Policja o naszym bezpieczeñstwie

GAZETA POWIATOWA Nr 4 (466) Rok X 25.1.2011 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

A mia³o byæ tak piêknie...
(RESKO-£OBEZ). Dwóch panów z gminy Resko pracowa³o w tutejszym szpitalu 30 miesiêcy, z czego jedynie 4 miesi¹ce na etacie, choæ mia³ byæ rok.
1 stycznia dowiedzieli siê, ¿e pracy
w szpitalu dla nich nie ma.

Goœcili swoich ukochanych
- babcie i dziadków

Reklama
w tygodniku

Tel. 913973730
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Prokuratura
Komisja Rewizyjna
bez wiceprzewod- wkracza
nicz¹cego
do gminy
Statutowa zagwozdka

(£OBEZ) Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej
w £obzie stanê³a przed
sporym problemem, gdy¿
nie by³a w stanie wybraæ
zastêpcy
przewodnicz¹cego
komisji. Problem z pozoru
ma³o dla mieszkañców
istotny, mo¿e siê okazaæ
powa¿ny dla tej komisji,
bo w razie np. choroby
przewodnicz¹cego albo
wyjazdu, nie bêdzie komu
zwo³aæ jej posiedzenia.

List do redakcji

Komisja spotka³a siê 12 stycznia. Przewodniczy jej Marcin
Æwik³a. Mia³a dokonaæ wyboru

wiceprzewodnicz¹cego. Jednak
po rozwa¿eniu tematu nie zdo³a³a
tego zrobiæ, gdy¿ zgodnie postanowieniem par. 47 ust. 4 Statutu
Gminy £obez, który stanowi, ¿e
„Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej”
funkcji zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej nie mo¿na
by³o powierzyæ radnym: Krystynie Boguckiej (gdy¿ jest Przewodnicz¹c¹ Komisji Bud¿etowej),
Henrykowi Stankiewiczowi (jest
Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Komisji Bud¿etowej) i Lechowi
Urbañskiemu (jest Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Komisji Terenów
Wiejskich).
Jedynym cz³onkiem Komisji,
który spe³nia³ wymogi do objêcia tej
funkcji by³ radny W³adys³aw Tabaka, jednak nie wyrazi³ on zgody na
podjêcie siê tego zadania.
(r)

(WÊGORZYNO) Na
najbli¿szej sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie
radni maj¹ podj¹æ uchwa³ê
o uchyleniu uchwa³y z
2005 roku, bo
zakwestionowa³a j¹
³obeska Prokuratura.
Prokuratura Rejonowa w £obzie
pismem z dnia 25 paŸdziernika 2010
r. zwróci³a siê do Rady Miejskiej o
uchylenie uchwa³y nr XXXII/363/
2005 z dnia 2.12.2005 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na zastosowanie
bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci niemchomoœci osobom fizycznym i prawnym oraz ich nastêpcom prawnym

oraz ustalenia zasad przekszta³cenia, z uwagi na fakt wadliwoœci tej
uchwa³y.
Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Rejonowej w £obzie,
Rada Miejska nie mia³a kompetencji do wyra¿enia ogólnej zgody
burmistrzowi na udzielanie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci nieruchomoœci,
jak równie¿ nie mia³a kompetencji
do wyra¿ania ogólnej zgody na
odstêpstwo od ustawowej stopy
oprocentowania w przypadku roz³o¿enia na raty.
Radni zapewne uchwa³ê uchyl¹,
pozostaje tylko pytanie, dlaczego to
trwa³o a¿ 5 lat i dlaczego nie uchyli³
jej wówczas nadzór prawny wojewódy. Œcie¿ki naszych urzêdników
s¹ niezbadane...
(r)

Prawda o opiece nocnej...

Od d³u¿szego czasu nie
podejmowa³em polemiki z
bardzo nierzetelnymi opiniami w sprawie ³obeskiej
s³u¿by zdrowia, które red.
Ma³yszek systematycznie
zamieszcza na ³amach swojego Tygodnika. By³em i jestem przekonany, ¿e ostatnie decyzje podejmowane w tym wzglêdzie
przez w³adze naszego powiatu same
siê obroni¹ ku zadowoleniu pacjentów i personelu medycznego. Jednak ostatnich „rewelacji” autorstwa
pani Zofii Krupa i red. Wies³awa
Ma³yszka w sprawie opieki nocnej i
œwi¹tecznej, opublikowanych w
NT£ z dnia 11 stycznia br., nie sposób nie skomentowaæ.
Najpierw s³owo o stanie faktycznym. Obecnie (prawdopodobnie do 28 lutego br.) opiekê nocn¹ i
œwi¹teczn¹ swoim pacjentom zapewniaj¹ lekarze rodzinni poprzez
ambulatoria œwiadcz¹ce tego rodzaju us³ugi. Od kilku lat pomoc medyczn¹ w nocy i dni wolne od pracy
zapewnia³ NZOZ Intermed w ambulatorium przy ul. Niepodleg³oœci w
£obzie. Jakoœæ tych us³ug budzi³a
jednak wiele zastrze¿eñ. Przypuszczam, ¿e to w³aœnie sprawi³o, i¿ lekarze podstawowej opieki zdrowot-

nej, w trosce o zdrowie swoich pacjentów, z dniem 1 stycznia 2011
roku nawi¹zali wspó³pracê z innym
podmiotem œwiadcz¹cym us³ugi
medyczne, a mianowicie z NZOZ
prowadzonym przez dr. Pietrasa w
budynku pogotowia w £obzie. Sta³o
siê tak poza jak¹kolwiek wiedz¹ i
ingerencj¹ moj¹ czy kogokolwiek
innego z w³adz powiatu. A zatem
przyczyn perturbacji zaistnia³ych 1
stycznia nie nale¿y szukaæ w Starostwie. Nie s¹dzê te¿, aby winnymi
byli lekarze rodzinni. Ich trosk¹
by³o i jest zapewnienie jak najlepszej opieki swoim pacjentom w czasie, kiedy nie mog¹ jej zapewniæ
sami. Takie s¹ fakty.
Co do udzia³u mojej osoby w
staraniach o zabezpieczenie opieki
medycznej naszym mieszkañcom,
to prawd¹ jest to, i¿ od d³u¿szego ju¿
czasu szuka³em alternatywnego
sposobu zabezpieczenia opieki nocnej i œwi¹tecznej pacjentom z terenu
ca³ego powiatu ³obeskiego. Podkreœlam – z terenu ca³ego powiatu ³obeskiego, w tym tak¿e pacjentów z
£obza. Jednak decydentem w tej
sprawie jest Narodowy Fundusz
Zdrowia. Obecnie NFZ pracuje nad
nowym rozwi¹zaniem, które ma byæ

wprowadzone od 1 marca 2011
roku. W zwi¹zku prowadzonymi
pracami, w grudniu ub.r., Narodowy
Fundusz Zdrowia zapyta³ nas o opiniê co do lokalizacji tego rodzaju
œwiadczeñ na terenie powiatu ³obeskiego. W naszej opinii powinny to
byæ dwa ambulatoria, jedno w budynku pogotowia w £obzie, a drugie w szpitalu w Resku. Takie stanowisko przedstawi³em na piœmie. W
tej chwili pozostaje nam tylko czekaæ na ostateczne rozstrzygniêcia.
Do dziœ NFZ nie wypracowa³ jeszcze ostatecznej decyzji.
W œwietle powy¿szego przypisywanie mi dzia³añ, które doprowadzi³y z dniem 1 stycznia br. do zmiany miejsca sprawowania opieki nocnej i œwi¹tecznej, jest k³amstwem.
Tak¿e nieprawdziwe jest stwierdzenie, i¿ prowadzi³em w tej sprawie
jak¹kolwiek korespondencjê z burmistrzem £obza. Uwa¿am, ¿e gdyby dotychczasowa opieka by³a realizowana na dobrym poziomie, to
lekarzom rodzinnym nigdy nie
przysz³o by do g³owy sprawianie
k³opotu swoim pacjentom poprzez
zmianê œwiadczeniodawcy.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski
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Umorzenia w gminie £obez

Burmistrz £obza poinformowa³
o rozpatrzeniu podañ
podatkowych w grudniu 2010 r.
1) podmiotowi prawnemu z
Unimia umorzono III i IV ratê podatku rolnego za 2010 rok,
2) mieszkance £obza umorzono III i IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za 2010r. z nale¿nymi odsetkami,
3) mieszkañcowi £obza umorzono IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za rok 2010r.,
4) mieszkañcowi Wysiedla
umorzono IV ratê zaleg³ego podatku rolnego za 2010r.,
5) mieszkañcowi Unimia umorzono III i IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za 2010 r.,
6) mieszkañcowi Unimia umorzono IV ratê podatku rolnego za
2010 r.,
7) mieszkañcowi £obza umorzono IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za 2010 r.,
8) mieszkañcowi £ob¿an umorzono IV ratê podatku rolnego za
2010r.,
9) mieszkance £obza umorzono II, III i IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za 2010r. wraz z odsetkami,
10)mieszkañcowi £obza umorzono IV ratê podatku rolnego za
2010r.,
11)mieszkañcowi £obza umorzono III i IV ratê podatku rolnego
za 2010r. wraz z odsetkami,
12) mieszkance £obza umorzono III i IV ratê zaleg³ego podatku
rolnego za 2010r. wraz z nale¿nymi
odsetkami,
13)podmiotowi prawnemu z

Grabowa umorzono podatek od nieruchomoœci za listopad 2010 r. w
kwocie 1.907 z³,
14)mieszkañcowi Worowa roz³o¿ono na 3 raty sp³atê podatku od
nieruchomoœci za 2010 r. wraz z
nale¿nymi odsetkami,
15)mieszkañcowi Suliszewic
roz³o¿ono na 20 rat zaleg³y podatek
od nieruchomoœci wraz z odsetkami
16)mieszkañcowi Suliszewic
umorzono podatek od nieruchomoœci za okres 01.01.2009 r. do
30.09.2010 r.,
17)negatywnie rozpatrzono podanie mieszkañca Zajezierza o umorzenie IV raty podatku od nieruchomoœci,
18)mieszkañcowi Bonina umorzono podatek od nieruchomoœci za
okres od 01.10.2010 r. do
31.12.2010 r.
Jak to wygl¹da w liczbach.
- 2 decyzje o umorzeniu podatku
od nieruchomoœci na ³¹czn¹ kwotê
529 z³ (osoby fizyczne),
- 2 decyzje dotycz¹ce umorzenia
podatku od nieruchomoœci na
³¹czn¹ kwotê 2.253 z³ (osoby prawne),
- 10 decyzji dotycz¹cych umorzenia podatku rolnego na ³¹czn¹
kwotê 20.342 z³ plus odsetki na
³¹czn¹ kwotê 144 z³ (osoby fizyczne),
- 2 decyzje dotycz¹ce odroczenia p³atnoœci podatku od nieruchomoœci na ³¹czn¹ kwotê 4.665 z³ (osoby fizyczne).

Konkurs na sport
uniewa¿niony
(WÊGORZYNO). Zosta³ uniewa¿niony otwarty konkursu ofert
na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej na
rzecz mieszkañców gminy Wêgorzyno w 2011 r. Powodem uniewa¿nienia jest fakt, i¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty do og³oszonego konkursu ofert na realizacjê zadania.
op
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A mia³o byæ tak piêknie...
(RESKO-£OBEZ). Dwóch panów z gminy Resko pracowa³o w tutejszym szpitalu 30 miesiêcy, z czego jedynie 4 miesi¹ce na etacie, choæ mia³ byæ rok.
1 stycznia dowiedzieli siê, ¿e pracy
w szpitalu dla nich nie ma.
– Nie istniejê nigdzie, ¿e by³em pracownikiem w szpitalu. W
kadrach w Gryficach powiedzieli,
¿e nie maj¹ w ewidencji informacji, ¿e w ogóle tam pracowa³em.
Jak ka¿dy z pracowników, z³o¿y³em dokumenty do nowego dzier¿awcy (SP ZZOZ w Gryficach).
Odes³ali mi je, bo nie by³em zatrudniony w szpitalu. Do szpitala
zosta³em skierowany z CIS. Pracowa³em tam przez ponad pó³torej
roku za kwotê tak¹ jak kuroniówka, po to, by mieæ póŸniej umowê
o pracê na co najmniej rok. Jakbym
mia³ tê umowê na rok, bez tych
numerów, to teraz normalnie pracowa³bym w szpitalu. Dlatego wkurzy³em siê i napisa³em skargê do
starosty powiatu. Mam chorego
ojca, opa³ mi siê koñczy, nie mam za
co ¿yæ, lepiej nie mówiæ– powiedzia³ pan Andrzej M. z Reska.
Pan Andrzej M. by³ uczestnikiem CIS przez 18 miesiêcy. Nie
ukrywa, ¿e w tym czasie nauczono
go m. in. walczyæ o swoje, szacunku i wiary w siebie. Dlatego postanowi³ nie zostawiaæ tej sprawy i
walczyæ o pracê.
Do pracy w szpitalu zosta³ skierowany przez Centrum Integracji
Spo³ecznej, którego by³ uczestnikiem. Po 18. miesi¹cach, zgodnie z
umow¹ zawart¹ pomiêdzy CIS a
firm¹ Intermed, wraz z drugim
mê¿czyzn¹ mieli otrzymaæ zatrudnienie na 12 miesiêcy. Jednak zamiast po roku, ju¿ po czterech miesi¹cach, czyli na pocz¹tku lutego
2010 roku panowie otrzymali
zwolnienie z pracy. Bynajmniej
nie za z³e sprawowanie, bo ju¿ 11
marca pracowali na tych samych
stanowiskach, ale jako... sta¿yœci
skierowani tu z Powiatowego
Urzêdu Pracy w £obzie. Ró¿nica
by³a taka, ¿e na umowie o pracê
pracowali na stanowisku – pracownik gospodarczy, natomiast na
sta¿u jako robotnik gospodarczy.
Po pó³ roku przed³u¿ono panom
sta¿ na kolejne trzy miesi¹ce, tym
razem pracowali ju¿ jako ogrodnicy. Tym samym Intermed, zamiast
ponieœæ karê za niewywi¹zywanie

siê z umowy zatrudnienia na rok,
otrzyma³ gratis dwa etaty, za które
zap³acili podatnicy. Co otrzymali
mieszkañcy gminy Resko? 200 z³
mniej za ka¿dy miesi¹c oraz fakt,
¿e sta¿ do niczego im siê nie wlicza, bo w œwietle prawa nie byli
pracownikami szpitala.
3 stycznia pan Andrzej otrzyma³ pismo od dyrektora SPZZOZ
Gryfice Jacka Pietryki, w którym
czytamy: „Po przeanalizowaniu
dokumentów, które dostarczy³ pan
27 grudnia uprzejmie informujê,
¿e w chwili obecnej nie ma mo¿liwoœci zatrudnienia pana w SPZZOZ w Gryficach. Od 11 marca
2010 roku nie jest pan pracownikiem, ale osob¹ bezrobotn¹ skierowan¹ do odbycia sta¿u przez PUP
w £obzie. Jednoczeœnie informujê, ¿e w przypadku pojawienia siê
wolnych miejsc pracy w szpitalu w
Resku nawi¹¿emy z panem kontakt”.
Pozostaje pytanie, dlaczego panowie zostali zwolnieni. Gdyby
byli z³ymi pracownikami, nie
otrzymaliby opinii o brzmieniu:
„Pan Andrzej M. przebywa³ na sta¿u w Intermedzie, szpital w Resku
na stanowisku robotnik gospodarczy od 11 marca do 10 wrzeœnia, w
tym okresie da³ siê poznaæ jako
pracownik sumienny i pracowity.
Wykonywa³ powierzone mu prace
w sposób prawid³owy i rzetelny
zgodnie z wydanym poleceniem i
zachowaniem przepisów BHP”.
Opiniê podpisa³ prezes spó³ki Intermed.
– Po czterech miesi¹cach zosta³em zwolniony i dosta³em sta¿.
Dlaczego? No w³aœnie. Gdybym
by³ z³ym pracownikiem, to dlaczego na sta¿ mnie wziêli? We wrzeœniu przed³u¿ono nam sta¿ na trzy
miesi¹ce, do koñca grudnia. W
ch... mnie zrobili. To mnie naprawdê wkurzy³o, ja teraz nie mam
œrodków do ¿ycia. A Intermed mia³
umowê z CIS-em, ¿e muszê rok
pracowaæ.
– Gdy po czterech miesi¹cach J.
Kargul nas zwalnia³, mówi³, ¿e jest
trudna sytuacja w szpitalu, ¿e nie

Andrzej M. pokazuje artyku³, w którym pokazano go jako
przyk³ad efektów dzia³alnoœci CIS. W rzeczywistoœci przez
18 miesiêcy by³ darmow¹ si³¹ robocz¹ dla Intermedu.
ma pieniêdzy, by nas dwóch zatrudniæ, ale zapewni³, ¿e bêdziemy
mieli dobrze, bo za³atwi³ z J. Namaczyñskim sta¿ dla nas. To co
mieliœmy zrobiæ? Iœæ na bruk? Zgodziliœmy siê. Na etacie zarabia³em
najni¿sz¹ krajow¹ – 960 z³, a na
sta¿u – 760 z³.
Pan Kargul powiedzia³, ¿e rozmawia³ z Jaros³awem Namaczyñskim i bêdê mia³ pracê w nowej
firmie w Medicam. Zadzwoni³em
do J. Namaczyñskiego, ten odpar³,
¿e nic nie wie. By³em uczestnikiem
CIS-u. By³em w gazecie, tej kolorowej, telewizji regionalnej, te¿
mam nagrane. Wszystko mia³o byæ
piêknie, a jak wysz³o? Co jedno, to
ten CIS nauczy³ mnie walczyæ o
swoje, ja siê nie poddam. CIS pomaga uwierzyæ w siebie. Ja nie
urwa³em siê z choinki, mam ponad
20 lat pracy. Gryfice mia³y racjê,
napisali tak, jak by³o, taka prawda
- stwierdzi³.
O ca³ej sprawie pan Andrzej
poinformowa³ starostwo, pisz¹c
skargê do Zarz¹du Powiatu.
W sprawê zaanga¿owa³ siê wicestarosta Jan Zdanowicz oraz eta-

towy cz³onek Zarz¹du Micha³ Kar³owski. Starostwo podjê³o dzia³ania, które maj¹ pomóc tym ludziom znaleŸæ pracê. G³ównie zaanga¿owa³ siê Micha³ Kar³owski,
któremu w Zarz¹dzie Powiatu podlega PUP oraz tematyka socjalna.
Natomiast starostwo zarz¹dzi³o w
PUP kontrolê, by sprawdziæ, czy to
by³o jednorazowe dzia³anie, czy
te¿ nagminna praktyka.
- W roku 2008 panowie A.M. i
Z. L. byli uczestnikami CIS i zostali wys³ani do szpitala w Resku.
Trwa³o to do listopada 2009 roku.
Po tych 18 miesi¹cach NZOZ Intermed, którego prezesem jest Jacek Kargul, mia³ zatrudniæ tych
panów na okres 12 miesiêcy.
Wczeœniej tego typu umowa zosta³a podpisana z CIS. Po czterech
miesi¹cach, czyli w lutym 2010 r.
pan J. Kargul oznajmi³ panom, ¿e
ma problemy finansowe i poinformowa³ o hipotetycznym zwolnieniu tych panów z pracy, co te¿ sta³o
siê. Pod koniec lutego zostali zwolnieni z pracy i od dnia 11 marca ju¿
jako bezrobotni zostali skierowani
do firmy na sta¿ na to samo stano-
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wisko. Sta¿ odbywany by³ w terminie od 11 marca a¿ do koñca grudnia 2010 roku. 1 stycznia okaza³o
siê, ja o tym dowiedzia³em siê 3
stycznia, wizytuj¹c szpital, ¿e ci
dwaj panowie nie zostan¹ zatrudnieni u nowego dzier¿awcy, czyli
w SPZZOZ w Gryficach, poniewa¿ w dniu, w którym powinni
spe³niaæ pewne wymogi nie byli
pracownikami Intermedu.
W szczegó³owych warunkach i
kryteriach wyboru oferenta jest
zapis mówi¹cy, ¿e wydzier¿awienie na okres 20. lat nast¹pi pod
pewnymi warunkami Jeden z tych
warunków to „zatrudnienie wyra¿aj¹cych zgodê pracowników
szpitala w Resku, posiadaj¹cych
okres zatrudnienia w szpitalu nie
krótszy ni¿ jeden rok, wg stanu na
dzieñ 30 kwietnia 2010 roku pod
warunkiem wyra¿enia woli podjêcia pracy u nowego pracodawcy w
terminie 30 dni od dnia skutecznego rozstrzygniêcia przetargu. Oferent wybrany w przetargu zapewni
zatrudnionym pracownikom przynajmniej 12. miesiêczne zatrudnienie”. Ten sam zapis znalaz³ siê
w umowie dzier¿awy z SPZZOZ w
Gryficach reprezentowanym przez
pana Jacka Pietrykê.
Gdyby okres zatrudnienia tych
panów przed³u¿y³ siê nawet do
koñca 2010 roku, to i tak ci dwaj
panowie, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie dzier¿awy i
we wczeœniejszych warunkach i
kryteriach wyboru oferenta, nie
spe³nialiby tych warunków, bo w
dniu 30 kwietnia 2010 ju¿ powinni
mieæ rok zatrudnienia. Z tego powodu nowy dzier¿awca nie przyj¹³
tych panów do pracy. Oni wywi¹zuj¹ siê z umowy.
Ci panowie pozostali bez pracy, tu nie zawini³ ani nowy dzier¿awca, ani by³y dzier¿awca, po
prostu takie by³y zapisy w tych
umowach. Wys³ucha³em te¿ wyjaœnieñ pana dyrektora PUP. Z relacji pana dyrektora wynika, ¿e
przyj¹³ ich na sta¿ na ich usiln¹
proœbê w rozmowach telefonicznych. Pan dyrektor bior¹c pod
uwagê ich trudn¹ sytuacjê materialn¹, jednoczeœnie bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê firmy Intermed, udzielaj¹c¹ œwiadczeñ
zdrowotnych na terenie powiatu
³obeskiego, udzieli³ tym panom
sta¿u na kolejne 8 miesiêcy do
koñca 2010 roku – powiedzia³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
Gdyby jednak pan Kargul wywi¹za³ siê z umowy z CIS-em, to ci
panowie dzisiaj mieliby chocia¿
zasi³ek dla bezrobotnych. Inna
rzecz, ¿e dziwna to praktyka posy³aæ na sta¿ ludzi, którzy wczeœniej
pracowali w danej firmie na tym

INFORMACJE
stanowisku na etacie. Dziwne jest
te¿ t³umaczenie, ¿e firma mia³a
trudnoœci finansowe, bo zapewne
w kontrakcie by³y pieni¹dze na zatrudnienie tych dwóch panów. O
koniecznoœci znalezienia dla nich
pieniêdzy prezes wiedzia³ ju¿ od
dawna, wszak przez 18 miesiêcy
nie p³aci³ im z w³asnej kieszeni –
op³acani byli z podatków.
O praktykach, jakie mia³y miejsce w szpitalu, Zarz¹d Powiatu dowiedzia³ siê dopiero ze skargi mê¿czyzn. By³a ona przedmiotem obrad Zarz¹du.
- Nie jest nam ta sprawa obojêtna. Dowodem na to mo¿e byæ rozmowa cz³onka Zarz¹du Micha³a
Kar³owskiego i dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego z burmistrzem Reska z proœb¹ o pomoc w
tej sprawie i zatrudnienie tych panów. Od 19 stycznia ci panowie
dostali pracê w Urzêdzie w Resku,
ale jest to praca tylko na umowê
zlecenie i trwaj¹ca jeden miesi¹c.
To jest czas, który daje siê tym
panom na ewentualne poszukiwanie pracy. U nowego dzier¿awcy
szpitala jak na dzisiaj nie ma szans
na zatrudnienie.
Ci panowie s¹ rozgoryczeni, ¿e
utracili pracê, ale nie nabyliby
uprawnieñ do zatrudnienia u nowego dzier¿awcy, gdyby nawet ta
umowa u pana J. Kargula by³a
przed³u¿ona, zgodnie z zapisami
umowy. Ale byæ mo¿e mieliby
wiêksz¹ szansê zatrudnienia u nowego dzier¿awcy, nie wynikaj¹c¹
z zapisu umowy. Staramy siê jakoœ
pomóc, podejœæ po ludzku – doda³
wicestarosta Zdanowicz.
Sta¿ jest to czas na ewentualne
poszukiwanie pracy. Ci panowie
nie poszukiwali jej wczeœniej, bo
byli przekonani, ¿e zostan¹ zatrudnieni u nowego dzier¿awcy. Tak siê
nie sta³o. Zostali bez pracy i bez zasi³ku. Maj¹ miesiêczne zatrudnienie na umowê zlecenie. O resztê
musz¹ zadbaæ sami.
W konsekwencji firma, która
powinna by³a ponieœæ konsekwencje za niewywi¹zanie siê z umowy,
otrzyma³a bonus w postaci 18 miesiêcy pracy darmowych pracowników z CIS i oœmiu miesiêcy sta¿u,
za co zap³aciliœmy my – podatnicy.
CIS uczy wiary w siebie i walki
o swoje. To dobrze, ¿e Zarz¹d Powiatu stara³ znaleŸæ siê dla nich
pracê, ale jak maj¹ siê czuæ ludzie,
którzy przeszli ca³e szkolenie w
CIS-ie daj¹ce im wiarê we w³asne
si³y, pracuj¹cy przez pó³torej roku
za grosze po to, aby mieæ zatrudnienie na etat, otrzymuj¹cy dobre
opinie z pracy, a na koniec informacjê, ¿e te wszystkie starania s¹
na nic, ¿e zostali wykorzystani i
pozostali z niczym?
MM
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Rozmowa z Jadwig¹ P³uciennik kierownikiem
Biblioteki Publicznej Gminy w Radowie Ma³ym

Czy e-booki
zast¹pi³y ksi¹¿ki?
- Czy czytanie ksi¹¿ek nadal jest
popularne, jaka jest frekwencja?
- Nie ma zainteresowania
ksi¹¿k¹, dzieci do oko³o 15 lat w
ogóle przesta³y czytaæ. W tym roku
z tego przedzia³u wiekowego do
biblioteki przysz³y zaledwie trzy
osoby. Mo¿e wynika to z tego, ¿e
ka¿dy ma komputer. Dzieci chyba
korzystaj¹ w necie z opracowañ
kosztem czytania lektur. Starsi czytelnicy natomiast, ci którzy czytali,
przychodz¹ ca³y czas. Niektórzy w
tym roku byli ju¿ kilka razy.
- W jakich okresach przychodzi
najwiêcej czytelników?
- Zbli¿aj¹ siê matury, wiêc coraz
wiêcej m³odzie¿y przychodzi. Zawsze te¿ pod koniec semestru, gdy
pani w szkole mówi, ¿e na lepsz¹
ocenê trzeba przeczytaæ wiêcej
ksi¹¿ek. Wtedy jednego dnia przychodzi grupa osób, a tak to sporadycznie, chyba ¿e po bajeczki.
– Dzisiaj mamy w internecie ebooki i ksi¹¿ki czytane. Pytanie
wiêc czy wypieraj¹ ju¿ one ksi¹¿ki
papierowe?
- M³odzi chyba nie maj¹ ju¿ nawyku czytania. Kiedyœ nie by³o
ksi¹¿ki czytanej, gotowych opracowañ i tylu filmów. Znam dzieci, które chodzi³y kiedyœ przez osiem klas
do szko³y, teraz podstawówka i gimnazjum i ja nie widzia³am ich w bibliotece. Nie wiem wiêc czy oni
czytaj¹, czy korzystaj¹ np. z zeszytów starszych braci i sióstr.
- Jaki zakres ksi¹¿ek wypo¿yczaj¹ czytelnicy? Co obecnie jest
modne?
- M³odzie¿ czêœciej wypo¿ycza
ksi¹¿ki spoza lektur: fantastykê, a
dziewczêta z serii „Nie dla mamy,
nie dla taty, lecz dla ka¿dej ma³olaty.”
Gdy zbli¿a siê okres Sydonii,
dzieci siêgaj¹ po skopiowane materia³y z zakresu lokalnej historii. Nie
mamy opracowania historycznego
w formie woluminu, czasami przychodz¹ po nie studenci, gdy maj¹
prace z zakresu np. terenu Radowa
Ma³ego b¹dŸ ca³ej gminy.
Bardziej jesteœmy nastawieni na
historiê, niewyjaœnione zagadki historyczne, takie, które niewielu
maj¹ zwolenników. Po tego typu
ksi¹¿ki siêgaj¹ ludzie w ró¿nym
wieku. Jest grupa osób, która lubi
tylko historyczne ksi¹¿ki, a s¹ tacy,
którzy wypo¿yczaj¹ jednoczeœnie

romans, fantastykê, historiê i czytaj¹ kilka ksi¹¿ek naraz.
- Jak wygl¹da wasz bud¿et przeznaczony na ksi¹¿ki, na jak wiele
mo¿ecie sobie pozwoliæ?
- Zawsze staramy siê, aby co
roku zaplanowane pieni¹dze na
ksi¹¿ki by³y wiêksze. Co roku sk³adamy wnioski o dotacje do Ministerstwa i dostajemy pieni¹dze.
Kupujemy dosyæ sporo pozycji.
Zawsze to, o co pytaj¹ czytelnicy,
staram siê w miarê uzupe³niaæ. W
tamtym roku mieliœmy z Ministerstwa 2,5 tys. z³, swoich - 6 tys. z³, w
sumie oko³o 8,5 tys. z³. Kupujemy
bezpoœrednio w hurtowni, bo w
ksiêgarni jest du¿o dro¿ej. W hurtowni mamy bardzo du¿e upusty.
Ksi¹¿ki s¹ tanie, a bardzo ³adnie
wydane, w szczególnoœci dla bibliotek i szkó³. Z kolei bardzo drogie s¹
ksi¹¿ki specjalistyczne dla studentów. Kupujemy pozycje, których
poszukuj¹ studenci, a du¿o jest zaocznych. Nie mia³am kiedyœ pozycji z patologii, z resocjalizacji i te
pozycje uzupe³ni³am przez œrodki,
jakie mia³am w ubieg³ym roku.
W zasadzie co roku zmienia siê
kanon lektur, coœ nowego wchodzi,
z tych starych niewiele ju¿ zosta³o.
W ubieg³ym roku nie mia³am nowego wykazu i okaza³o siê, ¿e danej
pozycji nie by³o i nie by³a do kupienia. Nasza szko³a idzie innym programem ni¿ np. szko³a w £obzie.
– Dziêkujê za rozmowê. MM
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Dyskusja nad CIS-em i pomaganiem
(£OBEZ – gmina).
Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie £ukasz
Wójcicki przedstawi³
dzia³ania, jakie w ostatnim
czasie podejmowa³o
Centrum Integracji
Spo³ecznej. Podobne
prezentacje mia³y miejsce
w pozosta³ych gminach,
a mia³y na celu
przedstawienie sensu
istnienia CIS i
finansowania go przez
poszczególne gminy.
Radni i so³tysi z gminy £obez w
przeciwieñstwie do rajców z innych
miast zasypali prezentuj¹cego CIS
gradem pytañ. Ze swojej strony su-

gerowali te¿ zmianê niektórych
kwestii. Jako pierwsza g³os zabra³a
so³tys Klêpnicy Stanis³awa Bobko.
- Jest to piêkny program i warto
go prowadziæ. Ale jednym zmartwieniem dla spo³eczeñstwa, dla
bezrobotnych, jest dojazd ludzi z
wiosek. Chodzi o osoby w wieku
powy¿ej 50 lat, czy nawet m³odszych. Tu tkwimy w szerokim temacie. Jedni maj¹ 3 km, inni maj¹ 5 km,
jedni maj¹ 30 km i taka jest sytuacja.
Sama nie chcia³abym byæ pracodawc¹, gdy pracownik przychodzi
na popo³udnie, na dwie godziny i
koniec, bo trzeba iœæ do domu. Co
pañstwo zrobilibyœcie w tej sprawie? Trzeba by by³o wypracowaæ
jakiœ sposób, bo na pewno ludzie
oczekuj¹ czegoœ takiego. Znam
jedn¹ pani¹, pracuje w CIS-e, wychodzi o 4.30, a wraca o godz.
18.00. Czy ¿al serca nie œciska? Tu
s¹ bardzo du¿e problemy na wsiach,

wioski s¹ odciête od dojazdu. W
ogóle chodzi o bezrobotnych, idzie
siê do urzêdu pracy, nie ma siê czym
dostaæ, ludzie s¹ wyrejestrowywani
na 3 miesi¹ce – trzeba iœæ w tym
kierunku, by tym ludziom bezrobotnym pomóc. Nawet jak te pieni¹dze
zarobi, te parê z³otych potr¹caæ za
PKS, ale ¿eby ci ludzie mieli przywóz i odwóz – w tym kierunku trzeba iœæ – apelowa³a so³tys.
W CIS-e ludzie zarabiaj¹ 655 z³
i si³¹ rzeczy nie bêdzie staæ ich na
samochód, do którego litr paliwa
kosztuje 5 z³, kwestia biletów równie¿ pozostaje pod znakiem zapytania. W jeszcze gorszej sytuacji s¹
osoby zarejestrowane w PUP, bez
prawa do zasi³ku. Nie wolno im zarobiæ nawet na przys³owiowy bilet.
Z argumentami so³tys Klêpnicy
nie zgodzi³ siê £ukasz Wójcicki,
który przypomnia³, ¿e na pocz¹tku
dzia³ania CIS podchodzono w³aœnie
w taki sposób, w jaki sugerowa³a
so³tys.
- Bardzo czêsto jest tak, ¿e ci
ludzie zasiedzieli siê w wioskach.
Nie potrafi¹ byæ mobilni, wydaje mi
siê, ¿e dowo¿¹c na podpisy czy na
inne spotkania psulibyœmy ludzi.
Nie jestem za rozdawaniem i za rozpieszczaniem ludzi, oni s¹ specjalistami w pozyskiwaniu œrodków, nie
idŸmy w stronê dowo¿enia osób –
odpar³.
So³tys Stanis³awa Bobko znalaz³a na ten problem proste i szybkie
rozwi¹zanie. Stwierdzi³a, ¿e osoba,
która nie zgodzi siê na dojazd i pracê, powinna byæ wyrejestrowana, a
je¿eli ktoœ chce doje¿d¿aæ i ktoœ
chce pracowaæ, to trzeba daæ mu
najpierw szansê.
- Uwa¿am, ¿e osoba bezrobotna,
która nigdy nie zbrudzi³a r¹k prac¹,
nie bêdzie pracowaæ – podsumowa³a.
G³os w dyskusji zabra³ radny
Janusz Skrobiñski, który nie ukrywa³ podziwu dla CIS.
– Myœlê, ¿e ta instytucja jest z
Kosmosu, nie pasuje do naszych
realiów. Nie rozumiemy chyba sensu istnienia takiej instytucji. Uwa¿am, ¿e powinna byæ bardzo bliska
wspó³praca z nasz¹ opiek¹ socjaln¹, jeœli chodzi o CIS. CIS nie
jest od tego, by zlikwidowaæ bezrobocie na rynku. Bardzo fajnie, ¿e
próbuj¹ to robiæ, kszta³c¹ ludzi,
wyci¹gaj¹ ich, aktywizuj¹. Jaki jest
problem z dojazdem? Wsi¹dzie na
rower i pojedzie. To nie jest du¿y
problem. Ludzie w du¿ych miastach pokonuj¹ 20 km po to, ¿eby
pracowaæ. Nie daje siê ryby cz³owiekowi, tylko trzeba daæ mu wêdkê, niech rybê sobie z³owi sam.
Chylê czo³a, bo przez piêæ lat to, co

oni zrobili w tym CIS-e, jakie maj¹
efekty... To jest jak instytucja z
Kosmosu. S¹ tu m³odzi ludzie,
otwarci, dzia³aj¹, jak mog¹, ale zaznaczam jeszcze raz – to nie jest
instytucja, która ma rozwi¹zaæ problem bezrobocia, bo nie od tego oni
s¹ – powiedzia³.
So³tys Bonina Waldemar Zakrzewski odniós³ siê z kolei do jednego ze zdjêæ przedstawiaj¹ce warunki
¿ycia w przybudówce, jednego z
mieszkañców naszego powiatu.
-Pokaza³ pan zdjêcie, które
mo¿e niektórych zaskoczy³o, ale co
niektórzy ludzie s¹ sobie winni. Oni
sami sobie zgotowali taki los. Ten
pan wstydzi³by siê pokazaæ, ¿eby
przyszli do niego i go sfotografowali. Ca³e ¿ycie nie robi³, leñ œmierdz¹cy, a potem uwa¿a, ¿e trzeba mu daæ
albo pomóc. Dzisiaj gros ludzi do
tego tak podchodzi, bo u niego bieda, albo coœ. A nie pij, zaoszczêdŸ,
i trzeba pracowaæ – powiedzia³.
£ukasz Wójcicki zaoponowa³,
twierdz¹c, ¿e so³tys nie do koñca ma
racjê.
– Zgodzê siê z panem w tej czêœci, w której twierdzi pan, ¿e najczêœciej sami s¹ sobie winni. Wpadli w
tarapaty, czêsto maj¹ ju¿ spalone
mo¿liwoœci pracy u niektórych pracodawców, którzy, jak tylko widz¹
zdjêcie tej osoby, to nie chc¹ ze mn¹
rozmawiaæ. Ale skoro te osoby przychodz¹ do CIS-u, to chc¹ coœ jeszcze z sob¹ zrobiæ. Ja robiê wszystko,
¿eby z powrotem te osoby zaktywizowaæ, ale to jest prawda, ¿e ktoœ siê
kiedyœ pogubi³. By³ taki ciekawy
przypadek przedstawiciela handlowego, który trafi³ do wiêzienia, bo
nie zap³aci³ jakieœ kary. Wróci³ z
wiêzienia, okaza³o siê, ¿e pracy nie
ma, domu nie ma – znalaz³ siê na
ulicy – powiedzia³.
£ukasz Wójcicki odniós³ siê
równie¿ do sytuacji na rynku pracy.
Zauwa¿y³, ¿e jeszcze trzy lata temu
zdecydowanie ³atwiej mo¿na by³o
znaleŸæ pracê dla uczestników CIS,
ni¿ obecnie. Jest to wynik kryzysu.
Obecn¹ sytuacjê okreœli³, jako bardzo z³¹.
Swoje zdanie na temat dzia³alnoœci CIS wyrazi³ równie¿ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Piotr Æwik³a.
- Jeœli spoœród 55 uczestników,
dwóch wróci do spo³eczeñstwa, to
ju¿ jest wielki sukces. Sporo z tych
ludzi ma problem z alkoholem, dlatego jest krótka pi³ka. Komunikacja
z kolei, to problemem ca³ej gminy,
ale jeœli te osoby nie bêd¹ chcia³y
same do nas dotrzeæ, to my nic nie
zrobimy, s¹ osoby, którym siê chce,
wtedy warto im pomóc i rozmawiaæ
z CIS-em – powiedzia³.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

Na co wioski
Hala nie tylko
wydadz¹ pieni¹dze? na sport
(RADOWO MA£E). Dochody
bud¿etu gminy Radowo Ma³e na
ten rok zaplanowano w wysokoœci
10.519.795 z³, natomiast wydatki
w wysokoœci 12.359.793 z³. Planowany deficyt bud¿etu wynosi wiêc
1.839.998 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek.

Sygna³y czytelników

So³ectwa otrzymaj¹ w sumie
183 tys. z³. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone m.in. na chodniki.
Mo³dawin wyda na budowê
chodnika we wsi 10, 5 tys. z³, z kolei
so³ectwo Rogowo – na modernizacjê - 9 tys. z³. So³ectwo Pogorzelica
3 tys. z³ przeznaczy na zakup przystanku autobusowego, a kolejne

4.400 wyda na zagospodarowanie
placu komunalnego.
Siedlice 1 tys. z³ przeznacz¹ na
zakup drzwi do remizy, kolejne
1.500 z³ - na zakup drzew i krzewów,
którymi zostanie obsadzona wieœ.
So³ectwo Czachowo przeznaczy na
zagospodarowanie œwietlicy stra¿ackiej 7.900 z³.
W sumie 62.900 z³ so³ectwa
przeznacz¹ na upiêkszenie swoich
wsi i tak: so³ectwo Orle na zagospodarowanie swojego placu komunalnego wyda kwotê 5.300 z³, Dargomyœl – 8 tys. z³, Sienno Dolne –
8.400 z³, Gostomin – 2.200 z³,
Troszczyno – 9.400 z³, Radowo
Wielkie – 7.500 z³, Rekowo – 5.700
z³, natomiast so³ectwo Radowo
Ma³e – 1.500 z³.
MM

W redakcji pojawi³
siê mieszkaniec
Dobrej z pytaniem

- Skoñczy³y siê ju¿ wybory, ale nastêpne za cztery
lata. By³em w tej sprawie ju¿ u burmistrza, na policji i w prokuraturze,
ale wszyscy mówi¹, ¿e to nie nale¿y
do nich, ¿e mo¿e Szczecin, a mo¿e
Warszawa. Chodzi mi o to, dlaczego
nie mogê zag³osowaæ na takiego
radnego, jakiego chcê, tylko muszê
na tych z listy kandydatów KWW z
danego okrêgu. To nie jest tylko
moje pytanie, wiele osób o to pyta.
Dlaczego nie mo¿na zag³osowaæ na
przys³owiowego Kowalskiego, bo
ten jest z innego okrêgu? A chcia³bym, ¿eby to w³aœnie on zosta³ radnym, g³osowaæ na niego jednak nie
mogê. Dlaczego?
Redakcja
Zgodnie z Rozdzia³em 6 Obwody g³osowania Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, art. 30.:
„2. Podzia³u gminy na sta³e obwody g³osowania dokonuje rada
gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2a. Sta³y obwód g³osowania powinien obejmowaæ od 500 do 3000
mieszkañców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód mo¿e obejmowaæ

mniejsz¹ liczbê mieszkañców.
2b. Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
tworzy odrêbny obwód g³osowania
w szpitalu, zak³adzie pomocy spo³ecznej, zak³adzie karnym i areszcie
œledczym, je¿eli w dniu wyborów
bêdzie w nim przebywaæ co najmniej 15 wyborców objêtych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której po³o¿ona jest wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest mo¿liwe wy³¹cznie
w uzasadnionych przypadkach na
wniosek kierownika tej jednostki”.
Na poziomie gminnym wiêc nie
ma mo¿liwoœci wprowadzenia
okrêgu jednomandatowego na obszarze obejmuj¹cym liczbê ludnoœci powy¿ej 3 tys. mieszkañców.
Wielomandatowoœæ zosta³a wprowadzona przez Sejm i tylko Sejm ma
moc ustawodawcz¹, aby to zmieniæ.
Jednak w przypadku Dobrej, to
od Burmistrza i Rady Miejskiej zale¿y, czy teren miasta bêdzie podzielony tak jak dotychczas na dwa obwody, czy wiêcej.
W samej Dobrej mieszka bowiem poni¿ej 3 tys. mieszkañców,
tote¿ na dobr¹ sprawê móg³by byæ
tam jeden obwód wyborczy, ale te¿
mo¿e byæ ich kilka.
MM

(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w tym mieœcie radny
Bogdan Górecki poruszy³ problem akustyki w hali sportowej.
Radny zaproponowa³, by zamiast wydawaæ pieni¹dze na drobne
rzeczy wykonaæ odpowiedni¹ akustykê na hali sportowej w £obzie.
– Nie rozdrabniajmy siê na ma³e
zadania. Hala to problem, który

wszystkich dotyczy, za³atwmy ten
temat, bo to nam siê op³aci w przysz³oœci. Tam mo¿emy zarobiæ pieni¹dze na komercyjnych imprezach,
bo nie mamy ani kina, ani nie bêdziemy mieli – powiedzia³.
Doda³ równie¿, ¿e w tym miejscu mog³yby odbywaæ siê równie¿
inicjatywy kulturalne. Czy tak siê
stanie, zale¿eæ bêdzie od zasobu
bud¿etu i rajców miejskich. MM

Siódemka sobie
jeszcze poczeka
(BE£CZNA). W tej
miejscowoœci
wprawdzie jest
kanalizacja, jednak
nadal siedem osób
oczekuje na pod³¹czenie
do niej.
Jak powiadomi³a so³tys Be³cznej Barbara Kordyl podczas sesji
Rady Miejskiej, ca³a wieœ pod³¹czona jest pod oczyszczalnie œcieków
prócz siedmiu rodzin.

- Ludzie w Be³cznej p³ac¹ du¿o
i czekaj¹ cierpliwie. Jeœli radni bêdê
mieli pieni¹dze, które bêd¹ pozwala³y burmistrzowi podzieliæ, to pamiêtajcie o Be³cznej, o tych siedmiu
rodzinach, które te¿ p³ac¹ po dwadzieœcia parê z³otych za metr szeœcienny. Szamba jakie s¹, takie s¹, a
oni p³ac¹ za wodê z gruntu, która do
nich wp³ywa – powiedzia³a so³tys.
Odpowiedzi udzieli³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, który
stwierdzi³, ¿e budynki zosta³y pominiête nie z winy gminy.
– To by³y budynki, które by³y
w³asnoœci¹ PKP. Gmina robi³a projekt, PKP
nie wyrazi³o zgody na
pod³¹czenie
tych
trzech budynków do
sieci kanalizacyjnej,
dlatego tak zosta³y.
Nie ukrywam, nie wiemy, jakie bêd¹ dochody w roku przysz³ym,
mamy priorytety, ale
mo¿liwe, ¿e jakieœ
œrodki na projekt bêd¹,
przede wszystkim od
projektu musimy rozpocz¹æ – powiedzia³.
Mieszkañcom pozostaje nadal czekaæ i mieæ
nadziejê, ¿e choæ na projekt bêdzie...
MM
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Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Osiemnaœcie projektów
uchwa³ do rozpatrzenia
IV sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie odbêdzie siê w czwartek,
27 stycznia br., o godz. 16.30, w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Obrady rozpoczn¹ interpelacje,
wnioski i zapytania radnych. Nastêpne punkty to sprawozdania: z
realizacji zadañ wynikaj¹cych z
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. oraz z dzia³alnoœci Spó³dzielni Socjalnej „Skwerek” za okres od kwietnia do listopada 2010 r. Nastêpnie burmistrz poinformuje o swojej dzia³alnoœci
miêdzy sesjami.
Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach:
1) przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków;
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê; 3) zmiany
bud¿etu Gminy Wêgorzyno na rok
2011; 4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wêgorzyno na lata 2011-2020; 5) nadania

statutu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie; 6) uchwalania
Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie w gminie Wêgorzyno na lata 2011-2014, trybu i
sposobu powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego oraz szczegó³owych
warunków jego funkcjonowania; 7)
zmiany uchwa³y Nr XLV /539/2010
Rady Miejskiej w Wêgorzynie z
dnia 28 paŸdziernika 2010 r. w sprawie okreœlenia stawek podatku od
nieruchomoœci; 8) przejêcia przez
Gminê Wêgorzyno zadania w zakresie utrzymania czystoœci ulic powiatowych w Wêgorzynie; 9) pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, okreœlenia zasad zbywania
i obci¹¿ania lokali mieszkalnych
oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokoœci jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Wêgorzyno (pierwsze czytanie); 10) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci oznaczonej numerem
249/1 po³o¿onej w obrêbie ewiden-

cyjnym nr 2 miasta Wêgorzyno; 11)
uchylenia uchwa³y nr XXXII/363/
2005 w sprawie wyra¿enia zgody na
zastosowanie bonifikaty od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci osobom fizycznym i prawnym oraz ich nastêpcom
prawnym oraz ustalenia zasad przekszta³cania; 12) wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoœci
zabudowanej oznaczonych numerem ewidencyjnym 110/2 po³o¿onej
w obrêbie Sielsko; 13) wyra¿enia
zgody na sprzeda¿ w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomoœci gruntowej oznaczonej numerem 61 po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta Wêgorzyno; 14 16) zatwierdzenie planów pracy komisji na 2011 rok; 17) zarz¹dzenia
wyborów so³tysów i Rad So³eckich;
18) zarz¹dzenia wyborów Rady
Osiedlowej w Wêgorzynie.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych oraz na
interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach.
(r)
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A Ty mi
mówisz, ¿e...
„Chiñczycy przejmuj¹ Hutê Stalowa Wola” - poinformowa³a w tytule „Rzeczpospolita” z 19 stycznia
2011 roku. Jakby w odpowiedzi
znalaz³em krótki komentarz do tego
na widnokrêgi.blog.pl
Pierwszy program Polskiego radia, 20 XII, „Poranne Rozmaitoœci
Rolnicze”. Spikerka: „Niemieccy
w³aœciciele polskich cukrowni nie
s¹ zainteresowani wspieraniem
produkcji buraka cukrowego w Polsce”.
Te¿ mi coœ. Czemu mieliby dawaæ zarabiaæ Polakom, gdy mo¿na
daæ zarobiæ swoim? Wolny rynek,
no nie? (A trzeba wiedzieæ, ¿e Polska by³a uznanym w Europie eksporterem cukru.)
Póki co, idzie to tak: stocznie Arabom. Huty - Hindusom i Chiñczykom. £¹cznoœæ – Francuzom.
Produkcja i dystrybucja paliw Rosjanom. Cukrownie, lokalne media, energetyka - Niemcom. Banki –
swoim. Kopalnie - zalaæ.
I tak dalej, i tak dalej.
Wolny rynek w suwerennej Polsce.
A Ty mi mówisz, ¿e pañstwa jest
za du¿o w gospodarce. W rzeczy
samej. Ale czyjego pañstwa?

Zimno…., ciep³o…
£obeska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. jako firma dostarczaj¹ca
ciep³o na bie¿¹co monitoruje temperatury zewnêtrzne. Wielkoœæ naszych bie¿¹cych dostaw reguluj¹
urz¹dzenia „prowadzone” wg zmieniaj¹cej siê temperatury zewnêtrznej. Ni¿sza temperatura zewnêtrzna
- oznacza wy¿sz¹ temperaturê ciep³a i wiêksze otwarcie zaworów regulacyjnych, ale zawsze tak, ¿eby
zapewniæ temperaturê w pomieszczeniach na poziomie 20º C.
Rok 2010 by³ wg naszych obserwacji ekstremalny, jeœli chodzi o
temperatury zewnêtrzne. Musieliœmy dostarczyæ znacznie wiêcej ciep³a, ¿eby zapewniæ naszym Odbiorcom komfort cieplny w mieszkaniach. Tym samym musieliœmy zu¿yæ
znacznie wiêcej wêgla, ¿eby wyprodukowaæ t¹ wiêksz¹ iloœæ ciep³a.
W poni¿szej tabeli zestawiliœmy
dane za ostatnie lata: œredni¹ tem-

peraturê zewnêtrzn¹, iloœæ dni dostawy ciep³a w roku, wskaŸnik stopniodni, który jest tym wy¿szy, im
ni¿sza jest temperatura zewnêtrzna
i im d³u¿ej trwa sezon grzewczy.
Jak widaæ z tej tabeli w
roku 2010 wyst¹pi³y ekstremalne warunki zewnêtrzne:
znacznie d³u¿szy okres dostawy ciep³a, ni¿sza œrednia
temperatura zewnêtrzna, a
szczególnie widaæ to po
wskaŸniku stopniodni. Dodam, ¿e do planowania przyjmujemy powy¿sze wskaŸniki w nastêpuj¹cej wysokoœci: 218 dni, 4,77ºC,
3319 stopniodni. Wielkoœci planowane zosta³y wiêc w ub. roku znacznie przekroczone.
„Wyj¹tkowym” miesi¹cem jeœli
chodzi o œrednie temperatury miesi¹ca w ostatnich latach by³ grudzieñ

2010, którego temperatura wynios³a
-5,6ºC, a w innych latach temperatury te wynios³y:
To wszystko oznacza znacznie

wiêksz¹ iloœæ dostarczonego ciep³a
i wiêksze koszty dostawy ciep³a dla
naszych odbiorców. A przypomnê,
¿e od paŸdziernika 2010 r. obni¿yliœmy nasze ceny o prawie 5%, ¿e nie
wspomnê o obni¿aniu mocy zamówionej dla naszych odbiorców - w
wiêkszoœci przypadków z naszej
inicjatywy.

Dlatego nale¿y przyjmowaæ z
zadowoleniem dzia³ania naszych
odbiorców w zakresie termomodernizacji swoich budynków, co sami
im sugerujemy. Bo to siê op³aca
- równie¿ nam, bo bêdziemy
musieli zu¿yæ mniej wêgla na
wyprodukowanie mniejszej iloœci ciep³a. Oczywiœcie wszystko stosownie do temperatury
zewnêtrznej jaka wyst¹pi, ale
na pewno zawsze mniej, ni¿
gdyby takich prac nie podejmowano. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿eby wszystko wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹, a efekty
przyjd¹ same.
Miesi¹c styczeñ daje „odpocz¹æ” Odbiorcom i wyraŸnie odbiega od planowanych temperatur zewnêtrznych, ale w kierunku odwrotnym ni¿ miniony grudzieñ.
Korzystaj¹c z okazji ¿yczymy nie tylko naszym Odbiorcom, ale
wszystkim mieszkañcom ziemi
³obeskiej na nadchodz¹cy rok
wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia, ciep³a - nie tylko rodzinnego i
przyjaznych rachunków za ciep³o.
Ryszard Sola
Prezes £EC Sp. z o.o.
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Zagro¿enia powodziowe w powiecie
(POWIAT). W minionym tygodniu silne roztopy spowodowa³y znaczny wzrost poziomu
wód w rzekach. W niektórych miejscach
woda wystêpowa³a z koryt rzek. A jak ta
sytuacja wygl¹da³a w naszym powiecie?
RESKO. Najniebezpieczniej
by³o jak zwykle w Resku. Tam rzeka
Rega tradycyjnie wylewa przed
mostem oraz w okolicy oczyszczalni. Wprawdzie stan alarmowy w
Resku zosta³ znacznie przekroczony, jednak to nie wezbrane wody w
rzece by³y przyczyn¹ k³opotów
mieszkañców tego miasta, a wysoki
poziom wód gruntowych spowodowany szybkimi roztopami.
Wysoki poziom wody w Redze
utrzymywa³ siê ju¿ od 18 stycznia.
Wówczas w Resku wynosi³ on 432
cm, przy stanie alarmowym - 410
cm. W pi¹tek poziom wody by³ taki
sam, jak we wtorek.
Przy ulicy Zielonej 18 stycznia,
w godzinach porannych, przy stanie
wody w rzece 432 cm 12 stra¿aków
z jednostki OSP w Resku i OSP
£osoœnica uk³ada³o worki z piaskiem w celu zabezpieczenia budynku mieszkalnego. Posesja zosta³a podtopiona, jednak nie wod¹ z
rzeki, a wodami gruntowymi. Posesja ta jest najbardziej wysuniêta w
stronê rzeki. Jednak mo¿na by³o
wchodziæ na podwórko posesji;
woda by³a wypompowywana co
jakiœ czas przez stra¿ po¿arn¹.
- Zarówno 18, jak i 21 stycznia
poziom wody wynosi³ 432 cm. Jedynie ten budynek stwarza jakiœ problem. Trudno stwierdziæ, ¿e to wina
rzeki, to wysoki poziom wód gruntowych i tak to trzeba rozumieæ.
Bardzo szybko topnia³ œnieg, a ziemia jest jak g¹bka.
W³aœciciel ma kupiæ sobie pompê i wykonywaæ to zadanie we w³asnym zakresie. Stra¿ po¿arna nie
bêdzie robiæ tego typu us³ug. Buduj¹c siê tak blisko rzeki, musia³ siê
liczyæ z tym, ¿e wody podskórne czy
gruntowe bêd¹ wchodzi³y. Podobnie przy rzecze Redze w miejscowoœci Œwiekotki – za oczyszczalni¹
œcieków. Tam jest jedna posesja,
która te¿ notorycznie jest zalewana.
Ci panowie jednak maj¹ w³asne
pompy elektryczne, które automatycznie wypompowuj¹ wodê z piwnicy. Tam stra¿ nie interweniuje,
ludzie sami daj¹ sobie radê – powiedzia³ pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz¹dzania
Kryzysowego, Ochrony Ludnoœci i
Spraw Obronnych przy Starostwie
Powiatowym w £obzie Zbigniew
¯urawek.

W zwi¹zku z du¿ym zagro¿eniem powodziowym odczyty na
Redze dokonywane by³y przez pracownika urzêdu trzy razy dziennie,
natomiast z zamontowanego tam
miligrafu – co pó³ godziny. Elektroniczny pomiar wody sfinansowa³o
województwo.
GMINA £OBEZ
Sztab Kryzysowy nie mia³ ¿adnych informacji o podtopieniach w
£obzie. Jeœli takie by³y, ludzie radzili sobie sami, bez zawiadamiania
o tym s³u¿b. Sztab otrzyma³ jedynie
informacje o podtopionych ogródkach. W miniony pi¹tek w rzece
Redze w £obzie by³o 167 cm. Najwy¿szy stan wody by³ oczywiœcie 18
stycznia i wynosi³ 180 cm, przy
maksymalnym poziomie 205 cm.
W zwi¹zku z niewielkim zagro¿eniem powodziowym stan na rzece
Redze w £obzie monitorowany by³
dwa razy dziennie.
GMINA WÊGORZYNO
W tej gminie by³o jedno wezwanie – 15 stycznia oko³o godz.
7.30. O pomoc poprosi³ so³tys wsi
Sielsko, informuj¹c podinspektora Zarz¹dzania Kryzysowego gminy Wêgorzyno o zalaniu wodami
roztopowymi dwóch posesji i gospodarstw. Na miejsce zdarzenia
skierowano jednostki OSP z miejscowoœci: Sielsko, Runowo,
Zwierzynek i Wêgorzyno. Ca³oœci¹ akcji dowodzi³ oficer PSP w
£obzie po uprzednim przekazaniu
dowodzenia przez komendanta
OSP. W akcji wypompowywania
wody z zalanych terenów i pomieszczeñ piwnicznych wziê³o
udzia³ 27. stra¿aków z czterech
OSP z gminy Wêgorzyno. W usuwaniu skutków u¿yto cztery wozy
bojowe i 11 motopomp (autopompy i motopompy), akcjê zakoñczono o godzinie 17.00. Przy okazji
przyda³y siê œwie¿o otrzymane
cztery motopompy, jakie ochotnikom przekaza³ komendant gminny
Krzysztof Paluch niemal tu¿ przed
akcj¹.
Mimo wezwania o tak wczesnej
godzinie, stra¿acy musieli poczekaæ, a¿ zbierze siê wiêcej wody, by
mo¿na by³o rozpocz¹æ akcjê. Nie
wszyscy stra¿acy byli obecni do
godziny 17.00.

DOBRA I RADOWO MA£E
W gminie Dobra nie by³o zdarzeñ odnotowanych przez sztab zarz¹dzania kryzysowego. Podobnie
w gminie Radowo Ma³e by³y zalane
piwnice, jednak mieszkañcy odwadniali je sami.
– Podtopienia nie wynikaj¹
jedynie z bliskoœci rzek, ale i z wód
roztopowych. W naszym powiecie
s¹ podtopienia roztopowe. U nas
powodzi w ogóle nie by³o. Powiat
³obeski w porównaniu z innymi powiatami jest bezpieczny, ale teren
temat nie jest nam obojêtny. Temat
teren by³ przedmiotem obrad zarz¹du. Posiedzenie mia³o miejsce 19
stycznia. Jednym z punktów by³o
omówienie spraw, zwi¹zanych z
podtopieniami. 20 stycznia do
£obza przyjecha³ pan Kazimierz
Œwierzko. kierownik Zachodniopomorskiego Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie
oddzia³ terenowy w Nowogardzie.
Przedstawi³ nam ogóln¹ sytuacjê
odnosz¹c¹ siê do zlewni rzeki Regi
i mo¿liwoœci regulacji poziomu
wód. Nad rzek¹ Reg¹ mamy kilka
miast: Œwidwin, £obez, Resko, P³oty, Gryfice i Trzebiatów. Najgorsza
sytuacja jest w Trzebiatowie – tam
s¹ autentyczne powodzie, a nie podtopienia. Regulacja wysokoœci poziomu wód na pozosta³ej czêœci
Regi – do Ÿród³a jest wspólnie
uzgadniana i regulowana – nie mo¿e
sobie ka¿dy sam regulowaæ, bo
mo¿na by³oby doprowadziæ do tego,
¿e woda zala³aby Trzebiatów dwa
razy tyle. Jesteœmy w tej szczêœliwej
sytuacji, ¿e s¹ tu tylko podtopienia.
Szczególnie nara¿on¹ na podtopienia jest oczyszczalnia œcieków w
Resku. Obecnie jest zabezpieczona,
na murkach stra¿acy u³o¿yli worki z

piaskiem, mimo ¿e i tak 50 cm brakowa³o. Odpowiednie s³u¿by s¹
przygotowane na najgorsze – od
s³u¿b monitoruj¹cych do s³u¿b reaguj¹cych. W odpowiednich miejscach sk³adowany jest piasek, worki
i ³opaty do nape³niania. Jest te¿ koparka. Jesteœmy przygotowani. Pogoda nam troszkê pomog³a w postaci ni¿szych temperatur. Okazuje siê,
¿e wody sp³ywaj¹ce z pól nie s¹ takim zagro¿eniem, jak wody sp³ywaj¹ce z lasów. Ten proces jest o wiele
wolniejszy – doda³ Zbigniew ¯urawek.
Poza miastami, Rega wyst¹pi³a
ze swojego koryta, rozlewaj¹c siê na
³¹kach i swoich naturalnych polderach.
Inna rzecz, o której obecnie nie
wspomina siê, to fakt, i¿ ostatnia
melioracja rzeki Regi mia³a miejsce
jeszcze w 1957 roku. W ci¹gu kilkudziesiêciu lat podnios³o siê dno rzeki, tym samym lustro wody jest
wy¿ej. £ata miernicza jest na starym
dnie rzeki, wskazuje wiêc równoczeœnie poziom mu³u, osadów, naniesionego piachu i wody. Do tego
nie ma melioracji cieków wodnych
zbieraj¹cych wody z pól. Praktycznie powinny byæ dro¿ne i powinny
byæ na nich zastawki reguluj¹ce
sp³ywaj¹ce wody – w okresie roztopów, ale i w okresach suszy. Rowy
melioracyjne bowiem powinny s³u¿yæ zarówno nawadnianiu, jak i osuszaniu. Jak one wygl¹daj¹ obecnie –
nie trzeba mówiæ – w wiêkszoœci s¹
zwyczajnie zaroœniête i zamulone.
O zastawkach – nikt nie s³ysza³.
Najsmutniejsze jest to, ¿e zawsze s³yszy siê o usuwaniu skutków
powodzi – w trakcie jej trwania i po,
nie s³ychaæ jednak o usuwaniu przyczyn – przed.
MM
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Wiêcej przestêpstw o charakterze kryminalnym

Odprawa roczna policjantów

(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿ na
pocz¹tku roku odby³a siê odprawa
roczna policjantów. Pracownicy
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie oraz samorz¹dowcy z terenu
powiatu ³obeskiego skupili siê w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w tym mieœcie.
W odprawie uczestniczyli: I zastêpca Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie insp. Jacek Fabisiak, starosta Ryszard Brodziñski,
prokurator rejonowa – Klaudia Karpiñska, burmistrz £obza Ryszard
Sola, burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska, wójt Radowa
Ma³ego Józef Wypijewski.
Tradycyjnie ju¿ na pocz¹tku
odprawy komendant powiatowy
KPP w £obzie Robert Gaj przedstawi³ informacjê o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu ³obeskiego za okres
2010 r.

Przestêpstwa
W 2010 roku wszczêto 1.248
postêpowañ przygotowawczych,
czyli o 92 postêpowania wiêcej w
porównaniu do 2009 roku. Najwiêcej postêpowañ przygotowawczych
wszczêto w KPP w £obzie – 487, w
wyniku których stwierdzono pope³nienie 702 przestêpstw (48,3 proc.
ogólnej liczby przestêpstw w powiecie ³obeskim). W Posterunku
Policji w Resku wszczêto 289 postêpowañ przygotowawczych; stwierdzono pope³nienie 282 przestêpstw
(19,42 proc. ogólnej liczby). W
Posterunku Policji w Wêgorzynie z
kolei wszczêto 247 postêpowañ
przygotowawczych, w wyniku których stwierdzono pope³nienie 240.
przestêpstw (16,52 proc. ogólnej
liczby). Natomiast w Posterunku
Policji w Dobrej wszczêto 119 postêpowañ
przygotowawczych;
stwierdzono tu pope³nienie 138
przestêpstw (9,5 proc. ogólnej liczby). Najmniej, bo 106, postêpowañ

przygotowawczych wszczêto na terenie dzia³ania gminy Radowo
Ma³e, w wyniku których stwierdzono 90 przestêpstw, tj.6,2 proc.
Stwierdzono znaczny wzrost, bo
z 752 do 948 (26,1 proc.) przestêpstw o charakterze kryminalnym
w stosunku do roku ubieg³ego.
Policja odnotowa³a równie¿
wzrost przestêpstw stwierdzonych
przeciwko ¿yciu i zdrowiu. W roku
2010 odnotowano 44 tego typu
przestêpstwa, czyli o siedem wiêcej
ni¿ w roku poprzednim. Uzyskany
wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców
wyniós³ 90,9 proc., co jest dobrym
wynikiem plasuj¹cym ³obesk¹ jednostkê w œrodkowej pozycji w województwie.
Z kolei zmniejszy³a siê liczba
przestêpstw stwierdzonych o charakterze gospodarczym. Ujawnionych zosta³o 60 przestêpstw o charakterze gospodarczym, o 13 mniej
ni¿ w 2009 roku.
W najbardziej dokuczliwej spo³ecznie kategorii tj. przestêpstwach
przeciwko mieniu policja odnotowa³a kolejny wzrost z 526 w 2009
roku do 679 w roku 2010. Wykrywalnoœæ tych¿e przestêpstw wzros³a
z 42 proc. w 2009 roku do 50,1 proc.
w 2010 roku.
Policja stwierdzi³a równie¿
wzrost kradzie¿y mienia ze 173. w
2009 r. do 232 w roku minionym.
Uzyskany wskaŸnik wykrywalnoœci
sprawców przestêpstw kradzie¿
wyniós³ w roku ubieg³ym 45,9 proc.;
wzrós³ on o 3,2 proc. w stosunku do
roku 2009, co plasuje ³obesk¹ jednostkê na pi¹tym miejscu w województwie.
W minionym roku wzros³a równie¿ iloœæ kradzie¿y z w³amaniem.
Stwierdzono 294 przestêpstwa, gdy
w 2009 roku odnotowano 177 przestêpstw. Jednoczeœnie policja
zwiêkszy³a o 19,8 proc. skutecznoœæ
ustalenia sprawców przestêpstw
kradzie¿y z w³amaniem. Wzrost tej
kategorii przestêpstw nast¹pi³ po
ujawnieniu przez policjantów grupy
przestêpczej, która dokonywa³a
przestêpstw na terenie gminy Dobra. Wœród nich byli równie¿ nieletni, przestêpstwa te by³y zaœ dokonane w latach 2008-2009 i zg³oszone
dopiero w 2010 roku. Pokrzywdzonymi zaœ byli mieszkañcy powiatu
³obeskiego jak równie¿ du¿a liczba
osób przyjezdnych z innych czêœci
kraju.
Zmniejszy³a siê natomiast liczba
przestêpstw rozbójniczych z 8 w
2009 r. do 5 w 2010 roku. WskaŸnik
wykrywalnoœci w tej kategorii wyniós³ 100 proc. i plasuje jednostkê

³obesk¹ na wysokiej pozycji województwa zachodniopomorskiego.
W latach 2008/2009 równie¿ odnotowano spadek tych przestêpstw z
14 do 8.
Wzrost stwierdzonych przestêpstw nast¹pi³ jednak w kategorii
uszczerbku na zdrowiu z 23 do 32.
W 30 przypadkach ustalono sprawców; 19 z nich zosta³o pope³nionych
przez nieletnich.
W kategorii przestêpstw kradzie¿y pojazdu w roku 2010 i w roku
2009 policja ³obeska odnotowa³a po
2 przestêpstwa. WskaŸnik zagro¿enia pod tym wzglêdem wynosi 0,5 i
plasuje powiat ³obeski na 2 miejscu
w województwie. Jednak uzyskany
wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców
tych przestêpstw wyniós³ 50 proc.
Nast¹pi³ dosyæ znaczny wzrost
liczby stwierdzonych przestêpstw
narkotykowych z 40 w roku 2009 do
95 w roku minionym.
Zmniejszy³a siê natomiast liczba
bójek i pobiæ z 12 w roku 2009 do 10
w roku 2010. Nasz powiat lokuje siê
poni¿ej œredniej województwa
w zakresie wykrywalnoœci tej kategorii przestêpstw, który w ubieg³ym
roku wyniós³ 80 proc., wzrós³ on
jednak w stosunku do 2009 roku z
66,7 proc.
W kategorii przestêpstw niszczenia mienia policja odnotowa³a
spadek liczby stwierdzonych zdarzeñ z 76 w roku 2009 do 61 w roku
2010.
Wzros³a jednoczeœnie skutecznoœæ w zakresie ustalania sprawców
z 40,3 proc. w 2009 roku do 45,9
proc. w roku ubieg³ym.
- Omawiaj¹c przestêpstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci bezsprzecznie stwierdziæ nale¿y, i¿ osi¹gniêty wynik tj.
299 jest w pe³ni zadawalaj¹cy, nie
nale¿y tej problematyki rozpatrywaæ jako wzrost zagro¿enia, lecz
raczej jako zwiêkszenie efektywnoœci pracy w tym zakresie i ujawnienie wiêkszej iloœci sprawców przestêpstw o tym charakterze a co siê
bezpoœrednio z tym wi¹¿e zmniejszenie zagro¿eñ wynikaj¹cych z
kierowania pojazdami przez osoby
nietrzeŸwe. W 2010 roku zatrzymaliœmy 323 nietrzeŸwych kieruj¹cych, jednak czêœæ postêpowañ bêdzie zakoñczona w bie¿¹cym roku.
Uzyskany wskaŸnik zagro¿enia na
10 tys. mieszkañców, wynosz¹cy
80,6 przy œredniej w województwie
58,6, na tle pozosta³ych jednostek
uplasowa³ nas na pierwszym miejscu w województwie, co tak¿e wykazuje, ¿e nasza praca na tej p³aszczyŸnie przynosi pozytywne rezul-

taty – powiedzia³ komendant.
W minionym roku wzros³a liczba ujawniania nieletnich sprawców
czynów karalnych. W roku 2009
policja ustali³a 77 nieletnich sprawców, a w roku ubieg³ym - 101. Iloœæ
stwierdzonych czynów karalnych
wzros³a z 89 do 141. Nieletni dopuœcili siê wiêkszej iloœci czynów karalnych dotycz¹cych kradzie¿y z
w³amaniem, kradzie¿y uszczerbku
na zdrowiu, posiadania œrodków
odurzaj¹cych.

Alkoholizm równie¿
wœród nieletnich
Z roku na rok wzrasta jednak
zjawisko alkoholizmu na terenie
dzia³ania KPP w £obzie. Dotyka to
nie tylko osób doros³ych, ale jest
zauwa¿alne w œrodowisku szkó³
gimnazjalnych
i
œrednich.
W analizowanym okresie zatrzymano 68 nieletnich znajduj¹cych
siê w stanie nietrzeŸwym, z tego
dwie osoby zatrzymano w izbie
wytrzeŸwieñ. Podczas przeprowadzonych prelekcji i spotkañ w
szko³ach nieletni jednoznacznie
wypowiadali siê, i¿ mieli przynajmniej kilkakrotnie kontakt z wyrobami alkoholowymi. Policjanci na
przestrzeni ubieg³ego roku kilkakrotnie przeprowadzali dzia³ania
ukierunkowane na ujawnienie nieletnich znajduj¹cych siê pod
wp³ywem alkoholu lub w stanie
nietrzeŸwoœci, kontroli miejsc
sprzeda¿y alkoholu w celu ujawnienia przypadków ³amania zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych lub jego podawania skodyfikowanych w Ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
KPP w £obzie prowadzi³a równie¿ szereg innych dzia³añ tj. pogadanek, szkoleñ wœród rodziców, jak
i m³odzie¿y ukierunkowanych na
inne zjawiska patologiczne tj. narkomania, przemoc w rodzinie czy
te¿ prostytucja i wykorzystywanie
seksualne ma³oletnich.

Wykroczenia
W analizowanym okresie na terenie ca³ego KPP £obez ujawniono
8.734 wykroczeñ, w tym 6.491 represjonowanych.
Skierowano 743 wnioski o ukaranie w stosunku do sprawców.
Mandatami ukarano 5.734 sprawców, zastosowano œrodki oddzia³ywania poza karnego wobec 1.953
osób.
W analizowanym okresie osadzono w Pomieszczeniu Dla Osób
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Zatrzymanych 513 osób, wobec 395
w 2009r. Jest to wysoka iloœæ zatrzymañ i osadzeñ w PDOZ, skutkuj¹ca
wysokim obci¹¿eniem s³u¿bami
ochronnymi, które na I i II zmianie
s¹ wykonywane praktycznie
przez dzielnicowych i asystentów.
To z kolei powoduje oderwanie ich
od innych obowi¹zków. Tak¿e s³u¿by patrolowe i ruchu drogowego s¹
w du¿ym stopniu obci¹¿one s³u¿bami ochronnymi. Na ogóln¹ liczbê
osadzono w PDOZ 259 podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa (w
2009r. - 160), 102 osoby na polecenie S¹du lub Prokuratury (w 2009r.
- 120), 152 osób do wytrzeŸwienia
(w 2009 r - 115). Nie zatrzymano
cudzoziemców. Nie odnotowano
wydarzenia nadzwyczajnego w
s³u¿bie ochronnej.
Nastêpnym wa¿nym zagadnieniem obci¹¿aj¹cym w doœæ znacznym stopniu zadania wykonywane
przez policjantów pionu prewencji i
nie tylko jest s³u¿ba konwojowa. W
okresie 12 miesiêcy 2010r. przekonwojowano 290 osób i wykonano
239 konwojów. W porównaniu do
zesz³ego roku jest to postêpuj¹cy
spadek iloœci konwojowanych osób
o 73 i spadek iloœci konwojów o 39.
W konwojach na zasadzie wielokrotnoœci bra³o udzia³ 490 policjantów, przejechano 15.001 km (w
2009r. 560 funkcjonariuszy i
22.627 km) oraz przebyto w konwojach 396 godzin, co stanowi 50 s³u¿b
(w 2009r. 665 godzin - 83 s³u¿by).

Prewencja
W minionym roku przeprowadzono seriê dzia³añ z zakresu prewencji, m.in.: „Wszyscy dbamy o
bezpieczeñstwo”, „S³oñce na drodze w £obzie”,
„Bezpieczna zima z dzielnicowym”, „Bezpieczne ferie w Be³cznej”,
„Bezpieczny kulig w Dobropolu”, „VI Memoria³ Szachowy o Pu-
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char Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie”, „Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym”,
„Majowy festyn z motocyklistami i
Policj¹”, „Dzieñ Dziecka z policjantem”, „Odpowiedzialni gimnazjaliœci z Radowa Ma³ego”, „Policyjny
Miko³aj w £abuniu Wielkim” itd.
Dzielnicowi odbywali równie¿
systematyczne spotkania w szko³ach z pogadankami na temat unikania zagro¿eñ. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami by³y prowadzone wspólne dzia³ania i s³u¿by ze
Stra¿¹ Leœn¹ i Stra¿¹ Miejsk¹. Celem przeciwdzia³ania niew³aœciwemu zachowaniu siê nieletnich w
miejscach publicznych systematycznie by³y prowadzone dzia³ania
NIELETNI.
Za okres 12 miesiêcy 2010r.
wskaŸnik wykonania s³u¿by patrolowej dla ca³ej KPP wyniós³ 53,3
proc. i jest nieznacznie wy¿szy ni¿
w analogicznym okresie roku ubieg³ego (52,7 proc.). Na wskaŸnik
wykonania s³u¿by mia³y wp³yw kursy podstawowe nowo przyjêtych
policjantów, konwoje, delegowania, s³u¿ba w pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych, inne czynnoœci
administracyjne oraz zwolnienia
lekarskie. Bardzo du¿ym obci¹¿eniem dla wszystkich s³u¿b prewencyjnych z terenu £obza s¹ s³u¿by
ochronne, które wp³ywaj¹ na pogorszenie osi¹ganych wyników oraz na
spadek wykonania s³u¿by patrolowej i obchodowej.
Za okres 12 miesiêcy 2010r. funkcjonariusze ZPI KPP £obez wylegitymowali 7.491 osób (w 2009r. 6.848),
na 11.865 wylegitymowanych ³¹cznie
(w 2009r. - 12.843), brali udzia³ w
za³atwieniu 1.011 interwencji, na
1.771 za³atwionych interwencji
³¹cznie, w tym 276 domowych z ogólnej liczby 490. Doprowadzono
³¹cznie 612 osób (ZPI 253), w tym do
jednostek policji 154 (ZPI 100), do
placówek s³u¿by zdrowia 38 osób

(ZPI 6) oraz do miejsc zamieszkania
70 osób (ZPI 36).

Problematyka wykroczeñ
Policjanci KPP w £obzie o prawie 24,7 proc. zwiêkszyli swoj¹
aktywnoœæ w zakresie stosowania
postêpowania mandatowego czy te¿
kierowania wniosków o ukaranie do
S¹du Grodzkiego na sprawców wykroczeñ

Wypadki drogowe
W 2008r. policja zanotowa³a 34
takie zdarzenia, w 2009 roku 29
wypadków, natomiast w 2010 roku
- 28 wypadków drogowych.
Z kolei w 2008r. policjanci zanotowali 286 kolizji, w 2009r. - 265,
natomiast w 2010r. nast¹pi³ wzrost
zdarzeñ drogowych tego typu do
282.
W 2010r. odnotowano spadek
ofiar œmiertelnych z 7 (w 2008 i tyle
samo w 2009 r.) do 3.
W wypadkach drogowych na
terenie powiatu w roku 2008 rannych by³o 42 osoby, w 2009 roku 29 osób rannych, a w roku minionym - 28 osób. Najbardziej zagro¿onym dniem wed³ug iloœci zaistnia³ych zdarzeñ by³ pi¹tek, gdzie
stwierdzono 59 zdarzeñ drogowych
(4 wypadki i 55 kolizji). Najbezpieczniejszym dniem pod k¹tem
zagro¿eñ w ruchu drogowym by³a
niedziela, gdzie stwierdzono 24
zdarzenia drogowe (1 wypadek i 23
kolizje).
- Mi³o mi zakomunikowaæ, ¿e
nasza komenda zrealizowa³a wiêkszoœæ wyznaczonych mierników.
¯eby nie byæ pos¹dzonym o zbyt
posuniêty optymizm, to analizuj¹c
nasze dokonania za rok ubieg³y
mo¿na dostrzec pewne aspekty, które na pewno powinny byæ poprawione w roku bie¿¹cym. Mam tutaj na
myœli rosn¹c¹ tendencjê przestêpstw stwierdzonych w kategorii
kradzie¿y z w³amaniem i kradzie¿y,
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czy te¿ niezadowalaj¹c¹ iloœæ
stwierdzonych przestêpstw gospodarczych, gdy¿ akurat ta kategoria
jako jedna z nielicznych jest uzale¿niona od kreatywnoœci i aktywnoœci
policjantów. Pomimo tego, ¿e w
roku ubieg³ym w stosunku do roku
2009 ujawniono wiêcej wykroczeñ
w ruchu drogowym, jak równie¿
ujawniono stosunkowo wiêksz¹
iloœæ osób, które prowadzi³y pojazdy w stanie nietrzeŸwoœci, stan bezpieczeñstwa na drogach powiatu
³obeskiego nie uleg³ pogorszeniu.
Co prawda zmniejszenie iloœci wypadków i kolizji na terenie powiatu
³obeskiego wp³ynê³o w sposób
istotny na zagro¿enie. Trzeba mieæ
jednak œwiadomoœæ, ¿e policja ma
czasami ograniczony wp³yw na skalê tego zjawiska.
W pierwszym pó³roczu ubieg³ego roku dziêki przychylnoœci Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie stan etatowy KPP w
£obzie zwiêkszy³ siê do 79 etatów
policyjnych.
Ubieg³y rok w funkcjonowaniu
jednostki by³ rokiem trudnym zarówno w sensie finansowym, jak i
kadrowym. Do s³u¿by przyjêtych
zosta³o 3 funkcjonariuszy, którzy w
bie¿¹cym roku po zakoñczeniu adaptacji zawodowej do s³u¿by w jednostce stawili siê w I pó³roczu 2010.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ Panu staroœcie, Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu za
przychylnoœæ, dziêki czemu Rada
Powiatu przekaza³a 20 tys. z³otych, które zosta³y wykorzystane
na remont pomieszczeñ zajmowanych przez policjantów. Panu Ryszardowi Soli burmistrzowi Miasta i Gminy £obez za przekazane
œrodki finansowe w wysokoœci 7.
tys. z³, burmistrzom i wójtowi za
okazan¹ pomoc w bardzo trudnym
2009 roku. Bez pomocy Pañ i Panów realizacja ustawowych zadañ
policji by³aby wrêcz niemo¿liwa.
Otrzymaliœmy wsparcie zarówno
finansowe, jak i materialne czy te¿
organizacyjne. Dziêki pomocy
Pañstwa naprawie uleg³ sprzêt
transportowy.
Reasumuj¹c, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê Panu Komendantowi, Pani
Prokurator Rejonowej w £obzie
oraz Panu Prezesowi S¹du Rejonowego w £obzie, Panu staroœcie
oraz Przewodnicz¹cemu Rady
Powiatu, ale szczególne s³owa
podziêkowania chcia³bym skierowaæ do policjantów oraz pracowników cywilnych KPP w £obzie za
profesjonalizm, zaanga¿owanie w
wykonywaniu codziennych obowi¹zków s³u¿bowych, dziêki czemu osi¹gnêliœmy w roku minionym tak dobre rezultaty – doda³
komendant Rober Gaj.
MM
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Sarny na cmentarzu
(£OBEZ). Wysokie œniegi
i silne mrozy zmusi³y
dzikie zwierzêta do
poszukiwania pokarmu
w mieœcie. Czêœæ saren
zadomowi³a siê w
³obeskiej nekropolii,
gdzie smako³ykiem sta³y
siê œwie¿e kwiaty. Na
cmentarzu przebywaj¹ w
ci¹gu dnia, w nocy - s¹
w lesie.
Mamy za sob¹ ostry atak zimy,
jednak do wiosny jeszcze daleko.
Sarny na cmentarzu poszukuj¹ jedzenia, bo w lesie za cmentarzem
¿adnego paœnika nie ma.
Wprawdzie, jak twierdz¹ niektórzy sarny w tym miejscu bywaj¹
od dawna. Dopiero w tym roku
zacz¹³ siê problem. Dlaczego?
Wiele osób skar¿y siê na to, ¿e
s¹, kln¹, krzycz¹, bo sarny wyjad³y
kwiaty z wieñca, albo obgryz³y ga³¹zki œwierku. A gdyby podejœæ do
tego spokojnie, bez emocji, to przecie¿ i tak sami wyrzuciliby te same
kwiaty do kosza za dwa dni. Niektórym przeszkadzaj¹ œlady zwierz¹t,
innym ich odchody na œcie¿kach.
Niektórzy przeganiaj¹ je, gdy tylko
zobacz¹, tym samym powoduj¹c, ¿e
sp³oszone zwierzêta kalecz¹ siê o
rozbijane po drodze znicze. Nikomu
jednak nie przyjdzie do g³owy, ¿e w
wysokich œniegach, jakie jeszcze do
niedawna zalega³y, sarny nie znajd¹
po¿ywienia. Nikt te¿, nie zaniós³ za
teren cmentarza pokarmu dla zwierz¹t. Posypa³y siê za to skargi.
Prawdziwy problem zacz¹³ siê

jednak, gdy na terenie cmentarza w
tym roku pad³y dwie sarny. Osoba
pracuj¹ca na cmentarzu nie mog³a
doprosiæ siê pomocy z ¿adnej instytucji – Urz¹d Miejski nie poczuwa
siê do odpowiedzialnoœci za pad³¹
zwierzynê (choæ wyj¹tkowo zgodzono siê na pomoc przy jednej sarnie). Nakazano wrêcz osobie pracuj¹cej na cmentarzu przeganianie
saren. Ciekawe jak? Mo¿e urzêdnicy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e pracownicy pracuj¹cy na cmentarzu
zawo³aj¹ kici-kici, podstawi¹ miseczkê mleczka, sarenka podejdzie,
pracownik weŸmie j¹ na rêce i wyniesie daleko do lasu? Koniec ¿artów, sarny, to nie koty – nie nabior¹

siê na taki numer, to dzikie zwierzêta, a dziczyzna jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a nie zarz¹dcy cmentarza. P³oszenie zwierz¹t te¿ nie jest
dobrym pomys³em, bo wystraszone
mog¹ uszkodziæ pomniki, znicze,
zraniæ siê przeskakuj¹c przez ogrodzenie. Wymyœlono, by osoba pracuj¹ca na cmentarzu zamyka³a furtkê granicz¹c¹ z lasem. Zamknê³a.
Jednak ktoœ przeci¹³ k³ódkê i siatkê
w ogrodzeniu. Z drugiej strony, nakazano pracownikowi otwieraæ
furtkê – wszystko zale¿ny od tego,
kto wydaje polecenia, a instytucji do
wydawania poleceñ w tym mieœcie
jest du¿o, gorzej, gdy trzeba przejœæ
do dzia³ania.
Bez wzglêdu na to
sarny i tak przychodz¹
swobodnie ul. S³owackiego i wchodz¹ szerok¹
bram¹, a nie tylko przez
w¹sk¹ furtkê, granicz¹c¹
z lasem.
Zarz¹dca cmentarza
dowozi bele siana, osoba
pracuj¹ca na cmentarzu
wynosi jedzenie z dala od
cmentarza do lasu, aby
zwierzêta z g³odu nie
musia³y chodziæ pomiêdzy pomnikami. Pytanie,
czy ci wszyscy, którym
przeszkadza raciczka odbita w glinie, albo odchody na trawniku – zanieœli
chocia¿ jedn¹ marchewkê do lasu?
W tym mieœcie wiele
osób chêtnie krzyczy, by
zabiæ. Zabiæ koty, zabiæ

ptaki, albo sprowadziæ sokolnika,
zabiæ sarny, bo przychodz¹ g³odne
do miasta, zabiæ lisy, bo buszuj¹ po
œmietnikach... Proœciej w³aœciwie
przeprowadziæ siê na pustyniê.
Czy nawo³ywanie do zabijania
nie stawia nas w równym rzêdzie z
barbarzyñcami, którzy w ka¿dym
zwierzu upatruj¹ potwora, nie widz¹c, ¿e sami s¹ potworami? Chcemy uwa¿aæ siê za cywilizowanych,
to mo¿e w koñcu zacznijmy jak cywilizowani ludzi postêpowaæ?
Wystarczy jedynie pomyœleæ, ¿e
przychodz¹, bo s¹ g³odne, a skoro s¹
g³odne, to bêd¹ przychodziæ. Pod
jednym przynajmniej wzglêdem nie
ró¿ni¹ siê od nas – jad³y, jedz¹ i bêd¹
jeœæ – aby prze¿yæ.
Inna rzecz, to typowa spychologia i typowa walka ze skutkami –
zamiast z przyczynami. Ka¿e siê
zarz¹dcy cmentarza „coœ z tym zrobiæ” to znaczy wyprosiæ zwierzynê
z cmentarza do lasu, ale nikt nie
pomyœli o budowie paœnika i dokarmianiu zwierzyny. Urz¹d nie pomyœli, ¿e to gmina jest w³aœcicielem
cmentarza i nie pomyœli, ¿e ze œrodków ochrony przyrody mog³aby
wysup³aæ parê groszy na siano i
marchew, tak aby zwierzêta nie
musia³y wchodziæ na cmentarz i ulice miast. Pracownikowi cmentarza
ka¿e siê dzwoniæ po instytucjach i z
w³asnej kieszeni, a mo¿e z kieszeni
zarz¹dcy pokrywaæ koszty pad³ej
zwierzyny na cmentarzu, a przecie¿
w³aœcicielem jest gmina – zarz¹dca
ma zarz¹dzaæ grobami, zajmowaæ
siê pochówkami ludzi – nie zwierz¹t.
MM
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

Str
Str.. 13

Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595
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Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej
w Dobrej
14 stycznia 2011 roku po raz pi¹ty w Miejskiej Hali Sportowej w Dobrej odby³ siê
Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej
„Gwiazdka”.

W konkursowe szranki stanêli
uczniowie szkó³ podstawowych i
gimnazjów z £obza, £osoœnicy,
Nowogardu, Wierzbiêcina, Siedlic,
Mieszewa, Dêbic, Chociwla, Jenikowa, Wêgorzyna i Dobrej. Trzydziestu czterech uczestników, wystêpuj¹cych w trzech kategoriach (IIII i IV-VI szko³y podstawowe oraz
gimnazja) wykona³o utwory zwi¹zane ze œwiêtami i zim¹. Ocenia³o
ich wystêpy jury w sk³adzie: pan
Krzysztof Sypieñ – kierownik dêtej
orkiestry m³odzie¿owej z Goleniowa, burmistrz Dobrej, pani Barbara
Wilczek, sekretarz Gminy pani Dorota Kisiel oraz pani Izabela Kuzia,
nauczyciel Szko³y Muzycznej I
stopnia w Nowogardzie.
Goœæmi imprezy byli: Wicestarosta £obeski, pan Jan Zdanowicz,
Cz³onek Rady Powiatu, pan Ryszard Sarna, Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, pani Jolanta Siekiera,
Dyrektor Szko³y Podstawowej w

Dobrej, pani Ewa DmochowskaHatalska. Pani Burmistrz Dobrej i
Pani Dyrektor Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Dobrej ufundowa³y
nagrody dla zwyciêzców. Dla wygranych by³y piêkne maskotki, dla
wszystkich uczestników pami¹tkowe dyplomy.
Opiekê artystyczn¹ nad imprez¹
sprawowa³a pani Henryka Bogdanowicz, a prowadz¹cym by³ ks.
£ukasz Huszcza.
Kategoria I-III szko³y podstawowe:
I m. - Zuzanna Szymanek z
£obza
II m. - Jakub Miksa z Dêbic
III m. - Nikola Bartnicka z Nowogardu
Kategoria IV-VI szko³y podstawowe:
I m. - Paulina Karaœ z £obza
II m. - Micha³ Stefanowski z
£obza
III m. - Natalia Pancewicz z
Wierzbiêcina
Kategoria gimnazja:
I m. - Weronika KuŸmiñska z
Reska
II m. - Karolina Rodak z £obza
III m. - Patrycja Jaremko z
£obza
Uczestnikom i opiekunom serdecznie dziêkujemy za przybycie i
zapraszamy za rok.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.
Sprzedam 1/2 domu w Dobrej. Tel.
668 431 301
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Region

Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.

ROLNICTWO

US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

MIESZKANIA

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 wyposa¿enie sklepu
spo¿ywczego: rega³y, dwie lady
ch³odnicze, dwie witryny ch³odnicze. Tel.504 153 405
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

MOTORYZACJA

Region

Sprzedam opony letnie 165/70/R14
bardzo ma³o je¿d¿one. Cena – 100
z³ za sztukê. Tel. 513 977 804
Sprzedam przyczepkê z „papierami„ Tel. 663 378 855
Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

Region
Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

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

Powiat ³obeski
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T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

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

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965

Mam do wynajêcia ³adne mieszkanie w £obzie, 2 pokoje, kuchnia,
£azienka, Tel. 791 185 332.
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Zamieniê kawalerkê na mieszkanie
3 pokojowe w £obzie. Tel. 503 957
501
£obez ul.Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje. Okazja. Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265
547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.
Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811
W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region

Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 46 mkw. Tel. 603 081 980
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Tenisowe
zmagania w Resku
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IV GALA SPORTU
POWIATU £OBESKIEGO
„SPORTOWIEC ROKU 2010”
Impreza pod patronatem Starosty £obeskiego, Rady Powiatu i Samorz¹dów
Gmin Powiatu £obeskiego.
Cel konkursu:
- promocja osi¹gniêæ kultury fizycznej w gminach i powiecie ³obeskim dalsza
integracja mieszkañców powiatu ³obeskiego,
- wyró¿nienie zas³u¿onych sportowców i dzia³aczy sportowych.
- Gala Sportu ma charakter uroczystej akademii,
- udzia³ w imprezie potwierdzili wybitni sportowcy Polski, medaliœci
igrzysk olimpijskich i mistrzostw œwiata:
Grzegorz LATO (pi³ka no¿na)
Leszek BLANIK (gimnastyka sportowa)
Monika PYREK (lekka atletyka).
Termin:18 luty 2011 r. (pi¹tek) o godzinie 18,00
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Orzeszkowej 7 w £obzie.

W Resku, 12.01.2011 r., odby³y siê Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t i Ch³opców.
W kategorii dziewcz¹t startowa³y zespo³y z £obza, Wêgorzyna i
Reska. Zwyciê¿y³a dru¿yna z
£obza, II m. - Wêgorzyno i III m. Resko. W kategorii ch³opców wynik
by³ nastêpuj¹cy: I m. - Resko, które
reprezentowali: Mucha Adrian, Soroka Bartek i Turczyñski Patryk. II
m. - Wêgorzyno, III m. - £obez.
Poza konkursem turniej rozegrano
pasjonuj¹cy turniej indywidualny o
mistrzostwo powiatu. Zmagania
m³odych tenisistów zakoñczy³y siê
nastêpuj¹cym wynikiem:

Ch³opcy:
I m. - Soroka Bartek, Gimnazjum w Resku
II m. - Franczak Szymon, Gimnazjum w Wêgorzynie
III m. - Turczyñski Patryk, Gimnazjum w Resku
Dziewcz¹t:
I m. - Budzik Sandra, Gimnazjum w Resku
II m. - A. Po³an, Gimnazjum w
£obzie
III m. - J. Marciniak, Gimnazjum
w Wêgorzynie
Ozdob¹ turnieju by³ pojedynek
Szymona Franczaka z zawodnikami
z Reska. Pojedynki te sta³y na bardzo wysokim poziomie.
J. Sêkowski

Realizatorzy
- Powiatowa Rada Sportu pod przewodnictwem Janusza £ukomskiego,
imprezy:
- Kapitu³a Konkursowa (7 cz³onków) pod kierunkiem Janusza Skrobiñskiego.
Kategorie konkursowe:
Kategoria I (g³ówna).
NAJLEPSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO
W ROKU 2010
· nominacje sportowców zg³aszaj¹ gminy, kluby sportowe, szko³y
i inne stowarzyszenia i organizacje,
· nominowani sportowcy musz¹ byæ mieszkañcami gmin powiatu ³obeskiego
i reprezentowaæ klub – organizacjê – placówkê oœwiatow¹ z terenu
powiatu ³obeskiego,
· prezentacja kandydatów bêdzie prowadzona przez lokalne czasopisma
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,
· wyboru 3 najlepszych sportowców dokona Kapitu³a Konkursowa.
Kategoria II.
SPORTOWIEC – UCZEÑ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
·
·

nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie szko³y podstawowe z terenu powiatu
³obeskiego (dyrektor szko³y lub prezes UKS),
ka¿da placówka, w powiecie pracuje13 szkó³, zg³asza jednego
najlepszego ucznia – dowolnie dziewczynkê lub ch³opca,
nominowani uczniowie otrzymuj¹ honorowe statuetki i dyplomy.

Po kolejnej kolejce SALPS

·

„£OBUZY” WYGRYWAJ¥
W SZCZECINIE

Kategoria III.
SPORTOWIEC – UCZEÑ GIMNAZJUM
· nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie szko³y gimnazjalne w Radowie Ma³ym,
Resku, Wêgorzynie, Dobrej i £obzie,
· ka¿da placówka zg³asza po 2 uczniów - jedn¹ dziewczynkê i jednego
ch³opca,
· laureaci otrzymuj¹ honorowe statuetki i dyplomy.

(£OBEZ) Zakoñczy³a siê I kolejka SALPS. £obeski zespó³, Voltarus Œwiatowid, ukoñczy³ tê rundê na drugim miejscu ze strat¹ 2
pkt. do lidera.
W ostatnich dwóch rundach
pierwszej kolejki siatkarze z £obza
zmierzyli siê z bardzo silnym zespo³em Energetyk Gryfino, który jeszcze dwa lata temu gra³ w 3 lidze
ZZPS (tzw. lidze zawodowej). Po
zaciêtym boju Voltarus Œwiatowid
pokona³ przeciwników wynikiem
3:2.
W ostatnim meczu tej rundy
„£obuzy” - jak mówi siê o siatkarzach z £obza w Szczecinie -zaprezentowali grê od swojej najlepszej

strony, zmierzyli siê ze studenck¹
reprezentacj¹ szczeciñskiego IKFu (Instytutu Kultury Fizycznej) i
pokonali ich w rekordowym czasie
35 minut.
- W drugiej rundzie, nie ukrywam, musimy wygraæ z aktualnym
liderem, jakim jest LUKS Pi¹tka
Stargard wynikiem 3:1 lub 3:0, aby
zdobyæ „fotel lidera” – mówi kierownik dru¿yny Szymon Kordyl. Je¿eli uda nam siê ich pokonaæ i do
koñca drugiej rundy bêdziemy graæ
na tym samym poziomie co dotychczas, myœlê, ¿e czeka nas awans do
drugiej ligi. Przy okazji chcia³em
podziêkowaæ po raz kolejny naszym
sponsorom, bez których nie wystartowalibyœmy w tej lidze.
(r)

Kategoria IV.
SPORTOWIEC – UCZEÑ SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ
· nominacje zg³aszaj¹ dwie placówki ponadgimnazjalne: Zespó³ Szkó³
w £obzie i Zespó³ Szkó³ w Resku,
· ka¿da szko³a zg³asza po 2 uczniów – jedn¹ dziewczynkê i jednego ch³opca,
· laureaci zostan¹ nagrodzeni honorowymi statuetkami i dyplomami.
Kategoria V.
NAJLEPSZY ANIMATOR SPORTU I REKREACJI
·

·

nominacje zg³aszaj¹ wójt Radowa Ma³ego, burmistrzowie Reska, Dobrej,
Wêgorzyna i £obza. Iloœæ zg³aszanych kandydatów wed³ug klucza: od 1
do 5 stowarzyszeñ w gminie – jeden animator, od 6 do10 – dwóch
animatorów, 11 i wiêcej - trzech animatorów.
laureaci zostan¹ wyró¿nieni honorowymi statuetkami i dyplomami.

Kategoria VI.
NAJLEPSZY SPORTOWIEC GIER ZESPO£OWYCH
· nominacje zg³aszaj¹ w³adze klubów sportowych bior¹cych udzia³ w re-
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gularnych ligach. Ka¿dy klub mo¿e zg³osiæ tylko jednego zawodnika bez wzglêdu
na rodzaj rozgrywek (dotyczy trampkarzy, juniorów b¹dŸ seniorów).
· laureaci zostan¹ wyró¿nieni honorowymi statuetkami i dyplomami.
Kategoria VII.
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO
W PLEBISCYCIE KIBICÓW
· nominacje sportowców typuje Kapitu³a Konkursowa,
· czasopisma lokalne: „Tygodnik £obeski” i „Nowy Tygodnik £obeski”
zamieszczaj¹ kupony konkursowe na „3 najlepszych
sportowców roku’’.
· Wyboru dokonuj¹ Czytelnicy. Suma punktów decyduje o kolejnoœci
sportowców w konkursie.
Program
IV Gali Sportu Powiatu £obeskiego „Sportowiec roku 2010” 18 luty 2011
r. (pi¹tek) o godzinie 18,00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie
W programie:
I. Prezentacja wybitnych sportowców Polski, medalistów igrzysk
olimpijskich
i mistrzostw œwiata
GRZEGORZ LATO 2-krotny z³oty medalista olimpijski
(Monachium i Montreal)
i 2-krotny srebrny medalista mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej,
LESZEK BLANIK z³oty medalista olimpijski w gimnastyce – skoki (Pekin),
7-krotny z³oty medalista Pucharu Œwiata,
MONIKA PYREK 5-krotna medalistka mistrzostw œwiata w skoku o tyczce.
Goœcie specjalni - zespo³y pi³karskie reprezentuj¹ce:
TVN, Sejm RP, Strongmenów Polskich, Pogoñ Szczecin,
by³ych Reprezentantów Polski w Pi³ce No¿nej.
II. Wrêczenie statuetek najlepszym sportowcom powiatu ³obeskiego
w 7 kategoriach
- najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2010
- wzorowy sportowiec – uczeñ szko³y podstawowej
- wzorowy sportowiec – uczeñ gimnazjum
- wzorowy sportowiec – uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
- najlepszy sportowiec z gier zespo³owych
- najlepszy animator sportu i rekreacji
- najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie
„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
III. Oprawa artystyczna
pokaz akrobatyczny Snake (cz³owiek w¹¿) – laureat programu TV
„Mam talent”
gimnastyka artystyczna w wykonaniu mistrzyñ Polski z UKS „B³êkitna”
Szczecin
wystêp formacji tanecznej „Œwiatowid” £obez
Realizatorzy programu zapraszaj¹ mieszkañców Powiatu £obeskiego.
Wstêp wolny.

Zasady konkursu na „Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników”.
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych – „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ obowi¹zkowo nazwiska trzech sportowców
z poni¿szej listy nominowanych osób. Kupon niepe³ny nie bêdzie brany pod
uwagê.
3. Punktacja sportowców: za I miejsce na kuponie – 3 pkt., za II miejsce
– 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt. Suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu nominowanych.
4. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych. (losowanie odbêdzie siê w finale Gali Sportu 18.02.2011 r.).
5. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
na adres redakcji „Tygodnika £obeskiego” (£obez, ul. S³owackiego 6)
lub „Nowego Tygodnika £obeskiego”, a tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie.
6. Termin sk³adania – do 16 lutego 2011 r. (œroda) do godziny 15.00.

Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2010 w plebiscycie Czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego” (kolejnoœæ alfabetyczna)
Bodych Pawe³
Gimnazjum Resko
Buka³a SebastianSzko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Chodna Kacper
UKS £OBUZIAKI £obez – pi³ka no¿na
Dzierbicki Damian
LMKS SARMATA Dobra – pi³ka no¿na
Florczak Patrycja
Szko³a Podstawowa Dobra
Ga³an Kacper
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Gêbka Karol
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gunera Mateusz
Szko³a Podstawowa Be³czna
Grankowska Justyna
Zespó³ Szkó³ Resko
Jaszczuk Jaros³aw
LMKS SARMATA – pi³ka no¿na oldboje
Ka³apacki Adrian
Gimnazjum Wêgorzyno
Kiarszys Milena
Zespó³ Szkó³ £obez
Knapek Mateusz
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Kobielski Adam
UKS ORLIK Resko – pi³ka no¿na
Kolanowski Marek
LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na oldboje
Ko³odyñska Anna
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Kowal Pawe³
Zespó³ Szkó³ Resko
Król Mateusz
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Kubalak Eryk
UKS ORLIK Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Kusiewicz Anna
Szko³a Podstawowa Starogard
Kusyk Dorota
UKS MINI GIER Radowo Ma³e – koszykówka
Kwak Weronika
Gimnazjum Wêgorzyno
£akomy Kacper
UKS ORLIK Dobra – pi³ka no¿na
Maduñ Przemys³aw
Zespó³ Szkó³ £obez
Madziarz Mateusz
Gimnazjum £obez
Nadkierniczny Andrzej LKS SPARTA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Olas Wioletta
MKS OLIMP £obez – pi³ka siatkowa
Osiecki £ukasz
LKS JASTRZ¥B £osoœnica – pi³ka no¿na
Ostaszewski Mateusz MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na
Pawluk Konrad
LKS RADOWIA Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Paw³owski Arkadiusz LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na
Romej Aleksandra
Gimnazjum £obez
Romej Justyna
MKS OLIMP – lekka atletyka
Sadowska Milena
UKS ARBOD Dobra- lekka atletyka
Sira Agnieszka
Gimnazjum Radowo Ma³e
Skorupski Grzegorz
Gimnazjum Dobra
Skrobiñski Janusz
MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na oldboje
S³awiñska Sonia
Gimnazjum Resko
Smuga Karolina
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Stasiak Aron
UKS TRÓJKA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Szawdenis Anna
Szko³a Podstawowa Resko
Szpilska Daria
Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szymanek Dagmara
Gimnazjum Dobra
Turzyñska Anna
Szko³a Podstawowa Siedlice
¯urawik Adam
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki

KUPON KONKURSOWY

„NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC POWIATU
£OBESKIEGO”
Lp.

Nazwisko i imiê

Iloœæ
punktów
3.
2.
1.

Imiê i nazwisko czytelnika

Adres
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Ch³opcy z Wêgorzyna Koncert kolêd
najlepsi w siatkówce i pastora³ek

w reskim koœciele

Dnia 23.01.2011 Parafia
Rzymskokatolicka oraz Centrum
Kultury w Resku zorganizowali w
reskim Sanktuarium koncert kolêd i pastora³ek.
Licznie zebrani mieszkañcy
mieli okazjê wys³uchaæ wspania³ego wystêpu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej pod batut¹ p. Dariusza
Ledziona, Chóru „Kantylena” pod

18 stycznia br. w Wêgorzynie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w
Mini Pi³ce Siatkowej Szkó³ Podstawowych Ch³opców. W rozgrywkach
bra³y udzia³ dru¿yny z SP 1 £obez,
SP 2 £obez oraz gospodarze zawodów SP Wêgorzyno.
Zawody rozgrywane by³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. I tak po
emocjonuj¹cych spotkaniach, z
kompletem wygranych meczów, I
miejsce zajêli gospodarze zawodów
SP Wêgorzyno. II miejsce zajêli
ch³opcy z SP 1 £obez, a III miejsce
przypad³o dru¿ynie z SP 2 £obez.

Dru¿yna z Wêgorzyna zajmuj¹c I
miejsce wywalczy³a jednoczeœnie
awans do rozgrywek regionalnych,
gdzie bêdzie reprezentowa³a powiat
³obeski. ¯yczymy powodzenia w
kolejnych zmaganiach sportowych.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny SP
WÊGORZYNO: Gracjan Bogucki,
Maciej Dombrowski, Aron Stasiak,
Oskar Waszczyk, Dawid Stasiak,
Micha³ Ciniawski, Marcin Rachañski, B³a¿ej Maduñ, Jakub £uksza,
Piotr Moroz. Trener: Dariusz Czajka.
Organizatorzy: D. Czajka i M.
Nadkierniczna. (o)

Œwiatowid
dostanie 158 tysiêcy
(£OBEZ) Burmistrz £obza podzieli³ pieni¹dze w konkursie ofert
na realizacjê zadania publicznego w
zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2011 roku. Do
podzia³u by³o 220 tys. z³.
Najwiêcej dostanie Œwiatowid
£obez – 158 tysiêcy z³otych, czyli o

38 tys. z³ wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym. MKS „Olimp” dostanie 32
tys. z³. TKKF „B³yskawica” £obez
dostanie 9 tys., UKS „Badminton” z
Be³cznej – 7 tys., UKS „Promyk” 6 tys., LZS £obez – 5 tys., Ko³o
PZW „Pstr¹g” - 1200 z³, a „Karaœ”
- 1000 z³. Nie udzielono dotacji
LKS „Hubal” £obez. (r)

opiek¹ p. Igora Finiawskiego oraz
grupy wokalnej „Sandaylove” przygotowanej przez pani¹ Katarzynê
Metzê.
Po koncercie w koœciele wykonawcy zostali zaproszeni na poczêstunek do Centrum Kultury, gdzie
wraz z ksiêdzem dr. Tadeuszem
Uszkiewiczem w mi³ej, kameralnej
atmosferze, kontynuowali wspólne
kolêdowanie.
(o)
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Goœcili swoich ukochanych - babcie i dziadków
(RUNOWO POM.) 21 stycznia w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim dzieci z
Oddzia³ów
Przedszkolnych
oraz uczniowie klasy pierwszej
goœcili swoje ukochane babcie i
dziadków. Zadowolone dzieci
oprowadza³y swoich goœci po
szkole.
Wszyscy zebrali siê w sali gimnastycznej. Po powitaniu goœci g³os
zabra³a pani dyrektor Ilona Œmigielska, która z³o¿y³a seniorom ¿yczenia oraz zaprosi³a wszystkich do
wys³uchania programu artystycznego przygotowanego przez dzieci.
Dla uczniów z Oddzia³ów Przedszkolnych by³ to pierwszy wystêp
przed tak liczn¹ publicznoœci¹.
Wszystkie pociechy zosta³y nagrodzone wielkimi brawami. Babciom i dziadkom nieraz zakrêci³a siê
³za w oku. Piosenki i wierszyki w
wykonaniu wnucz¹t to na pewno
najpiêkniejszy prezent, który rozgrza³ serca wszystkim zebranym
goœciom. Dzieci wrêczy³y samodzielnie wykonane laurki.
Przy piêknie przystrojonych
sto³ach goœcie zostali poczêstowani przepysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców klas zero i
pierwszej. Organizatorki Dnia
Babci i Dziadka, nauczycielki: p.
M. Chilakowska, p. E. Bobryk i p.
E. Tomicka serdecznie dziêkuj¹
rodzicom oraz pracownikom naszej szko³y, którzy aktywnie w³¹czyli siê w przygotowania jak¿e
piêknego œwiêta.
(o)

DZIEÑ BABCI I DZIADKA W RESKU
Jak co roku 21 stycznia
obchodzimy piêkne
œwiêto; swój dzieñ maj¹
babcie, a 22 stycznia
dziadkowie.
Uroczyste obchody Dnia Babci i
Dziadka, po³¹czone z balem karnawa³owym, odby³y siê 20 stycznia w
Centrum Kultury w Resku. Na uroczystoœæ przyby³o ponad 100 osób.
Organizatorami imprezy byli Ko³o
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Resku oraz Centrum Kultury w
Resku.
Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ: burmistrza Reska Arkadiusza
Czerwiñskiego, przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej Barbary Basowskiej, dyrektor Centrum Kultury
Jolanty Furman, prezes Stowarzyszenia „ARKA” Anny Bogdañskiej
wraz z cz³onkiniami zarz¹du oraz

radnego powiatu p. Andrzeja Gradusa.
Przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów p. Ludmi³a Porêbska na wstêpie
serdecznie przywita³a wszystkich
zebranych goœci i zaprosi³a do obejrzenia czêœci artystycznej, przygotowanej specjalnie na tê okazjê.
Babcie i dziadkowie mogli wys³uchaæ piêknych wierszy i piosenek w
wykonaniu dzieci z ko³a teatralnego
dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury
(opiekun p. Sylwia Grabowska)
oraz pieœni wykonanych przez chór
dzia³aj¹cy przy Centrum Kultury
prowadzony przez p. Cecyliê Degler. Babcie i dziadkowie zostali
obdarowani piêknymi kartkami z
¿yczeniami.
Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a zaproszeni goœcie zasiedli do sto³ów, by
skosztowaæ przygotowane poczêstunki. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a

zabawa przy zespole p. Mañkowskich, którzy skocznymi rytmami
zachêcili do wspólnej zabawy.
Jeszce d³ugo œwiêtowano bawi¹c
siê wspólnie w kameralnej i mi³ej
atmosferze.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich œwiêta sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia: zdrowia, szczêœcia, radoœci, a tak¿e pociechy ze wszystkich wnuków oraz
prawnuków.
Organizatorzy

ROZMAITOŒCI

Krzy¿ówka nr 4
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Galeria tygodnika
Pola i Klaudia

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o:

„NA OSTATNI ŒLEDZIK”
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Kêdzierska z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Klif Edward Lipa. Fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych.
Resko. tel. 508 285 242

