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Redakcja „Tygodnik £obeski”
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6
Redaktor Naczelny
Pan Kazimierz Rynkiewicz

Zgodnie z art. 31 i 32 Ustawy z
dnia 26.01.1984 r. Prawo Prasowe,
wnoszê o zamieszczenie w najbli¿szym wydaniu Pañstwa Tygodnika
sprostowania dotycz¹cego nieprawdziwych i nieœcis³ych informacji zawartych w artykule pt. „Szpital
kupiony, ale spó³ki nadal bez porozumienia”, zamieszczonym na str. 5
wydania gazety nr. 51 z dnia
22.12.2009 r.
OŒWIADCZENIE
W imieniu INTERMED Sp. z o.o.
oœwiadczam, i¿ informacje zawarte w
artykule „Szpital kupiony, ale spó³ki
nadal bez porozumienia”, zawieraj¹
oczywist¹ nieprawdê i pomówienia
w stosunku do NZOZ INTERMED,
i s¹ wyrazem manipulacji opini¹ publiczn¹, po raz kolejny zreszt¹, prowadzon¹ przez Wasz¹ gazetê.
Informujê, ¿e w dniu 11.12.2009
r. w obecnoœci przedstawicieli Powiatu, INTERMED z³o¿y³ propozycje zawarcia Porozumienia i szeregu
wzajemnych umów, dotycz¹cych
wspólnego prowadzenia szpitala w
Resku, w tym tak¿e umowy na wykonywanie wszelkich œwiadczeñ diagnostycznych, a w szczególnoœci
RTG. Umowy te s¹ umowami z zawart¹ klauzul¹ niemo¿liwoœci ich
wypowiedzenia przez obie strony,
gdy¿ tego domaga³ siê CHIRURG i ta
wola zosta³a uszanowana,
- Nieprawd¹ jest, ¿e firma CHIRURG dzier¿awi sprzêt RTG zlokalizowany w Zak³adzie Radiologii szpitala w Resku - tak¹ umowê dzier¿awy
aktualnie nadal posiada z SPZZOZ
w £obzie NZOZ INTERMED, a ponadto w Zak³adzie tym znajduje siê
kupiony przez nas sprzêt medyczny,
m.in. mammograf, wywo³ywarki
RTG i inny,
- Sprzêt ten nie mo¿e te¿ byæ
przedmiotem jakiejkolwiek umowy
dzier¿awy na rok 2010, gdy¿ podobnie jak pozosta³e wyposa¿enie szpitala w Resku, a nale¿¹ce do SPZZOZ
w £obzie w likwidacji, zosta³ ostatnio zajêty przez Komornika S¹dowego, na poczet d³ugów m.in. by³ych
pracowników tego zak³adu,
- Personel zatrudniony w tym
Zak ³adzie jest zatrudniony przez INTERMED i umowy zosta³y przed³u¿one na rok 2010,
- Nieprawd¹ jest, ¿e CHIRURG
jako Zak³ad Opieki Zdrowotnej jest
zdolny do œwiadczenia us³ug RTG.
Gdyby nawet posiada³ umowê dzier¿awy na sprzêt RTG, to oprócz tego,
a co jest kwesti¹ najwa¿niejsz¹ musi
posiadaæ: wpis do rejestru Wojewody, pozwolenie Sanepidu Wojewódzkiego - Dzia³ Radiologii, wy-

Z DRUGIEJ STRONY
kwalifikowany personel, a tych warunków jak mi wiadomo CHIRURG
nie spe³nia. Informacje te „rzetelny
dziennikarz” powinien sprawdziæ.
- Dziwiæ siê tylko mo¿na, dlaczego Zarz¹d Powiatu bez sprawdzenia czy CHIRURG posiada w
tym zakresie mo¿liwoœci techniczne, organizacyjne i prawne, proponuje tej firmie prowadzenie zak³adu RTG w szpitalu, mimo ¿e nie
spe³niania tych warunków i czemu
Zarz¹d Powiatu wydaje tak¹ decyzjê. Zadajê równie¿ pytanie dlaczego Zarz¹d Powiatu uznaje, ¿e
NZOZ CHIRURG bardziej zas³uguje na prowadzenie RTG ni¿ NZOZ
INTERMED. Przecie¿ przez 6 lat
pracowniê RTG prowadzi³ INTERMED, który ponadto zainwestowa³ w jej wyposa¿enie znaczne
œrodki. Odnosimy wra¿enie, ¿e jest
to kolejne dzia³anie maj¹ce pog³êbiaæ w sposób niepotrzebny istniej¹ce nieporozumienia i ktoœ jest
tym bardzo zainteresowany. „Rzetelny dziennikarz” przed dokonywaniem i publikowaniem w³asnej
oceny sytuacji powinien te fakty
zbadaæ w sposób rzetelny i bezstronny, a nie stawiaæ jednostronn¹, subiektywn¹ diagnozê.
- Nieprawd¹ jest, i¿ CHIRURG
posiada umowê dzier¿awy na sprzêt
zlokalizowany w Oddziale Chirurgii
i Bloku Operacyjnym - sprzêt ten jest
w³asnoœci¹ Powiatu £obeskiego i
jest aktualnie wydzier¿awiany przez
INTERMED, który faktycznie po
dziœ dzieñ za niego p³aci, a który
u¿ytkuje „bezp³atnie” CHIRURG.
Faktu tego w sposób „dziwny” Pañstwa Gazeta nie zauwa¿a!
- Nieprawd¹ jest przytaczany w
artykule fakt ponoszenia przez
NZOZ CHIRURG kosztów utrzymania wspólnego infrastruktury szpitala w Resku. Ca³oœæ kosztów bie¿¹cych, m.in. zakupu opa³u, obs³ugi
gospodarczej itd. ponosi od kwietnia b.r. INTERMED, a spó³ka CHIRURG dokonuje przelewów uznaniowych w wysokoœci 500 z³ miesiêcznie, z tytu³em „Kwota wystarczaj¹ca do funkcjonowania Oddzia³u Chirurgicznego”, a tak¿e uznaniow¹ kwotê za energiê elektryczn¹.
Sam koszt funkcjonowania windy
szpitalnej wynosi oko³o 650 z³ miesiêcznie.
- Za zamierzon¹ manipulacjê
uwa¿amy sugerowanie przez autora
artyku³u jakoby to spó³ka CHIRURG
p³aci³a wiêkszoœæ kosztów dzier¿awy za szpital w Resku. Umowy pomiêdzy naszymi spó³kami (co „rzetelny dziennikarz winien sprawdziæ”) przewidywa³y nie tylko dzier¿awê, ale równie¿ szereg innych
œwiadczeñ, na które sk³ada³y siê ca³oœciowo przytaczane kwoty. INTERMED z tytu³u samych op³at eksploatacyjnych: opa³u, energii elektrycznej, obs³ugi gospodarczej,
œcieków, wody i kar ochrony œrodowiska (brak oczyszczalni œcieków)
ponosi miesiêcznie koszty w wyso-

koœci oko³o 75 000 z³. £¹czne koszty
funkcjonowania szpitala miesiêcznie wynosz¹ oko³o 160 000 z³. INTERMED ponosi³ ponad 60% tych
kosztów. Takie s¹ fakty, ³atwe do
sprawdzenia.
- Potwierdzam, ¿e spó³ka nasza,
podobnie jak szpital w Gryficach i
szpital w Stargardzie Szczeciñskim,
sk³ada³a ofertê na ca³oœciowe prowadzenie szpitala w Resku jako jeden podmiot. Ku naszemu zdziwieniu tylko nasza spó³ka zosta³a potraktowana przez Zarz¹d Powiatu w
taki sposób, ¿e mimo naszych deklaracji i oferty pisemnej nie otrzymaliœmy w efekcie mo¿liwoœci samodzielnego prowadzenia szpitala
w Resku. Uznano bezpodstawnie,
nie wiedzieæ dlaczego, ¿e INTERMED nie jest zdolny do samodzielnego prowadzenia szpitala, mimo
tego, ¿e przez 6 lat prowadzi³ go
skutecznie i dobrze, a dopiero od
wiosny br. miêdzy innymi na wskutek wtr¹cania siê wymienianego ju¿
wielokrotnie Pana Wicestarosty w
relacje pomiêdzy naszymi spó³kami, zaczê³y powstawaæ niepotrzebne problemy w zakresie dotychczasowej wspó³pracy. Jak widaæ usi³uje siê nam narzuciæ w przeciwieñstwie do sk³adanych obietnic dla
SPZOZ w Gryficach (w tym np.
dzier¿awa za „z³otówkê”) przymusowe ma³¿eñstwo z NZOZ CHIRURG w szpitalu. Istniej¹ce nieporozumienia pomiêdzy naszymi spó³kami, w naszej ocenie, s¹ celowo
podsycane, m.in. poprzez niesprawdzone, nierzetelne i niemaj¹ce potwierdzenia w faktach artyku³y na ³amach Waszej gazety.
O ile autor artyku³u sugeruje, ¿e
szpital w Resku jest dla NZOZ INTERMED narzêdziem do prowadzenia osobistych rozgrywek ze szkod¹
dla pacjentów, to proponujê odœwie¿enie pamiêci o 6 lat wczeœniej, ¿e to
wy³¹cznie dziêki odwadze i determinacji kierownictwa INTERMEDU
szpital nadal istnieje. Natomiast
uwa¿amy, ¿e je¿eli szpital mia³by byæ
miejscem do jakichkolwiek osobistych rozgrywek, to raczej takiej
osoby redakcja Waszej gazety winna poszukiwaæ wœród zaprzyjaŸnionych z redakcj¹ osób i œrodowisk, a
nie firmy, która ryzykuj¹c kilka lat
temu praktycznie ca³ym maj¹tkiem
zdecydowa³a siê na prowadzenie
szpitala.
Na marginesie sugerujemy, aby
w ramach „rzetelnoœci dziennikarskiej” pozyskali Pañstwo wiêcej informacji na temat „sukcesów” w prowadzeniu zak³adów opieki zdrowotnej przez wymieniane w artykule
inne podmioty, jako potencjalnych,
przysz³ych dzier¿awców szpitala.
Jacek Kargul
Prezes Zarz¹du
NZOZ INTERMED
Od Redakcji: zgodnie z prawem
prasowym do listu odniesiemy siê w
nastêpnym wydaniu.
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Dziêkujemy
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przes³ali nam œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia.
Dziêkujemy czytelnikom za
wybór.
Dziêkujemy reklamodawcom
za zaufanie.
Dziêkujemy wszystkim naszym korespondentom i mieszkañcom wspó³tworz¹cym serwis
informacyjny i zapraszamy na
ci¹g dalszy - dzwoñcie, informujcie, bierzcie udzia³.
Dziêkujemy. Redakcja

Sklepy w Rynowie
nie bêd¹ zamykane

Sprostowanie
W artykule zatytu³owanym
„Sklepiki kontra markety, czyli postêpuj¹ca bieda” Nr 50 (407) b³êdnie
podaliœmy informacjê o zamkniêciu
sklepu w Rynowie w gminie £obez.
Sklepy w tej miejscowoœci prosperuj¹ dobrze, a w³aœciciele o zamkniêciu nie myœl¹. Mia³o byæ – zamkniêty
sklep w Prusinowie.
Za pomy³kê serdecznie przepraszamy zarówno w³aœcicieli sklepów,
jak i mieszkañców.
MM

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 29.12.2009 r.

Str
Str.. 3

Zmiana rejonów dzielnicowych w gminie
£obez od 1 stycznia 2010 r.
Rejon s³u¿bowy Nr 1 - m³. asp.
Marek B³osiñski
Obejmuje obszar miasta w rejonie ulic: Akacjowa, Chopina, Cicha,
Cisowa, Brzozowa, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Koœciuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, £¹kowa, Magazynowa, Moniuszki, Niepodleg³oœci (od
ul. Waryñskiego do skrzy¿owania z
ul. Murarsk¹), Obroñców Stalingradu, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Przyrzeczna, Rzeczna, Segala, Sienkiewicza, Siewna, Sikorskiego, S³oneczna, S³owackiego, Sosnowa, Spokojna (od drogi - ³¹cznika ul.
Ogrodowej i Spokojnej przy ogrodnictwie i dalej w kierunku Unimia),
Strumykowa, Szymanowskiego,
Œwiêtoborzec, Waryñskiego, Wêgorzyñska, Wêgorzyñska Odnoga, Wybickiego, Wojska Polskiego, Zielona.

Rejon s³u¿bowy Nr 2: - m³. asp.
Monika Ratajska

na, Szosa Œwidwiñska, Warcis³awa,
Wojcelska, XXX lecia PRL.

Obejmuje obszar miasta w rejonie ulic:Armii Krajowej, Bema, Boczna, Bogus³awa, Borków, Browarna,
Budowlana, Chrobrego, Czcibora,
Drawska, Dubois, G³owackiego, Jagiellonki, Jagiellonów, Kamienna,
Kiliñskiego, Koœcielna, Krasickiego, Kraszewskiego, Krzywoustego,
£obzówek, £okietka, Mickiewicza,
Mieszka I, Murarska, Niepodleg³oœci (od skrzy¿owania z ul. Murarsk¹
do ul. Koœcielnej), Nowe Osiedle,
Okopowa, Piastów, Plac Spó³dzielców, Plac 3 Marca, Pomorska, Pó³nocna, Przechodnia, Przedmiejska,
Przemys³owa, Racibora, Rapackiego,
Rolna, Sawickiej, Spokojna (od drogi
- ³¹cznika ul. Ogrodowej i Spokojnej
przy ogrodnictwie do ul. Bema), Szkol-

Rejon s³u¿bowy Nr 3: - m³. asp.
Mariusz Zajner
Obejmuje teren wsi: Be³czna,
Dalno, Dobieszewo, Karwowo,
Klêpnica, £ob¿any, Meszne, Poradz, Prusinowo, Przyborze, Unimie,
Worowo, Trzeszczyna, Zache³mie.
Rejon s³u¿bowy Nr 4: - ( w chwili
obecnej bêdzie zastêpowa³ m³. asp
Mariusz Zajner)
Obejmuje teren wsi: Bonin, Budziszcze, Byszewo, Grabowo, Ko³dr¹b, Niegrzebia, Polakowo, Ro¿nowo, Rynowo, Suliszewice, Tarnowo,
Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze,
Zakrzyce, Zdzis³awice.

Sesje w gminach

Sygna³y czytelników

(RESKO - WÊGORZYNO £OBEZ). 30 grudnia, to dzieñ sesji
bud¿etowych w: £obzie, Wêgorzynie oraz w Resku.
W Resku radni bêd¹ obradowaæ
o godz. 16.00 w Centrum Kultury
m.in. nad: projektem bud¿etu na rok
przysz³y oraz nad zmianami w bud¿ecie gminy w roku bie¿¹cym. Zmiany
nast¹pi¹ równie¿ w programie gospodarczym pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na lata 20042007.
Równie¿ 30 grudnia odbêdzie siê
sesja bud¿etowa w Wêgorzynie.
Rozpoczêcie zaplanowano tradycyjnie na godzinê 16.30. Radni bêd¹
podejmowaæ uchwa³y w sprawie:
zmiany bud¿etu gminy Wêgorzyno
na rok 2009, ustalenia wydatków
bud¿etowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wyga-

saj¹ z up³ywem roku bud¿etowego
2009, uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Orlik
2012” w Wêgorzynie, utworzenia
punktu przedszkolnego w budynku
nr 9 po by³ej œwietlicy w Cieszynie,
okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli szkó³ nie wymienionych w
art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz w sprawie okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy
obowi¹zki okreœlone dla stanowisk
o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin.
W £obzie radni podejm¹ uchwa³y m.in.: w sprawie ustalenia wydatków bud¿etowych, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego
2009, w sprawie zasad udzielania

dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pod obrady radnych zostanie
równie¿
przed³o¿ony
projekt
uchwa³y bud¿etowej Gminy £obez
na rok 2010 wraz z objaœnieniami. op

W szkole by³o 5 st. C!

Tu¿ przed œwiêtami, 22
grudnia, do redakcji zadzwoni³ czytelnik z informacj¹, ¿e
w Szkole Podstawowej w
£abuniu Wielkim jest zimno.
– W klasach jest po 9
stopni, w sali gimnastycznej
oko³o 5 stopni. Szko³a jest zamkniêta, dzieci zosta³y odes³ane do domów. Wróc¹ dopiero po Nowym Roku.
W szkole mia³ byæ zamontowany nowy piec o wydajnoœci 80 KW,
a zamontowano 40 KW. Jak taki

piec ma ogrzaæ tak¹ szko³ê? Jak ju¿
za³o¿yli nowy piec, nie mo¿na by³o
zrobiæ od razu termomodernizacji?
Tê zaplanowano dopiero na 2012
rok. Jak dzieci maj¹ siê uczyæ w takich warunkach?- dopytywa³ czytelnik.
My nie wiemy. Staraliœmy dowiedzieæ siê od kogoœ w gminie, jednak
w poniedzia³ek, 28 grudnia, nie zastaliœmy w urzêdzie ani burmistrza,
ani sekretarz, ani inspektora ds.
oœwiaty. Do zagadnienia wrócimy w
nastêpnym wydaniu.
MM
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REKLAMA
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wielka reforma - zaoszczêdz¹ 10 tys.
Od stycznia kierownikiem Wydzia³u bêdzie pan Tadeusz JóŸwiak
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna postanowi³a, ¿e
przejmie od Administratora
zarz¹dzanie lokalami
komunalnymi. Zgodnie
z wczeœniejszymi
zapowiedziami, manewr ten
mia³ spowodowaæ, ¿e
zarz¹dzanie bêdzie tañsze.
W tym roku na ten cel gmina
przeznaczy³a 260 tys. z³, na
rok przysz³y – 250 tys. z³.
Biuro obs³ugi klienta nadal
bêdzie mieœciæ siê przy ul.
Grunwaldzkiej, zadania bêd¹
wykonywaæ te same osoby.
Podczas dyskusji nad projektem
bud¿etu na nowy rok radna Jadwiga
Kamiñska zwróci³a uwagê, ¿e kwota,
która zosta³a zabezpieczona na gospodarkê komunaln¹ jest zbyt wysoka.
– Skarbnik wziê³a 250 tys. z³ na
gospodarkê mieszkaniow¹, któr¹
zarz¹dza³a pani Janiec. Bud¿et jest
taki sam. Pani burmistrz mówi³a, ¿e
przejmuje mieszkaniówkê, ¿eby by³o
taniej, ¿e bêd¹ oszczêdnoœci. Uwa¿am ¿e dla 10 czy 20 tys. z³ nie op³aca
siê tego braæ - powiedzia³a Jadwiga
Kamiñska.
Skarbnik wyt³umaczy³a, ¿e w ramach tej kwoty burmistrz ma rozdy-

sponowaæ zadania. Tê sytuacjê szerzej wyjaœni³a burmistrz Gra¿yna
Karpowicz
- Koszt Administratora w roku
ubieg³ym wynosi³ 260 tys. z³. Zaplanowa³am 250 tys. z³, wiêc ju¿ jest
oszczêdnoœæ 10 tys. z³. Nie mamy
jeszcze rozplanowanych kosztów na
ca³y rok, na koszty utrzymania
mieszkañ, a wiêc: pe³n¹ obs³ugê kominiarza, remonty, ubezpieczenia,
badania instalacji elektrycznych,
czyli to, co jest obowi¹zkowe. To
musimy rozbiæ w styczniu. Gdy
przejmiemy budynki od Administratora, wówczas zobaczymy, jakie faktycznie czekaj¹ nas wydatki. Mo¿na
tutaj zaoszczêdziæ 5-10 tys. z³, ale nie
260 tys. z³, bo to oznacza³oby, ¿e w
ogóle nie zarz¹dzamy naszym maj¹tkiem. Nie s¹ to pieni¹dze, które mo¿na wzi¹æ na jakiœ inny cel – powiedzia³a burmistrz.
Z takim t³umaczeniem nie zgodzi³a siê radna Jadwiga Kamiñska. Jej
zdaniem dla 10 tys. z³ nie op³aca siê
przejmowanie administracji nad lokalami komunalnymi, tym bardziej,
¿e z 250 tys. z³ tylko 20 proc. przewidzianych jest na remonty, a pozosta³a czêœæ na zarz¹dzanie.
- Pani burmistrz powiedzia³a, ¿e
pracownicy maj¹ to traktowaæ jako
dodatek do swoich funkcji. Mówi³a
pani, ¿e niektóre obowi¹zki siê
zwiêksza i mia³o w ten sposób byæ

oszczêdniej – powiedzia³a radna.
Okaza³o siê jednak, ¿e dotychczasowi pracownicy nie otrzymaj¹
dodatkowych zadañ zwi¹zanych z
przejêciem lokali mieszkalnych. W
tym celu magistrat przejmie dwa etaty od Administratora.
– Gdy mieszkania by³y w gminie by³y dwa etaty przypisane do
mieszkañ, gdy mieszkania by³y przekazywane do Administratora, to te

dwa etaty przesz³y do Administratora wraz z mieszkaniami i te dwa etaty
wracaj¹ z powrotem do gminy –
wyt³umaczy³a burmistrz.
Ju¿ s¹ wydrukowane i rozprowadzone ksi¹¿eczki wœród lokatorów,
w Urzêdzie Miejskim zorganizowany
jest Wydzia³ Infrastruktury Komunalnej. Od stycznia kierownikiem
Wydzia³u bêdzie pan Tadeusz JóŸwiak.
MM

£obez i jego mieszkañcy
(£OBEZ). Zakoñczy³a siê
ju¿ wystawa zorganizowana w
Miejskiej Bibliotece Bibliotece Publicznej w £obzie pod
nazw¹ „Spotkania z kultur¹
£obza”.

O 30 listopada mieszkañcy miasta i gminy, którzy nie mogli obejrzeæ
wystawy w Ksi¹¿nicy Pomorskiej,
mieli tak¹ sposobnoœæ w £obzie.
Wszyscy zainteresowani mieli mieli
mo¿liwoœæ zapoznania siê z histori¹
oraz kultur¹ miasta.
Do ksiêgi pami¹tkowej wpisa³o

siê 135 osób. W grupach zorganizowanych na wystawê przybyli i wpisali siê do ksiêgi pami¹tkowej
uczniowie Gimnazjum z klas: If, IIf,
IIIg, z liceum natomiast – Ic wraz z
opiekunami: Ew¹ Wójcik, Kazimierzem Chojnackim i Markiem Rokoszem. Pe³n¹ wystawê w Szczecinie

odwiedzi³o 1287 osób. Jako ciekawostkê podajemy fakt, i¿ pan Zbigniew Harbuz (od lat opisuj¹cy dzieje £obza) odwiedzi³ wystawê w
Szczecinie dwa razy, czyni¹c staranne notatki i fotografuj¹c. Pan Zbigniew odwiedzi³ te¿ wystawê w
£obzie.
op
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Porêczyli spó³dzielni
(WÊGORZYNO).
Podczas minionej
sesji Rady Miasta
burmistrz wyst¹pi³a
do radnych z
informacj¹, ¿e
udzieli³a porêczenia
dla tworz¹cej siê
spó³dzielni socjalnej.
Radni nie zgodzili siê
z kwot¹ porêczenia,
ich zdaniem zosta³a
ona sztucznie
zawy¿ona. Podczas
dyskusji okaza³o siê,
¿e na wiele pytañ nie
by³o jednoznacznych
odpowiedzi.
– Porêczanie jest wy³¹czn¹ kompetencj¹ burmistrza, ale musi to byæ
zawarte w uchwale bud¿etowej na
dany rok bud¿etowy. Kwota porêczenia w wysokoœci 150 tys. z³ jbardzo wa¿ne dla powstaj¹cej Spó³dzielni Socjalnej. W naszym województwie powsta³a dopiero jedna
spó³dzielnia remontowo-budowlana w Œwidwinie. Tu w Wêgorzynie
by³aby druga w województwie i
pierwsza w powiecie, chocia¿ wiem,
¿e w £obzie te¿ ju¿ powstaje spó³dzielnia socjalna. Jest to szansa dla
osób d³ugotrwale bezrobotnych,
które w pojedynkê nie chc¹ otwieraæ firmy, natomiast razem chc¹
dzia³aæ w spó³dzielni socjalnych.
Spó³dzielnia ma wiele ulg i preferencji, jakie s¹ przewidziane dla spó³dzielni socjalnych i jest to u³atwienie dla osób bezrobotnych, które
chc¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœci gospodarcz¹. Te panie, które podjê³y tak¹
decyzjê by³y d³ugotrwale bez pracy
i nadal s¹ bez pracy. Jeœli pracowa³y, to by³a to praca na kilka miesiêcy,
potem nastêpowa³ powrót do Urzêdu Pracy. Chcia³y ten stan rzeczy
przerwaæ i same spróbowaæ szansy
na rynku pracy poprzez w³aœnie
spó³dzielniê. Po trzech miesi¹cach,
gdy ju¿ wszystko panie przygotowa³y i zrobi³y, opracowa³y dokumentacjê, okaza³o siê, ¿e jest bardzo
wa¿na przeszkoda - porêczenie maj¹tkowe. Aby uzyskaæ dotacjê w
wysokoœci 12 tys. z³ na jedn¹ osobê
w spó³dzielni socjalnej, trzeba mieæ
porêczyciela z dochodami od 2 do 4
tys. z³. W zwi¹zku z tym, ¿e te panie
nie maj¹ takich porêczycieli, wyst¹pi³y do mnie z proœba czy gmina mo¿e
porêczyæ. Ustawodawca przewi-

dzia³ takie przypadki. £¹czna wysokoœæ dotacji, jak¹ dostan¹ z Urzêdu
Pracy wynosi 60 tys. z³ na organizacjê warsztatu pracy, czyli urz¹dzeñ,
narzêdzi. Dotacja po roku jest rozliczona. Jest to szansa na to, ¿e gdy zakoñcz¹ siê roboty publiczne, to ci
bezrobotni nie zostan¹ bez prac, tylko wezm¹ ten los w swoje rêce. Jest
szansa na to, ¿e ta spó³dzielnia stanie siê jaskó³k¹, a po niej inni bezrobotni bêd¹ zak³adaæ spó³dzielnie
socjalne – powiedzia³a burmistrz.
Radni mieli wiele w¹tpliwoœci
odnoœnie samego dzia³ania spó³dzielni, zabezpieczeñ, przysz³ych
zleceñ oraz cennika. Radny Miros³aw K³osiñski dopytywa³ co siê stanie, gdy „jedna z pañ wywinie numer
i odejdzie ze spó³dzielni”.
Okaza³o siê jednak, ¿e panie przygotowane s¹ na tak¹ ewentualnoœæ.
W zarz¹dzie jest piêæ pañ, czyli tych,
które zak³adaj¹ spó³dzielniê, dodatkowo jest szósta osoba, która jest
cz³onkiem. Cz³onek spó³dzielni socjalnej nie wk³ada swoich udzia³ów,
ale w razie rezygnacji którejkolwiek z
pañ z zarz¹du udzia³y przechodz¹ na
cz³onka.
Wiele w¹tpliwoœci radni mieli
równie¿ odnoœnie samej wysokoœci
porêczenia. Radny Adam Hlib zwróci³ uwagê, ¿e podczas komisji by³a
mowa o porêczeniu w wysokoœci 62
tys. z³, przy za³o¿eniu, ¿e ma ono
wynieœæ 100 proc. porêczenie wiêc
powinno wynosiæ oko³o 120 tys. z³.
Burmistrz wyjaœni³a, ¿e Urzêdy Pracy funkcjonuj¹ tak, jak banki zabezpieczaj¹ siê. A kwotê do 150 tys. z³ –
zaokr¹gli³a. Na takie t³umaczenie
radni zareagowali œmiechem i udzielili porêczenia do kwoty 130 tys. z³.

Nie dowiedzieli siê bowiem o jaka
kwotê szczegó³owo chodzi. Ca³y
czas operowali wiêc kwotami przybli¿onymi.
Nim jednak radni zag³osowali
pozytywnie dopytywali siê o to,
gdzie i przy czym panie ze spó³dzielni chc¹ zarabiaæ.
– Aby spó³dzielnia funkcjonowa³a, musi mieæ prace i za tê pracê
p³acon¹. Na koszeniu ogrodów i
trawników u osób prywatnych te¿
siê zarobi, ale to nie mo¿e byæ g³ównym Ÿród³em utrzymania spó³dzielni
socjalnej. Mo¿e okazaæ siê, ¿e so³tys
z jednego czy drugiego so³ectwa nie
bêdzie korzysta³ z us³ug spó³dzielni
socjalnej, bo bêdzie droga, albo bêdzie tak tania, ¿e braknie si³ i bêdziecie musia³y zatrudniaæ wiêcej osób.
Pani burmistrz jest mam¹ chrzestn¹
tej spó³dzielni. Z czego utrzyma siê
ta spó³dzielnia? - dopytywa³ Jan
Mazuro.
Panie wyt³umaczy³y, ¿e w mieœcie
jest brudno i jest gdzie sprz¹taæ.
Dodatkowo chcia³yby wykonywaæ
us³ugi w mieszkaniach.
– Jest brudno, jest bardzo du¿o
pracy, my siê tej pracy nie boimy,
prócz sprz¹tania miasta chcia³ybyœmy sprz¹taæ mieszkania, musimy
byæ tañsi, przekonaæ ludzi do siebie,
¿e jeœli wejdziemy do mieszkania, to
nic mu nie zginie – powiedzia³a jedna
z pañ.
W dyskusjê w³¹czy³a siê burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która oœwiadczy³a, i¿ ju¿ trzeci
rok obserwuje, w jaki sposób przebiegaj¹ w gminie roboty publiczne.
Tê formê organizacji pracy zamierza
znacznie ograniczyæ, szczególnie
przy terenach zielonych i sprz¹taniu.

– Zapowiedzia³am ju¿, ¿e w
naszej gminie roboty publiczne
bêd¹ wykonywane w mniejszym zakresie ni¿ dotychczas.
W tej formie zatrudnianych
by³o oko³o kilkudziesiêciu
osób. To jest dla urzêdu bardzo
du¿o pracy, bowiem muszê mieæ
dodatkowo jedn¹ osobê do pilnowania ludzi zatrudnionych
na prace publiczne w terenie.
Je¿eli te osoby nie przyjd¹ do
urzêdu na roboty publiczne a
zostan¹ zatrudnione przez panie do tych wszystkich prac,
jakie gmina wykonuje przez ca³y
rok, to s¹ to te wszystkie tereny,
które nie s¹ ujête do umowy z
panem Makarskim. S¹ to
wszystkie tereny poza centrum
miasta. Te prace bêdê zleca³a do
pañ. Uwa¿am, ¿e zadanie bêdzie
wykonane dok³adnie, my nie
musimy planowaæ nadzoru, bo
firma bêdzie mia³a zap³acone za prace, bêdzie odbiór tych prac. W
pierwszym roku rozruchu pomogê
paniom. Bêd¹ zajmowaæ siê zimowym utrzymaniem i terenami zielonymi. Panie s¹ ambitne, pracowite i
chc¹ pracowaæ – to jest wa¿ne.
– Próbowa³am za³o¿yæ spó³dzielniê socjaln¹ remontowo-budowlan¹, do tego potrzeba 5 panów, przewa¿nie do robót budowlanych przy zak³adaniu chodników s¹
brane te same osoby, bo s¹ ju¿ wyspecjalizowani w tym, ale oni nie
maj¹ takiej odwagi. Dzisiaj mam tak¹
sytuacjê, ¿e na ul. Jagielloñskiej s¹
dwie dziury. Zapad³o siê kilka p³ytek i nie ma kto tego zrobiæ. Potrzebna jest taka firma, która za niewielkie pieni¹dze bêdzie dokonywa³a
tego typu napraw. Takie ma³e firmy
maj¹ coraz wiêksze wziêcie. Bêdziemy szli w kierunku zwiêkszania estetyki miasta i wsi i tutaj niewielkie
przedsiêbiorstwa w bran¿y us³ugowej maj¹ szansê. Byæ mo¿e bêdzie
tak, ¿e te panie zatrudni¹ bezrobotnych do naprawienia tej dziury czy
innych rzeczy, a byæ mo¿e w ramach
robót publicznych i wówczas bêdzie zatrudniona w gminie osoba do
pilnowania tych osób – wyjaœni³a
burmistrz.
– Dyskusjê odnoœnie mo¿liwoœci
pozyskania prac poza tymi zleconymi przez gminê przerwa³ so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk, który zwróci³
uwagê na to, ¿e panie prosz¹ tylko o
porêczenie, a radnych nie powinno
obchodziæ, w jaki sposób firma sobie
poradzi i na jakim terenie bêdzie pracowaæ, tym bardziej, ¿e nie ma ¿adnych ograniczeñ i mo¿e wykonywaæ
us³ugi poza gmin¹.
MM
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GIMNAZJUM - 10 lat minê³o

(£OBEZ). We wtorek 22
grudnia ³obeskie gimnazjum
mia³o swoje œwiêto. Otó¿ uroczyœcie obchodzono tu 10.lecie
powstania palcówki oœwiatowej. W uroczystoœciach bra³
udzia³ Antoni Gutkowski –
obecny starosta, ale i pierwszy
dyrektor gimnazjum. Oczywiœcie nie zabrak³o burmistrzów
£obza, pod których opiek¹ jest
³obeska placówka.
Szko³a, w której znajduje siê
obecnie Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, istnieje od 1960 r. Od
1963 roku do 2004 roku dyrektorem
szko³y by³ Antoni Gutkowski obecny starosta ³obeski.
To on doprowadzi³ do powstania
gimnazjum w £obzie i do rozbudowy
placówki.
Uroczystoœci jubileuszowe odby³y siê w sali gimnastycznej, do
której przybyli zarówno samorz¹dowcy, radni jak i emeryci, którzy
tworzyli tê szko³ê.
– Gdy powstawa³o to gimnazjum,

zastanawialiœmy siê jak to bêdzie. Co
roku w murach tej szko³y staje oko³o
180 nowych uczniów, którzy przychodz¹ do nas w tym najtrudniejszym okresie. W okresie, gdy dorastaj¹, a dorastanie bywa burzliwe i w
tym trudnym dorastaniu pomagaj¹
im nasi nauczyciele.
W szkole pracuje 44 nauczycieli
i 12 pracowników niepedagogicznych. W ci¹gu 10 lat mieliœmy 25
laureatów, 69 uczniów zdoby³o tytu³
finalisty – powiedzia³a dyrektor
szko³y Ewa Pop³awska.
Przy okazji uroczystoœci dyrektor placówki oœwiatowej podziêkowa³a burmistrzom i radnym za boisko, wyremontowan¹ salê i remonty, jakie mia³y miejsce w szkole oraz
w sali gimnastycznej.
Historiê powstawania gimnazjum
w £obzie przedstawi³ w kilku s³owach
starosta Antoni Gutkowski.
– Wszystkie pieni¹dze na rozbudowê szko³y pochodzi³y z ministerstwa b¹dŸ z kuratorium. Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e zazdroszczê wam, i¿ macie taki samorz¹d, który wam bardzo pomaga. Ja na pocz¹-

tek od samorz¹du na rozbudowê
szko³y dosta³em 10 tys. z³. Podjêcie
decyzji o tym, gdzie bêdzie gimnazjum, to nie by³a prosta sprawa. By³y
o to ostre walki, które trwa³y kilka
miesiêcy. ¯yczê obecnemu gronu,
abyœcie ci¹gnêli w jednym zaprzêgu,
aby nie by³o takiej sytuacji, ¿e czêœæ
koni ci¹gnie w lewo a czêœæ w prawo,
bo taka sytuacja do niczego dobrego nie doprowadzi – powiedzia³ starosta Antoni Gutkowski.
Kilka s³ów z tej okazji wyg³osi³
równie¿ burmistrz £obza Ryszard
Sola. W swoim przemówieniu zwróci³ uwagê, i¿ uroczystoœæ odbywaj¹ca siê w szkole skupia w sobie: zakoñczenie projektu, œwiêto patrona
szko³y oraz 10.lecie powstania gimnazjum ³obeskiego.
– Cieszê siê bardzo, ¿e to gimnazjum przez 10 lat wykaza³o siê
wspania³¹ prac¹, polegaj¹c¹ na rozbudowie budynku, modernizacji, ale
te¿ na pracy dydaktycznej. Dziêki
temu przez szereg lat mury tej szko³y
opuœcili ludzie, którzy zdobyli laury.
Chcia³bym, ¿ebyœcie pos³uchali nauczycieli, ¿ebyœcie przyk³adali siê

do tej nauki, brali udzia³ w konkursach, które wam proponuj¹, bowiem
ta wiedza bêdzie póŸniej procentowa³a przede wszystkim w czasie
waszej edukacji w liceum i mam nadziejê, na studiach - powiedzia³ w³odarz.
– Po uroczystych przemowach
nast¹pi³ czas na czêœæ artystyczn¹
przygotowan¹ przez uczniów pod
pilnym okiem nauczycieli. Na uwagê zas³uguje doskonale wykonanie ró¿nych pieœni w wykonaniu
szkolnego chóru, ale i wspania³a
gra aktorska gimnazjalistów.
£obescy uczniowie odnaleŸli zagubion¹ XIV czêœæ Pana Tadeusza
o dziwo przedstawiaj¹c¹ czasy
wspó³czesne. Gimnazjaliœci, ubrani w stroje z epoki, podsumowali w
satyryczny sposób to, co dzieje
siê w oœwiacie, zarówno na polu
ministerialnym, jak i w murach
szko³y.
Wiecznie ¿ywa bajka Ignacego
Krasickiego pt. „Przyjaciele” równie¿ wzbudzi³a salwê œmiechu na
widowni, ale i przypomnia³a czym w
naszym ¿yciu jest przyjaŸñ. MM
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Szopka noworoczna
Burmistrz Gra¿yna
Karpowicz

Spó³dzielcy
My jesteœmy bardzo dzielni
przybyliœmy ze Spó³dzielni
mróz w mieszkaniach trzyma srogo
choæ p³acimy bardzo drogo

Ja z kopalin wolê ¿wiry, piaski
one daj¹ mi moc ³aski
ludzie wierz¹ w przekrêt têgi
jak w Wylatowe krêgi

Wójt Józef
Wypijewski
A ja drogi wci¹¿ budujê
na g³upoty nie marnujê
czasu ani rozmów
dworskich
jam jest wójt
– cz³ek swojski

Radny Zbigniew Pude³ko
Oddaliœmy „ciep³o” Niemcom
teraz zimno jest najemcom
myœmy za tym g³osowali
ludzie w g³ówki siê pukali

Najemca
Taki handel – nie dziwota
oddaæ i dop³aciæ jeszcze?
jak bêdzie tak handlowaæ
przyjdzie w Redze ³owiæ leszcze

Starosta Antoni
Gutkowski
Co tam zimno moi mili
wszak ju¿ szpital
my kupili!
Jeœli grypa lub coœ z nog¹
a¿ dwie spó³ki wam pomog¹ (po cichu) daj Bo¿e,
daj Bo¿e...

Burmistrz
Ryszard
Sola
Nie narzekaæ na pogodê
ja wam siê rozgrzaæ pomogê
mamy wko³o moc Orlików
wiêc odechce wam siê psików (a psik)

Chochlik
Œwiatowid ma drug¹ dru¿ynê
która gra mecze w Dalnie
krety lubi¹ potupajkê
wiêc kibicuj¹ walnie
ogl¹daj¹ mecz spod ziemi
robi¹ kretowiska,
wypuszczaj¹ peryskopy
rycz¹ w niebog³osy
mo¿e to wynik zmieni

Ryszard Sola Prezes £EC
Ja ³adujê w kocio³ stale
mia³u nie ¿a³ujê wcale
có¿ tu jednak pocz¹æ
jest Sylwester, czas odpocz¹æ
(rzuci³ szuflê na pod³ogê
no i poszed³ w swoj¹ drogê)

Chochlik
A my siê wci¹¿ wadzim
o „S³oneczny Radzim”
mia³o byæ osiedle - ludziska czekaj¹
ju¿ „S³oneczny Patrol” hurmem zasilaj¹
s³oñce, pla¿a, naturyœci
a tu so³tys myœla³
¿e to maturzyœci

Burmistrz
Wêgorzyna
Buduj sobie autostrady
a ja bêdê neostrady
z³¹czê ka¿d¹ strzechê na wsi
a¿ oœwiata tam zajaœni

Chochlik
Mo¿e i by zajaœnia³a
oœwiecaj¹c wszystkie
g³owy
gdyby tylko e-coœ tam
nie robiono do...
po³owy

tygodnik ³obeski 29.12.2009 r.

Burmistrz Wêgorzyna

Radny Pawe³ Bot

My uchwa³y ju¿ podjêli
¿e 2 bity do³¹czymy
doœæ zaœcianku i ciemnoty
czas siê zabraæ do roboty!

Choæ z natury jestem milczkiem
z charakteru jednak wilczkiem
boczkiem, boczkiem siê przemycê
i hyc, za garde³ko chwycê!
Odwo³aæ wicestarostê
i to szybko, wnet, na wiosnê!
Tak wyborcy mi radzili
ca³a armia ich, zastêpy, chmara
szli gromadnie tabunami,
potrz¹sali mandatami
zgie³k i dym i urny œwisty
Walter nam dowodzi...
… tu przerwa³,
i wzrokiem zamglonym
po sali wodzi...
wszystkim siê zda³o,
¿e Bot mówi jeszcze,
a to echo gra³o

Burmistrz Dobrej
A ja rynek odnowi³am,
klomby ³awki i latarnie
Mam Opiekê opatrznoœci
przypilnuje moich w³oœci
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Chochlik
Wszyscy pora¿eni
mas¹ chmar¹ si³¹
a¿ tu ktoœ przypomnia³
jak ich wielu by³o (146)

Chochlik
Trza tu zwo³aæ tych co zjedli
kie³basê dobersk¹
i obsadziæ nimi
pobliskie ruiny
odnowiæ warowniê i odkopaæ fosê
wko³o kozy goniæ
przed bied¹ siê broniæ

Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski
Nasze Resko zasypa³o
a roboty tu niema³o,
wody
ludziom trza poci¹gn¹æ
tylko sk¹d tu kasê
ci¹gn¹æ?

Chochlik
Jak to nie wiesz
imæ burmistrzu
gdzie unijne
euro le¿y?
WeŸ kredycik,
sp³aæ po¿yczk¹
spuœæ odsetki Reg¹
a jak przyjdzie RIJO,
bedziesz siê wywijo³

Chochlik
Ju¿ spokojnie
drodzy goœcie
rozsi¹dŸcie siê radoœnie
i niech ka¿dy z was
pospo³u
zaœpiewa nam weso³o:

Nowy Rok
przed nami
znowu was omami
obietnicami swymi
bo my wci¹¿ d¹¿ymy
do lepszego jutra
z norek nowe futra
w gara¿u mercedesa
na sesjach – hostessa

Wyborów wygranych!
Wyborcy kochani!
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Ja siê dzisiaj dowiadujê, ¿e stra¿acy nie maj¹ nawet toalety, tylko lataj¹ za krzaczek

Na stra¿e mniej
(WÊGORZYNO). Do ostrego
starcia pomiêdzy burmistrz a radnym Eugeniuszem Ko³odyñskim
dosz³o podczas sesji Rady Miasta.
Jedna i druga strona zarzuca³a sobie nieudolnoœæ, a jednym z argumentów by³a toaleta w OSP, a raczej
jej brak.
Dyskusja na temat stra¿y po¿arnej rozpoczê³a siê od zapisu w projekcie bud¿etu dotycz¹cego zapisanej kwoty na wóz stra¿acki. W tym
roku stra¿acy zrezygnowali z kwoty
150 tys. z³ na samochód, albowiem
kwota ta okaza³a siê za ma³a. Zostali
jednak zapewnieni, ¿e jeœli tak uczyni¹ w roku przysz³ym, otrzymaj¹
kwotê wystarczaj¹c¹ na kupno samochodu. Mówi³o siê o ponad 200
tys. z³. W projekcie bud¿etu gminy
zapisano jednak 170 tys. z³.
– Na stra¿ po¿arn¹ w tym roku
zaplanowano 9 tys. mniej. Co roku
podwy¿szamy bud¿ety na ochronê
przeciwpo¿arow¹. W tym roku jest
to jeden z bud¿etów, który siê cofa.
9 tys. z³, to jest np. dobrej klasy
pompa do wypompowywania zalanych domów. Rok 2010 to kolejny
rok, gdzie nie znalaz³y siê pieni¹dze
na rozbudowê remizy stra¿ackiej.
Jest to kolejny rok, gdzie dos³ownie
nic nie zostanie zrobione. Przynajmniej poprzednia rada wyznaczy³a
kierunek dzia³añ, da³a nadziejê na
lepszy byt wêgorzyñskim stra¿akom. Nawet da³a konkretne pieni¹dze, aby rozpocz¹æ tê inwestycjê. I
co? Nic nie zosta³o zrobione, wrêcz
przeciwnie. Pieni¹dze, które zosta³y
przeznaczone na ten cel, zosta³y roz-

trwonione na ró¿ne zabawy itd. Pieni¹¿ki siê roztrwoni³o, startujemy w
przysz³ym roku ju¿ na zero. Bardzo
jest mi przykro, ¿e ludziom, którzy na
co dzieñ ratuj¹ mienie i ¿ycie ludzkie
kolejny rok przyjdzie funkcjonowaæ
w ur¹gaj¹cych warunkach. Uwa¿a³em, ¿e w roku 2010 ruszymy w koñcu
z jak¿e wa¿n¹ dla stra¿aków inwestycj¹. Jest mi z tego powodu bardzo
przykro i uwa¿am, ¿e dobry gospodarz w ten sposób nie postêpuje –
powiedzia³ radny Eugeniusz Ko³odyñski.
Po tej wypowiedzi burmistrz nie
ukrywa³a rozdra¿nienia. Uzna³a, ¿e
radny E. Ko³odyñski wylewa krokodylowe ³zy, który nie patrzy jako radny, uchwalaj¹cy bud¿et, ani na to ile
pieniêdzy w tej kadencji posz³o ju¿
na stra¿, w tym na wymianê samochodów w Zwierzynku i Sielsku, zakoñczenie inwestycji w Runowie i w
Zwierzynku. Obecnie zaœ zaplanowane jest 170 tys. z³ na zakup samochodu dla Wêgorzyna.
- Pan œmie twierdziæ, ¿e cofamy
siê, ¿e nie dbamy o stra¿e? Ja siê
pytam co pan w tamtej kadencji, jako
radny, zrobi³ dla tej stra¿y, jak pan
bêd¹c komendantem OSP Wêgorzyno, nie zrobi³ nawet toalety – przez
cztery lata. Tylko ja siê dzisiaj dowiadujê, ¿e stra¿acy nie maj¹ nawet toalety, tylko lataj¹ za krzaczek. Proszê
nie mówiæ, ¿e bud¿et dla stra¿y jest
ma³y. Stra¿e maj¹ jeszcze dotacje z
zarz¹dzania kryzysowego. Zawsze
jeszcze w ci¹gu roku dostajemy dotacje z Zarz¹du G³ównego OSP na
dotacje, na sprzêt, na pompy i inne

Wybuduj¹ drogê, ale
nie wiadomo sk¹d i dok¹d
(WÊGORZYNO). Na budowê
drogi w tej miejscowoœci w projekcie
bud¿etu zabezpieczono kwotê
854.448 z³. Tak wynika z kosztorysu.
Radnych ta kwota przerazi³a. Podczas sesji nie dowiedzieli siê jednak
jakich zadañ konkretnie ona dotyczy.
Koszt ponad 850 tys. z³ na budowê drogi w Gardnie wynika z kosztorysu inwestorskiego do projektu.
– Tutaj mamy do czynienia z
budow¹ drogi. Droga jest, tylko
mo¿na powiedzieæ do przystanku,
brukowa. Dalej droga poprowadzona jest w kó³eczko wokó³ przystanku, wyjazd za koœcio³em i do drogi
asfaltowej. W czêœci droga budowana jest od podstaw. Dlatego jest taki
koszt – wyjaœni³a burmistrz Gra¿yna
Karpowicz.

Na pytanie przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej Moniki KuŸmiñskiej
o to, czy bruk bêdzie przebudowywany, burmistrz nie potrafi³a jednak
odpowiedzieæ.
mm

rzeczy. Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego ma jednostkê gaœnicz¹,
któr¹ jest OSP Wêgorzyno. Proszê
nie mówiæ, ¿e na stra¿e bêdzie brakowa³o pieniêdzy, czy w tym roku brakuje na stra¿e? Nie mam sygna³ów,
by brakowa³o na paliwo itp., ale
wrêcz odwrotnie znacznie wzros³y
wynagrodzenia stra¿aków – 15 z³/h,
jest to najwy¿sza stawka w powiecie.
Mimo to, ¿e stawka wzros³a, to s¹
pieni¹dze na stra¿. Nie zabieramy z
paliwa czy z innych rzeczy, po prostu
zwiêkszyliœmy bud¿et – powiedzia³a
burmistrz.
Radny E. Ko³odyñski poprosi³
jednak burmistrz, by ta nie ³a tego, co
zrobi³ dla stra¿y.
- Pani nie jest w³adna oceniaæ
mojej pracy jako prezesa, bo od tego
jest walne. Niedawno odby³o siê

walne, na którym z³o¿y³em rezygnacjê, oceniono mnie pozytywnie. A co
zrobi³em dla stra¿y? Chocia¿by te 15
z³/h. Nie by³em komendantem tylko
prezesem, pani mi rangê obni¿y³a
troszeczkê. Powiedzia³a pani, ¿e ja
ubikacji nie zrobi³em, co ja mia³em ze
sk³adek cz³onkowskich j¹ robiæ?
Budynek i ca³e mienie nale¿y do
gminy – pani jest gospodarzem –
przypomnia³ radny E. Ko³odyñski.
Podczas dyskusji radna Jadwiga
Kamiñska zwróci³a uwagê, ¿e stra¿acy nie maj¹ siê gdzie myæ po akcji. O
tym, jak i o braku toalety burmistrz
jednak wiedzia³a, bowiem niejednokrotnie ta kwestia by³a poruszana
podczas sesji, o tym te¿ pisaliœmy na
³amach naszego tygodnika. O tym,
¿e urz¹d jest w³aœcicielem obiektu
zapewne te¿. Sk¹d wiêc ten atak? mm

Gaz tam,
gdzie odbiorcy
(WÊGORZYNO). Na temat gazu w
tym mieœcie zosta³o ju¿ napisanych
wiele artyku³ów, pad³o wiele oskar¿eñ
pod adresem poprzednich w³adz, by³y
pisane wyjaœnienia, ¿e d¹¿ono do doprowadzenia gazu do miasta, a dalsza
rozbudowa sieci na terenach, gdzie bêdzie zapotrzebowanie, zawsze bêdzie
mo¿liwa. Pewne krêgi nie dawa³y wiary. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
okaza³o siê jednak, ¿e rozbudowa sieci
bêdzie realizowana.
W tej chwili na terenie gminy realizowana jest inwestycja polegaj¹ca na
po³o¿eniu sieci gazowej. Okaza³o siê
przy okazji, ¿e czêœæ gazoci¹gu by³a
projektowana na terenie niezalesionym,
w rzeczywistoœci jednak teren jest poroœniêty lasem.
– Mieliœmy wa¿ne spotkanie w

Nadleœnictwie dotycz¹ce rozwi¹zania
tego terenu. Sprawa zosta³a uzgodniona
z Nadleœnictwem. Z wykonawc¹ pilnujemy odtwarzania rozbieranych pod
sieæ gazow¹ chodników na terenie miasta. Mia³am ju¿ spotkanie z firm¹, której chcê zleciæ zaprojektowanie przy³¹czy gazowych do szko³y, przedszkola,
biblioteki, budynku urzêdu i stacji wodoci¹gowej. Na koszt Zak³adu Gazownictwa Koszalin bêdzie wykonane doprojektowanie przy³¹czenie sieci gazowej do osiedla 40.lecia. Na razie dyrektor znalaz³ tylko tyle pieniêdzy, bierze
pod uwagê obszar, gdzie jest du¿o
prawdopodobnych odbiorców, czyli
wspólnoty. Chyba ju¿ trzy wspólnoty
z³o¿y³y wnioski, dyrektor to te¿ ocenia, gdzie, w którym miejscu bêdzie
pobór gazu – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. mm

tygodnik ³obeski 29.12.2009 r.
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Sesja wigilijna Rady Miasta

W dniu 22.12 09 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Resku odby³a
siê uroczysta sesja wigilijna Rady Miasta. W³adze miasta, radni i zaproszeni
goœcie przybyli do sali widowiskowej Centrum Kultury.
Po uroczystym przywitaniu zebranych goœci przez Przewodnicz¹c¹ Rady
Miasta Barbarê Basowsk¹ nast¹pi³o og³oszenie wyników Konkursu Bo¿onarodzeniowego organizowanego przez Centrum Kultury oraz Parafiê Rzymskokatolick¹
p.w. N.M.P. w Resku. Celem konkursu by³o uœwiadomienie poprzez pracê twórcz¹
wa¿noœci podtrzymania polskich œwi¹tecznych zwyczajów i tradycji. Nagrody
wrêczy³a dyrektor Centrum Kultury w Resku p. Jolanta Furman oraz proboszcz
reskiej parafii, ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz.
Oto laureaci konkursu:
Kategoria Przedszkole (karta bo¿onarodzeniowa)
I miejsce Martin Nadzieja - SP £osoœnica
II miejsce Patrycja Hubicka - œwietlica wiejska Iglice
III miejsce Maria Buszta - Przedszkole Miejskie w Resku
Kategoria klasy I-III SP (ozdoba choinkowa)
I miejsce Damian Leszczyñski - SP Resko
II miejsce Marita Romañczuk - SP Resko
III miejsce Anita Jurzysta - SP £osoœnica
wyró¿nienie Przemys³aw Leszczyñski - SP £osoœnica
Kategoria klasy IV-VI SP (stroik bo¿onarodzeniowy)
I miejsce Marcin Matwijczak - œwietlica wiejska Iglice
II miejsce Katarzyna Wijatyk - œwietlica wiejska Gardzin
III miejsce Justyna Smykla - SP £osoœnica.
Kategoria gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalne oraz doroœli
(szopka bo¿onarodzeniowa):
I miejsce Kazimierz Szewczuk - DPS Resko
II miejsce Wies³aw Pomiñski - DPS Resko
III miejsce Jerzy Szczypkowski - DPS Resko
wyró¿nienie Ryszard Grudziñski - DPS Resko
Po uroczystym wrêczeniu nagród zebrani goœcie obejrzeli „Wigilijne Jase³ka”
w wykonaniu dzieci z klasy II a Szko³y Podstawowej w Resku, przygotowane przez
p. Jolantê Grygiel oraz wys³uchali kolêd w wykonaniu solistek z Centrum Kultury w Resku.
A po obejrzeniu czêœci artystycznej, która wprowadzi³a wszystkich w œwi¹teczny nastrój, ksi¹dz doktor zaprosi³ wszystkich do wspólnej modlitwy, podzielenia siê op³atkiem oraz z³o¿enia ¿yczeñ. W œwi¹tecznej atmosferze wszyscy
zasiedli do piêknie udekorowanych sto³ów, przy kolêdach smakuj¹c wigilijne
potrawy.
(T)

Stra¿acka
tradycja

19 grudnia ju¿ po raz trzeci odby³a siê uroczysta wigilia OSP w Resku.
Jej organizatorem by³a OSP £osoœnica przy wspó³pracy OSP Resko. Jak
co roku na wigiliê byli zaproszeni goœcie: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, Kapelan Powiatowy OSP ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz, przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Resku pani Barbara
Basowska, prezes powiatowy OSP
Krzysztof Paluch, prezes miejskogminny OSP Jaros³aw Strózikowski,
skarbnik OSP Dorota Kowalska oraz
przedstawiciel pogotowia ratunkowego - zastêpca kierownika filii w £obzie
W³adys³aw Tabaka.
Stra¿acy œwiêtowali wigiliê w Centrum Kultury w Resku, przy wspó³pracy pani Anny Bogdañskiej. Jak co roku
wigilia zaczê³a siê od modlitwy, któr¹

poprowadzi³ kapelan ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz, póŸniej tradycyjnie ³amano siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia. Œwiêtowanie stra¿aków ochotników umila³y œpiewaniem kolêd
Agnieszka i Ewelina.
OSP £osoœnica oraz OSP Resko
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
przyby³ym goœciom oraz dla wszystkich osób, które bra³y udzia³ w przygotowaniu tej piêknej wigilii. Wiemy ju¿,
¿e za rok bêdzie nastêpna wigilia w tak
wspania³ym œwi¹tecznym klimacie.
OSP Resko wszystkim czytelnikom Tygodnika £obeskiego oraz mieszkañcom Gminy ¿yczy wszystkiego
najlepszego, zdrowia szczêœcia i pomyœlnoœci w te œwiêta i nadchodz¹cym
nowym roku, a stra¿akom tyle powrotów z akcji, ile wyjazdów do zdarzeñ.
Druh Krzysztof Chudyk

Ruiny
oœwietlone
(DOBRA). Ruiny zamku w Dobrej doczeka³y siê iluminacji. Ju¿
pod koniec listopada 2009 r. podpisano umowê z ENEOS Sp. z. o.o. w
Szczecinie na jej wykonanie.
W po³owie grudnia
zosta³y zakoñczone prace monta¿owe. Polega³y one na zainstalowaniu, na istniej¹cych s³upach oœwietleniowych
na zbiegu ulicArmii Krajowej i Nowogardzkiej, 4
opraw. Za wykonanie i
monta¿ oœwietlenia zap³aci³o Starostwo Powiatowe w £obzie, które

na wniosek Urzêdu Miejskiego w
Dobrej zarezerwowa³o i przekaza³o w
formie dotacji celowej kwotê 10 tys.
z³ na ten cel.
op
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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.

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 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

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

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Us³ugi ogólnobudowlane, wykoñczenia wnêtrz, docieplenia poddaszy, faktury VAT. Tel. 785 931 513 lub
91 391 11 53.
Malowanie, profesjonalnie i tanio.
Promocja!!! Tel. 663 573 388.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

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

tygodnik ³obeski 29.12.2009 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.

Powiat drawski

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

ROLNICTWO

tygodnik ³obeski 29.12.2009 r.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej nw obrêbie
miasta Dobra

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
budynkami gospodarczymi po³o¿onej przy ulicy Armii Krajowej 48 w
Dobrej, na dzia³ce gruntowej nr 193.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
? niezabudowana dzia³ka nr 479/13 – po³o¿ona przy ul. 3 Maja,
obrêb miasta Dobra, powiat ³obski, oznaczona ,,Bp”, uzbrojenie w
media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja terenu
p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wielorodzinna, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami, nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
KW-SZ1L/00019066/2 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê
uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej
jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
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
25.01.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1,
w dniu 29 stycznia 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1130 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.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
? nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z trzema
budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr
193 o pow. 277m2, przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek
mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony
o powierzchni u¿ytkowej 145,92m2, sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch
kuchni (w tym jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego,
wiatro³apu, dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona
w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto.
W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 19556 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿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.
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 25.01.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu
29.01 2010r. 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.

Oblodzone drogi
i kolizje

Zniewa¿y³
funkcjonariuszy
W dniu 20.12.2009 r. oko³o
godz. 0.15 w Wêgorzynie przy ul. 3go Maja policjanci z Posterunku
policji w Wêgorzynie podjêli interwencjê wobec dwóch m³odych
mieszkañców. Powodem interwencji by³o spo¿ywania w miejscu
publicznym alkoholu. Z uwagi na
pope³nione wykroczenie policjan-

ci zaproponowali ob. Panom mandaty. Jeden z nich przyj¹³ mandat,
lecz drugi odmówi³ jego przyjêcia i
zacz¹³ agresywnie zachowywaæ siê
wobec funkcjonariuszy. Mê¿czyzna zacz¹³ szarpaæ interweniuj¹cych policjantów za odzie¿, uniemo¿liwiaj¹c wykonanie czynnoœci
s³u¿bowych. Wobec powy¿szego
mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do
wyjaœnienia i bêdzie odpowiada³
za powy¿sze przestêpstwo, które
jest zagro¿one kar¹ do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

W dniach 21, 22 i 23 grudnia 2009
r. na terenie powiatu ³obeskiego
dosz³o do 5 kolizji, których g³ówn¹
przyczyn¹ by³a nadmierna prêdkoœæ
przy mocno oblodzonej jezdni. Dwie
pierwsze kolizje mia³y miejsce w
dniu 21 na terenie gminy Wêgorzyno. W miejscowoœci Po³chowo kieruj¹cy samochodem m-ki KIA doje¿d¿aj¹c do skrzy¿owania nie zd¹¿y³ wyhamowaæ i uderzy³ w nadje¿d¿aj¹cy samochód m-ki Ford.
Tego samego dnia na drodze £obez
Wêgorzyno dosz³o do otarcia siê
dwóch samochód, które zjecha³y
zbyt blisko do osi jezdni. Do podob-

nego zdarzenia dosz³o w dniu 22
grudnia na drodze Prusim-Starogard. Tym razem równie¿ kierowcy z
uwagi na oblodzenie pobocza zjechali zbyt blisko do osi drogi i otarli
bokami. Tego dnia na drodze Wêgorzyno_Chociwel kieruj¹cy Daewoo
Tico na ³uku drogi wpad³ w poœlizg
i zjecha³ do osi jezdni uderzaj¹c nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka samochód
Renault.. W dniu 23 grudnia równie¿
nadmierna prêdkoœæ i oblodzenie
drogi doprowadzi³y do kolizji, tym
razem na drodze Wêgorzyno £obez.
Kieruj¹cy samochodem m-ki Opel na
³uku drogi zjecha³ na lewy pas i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Na szczêcie w ¿adnych ze zdarzeñ nie ucierpieli ludzie.
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TKKF w akcji, pi³ka w grze

ŒWI¥TECZNY TURNIEJ HALOWEJ
PI£KI NO¯NEJ OLDBOJÓW

W sobotê, 19 grudnia br., w hali sportowo-widowiskowej
w £obzie rozegrano
turniej pi³ki no¿nej
oldbojów. Organizatorami imprezy byli:
Ognisko TKKF „B³yskawica” £obez,
Ognisko TKKF
„Gryf” Szczecin
i Urz¹d Miejski
w £obzie.
W turnieju udzia³ wziê³o siedem
zaproszonych dru¿yn z woj. zachodniopomorskiego. Pi³karze walczyli o
puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF w Szczecinie
Tomasza Wo³oszczuka. Honorowy
patronat nad turniejem obj¹³ Burmistrz £obza Ryszard Sola.
Sportowców powitali i imprezê
otworzyli: Ireneusz Kabat - Zastêpca Burmistrza £obza, Jerzy Rakocy Prezes TKKF B³yskawica i Stanis³aw
Adamczak - cz³onek Prezydium Zarz¹du ZZ TKKF Szczecin.
Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym. O zwyciêstwie decydowa³a suma zdobytych punktów. Sêdziowali: Ryszard Janiak, Miros³aw
Urbañski, Zdzis³aw Urbañski i Andrzej Belina. W kawiarence przy hali
na wszystkich sportowców czeka³
ciep³y posi³ek.
Oto klasyfikacja turnieju: I –
Stargard (13 pkt.), II – Chociwel (11
pkt.), III – Szczecin (10 pkt.), IV -

Wa³cz, V - Bia³ogard, VI - £obez, VII
– Przec³aw. Statuetkê najlepszego
zawodnika turnieju otrzyma³ Roman
Lewandowski ze Stargardu. Statuetkê najlepszego bramkarza odebra³
Robert Kmiecik, równie¿ ze Stargardu.
Imprezê podsumowa³ i puchary
wrêczy³ Prezes ZZ TKKF Szczecin
Tomasz Wo³oszczuk. Jednoczeœnie
zaprosi³ wszystkich do sportowych
rywalizacji w ramach Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w
przysz³ym roku. Na zakoñczenie imprezy sportowcom z³o¿ono serdeczne ¿yczenie z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Kolejny taki turniej ju¿ w przysz³ym roku.
Do zobaczenia na kolejnej imprezie TKKF.
Adam Kogut

Bêdzie gaz, jeœli bêd¹ chêtni
(DOBRA). Szanse na doprowadzenie gazu do tej miejscowoœci s¹
coraz wiêksze. Ju¿ w lipcu toczy³y siê
rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami Wielkopolskiej Spó³ki Gazownictwa z Poznania. Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa rozpoczê³a
opracowanie planu rozwoju sieci na
terenie gminy Dobra, zwracaj¹c siê
do magistratu o przed³o¿enie szczegó³owych informacji, dotycz¹cych
m.in. liczby ludnoœci w poszczególnych miejscowoœciach, iloœci domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, iloœci oraz mocy kot³owni,
szacowane aktualne zu¿ycie wêgla
b¹dŸ oleju opa³owego.
Po przeanalizowaniu zapotrze-

bowania na zu¿ycie gazu w gminie
WSG rozpocznie prace, zwi¹zane z
przygotowaniem dokumentacji
technicznej. Warunkiem jest, aby to
zapotrzebowanie nie by³o mniejsze
od ok. 100 m3/h.
op

DALP 2009/10
(29.11.2009 - 03.01. 2010)
Tabela
Miejsce. Dru¿yna.
1. Galaktikos Dobra
2. ¯ywczyk Bienice
3. NiedŸwiadki Dobra
4. Dobropole
5. B³êkitni Ostrzyca
6. Dragon Krzemienna
7. ¯abi ¯abowo
8. Dobermani
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Mecze.
5
5
5
5
5
5
5
5

Punkty.
15
12
10
9
7
6
0
0

Sukcesy reskich
karateków

Bramki +/43/16
30/17
29/13
25/14
22/18
13/22
6/28
7/30

Termin 4 - 20.12.2009r. (niedziela)
11.00
11.40
12.20
13.00

DRAGON KRZEMIENNA
DOBERMANI DOBRA
NIED•WIADKI DOBRA
¯ABI ¯ABOWO

- GALAKTIKOS DOBRA
- DOBROPOLE
- ¯YWCZYK BIENICE
- B£ÊKITNI OSTRZYCA

4:17
1:8
4:5
2:5

Termin 5 - 27.12.2009r. (niedziela)
11.00
11.40
12.20
13.00

GALAKTIKOS DOBRA
DRAGON KRZEMIENNA
NIED•WIADKI DOBRA
¯ABI ¯ABOWO

- DOBROPOLE
- DOBERMANI DOBRA
- B£ÊKITNI OSTRZYCA
- ¯YWCZYK BIENICE

4:1
4:2
2:2
0:5 W

Termin 6 - 02.01.2010r. (sobota)
18.00
18.40
19.20
20.00

¯ABI ¯ABOWO
B£ÊKITNI OSTRZYCA
NIED•WIADKI DOBRA
DRAGON KRZEMIENNA

- GALAKTIKOS DOBRA
- DOBROPOLE
- DOBERMANI DOBRA
- ¯YWCZYK BIENICE

Termin 7 - 03.01.2010r. (niedziela)
11.00
11.40
12.20
13.00

DRAGON KRZEMIENNA
¯YWCZYKBIENICE
¯ABI ¯ABOWO
NIED•WIADKI DOBRA

- B£ÊKITNI OSTRZYCA
- DOBROPOLE
- DOBERMANI DOBRA
- GALAKTIKOS DOBRA

Liderzy strzelców:
11 - Dorsz Wojciech (NIED•WIADKI DOBRA),
10 - GuŸniczak Wojciech (GALAKTIKOS DOBRA),,
8 - Kamiñski Emilian, Kieruzel Krzysztof, Wrzesieñ Seweryn (GALAKTIKOS
DOBRA),
7 - Padziñski Damian (NIED•WIADKI DOBRA),
6 - Dzierbicki Damian (DOBROPOLE), Stachowiak Mariusz (B£ÊKITNI
OSTRZYCA), Szw¹der Zdzis³aw (¯YWCZYK BIENICE), Dzierbicki Mateusz
(DOBROPOLE).

Reklama
Tel./fax

0913973730

Grzegorz Pawlak
trenerem seniorów
Œwiatowida
(£OBEZ) Wiadomo ju¿, kto bêdzie trenowaæ seniorów Œwiatowida. Nowym trenerem zosta³ Grzegorz
Pawlak. Juniorów poprowadzi Mariusz W³odarz. Drug¹ dru¿ynê seniorów oraz trampkarzy starszych
prowadzi Grzegorz Urbañski. (r)

Przy Centrum Kultury w Resku
dzia³a sekcja karate prowadzona
przez pana Cezarego Banasiaka, vce prezesa Koszaliñskiego Klubu
Karate Kyokukushin. Na zajêcia
karate przychodzi grupa ch³opców,
mieszkañców Reska i gminy, którzy trenuj¹ pod czujnym okiem
pana Cezarego i bior¹ udzia³ w zawodach, odnosz¹c liczne sukcesy.
W zorganizowanym w dniu 21
listopada 2009 roku w Drawsku Pomorskim Pucharze Pomorza Karate
Kyokushin do lat 18., Micha³ Pniewski zdoby³ I miejsce w kata i kumite w
kategorii 13 lat, a tak¿e zosta³ najlepszym zawodnikiem Pucharu Pomorza do lat 18. Drugi zawodnik Piotr

Kulczewski uplasowa³ siê na IV miejscu w kata i kumite w kategorii junior
m³odszy.
W dniu 5 grudnia, w dwóch turniejach zorganizowanych na hali Zarz¹du Obiektów Sportowych w Koszalinie pod Patronatem Prezydenta
Miasta Koszalina, wziêli udzia³ zawodnicy z Reska: Micha³ Pniewski,
Piotr Kulczewski, Mateusz Mieczaniec i Damian £ydziñski.
Micha³ Pniewski zdoby³ I miejsce
w kata w III Turnieju Kata Karate Kyokushin, a Piotr Kulczewski II miejsce w konkurencji kumite 16-17 lat +
75 kg w VI Otwartym Turnieju Kumite Karate Kyokushin.
Gratulujemy wyników i ¿yczymy
jeszcze wiêkszych sukcesów. (T)

Cztery kolizje i jeden nietrzeŸwy

W œwiêta by³o
spokojnie
(POWIAT) Tak mo¿na okreœliæ
ostatnie cztery dni na terenie powiatu ³obeskiego. Poza 4 kolizjami i jednym nietrzeŸwym kieruj¹cym, Policja nie odnotowa³a ¿adnych powa¿niejszych zdarzeñ.
- Zaistnia³e kolizje, niestety jak
zazwyczaj to bywa, wynika³y z nie-

uwagi lub nie zastosowania odpowiedniej prêdkoœci przez kieruj¹cych. Na szczêcie poza stratami materialnymi nie dosz³o do zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia uczestników wydarzeñ. – powiedzia³ rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w
£obzie asp. szt. Robert Kazienko. (r)
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Galeria tygodnika
Chrzest Julii

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Mateuszek, Maja i Tymoteusz

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49 brzmia³o:

„Nie czyni wojaka z³ota szabla”.
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

