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POZNAJ
KANDYDATÓW
NA RADNYCH
Jest szansa, abyœmy mogli to
poustawiaæ w sposób logiczny,
z punktu widzenia pacjenta
O sukcesie w rankingu „Rzeczpospolitej” i przejêcieu szpitala w Resku z dyrektorem
SP ZZOZ w Gryficach Jackiem Pietryk¹ rozmawia Kazimierz Rynkiewicz.
Kogo pilnowa³a policja przed sklepem z dopalaczami?

Kogo pilnowa³a policja
przed sklepem z dopalaczami?
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Œwiêto
zmar³ych

Foto: Jerzy Furmañczyk

Kiedyœ przychodzi taki dzieñ
¯e trzeba wyjœæ na rozmowê ze
œmierci¹
Czyœcimy buty i zak³adamy prochowce
W skupieniu st¹pamy po opad³ych
liœciach
I twarzach zmar³ych
Zapalamy znicze chc¹c odegnaæ zmrok
Oœwieciæ otch³añ pamiêci
Która cicho pulsuje w naszej krwi
Jesteœmy jak te liœcie...
Roœniemy czerpi¹c soki z drzewa Ziemi
Budujemy cierpliwie pewnoœæ pnia i
korzeni
Czasami tylko podnosz¹c g³owê ku
niebu
Ale kiedyœ przyjdzie jesieñ
Podmuch wiatru str¹ci nas z ga³êzi
¿ycia
A ogieñ przemieni w wiruj¹ce atomy
Od nowa szukaj¹ce swego
przeznaczenia
Jedyne co mo¿emy zrobiæ
To codziennie æwiczyæ sztukê latania
By nie daæ siê porwaæ wiatrom historii
Zawiejom g³upoty, porywom nienawiœci
Zachowuj¹c kszta³t, kolor i zapach
Opadaæ delikatnie, z dostojeñstwem
Lekko ko³ysz¹c siê na wietrze
Tak, by ¿ywi mówili
- popatrz – jaka ³adna jesieñ
jak liœcie piêknie opadaj¹
Kazimierz Rynkiewicz (Zaduszki 1997)

List do redakcji

Z DRUGIEJ STRONY
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Wybaczcie, to jakieœ kpiny chyba

Na ostatniej sesji Radni rozpatrywali podobno projekt
uchwa³y w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami. Pytam, nad jakimi zabytkami? Prawie
wszystkie zabytki w ostatnim okresie, za zgod¹ W³adz
Miasta, uleg³y degradacji.
Powoli, kawa³ek po kawa³ku, tracimy zabytki, pozosta³oœci i wszelkie œlady przesz³oœci.
Dzieje siê tak za przyzwoleniem W³adz naszej Gminy.
W okresie ostatnich czterech lat nasze miasto straci³o
w ten sposób kilka przepiêknych obiektów zabytkowych. pochodz¹cych z pocz¹tku XX wieku.
Najbardziej p³aczê nad will¹ secesyjn¹, z modernistycznymi
rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi – rozsuwany szklany dach w
kszta³cie piramidy - po³o¿on¹ na oko³o hektarowej dzia³ce tu¿ nad
rzek¹ £oŸnic¹.
Nieruchomoœæ ta zosta³a sprzedana za marne grosze (140 000
z³?) i pozwolono j¹ rozebraæ.
Wybudowany przez fachowców niemieckiej szko³y o nazwie
Bauhaus tu¿ po 1900 roku budynek, móg³ byæ wizytówk¹ naszego
miasta.
Pozwolono go rozebraæ. I niech mi nikt nie mówi, ¿e by³ w
fatalnym stanie. Na dowód tego mam film pokazuj¹cy budynek
od zewn¹trz – ze szczegó³ami ( pêkniêciem œciany równie¿, które
by³o podobno powodem wydania pozwolenia na rozbiórkê) - i
przepiêkne otoczenie tego obiektu. To ¿e budynek zosta³ zakwalifikowany do rozbiórki, to w moim pojêciu – przestêpstwo.
Obiekty historyczne odbudowuje siê prawie od podstaw. Przyk³adem mo¿e byæ pa³ac w Klêpnicy, którego w³aœciciel, pan Janusz
Karmasz, od wielu lat odbudowuje go w³asnymi rêkami z w³asnych œrodków finansowych, a Gmina £obez umieszcza jako
wizytówkê w swoich materia³ach promocyjnych.
To, ¿e nie istniej¹cy ju¿, niestety, zabytek secesyjny nie zosta³
przez jego w³aœciciela – Gminê - zg³oszony do rejestru zabytków,
to ra¿¹ce pogwa³cenie prawa.
Kolejnymi zabytkami, nad którymi w³aœciciele siê nie pochylili, a Gmina wyda³a pozwolenie na rozbiórkê, to: by³a ubojnia
przy ulicy Niepodleg³oœci (teraz Tesco) oraz gorzelnia przy ulicy
Drawskiej.
Te wspania³e obiekty nadawa³y siê do rewitalizacji i mo¿na
by³o uwspó³czeœniæ ich funkcjê, móg³ tam powstaæ market ale
przy zachowaniu zabytku z jego fasad¹. Tak dzieje siê w wielu
miastach w Polsce, w tych miastach, gdzie ludziom zale¿y na
zachowaniu œladów przesz³oœci w postaci niepowtarzalnych cennych obiektów zabytkowych.
Dlaczego bierzemy najgorsze i „najdziksze” pomys³y, zamiast zachowywaæ i uatrakcyjniaæ materiê miasta?
Kolejne moje pytanie dotyczy planu opieki nad zabytkami jaki
uchwalono. Mo¿e objêto w nim nareszcie opiek¹ unikatowy równie¿ budynek przy ulicy Bema? Jest to rudera, niestety, przez
wiele lat zaniedbana (nie zabezpieczona przed degradacj¹) przez
w³aœciciela, czyli Gminê.
S¹ ludzie, którym podciêto skrzyd³a w walce o ten obiekt. S¹
to nauczycie, nie tylko historii, osoby które chc¹ anga¿owaæ siê
w pracê dla utworzenia miejsca, gdzie zgromadzono by regionalne obiekty muzealne. Proponuje siê Im pomieszczenie w budynku Starostwa, proszê wybaczyæ, ale nie o to chodzi.
W³adze Gminy uwa¿aj¹, ¿e nieruchomoœæ przy Bema jest
dobrym miejscem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej lub
postawienie nowego budynku mieszkalnego, i winduj¹ cenê prze-

targow¹ dwukrotnie wy¿sz¹ od wyceny
rzeczoznawcy. W tym wypadku trudno
jest zgodziæ siê z takim podejœciem.
Mo¿e powinni Panowie Burmistrzowie
zasiêgn¹æ opinii u przedsiêbiorców, na
temat, czy jest to dobre miejsce na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej czy
us³ugowej? Wystarczy te¿ zapytaæ samego siebie, czy chcia³o by siê mieszkaæ w tym miejscu?
Pragnê zaznaczyæ, ¿e Samorz¹dy
maj¹ najwiêksze mo¿liwoœci pozyskania dotacji na odbudowê zabytków.
Dlatego cieszê siê, ¿e opracowano
plan „opieki nad zabytkami”.
Szkoda, ¿e tak póŸno pomyœlano o
zabytkach, bo nie wiele ich pozosta³o.
Podobno „lepiej póŸno ni¿ wcale”, ale
w naszym wypadku o wiele za póŸno,
bo pozosta³o nam ju¿ niewiele poza
kilkoma ciekawymi kamieniczkami i
pozosta³o nam ju¿ tylko „p³akaæ nad
rozlanym mlekiem”.
Wielka szkoda, ¿e wypowiadana
wielokrotnie opinia spo³eczna na ten
temat, nie by³a wczeœniej brana pod
uwagê przez dotychczasowe W³adze
naszej Gminy.
Na stronie internetowej gminy
www.bip.lobez.pl
umieszczono
uchwa³ê „Gminny Program Opieki nad
Zabytkami na lata 201-2014”, niestety
nie nalaz³am tam za³¹cznika zawieraj¹cego treœæ tego programu.
Z powa¿aniem
Miros³awa Jêdrzejczyk
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INFORMACJE

Dofinansowanie na azbest
(£OBEZ). Dobra wiadomoœæ
dla osób, które musz¹ pozbyæ siê
azbestu ze swoich dachów. Ju¿ istnieje mo¿liwoœæ uzyskania dotacji
ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
zadania z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowani otrzymaniem
dotacji nawet do 100 proc. musz¹
z³o¿yæ podania w tej sprawie w
Urzêdzie Miejskim w £obzie.
W minionym tygodniu pisaliœmy
o apelu, jaki z³o¿yli podczas komisji
so³tysi z terenu gminy £obzie, odnoœnie pomocy gminy w usuwaniu azbestu. Wówczas urzêdnicy zapowiedzieli, ¿e bêdzie szansa na otrzymanie
dotacji, w zwi¹zku z czym prosili, aby
chwilowo wstrzymaæ siê z pracami
zwi¹zanymi z usuwaniem azbestu.
Obecnie jest ju¿ taka mo¿liwoœæ pod
warunkiem, ¿e prace prowadzone s¹
zgodnie z wymogami prawa. Oznacza
to, ¿e azbestu nie wolno usuwaæ samemu, musz¹ to wykonaæ specjalistyczne firmy posiadaj¹ce pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie
odpadami zawieraj¹cymi azbest.
Koszty kwalifikowane, to: demonta¿
pokrycia lub wyrobów zawieraj¹cych
azbest, transportu odpadu niebez-

piecznego z miejsca rozbiórki do
miejsca unieszkodliwiania poprzez
sk³adowanie, unieszkodliwiania poprzez sk³adowanie odpadu niebezpiecznego na sk³adowisku.
Przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zwrot otrzyma siê dopiero wówczas,
gdy prace zwi¹zane z utylizacj¹ azbestu, poniesione zostan¹ dopiero po
uzyskaniu decyzji Zarz¹du WFOŒiGW w Szczecinie o przyznaniu
dofinansowania.
O dofinansowanie mog¹ staraæ siê
zarówno osoby fizyczne, jak i koœcio³y, wspólnoty i spó³dzielnie mieszkaniowe, ujête w ,,Programie usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest na terenie Gminy £obez na lata
2010-2032”, przyjêtym Uchwa³¹ Nr
LVIII/379/10 Rady Miejskiej w

£obzie z dnia 19 paŸdziernika 2010 r.
Ze strony Funduszu mo¿liwoœæ
dofinansowania mo¿e wynieœæ do
100 proc. kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartoœæ projektu z³o¿onego przez Gminê dot. prac zwi¹zanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych
wynosi – 25 tys. z³. Tylko w takim
przypadku mo¿liwe jest z³o¿enie
wniosku przez Gminê o dofinansowanie do WFOŒiGW. Oznacza to, ze
im wiêcej cêtnych do skorzystania z
dofinansowania, tym prawdopodobieñstwo otrzymanie przez gminê
pieniêdzy pod ten cel jest du¿o wy¿sze.
Zabezpieczenie œrodków finansowych na wykonanie nowego pokrycia
dachowego nale¿y do w³aœciciela nieruchomoœci.
op.
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Nieszczêœliwy
wypadek
W czasie weekendu zdarzy³ siê
nieszczêœliwy wypadek drogowy.
W sobotê, 23 paŸdziernika, oko³o
godz. 15.45 na drodze Siedlice –
Konie, 57-letni Kazimierz S. kieruj¹c ci¹gnikiem rolniczym Ursus z
doczepionymi dwoma przyczepami
naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w
ruchu. Ze wstêpnych ustaleñ policji
wynika, ¿e kieruj¹cy najecha³ ko³ami drugiej przyczepy na usi³uj¹c¹
wsi¹œæ na przyczepê 56-letni¹ Teresê P. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana odnios³a powa¿ne obra¿enia cia³a. Zosta³a przetransportowana œmig³owcem do szpitala w
Szczecinie. Jest stan jest bardzo
powa¿ny.
(kp)
Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.
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Dla kogo
ten plac?

(£OBEZ). Czêsto podczas sesji
so³tysi zwracaj¹ uwagê, ¿e ludzie z
miasta zawsze wszystko maj¹ w
pierwszym rzêdzie. Byæ mo¿e takie
wra¿enie odnosz¹, widz¹c to, co
dzieje siê w centrum, ale wystarczy
zejœæ odrobinkê w bok, by dostrzec,
¿e dzieci z tego placu zabaw ju¿
dawno nie mia³y szans skorzystaæ.

INFORMACJE
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Most w stanie katastrofalnym
(£OBEZ). Trudno jeszcze
mówiæ o tym, aby
remont mostu na ul.
Segala by³ na pó³metku.
Jak powiedzia³ jeden
z pracowników, most
by³ ju¿ w stanie
katastrofalnym.
Najwy¿szy by³ wiêc ju¿ czas,
aby zabraæ siê za jego remont. Jak
d³ugo potrwaj¹ prace, czas poka¿e.
Najwa¿niejsze, aby remont zosta³
wykonany solidnie, bo nie wiadomo
ile lat minie, nim nastêpna ekipa
wejdzie na ten most i dokona kolejnego remontu.
MM

„MASZ G£OS MASZ
WYBÓR” – kolejna akcja
m³odzie¿y LO Resko

Niebawem wybory samorz¹dowe, m³odzie¿ liceum w Resku kontynuuje udzia³ w projekcie Fundacji
Batorego „MASZ G£OS MASZ
WYBÓR”. Celem dzia³añ jest
zwrócenie m³odym ludziom uwagi,
¿e to jak wygl¹da ich najbli¿sze otoczenie, w jakich warunkach ¿yj¹,
pracuj¹ i odpoczywaj¹ zale¿y od
tych, na których pe³noprawni obywatele oddadz¹ swój g³os w wyborach. G³ówne motto brzmi: Chcesz,
by w Twoim imieniu je zmieniali –
w Twojej gminie, Twoim powiecie,
Twoim województwie? Wybierz
œwiadomie!
W ramach wspó³pracy z fundacj¹ uczniowie naszej szko³y rozlepiali plakaty zwi¹zane z wyborami, zachêcaj¹ce zarówno do czynnego zaanga¿owania mieszkañców
w pracê samorz¹dow¹, jak równie¿

uczestnictwa w wyborach; roznosili
ulotki.
W szkole uczniowie klasy trzeciej, rozdawali swoim kolegom,
pracownikom szko³y, rodzicom,
gad¿ety otrzymane od organizatorów akcji: przypinki, naklejki, ulotki, zak³adki do ksi¹¿ek. Wiêkszoœæ
wyra¿a³a zainteresowanie i zadowolenie z otrzymanych materia³ów.
Ale na tym nie poprzestajemy. Niebawem kolejne dzia³ania pro frekwencyjne, zwi¹zane z zachêcaniem do uczestnictwa w g³osowaniu.
Nasza praca ma charakter wy³¹cznie edukacyjny, nie ma wymiaru politycznego, personalnego, w
zwi¹zku z tym nie popieramy zarówno ¿adnych kandydatów, jak i
komitetów wyborczych.
A. Popielarz
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Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730
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S£U¯BA ZDROWIA
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Szpital gryficki ósmy w kraju w rankingu „Bezpieczny Szpital 2010”

Jest szansa, abyœmy mogli
to poustawiaæ w sposób logiczny,
z punktu widzenia pacjenta
O sukcesie w rankingu „Rzeczpospolitej” i przejêcieu szpitala w Resku z dyrektorem SP ZZOZ
w Gryficach Jackiem Pietryk¹ rozmawia Kazimierz Rynkiewicz.
- W tegorocznym siódmym ju¿
Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2010” odbiera³ pan dyplom za zajêcie
ósmego miejsca w kraju. Jest to
ogromne wyró¿nienie dla gryfickiego szpitala, a jest pan dyrektorem zaledwie od trzech lat.
- W Gryficach pracujê cztery
lata, z tego jako dyrektor trzy, wczeœniej by³em bowiem dyrektorem do
spraw ekonomicznych. Przedtem
jeŸdzi³em po ca³ym œwiecie, pracowa³em w ró¿nych bran¿ach: przemys³owych, ale te¿ i us³ugowych.
Dopiero jesteœmy na pocz¹tku
drogi do sukcesu, a uwarunkowañ
zewnêtrznych jest tak du¿o, ¿e ka¿da prognoza jest obarczona zbyt
du¿ym b³êdem, ¿eby j¹ prezentowaæ. Na ten sukces przez wiele lat
pracowa³o kilku dyrektorów.
Prze¿y³em ró¿nego rodzaju procesy restrukturyzacyjne i uwa¿am,
¿e jestem w stanie doceniæ to, co jest
w takich procesach trudne, jakie decyzje s¹ podejmowane. Pierwsz¹ decyzj¹ strategiczn¹, jaka zosta³a podjêta, to fakt, ¿e ten szpital zosta³ szpitalem samorz¹du wojewódzkiego.
- Pamiêtam dyrektorowanie
dyrektora Krzysztofa Kozaka,
by³em tu na spotkaniu, gdzie by³o
sporo pielêgniarek, gdzie toczy³y
siê walki. Doszed³em do wniosku,
¿e im dalej od polityki, tym lepiej
szpital wygl¹da.
- Niew¹tpliwie firma, która nie
dzia³a w bran¿y politycznej, jeœli
oprze swoj¹ strategiê o polityków, to
przegra. Wyborcy tych polityków
zmieni¹. Politycy sprzedadz¹ wieloletnie przyjaŸnie dla swoich doraŸnych celów i wtedy firma, która
nie pilnowa³a w³asnych produktów,
jakoœci czy kosztów, zostaje z niczym. Bêdzie poddana konkurencji
rynkowej, której nie podo³a. Gdy
zostaje zdjêta os³ona polityczna,
okazuje siê, ¿e zaczynaj¹ dzia³aæ
mechanizmy powoduj¹ce, ¿e w
pewnym momencie jest ciê¿ko...
- Ale wróæmy do rankingu.
Jakie s¹ pana wra¿enia po odebraniu wyró¿nienia. Przyznam,

¿e dla mnie bardzo pozytywnym
wra¿eniem by³o, gdy okaza³o siê,
¿e w roku ubieg³ym szpital by³ na
11 miejscu. To by³o dla mnie coœ
niesamowitego. W tym roku jest
na ósmym.
- Centrum Monitorowania Jakoœci (jest to organizacja certyfikuj¹ca s³u¿bê zdrowia) ³¹cznie z
„Rzeczpospolit¹” robi¹ ranking.
Punkty przyznawane s¹ za zarz¹dzanie, jakoœæ us³ug, finanse, infrastrukturê, kapita³ ludzki. Centrum
Monitorowania Jakoœci S³u¿by
Zdrowia zwraca uwagê na to, w
jakim szpitalu pacjent czu³by siê
bezpiecznie. Jeœli szpital ma pieni¹dze, to wiadomo, ¿e pacjent jest
bezpieczniejszy w tym szpitalu. Je¿eli mamy kadrê zgodnie z wymaganiami, to jest to bezpieczniejsze, ni¿
wówczas, gdy tej kadry nie ma, podobnie ze sprzêtem. Nie ma tu oceny dotycz¹cej œwiadczonych us³ug
w sensie medycznym – ¿e tu robi¹
lepiej wyrostek, a tu gorzej. To s¹
oceny subiektywne, tego nie da siê
wyceniæ. Tak naprawdê na ten temat
mogliby wypowiedzieæ siê pacjenci. Bada siê natomiast kwestiê zwi¹zan¹ z monitoringiem skarg pacjentów. Nie ocenia siê w ten sposób, ¿e
gdy skarg jest du¿o, to jest dobrze
czy Ÿle, natomiast ocenia siê czy
skargi te s¹ notowane, prowadzone,
w jaki sposób s¹ rozpatrywane –
ogólnie czy pacjent mo¿e skorzystaæ ze swoich praw. Ranking ten
buduje pewn¹ reputacjê szpitala. W
zesz³ym roku zachodniopomorskie
dru¿ynowo by³o najlepsze, w tym
roku w pierwszej dziesi¹tce s¹ trzy
szpitale. Dwa lata temu byliœmy na
dziesi¹tej pozycji. Wczeœniej by³o
to miejsce chyba trzydzieste. Zaczêliœmy od oko³o setnego. Zbli¿amy
siê sukcesywnie do najlepszych.
Samo wejœcie w ranking daje podstawy do oceny. Widzimy te¿, jak jesteœmy oceniani, ale i co jeszcze musimy zmieniæ. Systemy jakoœci te¿
podnosz¹ bezpieczeñstwo pacjenta.
Generalnie ranking ten nie jest
dla równorzêdnych podmiotów, on
jest i dla szpitali powiatowych, wo-

jewódzkich, klinicznych i niepublicznych.
- Jak wygl¹da³o
samo wrêczenie wyró¿nienia?
- To jest spotkanie
organizowane w redakcji „Rzeczpospolitej”.
By³ wiceszef Narodowego Funduszu Zdrowia, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, by³ wiceminister i oczywiœcie redaktorzy. Wszystkie
szpitale s¹ prezentowane z pierwszej setki.
Trwa to oko³o dwóch
godzin. PóŸniej jest czas
na wymianê zdañ, informacji. Wiele spoœród
wyró¿nionych szpitali
wspó³pracuje ze sob¹. Na pewno
jest to budowanie presti¿u i pokazywanie naszym pacjentom, ¿e jesteœmy szpitalem bezpiecznym. Je¿eli
narzekamy na s³u¿bê zdrowia w Zachodniopomorskim, to miejmy
œwiadomoœæ, ¿e jest to najlepsza
s³u¿ba zdrowia w Polsce, a dlaczego
odbieramy j¹ tak, a nie inaczej? To
ju¿ ka¿dy z wyborów musi sobie
zadaæ podobne pytanie i wrzuciæ
kartkê tam, gdzie trzeba, bo to s¹
rzeczy, których my nie zmienimy.
- Trzy lata to bardzo krótki
okres. Jak rok po roku budowa³
pan jakoœæ?
- Wprowadzaliœmy System Jakoœci, System Zarz¹dzania Œrodowiskiem, System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwa Informacji. Jest to bardzo trudny do uzyskania certyfikat,
w tej chwili posiada go kilka szpitali
w Polsce na 800 - 900 zak³adów
lecznictwa zamkniêtego. W tej
chwili przeszliœmy proces uzyskania certyfikacji Bezpieczeñstwa i
Higieny Pracy, dotyczy to te¿ certyfikacji naszych laboratoriów. Dodatkowo oczywiœcie wchodz¹ kwestie zwi¹zane z inwestycjami.
- Jednym z kryteriów certyfikacji by³a liczba oddzia³ów?
- Szpitale monooddzia³owe
maj¹ oddzielny ranking. S¹ to od-

dzia³y wielospecjalistyczne i onkologiczne.
- Zwiêkszyliœcie oddzia³y
przez te trzy lata, czy bazujecie na
tych, które by³y?
- W tej chwili jest ten sam uk³ad
oddzia³ów. Niektóre pododdzia³y
zostaj¹ zamienione np. pododdzia³
alergologii na oddzia³ alergologiczny, pododdzia³ urologiczny na oddzia³ urologiczny. Jeœli jakaœ dziedzina zaczyna siê rozwijaæ, nabiera
doœwiadczenia, to wtedy zostaje
usamodzielniona w postaci oddzia³u. Musi to byæ te¿ zgodne z polityk¹
zdrowotn¹ województwa i NFZ. Z
Akademi¹ Medyczn¹ zorganizowaliœmy warsztaty alergologicznoanafilaktyczne. Anafilaktyka, to
nadwra¿liwoœæ. Nie ka¿dy, kto posiada nadwra¿liwoœæ, jest alergikiem. Jest to jedna z metod wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹. Od nowego roku bêdzie poradnia alergologiczna dla doros³ych. By³a dla dzieci, a ju¿ niebawem bêdzie ogólna.
- Jesteœcie szpitalem II stopnia,
czyli wojewódzkim. Jaki jest wasz
udzia³ w leczeniu pacjentów z w³asnego powiatu, a jaki z województwa. Oparzeniówka sta³a siê g³oœna
po tym, gdy przywieziono tu genera³a i dziewczynki z Iraku...
- S¹ to spektakularne sukcesy.
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Czêœæ oddzia³ów obs³uguje osoby z
terenu powiatu, a np. oparzeniówka
ju¿ jest ofert¹ dla kraju. Trudno
by³oby mi wskazaæ oddzia³, który
ma pacjentów tylko z powiatu gryfickiego. W wiêkszym czy mniejszym stopniu s¹ to pacjenci z ca³ego
województwa np. oddzia³ ratunkowy, który siêga od Drawska a¿ po
Œwinoujœcie. S¹ dwa oddzia³y, które
mo¿na nazwaæ oddzia³ami ponadwojewódzkimi, to jest w³aœnie
oparzeniówka, która ma ponad po³owê pacjentów spoza województwa i
drugi oddzia³, to neurochirurgiczny,
który ma oko³o 16 proc. pacjentów
spoza województwa. S¹ to bardzo
wysoko specjalistyczne oddzia³y. Na
pewno du¿ym ograniczeniem jest
kontrakt z NFZ. Du¿o pacjentów trafia do nas w sezonie letnim. Zdarzaj¹
siê wypadki, zatrucia – statystycznie
kwalifikowani s¹ jako pacjenci spoza województwa. Corocznie jest
oko³o 15.tysiêcy hospitalizacji i 6070 tysiêcy badañ laboratoryjnych.
Jest to w miarê stabilna, sta³a liczba.
Pacjenci znaleŸli tutaj drogê do szpitala, by³oby super, gdyby za nimi
przysz³y jeszcze pieni¹dze.
- Wci¹¿ jest problem z wyp³acaniem nadlimitów?
- Nie jest to problem wynikaj¹cy
ze z³ej woli NFZ czy z³ego gospodarowania szpitalem, to jest problem
systemowy. Pañstwo nie da tyle pieniêdzy, by zaspokoiæ wszystkie potrzeby. Nie ma takiej mo¿liwoœci. S¹
ró¿nego rodzaju sztuczki, ¿e NFZ
obra¿a siê i nie daje kontraktu, albo
coœ robi, ale tak naprawdê ten system ma tê wadê, ¿e nigdy nie wystarczy pieniêdzy. St¹d s¹ ograniczenia.
NFZ nie zauwa¿a tego, ¿e znajduj¹
siê u nas np. wczasowicze. Jest okreœlona pula pieniêdzy na populacjê i
to wszystko.
- To powodowa³o kiedyœ zad³u¿anie siê szpitali. Jak to siê sta³o,
¿e jesteœcie na plusie?
- Po prostu lekarze nie maj¹ p³acone za procedury, za które nie zap³aci³ NFZ. W zwi¹zku z tym ka¿dy
stara siê podchodziæ w sposób racjonalny. Nikt nie chce pracowaæ
za darmo.
- Dochodzi siê do takiej sytuacji, ¿e lekarz mówi, nie mam za to
p³acone, to nie pracujê.
- Tak. Natomiast gdy jest zagro¿enie zdrowia i ¿ycia, to oczywiœcie
pacjent jest przyjêty. Za takich pacjentów NFZ musi zap³aciæ. Jest to
w jakimœ sensie ograniczenie dostêpu, ale nie ca³kowite. Pacjent patrzy
na to z innego punktu. I s³usznie.
Przychodz¹c uwa¿a, ¿e nie mo¿e
czekaæ, bo coœ mu siê dzieje i jest
zaniepokojony. A stwierdza, ¿e
mo¿e poczekaæ i zaczynaj¹ siê problemy. Niewielkie na szczêœcie.
- Wspomina³ pan te¿ o inwestycjach.
- Po wielu trudach rozpoczêliœmy wykopy pod fundamenty od-
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dzia³u intensywnej terapii z pododdzia³em toksykologicznym, czego
w naszym województwie nie ma.
Jeœli bêd¹ zatrucia, wówczas pacjent bêdzie trafia³ do nas. Oczywiœcie ³ó¿ka nie bêd¹ sta³y puste i nie
bêd¹ czeka³y. Oddzia³ ma 12 ³ó¿ek,
z tego dwa s¹ wyposa¿one w taki
sposób, ¿e w razie potrzeby bêdzie
mo¿na przyj¹æ pacjentów z zatruciami. Do tego jesteœmy przygotowani kadrowo. Otwarcie planujemy
w po³owie przysz³ego roku. To bêdzie dobudówka. Wesz³y nowe normy zwi¹zane z iloœci¹ metrów na
³ó¿ko, na pacjenta, z dostêpem do
³ó¿ka. Nasze doœwiadczenia praktyczne pokazuj¹, w jaki sposób powinno to byæ pouk³adane i poustawiane. Zwiêkszyliœmy te¿ powierzchniê oddzia³u ratunkowego i
w styczniu bêdzie otwarcie. Oddzia³
ratunkowy jest oddzia³em szybkiego ratowania; pierwszym. Ale ten
oddzia³ z uwagi na swoje funkcje,
musi mieæ w miniaturze wszystkie
funkcje szpitala: dwa ³ó¿ka intensywnej terapii, salê operacyjn¹,
swoje w³asne laboratorium, wszystkie funkcje mini. Wa¿ny jest bowiem czas reakcji.
- Sk¹d pomys³, by przyst¹piæ
do przetargu na prowadzenie
szpitala w Resku?
- O Resko staraliœmy siê od
oœmiu lat. Sam sk³ada³em chyba trzy
projekty. Pierwszy w 2006 roku,
kiedy likwidator próbowa³ sprzedaæ
to w ca³oœci. Projekty dotycz¹ce
zakupu musia³y uzyskaæ akceptacjê
naszego organu w Gryficach. Z ró¿nych wzglêdów, m.in. takich, ¿e
nasza sytuacja ekonomiczna nie
by³a najlepsza, projekt musia³ poczekaæ. W tej chwili jesteœmy uporz¹dkowani, w zwi¹zku z tym ryzyko zwi¹zane z takim projektem jest
znacznie mniejsze. Szpital publiczny w swojej dzia³alnoœci nie mo¿e
zak³adaæ fikcji. Nie mo¿emy postêpowaæ tak, ¿e nie bêdzie tam lekarza, np., ¿e bêdziemy udawali, ¿e
coœ tam robimy. Projekt w tej chwili
zostaje realizowany.
- Do czego wam by³ potrzebnyten szpital? Przecie¿ to wiêcej
obowi¹zków, problemów.
- My badamy migracjê pacjentów. Czy pacjenci do szpitala trafiaj¹ ze szpitala drawskiego, ³obeskiego, gryfickiego, kamieñskiego,
œwidwiñskiego i z gminy Nowogard. W Œwinoujœciu, w Kamieniu
Nowogardzie i w Resku s¹ szpitale.
Ale ci pacjenci trafiaj¹ te¿ do nas.
Bardzo du¿y problem by³ zwi¹zany
z Reskiem, poniewa¿ tam szpital by³
albo przekazywany, albo likwidowany, wiêc tak naprawdê ci pacjenci
i tak stamt¹d przychodzili. PóŸniej,
jak by³a kwestia zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ ZOZ-u, to ci pacjenci, którzy
stamt¹d trafiali, nie byli, zdaniem
naszej kadry lekarskiej, prawid³owo zaopatrzeni. Mo¿e nie tyle pod

wzglêdem medycznym, ale pod
wzglêdem organizacyjnym, np. nie
mieli badañ. To kwestia NZOZ-u.
NZOZ, jako spó³ka prywatna, kieruje siê innymi kryteriami, ni¿ szpital
publiczny. By³o to dla nas bardzo
k³opotliwe, w³aœnie w kontekœcie
nadlimitów. Stwierdziliœmy, ¿e jeœli
ju¿ raz pacjent trafi³ do szpitala w
Resku, to powinien byæ tam zaopatrzony w ca³oœci, poza oczywiœcie
sytuacjami wyj¹tkowymi, które
zdarzaj¹ siê w sytuacji np. rzadkich
schorzeñ, dla których utrzymywanie infrastruktury jest nieop³acalne.
Znajduj¹ siê one w klinikach i tam w
przypadkach szczególnych odsy³amy pacjentów. Oddzia³y, które znajdowa³y siê w Resku by³y w zasadzie
takie same, jak u nas. Nie mo¿emy
powiedzieæ, ¿e my w dziedzinie
chirurgii czy w oddziale wewnêtrznym mamy tutaj ogromne kompetencje. Jesteœmy normalnym szpitalem. Jednak by³o tak, ¿e pacjent trafia³ do Reska, z Reska do nas, a my
kierowaliœmy do kliniki. Wola³bym,
aby od razu po diagnozie trafia³ do
kliniki, ¿eby nie wêdrowa³ po ca³ym
województwie, co oczywiœcie powodowa³o podwójne koszty, podwójne p³acenie przez NFZ, dla
pacjenta by³o to uci¹¿liwe, mog³o
byæ niebezpieczne. Jeœli jest szansa,
abyœmy mogli to poustawiaæ w spo-
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sób logiczny, z punktu widzenia
pacjenta, to za t¹ logik¹ pójdzie te¿
organizacja i ekonomia. Pacjent z
Reska po diagnozie przyjdzie do nas
od razu. Gdy bêdzie taka potrzeba,
zostanie skierowany bezpoœrednio
do Szczecina, albo zostanie zaopatrzony na miejscu. Nie bêdzie jeŸdzi³ pomiêdzy szpitalami ze szkod¹
dla siebie.
- Jaki jest pomys³ na Resko?
- Tam bêd¹ oddzia³y zamiejscowe i zgodnie z umow¹ ze starostwem
mamy obowi¹zek przez 20 lat utrzymaæ tam oddzia³ wewnêtrzny i chirurgiczny. Dodatkowo z³o¿yliœmy
ofertê na Izbê Przyjêæ i Oddzia³
Opiekuñczo-Leczniczy, czyli te rzeczy, które tam by³y. I to jest pocz¹tek
naszej dzia³alnoœci. Musimy oczywiœcie zrobiæ bilans dzia³alnoœci
przynajmniej przez rok. Czêœæ funkcji, które w tej chwili s¹ w Gryficach, przejdzie do Reska. Resko obs³ugiwa³oby powiat gryficki, ³obeski i ca³e województwo, czyli to, co
my w tej chwili robimy z Gryfic.
Je¿eli jakiœ oddzia³ móg³by byæ
przeniesiony do Reska, to tak siê
stanie. Nie mogê prowadziæ takiej
polityki jak NZOZ, ¿e udajê, ¿e jest
rentgen, ¿e jest sala operacyjna w
Resku. Wszystkie wymagania
musz¹ byæ spe³nione.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Kogo pilnowa³a policja przed sklepem z dopalaczami?

Przede wszystkim œwiadomoœæ
(£OBEZ). Radni przyjêli
uchwa³ê w sprawie
wprowadzenia na terenie
Gminy £obez zakazu
wytwarzania, reklamowania
i wprowadzania do obrotu
substancji psychoaktywnych
alternatywnych dla
narkotyków, z zastrze¿eniem
jednak, ¿e uchwa³a ta nie
bêdzie koñcem dzia³añ
w tym wzglêdzie.
Jako pierwszy na temat uchwa³y
wypowiedzia³ siê radny Marek Rokosz,
który ju¿ na wstêpie zaznaczy³, ¿e problemu dopalaczy nie da siê za³atwiæ
jedn¹ uchwa³¹. Gdyby tak da³o siê, by³oby super. Jednak rzecz jest bardziej
skomplikowana, co stara³ siê wyt³umaczyæ podczas swojego wyst¹pienia.
– Obawiam siê, ¿e jest to prawo,
które pozostanie na papierze. Podam
przyk³ad rozmowy z koleg¹, który pracuje w Stargardzie. Da³ mi sygna³, ¿e
niezwykle popularne wœród m³odzie¿y
sta³ siê œrodek przeciwgrypowy, który
zawiera substancjê psychoaktywn¹ i
jest dostêpny w aptece bez recepty. Tu
pojawia siê problem, co z tym faktem
zrobiæ. Trzeba wykonaæ jakiœ ruch, ale
to jest gest naszego sprzeciwu zbyt
³atwej dostêpnoœci do œrodków psychoaktywnych. Tego typu zakazy powinny byæ z samej góry, z Rz¹du, bo my
tak naprawê na poziomie gminy bêdziemy mieli problem, aby to egzekwowaæ. Ci wszyscy, którzy handluj¹
tymi œrodkami, szybko to omin¹. Póki
bêd¹ czerpaæ z tego zyski, to problem
zostanie. Dopóki bêdzie popyt, to ten
problem bêdzie siê pojawia³. Tutaj jest
wielkie pole do popisu, ¿eby m³odzi
ludzie nie szukali u¿ywek, ¿eby im
zaoferowaæ coœ, co ich od tego odci¹gnie. Nasze dzia³ania powinny iœæ w tê
stronê. Musi byæ profilaktyka uœwiadamiania o szkodliwoœci, musi to byæ
wielki program. Nie uciekniemy przed
tym. Trzeba by³oby mocno przysi¹œæ
nad pomys³em - co dalej? Zdarzy³o siê
kilka tragicznych wypadków, wszyscy
o tym mówi¹, za tydzieñ, dwa, trzy
sprawa przycichnie, dopalacze z drugiej strony zaczn¹ nam wkradaæ siê do
¿ycia – powiedzia³ radny Marek Rokosz.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat odpar³, ¿e nale¿y spróbowaæ i zapewne
pomo¿e w tym nowa ustawa.
– Nie wiem jak ona bêdzie skonstruowana. Byæ mo¿e nasza uchwa³a bêdzie
wymaga³a jedynie drobnych przeróbek.
Ale nie mo¿emy siedzieæ, czekaæ i nic
nie robiæ. Jak siê nie spróbuje, to siê
nigdy nie przekonamy – powiedzia³.
Radny Piotr Æwik³a zwróci³ uwagê
na to, ¿e w aptekach pracuj¹ rozs¹dni
ludzie i poda³ przyk³ad, jak to by³
œwiadkiem zdarzenia, podczas którego
ch³opak, który chcia³ zakupiæ lek, zosta³
odes³any z kwitkiem. Po lek mia³a
przyjœæ osoba doros³a. Doda³, ¿e w

szko³ach powinny byæ prowadzone programy profilaktyki i kampanie reklamowe, które bêd¹ mówi³y, ¿e dopalacze, to
coœ z³ego.
– Niech to bêd¹ kampanie, które
mocno dotr¹ do œwiadomoœci, ale na
poziomie, na jakim mo¿na by³oby zadzia³aæ w tym zakresie. Wiem ¿e takie
kampanie w kraju s¹ realizowane, mam
nadziejê, ¿e u nas bêdzie to mo¿liwe do
zrobienia – powiedzia³ radny.
W dyskusje w³¹czy³a siê radna Helena Szwemer, która stwierdzi³a, ¿e nie
mo¿na odwo³ywaæ siê do faktu, ¿e
uchwa³a nic nie da.
– Nawet jeœli ta uchwa³a zostanie
uchylona, to my dajemy sygna³, ¿e nie
godzimy siê z tym. To jest ca³kowicie
niedopuszczalne, aby w naszym œrodowisku dopuszczaæ do podobnych zachowañ. Szko³a swoj¹ drog¹, nie mniej
my jako radni mamy w obowi¹zku do
wyra¿enia swojej woli i swojej opinii.
Oczywiœcie jestem za t¹ uchwa³¹ i za
tym, by niezw³ocznie dosz³o do jej przestrzegania – powiedzia³a.
Okaza³o siê jednak, ze urz¹d ju¿
pracuje nad tym, aby w £obzie m³odzie¿
gimnazjalna zapozna³a siê z programem profilaktycznym.
Radny Marek Rokosz dopowiedzia³, ¿e przy takiej skali problemu musi
to byæ jakoœ skoordynowane. Zauwa¿y³, ¿e powinny byæ w to w³¹czone ró¿ne instytucje nie tylko szko³a, ale i instytucje kultury, policja itd.
- Ludzie sami nie odci¹gn¹ siê od
narkotyków, zakazami te¿ nie wymusimy. Je¿eli profilaktyka to musi byæ bardzo ostra, tylko takie rzeczy docieraj¹.
Je¿eli gimnazjaliœcie poka¿e siê takie
mocne rzeczy, niestety trzeba wstrz¹sn¹æ - doda³ radny.
Dariusz Ledzion dyr. £DK zauwa¿y³ z kolei, ¿e najwa¿niejsza jest œwiadomoœæ rodziców, albowiem dziecko
przebywa w danej instytucji kilka godzin, ale narkotyki za¿ywane s¹ w nocy.
Dlatego nale¿y zwiêkszyæ œwiadomoœæ
rodziców, bo wiêkszoœæ rodziców nie
ma nawet œwiadomoœci tego, co siê
dzieje.
- Profilaktyka domowa to jest najwa¿niejszy problem. Szko³a czy instytucja wspomo¿e na dwie, trzy godziny.
Wydaje mi siê, ¿e doszliœmy do absurdu, bo je¿eli red bull jest u¿ywk¹, coœ co
mo¿na zmieszaæ, kupuj¹c w aptece jest
u¿ywk¹, mówimy o dopingach sportowych, doszliœmy do tego, ¿e sam i jesteœmy w wielkiej machinie, zaczê³o siê od
prostej kawy, a doszliœmy do sytuacji
patowych – powiedzia³ D. Ledzion.
Burmistrz £obza R. Sola wyjaœni³
radnym, ¿e uchwa³a o dopalaczach, jest
zakoñczeniem pewnego etapu czynnoœci, które do tej pory zosta³y podjête w
kwestii walki z dopalaczami.
– W momencie, gdy po powrocie
s³u¿bowym dowiedzia³em siê, ¿e na
terenie £obza ulokowa³ siê taki sklep
bardzo szybko zosta³y podjête dzia³ania
wraz ze s³u¿bami uprawnionymi do
walki z dopalaczami. Jako pierwsze
spotkanie odby³o siê z komendantem

policji powiatowej. Nie ograniczy³em
rozmów tylko do naszego powiatu, mia³em te¿ okazjê rozmawiaæ z komendantami s¹siednich powiatów. Podjêliœmy
dzia³ania nêkaj¹ce, polegaj¹ce na tym,
¿e sklepy mia³y zostaæ poddane obserwacjom i kontrolom przez funkcjonariuszy umundurowanych i nieumundurowanych. Dosz³o do kilku zatrzymañ,
wylegitymowano osoby, które próbowa³y coœ kupiæ, albo kupi³y. Dosz³o do
kilku zatrzymañ osób, które by³y pod
wp³ywem dzia³alnoœci ró¿nych œrodków. Te dzia³ania policji trwa³y równolegle z dzia³aniami, które uzgodni³em
z szefem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, ale te¿ mia³em kontakt z Wojewódzk¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹. Dosz³o
do kontroli produktów. Inspekcja Sanitarna mog³a wejœæ i dokonaæ kontroli, choæ by³y to kontrole trudne. W
sklepie na pó³kach praktycznie nie ma
nic, a wiêkszoœæ produktów, które tam
by³y sprzedawane, a mo¿na je by³o
spo¿yæ, by³y chowane, pod tzw. lad¹,
lub w miejscach ukrytych. Nêkania
przez inspekcje doprowadzi³y do tego,
¿e ograniczyliœmy w jakiœ sposób dostêpnoœæ do tego sklepu, g³ównie nieletnich ale te¿ osób doros³ych. Jest to
zadanie bardzo trudne, bo czêsto
sprzeda¿ polega³a na tym, ¿e zamówienia by³y realizowane przez internet,
dystrybucja natomiast za pomoc¹
osób, które przychodzi³y, bra³y zamówione produkty, wsiada³y w samochód
i dowozi³y w umówione miejsce. Rozmawia³em te¿ z w³aœcicielem dzia³ki
sklepu, staraj¹c siê go przekonaæ do
tego, ¿eby odst¹pi³ od umowy, któr¹
mia³ podpisan¹ z t¹ firm¹. Mieliœmy
przygotowany kolejny wariant do nêkania tego sklepu. Na szczêœcie dosz³o
do takiego momentu, ¿e Inspekcja Sanitarna wesz³a do sklepów na terenie

naszego kraju i dosz³o do zamkniêcia
wiêkszoœci tych punktów. Zaplombowany sklep w tej chwili nie dzia³a. Jest
on poddawany te¿ systematycznej
kontroli czy w³aœciciel nie prowadzi
tam, mimo zamkniêcia, handlu. Na
razie taki handel nie jest tam prowadzony. To jest bardzo ogólnie o tym, co
zosta³o zrobione. Zwieñczeniem tych
dzia³añ jest projekt uchwa³y. Mo¿e
bêdziemy musieli za jakiœ czas podejmowaæ kolejn¹ uchwa³ê. Natomiast na
pewno nie ograniczamy siê do zamykania i nêkania. Trzeba prowadziæ politykê informacyjn¹, wspó³praca szkó³,
policji inspekcji ró¿nego rodzaju i
oczywiœcie z rodzicami, bo oni maj¹
najwiêkszy i najbardziej bezpoœredni
kontakt ze swoimi dzieæmi – powiedzia³ burmistrz.
Na zakoñczenie dyskusji radna
Helena Szwemmer, podzieli³a siê z zebranymi swoimi obserwacjami i odczuciami.
– Jako pobliski lokator tego sklepu
nieszczêsnego chcia³am tylko powiedzieæ, ¿e codziennie samochód wywozi³ produkty kolekcjonerskie kolejnym
kolekcjonerom. Dodatkowo chcia³am
podzieliæ siê odczuciem spo³ecznym.
Radiowóz policyjny, który sta³ tam w
sposób ci¹g³y, wywo³a³ skojarzenia i
kontrowersyjne wypowiedzi, ¿e policja
pilnuje, ¿eby siê temu panu, czy pani,
która jest w³aœcicielem sklepu nie sta³a
siê ¿adna krzywda i ¿eby odpowiednio
zarabia³. Ja siê z tym nie godzê i nie chcê
uczestniczyæ w takim procederze, bo
policja na pewno nie jest od tego, ¿eby
pilnowa³a, ¿eby mo¿na tam by³o prowadziæ handel o 23.00. - powiedzia³a.
– Uchwa³ê radni przyjêli, teraz czas
na profilaktykê. Czy w³¹czy siê w ni¹
szko³a, policja czy £obeski Oœrodek
Kultury – oka¿e siê niebawem. MM

tygodnik ³obeski 26.10.2010 r.
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POZNAJ KANDYDATÓW NA RADNYCH
GMINA
£OBEZ
W gminie £obez na fotel burmistrza kandyduj¹: Górecki Bogdan Wac³aw (KWW. Bogdana Góreckiego, nie nale¿¹cy do partii politycznej, Kar³owski Micha³ KW
PSL, cz³onek PSL, Lewiñski Ryszard Andrzej KWW Ryszarda Lewiñskiego, nie nale¿¹cy do partii
politycznej, Pilecka El¿bieta
KWW El¿biety Pileckiej, nie nale¿¹cy do partii politycznej, Sola Ryszard KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, nie nale¿¹cy do
partii politycznej.
Do Rady Miejskiej w £obzie jest 15
mandatów, zarejestrowanych list
29, natomiast kandydatów ze
wszystkich list – 89.
Z KW PSL w tym roku startuj¹ w
wyborach samorz¹dowych: Dawlud
Miros³aw Mieczys³aw, Fojna Tomasz, Czesnowski Marek Andrzej,
Popielawska Weronika, Laszuk Andrzej, Demko Jan, Kalwinek Renata, Litwin Dariusz, Jurzysta Andrzej
Jan, Nowicki Zbigniew Henryk,
Miko³ajewski Marian Kazimierz,
Kopka Marian Jan, Witkowski Stanis³aw, Mosi¹dz Ryszard.
Z ramienia KWW BOGDANA
GÓRECKIEGO: Szklarski Zdzis³aw Józef, Zasada Ma³gorzata Beata, Kozie³ Andrzej Ryszard, Siwiecki Stanis³aw, Nowik Wincenty,
Doroszko Gabriela Bogumi³a, Laszuk Piotr, Górecki Bogdan Wac³aw, Hesse Anna, Kamaszko Leokadia, Grabiñska Ma³gorzata, Romejko Wies³awa Henryka, Ku¿el
Antoni, Zielonka Zdzis³aw Jan,
Urbañski Lech.
KWW £OBESKIE POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE:
Juchniewicz Alicja, Skrobiñski Janusz, Szwemmer Helena, Zienkiewicz Teresa Irena, Pacholska Bo¿ena, Pude³ko Zbigniew, Regu³a Józef, Andrusieczko Artur, Ar³ukowicz Bronis³aw Henryk, Mechliñski
Tomasz Jakub, Sikora Tadeusz, Andryszak Aarbara Lucyna, Deuter
W³odzimierz Antoni, Stachowiak
Helena Stefania, Zarecka Bo¿ena.
KWW RYSZARDA LEWIÑSKIEGO: Jêdrzejczyk Miros³awa,
Witczak Teresa, Siwiñski Arkadiusz
Pawe³, Smulski Edmund, Karpiñski
Hubert, Pokomeda Maria Dorota,
Soczawa Katarzyna, Dudziak Oktawian Jan, RzeŸnik Robert S³awomir,

Skrobiñska Beata Dorota, Œwiat³owski Stanis³aw, Barczewski Dariusz Henryk, Szczepañski Kazimierz, Zakrzewski Waldemar, Pawlak Grzegorz.
KWW EL¯BIETY PILECKIEJ:
Winiarski Waldemar Janusz, Kor¿ak Boles³aw, Szczypiñski Jaros³aw
Tadeusz, Orzechowska Aldona Sowiñski Jaros³aw, Raiñczuk Andrzej
Henryk, Baran Henryk Grochulski
Piotr, D¹bek Agnieszka, Gêbicka
Jolanta Bogumi³a, Pilecki Eugeniusz, Zarecki Jan, Falkiewicz Daniel S³awomir
KWW
PROFESJONALNA
GMINA: Banaszczyk Stefania Bogus³awa, Æwik³a Marcin, Dudka
Stanis³aw Jan, Jêdrzejczyk Czes³aw
Kazimierz, Æwik³a Piotr Wies³aw,
Bryzek Jacek, Tarnowa-Iwanicka
Aneta.

Okrêg nr 1
Czêœæ miasta £obez obejmuj¹ca ulice: Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Bema, Boczna, ks. Bogus³awa,
Boles³awa Chrobrego, Boles³awa
Krzywoustego, Borków, Browarna,
Budowlana, ks. Czcibora, G³owackiego, Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Koœcielna, Kwiatowa,
£obzówek, Mickiewicza, Mieszka
I, Murarska, Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów, Pomorska, Pó³nocna,
Przechodnia, Przedmiejska, Przemys³owa, pl. 3 Marca, ks. Racibora,
Rolna, Siewna, Spokojna, Szkolna,
XXX-lecia PRL, ks. Warcis³awa,
W³adys³awa £okietka.
W tym okrêgu s¹ 4 mandaty, 9 komitetów, które zarejestrowa³y listy
oraz 26 kandydatów ze wszystkich
list, a s¹ to:
Winiarski Waldemar Janusz, Kor¿ak Boles³aw, Szczypiñski Jaros³aw
Tadeusz, Orzechowska Aldona,
(KWW EL¯BIETY PILECKIEJ),
Hryniewiecki Edward (KWW
EDWARDA HRYNIEWIECKIEGO), Bogucka Krystyna (KWW
KRYSTYNY BOGUCKIEJ), Juchniewicz Alicja, Skrobiñski Janusz,
Szwemmer Helena, Zienkiewicz
Teresa Irena (KWW £OBESKIE
POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE), Banaszczyk Stefania Bogus³awa, Æwik³a Marcin, Dudka
Stanis³aw Jan, Jêdrzejczyk Czes³aw
Kazimierz, (KWW PROFESJONALNA GMINA), Jêdrzejczyk
Miros³awa, Witczak Teresa, Siwiñski Arkadiusz Pawe³, Smulski Edmund (KWW RYSZARDA LEWIÑSKIEGO), Tabaka W³adys³aw
(KWW WYBORCÓW W£ADYS£AWA TABAKI), Dawlud Miro-

s³aw Mieczys³aw, Fojna Tomasz,
Czesnowski Marek Andrzej (KW
PSL), Szklarski Zdzis³aw Józef,
Zasada Ma³gorzata Beata, Kozie³
Andrzej Ryszard, Siwiecki Stanis³aw (KWW BOGDANA GÓRECKIEGO).

Okrêg nr 2
Czêœæ miasta £obez obejmuj¹ca ulice: Cicha, Chopina, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika,
Moniuszki, Ogrodowa, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sikorskiego,
S³oneczna, S³owackiego, Szymanowskiego, Œwiêtoborzec, Waryñskiego, Wojska Polskiego, Zielona.
(Mandatów - 3, komitetów które
zarejestrowa³y listy - 6, kandydatów
ze wszystkich list - 18).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Pacholska Bo¿ena, Pude³ko Zbigniew, Regu³a Józef (KWW. £OBESKIE POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE), Karpiñski Hubert,
Pokomeda Maria Dorota, Soczawa
Katarzyna (KWW RYSZARDA
LEWIÑSKIEGO), Nowik Wincenty, Doroszko Gabriela Bogumi³a,
Laszuk Piotr (KWW. BOGDANA
GÓRECKIEGO), Æwik³a Piotr
Wies³aw, Bryzek Jacek, TarnowaIwanicka Aneta (KWW PROFESJONALNA GMINA), Sowiñski
Jaros³aw, Raiñczuk Andrzej Henryk, Baran Henryk (KWW EL¯BIETY PILECKIEJ), Popielawska
Weronika, Laszuk Andrzej, Demko
Jan (KW PSL).

Okrêg nr 3
Czêœæ miasta £obez obejmuj¹ca ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa,
Drawska, Dubois, Kolejowa, Koœciuszki, pl. Koœciuszki, Kraszewskiego, Krasickiego, Krótka, Lipowa, £¹kowa, Magazynowa, Niepodleg³oœci, Obroñców Stalingradu, Odnoga Wêgorzyñska, Podgórna, Przyrzeczna, Rapackiego,
Rzeczna, Sawickiej, Segala, Sosnowa, pl. Spó³dzielców, Strumykowa,
Szosa Œwidwiñska, Wêgorzyñska,
Wojcelska, Wybickiego.
(mandatów – 4, komitetów, które
zarejestrowa³y listy – 7, kandydatów ze wszystkich list 22).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Grochulski Piotr, D¹bek Agnieszka,
Gêbicka Jolanta Bogumi³a, Pilecki
Eugeniusz (KWW EL¯BIETY PILECKIEJ), Górecki Bogdan Wac³aw, Hesse Anna, Kamaszko Leokadia, Grabiñska Ma³gorzata
(KWW BOGDANA GÓRECKIEGO), Andrusieczko Artur, Ar³uko-

wicz Bronis³aw Henryk, Mechliñski
Tomasz Jakub, Sikora Tadeusz
(KWW £OBESKIE POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE),
Chojnacki Kazimierz (KWW ROKOSZ – CHOJNACKI), Dudziak
Oktawian Jan, RzeŸnik Robert S³awomir, Skrobiñska Beata Dorota,
Œwiat³owski Stanis³aw (KWW RYSZARDA LEWIÑSKIEGO), Stankiewicz Henryk (KWW HENRYKA STANKIEWICZA), Kalwinek
Renata, Litwin Dariusz, Jurzysta
Andrzej Jan, Nowicki Zbigniew
Henryk (KWW PSL).

Okrêg nr 4
Czêœæ gminy £obez obejmuj¹ca
miejscowoœci: Be³czna, Bonin, Byszewo, Budziszcze, Dalno, Dobieszewo, Grabowo, Karwowo, Klêpnica, Ko³dr¹b, £ob¿any, Meszne,
Niegrzebia, Polakowo, Poradz, Pomorzany, Prusinowo, Przyborze,
Ro¿nowo £obeskie, Rynowo, Rynowo Kolonia, Suliszewice, Tarnowo, Trzeszczyna, Unimie, Worowo,
Worowo Stacja PKP, Wysiedle, Zache³mie, Zagórzyce, Zajezierze,
Zakrzyce, Zdzis³awice.
(Mandatów 4, komitetów, które zarejestrowa³y listy – 7, kandydatów
ze wszystkich list – 20).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Miko³ajewski Marian Kazimierz,
Kopka Marian Jan, Witkowski Stanis³aw, Mosi¹dz Ryszard (KWW
PSL), Romejko Wies³awa Henryka,
Ku¿el Antoni, Zielonka Zdzis³aw
Jan, Urbañski Lech (KWW BOGDANA GÓRECKIEGO), Kordyl
Barbara Maria (KWW BARBARY
KORDYL), Zarecki Jan, Falkiewicz Daniel S³awomir (KWW EL¯BIETY PILECKIEJ), Rokosz Marek (KWW ROKOSZ – CHOJNACKI), Andryszak Barbara Lucyna,
Deuter W³odzimierz Antoni, Stachowiak Helena Stefania, Zarecka
Bo¿ena (KWW £OBESKIE POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE), Barczewski Dariusz Henryk,
Szczepañski Kazimierz, Zakrzewski Waldemar, Pawlak Grzegorz
(KWW RYSZARDA LEWIÑSKIEGO).
***
KWW RYSZARDA LEWIÑSKIEGO zg³osi³ 15 kandydatów, najm³odszy kandydat ma 28 lat, najstarszy – 68 lat, œredni wiek kandydatów – 46 lat.
KWW £PS zg³osi³ 15 kandydatów,
najm³odszy kandydat ma 24 lata,
najstarszy kandydat – 67 lat, œredni
wiek kandydatów wynosi 52 lata,
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POZNAJ KANDYDATÓW NA RADNYCH
KWW ROKOSZ – CHOJNACKI
zarejestrowa³ 2 kandydatów, najm³odszy kandydat ma 40 lat, najstarszy 50 lat.
KWW H. STANKIEWICZA zarejestrowa³ jednego - lat 58.
KWW W£ADYS£AWA TABAKI 1 kandydat, lat 50.
KWW EDWARDA HRYNIEWIECKIEGO - 1 kandydat, lat 54.
KWW BARBARY KORDYL 1
kandydat – lat 56.
KWW BOGDANA GÓRECKIEGO zg³osi³ 15 kandydatów, najm³odszy – 27 lat, najstarszy – 70,
œrednia wieku – 52.
KW PSL zg³osi³o 14 kandydatów,
najm³odszy – 28 lat, najstarszy kandydat – 64 lata, œredni wiek kandydatów 48 lat.
KWW PROFESJONALNA GMINA zg³osi³a 7 kandydatów, najm³odszy – 32 lata, najstarszy 59 lat,
œredni wiek – 44 lata.
KWW EL¯BIETY PILECKIEJ
zg³osi³ 13 kandydatów, najm³odszy
ma 30 lat, najstarszy 65 lat, œredni
wiek kandydatów wynosi 46 lat.
KWW KRYSTYNY BOGUCKIEJ
– 1 kandydat, lat 58.

GMINA
WÊGORZYNO
Do wyborów burmistrza zg³osi³ siê
na razie jeden kandydat Marian
Wolter (KW PSL), nie nale¿¹cy do
partii politycznej.
Z KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE do wyborów id¹:
Paw³owski Stanis³aw, Drapsa
Szczepan Stefan, Walczak Lech,
Lewandowska Katarzyna Anna,
Urbañska Janina, Wolszczak W³adys³aw, Poliñski Stanis³aw, Poliñska Anna Karolina, S³awska Maria,
Ka³ecki Zbigniew, ¯aba £ukasz,
Madajczyk Kamila, Kowalska Alicja, Kardaœ Irena, Organka Marcin.
KWW GMINA DLA MIESZKAÑCÓW 2010:
GwóŸdŸ Krzysztof, Nowacki
£ukasz Andrzej, Szostakiewicz
Marcin Micha³, Moroz Natalia
W³adys³awa, Bernat Pawe³ Tadeusz, Acman Ryszard, Bajowski
Pawe³, Szymko Jan, Kamiñska Jadwiga Ewa, Raj Andrzej, Wilk Zbi-

gniew, Rabij Maria, Cierpisz Hieronim, Mazuro Jan, Zieliñski Mariusz.
KWW GRA¯YNY KARPOWICZ:
Miœkiewicz Bo¿ena Maria, Nowak
Józef Stanis³aw, Nowak Ryszard,
Grabowska-Urbañska Danuta Irena, Sadurek Janusz Edward, Wilczañska Agnieszka Iwona, Nadzieja Izabela Ewelina, S³omiñski Tadeusz, Koœmiñska Barbara, Wojnarowska Agnieszka, Niemirski W³odzimierz, Kuczyñska Wies³awa,
Dobrucki Ryszard Micha³, K³osiñski Miros³aw Józef.

Okrêg nr 3
Mieszewo, Mielno, Zwierzynek,
Sielsko.
(mandatów 2, komitetów, które zarejestrowa³y listy - 3, kandydatów
ze wszystkich list – 6).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Nadzieja Izabela Ewelina, S³omiñski Tadeusz (KWW GRA¯YNY
KARPOWICZ), Poliñski Stanis³aw, Poliñska Anna Karolina (KW
PSL), Bajowski Pawe³, Szymko Jan
(KWW GMINA DLA MIESZKAÑCÓW 2010).

W tym okrêgu kandyduj¹:
Kardaœ Irena, Organka Marcin (KW
PSL), Dobrucki Ryszard Micha³,
K³oœiñski Miros³aw Józef (KWW
GRA¯YNY KARPOWICZ), Mazuro Jan, Zieliñski Mariusz (KWW
GMINA DLA MIESZKAÑCÓW
2010).

GMINA
DOBRA
Kandydaci na burmistrzów nie zostali jeszcze zarejestrowani.

Okrêg nr 1

Okrêg nr 4

Wêgorzyno, ulice: Osiedle 40-lecia
PRL, Grunwaldzka, £¹kowa, 3-go
Maja, Nowy Œwiat, Runowska.
(mandatów 3, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 9).

Kraœnik £obeski, Lesiêcin, K¹kolewice, Gardno, Runowo Pomorskie,
Po³chowo, Runowo.
(mandatów – 3, komitetów które
zarejestrowa³y listy – 4, kandydatów ze wszystkich list - 9).

Kandydaci do Rady Miejskiej
KWW NASZA GMINA: Motyliñski Krzysztof Ryszard, Fatz Iwona.

W tym okrêgu kandyduj¹:
GwóŸdŸ Krzysztof, Nowacki
£ukasz Andrzej, Szostakiewicz
Marcin Micha³ (KWW GMINA
DLA MIESZKAÑCÓW 2010),
Paw³owski Stanis³aw, Drapsa
Szczepan Stefan, Walczak Lech
Komitet (KW PSL) Miœkiewicz
Bo¿ena Maria, Nowak Józef Stanis³aw, Nowak Ryszard (KWW GRA¯YNY KARPOWICZ).

W tym okrêgu kandyduj¹:
Koœmiñska Barbara, Wojnarowska
Agnieszka (KWW GRA¯YNY
KARPOWICZ), Bia³ek Zbigniew
(KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ), Kamiñska Jadwiga Ewa,
Raj Andrzej, Wilk Zbigniew (KWW
GMINA DLA MIESZKAÑCÓW
2010), S³awska Maria, Ka³ecki Zbigniew, ¯aba £ukasz (KW PSL).

KWW WIES£AWA BERNACKIEGO Bernacki Wies³aw Krzysztof.

Okrêg nr 2
Wêgorzyno, ulice: Boczna, Drawska, Jagielloñska, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, 2-Marca, Matejski, Mickiewicza, Pionierów,
Podgórna, Po³udniowa, Przemys³owa, Sikorskiego, S³owackiego, Ks. F.
Sosnoswskiego, Strzelecka, Szkolna, Witosa, Zamkowa, Zielona.
(mandatów - 3, komitetów, które
zarejestrowa³y listy - 4, kandydatów
ze wszystkich list - 9).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Pietrusz Barbara Wiktoria (KWW
BARBARA PIETRUSZ), Lewandowska Katarzyna Anna, Urbañska
Janina, Wolszczak W³adys³aw (KW
PSL), Moroz Natalia W³adys³awa,
Bernat Pawe³ Tadeusz, Acman Ryszard (KWW GMINA DLA
MIESZKAÑCÓW 2010), Grabowska-Urbañska Danuta Irena, Sadurek Janusz Edward, Wilczañska
Agnieszka Iwona (KWW GRA¯YNY KARPOWICZ).

Okrêg nr 5
Cieszyno, Chwarstno, Trzebawie,
Winniki, Sarnikierz, Podlipce, D³usko, Stare Wêgorzynko, Nowe Wêgorzynko, Ma³e Wêgorzynko.
(mandatów 2, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 6).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Rabij Maria, Cierpisz Hieronim
(KWW GMINA DLA MIESZKAÑCÓW 2010), Niemirski W³odzimierz, Kuczyñska Wies³awa
(KWW GRA¯YNY KARPOWICZ), Madejczyk Kamila, Kowalska Alicja (KW PSL).

Okrêg nr 6
BrzeŸniak, BrzeŸnica, Przytoñ, Rogówko, Sulice, Goœcis³aw, Wiewiecko, Ginawa.
(mandatów 2, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 6).

KWW TWÓJ G£OS - NOWA
WIEŒ Pa³ka Rafa³ Zbigniew

W okrêgu wyborczym nr 1 brak zarejestrowanych list.

Okrêg nr 2
Czêœæ miasta Dobra obejmuj¹ca ulice: D¹browskiego, Sienkiewicza,
Bema, Pi³sudskiego, Kiliñskiego, 3
Maja, 11 Listopada, Zielona, Krótka, Ofiar Katynia, Stra¿acka, Nowogardzka, Wojska Polskiego,
Traugutta.
(mandatów – 4,komitetów które
zarejestrowa³y listy – 2, kandydatów ze wszystkich list - 3)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Bernacki Wies³aw Krzysztof
(KWW WIES£AWA BERNACKIEGO), Motyliñski Krzysztof,
Fatz Iwona (KWW NASZA GMINA).

Okrêg nr 3, 4, 6, 7, 8 Brak zarejestrowanych list.

Okrêg nr 5
So³ectwo Grzêzno, w sk³ad którego
wchodz¹: Grzêzno i Grzêzienko
(mandatów 1, komitetów, które zarejestrowa³y listy 1, kandydatów ze
wszystkich list 1).
Pa³ka Rafa³ Zbigniew (KWW
TWÓJ G£OS - NOWA WIEŒ).

TYGODNIK W INTERNECIE: www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

GMINA
RESKO
Zarejestrowany kandydat na burmistrza: Pa³ubiak Zbigniew KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ZBIGNIEWA PA£UBIAKA, cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci.
KW PSL
WlaŸ Sylwester, Daœko Stanis³aw,
Biñczyk Jolanta El¿bieta, Garbarczyk Ewa, NiedŸwiedŸ Janusz
Edward, Bajlak Medard Waldemar,
¯abka Halina, Gradus Pawe³ Wierzbowski Marek, Szafran Zbigniew
Sikorski, Sebastian Jaros³aw.
KWW GMINA DLA MIESZKAÑCÓW
Basowska Barbara, Czaban Jan
Mieczys³aw, Gojlik Roman Andrzej, Adamczewska Magdalena
El¿bieta, B¹k Wies³awa, Mo¿ejko
Dariusz, Andrusieczko Jan, Je¿
Oktawiusz, Paprocka Wall Maria
Jolanta, Rewucki Piotr, Wietrzykowska Maria Jolanta, Kulik Renata Alicja, Andrusieczko Miros³aw,
Wnuczyñska Janina.
KW SLD
Kad³ubiec Piotr, Krzywiñska Ewa
Emilia, Kuligowska Anna Krystyna,Kurdziel Wioletta, Bogdañska
Anna Janina, Murat Joanna Henryka, Pasternacki Kazimierz Józef,
Najderek Janusz, Sêkowska Maria,
Majewska Lidia Ewa, Budak Miros³aw, Korgul El¿bieta.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PA£UBIAKA
Tomecki Seweryn, Barcikowska
Stanis³awa, Junik Henryk, Buczek
Stanis³aw, Janowski Henryk, Kot³ów Czes³aw, Brzozowski S³awomir Franciszek, Lewandowski Patryk, Meger Bo¿ena Maria, Seredyñski Adam Marian, Œwiêcicki
Zygmunt, Pizon Wiktor, Nowak
Renata Lidia, Nowak Andrzej Lech,
Wojnicz Miros³awa Barbara.

Okrêg nr 1
Czêœæ m. Resko obejmuj¹ca ulice:
Polna, Szpitalna, Browarna, Kolejowa, ¯eromskiego, Prusa, Buczka, Al.
Wolnoœci, Leœna, Zachodnia, czeœæ
Jednoœci Narodowej od 11 do 30.
(mandatów - 3, komitetów które zarejestrowa³y listy – 6, kandydatów
ze wszystkich list -14)
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W tym okrêgu kandyduj¹:
WlaŸ Sylwester, Daœko Stanis³aw,
Biñczyk Jolanta El¿bieta (KW
PSL), Kad³ubiec Piotr, Krzywiñska Ewa Emilia, Kuligowska Anna
Krystyna (KW SLD), Wijatyk Stanis³awa (TROSKA O DRUGIEGO
CZ£OWIEKA ), Klepczyñska
Edyta (POWIATOWE STOWARZYSZENIE IDZIEMY RAZEM), Basowska Barbara, Czaban
Jan Mieczys³aw, Gojlik Roman Andrzej (GMINA DLA MIESZKAÑCÓW).

Okrêg nr 2
Lubieñ Dolny, Lubieñ Górny, Bezmoœcie, Dorowo, Œwiêciechowo,
£agiewniki, £ugowina, Piaski,
Smólsko, £osoœnica, £osoœniczka,
Siwkowice, S¹pólko, Tacza³y, Godziszewo, Mi³ogoszcz, Sienno,
¯erzyno.
(mandatów 3,komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 9)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Adamczewska Magdalena El¿bieta,
B¹k Wies³awa, Mo¿ejko Dariusz
(GMINA DLA MIESZKAÑCÓW),
Garbarczyk Ewa, NiedŸwiedŸ Janusz Edward, Bajlak Medard Waldemar (KW PSL), Buczek Stanis³aw, Janowski Henryk, Kot³ów
Czes³aw (KWW ZBIGNIEWA PA£UBIAKA), Kurdziel Wioletta
(KW SLD).

Okrêg nr 3
Czêœæ m. Resko obejmuj¹ca ulice:
Jednoœci Narodowej od 1-9 i od 31
do 33, M³yñska, Nadrzeczna, W¹ska, Ogrodowa, D¹browszczaków,
Okrzei, Zielona, Wojska Polskiego, Œrodkowa, Szczeciñska, Stodólna, Rynek, Parkowa, Sawickiej,
Sportowa, Boh.M.Cassino, Koœcielna, Boh.Warszawy, Ko³brzeska, Koœciuszki, Kielecka, Poznañska, Krakowska, Œl¹ska,
Gdañska, Kiliñskiego, Dworcowa,
Chopina, Dzier¿ona, Górna, Sucharskiego.
(mandatów 5,komitetów które zarejestrowa³y listy 4, kandydatów ze
wszystkich list 17)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Brzozowski S³awomir Franciszek,
Lewandowski Patryk, Meger Bo¿ena Maria, Seredyñski Adam Marian, Œwiêcicki Zygmunt (KWW
ZBIGNIEWA
PA£UBIAKA),

¯abka Halina, Gradus Pawe³ (PSL),
Andrusieczko Jan, Je¿ Oktawiusz,
Paprocka Wall Maria Jolanta, Rewucki Piotr, Wietrzykowska Maria
Jolanta (GMINA DLA MIESZKAÑCÓW), Bogdañska Anna Janina, Murat Joanna Henryka, Pasternacki Kazimierz Józef, Najderek
Janusz, Sêkowska Maria (SLD).

Okrêg nr 4
Starogard, Krosino, Mo³stowo, Naæmierz, Przemys³aw
(mandatów 2,komitetów które zarejestrowa³y listy 4, kandydatów ze
wszystkich list 6)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Pizon Wiktor, Nowak Renata Lidia
(KWW ZBIGNIEWA PA£UBIAKA), Wierzbowski Marek Szafran
Zbigniew (KW PSL), Kulik Renata
Alicja (GMINA DLA MIESZKAÑCÓW), Majewska Lidia Ewa (KW
SLD).

Okrêg nr 5
Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Sto³¹¿ek, £abuñ Wielki, £abuñ Ma³y,
Prusim, Policko, Trzaski, Œwiekotki, Gardzin, Gozdno, Sosnówko,
Stara Dobrzyca, Komorowo, Por¹bka, Luboradz, Mokronos, S³owikowo, Sosnowo.
(mandatów 2 komitetów które zarejestrowa³y listy 4, kandydatów ze wszystkich list 7)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Andrusieczko Miros³aw, Wnuczyñska Janina (GMINA DLA MIESZKAÑCÓW), Sikorski Sebastian
Jaros³aw (KW PSL), Nowak Andrzej Lech, Wojnicz Miros³awa
Barbara (KWW ZBIGNIEWA PA£UBIAKA), Budak Miros³aw, Korgul El¿bieta (KW SLD).

GMINA
RADOWO
MA£E
W Radowie Ma³ym kandydaci na
wójta gminy nie zostali jeszcze zarejestrowani.
Do rady gminy zarejestrowa³y siê
komitety:

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Borkowski Krzysztof Miros³aw, Lewandowska Bo¿ena Sabina, K³osowiak Janusz, Matusik
Stanis³aw, Kwiatkowski Eugeniusz, Gradowska Ró¿a Gertruda
(Siedlice), popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, Kamola W³adys³aw, Horbacz Krzysztof, Kasprzak W³adys³aw, Przymêcki Andrzej, Drozdowski Zbigniew, £apsza Dorota, Duczmañska Izabela El¿bieta, Pokacki
Miros³aw.
KWW WSPÓLNA GMINA PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM
Zawada Tadeusz Julian, Szajek
Andrzej Marceli, Lewandowski
Józef, Ligêza Liliana, Lorent Miros³aw, £êcki Boles³aw, Pawluk
Janina, Kusyk Andrze, Adamski
Dawid, Waliszewski Telesfor Jerzy, Sidor Zbigniew, Szubert Andrzej.
KWW RUCH INICJATYW
OBYWATELSKICH 2010
B³awzdziewicz Zygmunt Marian,
Budzyñska Ma³gorzata Jadwiga,
Raczyñski Kazimierz Pawe³, Remiœko Stefan Aleksander, Wojciechowski Jan Bohdan, Kipisz Bo¿ena, Soroczyñski Roman Daniel,
Dec Stanis³aw, Kaczor Julian Leszek, Adamski Stanis³aw, Jezierska-Baumgardt Zofia, Strzelczyk
Marianna Zofia, Namaczyñska
Zdzis³awa Joanna, Szreder Miros³aw, Taborska Marzanna Teresa.

Okrêg nr 1
Radowo Ma³e, Czachowo.
(mandatów 5,komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze wszystkich list 13)
W tym okrêgu kandyduj¹:
Borkowski Krzysztof Miros³aw,
Lewandowska Bo¿ena Sabina,
K³osowiak Janusz, Matusik Stanis³aw, Kwiatkowski Eugeniusz
(KW PSL), Lewandowski Józef,
Zawada Tadeusz Julian, Szajek
Andrzej
Marceli
(KWW
WSPÓLNA GMINA - PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM), B³awzdziewicz Zygmunt Marian, Budzyñska Ma³gorzata Jadwiga, Raczyñski Kazimierz Pawe³, Remiœko Stefan Aleksander, Wojciechowski Jan Bohdan (KWW
RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010).
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POZNAJ KANDYDATÓW NA RADNYCH
RADOWO MA£E cd.
Okrêg nr 2
Borkowo Wielkie, Pogorzelica, Siedlice. (mandatów 2, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze wszystkich list 6).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Kipisz Bo¿ena, Soroczyñski Roman
Daniel (RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010), Gradowska
Ró¿a Gertruda, Kamola W³adys³aw
(KW PSL), Ligêza Liliana, Lorent
Miros³aw (WSPÓLNA GMINA PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM).

Okrêg nr 3
Karnice, Strzmiele, Rekowo
(mandatów 2, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list - 5)
W tym okrêgu kandyduj¹:
£êcki Boles³aw, Pawluk Janina
(WSPÓLNA GMINA - PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM), Horbacz
Krzysztof (PSL), Dec Stanis³aw, Kaczor Julian Leszek (RUCH INICJATYW OBYWATELSKICH 2010).

Okrêg nr 4
Radowo Wielkie, Mo³dawin, Gostomin, Troszczyno (mandatów 3 komitetów które zarejestrowa³y listy 3,
kandydatów ze wszystkich list 8).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Kasprzak W³adys³aw, Przymêcki
Andrzej, Drozdowski Zbigniew
(KW PSL), Kusyk Andrzej, Adamski Dawid (WSPÓLNA GMINA PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM),
Adamski Stanis³aw, JezierskaBaumgardt Zofia, Strzelczyk Marianna Zofia (RUCH INICJATYW
OBYWATELSKICH 2010).

Okrêg nr 5
Rogowo, Dobrkowo, Sienno Dolne,
Orle, ¯elmowo (mandatów 3 komitetów które zarejestrowa³y listy 3,
kandydatów ze wszystkich list 9).
W tym okrêgu kandyduj¹:
Waliszewski Telesfor Jerzy, Sidor
Zbigniew,
Szubert
Andrzej
(WSPÓLNA GMINA - PRZYJAZNA MIESZKAÑCOM), £apsza
Dorota, Duczmañska Izabela El¿bieta Pokacki Miros³aw (PSL), Namaczyñska Zdzis³awa Joanna,
Szreder Miros³aw, Taborska Marzanna Teresa (RUCH INICJATYW
OBYWATELSKICH 2010).

KANDYDACI
DO RADY
POWIATU
Okrêg nr 1
GMINA £OBEZ
(mandatów - 6, komitetów które
zarejestrowa³y listy - 4, kandydatów
ze wszystkich list 41).
W tym okrêgu kandyduj¹:
KWW POWIAT DLA MIESZKAÑCÓW
Szymañska Halina Barbara,
£obez
Sola Ryszard, £obez
Pilecka El¿bieta, £obez
Mikul Kazimierz, £obez
JóŸwiak Tadeusz, £obez
Kazienko Robert, £obez
Mazur Witold Stanis³aw, £obez
Mi³ek Bogdan Grzegorz, Ko³dr¹b
Sierpiñski Julian Henryk, £obez
Wysocki Andrzej, £obez
¯uk Jaros³aw Tomasz, £obez
Ma³yszek Wies³aw Stanis³aw, £obez.
KWW POWIAT DLA GMIN
Bogdanowicz Zdzis³aw, £obez
Gajda Leszek, £obez
Gutkowski Antoni, £obez
Kabat Ireneusz Krzysztof, £obez
Kobia³ka El¿bieta, £obez
Krupa Zofia, £obez
Kubacki Marek Artur, £obez
Musia³ Henryk Józef, £obez
Smulska Monika, £obez
Sola Ryszard, £ob¿any
Wijatyk Mariusz Antoni, £obez
Witulski Roman, £obez.
KWW PROFESJONALNY
POWIAT
Æwik³a Wies³aw, £obez
Nowicki Zenon Andrzej, Dalno
Brzeziñski Tadeusz, £obez
Berent Jadwiga, £obez
Szulc Bartosz Bogdan, £obez.
KW PSL
Kar³owski Micha³, £obez
Drozda Edward Piotr, £obez
Fojna Mieczys³aw, £obez
Hadam-Tymoszczuk Ewa, £obez
Majchrowicz W³adys³aw, £obez
Smolich Teresa Barbara, £obez
Malinowski Krzysztof, £obez
Paluch Krzysztof Józef, £obez
Marek Pawe³, £obez
Szabunia Henryk, £obez
Urbañski Zdzis³aw, £obez
Adamów Andrzej Eugeniusz, £obez.

Okrêg nr 2
GMINA RESKO
(mandatów 3, komitetów, które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 18).
W tym okrêgu kandyduj¹:
KW PSL
Leœniak Józef, Starogard
Osiecki Jan Tadeusz, Resko
Grass Miros³aw Krzysztof, Starogard
Bas W³adys³aw, Resko
Kiryk Ma³gorzata, Iglice
Augustyn Waldemar Jerzy, Przemys³aw.
KWW POWIAT DLA MIESZKAÑCÓW
Piórkowska Halina, Prusim
Hajder Alina Zdzis³awa, Resko
Borowski Mariusz, Resko
Seredyñska Lucyna Klara, Resko
Pa³ubiak Zbigniew, Resko
Manowiec Pawe³ Edward, Resko
KWW POWIAT DLA GMIN
Furman Jolanta Lucyna, Resko
Mañkowska Agnieszka Ewa, Prusim
Czerwiñski Arkadiusz, Resko
Trojga Zdzis³aw, Resko
Gradus Andrzej, Resko
Michalczyszyn Jan, Resko.

Okrêg nr 3
DOBRA I RADOWO
MA£E
(mandatów 3, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 18).
W tym okrêgu kandyduj¹:
KWW PSL
Ko³odziejczyk Urszula, Dobra
Pakie³a Dariusz, Radowo Ma³e
Miko³owska Jolanta, Krzemienna
Dec Katarzyna, Smorawina
Siegieñ Wadim Zygmunt, Dobra
Jarecka Ma³gorzata Agnieszka,
Dobra
KWW POWIAT DLA MIESZKAÑCÓW
Kirejczyk Józef, Dobra
B¹k Józef, Dobra
Awgul Zbigniew Leonard, Dobropole
Ciechañski Roman, £obez
Lorent Wies³aw Czes³aw, Radowo
Ma³e
Joñca Krzysztof Józef, Dobrkowo.
KWW POWIAT DLA GMIN
Budzyñski Miros³aw Bronis³aw,
Radowo Ma³e
£ukomski Janusz, Dobra
Zdanowicz Jan, Radowo Ma³e

tygodnik ³obeski 26.10.2010 r.
Sarna Ryszard, Dobra
Kulik Henryk, Radowo Ma³e
Szczepaniak W³odzimierz Miros³aw, Dobra.

Okrêg nr 4
GMINA WÊGORZYNO
(mandatów 3, komitetów które zarejestrowa³y listy 3, kandydatów ze
wszystkich list 18).
W tym okrêgu kandyduj¹:
KWW POWIAT DLA MIESZKAÑCÓW
Hlib Adam, Mieszewo
Konefa³ Waldemar Stanis³aw, Wêgorzyno
Bot Pawe³, Wêgorzyno
Roœlik Stanis³aw, Runowo Pomorskie (z³o¿y³ nastêpuj¹ce oœwiadczenie: pracowa³em, pe³ni³em
s³u¿bê i by³em œwiadomym i tajnym
wspó³pracownikiem organów bezpieczeñstwa pañstwa w rozumieniu
ustawy z dnia ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz.
425, z póŸn. zm.)
Paszkowski Marek Adam, Wêgorzyno
Makarec Zofia, Wêgorzyno.
KWW PSL
Wolter Marian, Wêgorzyno
Mielcarek Tomasz, Wêgorzyno
Janowski Robert, £obez
Buchwa³ Jan, Runowo Pomorskie
Stasiak Andrzej, Wêgorzyno
Drozdowski Krzysztof, Kraœnik.
KWW POWIAT DLA GMIN
Brodziñski Ryszard Eugeniusz,
Wêgorzyno
Drozdowski Józef, Wêgorzyno
Garlicki Aleksander W³adys³aw,
Wêgorzyno
KuŸmiñska Monika,Wêgorzyno
Poliñski Ryszard Stanis³aw, Mieszewo
Turek Stanis³aw, Runowo.

KANDYDACI
DO SEJMIKU
Okrêg nr 2 (powiaty: ³obeski,
goleniowski, œwinoujski, kamieñski, gryficki). o 5 mandatów z tego
okrêgu ubiega siê 55 kandydatów.
Z naszego powiatu do Sejmiku
kandyduj¹: urzêdnik urzêdu miejskiego w £obzie Miros³aw Mieczys³aw Sola z PSL oraz nadleœniczy
Wies³aw Rymszewicz (Ko³dr¹b) z
PO.
Wybory 21 listopada 2010 r. (r)

tygodnik ³obeski 26.10.2010 r.
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£obeski akcent na III Forum
Funduszy EU w Warszawie
III Forum Funduszy Europejskich, które odby³o siê 1 i 2 paŸdziernika 2010 r. w Warszawie.
By³o to prawdziwe œwiêto Funduszy Europejskich w Polsce i niepowtarzalna okazja dla wszystkich
odwiedzaj¹cych Plac Defilad,
gdzie zafunkcjonowa³o prawdziwe Miasteczko Europejskie. Dla
mieszkañców Warszawy i turystów przygotowano liczne atrakcje: ok. 100 wystawców z regionów, stanowiska naukowe, centrum rozrywek multimedialnych
oraz wyk³ady otwarte, wystawy,
konkursy i koncerty. By³a to niepowtarzalna okazja dla wszystkich odwiedzaj¹cych , by z jednej
strony dowiedzieæ siê wiêcej na
temat mo¿liwoœci uzyskania unijnych œrodków, ale równie¿ przekonaæ siê o efektach dzia³ania
Funduszy Europejskich w Polsce.
Podczas Forum wyró¿niono EUROLIDERÓW 2010 oraz zaprezentowano 7 nowych Cudów Funduszy
Europejskich w ramach konkursu
„Polska Piêknieje”.
Podczas Konferencji organizo-

wanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego pod has³em: „Mama
mo¿e wiêcej”, adresowanej do matek wracaj¹cych na rynek pracy, w
roli prelegenta wyst¹pi³a - Bo¿ena
Zarecka, Prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa, Laureat EU-

ROLIDER 2009, która przedstawi³a prezentacjê pod tytu³em: „Ma³e
wiejskie przedszkole w Karwowie,
gm. £obez”. Celem wyst¹pienia
by³o przedstawienie sposobu wykorzystania funduszy unijnych dla za³o¿enia przedszkola na wsi. Ponad

20 – minutowa prezentacja ( a raczej
wymiana pogl¹dów z uczestnikami)
spotka³a siê z ¿ywym odbiorem.
Podkreœlano znaczenie aktywnoœci
samych mieszkañców wsi oraz
wagê partnerstwa w realizacji projektów europejskich.
(o)

Plac sprzedany, nie ma miejsca
na parkingi
(£OBEZ). Problem z
parkowaniem w mieœcie wprawdzie po
czêœci zostaje rozwi¹zywany, jednak ³obzianie mieszkaj¹cy przy
ul. Bema nadal nie
maj¹ gdzie stawiaæ
swoich samochodów.
Obecnie przed nowo wybudowanym blokiem przy ul. Budowlanej wy³o¿ono kostk¹ polbrukow¹
kilka miejsc parkingowych. Gdy
jeden z mieszkañców zwróci³ uwagê, dlaczego parking wykonywany
jest w³aœnie w ten sposób, a nie z
wykorzystaniem ca³oœci, okaza³o
siê, ¿e pozosta³y teren nale¿y do
osoby prywatnej. Czêœæ placu zosta³a bowiem sprzedana w 1994
roku osobie prywatnej pod cele
handlowe.

Tym sposobem czêœæ terenu
zielonego, usytuowanego pomiêdzy blokami, i z za³o¿enia maj¹cego s³u¿yæ jako tereny zielone dla
mieszkaj¹cych tam ludzi z wykrojonymi miejscami do parkowania,
sta³ siê placem pod budowê obiektu
handlowego. Nie by³oby w tym
mo¿e niczego a¿ tak z³ego, gdyby
nie fakt, ¿e w tak sporym skupisku
ludzi, jak w tej czêœci miasta –
zwyczajnie brakuje parkingów.
Teraz pozostaje gminie, za swoj¹
niefortunn¹ sprzeda¿, albo odkupiæ
plac po cenie rynkowej, albo zaproponowaæ w³aœcicielowi inny plac,
aczkolwiek równie¿ w centrum
miasta. Ewentualnie zadanie to
przypadnie Spó³dzielni.
Pozostaje pytanie, gdzie czasami
chowa siê zwyk³a, ludzka wyobraŸnia i myœlenie o tym, co bêdzie za
kilka lat. Nie wystarczy sprzedawaæ
co siê da, a potem rozk³adaæ rêce, ¿e
nie ma miejsca. Tym bardziej, ¿e
dzia³ka ta zosta³a sprzedana za doœæ
niewielk¹ kwotê, zwa¿ywszy na
miejsce jej po³o¿enia.
MM
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Dzieñ Edukacji
Narodowej w Szkole
Podstawowej nr 1
w £obzie

Dzieñ 14 paŸdziernika by³, jak
zwykle, wolny od zajêæ lekcyjnych, a jednak szko³a têtni³a
¿yciem. Pojawili siê w niej odœwiêtnie ubrani uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Zebrali siê
na apelu, by uczciæ Dzieñ Edukacji Narodowej.
Po przemówieniu dyrektor
szko³y pani Beaty Zapalskiej, która
nagrodzi³a spor¹ grupê nauczycieli
i pracowników administracji i obs³ugi: Jolantê Œliwê, Ma³gorzatê
Janczurê, Ewê Górny, El¿bietê Koz³owsk¹, Ma³gorzatê B³a¿ejowsk¹,
Danutê Szymanek, Jerzego Poczykowskiego, Annê Micha³owsk¹,
Gra¿ynê Górsk¹, W³adys³awa Koœciukiewicza, Andrzeja Zapalskiego, zabra³ g³os burmistrz £obza, pan
Ryszard Sola, sk³adaj¹c serdeczne
¿yczenia wszystkim wyró¿nionym,
a szczególnie nagrodzonej Nagrod¹
Burmistrza pani Ilonie Osieczko.
Do serdecznych ¿yczeñ do³¹czyli siê rodzice, w imieniu których

przemówi³a przewodnicz¹ca Rady
Rodziców pani Ma³gorzata Wojciechowska.
Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a
jeszcze bardziej wzruszaj¹ca czêœæ:
artystyczna. W tym roku przede
wszystkim na scenie widoczne by³y
maluchy – uczniowie klas pierwszych, którzy prezentowali wierszowane i muzyczne upominki nauczycielom i pozosta³ym pracownikom
szko³y. Wyst¹pili tak¿e rozœpiewani
uczniowie z zespo³u „Ch³opaki”
(opiekun M. Zieniuk) oraz „Weso³e
nutki” (opiekun S. Kiwa³a) i oczywiœcie „Jedynaczki” (opiekun B.
Korniluk). Przedstawione recytacje
i piosenki, prezentowane z du¿¹
wra¿liwoœci¹ i poczuciem wa¿noœci
chwili, chwyta³y za serce i wytoczy³y niejedn¹ ³ezkê z „pedagogicznych oczu”.
Po apelu nast¹pi³y spotkania
uczniów i ich rodziców z wychowawcami, podczas których by³y
przekazywane kolejne gratulacje i
¿yczenia.
Danuta Hamera

tygodnik ³obeski 26.10.2010 r.

Dobra, dn. 20.10.2010 r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci rolnej
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie Bienice

Przedmiotem sprzeda¿y jest niezabudowana dzia³ka rolna w obrêbie Bienice, gmina Dobra, powiat ³obeski, dzia³ka o kszta³cie prostok¹ta, konfiguracja terenu p³aska z lekkim spadkiem, po³o¿ona w pobli¿u wsi Bienice, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa w kierunku Dobrej, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra – grunty orne
korzystne, dzia³ka posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KWSZ1L/00020074/1 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. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny
wywo³awczej. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT - dzia³ka rolna.
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 22.11.2010
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 25 listopada 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.

DRUKARNIA WYBORCZA 504 042 532
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

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 budowlan¹ 820
mkw. wraz z rozpoczêt¹ w 2009 r.
budow¹ domu jednorodzinnego na
ulicy Mieszka I w £obzie. Wiêcej informacji pod numerem telefonu 607
085 148.

Remonty Z³ota R¹czka, hydraulika,
elektryka, panele, wstawianie drzwi
i okien. Tel. 660 955 530.

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656 po godz. 18-tej,

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

Poszukujê kawalerki do wynajêcia
w £obzie lub okolicy. Tel. 505 753
369.

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.

Powiat gryficki
Sprzedam piec produkcji PLESZEW 50 KW na mia³, wêgiel, drewno, z regulatorem temperatury i
wentylator mikro procesowy, u¿ywany jeden sezon grzewczy, zakupiony w 2009 roku z. Cena 3.900 z³.
Tel. 503 043 309, 512 013 970 Gryfice.

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

PRACA
Powiat drawski
Operator sprzêtu ciê¿kiego (walce,
koparko ³adowarki) podejmie pracê
na sprzêcie. Prawo jazdy kat. B i T,
Tel. 698658542

MOTORYZACJA

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
Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl

Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

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

Region

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13
arów, uzbrojona, gaz, woda, kanalizacja. Osiedle Chrobrego Œwidwin.
Tel. 511 776 738
Œwidwin, lokale od 40 – 300 mkw.
G³ówna ulica. Tel. 691 352 489
Druk pogrubiony
Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

Region
Dzia³ka, Nowogard, wyjazd na Stargard, rolna z przeznaczeniem na
budownictwo szeregowe i jednorodzinne wg planu zagospodarowania terenu. Pow. 26 831 mkw., w
ca³oœci 20 PLN mkw., po podziale
45 PLN mkw. Tel. 660-424-989
Nowogard, kompleks 2 dzia³ek o
³¹cznej powierzchni 5864 mkw. i
5904 mkw., przez. przemys³ i us³ugi,
inwestycyjna, 1 ogrodzona, droga
asfaltowa, centrum miasta, 800 m
od g³ównego skrzy¿owania, 35 PLN
netto mkw. Tel. 660 424 989, 91 432
6122

Powiat ³obeski

NAUKA

Sprzedam felgi stalowe 14” - 4 szt.
- 100 z³. TEL. 783 471 843

Powiat ³obeski

Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

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

Powiat drawski
Sprzedam samochód marki Hyunday, 5-drzwiowy (kombi), rok prod.
1997, poj. 2,0 Cena do uzgodnienia,
Tel. 601059684

Powiat gryficki

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

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

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

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Radowie
M., 53,6 mkw. 2 pokoje. Tel.
913978730.
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.
£obez ul. Kiliñskiego. Mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿. Cena 198 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
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.
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. Cena do negocjacji. Tel. 663 983 782 lub 91 384
8051.

PLAKATY
WIZYTÓWKI
£obez,
ul. S³owackiego 6
tel. 504 042 532

Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfic kompletnie umeblowane, tel. 503 045 960.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.
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Pora¿ka Sarmaty z Astr¹
Pi³karze Sarmaty Dobra z powodu modernizacji murawy na
stadionie w Dobrej kolejny swój
mecz rozegrali na boisku przeciwnika. Tym razem zawitali do
Ustronia Morskiego, gdzie spotkali siê z tegorocznym spadkowiczem z III ligi Astr¹.
Pi³karze z Ustronia w IV lidze
radz¹ sobie w miarê dobrze i zaliczaj¹ siê do œcis³ej czo³ówki w ligowej tabeli. Na tle mimo wszystko
bardziej doœwiadczonego przeciwnika pi³karze z Dobrej zaprezentowali siê (mimo pora¿ki) zupe³nie
dobrze. Po pierwszej w miarê wyrównanej po³owie, je¿eli chodzi o
liczbê wypracowanych sytuacji
bramkowych, tradycyjnie jak w
ostatnich meczach zawiod³a skutecznoœæ strzelecka, co sprawi³o,
¿e po dwóch kontratakach, gospodarze zdobyli w 23 i 28 bramki i
wyszli na prowadzenie 2:0. A wiêc
powtórzy³a siê sytuacja z meczu z
Draw¹, która te¿ prowadzi³a 2:0
lecz heroiczna pogoñ Sarmaty zakoñczy³a siê koñcowym sukcesem
3:2. Mecz w Ustroniu zacz¹³ siê od
mocnego uderzenia Sarmaty i ju¿
po 20' przy wiêkszej skutecznoœci

zespó³ z Dobrej móg³ prowadziæ
3:0. W 9' Damian Padziñski z kilku
metrów pos³a³ pi³kê obok spojenia
s³upka i poprzeczki, w 11' Emilian
Kamiñski kapitalnym strza³em trafi³ w poprzeczkê bramki Astry a w
20' po dynamicznym rajdzie Rados³awa Cytowicza pi³kê zmierzaj¹c¹ do Damiana Padziñskiego
wy³apa³ w ostatniej chwili bramkarz gospodarzy. Co nie uda³o siê
goœciom, wykorzystali gospodarze i prowadz¹c 2:0 postawili
przed Sarmat¹ bardzo trudne zadanie. I mimo, i¿ zespó³ z Dobrej ju¿
do koñca meczu osi¹gn¹³ bardzo
zdecydowan¹ przewagê, to uda³o
mu siê zdobyæ tylko jedn¹ bramkê,
strzelon¹ w 59' przez Rados³awa
Cytowicza. Po zdobyciu prowadzenia zespó³ Astry ogranicza³ siê
g³ównie do obrony korzystnego dla
siebie rezultatu w czym wydatnie im
pomóg³ arbiter meczu, sêdziuj¹cy
bardzo jednostronnie na korzyœæ gospodarzy. Uwidoczni³o siê to szczególnie w koñcówce meczu, gdy nie
odgwizda³ faulu na znajduj¹cym siê
w polu karnym Cytowiczu. Nieobiektywna praca sêdziego by³a
g³ównym tematem pomeczowych
komentarzy, roz¿alonych tak¹ sytu-

acj¹ zawodników, dzia³aczy i kibiców Sarmaty.
Astra Ustronie Morskie
– Sarmata Dobra 2:1 (2:0)
Strzelcy bramek:
dla Astry:Gracjan Szymañski
(23') i Daniel Kocur (28'), dla Sarmaty Rados³aw Cytowicz (59'),
Sk³ady:
Astra: Dawid Boryszewski, Mariusz Waœków, Jakub Dworski, Marcin Muzyczuk kpt (17' Micha³ Baran, 58' Rados³aw Œwi¹tkowski),
Stanis³aw Gontek, Micha³ Basarab
(66' Andrzej Fiuk), Stanis³aw Ruszczak, Daniel Kocur, Jacek Cho³ys
(kpt od 17'), Adrian Rutkowski (66'
Przemys³aw Rodak), Szymañski
Gracjan,
Sarmata: Marcin Kamiñski, Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk kpt.,
Wojciech Dorsz (76' Mateusz
Dzierbicki), Maciej Garliñski, Emilian Kamiñski, Piotr Grochulski,
Damian Padziñski, Rados³aw Cytowicz, Wojciech Kliœ (46' Damian
Dzierbicki), Wojciech GuŸniczak.
Sêdzia g³ówny: Jacek Stasiak,
sêdziowie asystenci: Filip Stempiñski, Krzysztof Mich.
estan
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Œwiatowid
liderem
okrêgówki!
W meczu na szczycie
klasy okrêgowej
Œwiatowid £obez pokona³
dotychczasowego lidera
GOK Ehrle z Dobrej
Szczeciñskiej i zaj¹³
jego miejsce.
Mecze odby³ siê w minion¹ sobotê na stadionie w £obzie przy ul.
Siewnej. Gospodarze wygrali 2:1, i
chocia¿ w pierwszej po³owie meczu
przewa¿ali, nie uda³o im siê strzeliæ
bramki. Pierwsza pad³a doœæ przypadkowo, po odbiciu od nóg Mateusza Ostaszewskiego. £obzianie
cieszyli siê prowadzeniem kilka
minut i goœcie wyrównali. Upragnione zwyciêstwo przynios³a
piêkna bramka Dawida Dudka w
doliczonym czasie gry. Trzeba przyznaæ, ¿e trener Grzegorz Pawlak
wykona³ kawa³ roboty z dru¿yn¹,
która ca³kiem niedawno przypomina³a dryfuj¹cy okrêt.
KAR

Podium w Strzelcach Krajeñskich
dla zawodników UKS „ARBOD”
W sobotê, 23 bm. zawodnicy z
UKS „ARBOD” startowali w
Ogólnopolskich Masowych Biegach Prze³ajowych w Strzelcach
Krajeñskich. W zawodach wystartowa³o 15 zawodników z naszego klubu, którzy reprezentowali w tych zawodach klub i województwo zachodniopomorskie.
W licznie obsadzonych biegach
(ok. 80 - 100 osób) nasi zawodnicy
zajmowali wysokie lokaty. Medal
za zajêcie trzeciego miejsca otrzyma³a Wiktoria Bakalarczyk. Miejsca czwarte zajêli Milena Sadowska
oraz Szymon Sad³owski. Pi¹t¹ lokatê w swoim biegu zajê³a Angelika
Awgul. Wyró¿niæ nale¿y równie¿
Patrycjê Florczak oraz Ryszarda
Rzepeckiego - uczniów klas I - za
udane starty w biegach gimnazjów
na dystansach 1500 i 2000 metrów.
Przed naszymi zawodnikami przygotowania do startu w Mili Goleniowskiej. ¯yczymy sukcesów.
Prezes UKS „ARBOD” Janusz
£ukomski

Zbigniew Lisiecki
nie ¿yje
Zmar³ w wieku 62. lat w Stargardzie Szczeciñskim Zbigniew Lisiecki,
by³y pedagog, trener sportowy, wychowawca m³odzie¿y.
Nasz Kolega, Zbigniew Lisiecki
zosta³ zatrudniony 31.08.1980 r. w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika
w £obzie. Tu, po dziesiêciu latach pracy, doczeka³ siê wieku emerytalnego.
Wczeœniej pracowa³ jako nauczyciel w placówkach szczeciñskich. W
swoim dzia³aniu i pracy w ³obeskiej
„Dwójce” doœwiadczony szkoleniowiec i wychowawca postawi³ na pi³kê
siatkow¹, a edukacjê sportow¹ w zakresie voleyballu rozpocz¹³ od najm³odszych klas.
Dziêki Jego wielkiemu zaanga¿owaniu i trenerskiej pasji skupi³ wokó³
siebie uzdolnion¹, ambitn¹ m³odzie¿
³obesk¹. Powszechnie lubiany, charyzmatyczny w pracy, osi¹gn¹³ wspania³e
efekty sportowej dzia³alnoœci. Dziêki
Panu Zbyszkowi Lisieckiemu w latach
80. dru¿yny ch³opców reprezentuj¹ce
Szko³ê Podstawow¹ nr 2 oraz klub
MKS „Olimp” odgrywa³y w wojewódzkiej pi³ce siatkowej pierwszoplanow¹
rolê, zdobywaj¹c 2-krotnie mistrzostwo okrêgu szczeciñskiego i 6-krotnie
wicemistrzostwo okrêgu. By³ pomys³odawc¹ i organizatorem ogólnopolskich
turniejów pi³ki siatkowej w szkolnej
sali gimnastycznej pod nazw¹ „Coper-

œ.p. Zbigniew Lisiecki
zm. 11.07.2010 r.
nicus”. Ze swoimi podopiecznymi z powodzeniem uczestniczy³ w imprezach
dla szkó³ podstawowych rangi krajowej
(m.in. Toruñ, Œwinoujœcie, £êczyca).
Wychowa³ plejadê œwietnych sportowców, a co najwa¿niejsze, zaskarbi³
w sercach ³obeskiej m³odzie¿y sport
siatkarski na d³ugie lata.
Nam, Kolegom z grona pedagogicznego, dzia³aczom sportu szkolnego
oraz mieszkañcom £obza pozostanie w
pamiêci Zbigniew Lisiecki jako ¿yczliwy, skromny, prostolinijny cz³owiek –
przyjaciel m³odzie¿y i ogromny entuzjasta wychowania przez sport.
Zdzis³aw Bogdanowicz

GRANIE W PLANIE

IV liga
13 kolejka 30.10 (sobota): Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Victoria
Przec³aw; Gryf Kamieñ Pomorski – Vineta Wolin; Leœnik Rossa Manowo – Kluczevia Stargard; Astra Ustronie Morskie – Darzbór Szczecinek; Piast Chociwel – Ba³tyk Koszalin; 11.00 Hutnik Szczecin –
Sarmata Dobra; 13.30 Ina Goleniów – Odra Chojna; 14.00 Drawa
Drawsko Pomorskie – Lech Czaplinek.
Klasa Okrêgowa
13 kolejka 30.10 (sobota): Sparta Wêgorzyno – GKS Mierzyn;
Flota II Œwinoujœcie – Œwiatowid £obez; 13.30 Wicher Brojce –
Korona Stuchowo; 13.30 GOK Ehrle Dobra Szcz. - D¹brovia Stara
D¹browa; 14.00 Orze³ £o¿nica – Chemik II Police; 14.00 Ina Iñsko –
Rega II Trzebiatów; 14.00 Promieñ Mosty – Kasta Szczecin; 31.10
(niedziela) 15.30 B³êkitni II Stargard – Jeziorak Szczecin.
Klasa A gr. 1
11 kolejka 30.10 (sobota): Bizon Cerkwica – Ba³tyk Gostyñ; B³êkitni Trzyg³ów – Jantar Dziwnów; 14.00 Iskra Golczewo – Pomorzanin
Przybiernów; 14.00 Mewa Resko – Orze³ Prusinowo; 14.00 Pionier
¯arnowo – Fala Miêdzyzdroje; 31.10 (niedziela) 15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Sowianka Sowno.
Klasa A gr. 2
11 kolejka 30.10 (sobota): Orze³ Grzêdzice – D¹b Dêbice; Orze³
Pêzino – WODR Barzkowice; Viktowia Witkowo – Olimpia Nowogard; 31.10 (niedziela) 14.00 Pomorzanin Kr¹piel – Radovia Radowo
Ma³e; 14.00 Zorza Tychowo – Rolpol Rossow Chlebowo; 15.00 Zenit
Koszewo – Unia Stargard.
Klasa B zakoñczy³a rozgrywki.
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Wyniki i tabele
IV liga
12 kolejka: Sarmata Dobra – Astra
Ustronie Morskie 1:2, Victoria
Przec³aw – Piast Chociwel 3:1,
Darzbór Szczecinek – Drawa Drawsko Pom. 1:2, Lech Czaplinek – Ina
Goleniów 0:2, Odra Chojna – Leœnik Rossa Manowo 0:4, Kluczevia
Stargard – Gryf Kamieñ Pom. 0:0,
Vineta Wolin – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3:1, Ba³tyk Koszalin –
Hutnik Szczecin 4:2.
1. Gryf Kamieñ Pom.
25 37:22
2. Ina Goleniów
24 27:15
3. Ba³tyk Koszalin
23 30:18
4. Drawa Drawsko Pom. 22 27:12
5. Astra Ustronie Morskie 22 29:25
6. Leœnik Rossa Manowo 20 24:18
7. Vineta Wolin
20 23:18
8. Hutnik Szczecin
18 25:20
9. Sarmata Dobra
18 18:18
10. Lech Czaplinek
15 19:20
11. Odra Chojna
14 16:26
12. Kluczevia Stargard 14 17:21
13. Victoria Przec³aw
12 15:19
14. Piast Chociwel
9 14:24
15. Darzbór Szczecinek 7 17:35
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 11:38

Klasa Okrêgowa
12 kolejka: Korona Stuchowo –
Sparta Wêgorzyno 1:3, Œwiatowid
£obez – GOK Ehrle Dobra Szcz. 2:1,
Kasta Szczecin – Wicher Brojce 4:1,
Jeziorak Szczecin – Flota II Œwinoujœcie 7:2, GKS Mierzyn – Ina Iñsko
1:4, D¹brovia Stara D¹browa – Promieñ Mosty 3:3, Rega II Trzebiatów
– Orze³ £o¿nica 3:2, Chemik II Police – B³êkitni Stargard 0:1.
1. Œwiatowid £obez
29 31:14
2. B³êkitni II Stargard
28 33:19
3. GOK Dobra Szcz.
26 31:13
4. Jeziorak Szczecin
26 32:12
5. Ina Iñsko
19 25:15
6. Sparta Wêgorzyno 17 22:21
7. Chemik II Police
17 17:14
8. Rega II Trzebiatów
17 20:18
9. Orze³ £o¿nica
17 17:18
10. Wicher Brojce
14 29:31
11. Kasta Szczecin
13 22:22
12. Flota II Œwinoujœcie 11 15:34
13. GKS Mierzyn
11 12:21
14. Promieñ Mosty
11 16:26
15. Korona Stuchowo
9 10:28
16. D¹brovia St. D¹browa 4 7:33

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

23 28:6
21 25:14

3. Mewa Resko
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. Bizon Cerkwica
7. Jantar Dziwnów
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Orze³ Prusinowo
11. B³êkitni Trzyg³ów
12. Pionier ¯arnowo

20 25:12
15 19:9
14 10:16
14 20:14
14 22:20
12 15:18
11 11:21
9 15:35
7 16:27
7 23:37

Klasa A gr. 2
10 kolejka: Radovia Radowo Ma³e
– Orze³ Pêzino 2:1, Olimpia Nowogard – Pomorzanin Kr¹piel (...),
D¹b Dêbice – Zorza Tychowo 1:4,
Unia Stargard – Vitkowia Witkowo
2:0, WODR Barzkowice – Orze³
Grzêdzice 6:0, Rolpol Rossow
Chlebowo – Zenit Koszewo 2:1.
1. Orze³ Pêzino
2. Radovia Radowo M.
3. Zorza Tychowo
4. WODR Barzkowice
5. Olimpia Nowogard
6. Rolpol Chlebowo
7. D¹b Dêbice
8. Vitkowia Witkowo
9. Pomorzanin Kr¹piel
10. Unia Stargard
11. Orze³ Grzêdzice
12. Zenit Koszewo

25 29:12
24 26:6
19 27:19
19 30:19
19 28:15
17 16:8
11 15:25
9 13:23
8 16:25
6 12:25
5 11:31
4 10:25

Klasa B gr. 1
9 kolejka: Gardominka Polonia II
Mechowo – Zryw Kretlewo 6:1,
Komarex Komarowo – Znicz Wysoka Kamieñska 4:2, Zalew Stepnica –
Huragan Wierzchos³aw 1:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Jastrz¹b
£osoœnica 3:2, OKS Goleniów –
Zieloni Wyszobór 4:1.
1. OKS Goleniów
22 25:9
2. Komarex Komarowo 20 22:13
3. Znicz Wysoka Kam. 20 30:14
4. Prawobrze¿e Œ.
17 29:21
5. Jastrz¹b £osoœnica 15 23:17
6. Gardominka Mechowo 8 18:24
7. Huragan Wierzchos³aw 8 21:28
8. Zalew Stepnica
7 12:16
9. Zryw Kretlewo
5 12:27
10. Zieloni Wyszobór
4 11:34

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

18 22:14
17 21:11
15 30:22
14 14:8
12 14:10
8 12:15
8 18:26
7 13:17
0 6:27
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Bieg o Puchar Starosty £obeskiego
24 paŸdziernika odby³y siê trzecie i ostatnie w tym roku
zawody biegowe organizowane przez £obeski Klub Biegacza
„Trucht”. Na zawody przyjecha³o 49 osób i nie by³o to
spowodowane brzydk¹ pogod¹ jaka panowa³a w niedzielê.
Czêœæ zawodników wybra³a odbywaj¹cy siê w tym samym
dniu maraton w Dêbnie Lubuskim, który mia³ siê pierwotnie
odbyæ 11 kwietnia, a prze³o¿ony zosta³ na termin jesienny.
Mimo konkurencji czêœæ osób
wybra³a nasz kameralny bieg,
wœród nich by³o sporo czo³owych
zawodników z terenu ca³ego województwa. Zawody odby³y siê przy
bardzo wietrznej pogodzie, a mimo
to zawodnicy uzyskiwali bardzo

dobre czasy. Wygra³ po raz kolejny
bezkonkurencyjny Arkadiusz Kozak z Koszalina. Drugie miejsce na
mecie wywalczy³ Jacek D¹browski
ze Szczecina, po zaciêtej walce na
trasie z £ukaszem Maciejskim równie¿ ze Szczecina. Najlepszy z ³obe-

Twoja recepta
na oszczêdnoœci
W paŸdzierniku 2010 Apteki Dbam o Zdrowie rozpoczê³y program 60+,
skierowany do osób powy¿ej 60. roku ¿ycia. Celem programu jest umo¿liwienie im zakupu leków w bardzo atrakcyjnych cenach. Dziêki bezp³atnej,
imiennej karcie programu, osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia mog¹ korzystaæ ze
specjalnie dla nich przygotowanej oferty cenowej na leki wydawane na receptê. W ofercie dla uczestników programu znajduje siê prawie 7 tys. leków
na receptê w bardzo atrakcyjnych cenach. Karta pozwala zaoszczêdziæ nawet
50 z³ miesiêcznie (750 z³ do koñca 2011 roku).
Aby otrzymaæ bezp³atn¹ kartê, wystarczy zapisaæ siê do programu.
Dostêpne s¹ cztery wygodne sposoby rejestracji:
* W aptece:
Zostawiaj¹c u farmaceuty w Aptece Dbam o Zdrowie wype³niony
formularz zg³oszeniowy: w £obzie przy ulicy Sikorskiego 6
i w Resku przy ul. Wojska Polskiego 68.
* Listownie:
Wysy³aj¹c poczt¹ formularz zg³oszeniowy na adres:
DOZ SA, (Program 60+)
ul. Zb¹szyñska 1, 91-342 £ódŸ
* Telefonicznie:
Wystarczy zadzwoniæ pod numer infolinii programu 60+:
800 301 601 lub 42 200 77 77 (koszt po³¹czenia zgodnie z cennikiem
operatora)
* Internetowo:
Wype³niaj¹c wniosek na stornie internetowej www.60plus.doz.pl
Formularz mo¿e wype³niæ równie¿ osoba upowa¿niona przez osobê 60+
(nie koniecznie sam uprawniony). Po rejestracji w programie, imienna karta
60+ zostanie wys³ana w ci¹gu dwóch tygodni na podany przy rejestracji adres.
Jak sprawdziæ cenê danego leku na receptê?
To proste. Wystarczy spytaæ farmaceutê, wejœæ na stronê www.60plus.doz.pl,
lub zadzwoniæ na infoliniê 800 301 601 lub 42 200 77 77.

skich zawodników by³ Robert Galan
zajmuj¹c siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej i drugie w swojej kategorii wiekowej. W zawodach wystartowa³o zaledwie piêæ pañ i zajê³y one
kolejno miejsca: Monika Borek ze
Z³ocieñca, El¿bieta Romej z Ro¿nowa – reprezentuj¹ca gospodarzy –
£obeski Klub Biegacza „Trucht”,
Joanna Konkel ze S³awna, Magdalena Or³owska i Patrycja Marciniak z
klubu „Mokasyn” P³oty.
Po biegu by³ tradycyjny gor¹cy
posi³ek, a tak¿e okazja do podyskutowania przy kawie i herbacie. Zawodnicy wymieniali siê doœwiadczeniami, a w tym czasie organizatorzy przygotowywali siê do dekoracji zwyciêzców. Tradycyjnie nagrodzono trzech najlepszych mê¿czyzn i z racji ma³ej liczby kobiet na
zawodach wszystkie otrzyma³y nagrody w klasyfikacji generalnej.
Natomiast mê¿czyzn nagrodzono
równie¿ w kategoriach wiekowych,
w ka¿dej grupie wiekowej nagrody
otrzyma³o trzech pierwszych zawodników. Nagrodê specjaln¹
otrzyma³ Tadeusz Plata ze Szczeci-

na, który jako jedyny wystartowa³
we wszystkich zawodach organizowanych przez £obeski Klub Biegacza „Trucht”. W ci¹gu czterech lat
nasz kolega z klubu Maratoñczyk
Team Szczecin mia³ okazjê czternaœcie razy biegaæ w £obzie i ani razu
nie odmówi³ sobie tej przyjemnoœci,
gdy¿ jak mówi bardzo lubi tu przyje¿d¿aæ.
Taka iloœæ nagród zawdziêczamy naszym sponsorom, którzy
wspieraj¹ dzia³ania naszego klubu
w zakresie popularyzacji biegania i
zdrowego stylu ¿ycia. Sponsorami
zawodów byli: Renata i Marek Pyrczak, Ma³gorzata i Dariusz Piszewscy, firma EKOWAT s. c., a tak¿e
Urz¹d Miejski w £obzie i Starostwo
Powiatowe w £obzie. Za wsparcie
sponsorów bardzo serdecznie dziêkujemy! Podziêkowania nale¿¹ siê
tak¿e wszystkim osobom pomagaj¹cym w organizacji zawodów.
Dziêkujemy ³obeskiej policji i
Stra¿nikowi Miejskiemu oraz wolontariuszom za pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu.
Marcin Horbacz
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Kradli paliwa
z ciê¿arówek
Policjanci z £obza zatrzymali
trzech sprawców, którzy dokonali
kilka w³amañ do samochodów ciê¿arowych, z których skradli paliwo.
Policjanci z £obza w ostatnim
czasie odnotowali kilka zdarzeñ
dotycz¹cych kradzie¿y paliwa z samochodów ciê¿arowych parkuj¹cych na terenie miasta. Sprawcy
dokonuj¹c w³amania spuszczali z
aut du¿e iloœci paliwa.
Mundurowi wraz z funkcjonariuszami operacyjnymi podjêli szeroko zakrojone dzia³ania, które mia³y na celu ustalenie i zatrzymanie
sprawców tych w³amañ. Ju¿ pierwszego dnia realizowanej akcji wieczorem policjanci z Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki VW Golf. Okaza³o siê, ¿e kierowca tego auta Krzysztof T prowadzi
samochód bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. W pojeŸdzie policjanci
ujawnili tak¿e metalowe opakowania – bañki s³u¿¹ce do przewozu
paliwa. Krzysztof T. oraz pasa¿er
Maciej z £obza zostali zatrzymani
do wyjaœnienia. Podczas wykonywanych czynnoœci okaza³o siê, ¿e
mê¿czyŸni ci dokonali co najmniej
oœmiu czynów dotycz¹cych kradzie¿y oleju napêdowego. W tej
sprawie zosta³ tak¿e zatrzymany 48
letni Janusz W., który tak¿e bra³
udzia³ w tych przestêpstwach.
Sprawa dotycz¹ca tych w³amañ

NASZE BEZPIECZEÑSTWO

jest rozwojowa. Policjanci ustalaj¹
teraz wszystkie okolicznoœci zwi¹zane z tymi w³amaniami.
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Bezpieczny Senior
w Resku

Kolizje
w powiecie
W czasie weekendu na terenie
powiatu zdarzy³y siê trzy kolizje
oraz wypadek drogowy. W pi¹tek o
godz. 15.30 w Resku na ulicy 3 Maja
kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Ryszard W. jad¹c po niew³aœciwej stronie ulicy uderzy³ w ty³
samochodu marki Audi kierowanego przez mieszkañca Reska.
W sobotê 23 paŸdziernika 2010
r. mia³y miejsce dwie kolizje drogowe. O godz. 11.30 w Wêgorzynie w
rejonie skrzy¿owania ulic Grunwaldzka – Strzelecka kieruj¹cy pojazdem marki VW Passat mieszkaniec Szczecina nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu i uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹cego go pojazdu marki VW
Polo. Oko³o godz. 22.35 w £obzie na
remontowanej ulicy Kraszewskiego
Karolina G. kieruj¹c samochodem
marki Volvo najecha³a na studzienkê
uszkadzaj¹c podwozie.
Ostatnia z kolizji mia³a miejsce
w niedzielê popo³udniu. Oko³o
godz. 17.00 na drodze K- 20 w okolicach Winnik nieustalony na chwilê
obecn¹ kieruj¹cy zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ lusterkiem w jad¹cy z naprzeciwka samochód marki Opel Astra. Wskutek
zderzenia w Oplu wybiciu uleg³y
dwie przednie szyby.

Policjanci uczestniczyli w obchodach Dnia Seniora w Resku.
Policjanci otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w obchodach
Dnia Seniora. Uroczystoœæ ta odby³a siê w Domu Kultury w Resku. Na
spotkanie przyby³o ponad 80 osób,
w tym byli tak¿e przedstawiciele
innych gmin z terenu powiatu ³obeskiego oraz burmistrz Reska.
Policjanci, którzy przyjêli zaproszenie chêtnie wziêli udzia³ w
obchodach tak znacz¹cego œwiêta.
Podczas spotkania asystent ds. prewencji kryminalnej przedstawi³a

zgromadzonym program profilaktyczny pn „Bezpieczny Senior”.
Zwróci³a szczególn¹ uwagê na zagro¿enia, na które podatne s¹ osoby
starsze, samotne i bezbronne, w tym
na dokonywane przestêpstwa metod¹ „ na wnuczka”. Omówi³a tak¿e
sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu.
Takie spotkania , maj¹ce na celu
ochronê ludzi starszych, samotnych
bêd¹ przeprowadzone systematycznie w innych gminach powiatu ³obeskiego.

Przedszkolaki z Suliszewic
w komendzie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza

NAUKA CZYTANIA METOD¥
SYMULTANICZNO-SEKWENCYJN¥
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w £obzie informuje, i¿
od grudnia 2010 r. rozpocznie siê
na terenie naszej placówki cykl
zajêæ WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA METOD¥ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJN¥.
Æwiczenia bêd¹ mia³y charakter zajêæ indywidualnych, prowadzonych
przez specjalistê. Oferta skierowana jest do rodziców dzieci od 4 do 6 roku
¿ycia. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
9139 74162, w dniach 29.10.10 r. (pi¹tek) i 5.11.2010 r. (pi¹tek) w godz.
8.00 – 15.00). Liczba miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY!

Do Komendy w £obzie zawita³y
przedszkolaki z punktu przedszkolnego w Suliszewicach.
Policjantów z £obza odwiedzili
ostatnio mili goœcie. Do Komendy
zawita³y przedszkolaki punktu
przedszkolnego w Suliszewicach.
Dzieci chcia³y bowiem poznaæ pracê ³obeskich policjantów, zobaczyæ
pomieszczenia w których pracuj¹.
Maluchy mia³y okazjê porozmawiaæ z dy¿urnym jednostki, dowiedzieæ siê na czym polega jego praca.

Anna Zajner z zespo³u ds. nieletnich
pokaza³a goœciom inne pomieszczenia, w których pracuj¹ ni tylko policjanci. Przypomnia³a dzieciom o
zasadach bezpiecznego zachowania
siê na drodze, w domu, czy te¿ w
przedszkolu. Opowiedzia³a tak¿e o
telefonach alarmowych i zasadach
korzystania z pomocy tych s³u¿b.
Ka¿dy przedszkolak na zakoñczenie spotkania otrzyma³ odblaskowe linijki przypominaj¹ce o w³aœciwym zachowaniu siê na drodze.
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Krzy¿ówka nr 43

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

Bartuœ z rodzicami

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 41 brzmia³o:

Pies dobry na wiatr nie szczeka.
Nagrodê wylosowa³a pani Magdalena Niedzwiedzka z Reska.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

