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Kazimierz Rynkiewicz
Najpierw pismo, jakie
otrzymaliœmy ze starostwa na
zapytanie, czy dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy (PUP)
Jaros³aw Namaczyñski i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Katarzyna B³aszczyk otrzymali
zgodê starosty Antoniego Gutkowskiego, ich prze³o¿onego,
na dodatkowe zatrudnienie w
Centrum Integracji Spo³ecznej
(CIS) w £obzie.
Tygodnik £obeski
Ul. S³owackiego 6
73-150 £obez
W dniu 02.04.2009 r. Pan
Jaros³aw Namaczyñski Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy
w £obzie w piœmie poinformowa³ Starostê £obeskiego o powo³aniu uchwa³¹ Zarz¹du Stowarzyszenia „Wspó³istnienie•h na stanowisko dyrektora Centrum Integracji Spo³ecznej w £obzie. W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ zwróci³ siê do
Starosty £obeskiego o wyra¿enie zgody na dodatkowe zatrudnienie w CIS w £obzie i
tak¹ zgodê otrzyma³ tego samego dnia.
Decyzja Starosty £obeskiego jest podtrzymaniem zgody
wyra¿onej na dodatkowe zatrudnienie w CIS w £obzie
Pana Jaros³awa Namaczyñskiego w dniu 14.09.2005 r.
przez ówczesn¹ Starostê Powiatu £obeskiego Pani¹ Halinê Szymañsk¹.
Pan Jaros³aw Namaczyñski
pracê w CIS w £obzie œwiadczy: w godzinach 15:30-19:30
w dni pracuj¹ce; w ramach
urlopów wypoczynkowych i
bezp³atnych w PUP w £obzie
oraz w dni wolne od pracy (tj.
soboty i niedziele).

Z DRUGIEJ STRONY
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A mo¿e CIS razem
ze starostwem za³o¿¹
kabaret?
Pani Katarzyna B³aszczyk
w piœmie z dnia 02.04.2009 r.
poinformowa³a Starostê £obeskiego Pana Antoniego Gutkowskiego o zatrudnieniu w
Centrum Integracji Spo³ecznej
w £obzie na stanowisku zastêpcy dyrektora/doradcy rodzinnego. W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ zwróci³a siê
równie¿ o wyra¿enie zgody na
dodatkowe zatrudnienie i zgodê tak¹ otrzyma³a tego samego
dnia. Decyzja Starosty £obeskiego jest podtrzymaniem
zgody wyra¿onej na dodatkowe zatrudnienie w CIS w
£obzie Pani Katarzyny B³aszczyk w dniu 14.09.2005 r.
przez ówczesn¹ Starostê Powiatu £obeskiego Pani¹ Halinê Szymañsk¹.
Pani Katarzyna B³aszczyk
pracê w CIS w £obzie œwiadczy w godzinach 15:30-19:30
w dni pracuj¹ce, w ramach
urlopów wypoczynkowych i
bezp³atnych w PCPR w £obzie
oraz w dni wolne od pracy (tj.
soboty i niedziele).
Dotychczas przez okres wykonywania przez Pana Namaczyñskiego i Pani¹ B³aszczyk
dodatkowego zatrudnienia tj.
od 2005 r. nie wp³ynê³a ¿adna
informacja o wykonywaniu
obowi¹zków wynikaj¹cych z
zatrudnienia w CIS w £obzie w
godzinach pracy PUP-u i
PCPR-u.
SEKRETARZ
Grzegorz Wasilewicz
Powy¿sza odpowiedŸ jest z
pogranicza kabaretu. Rozumiem, ¿e starostwo zadowoli³o siê takimi wyjaœnieniami i
przyjê³o, ¿e tak jest. Oczywiœcie, ¿eby to sprawdziæ, musia³o by podj¹æ wysi³ek wyjaœnie-

nia prawdy zwi¹zanej z prac¹
podleg³ych staroœcie urzêdników, ale nic o tym w odpowiedzi nie wspomina, czy siê tego
trudu podjê³o lub podejmie. A
przecie¿ po takich sygna³ach w
tej sprawie starostwo przynajmniej powinno zarz¹dziæ kontrolê, bo to normalna procedura we wszystkich instytucjach.
Czemu to przypomina kabaret? A choæby dlatego, ¿e na
swojej stronie internetowej
CIS podaje, ¿e pracuje w godz.
od 7.30 do 15.30, czyli w takim
samym czasie jak ww. urzêdnicy w swoich powiatowych instytucjach. Przyjmuj¹c wyjaœnienie za prawdziwe, w tych
godzinach CIS pozbawiony
jest po prostu swojego kierownictwa. Czy ktoœ jest w stanie
przyznaæ, ¿e to normalna sytuacja? Po co CIS-wi dyrektorzy,
których nie ma, gdy s¹ pracownicy, a s¹, gdy pracowników nie
ma? Czy¿ nie jest to kabaret?
Polecenia pisz¹ im na kartkach
w niedzielê? Nadzoruj¹ telepatycznie? A jakby przyjrzeæ siê
tej strukturze, to ilu innych pracowników PCPR i PUP dodatkowo pracuje w CIS i te¿ oka¿e
siê, ¿e tak jak dyrektorzy – popo³udniami oraz w soboty i
niedziele? To kto w koñcu tam
pracuje naprawdê? I jak to ma
siê do owej mitycznej walki z
bezrobociem? Czy¿ nie racjonalniej by³oby, gdyby stowarzyszenie Wspó³istnienie po
prostu zatrudni³o osoby bezrobotne, przyczyniaj¹c siê do
zmniejszenia bezrobocia o kilka osób? Szefowa stowarzyszenia pani Wall z Reska mo¿e
nie byæ tym zainteresowana,
ale dla odmiany samorz¹dy
mog¹ przestaæ interesowaæ siê
CIS-em i dawaæ pieni¹dze
swoich mieszkañców na ten
kabaret.

Otrzyma³em w tej sprawie
wiele telefonów, pojawi³o siê
wiele komentarzy na stronie
internetowej. Nie myœla³em, ¿e
o dyrektorach CIS jest a¿ tak z³a
opinia w mieœcie i by³em tym
zaskoczony. Widocznie sprawa
gni³a od dawna. Gazeta to gnicie tylko dotknê³a. Jak widaæ po
odpowiedzi ze starostwa – nikt
niczego nie chce zmeniaæ. Chyba, ¿e nowy starosta i nowi radni w gminach, którzy przyjrz¹
siê swoim wydatkom na te cele.
Dosta³em wiele sygna³ów
na temat innych urzêdników
pracuj¹cych na podwójnych
etatach. Bêdziemy wiêc do
tych spraw wracaæ.
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Pobi³ bez powodu
Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali 15 letniego ch³opca, który pobi³ w szkole 12 latka.
Do zdarzenia dosz³o w poniedzia³ek popo³udniu na terenie Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie. Pedagog tej placówki zawiadomi³a, ¿e
uczeñ klasy VI zg³osi³, ¿e zosta³
pobity przez starszego ch³opca.
Pokrzywdzony ch³opiec mia³ widoczne siniaki na twarzy.
Przybyli do szko³y policjanci

szybko ustalili sprawcê tego czynu.
By³ nim 15 letni Karol, mieszkaj¹cy
w jednej z wiosek na terenie gm.
Wêgorzyno, który przyzna³ siê do
pobicia 12 latka. Nieletni nie potrafi³ racjonalnie wyt³umaczyæ swojego postêpowania. Podczas przes³uchania stwierdzi³, ¿e zrobi³ to bez
powodu. To ju¿ czwarty czyn karalny, który pope³ni³ ten nieletni. Teraz
o jego losie zadecyduje S¹d Rodzinny i Nieletnich.
(kp)

Zazdroœæ z³ym
doradc¹
Policjanci z £obza zatrzymali
22 letniego mieszkañca powiatu
gryfickiego, który podpali³ samochód z zazdroœci.
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê, 26 wrzeœnia, rano, kiedy to 22
letni mê¿czyzna z zazdroœci podpali³ auto nale¿¹ce do znajomego swojej dziewczyny.
Przemys³aw M. odwióz³ po dyskotece swoj¹ lub¹ do domu. Ju¿
wczeœniej dociera³y do niego informacjê, ¿e jego dziewczyna spotyka
siê ju¿ z innym mê¿czyzn¹. Nie
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móg³ sobie z tym faktem poradziæ.
Widz¹c na parkingu auto tego mê¿czyzny, spuœci³ z baku paliwo do
butelki po piwie i uderzy³ ni¹ w samochód marki VW Vento. Auto zapali³o siê. Straty pokrzywdzony
wyceni³ na 1.500 z³.
Zazdrosny mê¿czyzna zosta³ zatrzymany z policyjnym areszcie. Po
wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut
zniszczenia mienia. Sprawca przyzna³ siê do pope³nionego czynu, za
który grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
(kp)

Niemal 400 tysiêcy
dotacji na stra¿
(£OBEZ). 28 wrzeœnia zosta³a
podpisana umowa pomiêdzy Województwem Zachodniopomorskim
reprezentowanym przez Zarz¹d
Województwa Zachodniopomorskiego, a Gmin¹ £obez reprezentowan¹ przez Ryszarda Solê Burmistrza £obza w sprawie dofinansowania przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013 projektu pn.
„Poprawa stanu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego poprzez zakup
samochodu ratowniczo - gaœniczego, a tak¿e przebudowa remizy OSP
wraz z wyposa¿eniem w Zagórzycach”.
W ramach projektu dokonano
przebudowy i rozbudowy budynku
remizy stra¿ackiej, zakupiono samochód ratowniczo – po¿arniczy,
tak¿e zakupiono wyposa¿enie do
remizy. Rozbudowa polega³a na
wybudowaniu wysokiego gara¿u na
samochód stra¿acki, wybudowaniu
zaplecza higieniczno –sanitarnego i
magazynu, dobudowanie przedsionka oraz budowy kot³owni. Powierzchnia zabudowy wynios³a

240,10 mkw.
Dla usprawnienia pracy stra¿aków zarówno w terenie jak i na miejscu w bazie OSP przed i po zakoñczeniu akcji ratowniczo – gaœniczych budynek wyposa¿ono m.in. w
³awki szatniowe, rega³y magazynowe, szafy ubraniowe, meble biurowe, stó³ konferencyjny itp. Zakupiono samochód ratowniczo – po¿arniczy marki Mercedes – Benz wraz z
zestawem ratunkowym i 2 radiotelefonami Motorola 360 VHF. Elementy te s¹ niezbêdne aby stra¿acy mogli skutecznie pomagaæ i reagowaæ
na zagro¿enia.
Zgodnie z zawarta umow¹ ca³kowite wydatki projektu wynosz¹
508.206,34 z³., natomiast dofinansowanie ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie 381.154,75 z³.
UM

Drukarnia
wyborcza
tel. 913973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Z³ote Gody 15 ma³¿eñstw

Wytrwali w ma³¿eñstwie
- otrzymali medale Prezydenta RP

(£OBEZ) Wytrwali w ma³¿eñstwie pó³ wieku.
W zwi¹zku z tym jubileuszem w minion¹ sobotê
d³ugoletni ma³¿onkowie z gminy £obez otrzymali
medale Prezydenta RP.
Obchody przygotowa³ Urz¹d
Stanu Cywilnego w £obzie. Ma³¿onkowie spotkali siê 2 paŸdziernika w £obeskim Domu Kultury. Tutaj medale wrêczyli im burmistrz
Ryszard Sola i kierownik USC Magdalena Kowalec. Cztery ma³¿eñstwa ju¿ wczeœniej zapowiedzia³y
swoj¹ nieobecnoœæ, a dwa nie przyby³y na uroczystoœæ. W sali spotka³o
siê wiêc dziewiêæ z nich. Niektórzy
z dzieæmi i wnukami.
- Wyra¿am podziw i szacunek za
wytrwa³oœæ w ma³¿eñstwie – powiedzia³a kierownik USC. – Dziêkujê
wam w imieniu swoim i spo³ecznoœci ³obeskiej, bo pracowaliœcie na
rzecz naszej gminy i wychowywali-

œcie dzieci, a teraz wnuki i prawnuki. – doda³ burmistrz.
Medale za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie otrzymali: Kazimiera i
Jan Bia³oskórscy, Stanis³awa i Jan
Bryczkowscy, El¿bieta i Zbigniew
Con, Lucyna i Stanis³aw Charkow,
Józefa i Józef Koryzma, Anna i
Miros³aw Kosmalscy, Zofia i Ignacy Majchrowicz, Helena i Stefan
Ochêtal, Helena i Eugeniusz Pileccy, Maria i Stefan Polny, Michalina
i W³adys³aw Rokosz – wszyscy z
£obza oraz Janina i Stanis³aw Marczak z Poradza, Fryda i Stanis³aw
Sieciñscy z Rynowa, Janina i Marian
Witkowscy z Be³cznej oraz Leonarda i Jan WoŸniak z Klêpnicy.
(r)
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Sklep z „dopalaczami” zamkniêty
(£OBEZ) Ogólnopolska
akcja walki z tzw.
dopalaczami zosta³a
przeprowadzona tak¿e
w naszym powiecie.
W sobotê Powiatowy
Inspektor Sanitarny
zamkn¹³ taki sklep
znajduj¹cy siê w £obzie.
Akcjê zamykania sklepów z tzw.
dopalaczami wywo³a³ premier Donald Tusk po kilku informacjach o
tym, jak kilku u¿ytkowaników tych
„wyrobów kolekcjonerskich” straci³o przytomnoœæ i trafi³o do szpitali. Odzew by³ b³yskawiczny – G³ówny Inspektor Sanitarny wyda³ zarz¹dzenie o wycofaniu œrodka o nazwie
„Tajfun” oraz nakaza³ zamkniêcie
„obiektów s³u¿¹cych produkcji i
obrotowi hurtowemu lub detalicznemu wyrobami”, które mog¹ mieæ
wp³yw na bezpoœrednie zagro¿enie
¿ycia lub zdrowia ludzi. W minion¹
sobotê kilkuset inspektorów sanitarnych wspieranych przez prawie
3000 policjantów wkroczy³o jednoczeœnie do prawie 1000 sklepów i
hurtowni z dopalaczami, dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju. Prawie
900 z nich zamkniêto. Lista sklepów
z tymi specyfikami na bie¿¹co jest
weryfikowana.
W naszym województwie inspektorzy sanitarni w asyœcie funkcjonariuszy skontrolowali ponad

80. takich sklepów. Do godziny
11.00 w niedzielê zamknêli ponad
67 z nich, w tym jedyny funkcjonuj¹cy w naszym powiecie, w centrum
£obza.
Jak nam powiedzia³a Teresa
Witczak, kierownik Sekcji ¯ywnoœci, ¯ywienia i Przedmiotów U¿yt-

Zamiast samochodu – droga
i chodniki
(POWIAT). Nie bêdzie w tym
roku nowego wozu bojowego dla
Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie. Pieni¹dze, które
by³y przeznaczone na ten cel, zosta³y ju¿ rozdysponowane na: ul. D¹browskiego w Dobrej oraz chodniki
w Resku. Nie oznacza to jednak
koniec szans na nowy wóz bojowy
dla zawodowych stra¿aków.

150 tys. z³, które Rada ustanowi³a, jako wk³ad w³asny do zakupu samochodu bojowego w Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zosta³o rozdysponowane.
Nie oznacza to jednak, ¿e samochodu nie bêdzie. W tym celu zostan¹ zabezpieczone œrodki na rok
przysz³y, zakup bowiem zosta³
przesuniêty o rok.
MM

Prezentacja „Dni Otwartych” w Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej w £obzie w dniu 15 paŸdziernika 2010 r.
Cel przedsiêwziêcia:
1. Przybli¿enie przedstawicielom w³adz, instytucjom oraz mieszkañcom powiatu ³obeskiego specyfiki pracy i zakresu dzia³añ Inspekcji
Sanitarnej.
2. Zmiana postrzegania Inspekcji Sanitarnej z restrykcyjnej
na pomocn¹, która s³u¿y spo³eczeñstwu informacj¹ oraz pomoc¹.
3. Dostarczenie spo³eczeñstwu kompletnej informacji na temat dzia³alnoœci poszczególnych komórek /zakres zadañ, dok³adne dane teleadresowe, godziny pracy, itp.

ku Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w £obzie, kontorlê sklepu ³obeskiego przeprowadzi³o czworo pracowników PSEE,
³¹cznie z kierownikiem Kazimierzem Cieciel¹giem, w asyœcie trzech
policjantów tutejszej komendy. Do
sklepu weszli o godz. 15., robi¹c

kontrolê rozpoznawcz¹. Jak nam
powiedzia³a kierownik Witczak,
produktu „Tajfun” nie znaleziono;
pobrano jedn¹ próbkê, sporz¹dzono
protokó³ i na podstawie zarz¹dzenia
G³ównego Inspektora Sanitarnego
sklep zamkniêto i oplombowano o
godz. 17.
KAR, MM

Kandydaci PO
do samorz¹du
(REGION). Podczas Rady Regionu Platformy Obywatelskiej, która
odbywa³a siê 18 wrzeœnia w P³otach w powiecie gryfickim, cz³onkowie rady
g³osowali nad rekomendacjami dla kandydatury na wójtów i burmistrzów.
Z ramienia PO bêd¹ kandydowaæ w naszym regionie:
- Kandydat na Burmistrza gm. £obez: Ryszard Sola
- Kandydat na Burmistrza gm. Dobra: Barbara Wilczek
- Kandydat na Burmistrza gm. Resko: Arkadiusz Czerwiñski
- Kandydat na Wójta gm. Radowo Ma³e: Józef Wypijewski
- Kandydat na Burmistrza m. Œwidwin: Zdzis³aw Zapotoczny
- Kandydat na Burmistrza gm. Po³czyn-Zdrój: Roman Kozubek
- Kandydat na Wójta gm. R¹bino: Krzysztof Wiktorowski
- Kandydat na Wójta gm. Œwidwin: Andrzej Rauflajsz
- Kandydat na Burmistrza gm. Czaplinek: Barbara Michalczik
- Kandydat na Wójta gm. Ostrowice: Wac³aw Micewski
- Kandydat na Wójta gm. Wierzchowo: Jan Szewczyk
- Kandydat na Burmistrza gm. Gryfice: Krzysztof Kozak
- Kandydat na Burmistrza gm. P³oty: Marian Maliñski
- Kandydat na Burmistrza gm. Trzebiatów: S³awomir Ruszkowski
- Kandydat na Wójta gm. Karnice: Lech Puzdrowski
- Kandydat na Wójta gm. Rewal: Robert Skraburski
Op. MM
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Bêdzie ulica
(DOBRA). Wprawdzie mieszkañcy ul. D¹browskiego doczekali siê nowego chodnika, ale wci¹¿
nie maj¹ nowej nawierzchni drogi. Czy d³ugo pozostanie im czekaæ na now¹ nawierzchniê?
W pierwszym rzêdzie wykonano
tu chodnik. Wartoœæ przekazanego
materia³u drogowego przez ZDP w
£obzie wynios³a oko³o 50 tys. z³,
takie same koszty ponios³a gmina
Dobra. Na t¹ kwotê sk³ada³a siê robocizna, zakup cementu do wykonania ³aw betonowych oraz kruszywa do wykonania podbudowy chod-

ników i wjazdów indywidualnych
do posesji.
Prace zosta³y zakoñczone i zg³oszone do odbioru w dniu 23 sierpnia.
Pod znakiem zapytania pozostawa³a kwestia wykonania nawierzchni
ulicy. Podczas komisji po³¹czonych
Rady Powiatowej dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych powiedzia³, ¿e w
zwi¹zku z tym, i¿ uda³o siê zaoszczêdziæ trochê pieniêdzy ulica D¹browskiego zostanie wyremontowana.
Przetarg na wykonanie zadania zosta³ ju¿ og³oszony. Ulica ma zostaæ
wykonana do 15 listopada.
MM

Powiat w LOT
(POWIAT). Na sesji Rady Powiatu goœci³ Marek Migdal jeden
z inicjatorów i wspó³twórców Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, aby
przekonaæ radnych powiatowych
do idei stworzenia w naszym regionie Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Jak wyt³umaczy³ Marek Migdal
g³ówna ide¹ tworzenia Lokalnej
Organizacji Turystycznej jest tworzenie p³aszczyzny do wspó³pracy
samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorców - w tym
wypadku z bran¿y turystycznej.
- Od momentu za³o¿enia takiej

organizacji jest podstawa prawna do
tego, aby w³adze samorz¹dowe na
takich samych prawach, jak organizacje pozarz¹dowe i cz³onkowie
biznesu, wspólnie wp³ywali na rozwój turystyki w tym regionie – powiedzia³ Marek Migdal.
Radni powiatowi, podczas sesji
pytañ ani w¹tpliwoœci nie mieli,
uchwa³ê podjêli jednog³oœnie.
Wszelkie w¹tpliwoœci zwi¹zane z
wol¹ przyst¹pienia do LOT-u zosta³y rozwianie podczas wspólnych
komisji.
Przypominamy, ¿e jako pierwsi
tak¹ uchwa³ê w naszym powiecie podjêli radni z gminy Wêgorzyno. MM

O Matko... przez Syberiê
Boleœnie doœwiadczona.
Matko, na której oczach
Nasz Kraj Ojczysty kona³
Gdy najeŸdŸcy ze Wschodu
W Drugiej Wojnie zamieci
Wyrwali Ciebie z gniazda.
Ciebie i Twoje dzieci...
Marian Jonkajtys „Matko – Sybiraczko”
Rodzinom zmar³ych naszych cz³onkiñ

Weroniki Johaniewicz l. 103
Teresy Kowalczyk l. 79
Ireny Antoniak l. 80
Danieli Mieñciuk l. 81
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków
w £obzie

Kierowcy na podwójnym
gazie
Policjanci z £obza zatrzymali dwóch
kierowców, którzy prowadzili pojazdy
pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.
W sobotê, 25 wrzeœnia, policjanci z
powiatu ³obeskiego brali udzia³ w lokalnej akcji „Alkohol - Narkotyki – Pasy”.
W dzia³aniach tych wziêli udzia³ policjanci umundurowani, jaki i pracuj¹cy
po cywilnemu. Akcja przynios³a oczekiwane rezultaty.
O godz. 17.00 w Resku funkcjonariusze zatrzymali Piotra W., który kierowa³ samochodem marki Mazda po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych.
Przed godzin¹ 22., równie¿ w Resku,
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej jad¹cego motorowerem Krzysztofa
S. Jak siê okaza³o i ten kieruj¹cy by³ pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.
Po wykonanej ekspertyzie obu mê¿czyznom zostan¹ przedstawione zarzuty
dotycz¹ce kierowania pojazdami pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Dodatkowo zostan¹ skierowani na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne
okreœlaj¹ce predyspozycje do kierowania pojazdami.

Zatrzymano osoby
poszukiwane
W ostatnich dniach policjanci zatrzymali a¿ 8 osób poszukiwanych:
Krzysztofa W. z Zagórzyc oraz Zbigniewa B. z Wo³kowa, poszukiwanych w
celu ustalenie miejsca pobytu. Kolejnych
piêæ osób by³o poszukiwanych celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego. By³ to
Henryk M. z Rogówka, Mariusz M. z
Mo³stowa, Krzysztof B. z Bienic,
Krzysztof M. z Wêgorzyna oraz Dariusza C. z £osoœnicy. Wszystkie te osoby
zosta³y przekonwojowane do najbli¿szego Zak³adu Karnego. W sobotê, 25 wrzeœnia, policjanci z £obza zatrzymali tak¿e
13-letniego mieszkañca miasta, który
uciek³ z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego w Przylesiu.

Kolizje w powiecie
Policjanci z £obza odnotowali kilka
kolizji, które mia³y miejsce na drogach
naszego powiatu. W nocy z 25 na 26 wrze-

œnia br. w £obzie przy ul. Spokojnej nieustalony kieruj¹cy uderzy³ w zaparkowany tam samochód marki Ford Mondeo.
Te¿ w £obzie, w niedzielê, oko³o
godz. 18., kieruj¹cy samochodem marki
VW Bora spowodowa³ zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, gdy¿
wykona³ nieprawid³owo manewr skrêtu
w lewo i uderzy³ w przydro¿ny s³up. Pasa¿erowie nie odnieœli ¿adnych obra¿eñ.
Pó³ godziny póŸniej dosz³o w £obzie
do kolejnej kolizji. Na ulicy Niepodleg³oœci kieruj¹cy samochodem marki
Mazda nie zachowa³ niezbêdnego odstêpu od poprzedzaj¹cego go pojazdu marki
Chevrolet i uderzy³ w jego ty³. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Na drodze 152, za miejscowoœci¹ Mostowo, Alicja B. kieruj¹c samochodem marki Toyota Corolla, uderzy³a
w przebiegaj¹cego przez jezdniê dzika.
Ostatnia z kolizji mia³a miejsce w poniedzia³ek 27 wrzeœnia na ulicy Niepodleg³oœci
w £obzie. Piesza wesz³a pod jad¹cy samochód marki Seat Toledo, którego kierowc¹
by³ mieszkaniec £obza. Kobiecie nic siê nie
sta³o, odesz³a z miejsca zdarzenia.

Znaleziono rower
W sobotê 25 wrzeœnia, oko³o godz.
7., mieszkaniec £obza poinformowa³, ¿e
na drodze na Unimie znalaz³ rower mêski
koloru zielonego. Rower ten le¿a³ przy
drodze. W³aœciciel pojazdu proszony
jest o zg³oszenie siê do Komendy Powiatowej Policji w £obzie przy ul. Woj.
Polskiego 2.

Kolizja ze Stra¿¹
W dniu 30 wrzeœnia, na drodze W –
151, kieruj¹cy samochodem Stra¿y Po¿arnej jad¹c z w³¹czonymi œwiat³ami
uprzywilejowania, podczas omijania
stoj¹cego samochodu ciê¿arowego uderzy³ w lusterko uszkadzaj¹c je.

Kolejny kierowca
na narkotykach
W dniu 1 paŸdziernika, po godz. 1.00
w nocy, policjanci z Reska zatrzymali
Rafa³a P., który kierowa³ samochodem
marki Volvo, bêd¹c pod dzia³aniem œrodków odurzaj¹cych. To kolejny ju¿ przypadek w ostatnim czasie, gdy policjanci
zatrzymali kierowcê jad¹cego na „podwójnym” gazie.

Uwa¿ajmy na „wnuczków”
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie apeluje do wszystkich
mieszkañców naszego powiatu o
zachowanie szczególnej ostro¿noœci w kontakcie z osobami podajšcymi siê za cz³onków rodziny
a którzy pilnie potrzebujš du¿ej
sumy pieniêdzy.
Tacy oszuœci dzia³aj¹ metod¹ na
tzw. wnuczka. Dzwoni¹ zwykle do
starszych osób podaj¹c siê za
wnuczka, kuzyna i pilnie potrzebuj¹
po¿yczenia du¿ej sumy pieniêdzy.
Nie ufajmy takim osobom, sprawdŸ-

my dok³adnie, czy jest to faktycznie
ktoœ z naszej rodziny. W przypadku
jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y
dzwoniæ na Policje informuj¹c o takim zajœciu.
Taka sytuacja zdarzy³a siê ostatnio w £obzie. Do starszej pani zadzwoni³ mê¿czyzna podaj¹cy siê za
wnuka. Mê¿czyzna ten powiedzia³,
¿e odwiedzi dziœ babciê, lecz jest na
zakupach i pilnie potrzebuje 5.000
z³. Starsza pani mia³a jedynie 3.000
z³. Oszust nie zadowoli³ siê tak¹
kwot¹ i zakoñczy³ rozmowê. (kp)
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¯adnego zagro¿enia dla szpitala
nie ma - mówi dyrektor Petryka
(£OBEZ-RESKO). W
obradach sesji Rady
Powiatu uczestniczy³
dyrektor szpitala w
Gryficach Jacek
Petryka. Stanowczo
twierdzi³, ¿e nic nie
zagra¿a bytowi szpitala w Resku. Od 1
stycznia szpital bêdzie funkcjonowa³,
jako oddzia³ szpitala
w Gryficach.
Korzystaj¹c z okazji, ¿e w posiedzeniu Rady Powiatu w £obzie
uczestniczy³ dyrektor szpitala w
Gryficach, radni powiatowi dopytywali czy szpital w Resku bêdzie
funkcjonowa³ od stycznia, czy
mieszkañcy z powiatu ³obeskiego

Dyrektor SP ZZOZ w Gryficach
JACEK PETRYKA
(foto: archiwum)

bêd¹ leczeni w tym szpitalu i czy s¹
jakieœ problemy, które sprawi³yby,
¿e szpital nie móg³by funkcjonowaæ
od 1 stycznia przysz³ego roku.
Dyrektor gryfickiego szpitala
Jan Petryka odpar³, ¿e na pierwsze
pytanie odpowiada „tak”, na drugie
–„ bêdê o to zabiega³”, na trzecie –
„nie”.
- Szpital od pierwszego stycznia
2011 roku bêdzie funkcjonowa³,
wszystkie warunki formalne, które
s¹ do z³o¿enia ofert do NFZ zosta³y
spe³nione. W œrodê zosta³a z³o¿ona
pierwsza oferta na funkcjonowanie
Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego,
w czwartek i pi¹tek – oferty na opiekê specjalistyczn¹, w poniedzia³ek
mija termin na sk³adanie ofert na
badania i leczenie na oddziale szpitalnym.
Pacjent ma prawo wyboru, mo¿e
leczyæ siê tam, gdzie uwa¿a to za
zasadne. Bêdê zabiega³ o to, by pacjenci w swoich wyborach uwzglêdniali szpital w Resku i tam siê leczyli.
Czy widzê jakieœ zastrze¿enia,
czy przeszkody, by uruchomiæ dzia-

³alnoœæ szpitala od 1 stycznia? Na
dzisiaj takich przeszkód nie ma.
Jest szansa, by ukszta³towaæ
kontrakt w szpitalu w Resku zgodnie z potrzebami, oprócz tego bêd¹
tam kontraktowane: poradnia chirurgiczna, kardiologiczna, zak³ad
diagnostyki, bêdzie funkcjonowa³o
laboratorium, a tak¿e blok operacyjny. Uzyskaliœmy wszystkie dokumenty, które pozwalaj¹ sk³adaæ nam
ofertê, jest wpis do rejestru Wojewody, pozytywna opinia Inspekcji
Sanitarnej, gromadzone s¹ zadeklarowane na inwestycje œrodki, mamy
zgodê Rady Spo³ecznej na ewentualne zakupy, które by³yby potrzebne. Kompletujemy zasoby kadry, w
wiêkszoœci bêd¹ to lekarze i pielêgniarki, którzy pracowali w Resku,
czêœæ kadry musieliœmy uzupe³niæ,
s¹ to osoby, które dotychczas nie
pracowa³y – powiedzia³ dyrektor.
Radni powiatowi dopytywali
równie¿ o rentgen. Okaza³o siê, ¿e
tu nie ma najmniejszych problemów, albowiem, Gryfice mog¹ odkupiæ od Likwidatora ten istniej¹cy,
a jak nie, to dyrektor ma zgodê Rady
Spo³ecznej na zakup nowego sprzêtu radiologicznego na kwotê oko³o
730 tys. z³.
Szpital w Gryficach jest szpitalem publicznym, tote¿ szpital w
Resku bêdzie funkcjonowa³ jako
oddzia³ zamiejscowy szpitala publicznego w Gryficach. Obecnie
nikt nie reprezentuje interesów powiatu ³obeskiego w Radzie Spo³ecznej szpitala. To jednak mo¿e zmieniæ siê po wyborach.
- Rada Spo³eczna szpitala w
Gryficach sk³ada siê z 15 osób. Jest
to jedna z najwiêkszych rad w województwie. Jednoczeœnie jest to najaktywniejsza rada. Rada Spo³eczna
jest powo³ywana z dniem wyborów
samorz¹dowych, ale trwa do czasu
wyboru nowej Rady i myœlê, ¿e w
momencie zmiany sk³adu Rady
bêd¹ przedstawiciele powiatu i
gmin powiatu ³obeskiego.
Obecnie w sk³ad Rady Spo³ecznej wchodz¹: burmistrzowie i wójtowie gmin, starosta powiatu gryfickiego, dwóch pos³ów, przedstawiciel
sejmiku i wojewody, jeden z dyrektorów SPZOZ, radny RM, dyrektor
jednego z wydzia³u w urzêdzie gminnych – powiedzia³ dyrektor.
- Jeœli chodzi o Resko w przysz³ym roku bêdziemy starali siê o
certyfikaty z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, bêdzie odnowa
certyfikatu centrum monitorowania
jakoœci i bêdzie podjêta próba cer-

tyfikatu na konkretne lokalizacje –
certyfikatu laboratorium diagnostycznego i laboratorium mikrobiologicznego.
Szpital w Gryficach posiada
jeszcze certyfikat zarz¹dzania oraz
certyfikat œrodowiska, certyfikat
zarz¹dzania informacji. Te wszystkie certyfikaty, w terminach, jakie
bêd¹ przyznawane, bêd¹ obejmowa³y tak¿e i Resko – zapewni³ J.
Petryka.
Podczas sesji dopytywano równie¿ o zgody konieczne do prowadzenia szpitala, w tym Sanepidu,
Nadzoru Technicznego, Inspekcji
Pracy.
- W Resku powiedzia³ pan, ¿e nie
mo¿e pan tam wejœæ, nadzór te¿ nie
wchodzi³, a sk³ada³ pan wniosek do
NFZ, a jak rozumiem jest to niezbêdny warunek otrzymania kontraktu – dopytywa³ dyrektor reskiego gimnazjum Adam Szatkowski.
- Posiadam wszystkie opinie
dotycz¹ce tych zakresów, które kontraktujê w Resku. Mogê mieæ kontrakt, a NFZ nie interesuje, czy wnoszê pacjentów na noszach, czy winda dzia³a czy nie. Tak samo rentgen.
Nie kontraktujê diagnostyki oddzia³owej, tylko oddzia³. Jeœli oddzia³
ma dzia³aæ od pierwszego stycznia,
musi mieæ sprawny rentgen. Jeœli ten
rentgen, czy to pomieszczenie, nie
bêdzie udostêpnione, to ja wstawiam w³asny rentgen. Nie widzê tu
¿adnych zagro¿eñ. Kwestia rentgena jest na dzisiaj wa¿na, ale nie rozstrzygaj¹ca o tym, czy ja bêdê mia³
kontrakt czy nie – odpowiedzia³
Petryka.
Dyrektor gryfickiego szpitala
rozwia³ równie¿ obawy radnych,
odnoœnie przysz³oœci personelu. Jak
siê okaza³o, deklaracjê podjêcia
pracy w ró¿nych formach podpisa³y
53 osoby szpitala w Resku, nie licz¹c lekarzy i 6 pielêgniarek, które
dotychczas nie pracowa³y w Resku.
- Wszyscy ci, którzy wyrazili
tak¹ chêæ, bêd¹ zatrudnieni w takiej
formie, w jakiej bêdzie im to odpowiada³o. Warunki, patrz¹c na kontrakt z NFZ, który powinien byæ na
poziomie roku ubieg³ego, nie powinny byæ gorsze. Szeœæ pañ, ze
wzglêdu na zerwanie kontraktu
przez NFZ od 1 paŸdziernika do
koñca roku bêd¹ pracowa³y w Gryficach – powiedzia³ dyrektor szpitala w Gryficach.
Doda³ te¿, ¿e nie ma ¿adnego
zagro¿enia odnoœnie tego, aby szpital mia³ od 1 stycznia nie dzia³aæ.
MM
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ODPOWIED• PREZESOWI
KARGULOWI
Z przykroœci¹ muszê odnieœæ
siê do kolejnych publikacji zamieszczanych na ³amach lokalnej
prasy, a dotycz¹cych szpitala w
Resku. Po raz kolejny podkreœlam, ¿e rozwi¹zanie problemu
szpitala w Resku w tej kadencji
by³o g³ównym zadaniem obecnego Zarz¹du i Rady Powiatu. Pozostawienie tej sprawy nieza³atwionej, w stanie permanentnej
likwidacji, by³o dla nas nie do
przyjêcia. Dla przypomnienia
toku sprawy pozwolê sobie przytoczyæ fakty:
1. W grudniu 2006 roku, kiedy to Powiat Stargadzki by³ zdecydowany podziêkowaæ panu
Kargulowi za wspó³pracê, wspólnie z Panem Starost¹ Gutkowskim udzieliliœmy osobistego porêczenia (bez zgody Rady Powiatu) prezesowi NZOZ INTERMED Jackowi Kargulowi na 3letni¹ umowê dzier¿awy ca³oœci
szpitala w Resku. Miesiêczna
kwota czynszu dzier¿awnego wynosi³a 8.540 z³.
2. NZOZ INTERMED poddzier¿awi³ spó³ce NZOZ CHIRURG oddzia³ chirurgiczny za
kwotê 13.664 z³, a od 1 listopada
2008 roku 12.200 z³ miesiêcznie.
Wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
prezesem CHIRURGA by³ Jacek
Kargul.
3. W marcu 2008 roku Powiat
£obeski i Gmina Resko wykupi³y
na licytacji komorniczej wiêkszoœæ ruchomoœci szpitala.
4. Pocz¹tek roku 2009 to czas
jawnego konfliktu pomiêdzy
NZOZ INTERMED a NZOZ
CHIRURG (przykro mi siê przyznaæ do niewiedzy, ale dopiero
ten konflikt uœwiadomi³ mi fakt
funkcjonowania dwóch spó³ek w
reskim szpitalu).
5. Wygasaj¹ce z koñcem roku
2009 kontrakty Narodowy Fundusz Zdrowia postanawia przed³u¿yæ na rok 2010.
6. 15 grudnia 2009 roku Powiat £obeski kupuje obiekty szpitala w Resku.
7. 4 stycznia 2010 roku Zarz¹d Powiatu podpisuje roczne
umowy dzier¿awy z dysponentami kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Z NZOZ
CHIRURG na oddzia³ chirurgiczny za kwotê 5.269 z³, natomiast z NZOZ INTERMED na

pozosta³¹ czêœæ szpitala w zakresie
niezbêdnym dla realizacji kontraktów za kwotê 10.892 z³ miesiêcznie.
Prezesi obu spó³ek podpisuj¹ zobowi¹zanie do administrowania ca³oœci¹ obiektu oraz wzajemnego
œwiadczenia us³ug dla zapewnienia
ci¹g³ego i niezak³óconego funkcjonowania Szpitala w Resku w 2010
roku..
8. Wobec braku realizacji podpisanego wczeœniej porozumienia
miêdzy INTERMEDEM i CHIRURGIEM, Starosta £obeski deleguje swoich mediatorów w osobach:
Zdzis³aw Trojga – cz³onek Zarz¹du
Powiatu i Wies³aw Ma³y – dyrektor
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej. Spotkanie z stron z udzia³em przedstawicieli Starosty, które odby³o siê na
terenie Szpitala w Resku w dniu 22
lutego 2010r, nie doprowadzi³o do
ugody pomiêdzy obiema spó³kami.
Tak¿e z wielokrotnych zaproszeñ
Zarz¹du prezes Kargul nie skorzysta³.
9. Równoczeœnie, z pocz¹tkiem
roku 2010, Zarz¹d Powiatu rozpocz¹³ prace nad przygotowaniem
przetargu na dzier¿awê szpitala.
Warunki przetargu ustalone zosta³y
po bardzo szerokich konsultacjach
z Rad¹ Powiatu, m.in. ustalono 20letni okres dzier¿awy. Tego warunku oczekiwa³o œrodowisko medyczne, w tym tak¿e prezes Kargul. Do
przetargu przyst¹pi³y trzy firmy:
NZOZ CHIRURG, SPZZOZ Gryfice oraz konsorcjum SZPITALE
POLSKIE. W ocenie komisji przetargowej najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³ SPZZOZ Gryfice z którym
Zarz¹d Powiatu w dniu 29 czerwca
br. podpisa³ umowê dzier¿awy, w
której zawarta jest te¿ gwarancja
zatrudnienia dla obecnych pracowników szpitala.
10. SPZZOZ Gryfice z³o¿y³ w
Narodowym Funduszu Zdrowia
ofertê prowadzenia w reskim szpitalu us³ug w zakresie takim jak dotychczas.
11. Formalny problem ci¹g³oœci
i przekazania opieki nad pacjentami
szpitala w Resku (w tym tak¿e oddzia³u opiekuñczo-leczniczego) to
zadanie do rozwi¹zania przez NFZ
i strony kontraktuj¹ce us³ugi medyczne. Na pewno opiekê nad nimi
przejmie SPZZOZ Gryfice.
Komentarz:
Mam nadziejê, ¿e w œwietle
przedstawionych wy¿ej faktów wi-

daæ wyraŸnie, i¿ Zarz¹d Powiatu
dla zapewnienia mieszkañcom
powiatu nale¿ytej ochrony zdrowia podejmowa³ dzia³ania zadecydowane i w przejrzyste. Podkreœlam z ca³¹ moc¹: zadaniem Zarz¹du Powiatu jest zapewnienie
mieszkañcom ochrony zdrowia, a
nie pilnowanie interesów spó³ek
dzia³aj¹cych w szpitalu.
Mam nadziejê, ¿e wobec powy¿szego przypisywanie mojej
osobie bezprawnych dzia³añ,
dzia³añ na szkodê mieszkañców
oraz pracowników szpitala jest
ca³kowicie nieuzasadnione. Równie¿ podwa¿anie wyniku jawnego
i nieograniczonego przetargu jest
dziœ co najmniej niestosowne, tym
bardziej, ¿e jak dot¹d nikt nie
wykaza³ jakichkolwiek b³êdów
formalnych i prawnych w podejmowanych decyzjach. Mogê w
tym miejscu jedynie dodaæ, i¿
NZOZ INTERMED nawet nie da³
Zarz¹dowi Powiatu szansy oceny
jego propozycji, bowiem nie zg³osi³ swojej oferty w przeprowadzonym przetargu. Natomiast, ponoæ
ho³ubiony przez nas, NZOZ CHIRURG przetarg po prostu przegra³.
Jeszcze „dwa s³owa” na temat
mojej prywatnej – przyznajê, ¿e
bardzo dobrej – opinii na temat nowego dzier¿awcy, tj. SPZZOZ
Gryfice, to podtrzymujê j¹ w ca³ej
rozci¹g³oœci. SPZZOZ Gryfice to
publiczna jednostka o wysokiej
renomie, bêd¹ca w gestii samorz¹du wojewódzkiego. Na potwierdzenie tej opinii raz jeszcze przytoczê dwa fakty. Pierwszy to ten,
i¿ w rankingu Rzeczypospolitej
jest to 11. szpital w Polsce. Drugi
to ten, i¿ rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej umieœci³ w tym szpitalu
ambasadora Pietrzyka, ciê¿ko rannego w terrorystycznym zamachu
w Iraku. Myœlê, ¿e nie uczyniono
by tak gdyby s³u¿by medyczne
szpitala w Gryficach nie potrafi³y
zapewniæ opieki na wysokim poziomie. A przecie¿ pacjent ten
mia³ rozleg³e oparzenia, wymagaj¹ce wysokospecjalistycznego zabezpieczenia wieloddzia³owego.
Jestem g³êboko przekonany,
¿e w wyniku decyzji podjêtych
przez Zarz¹du i Radê Powiatu nasi
mieszkañcy bêd¹ mieli w najbli¿szych latach zapewnion¹ ochronê
zdrowia na dobrym i bezpiecznym
poziomie.
Ryszard Brodziñski
Wicestarosta £obeski
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Ostatni
taki lokal
w gminie
(WÊGORZYNO). Podczas
wrzeœniowej sesji
radnym miejskim
po raz kolejny zosta³
przed³o¿ony projekt
uchwa³y dotycz¹cy
zbycia lokalu u¿ytkowego
przy ul. Runowskiej oraz
oddanie w wieczyste
u¿ytkowanie u³amkowej
czêœci gruntu.
Komisja bud¿etowo-gospodarcza zaopiniowa³a projekt pozytywnie, natomiast komisja spo³ecznooœwiatowa - negatywnie.
Ta uchwa³a po raz kolejny zosta³a przed³o¿ona radnym miejskim i
ponownie radni nie byli przekonani,
do jej podjêcia.
- Ta uchwa³a wraca po raz kolejny. Przy ka¿dym obradowaniu nad
tym tematem pyta³am i dopytywa³am dlaczego jest udzia³ w dwu ró¿nych dzia³kach, do dzisiaj nie otrzyma³am odpowiedzi. Mia³o to byæ
sprawdzone, wyjaœnione, uchwa³a
wraca po raz kolejny w niezmienionej treœci. Nawet uzasadnienie
prawdopodobnie nie jest zmienione, bo te informacje, o które pyta³am, nie s¹ ujête – powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady Miejskiej
Monika KuŸmiñska.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz wyjaœni³a, ¿e „tak to kiedyœ zosta³o sprzedane i tak jest.
Teraz s¹ dwie dzia³k i . • h
- Zasadna jest sprzeda¿ tego lokalu, bo w³aœciciel ju¿ wyst¹pi³ o
ocieplenie budynku. To sprawia, ¿e
gmina bêdzie musia³a partycypowaæ w kosztach ocieplenia budynku
do wysokoœci udzia³u. Zbycie lokalu spowoduje, ¿e to w³aœciciel bêdzie ponosi³ koszty remontu budynku, a nie gmina. Jest to lokal u¿ytkowy, wykorzystywany na cele komercyjne. Nie ma potrzeby, aby gmina
ten lokal utrzymywa³a, poniewa¿ do
tej pory gmina wyzby³a siê wszystkich lokali u¿ytkowych. Jest to
ostatni lokal, jaki pozosta³ – powiedzia³a burmistrz.
S³owa te jednak nie przekona³y
radnych. Czterech g³osowa³o za
podjêciem uchwa³y, czterech –
przeciw, a dwóch wstrzyma³o siê,
tote¿ uchwa³a nie zosta³a rozstrzygniêta.
MM
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Po¿egnaliœmy
Zabijcie mnie, ale nic
Karolinkê
z tego nie rozumiem
Obwieszczenia wójta jak ³amig³ówka

(RADOWO MA£E) Jeden z czytelników zwróci³a nam uwagê na og³oszenie, jakie przeczyta³ niedawno, dotycz¹ce postêpowania z udzia³em
spo³eczeñstwa, czyli tak¿e owego czytelnika. Otó¿ czytelnik zapyta³ nas,
czy my coœ rozumiemy z tego og³oszenia, zadaj¹c pytania: O jakie spo³eczeñstwo chodzi w tym og³oszeniu, czyli gdzie zlokalizowana jest inwestycja? Je¿eli inwestor jest ze Szczecina, to mo¿e w Szczecinie, ale co wtedy
do tego wójtowi Radowa Ma³ego i radowskiemu spo³eczeñstwu? A mo¿e
chodzi o budowan¹ w Radowie halê, ale o co wtedy pytaæ radowsk¹ spo³ecznoœæ, je¿eli hala jest ju¿ postawiona?
Przeczytaliœmy trzy razy i faktycznie, napisanie takiego obwieszczenia,
z którego nie wynika, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, jest z rodzaju
³amig³ówek, jak¹ ktoœ w urzêdzie u³o¿y³ dla mieszkañców. Obowi¹zek
obwieszczenia spo³eczeñstwu czegoœ tam zosta³ wykonany, ale czy spo³eczeñstwo jest tu do czegoœ potrzebne? Poni¿ej rzeczone obwieszczenie
wójta Radowa Ma³ego.
Radowo Ma³e, dnia 24 wrzeœnia 2010 rok OŒUK- 7624/08/10
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomoœci informacji o
rozpoczêciu postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa
Maj¹c na uwadze art. 29 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.), w ramach postêpowania w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiêwziêcia pn.: Innowacyjne technologie konserwacji drewna narzêdziem wzrostu konkurencyjnoœci produktowej przedsiêbiorstwa KJB
Krzysztof Ba³am¹cek, podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e w dniu 24
marca 2010 r. wp³yn¹³ Raport o oddzia³ywaniu przedmiotowego przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Postêpowanie prowadzone jest na wniosek: KJB Krzysztof Ba³am¹cek,
ul. Polanka 18, 70-731 Szczecin.
Przedmiotowe przedsiêwziêcie podlega postêpowaniu w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko. W wyniku postêpowania wydana zostanie
decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Organem w³aœciwym do wydania w/w decyzji jest Wójt Gminy
Radowo Ma³e.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomoœci przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym http://bip.radowomale.pl/ oraz wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym.
Z dokumentacj¹ mo¿na siê zapoznaæ w Urzêdzie Gminy Radowo Ma³e
nr 21 - Referat Œrodowiska pok. nr 8, I piêtro w godzinach urzêdowania.
W terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji, tj. od 24 wrzeœnia do 15 paŸdziernika 2010 r. mo¿na sk³adaæ uwagi i wnioski, osobiœcie
lub drog¹ elektroniczn¹ na adres ug@radowomale.pl.

Milcz¹cy œwiadek nie
dostanie mandatu
Pod takim tytu³em mo¿na by³o
przeczytaæ na ¿ó³tych stronach
Rzeczpospolitej z dnia 1 paŸdziernika 2010r. informacjê o stanowisku S¹du Najwy¿szego w kwestii
karania przez Stra¿ miejsk¹ w³aœcicieli samochodów za nie wskazanie
sprawcy wykroczenia pope³nionego przez kieruj¹cego jego autem. W
postanowieniu o charakterze informacyjnym z dnia 30.09.2010r. S¹d
Najwy¿szy przes¹dzi³, ¿e cyt.”
Stra¿ miejska (gminna) nie ma pra-

wa sk³adaæ wniosku o ukaranie za
nieujawnienie sprawcy wykroczenia polegaj¹cego na z³amaniu przepisów o bezpieczeñstwie lub porz¹dku ruchu na drogach. Nie mo¿e
wiêc ¿¹daæ ukarania w³aœciciela za
to, ¿e nie wska¿e, kto autem kierowa³”” . Stra¿ miejska posiada
uprawnienia do kontroli ruchu drogowego tylko wobec kieruj¹cego
pojazdem i uczestnika ruchu i sama
nie mo¿e rozszerzyæ swoich uprawnieñ.

(£OBEZ) Spo³ecznoœæ ³obeska po¿egna³a w minion¹ sobotê
13-letni¹ Karolinê Przytu³o.
Licznie zgromadzi³a siê przed
cmentarn¹ kaplic¹, gdzie Mszê
za duszê zmar³ej odprawi³ proboszcz parafii ³obeskiej ks. Józef
Cyrulik.
Ta tragedia wstrz¹snê³a Polsk¹;
autobus wracaj¹cy z Hiszpanii, wioz¹cy 49 osób, pod Berlinem zosta³
uderzony przez osobowego Mercedesa. Uderzenie spowodowa³o, ¿e
kierowca straci³ panowanie nad pojadem i autokar uderzy³ w przês³o
wiaduktu. Zginê³o 13 osób. By³a to
wycieczka zorganizowana przez
Nadleœnictwo w Z³ocieñcu, dla pra-

cowników i ich bliskich osób. Karolina, mieszkaj¹ca z rodzicami w
£obzie, pojecha³a z babci¹ ze Z³ocieñca. Po wypadku przysz³a tragiczna wiadomoœæ, ¿e jest wœród
zmar³ych.
Na pogrzeb przyby³a rodzina ze
Z³ocieñca, burmistrz, przewodnicz¹ca rady, byli policjanci i stra¿nicy miejscy, gdy¿ ojciec Karoliny
pracowa³ w ³obeskiej, a teraz w
drawskiej Policji. Byli kole¿anki i
koledzy z ³obeskiego gimnazjum,
do którego uczêszcza³a Karolina.
By³ burmistrz £obza, s¹siedzi, znajomi, mieszkañcy, którzy w tym
momencie swoj¹ obecnoœci¹ starali
siê dodaæ otuchy rodzicom, którzy
stracili dziecko.
KAR

Bêdzie nowa p³yta
(DOBRA). Do 15 listopada ma
zostaæ wykonany remont g³ównej
p³yty boiska na stadionie miejskim
w Dobrej. Zadanie ma zostaæ wykonane za 412.306,59 z³ brutto (podatek VAT = 74.350,37 z³).
Zany jest ju¿ wykonawca zadania polegaj¹cego na remoncie g³ównej p³yty boiska na tutejszym stadionie miejskim. Form¹, która przetarg
wygra³a jest SPORTPROJEKT ze
Szczecina.
Zakres robót obejmuje m.in.:
rozbiórkê bramek i z³o¿enie ich w
depozycie Gminy, wyznaczenie
krawêdzi boiska, chemiczne znisz-

czenie roœlin na boisku, orkê glebogryzark¹, zdjêcie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie poza
p³yt¹ boiska, wyprofilowanie i zagêszczenie warstwy gruntu rodzimego, przygotowanie warstwy wegetacyjnej, rozœcielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,
roz³o¿enie gotowej darni, i pielêgnacja do czasu odbioru ostatecznego. Warstwê wegetacyjn¹ firma ma
przygotowaæ w ca³oœci poza p³yt¹
boiska i wbudowaæ
po laboratoryjnym potwierdzeniu spe³nieniu warunków jakie s¹ jej
stawiane.
op
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Komitety wyborcze zarejestrowane

A¿ 14 komitetów w gminie £obez,
tylko dwa w gminie Radowo Ma³e
(POWIAT) Wczoraj o godz. 15.30 up³yn¹³
termin rejestracji komitetów wyborczych w
wyborach samorz¹dowych wyznaczonych na
21 listopada br. Podajemy listê komitetów,
które zosta³y zarejestrowane przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie w dniu 4 paŸdziernika.
Jak wynika z poni¿szej listy, najwiêcej komitetów zarejestrowa³o
siê w gminie £obez, bo a¿ 14, a najmniej w gminie Radowo Ma³e, bo
tylko dwa. Byæ mo¿e lista ta ulegnie
zmianie, je¿eli Komisarz nie zd¹¿y³
wczoraj zarejestrowaæ wszystkich
zg³oszonych komitetów, ale raczej
nie powinna. Teraz te komitety bêd¹
mog³y zg³aszaæ kandydatów na radnych do rad gmin lub powiatu. Termin zg³aszania kandydatów na radnych mija 22 paŸdziernika. Wtedy
poznamy nazwiska ludzi, którzy

bêd¹ staraæ siê o nasze – wyborców
– poparcie. Osobno zosta³y zarejestrowane komitety ogólnopolskie,
czyli partie lub stowarzyszenia o
zasiêgu krajowym. Te nie musia³y
byæ rejestrowane w województwach,
ale z nich, z tego co nam wiadomo, w
gminach i powiecie bêd¹ startowaæ
tylko kandydaci PSL.
Po nazwie komitetu podaliœmy
miejscowoœæ i adres, pod którym
komitet zosta³ zarejestrowany oraz
nazwiska pe³nomocników – wyborczego i finansowego.

GMINA £OBEZ
1. KWW POWIAT DLA GMIN,
£obez, ul. Budowlana 33. Pe³nomocnik wyborczy Mariusz Wijatyk,
pe³nomocnik finansowy Danuta
Pasieka.
2. KWW Rokosz – Chojnacki.
£obez, ul. Wêgorzyñska 12. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Halina Chojnacka.
3. KWW Barbary Kordyl.
Be³czna 12AII/3. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Piotr Kordyl.
4. KWW El¿biety Pileckiej.
£obez, ul. Niepodleg³oœci 46/2.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Mateusz Mielnik.
5. KWW PROFESJONALNA
GMINA. £obez, ul. M. Konopnickiej 38. Pe³nomocnik wyborczy i
finansowy Wies³aw Æwik³a.
6. KWW PROFESJONALNY
POWIAT. £obez. ul. M. Konopnickiej 38. Pe³nomocnik wyborczy
Piotr Æwik³a, pe³nomocnik finansowy Stefania Æwik³a.
7. KWW W³adys³awa Tabaki.
£obez, ul. Chrobrego 30. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Kazimierz Sutkowski.
8. KWW Edwarda Hryniewieckiego. £obez, ul. Okopowa 26/1.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Edward Hryniewiecki.
9. KWW Henryka Stankiewicza. £obez, ul. Hanki Sawickiej 2B/
1. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Adam Ogórkowski.
10. KWW Ryszarda Lewiñskiego. £obez, ul. Czcibora 28B. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Roman Ciechañski.
11. KWW POWIAT DLA
MIESZKAÑCÓW. £obez, ul. Hanki Sawickiej 15A/2. Pe³nomocnik
wyborczy Oktawian Dudziak, pe³nomocnik finansowy Andrzej Daszkiewicz.
12. KWW Bogdana Góreckiego. £obez, ul. Komuny Paryskiej 9/
6. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Teofil Kapla.
13. KWW Krystyny Boguckiej.
£obez, ul. Chrobrego 28. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy W³odzimierz Popio³ek.
14. KWW £OBESKIE POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE.
£obez, ul. Koœciuszki 2. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Jerzy Mechliñski.

GMINA WÊGORZYNO
1. KWW Gra¿yny Karpowicz.
Wêgorzyno, ul. Jagielloñska 12/7.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
– Tadeusz Karpowicz.
2. KWW GMINA DLA MIESZKAÑCÓW. Runowo 5. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Stanis³aw
Turek.
3. KWW Barbara Pietrusz. Wêgorzyno, ul. Mickiewicza 13/2. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Jerzy Patelczyk.
GMINA RESKO
1. KWW Gmina dla Mieszkañców w Resku, ul. Wojska Polskiego
3/2. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Renata Czerwiñska.
2. KWW TROSKA O DRUGIEGO CZ£OWIEKA. Resko, ul. Hanki Sawickiej 14/2. Pe³nomocnik
wyborczy i finansowy Helena Siemianowicz.
3. KWW Zbigniewa Pa³ubiaka.
Resko, ul. Wojska Polskiego 1/2.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Patryk Lewandowski.
GMINA DOBRA
1. KWW TWÓJ G£OS – NOWA
WIEŒ. Grzêzno 37/2. Pe³nomocnik
wyborczy i finansowy Rafa³ Pa³ka.
2. KWW Wies³awa Bernackiego. Dobra ul. 3 Maja 22B. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Ma³gorzata Bernacka.
3. KWW AKCJA WYBORCZA. Dobra, ul. D¹browskiego 2.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Piotr Hebda.
4. KWW NASZA GMINA. Dobra, ul. Kiliñskiego 1. Pe³nomocnik
wyborczy i finansowy Krzysztof
Motyliñski.
5. KWW DOBRA 2010. Dobra,
ul. Nowogardzka 7. Pe³nomocnik
wyborczy i finansowy Adam Wronkowski.
6. KWW DLA DOBRA GMINY. Dobra, ul. Genera³a Bema 3.
Pe³nomocnik wyborczy i finansowy
Alina Soborska.
GMINA RADOWO MA£E
1. KWW RUCH INICJATYW
OBYWATELSKICH 2010. Radowo Ma³e 22/1. Pe³nomocnik wyborczy i finansowy Wiktor Puta.
2. KWW WSPÓLNA GMINA
PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM.
Rogowo 29. Pe³nomocnik wyborczy
i finansowy Telesfor Waliszewski.
KAR
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SIELSKO coraz piêkniejsze
(SIELSKO). Ta
miejscowoœæ jest
laureatem III nagrody
w konkursie
Ekologiczna wieœ.
O Sielsku ju¿ niegdyœ
pisaliœmy na ³amach
naszej gazety.
Przedstawialiœmy j¹
pod wzglêdem historii.
Tym razem jedynie pokrótce
przypomnimy j¹, aby zaprezentowaæ jak przesz³oœæ wspó³gra z teraŸniejszoœci¹ i jak historia zarówno
tych ziem, jak i mieszkaj¹cych tu
ludzi wp³ywa na rozwój wsi i jej
mieszkañców.
Œlady bytnoœci cz³owieka w tym
rejonie siêgaj¹ przynajmniej œredniowiecza, gdy pierwsi s³owiañscy
osadnicy postanowili za³o¿yæ grodzisko nad brzegiem tutejszego jeziora, a w pobli¿u i osadê otwart¹.
Samo Sielsko natomiast jest najwiêksz¹ owalnic¹ w gminie, a ten
typ zabudowy charakterystyczny

jest dla budownictwa s³owiañskiego. Owalnica ta sprawia, ¿e czasami
przejezdny mo¿e pob³¹dziæ. Mieszkañcy wsi ze swojej strony staraj¹
siê ju¿, aby to b³¹dzenie uprzyjemniæ widokami zadbanych posesji,
kwiatów i nasadzeñ, a w przysz³oœci
– urokliwym miejscem przy znajduj¹cym siê tu oczku wodnym.
Teoretycznie Sielsko po³o¿one
jest na uboczu, albowiem jad¹c
drog¹ od strony Wêgorzyna, nale¿y
skrêciæ z g³ównej drogi na wschód i
przemierzyæ spory odcinek wœród
pól. Le¿y te¿ w znacznej odleg³oœci
od drogi £obez-Dobra. Jednak od
tej miejscowoœci wychodz¹ drogi w
cztery strony œwiata, by ju¿ poza ni¹
utworzyæ sieæ dróg zmierzaj¹cych w
ró¿ne kierunki ³¹cz¹ce Sielsko i jej
kolonie z poszczególnymi miejscowoœciami. Z jednej strony spora
liczba dróg do wyboru, to u³atwienie komunikacyjne, z drugiej – problem z utrzymaniem ich nawierzchni w dobrym stanie. O to ju¿ musz¹
martwiæ siê zarz¹dcy, sami mieszkañcy dbaj¹ ju¿ o wygl¹d wsi oraz
miejsca, w których zarówno najm³odsi, jak i ci troszkê starsi mieliby

gdzie spêdziæ swój czas. Takich
miejsc w tej wsi nie brakuje. Jednym
z nich jest sala, w której mog¹ robiæ
wspania³e przyjêcia, zabawy, wesela. Dwa pomieszczenia w sali s¹
piêknie wyremontowane, g³ówna
sala wraz z e scen¹ – utrzymana w
czystoœci (pomalowane œciany),
jednak, jak zapowiada so³tys wsi - w
przysz³ym roku ma zostaæ tu przeprowadzony kapitalny remont. Planowany koszt bagatela 247 tys. z³.
W centrum wsi znajduje siê koœció³ parafialny pw. œw. Jana Chrzciciela zbudowany z kamienia w koñcu XVI w. z dobudowan¹ w XVIII w.
ryglow¹ wie¿¹ zakoñczon¹ barokowym he³mem. Wewn¹trz mieœci siê
zabytkowa ambona. Przed koœcio³em stoi dzwonnica szkieletowa z
dwoma dzwonami: z XVI w i z 1923
r. Obok znajduje siê pomnik pomordowanych przez UPA cz³onków rodzin mieszkañców wsi. Zarówno o
sam koœció³ek, jak i jego otoczenie
dbaj¹ ju¿ sami mieszkañcy. Wieœ
liczy sobie 380 mieszkañców, którzy tworz¹ trzecie stowarzyszenie.
Wyszli z za³o¿enia, ¿e jest to doskona³y sposób nie tylko na integracjê,
ale i pozyskiwanie pieniêdzy z ze-

wn¹trz. Obecnie staraj¹ siê o pieni¹dze na zagospodarowanie oczka
wodnego.
Wczeœniej jednak mieszkañcy
zakasali rêkawy i wyczyœcili okolice zrujnowanego dworu, tym samym ods³aniaj¹c ruiny dawnej siedziby rodu von Vedel.
W szkole zbudowanej w 1914
roku znajduje siê obecnie przedszkole, sala komputerowa utworzona w ramach projektu „Wioska Internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich” oraz
biblioteka.
Mieszkañcy tej wsi z roku na rok
zagospodarowuj¹ kolejne czêœci
swojej miejscowoœci, równoczeœnie dbaj¹c o to, aby i najm³odsi
mieli zapewniony czas na wolnym
powietrzu. Gdy przyjechaliœmy,
panowie w³aœnie przygotowywali
dzieciom ognisko.
Prace w tej miejscowoœci trwaj¹
systematycznie. Z roku na rok wieœ
piêknieje – z jednej strony korzystaj¹
z mo¿liwoœci, jakie daje Urz¹d Gminy, z drugiej – sami pozyskuj¹ fundusze, a tam, gdzie trzeba – pracuj¹ w
czynie spo³ecznym. Tym sposobem
tworz¹ swoisty klimat Sielska. MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena: 300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam 1/4 czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

WYKONUJEMY OGRODZENIA betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl
Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224
Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772
Dywanopranie. Tel. 604 373 143

Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

PRACA

Region
Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

NAUKA
Powiat ³obeski
Studentka filologii angielskiej po
kilkuletnim pobycie w Anglii udzieli
korepetycji na ka¿dym poziomie.
Tel. 795 674 466

Powiat œwidwiñski

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra 99 r., diesel
+ ko³a zimowe. Tel. 665 730 318.
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

MIESZKANIA

Powiat drawski

Powiat drawski

Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Pilnie poszukujê kawalerkê do wynajêcia (Z³ocieniec, Drawsko, okolice), Tel.: 604811471, 787836991
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Poszukuje kawalerki do wynajêcia
w £obzie lub okolicy. Tel. 505 753
369.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881.
Sprzedam lub wynajmê 37 mkw.
mieszkanie + szopka + piwnica w
£obzie. Tel. 91 397 6453.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w kamienicy w £obzie, pokój, kuchnia, piec kaflowy. Tel. 665 730 318.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
62 mkw., bez czynszowe w £obzie.
Mieszkanie znajduje sie na I piêtrze
w budynku 4 rodzinnym. Cena 160
tys. z³. Tel. 607 442 105 lub 782 488
698.
£obez. Sprzedam mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿, spokojna stara ulica. Cena 198 tys. z³. Tel. 91 397
4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Podnajmê mieszkanie dwupokojowe w bloku w centrum £obza na I
piêtrze. Tel. 504 782 816.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64
mkw., I piêtro, w³asnoœciowe bez
czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel.
667 952 302
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125 tyœ
z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.
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WSPOMNIENIA

Z Syberii, przez Afrykê,
do £obza (cz. 3)
Zofia Brodziñska

W Afryce zosta³o
zorganizowane
harcerstwo, by³y zbiórki.
Dla m³odzie¿y by³o
naprawdê egzotycznie.
Ka¿dy z nas mia³ zajêcie, m³odzie¿ uczy³a siê, nale¿a³a do harcerstwa, rodzice pracowali. Moja
mama np. pracowa³a w kuchni.
W 1944 roku Anglicy zaczêli
werbowaæ junaczki do RAF-u, bo w
Livingstonie potrzebne by³y rêce do
pracy czyszczeniu samolotów itp.
Mogli zg³aszaæ siê ludzie w wieku
od 18 do 45 lat chyba. Siostra nie
by³a jeszcze wtedy pe³noletnia, mia³a chyba 17 lat. A tak chcia³a! Posz³a
z kole¿ank¹, ¿eby ich przyjêli. Tak
prosi³a, ¿e a¿ p³aka³a i w koñcu j¹
przyjêli. Ma bardzo ³adne zdjêcia i
mi³e wspomnienia z RAF-u. Mówiê
o jednostkach lotniczych w Afryce.
Tam by³o angielskie wojsko. Siostra
obecnie mieszka na Œl¹sku. Po wojnie zlikwidowali bazê lotnicz¹. W
1946 roku siostra by³a ju¿ z nami.
Wtedy wszystkie junaczki wróci³y
do Bwany.
W tym czasie, gdy siostra by³a w
RAF-ie, ja chodzi³am do szko³y.
PóŸniej zapisa³am siê na kurs krawiecki. Niektóre dziewczêta zapisywa³y siê do gimnazjum do Lusaki.
Ja wybra³am kurs krawiecki. Wiedzia³am ju¿, ¿e nie zd¹¿ê ukoñczyæ
gimnazjum. Wysz³am z za³o¿enia,
¿e wyuczony fach przyda siê w¿yciu. PóŸniej okaza³o siê, ¿e to by³a
s³uszna decyzja.
Obozy zaczêto likwidowaæ w
1947 roku. Dok¹d Anglia mia³a
utrzymywaæ tyle ludzi, skoro by³o
ju¿ po wojnie? Wojskowe rodziny
³¹czy³y siê w Anglii, we Francji, we
W³oszech i Argentynie. A my nikogo nie mieliœmy, byliœmy jako rodzina cywilna.
By³ mo¿liwy wyjazd do Australii, ale od 18 do 45 lat. Ja za m³oda,
a mama za stara. Wiêc nie kwalifikowa³yœmy siê. Mo¿na by³o wyjechaæ te¿ do Brazylii. Siostra powiedzia³a, ¿e mo¿e tam, ale mieliœmy
takiego s¹siada, nazywa³ siê Skalski, on wróci³ do Polski. Powiedzia³
wtedy tak do mamy: „Pani Huca³owa, ma pani te dwie córki i niech siê
pani nawet do Brazylii nie pcha, bo

nawet nie bêdziecie wiedzieli kto je
wam odebra³. Tam jest handel
¿ywym towarem, a na takie panienki
to du¿o by³o chêtnych.” Mama wystraszy³a siê, my te¿.
Na zebraniach namawiali do
powrotu do Polski. Mówili, ¿e Polska jest w zgliszczach i potrzebuje
ludzi do odbudowy. Nawo³ywano:
„Wracajcie rodacy do Polski.”
Ale jak? Polska komunistyczna.
Z Syberii przyjechaliœmy, na Syberiê - wrócimy. Ka¿dy mia³ takie
obiekcje. Z Polski dostawaliœmy listy. W jednym z nich otrzymaliœmy
informacjê, ¿e nasz znajomy spotka³
brata w Warszawie, napisa³, ¿e brat
mieszka w Polsce. To zadecydowa³o. Jak on jest w Polsce, to my wracamy do kraju, bo musimy siê z nim
zobaczyæ. By³ ju¿ 1948 rok i ostatnia darmowa podró¿. Musieliœmy
zdecydowaæ siê. W czerwcu wyjechaliœmy z Bwany. By³ jeszcze obóz
przejœciowy w Gatumie. Do Gatumy
jechaliœmy poci¹giem, z niej do
Mombasy, w Mombasie trzy miesi¹ce czekaliœmy na statek do Europy.
W³oskim statkiem Toskana przep³ynêliœmy do Genui w paŸdzierniku. Z
Genui podstawili poci¹g. By³ tak
obskurny, ¿e gdy ci wszyscy Polacy
to zobaczyli, to przerazili siê, ¿e jak
w Genui taki poci¹g, to w Polsce,
jaki? Wsiedliœmy, to by³ poci¹g osobowy i nim jechaliœmy przez Austriê,
Niemcy, Czechos³owacjê i do Polski.
Przyjechaliœmy do Miêdzylesia
przy granicy Czeskiej (obecnie woj.
dolnoœl¹skie – przyp. red.). Tam
wysiedliœmy 16 paŸdziernika. Wy-

siadamy, a tam kobieta na torach, w
czerwonej chustce na g³owie, w
kufajce, w gumowcach coœ tam t³ucze m³otem na tych torach. Mama
zobaczy³a i powiedzia³a: „Dzieci,
gdzie ja was przywioz³am? Rosja.”
Jakby nie by³o, to my byliœmy ju¿
siedem lat, ³¹cznie z podró¿ami w
luksusach. W cywilizacji, my w sukieneczkach, opalone, Afrykanki...
Nawet odzie¿y ciep³ej nie mieliœmy.
Ale nic, wysiedliœmy. Prawie ka¿dy
wraca³ do rodziny. Dla wiêkszoœci,
to by³a taka konieczna podró¿ do
Polski, ale dla nas nie. Oprócz nas w
takiej sytuacji by³a Frania Dobrzycka, moja kole¿anka. Obecnie mieszka w Stargardzie. Do Polski wraca³a
tylko z ojcem. Te¿ nie chcia³a gdzie
indziej. Jej ojciec mówi³: „Gdzie ja?
Ja ju¿ stary jestem. Bêdê tu³a³ siê
gdzieœ po obcych krajach do roboty.
A ty dziecko w Polsce dasz sobie
radê.” Frania mia³a dwie klasy
gimnazjalne, wiêc jej ojciec mia³ nadziejê, ¿e dostanie jak¹œ pracê. Trzymaliœmy siê razem i nie mieliœmy do
kogo przyjechaæ. Jednak nie by³o
swobody wyboru, to PUR przydziela³ gdzie mamy jechaæ. Skierowa³
nas do PGR-u w Komornikach ko³o
Legnicy. Jechaliœmy poci¹giem i
patrzyliœmy na tê zrujnowan¹ Polskê. Jechaliœmy przez Wroc³aw, miasto by³o strasznie zbombardowane.
Na miejsce przyjechaliœmy w
nocy. Wysiedliœmy na ma³ej stacyjce w polu. Mieszka³ tam zawiadowca, mia³ mieszkanko na piêtrze.
Przyj¹³ nas, aby nas przenocowaæ.
To by³o z soboty na niedzielê. Prze-

Bwana M»Kubwa: Wnêtrze koœció³ka wybudowanego w 1944 r. Koœció³ by³
ulepiony z nie wypalonej ceg³y, a pokryty strzech¹. W g³ównym o³tarzu znajdowa³
siê wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Reprodukcja z ksi¹¿ki „Tu³acze
dzieci” Fundacji Archiwum Fotograficzne Tu³aczy.

siedzieliœmy do rana na swoich baga¿ach i opowiadaliœmy mu to
wszystko, a on nam – swoje dzieje.
S³onko wzesz³o. Zajecha³ po nas
wóz drabiniasty z jednym koniem.
WoŸnica w kaszkiecie, œlepy na jedno oko. Dwie wi¹zanki s³omy, ja w
przedwojennej Polsce. Do Komorników nie by³o daleko, mo¿e szeœæ
kilometrów. Gdy zajechaliœmy, kierownik PGR- u szuka³ jakiœ pomieszczeñ dla nas. By³o mu trudno,
bo w dwie rodziny przyjechaliœmy.
W koñcu Franiê z ojcem jakaœ rodzina przyjê³a do siebie na górny pokoik, a nas przydzieli³ do domu, w którym na piêtrze mieszka³a jedna kobieta. My otrzymaliœmy pokoik na
dole. By³ odrapany i bardzo zniszczony. Nie by³o tam ¿adnych mebli,
tylko odrapane œciany. Weszliœmy
na górê, patrzymy a tam balkonik
zagracony i koza na tym balkonie.
To wszystko dla nas by³o takie dziwne, inna Polska, inny œwiat. Do wieczora naschodzi³o siê z wioski kawalerów, s¹siadek, wszyscy ciekawi
kto tu przyjecha³. Okaza³o siê, ¿e
wszyscy przyjechali tam ze Wschodu, z naszych stron.
Jak zaczêliœmy opowiadaæ o tej
Syberii o tym wszystkim... W pierwszym dniu, to jeszcze nic nie mówili, na drugi-trzeci dzieñ ostrzegli nas
i powiedzieli: „S³uchajcie, wy zamknijcie sobie gêby z t¹ Syberi¹, bo
jeszcze raz siê tam znajdziecie. Tu
nie wolno o tym opowiadaæ, nawet
nie przyznawajcie siê, ¿e tam byliœcie.” To dobi³o nas ca³kiem.
S¹siadki przynios³y nam s³omy,
krzes³a, sto³y, wszystko. S¹siedzi
wspó³czuli nam, pomagali, dawali
jedzenia i wszystkiego nam nosili.
Na drugi, czy na trzeci dzieñ przyszed³ kierownik PGR-u, powiedzia³: „S³uchajcie, ja mam was ju¿
tu zameldowanych jako robotników, ¿e przyj¹³em. Musicie ju¿ iœæ
coœ robiæ.” Przy okazji powiedzia³
nam, ¿e przyjecha³ do Polski w 1946
r. z Francji. Uwierzy³ w te wszystkie
obiecanki. Doda³: „Przyjecha³em,
zobaczy³em i teraz jestem w waszej
sytuacji i wiem co to znaczy”. ¯a³owa³ nas, wspó³czu³ nam. Ale co mia³
robiæ? Mieliœmy stawiæ siê rano na
apelu, a my nawet nie mieliœmy starych ubrañ.
Przyszliœmy na apel tak ³adnie
poubierane, na g³owie mia³yœmy
zawiniête turbany, jak to kiedyœ robili, bo nie mia³yœmy ani chustek,
ani czapek, tylko szaliczki, a to by³
koniec paŸdziernika ju¿ i ch³odne
dni. Wszyscy byli w gumowcach, a
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BWANA M”KUBWA: Przy bramie wjazdowej do osiedla dla dzieci do dziœ widnieje slad, ¿e têdy sz³a Polska. Znajduje siê tu, wykonany z kolrowych szkie³ek i
kamyków przez pana Pillera, bia³y orze³ w koronie, wokó³ którego umieszczono napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Reprodukcja z ksi¹¿ki „Tu³acze dzieci” Fundacji
Archiwum Fotograficzne Tu³aczy.

my takie wystrojone. Kierownik
rozdawa³ pracê, wszystkim rozdzieli³ ju¿, a my zosta³yœmy. Patrzy na
nas i pyta siê: „A co ja wam dam?”
W koñcu zawo³a³ nas i zaprowadzi³
na swoj¹ grz¹dkê marchwi. Powiedzia³, abyœmy wykopa³y mu tê marchew. To my trzy dni kopa³yœmy. Ale
on zanotowywa³, ¿e by³yœmy i kopa³yœmy marchew, a ile tej marchwi
by³o, to niewa¿ne.
W tym czasie wys³a³yœmy listy
do rodziny, bo rodziny mieliœmy ju¿
tu na zachodzie. Po tygodniu przyjecha³ kuzyn, przywióz³ nas do Sarnikierza w gminie Wêgorzyno. Oni
przyjechali tu w 1946 roku, zajêli
gospodarkê, wtedy jeszcze by³o
du¿o wolnych domów.
Poci¹giem przyjechaliœmy do
Cieszyna, tam drugi kuzyn przyjecha³ po nas furmank¹ i zawióz³ do
Sarnikierz. Bardzo nam siê tam podoba³o. By³y jeszcze sady, zadbane
budynki, krowy, œwinie, jeœæ by³o
co. Ale jak d³ugo mogli nas karmiæ?
Gdy wraca³yœmy do Polski zabra³yœmy ze sob¹: skórê na oficerki,
zelówkow¹ i boksowan¹ na cholewki, konserwy itp. t³ucz kokosowy, to
wszystko przydawa³o nam siê ju¿ w
kraju. Tym p³aci³yœmy.
W marcu brat z Cieszyna powiedzia³ nam, ¿e jest do objêcia ³adna
gospodarka nad jeziorem w Sarnikierzu. W Cieszynie mieszkali ludzie z naszej wioski tam na Wschodzie. Pamiêtali nas i tatê iz e wzglê-

du na pamiêæ taty, nazwozili nam
zbo¿a, wszystkiego. Do objêcia by³
wolny dom, stajnia, obora, wszystko w dobrym stanie, na wiosnê mieliœmy tam zacz¹æ gospodarowaæ.
Kuzyni powiedzieli, ¿e pola nam
obrobi¹, a nam trzy hektary, aby
prze¿yæ – wystarczy.
To by³ 1949 rok, wiosna. Wielkanoc by³a 17 kwietnia, bardzo cieplutko. Z kole¿ank¹ Karpiñsk¹ wybra³yœmy siê pieszo do Runowa na
rezurekcjê. To jest kawa³ek, przez
Winniki, Przyszliœmy na rezurekcjê, dalsza kuzynka zaprosi³a nas na
œwiêconkê. Spotkaliœmy siê z ludŸmi z Cieszyna, akurat by³ tam te¿
mój póŸniejszy m¹¿. On, kawaler,
by³ jedynakiem, gdy by³ na froncie,
dosta³ astmy. Musia³ wyjechaæ do
Gubina, a mia³ gimnazjum przedwojenne. Bo jemu tu powietrze nie
pasowa³o. Na Wielkanoc przyjecha³
do rodziców. Tak siê poznaliœmy.
Opowiem jeszcze jak to z moim
bratem by³o.
W 1962 roku o 9.00 rano przyjecha³a mama. Ja ju¿ mia³am w³asn¹
rodzinê. Gdy zobaczy³am, ¿e mama
idzie, nie wiedzia³am, co siê sta³o.
Mama wesz³a do domu, upad³a na
kolana, rozp³aka³a siê i powiedzia³a: „Zosia, Micha³ nasz znalaz³ siê.”
Znalaz³ siê po 20 latach.
PóŸniej nam opowiada³, ¿e gdy
roz³¹czy³ siê z nami, strasznie rozpacza³. By³ w jednych spodniach, w
jednym ubraniu, bez dokumentów.

Mia³ wtedy dwudziesty rok. On niewyraŸnie mówi³. Fizycznie by³ w
pe³ni sprawny. Jednak w czasie
pierwszej wojny panowa³a choroba
hiszpanka (pandemia grypy, do której dosz³o w latach 1918-1919 –
przyp. red.) on mia³ trzy lata, gdy
zachorowa³. Le¿a³ w wielkiej gor¹czce, ledwo prze¿y³. Mama opowiada³a, ¿e przed ta chorob¹ to tañczy³, rozmawia³, bardzo ³adnie rozwija³ siê. Po tej chorobie nie móg³
rozmawiaæ, mówi³ bardzo niewyraŸnie. W szkole mia³ te¿ problemy,
bo nikt go nie móg³ zrozumieæ, to
tato sam go w domu uczy³. Dlatego
tak rozpaczaliœmy – co on biedny
sam zrobi. Mama mdla³a z rozpaczy.
Okaza³o siê, ¿e po roz³¹ce z nami
przy³¹czy³ siê do ¯ydów. Przy kimœ
musia³ byæ, bo gdyby by³ samotny, to
by go zamknêli. Pracowa³ u nich,
zmienia³ miejsca, parê razy spa³ u
jakiegoœ Uzbeka w œwiniarni i œwinie
zjad³y mu kalosze. W koñcu do³¹czy³
siê do polskiej rodziny, która jecha³a
do kraju. Byli ju¿ na Ukrainie. Ale ta
rodzina zrobi³a mu wielk¹ krzywdê.
Bali siê, ¿e jest bez dokumentów,
bez niczego, nie chcieli mieæ ¿adnych k³opotów. W zwi¹zku z tym, ¿e
on by³ bardzo pracowity, to zarobi³
sobie 16 kg m¹ki i mia³ j¹ przy sobie.
On tej m¹ki bardzo pilnowa³.
Byli razem z t¹ rodzin¹ w nocy
na jakieœ stacji. Gdy usn¹³, zabrali
mu m¹kê, zostawili go i odjechali.
To by³o ju¿ gdzieœ ko³o Kijowa. Jak

siê obudzi³, nie zasta³ ich. Dalej
zosta³ ju¿ sam. Na tyle by³ odwa¿ny
i sprytny, ¿e nie podda³ siê, mimo ¿e
by³ g³odny i zrozpaczony. Gdy nadjecha³ poci¹g, on wszed³ pod z³¹cza,
pod wagonem. Uczepi³ siê i jecha³
tak. Dosta³ siê do klasztoru. Siostry
zakonne przyjê³y go. Tam zapozna³
swoj¹ Helê, o¿eni³ siê. Mia³ troje
dzieci. Gdy meldowa³ siê, zapisali go
nie jako Hucal, ale Wutal – bo on tak
powiedzia³. Wszêdzie by³o Wutal.
My poszukiwaliœmy go przez
Czerwony Krzy¿ pod nazwiskiem
Hucal – i nie by³o takiego. Dopiero
w 1962 roku, jak wyrabialiœmy dowody, pisaliœmy do Warszawy daty
urodzenia i wszystko. Brat te¿ nas
szuka³ i przys³a³ do biura swoje
dokumenty. Sekretarka skojarzy³a
te dwa nazwiska, ¿e coœ musi byæ, tu
poszukiwania i tu poszukiwania. Ta
urzêdniczka napisa³a do siostry i
mamy, ¿e taki i taki te¿ poszukuje
pod nazwiskiem takim a takim, czy
to nie bêdzie ten nasz. No przecie¿!
Zaraz pojechaliœmy do Lublina,
gdzie mieszka³. OdnaleŸliœmy go.
On by³ u nas parê razy i my tam
byliœmy jeszcze w latach ’80.
O tym, ¿e byliœmy w Afryce, nie
mówi³o siê. Dopiero po odwil¿y
mo¿na by³o. W latach ’80, zaczêliœmy zmawiaæ siê, zrobiliœmy zjazd.
Z Zofi¹ Brodziñsk¹ rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz. Opracowa³a Magdalena Mucha.
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Medale zawodników UKS
„ARBOD” na trasach biegów
leœnych w Barlinku
W sobotê, 2 paŸdziernika br.
zawodnicy UKS „ARBOD” startowali w „Biegach Leœnych” w
Barlinku”. W zawodach wystartowa³o piêtnastu zawodników z
naszego klubu, którzy biegali na
dystansach od 300 do 1000 metrów.
W licznie obsadzonych biegach,
na bardzo trudnej i selektywnej trasie nasi zawodnicy stawali wielokrotnie na podium. Zwyciêstwa w
swoich biegach odnieœli Milena
Sadowska, Angelika Awgul oraz

Ryszard Rzepecki. Na drugim miejscu podium miejsca zajmowali: Joanna Jarz¹bek, Weronika Babirecka
oraz Szymon Sad³owski. Na najni¿szym stopniu podium stanê³a Kinga
Borysiak. Wyró¿niæ nale¿y równie¿
Elwirê Leszczyñsk¹ oraz Dagmarê
Szymanek, które zajê³y pi¹te miejsca w swoich biegach. Przed naszymi zawodnikami dalsze starty i treningi. ¯yczymy sukcesów i medali
w zawodach.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

tygodnik ³obeski 5.10.2010 r.

W Pucharze
zwyciêstwo,
w lidze pora¿ka
Ze zmiennym szczêœciem wystêpowali w minionym tygodniu pi³karze Sarmaty Dobra. W œrodê po
dobrym meczu pokonali 6:1 (3:1), w
Trzebiatowie, w III rundzie Pi³karskiego Pucharu Polski na szczeblu
województwa Zachodniopomorskiego - region Szczecin dru¿ynê
Regi II Trzebiatów, natomiast w
sobotê na boisku w Kretominie ulegli Leœnikowi Rossa Manowo 2:0
(1:0), w IX kolejce IV ligi zachodniopomorskiej.
Rega II Trzebiatów (w odró¿nieniu od wiosennego meczu z Sarmat¹
w pó³finale PP na szczeblu województwa, gdy w sk³adzie Regi II
grali zawodnicy III ligowi, wynik
4:2 po dogr. dla Sarmaty) tym razem
zagra³a w sk³adzie z klasy okrêgowej. Szczególnie widoczne by³o to
podczas meczu w którym gospodarze byli tylko t³em dla dobrze i skutecznie graj¹cego Sarmaty w sk³adzie którego zagra³o a¿ 7 m³odzie¿owców (zawodnicy urodzeni w
roku 1989 i m³odsi).
Zgo³a inne nastroje panowa³y w
ostatni¹ sobotê, gdy Sarmata w pojedynku z bezpoœrednim rywalem w

Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie i Gimnazjum w £obzie

Najbardziej usportowione
szko³y w Powiecie £obeskim
46. Sesja Rady Powiatu
zosta³a rozpoczêta mi³ym,
sportowym akcentem. Starosta £obeski Antoni Gutkowski oraz Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marek Kubacki uroczyœcie pogratulowali placówkom oœwiatowym z terenu powiatu ³obeskiego, które w roku szkolnym 2009/2010 wyró¿nili siê
najwy¿szymi osi¹gniêciami
sportowymi.
Laureatami wspó³zawodnictwa
sportowego pod nazw¹ „Najbardziej usportowiona szko³a w Powiecie £obeskim” zosta³y:

w kategorii szkó³
podstawowych:
I miejsce - Szko³a Podstawowa
nr 2 im. M. Kopernika w £obzie
dyrektor - Jolanta Babyszko,
nauczyciele wf - El¿bieta Romej,
Waldemar Winiarski, Andrzej Jurzysta;
II miejsce - Szko³a Podstawowa
im. K. I. Ga³czyñskiego w Wêgorzynie
dyrektor - Lucyna Wolska, nauczyciele wf - Monika Nadkierniczna, Dariusz Czajka;
III miejsce - Szko³a Podstawowa
w Dobrej
dyrektor - Urszula Ko³odziejczyk, nauczyciel wf – Marzena
Howsa;

w kategorii szkó³
gimnazjalnych:
I miejsce - Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych im. A. Mickiewicza w
£obzie
dyrektor - Ewa Pop³awska, nauczyciele wf - Miros³aw £owkiet,
Mariusz Poniewiera, Grzegorz
Pawlak, El¿bieta Iwan;
II miejsce Gimnazjum im. K.
Górskiego w Resku
dyrektor - Adam Szatkowski,
nauczyciele wf - Renata Czerwiñska, Roman Gojlik;
III miejsce - Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
dyrektor - Ewa Radanowicz,
nauczyciele wf - Miros³aw Budzyñski, Adrian Ma³y.

tabeli Leœnikiem Manowo zagra³
wyj¹tkowo nieskutecznie i uleg³
gospodarzom 0:2. Obie bramki zawodnicy z Manowa strzelili niejako
do „szatni” przed przerw¹ w 45' i
przed koñcem meczu w ju¿ doliczonym czasie gry.
III runda Pucharu Polski:
Rega II Trzebiatów – Sarmata
Dobra 1:6 (1:3)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Padziñski 2 ( 9', 76'), Rados³aw Cytowicz 2 (17', 62'), Damian
Dzierbicki (28'), Jaros³aw Jaszczuk
(k. 48'),
dla Regi II: Arkadiusz Szustek
(35'),
Sk³ad Sarmaty: Marcin Kamiñski, Damian Dzierbicki, Mateusz
Dzierbicki, Maciej Garliñski, Jaros³aw Jaszczuk, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz (46' Micha³ Pawe³czak), Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Rados³aw Cytowicz
(73' Tomasz Surma), Damian Padziñski.
IV liga zachodniopomorska:
Leœnik Rossa Manowo – Sarmata Dobra 2:0 (1:0)
estan

Ca³oroczny szeroki program
sportowy obejmuj¹cy uczniów od
klasy I do klasy maturalnej realizowany jest na szczeblu szko³y, powiatu i województwa. Rolê koordynatora kalendarza imprez pe³ni Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Szczecinie. W zawodach o mistrzostwo powiatu udzia³ wziê³y
wszystkie nasze placówki szkolne.
Samorz¹d powiatowy w £obzie
dostrzega koniecznoœæ pomocy finansowej oraz organizacyjnej i w
ramach w³asnych zadañ z zakresu
kultury fizycznej w sposób istotny
dba o coraz wy¿szy poziom sportu
szkolnego.
Szko³y – laureaci tegorocznego
konkursu na „Najbardziej usportowion¹ szko³ê” otrzyma³y dyplomy
gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu sportowego.
Serdeczne podziêkowania zosta³y skierowane do uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego
za du¿¹ aktywnoœæ w prezentowaniu
swoich umiejêtnoœci sportowych na
ka¿dym etapie od zawodów gminnych do fina³ów wojewódzkich.
Zdzis³aw Bogdanowicz

tygodnik ³obeski 5.10.2010 r.
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DERBILE
W ³obeskim Œwiatowidzie jak nie sraczka to urok. £obzianie pojechali
na mecz ze Spart¹ do Wêgorzyna. Niektórzy podniecali siê przez kilka dni
wczeœniej, ¿e to derby powiatowe i wyprodukowali poni¿szy plakat, wieszaj¹c go na witrynach sklepów, a nawet do dzisiaj wisi na stronie internetowej Œwiatowida, która - jak nas zapewnia³ wczesniej wiceprezes klubu nie jest stron¹ oficjaln¹ klubu, bo klub takiej nie ma.
W wejœciu na stadion kibiców witali policjanci z psami, niektórzy odziani jak do walki z chuliganami. Kto nie domyœla³ siê, o co tam graj¹, móg³
po chwili dos³yszeæ. Grali kibice z chuliganami. Kibice
przegrali sromotnie, bo zostali
zajeb.ni. Jeb.æ Spartê jeb.æ - to
ulubiona zagrywka na czó³ko
przeciwnika. Wynik: 128 do 7.
Te siedem to liczba interweniuj¹cych „psów”. Kto gra³ na
boisku - nie istotne, wa¿ne ¿e
by³o zajebiœcie. Ch³opaki na
koñcu podziêkowali derbilom
za udane przyœpiewki, bo przecie¿ bez nich nie wygrali by
tego meczu. Pojechali z
kurw.mi równo i zas³u¿yli na
piwo. Jak wejd¹ do wy¿szej
ligi to jeszcze bardziej bêd¹
jechaæ z kurw.mi i dostan¹ wiêcej piwa. Jest o co walczyæ. (r)

GRANIE W PLANIE
IV liga
10 kolejka 09.10 (sobota): Piast Chociwel – Astra Ustronie Morskie,
Ba³tyk Koszalin – Drawa Drawsko Pom., Darzbór Szczecinek – Leœnik
Rossa Manowo, Odra Chojna – Wybrze¿e Rewalskie, Victoria Przec³aw
– Hutnik Szczecin, 15.00 Sarmata Dobra – Ina Goleniów, 15.00 Lech
Czaplinek – Gryf Kamieñ Pom., Kluczevia Stargard – Vineta Wolin.
Klasa Okrêgowa
10 kolejka 09.10 (sobota): Jeziorak Szczecin – GOK Ehrle Dobra
Szcz., Flota II Œwinoujœcie – Promieñ Mosty, GKS Mierzyn – B³êkitni
II Stargard, Rega II Trzebiatów – Chemik II Polica, 14.30 Korona Stuchowo – Orze³ £o¿nica, 15.00 Œwiatowid £obez – Wicher Brojce, 16.00
Kasta Szczecin – Ina Iñsko, 10.10 (niedziela) 14.00 D¹brovia Stara
D¹browa – Sparta Wêgorzyno.
Klasa A gr. 1
8 kolejka 09.10 (sobota): Sowianka Sowno – Pionier ¯arnowo, Jantar Dziwnów – Iskra Golczewo, Pomorzanin Przybiernów – Ba³tyk
Gostyñ, 13.30 Fala Miêdzyzdroje – Bizon Cerkwica; 10.10 (niedziela)
14.00 B³êkitni Trzyg³ów – Mewa Resko, 14.30 Orze³ Prusinowo – Ba³tyk
Miêdzywodzie.
Klasa A gr. 2
8 kolejka 09.10 (sobota): 14.00 Radovia Radowo Ma³e – WODR
Barzkowice, 15.30 Olimpia Nowogard – Orze³ Grzêdzice, 16.00 Unia
Stargard – Orze³ Pêzino, 10.10 (niedziela) 14.00 Zorza Tychowo –
Vitkowia Witkowo, 14.00 D¹b Dêbice – Zenit Koszewo, 15.00 Rolpol
Rossow Chlebowo – Pomorzanin Kr¹piel.
Klasa B gr. 1
7 kolejka 09.10 (sobota): 15:00 Komarex Komarowo – Huragan
Wierzchos³aw, 15.00 Zieloni Wyszobór – Zryw Kretlewo, 10.10 (niedziela) 11.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Zalew Stepnica, 13.30 Gardominka Polonia II Mechowo – Znicz Wysoka Kamieñska, 16.00 OKS
Goleniów – Jastrz¹b £osoœnica.
Klasa B gr. 2
7 kolejka 09.10 (sobota): Orkan II Suchañ – Ogniwo Dzwonowo,
Œwiatowid II £obez – Derby Ulikowo, Znicz Sulibórz – Piast Kolin,
Orkan Dalewo – Kluczevia II Stargard.

Wyniki i tabele
IV liga
9 kolejka: Kluczevia Stargard – Victoria Przec³aw 1:2; Vineta Wolin –
Odra Chojna 4:1; Wybrze¿e Rewalskie – Lech Czaplinek 0:2; Gryf
Kamieñ Pom. - Darzbór Szczecinek
4:2; Leœnik Rossa Manowo – Sarmata Dobra 2:0; Drawa Drawsko
Pom. - Piast Chociwel 4:1; Astra
Ustronie Morskie – Hutnik Szczecin 1:1; Ina Goleniów – Ba³tyk Koszalin 1:1.
1. Gryf Kamieñ Pom.
21 32:19
2. Ba³tyk Koszalin
19 21:7
3. Drawa Drawsko Pom. 18 21:6
4. Ina Goleniów
17 20:14
5. Hutnik Szczecin
15 22:13
6. Leœnik Rossa Manowo 14 14:14
7. Sarmata Dobra
14 14:14
8. Astra Ustronie Morskie 13 17:21
9. Vineta Wolin
13 16:14
10. Odra Chojna
11 13:19
11. Victoria Przec³aw
9 10:14
12. Lech Czaplinek
9 14:15
13. Kluczevia Stargard 9 14:19
14. Darzbór Szczecinek 7 13:23
15. Piast Chociwel
6 10:18
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 9:30

Klasa Okrêgowa
9 kolejka: Sparta Wêgorzyno –
Œwiatowid £obez 1:4; Rega II Trzebiatów – Jeziorak Szczecin 0:0;
Chemik II Police – GKS Mierzyn
0:0; Wicher Brojce – Flota II Œwinoujœcie 8:0; Promieñ Mosty – GOK
Ehrle Dobra Szcz. 0:1; Ina Iñsko –
D¹brovia Stara D¹browa 4:0; Orze³
£o¿nica – Kasta Szczecin 4:3; B³êkitni II Stargard – Korona Stuchowo
5:0.
1. Jeziorak Szczecin
23 23:6
2. GOK Ehrle Dobra Szcz. 20 23:7
3. Œwiatowid £obez
20 24:11
4. B³êkitni II Stargard 19 27:17
5. Rega II Trzebiatów 14 15:11
6. Orze³ £o¿nica
13 12:13
7. Chemik II Police
11 14:12
8. GKS Mierzyn
11 8:12
9. Wicher Brojce
11 24:24
10. Promieñ Mosty
10 12:18
11. Ina Iñsko
10 15:14
12. Kasta Szczecin
10 18:16
13. Korona Stuchowo 8 9:21
14. Sparta Wêgorzyno 8 10:20
15. Flota II Œwinoujœcie 8 8:23
16. D¹brovia St. D¹browa 3 4:21

Klasa A gr. 1
7 kolejka: Ba³tyk Gostyñ – Orze³
Prusinowo 0:2; Iskra Golczewo –
B³êkitni Trzyg³ów 3:0; Mewa Resko
– Pionier ¯arnowo 4:2; Ba³tyk Miêdzywodzie – Fala Miêdzyzdroje
3:1; Pomorzanin Przybiernów –
Sowianka Sowno 4:1; Bizon Cerkwica – Jantar Dziwnów 2:1.

1. Pomorzanin Przybiernów 17 22:9
2. Iskra Golczewo
16 19:3
3. Mewa Resko
16 22:10
4. Jantar Dziwnów
13 18:11
5. Fala Miêdzyzdroje
12 17:7
6. Sowianka Sowno
10 6:14
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 9 11:11
8. Orze³ Prusinowo
9 12:22
9. Bizon Cerkwica
7 10:13
10. Pionier ¯arnowo
6 15:23
11. Ba³tyk Gostyñ
4 6:20
12. B³êkitni Trzyg³ów 0 7:22

Klasa A gr. 2
7 kolejka: WODR Barzkowice –
Olimpia Nowogard 4:3; Orze³ Grzêdzice – Unia Stargard 1:3; Pomorzanin Kr¹piel – Zorza Tychowo 2:5;
Radovia Radowo Ma³e – D¹b Dêbice 10:1; Orze³ Pêzino – Rolpol Rossow Chlebowo 1:0; Vitkowia Witkowo – Zenit Koszewo 2:0.
1. Orze³ Pêzino
21 21:7
2. WODR Barzkowice 16 24:16
3. Olimpia Nowogard 15 22:12
4. Radovia Radowo Ma³e 15 20:4
5. Zorza Tychowo
12 19:15
6. Rolpol Chlebowo
8 8:7
7. Vitkowia Witkowo
8 12:17
8. Pomorzanin Kr¹piel 5 15:22
9. Orze³ Grzêdzice
5 10:20
10. D¹b Dêbice
5 9:21
11. Zenit Koszewo
4 7:16
12. Unia Stargard
3 10:20

Klasa B gr. 1
6 kolejka: Zalew Stepnica – Komarex Komarowo 1:1; Jastrz¹b £osoœnica – Gardominka Polonia II Mechowo 4:2; Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Zryw Kretlewo 7:2; Huragan
Wierzchos³aw – OKS Goleniów
0:3; Znicz Wysoka Kamieñska –
Zieloni Wyszobór 9:1.
1. OKS Goleniów
16 18:4
2. Jastrz¹b £osoœnica
15 19:10
3. Znicz Wysoka Kam. 14 23:9
4. Prawobrze¿e Œ.
11 22:13
5. Komarex Komarowo 11 11:8
6. Zalew Stepnica
6 9:11
7. Gardominka Mechowo 5 12:17
8. Huragan Wierzchos³aw 2 13:21
9. Zryw Kretlewo
1 7:21
10. Zieloni Wyszobór 1 7:27

Klasa B gr. 2
6 kolejka: Piast Kolin – Œwiatowid
II £obez 2:4; Derby Ulikowo – Orkan II Suchañ 0:3; Kluczevia II Stargard – Saturn Szadzko 6:3; Ogniwo
Dzwonowo – Orkan Dalewo 0:3.
1. Kluczevia II Stargard
2. Saturn Szadzko
3. Orkan Dalewo
4. Orkan II Suchañ
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

15 28:15
13 16:9
12 13:7
11 9:3
9 11:7
4 7:12
3 7:12
3 11:21
0 4:20
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W Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku

WYBORY DO ZARZ¥DU SAMORZ¥DU
UCZNIOWSKIEGO
30 wrzeœnia odby³y siê wybory
do Zarz¹du Samorz¹du
Uczniowskiego w Gimnazjum
im. Kazimierza Górskiego
w Resku.

Prawie ca³y miesi¹c kandydaci
do pracy w Zarz¹dzie SU w Gimnazjum sk³adali swoje deklaracje w
formie krótkiej charakterystyki
wraz ze zdjêciem. Wszystkie te plakaty wyborcze by³y prezentowane
na tablicy og³oszeñ na forum szkolnym. Kandydowali: Filip Borowski,
Pawe³ Brzozowski, Paulina Czerniak, Lucjan Ge³omej, Patryk Graczyk, Weronika Janowska, Weronika KuŸmiñska, Gra¿yna Latawiec,
Pawe³ Malitowski, Jêdrzej Manowiec, Damian Marciniuk, Dominika
Ram, Jagoda Szostak, Marcin Wyrzykowski.
Ju¿ od œrodowego popo³udnia
trwa³a w szkole „cisza przedwybor-

cza”, lista kandydatów by³a zamkniêta.
Komisja wyborcza w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Mateusz Cha³upka, cz³onkinie Ma³gorzata Maliñska
i Karolina Majchrzak, wszyscy z
klas trzecich wy³oni³a w tajnych
wyborach nowy Zarz¹d SU. Nowi
cz³onkowie Zarz¹du SU z najwiêksz¹ liczb¹ zdobytych g³osów:
Lucjan Ge³omej - 102 g³osy
Pawe³ Malitowski - 94 g³osy
Pawe³ Brzozowski - 85 g³osów
Jêdrzej Manowiec - 84 g³osy
Filip Borowski - 77 g³osów
Jagoda Szostak - 73 g³osy
Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy owocnej pracy.
Osób uprawnionych do g³osowania w naszym Gimnazjum jest 303.
G³osów oddanych 259, czyli frekwencja wynios³a 85,5 proc., g³osów
niewa¿nych - 4, wa¿nych - 255.
Karolina Majchrzak

Pasowanie
pierwszoklasistów
w Resku
(RESKO) W dniu 28 wrzeœnia
br. w Centrum Kultury w Resku o
godzinie 16. odby³o siê uroczyste
pasowanie
pierwszoklasistów.

Wraz uczniami byli te¿ rodzice. Po
uroczystoœci dzieci uda³y siê do
swoich klas na poczêstunek. (EL)
(Foto: Klif)

Bezpieczna droga przedszkolaka

Zespó³ ds. nieletnich
z £obza dba o bezpieczeñstwo
przedszkolaków

Zespó³ ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w £obzie odwiedzi³ 6 latków z przedszkola im.
Krasnala Ha³aba³y.
Dzieci kilka dni wczeœniej dowiedzia³y siê od policjantów o tym
jak nale¿y bezpiecznie zachowywaæ
siê na drodze. Teraz przyszed³ czas
na praktyczne sprawdzenie tych
umiejêtnoœci. Ka¿de dziecko otrzy-

ma³o odblaskow¹ kamizelkê, krótki
przypominaj¹cy instrukta¿ i czas na
egzamin. Ka¿dy przedszkolak przechodzi³ przez jezdnie pamiêtaj¹c o
obowi¹zuj¹cych zasadach. Zadanie
okaza³o siê nie takie ³atwe. Dzieci
mia³y okazjê przeæwiczyæ to zadanie
jeszcze kilka razy. Po drodze przedszkolaki zapozna³y siê z podstawowymi znakami drogowymi.
(kp)

Uczniowie „zerówki”
w Siedlicach
na spotkaniu z policjantem

Z wizyt¹ w wiejskich
punktach
przedszkolnych

Zespó³ ds. nieletnich z £obza
odwiedzi³ punkty przedszkolne w
gminie Wêgorzyno.
Zespó³ ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
odwiedzi³ ostatnio punkty przedszkolne znajduj¹ce siê w gminie
Wêgorzyno. Punkty te oferuj¹ opiekê dla dzieci 3- 5 letnich z terenów
wiejskich. Maluchy s¹ od rana pod
fachow¹ opiek¹ wychowawców a
ich rodzice w tym czasie mog¹ spokojnie pracowaæ.
Policjanci w Cieszynie i Mieszewie spotkali siê z maluchami ucz¹c
ich bezpiecznego zachowania siê na

tkanie uczniów klasy „0” z panem
dzielnicowym Grzegorzem Powi³ajtis, który omówi³ z dzieæmi zasady bezpiecznego zachowania siê na
drodze. Klasa „0” z panem policjantem przeæwiczy³a przechodzenie
przez jezdniê oraz korzystanie z
sygnalizacji œwietlnej. Dzieci czekaj¹ ju¿ z niecierpliwoœci¹ na kolejne takie spotkanie.
(kp)

drodze oraz podczas zabaw na podwórku. Zabrali ze sob¹ pomoce
dydaktyczne ; makietê przedstawiaj¹c¹ skrzy¿owanie oraz pasy tzw. „
zebrê”.
Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w
takich zajêciach. Ka¿dy maluch sam
przechodzi³ przez jezdniê rozgl¹daj¹c siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami. Du¿¹ atrakcja okaza³a siê
makieta ze skrzy¿owaniem. Dzieci
chêtnie bawi³y siê a zarazem uczy³y
zachowania na drodze.
Ka¿dy ma³y przedszkolak otrzyma³ odblask oraz naklejki z wizerunkiem Sponge Boba.
(kp)

Bezpieczna zerówka
w Dobrej

Dzielnicowy z Dobrej odwiedzi³ dzieci z klas zerowych w Szkole Podstawowej w Dobrej.
Wrzesieñ to miesi¹c, w którym
ma miejsce szczególnie du¿o wypadków z udzia³em dzieci. W okolicach szkó³ i na drogach pojawiaj¹
siê mali uczniowie, którzy korzystaj¹ z jezdni, przejœæ dla pieszych
i poboczy. Dzieci musz¹ byæ wiêc
szczególnie uwa¿ne. W zwi¹zku z
tym 29 wrzeœnia w Szkole Podstawowej w Siedlicach odby³o siê spo-
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Dzielnicowy z Dobrej, który
zosta³ wybrany najlepszym dzielnicowym województwa zachodniopomorskiego bardzo chêtnie promuje zachowania bezpieczne wœród
najm³odszych z terenu gminy Dobra. Tym razem odwiedzi³ dzieci
uczêszczaj¹ce do klas zerowych.
Tematem tego spotkania by³o

omówienie bezpiecznych zachowañ na drodze, w szkole i na podwórku. Dzielnicowy nie tylko teoretycznie przedstawi³ dzieciom jak
powinny siê zachowywaæ w ró¿nych
sytuacjach ale tak¿e praktycznie
przeæwiczy³ z najm³odszymi
uczniami przechodzenie przez jezdniê. Rozmowy z nauczycielkami
najm³odszych klas potwierdzaj¹
bowiem, ¿e takie praktyczne wpajanie pewnych umiejêtnoœci daje bardzo dobre rezultaty.
(kp)
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Krzy¿ówka nr 40

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

Wiktoria
i Jakub
z rodzicami

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 38 brzmia³o:

Nowe Koalicje samorz¹dowe.
Nagrodê wylosowa³a pani Barbara Kapcio z Rynowa.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

