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Zmniejszone kontrakty na szpital
w Resku
(RESKO). Podczas
grudniowej sesji Rady
Powiatu zosta³a
poruszona kwestia
szpitala w Resku.
Problem jest, albowiem
zaproponowany kontrakt
Narodowego Funduszu
Zdrowia z SP ZZOZ
Gryfice pozwoli na
prowadzenie oddzia³u
chirurgii jedynie przez
ponad pó³ roku.
Kontrakt wynosi bowiem 60
proc. kontraktu tegorocznego. Z
kolei o 250 tys. z³ zosta³ zmniejszony kontrakt na Zak³ad OpiekuñczoLeczniczy. Jednak w tym drugim
przypadku dyrektor SP ZZOZ w
Gryficach Jacek Pietryka nie obawia siê wykonywania kontraktu. Jak
wyjaœni³, w sytuacjach, gdy nastêpowa³y przekroczenia kontraktu,
NFZ oddawa³ pieni¹dze.
- Jednak, jeœli chodzi o chirurgiê
planow¹, kontrakt starczy na pierwsze siedem miesiêcy 2012 i pacjenci
powiatu ³obeskiego czy te¿ pacjenci
tego szpitala bêd¹ mieli od 1 sierp-

nia problem, bo oddzia³ nie bêdzie
mia³ kontraktu z NFZ. Gdyby prowadziæ ten oddzia³ w skali roku, to
zaproponowany kontrakt wynosi
100 z³ za godzinê pracy oddzia³u zabiegowego, z blokiem operacyjnym
piêæ razy w tygodniu, anestezjologami itd. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji NFZ co do wysokoœci
kontraktu. Ja ten kontrakt oprotestowa³em. Zobaczymy, jak NFZ w tym
zakresie pójdzie. Jeœli zostanie w
takiej wersji jak obecnie, to mamy
jeszcze trochê czasu, aby w przysz³ym roku próbowaæ go ustaliæ w
takiej wysokoœci, jak w roku 2011.
Od 1 stycznia oddzia³ na pewno
bêdzie funkcjonowa³ w takim zakresie, jak dotychczas. Na razie nie ma
¿adnych obaw co do funkcjonowania. Mog¹ pojawiæ siê pod koniec
roku, czy po pó³roczu. Staramy siê,
by szpital funkcjonowa³ i doprowadziæ go do wymogów. Wspó³praca z
NFZ nie jest prosta. W listopadzie
zmienia siê regu³y gry, jednoczeœnie
w grudniu ubieg³ego roku zosta³ zawarty trzyletni kontrakt na specjalistykê, czyli my mamy wykonywaæ
trzyletni kontrakt, w czasie tego kontraktu w lipcu zmieniaj¹ nam warunki rozliczeñ, a od 1 stycznia - warunki
pracy. Tak samo jest w oddzia³ach
specjalistycznych czy w oddzia³ach

szpitalnych. Omawiaj¹c warunki
wykonywania œwiadczeñ, nagle narzuca siê dodatkowe obowi¹zki, które my bêdziemy starali siê spe³niæ i
zapewniam, ¿e zrobimy to skutecznie.
Jeœli chodzi o projekt dotycz¹cy
budynku z Systemu Zielonych Inwestycji, przeszed³ wszystkie etapy.
Nie znamy jeszcze listy rankingowej, wiêc nie mo¿emy prorokowaæ,
czy otrzymamy po¿yczkê. W tej
chwili jest oko³o 3-4 razy wiêcej
projektów, ni¿ œrodków na lokacjê powiedzia³ dyrektor Pietryka.
Dyrektor zobowi¹za³ siê, ¿e w
styczniu b¹dŸ lutym przestawi roczne rozliczenie za 1 rok dzia³alnoœci
zgodnie z umow¹ zawart¹ ze starostwem.
Radna Halina Szymañska dopytywa³a, czy obni¿enie kontraktu na
chirurgiê na rok 2012 nie wynika z
faktu, i¿ nie by³y wykonywane zabiegi na oddziale w Resku.
Dyrektor Jacek Pietryka uzna³,
¿e byæ mo¿e zawa¿y³o to na decyzji
NFZ, ale jest w œcis³ym kontakcie z
NFZ i przedstawia³, jakie by³y warunki w momencie przejêcia chirurgii 1 stycznia. Przypominamy, ¿e
wówczas nie by³o tam warunków do
udzielania œwiadczeñ w zakresie
chirurgii. Z póŸniejszej wymiany

Zamieszanie wokó³ leków refundowanych
Nowa lista leków
refundowanych wesz³a
w ¿ycie w niedzielê. Po
raz pierwszy lekarstwa
maj¹ sta³e ceny i mar¿e.
1 stycznia wesz³a w ¿ycie ustawa refundacyjna, a wraz z ni¹ nowa
lista leków finansowanych przez
NFZ. Po raz pierwszy produkty te
maj¹ sta³e ceny i mar¿e, które Ministerstwo Zdrowia negocjowa³o z
firmami farmaceutycznymi. Listê
opublikowano w formie obwieszczenia, zgodnie z za³o¿eniami ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami lista ma byæ aktualizowana co dwa miesi¹ce.
Ponadto jeœli ceny i mar¿e leków refundowanych maj¹ byæ sta³e, to nie bêdzie mo¿na ich zmieniaæ. Firmy farmaceutyczne nie
bêd¹ mog³y udzielaæ rabatów, a
apteki wprowadzaæ promocji. Zakaz ten nie dotyczy leków, które nie
s¹ finansowane przez pañstwo.

Obecnie apteki stosuj¹ czêsto promocje na leki finansowane przez
NFZ, niektóre mo¿na kupiæ nawet
za kilka groszy lub z³otówkê.
O komentarz do zaistnia³ej sytuacji poprosiliœmy kierownika jednej
z ³obeskich aptek.
- Brak s³ów, wielki ba³agan siê
zrobi³. Lekarze nie bardzo wiedz¹,
jak maj¹ wypisywaæ recepty, pacjenci s¹ zdezorientowani, obawiaj¹
siê, ¿e bêd¹ teraz wydawaæ wiêcej na
leki. Przychodz¹ i pytaj¹ o ceny.
Teraz lekarz ma pisaæ na recepcie,
ile procent refundacji ma dany lek.
Nie zdarzy³y nam siê jeszcze piecz¹tki od lekarzy, w których daje on
cenê do weryfikacji NFZ. Wtedy
mielibyœmy problem. Na szczêœcie,
¿aden z ³obeskich lekarzy jeszcze
nie wystawi³ takiej recepty. Z koñcem roku wielu pacjentów kupowa³o swoje leki na zapas. Mówi³em, ¿e
niepotrzebnie, niektóre ceny
zmniejsz¹ siê o 1 z³, niektóre bêd¹
dro¿sze o 2, czy 3 z³. Fakt, ¿e mo¿e
siê zdarzyæ, i¿ lek, który by³ wcze-

zdañ wynika³o, ¿e do prognozowania wysokoœci kontraktu na rok
2012 NFZ wzi¹³ pod uwagê wykonanie najlepszego miesi¹ca – paŸdziernika. Radna H. Szymañska zripostowa³a, ¿e skoro tak, to fatalnie
œwiadczy to o wykonywaniu kontraktu w ogóle w tym zakresie. Zasugerowa³a równie¿ ograniczanie
œwiadczeñ w reskiej placówce lecznictwa zamkniêtego. Z uwag¹ radnej nie zgodzi³ siê dyrektor szpitala,
wyjaœniaj¹c, ¿e wprawdzie mia³
nadlimity w Gryficach, jednak za
nie NFZ nigdy pieniêdzy nie zwraca, wiêc takie dzia³ania nie przynosz¹ mu zysków.
Sk¹d wiêc taka sytuacja, ¿e w
Resku kontrakt nie zosta³ wykonany
i NFZ zmniejszy³ pieni¹dze na funkcjonowanie oddzia³u chirurgicznego, natomiast w Gryficach wykonano nadlimity przy czym jest ten sam
zarz¹dca? Teoretycznie zabiegi w
obu placówkach wykonuj¹ ci sami
lekarze, w praktyce pacjent, gdy ma
wybór, wybiera Gryfice.
MM
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œniej refundowany obecnie nie jest,
lub jest, ale w mniejszym stopniu.
Jako Apteka nie mamy jeszcze listy
refundowanych leków i procent tej
refundacji, mamy tylko tak¹ bazê w
komputerze, na wersjê papierow¹
musimy poczekaæ. Tym pacjentom,
którym cena leku wydaje siê za
droga, szukamy tañszych odpowiedników danego leku. Decyzja o
zmianie leków refundowanych zosta³a wprowadzona w niew³aœciwym czasie, nie przemyœlano chyba do koñca tej decyzji. Jeœli by³oby to zrobione dwa miesi¹ce wczeœniej, pacjent by móg³ spokojnie
przyjœæ i spytaæ o cenê leku w nowym roku. A teraz wszyscy s¹ zdezorientowani - mówi³ kierownik apteki w £obzie.
PJ
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Nie tak czarno, jak
Rozbój w Dobrej
siê zdaje?

Policja prosi o pomoc w zatrzymaniu bandyty

Jeszcze niedawno dop³ata do
funkcjonowania ZS by³a w granicach 350-400 tys. z³. Subwencja
oœwiatowa na pewno wszystkich
potrzeb nie zaspokoi, wystarcza na
p³ace i pochodne, a resztê nale¿y
dop³acaæ z bud¿etu powiatu, by zapewniæ podstawowe funkcjonowanie szko³y.
Starostwo powiatowe przymierza siê do powo³ania Powiatowego
Centrum Rozwoju Edukacji, które
mia³oby byæ zlokalizowane w budynku by³ych „konsumów”. Lokal
starostwo otrzyma bezp³atnie od
wojewody, ale jak zauwa¿y³ radny
Józef Drozdowski, budynek nale¿y
wyremontowaæ i doposa¿yæ. Zwróci³ uwagê na zbyt ma³e pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i na to, i¿ problemów zwi¹zanych z uczniami jest coraz wiêcej.
- Czy jest celowe w perspektywie wybudowanie b¹dŸ znalezienie
wiêkszego pomieszczenia dla obecnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? Ma ona du¿¹ funkcjê do
spe³nienia i bêdzie mia³a jeszcze
du¿o pracy. Inna sprawa, du¿a czêœæ
naszych uczniów korzysta ze stadionu. Jest planowana modernizacja

obiektu. Na pewno bêdziemy musieli znaleŸæ œrodki, ¿eby wspomóc
inwestycjê. Nakreœlam dzisiaj has³a, abyœmy wybrali to, co jest dzisiaj najwa¿niejsze. Wszystkie rzeczy s¹ wa¿ne, ale musimy wybraæ
rzeczy priorytetowe i jak tutaj by³a
mowa o sprawach spo³ecznych, to te
sprawy s¹ nadal bardzo wa¿ne, ale z
pewnymi rzeczami mo¿emy siê
wstrzymaæ – powiedzia³ radny.
Starosta Ryszard Brodziñski
wyjaœni³, ¿e rzeczywiœcie obecnie
ZS nie bilansuje siê 650 tys. z³, ale
oœwiata „¿yje” innym rytmem, bowiem inaczej uk³ada siê rok szkolny, a inaczej sprawozdania. Tym
samym starostwo liczy na przesuniêcia miêdzy starostwem a publiczn¹ oœwiat¹. Przypuszcza, ¿e
subwencja w tym zakresie wzroœnie.
- Debatowaliœmy nad kwesti¹
stadionu i uczestnictwa. Jak rozstrzygniemy temat, to przedstawimy pañstwu informacjê. Mamy na
wzglêdzie równie¿ poradniê,
wszystkie aspekty, o których pan
radny powiedzia³. Bierzemy pod
uwagê i chcemy je realizowaæ. Ró¿nie siê mówi o strukturach pañstwa.
My wszystko zrobimy, by twórcze
jednostki powiatu by³y najmocniejsze, jak tylko to jest mo¿liwe i to
skutecznie czynimy, czego mo¿na
podaæ szereg przyk³adów. Bierzemy to wszystko pod uwagê – powiedzia³ starosta.
MM

Akustyka za
prawie 400 tys. z³
(£OBEZ). Na wykonawcê adaptacji akustycznej budynku hali
sportowo-widowiskowej w £obzie
wybrano firmê PHU SUFMATECH
z miejscowoœci Chyby.

Wp³ynê³y 4 oferty. Najtañsza na
kwotê 362.345,70 z³, najdro¿sza 538.592,40 z³. Zakoñczenie prac
ma nast¹piæ najpóŸniej pod koniec
maja obecnego roku.
op

Zak³ad Us³ug Budowlanych i Komunalnych Spó³ka z o.o.
w Resku ul. Kopernika 1

poszukuje kandydata na
stanowisko Prezesa spó³ki
Wymagania kwalifikacyjne:
- Wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie budowlane.
- Uprawnienia budowlano-konstrukcyjne.
- Sta¿ minimum 5 lat w budownictwie w wykonawstwie.
Zakres czynnoœci i wynagrodzenie do uzgodnienia na miejscu.

Kontakt tel. 91 395 14 03

Sygna³y czytelników

(£OBEZ). W tym roku
funkcjonowanie Zespo³u
Szkó³ nie bilansuje siê
kwot¹ 650 tys. z³.

W dniu 31 grudnia 2011 r. nad
ranem, oko³o godz. 4.30, w Dobrej, na ulicy Pi³sudskiego, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca zaatakowa³ mieszkaj¹c¹ w tej
miejscowoœci kobietê.
Przewróci³ j¹ na ziemiê i przy
u¿yciu si³y zabra³ plecak z pieniêdzmi w kwocie 6.000 z³. W plecaku by³
tak¿e portfel z dokumentami i telefonem komórkowym.

Policjanci prowadz¹ postêpowanie w tej sprawie.
POLICJA zwraca siê o pomoc w
ustaleniu sprawcy tego czynu. Osoby, które cokolwiek widzia³y tego
ranka albo posiadaj¹ informacje
mog¹ce przyczyniæ siê do ustalenia
i zatrzymania sprawcy proszone s¹ o
kontakt z Policj¹ w £obzie, tel. 112,
997, 91 56 15 511.
St. asp. Anna Gembala

W Krosinie te¿ mieszkaj¹ ludzie

Dlaczego wszystko kreci
siê wokó³ Starogródka? A
czy inne wioski nie maj¹ zapotrzebowañ?
We wsi Krosino nie ma
placu zabaw, nie ma œwiat³a
na drodze. Ta wioska jest
malutka, ale to nie znaczy, ¿e
tu nikt nie mieszka. Tu te¿ s¹
dzieci, te¿ chcielibyœmy
mieæ swój plac zabaw lub
rano zimow¹ por¹ iœæ na przestanek
autobusowy widz¹c drogê, a nie jak
do tej pory przewracaæ siê po ciem-

ku. Dziêki Bogu mamy nowego so³tysa, który ma plany co do placu
zabaw.
Jedyn¹ nasz¹ „rozrywk¹” jest
szalej¹ca s¹siadka (ka¿dy wie kogo
mam na myœli), ale to jest uci¹¿liwe.
Bardzo bym chcia³a (zapewne nie ja
jedna) jak¹œ pomoc, by siê tego
uci¹¿liwego lokatora pozbyæ.
Mamy doœæ s¹dzenia siê z ni¹ o ka¿dy chory wybryk tego babska. Jesteœmy gotowi na ka¿d¹ propozycjê
pomocy w sprawie s¹siadki terrorystki. Dziêkuje.

FIRMA „OPTIMUM” Sp.j.
z siedzib¹ w Resku

zatrudni
PRACOWNIKA
BIUROWEGO
Aplikacje proszê przesy³aæ na adres:
praca@aptekacentrumzdrowia.pl
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Wpakowali pó³ miliona w dzia³ki
z niespodziankami
(£OBEZ). O tym, ¿e
kupuj¹c dzia³kê z gminy
£obez, to przys³owiowe
kupno kota w worku,
przekonali siê
w³aœciciele firmy
Ramzes w £obzie.
Kupili w mieœcie kilka
dzia³ek, ale z ukrytymi
wadami.
Przy ul. Piastów podczas budowy okaza³o siê, ¿e jest tam stanowisko archeologiczne, przy ul. Szkolnej – ¿e na dzia³ce znajduj¹ siê s³upy
energetyczne, a przy ul. Niepodleg³oœci zap³acili za dzia³kê uzbrojon¹, z tym, ¿e ¿adnego uzbrojenia
tam nie by³o. Na kolejne zakupione
przez siebie dzia³ki boj¹ siê zagl¹daæ. Maj¹ ju¿ doœæ. W tej sprawie
napisali skargê, która by³a przedstawiona podczas ostatniej w roku
ubieg³ym sesji Rady Miejskiej.
Z wypowiedzi w³aœcicielki firmy wynika³o, ¿e dzia³ka znajduj¹ca
siê naprzeciw magistratu zosta³a
wyceniona przez gminê na kwotê
174 tys. z³. Po jednym przebiciu
przetargowym zosta³a zakupiona za
177 tys. z³. W opisie jest napisane:
„Nieruchomoœæ posiada uzbrojenie
w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektryczn¹”. Ten opis okaza³
siê nieprawdziwy, bo ¿adnej sieci
tam nie by³o.
- Nie wiem, czy rzeczoznawca
nadal jest tutaj rzeczoznawc¹. Na
Piastów, kupi³am dzia³kê ze stanowiskiem archeologicznym. Oczywiœcie nikt o tym nie powiedzia³, nie
by³o tego nigdzie w dokumentach.
Kupuj¹c dzia³kê na Niepodleg³oœci,
kupi³am rzekomo z sieci¹, a nie ma
sieci. Kupuj¹c dzia³kê na ulicy
Szkolnej, zapomnia³ rzeczoznawca
napisaæ, ¿e s¹ s³upy energetyczne.
Panie burmistrzu, pan oœwiadczaj¹c
w akcie notarialnym, ¿e dzia³ka nie
ma praw osób trzecich poœwiadczy³
nieprawdê, poniewa¿ energetyka,
zgodnie z naszym polskim prawem,
w ka¿dej chwili musi i mo¿e wejœæ,
by regenerowaæ s³upy, bo linia siê
zerwa³a itp. Powinna byæ zrobiona
wtedy s³u¿ebnoœæ i byæ zapisana w
Ksiêgach Wieczystych i w akcie notarialnym. Gdybym wiedzia³a, ¿e
nie mam sieci, ¿e jest w ul. Niepodleg³oœci i w ulicy Komuny Pary-

Na Piastów, kupi³am dzia³kê ze stanowiskiem archeologicznym. Oczywiœcie
nikt o tym nie powiedzia³, nie by³o
tego nigdzie w dokumentach. Kupuj¹c
dzia³kê na Niepodleg³oœci, kupi³am
rzekomo z sieci¹, a nie ma sieci. Kupuj¹c dzia³kê na ulicy Szkolnej, zapomnia³ rzeczoznawca napisaæ, ¿e s¹
s³upy energetyczne.

skiej, wtedy za³o¿y³abym, ¿e muszê
przeznaczyæ ponad 30 tys. z³ na zrobienie przy³¹cza. Rozumiem panie
burmistrzu, ¿e do mnie nale¿¹ przy³¹cza. Nie negujê tego, ale gdybym
mia³a na swojej dzia³ce sieæ, to odkopujê urz¹dzenia i montujê. Musia³am rozkopaæ pó³ ul. Niepodleg³oœci, dwa dni by³ ciê¿ki przejazd,
bo my pod³¹czaliœmy wodê, któr¹
rzekomo mia³am na w³asnej dzia³ce
i z ty³u by³a pod³¹czana sieæ kanalizacyjna. Rozkopane pó³ osiedla,
¿eby przy³¹czyæ. Mo¿e potwierdziæ
pan z wodoci¹gów, ¿e ta dzia³ka nie
posiada³a sieci, bo gdyby mia³a, to
po co pru³abym pó³ miasta? Je¿eli
sprawa skoñczy siê w s¹dzie, udowodnimy nieudolnoœæ gminy w
sprzeda¿y dzia³ek. Nie twierdzê
panie burmistrzu, ¿e pan jest winny.
Pan po to ma ca³y sztab ludzi, po to
zatrudnia pan rzeczoznawcê, ale tak
jak mówi¹ nasi prawnicy, by³oby to
œmieszne, ¿ebym kupuj¹c dzia³kê
od gminy, powo³ywa³a swojego rzeczoznawcê, aby ten sprawdzi³ rzeczoznawcê gminy, czy on na pewno
wszystko dobrze napisa³. Nie mo¿e
byæ tak, ¿e ktoœ coœ pisze, a póŸniej
okazuje siê, ¿e tego nie ma. Na przetargu zadaliœmy pytanie przewodnicz¹cemu komisji, czy tam na pewno
jest sieæ i odpowiedŸ by³a: „Czy
pañstwo nie potrafi¹ czytaæ?” No
w³aœnie potrafimy. W zwi¹zku z
tym, ¿e potrafimy czytaæ, to chcemy
sieæ, która powinna byæ na danej
nieruchomoœci, na tej konkretnej
dzia³ce. Musia³am zrobiæ przy³¹cze, dobudowaæ kawa³ek sieci i
po³¹czyæ j¹ sieci¹ w drodze plus
ponad 20 metrów, by w³¹czyæ siê do
kanalizacji przy bloku. Chodzi mi o
przejêcie odp³atnie tej sieci wodoci¹gowej, któr¹ my wykonaliœmy.
Niestety, ja nie bêdê ponosi³a dodatkowych kosztów, skoro kupi³am
dzia³kê za 177 tys. z³ w pe³ni uzbrojon¹, a ona by³a go³a i nie mia³a nic.
Pan panie burmistrzu stwierdzi³, ¿e
tam jest woda. Równie dobrze mogliœcie z gminy szlaufem poci¹gn¹æ
i te¿ by by³a. Rurka poci¹gniêta z
bocznego budynku to nie jest sieæ.
Sieæ to s¹ urz¹dzenia w ziemi, a nie
jakaœ rurka i pan burmistrz twierdzi³, ¿e jak ja rozbiera³am budynek,
to rozebra³am sieæ. Tak to chyba nie
ma, ¿eby rozebraæ sobie sieæ i wodoci¹gi o niczym nie wiedz¹, bo
„pani WoŸniak z firmy Ramzes posz³a i rozebra³a sieæ”. To s¹ kompletne bzdury. Rozumiem, ¿e pan bur-
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mistrz wyceni³ j¹, czytaj¹c opiniê
bieg³ego. W takim razie niech bieg³y poniesie konsekwencje tego, ¿e
robi takie przetargi. Jak mo¿na nie
napisaæ, ¿e s¹ s³upy energetyczne na
dzia³ce? Jak mo¿na stwierdziæ, ¿e
jest coœ, gdzie na mapach, które my
póŸniej wyci¹gnêliœmy, nie ma nic.
Mo¿e potwierdziæ pan z Wodoci¹gów. Tak samo na Piastów – jak
mo¿na by³o ludziom nie powiedzieæ, ¿e jest stanowisko archeologiczne?! Okaza³o siê to w trakcie
budowy. Jeszcze kupi³am tu parê
nieruchomoœci, nie dotknê³am ich i
nie wiem, co jeszcze siê oka¿e. Pó³
miliona zostawi³am u pañstwa w
gminie. Kto tu przyjdzie do was inwestowaæ? Czyta³am w gazecie, ¿e
gmina pomaga w inwestowaniu i
zachêca inwestorów. Mam nadziejê,
¿e to jest ju¿ moja ostatnia inwestycja. Chocia¿ nie mówiê, ¿e burmistrz mi nic nie pomóg³, bo by³oby
to niezgodne z prawd¹. Ale ja nie
mogê ponosiæ konsekwencji ani
kosztów za czyjeœ b³êdy. Napisa³am
skargê, chcemy zwrotu kosztów za
przy³¹cze wodoci¹gowe, gdzie musia³am rozpruæ pó³ £obza – powiedzia³a w³aœcicielka firmy.
W odpowiedzi na skargê burmistrz £obza Ryszard Sola odpar³,
¿e to nie on wycenia dzia³ki, on dzia³a w oparciu o wycenê bieg³ego,
który w imieniu gminy dan¹ nieruchomoœæ wycenia. Opis danej dzia³ki znajduje siê w operacie. Procedura przetargowa na dzia³kê przy ul.
Niepodleg³oœci odby³a siê dwa lata
temu i jak zapewni³ w³odarz by³a
zgodna z prawem. Ka¿da ze stron
mia³a mo¿liwoœæ wniesienia swoich
uwag. Takich uwag nie by³o.
- To urz¹d, po trosze moja osoba,
pomogli pañstwu w tym, abyœcie
mieli do czego pod³¹czyæ budynek,
jeœli chodzi o sieæ kanalizacji sanitarnej. W momencie, kiedy przeprojektowaliœcie budynek, nie robiliœmy w zwi¹zku z tym ¿adnych utrudnieñ. Kiedy zaplanowaliœcie tam 68 mieszkañ, zmieni³y siê te¿ warunki przy³¹czeniowe, te¿ nie mieliœcie
pañstwo ¿adnych utrudnieñ, ma³o
tego, mieliœcie pañstwo z naszej
strony wszelk¹ pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Przypomnê,
¿e przy projektowaniu tego budynku i wykorzystaniu dwóch górnych
kondygnacji na mieszkania, spowodowa³o pewne utrudnienie dla pañstwa. W stoj¹cym w s¹siedztwie budynku po prawej stronie, w œcianie
szczytowej znajdowa³o siê okno, a
fakt wystêpowania takiego okna
utrudnia³ pañstwu podniesienie budynku w górê. Przypominam, ¿e to
z mojego polecenia okno zosta³o zamurowane, przeniesione zosta³o na
dach, jako pomoc dla pañstwa, abyœcie dostali pozwolenie na budowê.

REKLAMA
W momencie, kiedy by³a pani u
mnie, zg³osi³a mi pani fakt, i¿ z
uwagi na to, ¿e bêdzie to budynek,
który bêdzie pe³ni³ podwójn¹ rolê:
lokalu u¿ytkowego i lokalu mieszkalnego, potrzebujecie pañstwo dostêp, nie od strony ul. Niepodleg³oœci, ale od strony ³¹cznika, by mo¿na
by³o przywoziæ do budynku ró¿nego rodzaju towary. Rozumiem, restauracja musi funkcjonowaæ, musi
byæ zaopatrywana, da³em wiêc pañstwu zgodê na to, by poszerzyæ
wjazd, pomniejszy³em w ten sposób
czêœæ chodnika i czêœæ parkingu o
przynajmniej dwa miejsca parkingowe. O tym jakoœ pañstwo nie pamiêtacie. Wskaza³em te¿ pañstwu
mo¿liwoœæ przy³¹cza wodoci¹gowego w najbardziej dogodnym dla
pañstwa miejscu od strony ul. Niepodleg³oœci i mieliœcie pañstwo do
po³o¿enia tylko niewielki odcinek,
to te¿ automatycznie pomniejsza³o
pañstwu koszty. Dostaliœcie pañstwo te¿ zgodê na to, aby wody opadowe tzw. deszczówkê mo¿na by³o
odprowadziæ i magazynowaæ, dalej
ods¹czyæ poprzez studniê ch³onn¹.
Ze strony urzêdu i mojej uzyskali
pañstwo jak najdalej id¹c¹ pomoc,
aby szybko przeprowadziæ procedurê zaprojektowania i wybudowania tego budynku. Natomiast ja nie
bêdê ponosi³ odpowiedzialnoœci za
to, co przygotowa³, podpisa³ i
przedstawi³ nam w urzêdzie bieg³y
rzeczoznawca. Jeœli on pope³ni³
b³¹d na etapie opisu nieruchomoœci
i zamieœci³ w tym opisie nieprecyzyjne czy nierzetelne sprostowania,
to on bêdzie za to ponosi³ odpowiedzialnoœæ – powiedzia³ burmistrz.
Podczas g³osowania dziewiêciu
radnych zag³osowa³o za s³usznoœci¹
skargi, pozostali wstrzymali siê od
g³osu. Tym samym skarga zosta³a
uznana za zasadn¹.
Swoj¹ drog¹ obiekt dopiero po
przeprojektowaniu i podniesieniu
kondygnacji jest zgodny z miejsk¹
architektura. Jego wysokoœæ dopasowana jest do wysokoœci pozosta³ych obiektów i tak w³aœciwie powinno byæ od pocz¹tku. Fakt wskazania miejsca do pod³¹czenia nie
jest ¿adn¹ ³ask¹ ani dobr¹ wol¹, ale
obowi¹zkiem! W³aœciwym jednak
by³oby, gdyby to miasto wykona³o,
skoro wziê³o pieni¹dze za sieæ, której nie by³o. Zgoda na dowóz towarów od strony zaplecza to w³aœciwie
dba³oœæ o bezpieczeñstwo ruchu,
albowiem wiadomym jest, jaka jest
sytuacja od strony ul. Niepodleg³oœci. Bez komentarza pozostaj¹ pozosta³e dzia³ki. W tym wypadku
kupuj¹cego tak naprawdê nie powinno obchodziæ, czy zawini³ rzeczoznawca, czy ktoœ z urzêdu – odpowiada w³aœciciel dzia³ki i kierownik urzêdu.
MM

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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Radni Wêgorzyna uchwalili bud¿et
na 2012 rok
(WÊGORZYNO) Na sesji
Rady Miejskiej w
Wêgorzynie w dniu
29 grudnia 2011 roku
radni przyjêli bud¿et
na rok 2012.
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie
pozytywnie zaopiniowa³ przed³o¿ony projekt uchwa³y bud¿etowej
Gminy Wêgorzyno na 2012 r.
Gdy przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Wêgorzynie Jan Mazuro otworzy³ dyskusjê na temat
uchwa³y bud¿etowej na rok 2012,
g³os w dyskusji jako pierwsza zabra³a radna Barbara Pietrusz (na
zdjêciu poni¿ej), która oceni³a i
podsumowa³a przedstawiony projekt bud¿etu na przysz³y rok.
- W zasadzie nie powinniœmy
dyskutowaæ nad przygotowanym
projektem bud¿etu, poniewa¿ by³y
zwo³ywane komisje na ten temat.
Chcia³am jednak podsumowaæ noworoczny bud¿et. W uchwale napisano, ¿e przed³o¿ony projekt
uchwa³y bud¿etowej jest bud¿etem
rozwojowym, poniewa¿ na zadania
inwestycyjne zostanie przeznaczone 19,56 procenta. Jest to œci¹gniête
z poprzedniego bud¿etu, tylko, ¿e
wtedy na zadania inwestycyjne zaplanowano 37,60 proc. Wiêc ja nie
wiem, który bud¿et by³ rozwojowym, który tak mo¿na nazwaæ.
Uchwalenie bud¿etu na przysz³y

rok to bardzo wa¿ne wydarzenie trzeba przeanalizowaæ dobrze bud¿et. Bud¿et nie jest dla wszystkich
zrozumia³y, obarczony jest paragrafami. Na komisjach zosta³y przyjête
tylko dwa wnioski do bud¿etu. Miêdzy innymi by³ to wniosek o wiêkszym dofinansowaniu dla Sparty
Wêgorzyno. Pierwotnie dotacja
mia³a wynosiæ 120.000 z³, ale radni
na komisjach przeg³osowali kwotê
o 30.000 z³ wiêksz¹. Podsumowuj¹c
Sparta bêdzie dysponowa³a w przysz³ym roku dotacj¹ w wysokoœci
150.000 z³. Jestem bardzo zdziwiona, proponowa³am znaleŸæ w bud¿ecie kwotê na remont ul. Kopernika, wnioskowa³am przynajmniej
o sporz¹dzenie projektu, co by nas
kosztowa³o 50.000 z³. Nie rozumiem, dlaczego ten wniosek zosta³
odrzucony. Wiosn¹ zrobiliœmy sobie rajd po naszych wêgorzyñskich
ulicach. Nie by³o ¿adnych wniosków z tego przemarszu. W 2012
roku ¿adna ulica w Wêgorzynie nie
bêdzie zrobiona ze œrodków gminy.
Uwa¿am, ¿e 150.000 z³ dla Sparty to
du¿a kwota, w porównaniu np. do
funduszy so³eckich. Fundusze so³eckie na 2012 rok to 218.000 z³,
natomiast na sport na wsiach przeznaczamy 46.000 z³. Nale¿y sobie
postawiæ pytanie – czy ta suma jest
adekwatna do tego, co maj¹ zrobiæ
so³tysi, czy na wsiach nie ma ch³opców, którzy chc¹ graæ w pi³kê, nie
ma boisk które trzeba utrzymaæ? –
te¿ s¹, prawda? Ja jestem za sportem, nie mam nic przeciwko. Jednak
w dru¿ynie Sparty nie graj¹ mieszkañcy naszego miasta, spyta³am ile
osób jest w klubie z naszego miasta,
dosta³am odpowiedŸ, ¿e oko³o 50.
My bowiem kupujemy sobie zawodników z zewn¹trz, na to potrzebne s¹
pieni¹dze. Gdyby gra³a nasza m³odzie¿, przychodziliby na mecze s¹siedzi, znajomi, rodzina tych zawodników.
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e bud¿et jest autorstwa pani burmistrz.
Pani burmistrz pochwali³a siê, jakim to sukcesem by³o wykonanie
bud¿etu. Na pani zaprzysiê¿eniu
jeden z radnych zapyta³ – jak¹ ma
pani wizjê Wêgorzyna. Pani odpowiedzia³a, ¿e bêdzie to wykonanie
bud¿etu. Ja myœlê, ¿e to samo pani
powie teraz, ¿e w nowym roku ma
taki sam plan - czyli wykonaæ bud¿et
– mówi³a radna Pietrusz.
Do wypowiedzi radnej Pietrusz
ustosunkowa³ siê radny Marcin Szostakiewicz, który jest tak¿e preze-

sem Sparty Wêgorzyno. Rady stan¹³
w obronie klubu. Zaznaczy³, ¿e
zwiêkszenie dotacji wynika³o z problemów finansowych, jakie Sparta
mia³a w 2011 roku. Jak powiedzia³
radny, brakowa³o pieniêdzy na pokrycie kosztów bie¿¹cych.
- Proszê nie mówiæ fa³szywych
rzeczy na temat Sparty Wêgorzyno.
Wniosek o zwiêkszenie dotacji o
30.000 z³ wynika³ z tego, i¿ w bie¿¹cym roku finanse klubu by³y niewystarczaj¹ce i brakowa³o pieniêdzy
na pokrycie bie¿¹cych kosztów.
Kompletn¹ nieprawd¹ jest to, ¿e
zwiêkszamy dotacjê dlatego, ¿e
musimy kupiæ zawodników z zewn¹trz. W klubie jest wielu sportowców z Wêgorzyna – stwierdzi³
na zakoñczenie prezes klubu.
Nastêpnie g³os zabiera³y radna
S³awska i radna Górniak. Pytaj¹c o
kanalizacjê, drogi czy chodniki w
miastach. Radne zwróci³y uwagê na
to, i¿ so³ectwa dysponuj¹ zbyt ma³ymi bud¿etami, a maj¹ ogrom pracy
do wykonania.
- W ludziach na wsi jest ogromny potencja³ – mówi³a radna Barbara Górniak.
Do wypowiedzi radnych ustosunkowa³a siê burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, odpowiadaj¹c kolejno na zapytania i wypowiedzi radnych. Burmistrz zaznaczy³a,
i¿ poprzez autopoprawkê do bud¿etu, któr¹ przygotowa³a, wydatki inwestycyjne wzrosn¹ do ponad 6
milionów z³otych. Burmistrz zabra-

³a g³os tak¿e w sprawie dofinansowania dla klubu Sparta Wêgorzyno,
mówi¹c, ¿e z pieniêdzy gminnych
klub nie mo¿e kupiæ ¿adnych zawodników.
- Pani Pietrusz odnosi siê do
pierwotnej uchwa³y bud¿etowej.
Poprzez autopoprawkê wydatki inwestycyjne wzrosn¹ do ponad 6
milionów z³otych. Prawd¹ jest to, i¿
powiedzia³am, ¿e bêdê wykonywa³a bud¿et. Proszê o trochê wiêcej
optymizmu i wiary w to, ¿e zrobimy
du¿o w przysz³ym roku. Dodatkowo
chcia³abym zaznaczyæ, ¿e ¿aden
klub nie mo¿e finansowaæ zakupienia zawodników z dotacji gminnej –
powiedzia³a burmistrz.
Radna Barbara Pietrusz z³o¿y³a
wniosek formalny, aby zamkn¹æ
dyskusjê na temat projektu bud¿etu
na 2012 rok. Wiêkszoœci¹ g³osów
wniosek zosta³ przyjêty i dyskusja
siê zakoñczy³a.
Autopoprawka do uchwa³y bud¿etowej na 2012 rok, któr¹ przygotowa³a burmistrz KuŸmiñska, tak¿e
zosta³a przyjêta przez radnych w
g³osowaniu.
Nastêpnie
przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Mazuro przeszed³ do kolejnego punktu obrad,
którym by³o g³osowanie nad przyjêciem uchwa³y bud¿etowej na 2012
rok wraz z autopoprawk¹.
Nie by³o g³osów przeciw, 3 radnych siê wstrzyma³o, tym samym
bud¿et na rok 2012 zosta³ uchwalony.
PJ
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Kibice Œwiatowida na sesji

Ale co z naszym
Œwiatowidem?
(£OBEZ). W ostatni
czwartek starego roku
odby³a siê bud¿etowa
sesja Rady Miejskiej.
Gdy na sesji obrad radni
uchwalali bud¿et, na
stadionie miejskim
zebrali siê kibice na
„pogrzebie” Œwiatowida.
Mi³oœnicy i zawodnicy
klubu wyruszyli ze
stadionu do magistratu,
gdzie uczestniczyli w
pozosta³ej czêœci sesji.
Na g³owê burmistrza
posypa³y siê gromy.
Wiceburmistrz w trakcie
opuœci³ salê obrad.
Nierozwi¹zana wci¹¿ kwestia
Œwiatowida sprawi³a, ¿e oko³o
godz. 13.00 przy stadionie miejskim
w £obzie odby³a siê zbiórka kibiców klubu. O zbiórce informowa³y
wczeœniej wywieszone w mieœcie
klepsydry, g³osz¹ce œmieræ miejscowego klubu. Pod bramami stadionu
zgromadzi³o siê kilkudziesiêciu kibiców Œwiatowida. Chcieli walczyæ
o swój klub, bo klub to nie rzecz - jak
mówili - a ludzie. Kibice mieli ze
sob¹ dwie olbrzymie flagi, jedna z
nich z napisem: In fuga foeda mors
est, in victoria gloriosa. (Œmieræ w
ucieczce jest haniebna, w zwyciêstwie chwalebna. (Cyceron)). Kilka
minut po godzinie 13. kibice ruszyli
w stronê Urzêdu Miejskiego, gdzie
odbywa³a siê sesja Rady Miejskiej.
Id¹c ulicami miasta, skandowali
has³a zwi¹zane z klubem. Wreszcie
dotarli do urzêdu, pod oknami zaczêli g³oœno krzyczeæ „Œwiatowid,
Œwiatowid...”. Po kilku minutach
weszli do sali, gdzie odbywa³a siê
sesja.
W zdecydowanej wiêkszoœci
byli to m³odzi ludzie, ale jak wyjaœniono, tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e
zainteresowane osoby doros³e w
tym czasie pracowa³y. Jednak praca
nie wszystkim przeszkodzi³a przybyæ na sesjê, niektórzy jednak wziêli w tym dniu wolne i przyjechali do

£obza z... gminy Dobra. Wœród kibiców, którzy aktywnie uczestniczyli w sesji by³a Gra¿yna Kar³owska oraz jeden z najstarszych sympatyków i kibiców Œwiatowida Kazimierz Czmielewski.
Obraduj¹cy na sali nie kryli zaskoczenia, gdy na salê wesz³o tylko
czêœæ kibiców, czêœæ pozosta³a na
korytarzu. Wyczuwa³o siê zaskoczenie, ale i napiêcie. Zaraz potem
na korytarzu pojawili siê i policjanci, którzy zapewne mieli czuwaæ nad
bezpieczeñstwem. Ca³kiem niepotrzebnie, albowiem kibice zachowywali siê wrêcz wzorcowo i zgodnie z przyjêtymi regu³ami.
Dyskusjê w sprawie sytuacji w
Œwiatowidzie rozpocz¹³ radny Janusz Skrobiñski, który powiedzia³,
¿e 30. listopada burmistrz zlikwidowa³ klub.
- Równo rok temu, o tej porze,
pan burmistrz obieca³, ¿e na pó³rocze wspomo¿e klub, w którym by³y
trzy sekcje czyrliderek, seniorzy i
juniorzy, którzy awansowali do ligi
miêdzywojewódzkiej, zreszt¹ do
spó³ki z przewodnicz¹cym kaza³ te
rozgrywki rozpoczynaæ. Doprowadzi³ do tego, ¿e klub stan¹³ na skraju
bankructwa, poniewa¿, jak pokaza³
wszystkim, s³owa s¹ nic nie warte.
Po prostu wypowiada siê je po to,
¿eby mówiæ, zaspokoiæ potrzeby
wszystkich tych, którzy chcieliby
takie s³owa us³yszeæ, a póŸniej udaje siê, ¿e nic siê takiego nie powie-

dzia³o, a póŸniej szuka siê powodów
i robi siê wszystko ku temu, by zamkn¹æ klub, który jest na tej ziemi
od wojny. Œwiatowid prze¿y³ komunizm, stalinizm, prze¿y³ demokracjê, wzloty, upadki, wszystko, wygl¹da na to, ¿e nie prze¿yje burmistrza Soli. To s¹ ludzie, ¿ywi, my
rozmawiaj¹c na sesjach, rozmawiamy o œwiecie wirtualnym. Nie widzimy tego, komu robimy na z³oœæ.
Na z³oœæ robimy Pietrzykowi, burmistrz sobie znalaz³ Œwiatowid,
jako orê¿ do walki ze Skrobiñskim,
poniewa¿ Skrobiñski œmia³ zaingerowaæ w urzêdzie. Bo czym przywaliæ, jak nie Œwiatowidem i tym doprowadza do tego, co jest. To jest
precedens w historii klubu, ¿eby tyle
ludzi w dzieñ roboczy, bo gdyby to
by³a sobota, to ludzie staliby przed
urzêdem, a ludzie przyszli na sesjê.
Jest pan winien wyjaœnienie tym ludziom, którzy tu przyszli i na pana
g³osowali, gdzie dostawa³ pan ordery od w³adz PZPN za wspomaganie
pi³ki no¿nej, gdzie dostawa³ pan
koszulki od prezesa Œwiatowida, w
pe³nym gremium, przy telewizji,
jaki to jest z pana promotor sportu
na tej ziemi, kultury fizycznej, póŸniej buduje pan stadion, boisko z Alkatras, likwiduje pan czyrliderki,
wygania pan juniorów, nie dopuszcza do rozgrywek w lidze wojewódzkiej, na koniec nie dotuje pan
klubu, nie daje pieniêdzy. Na koniec
zamyka pan ten klub. Cieszmy siê,

¿e nie zawo³a³ pan policji i nie spacyfikowa³, bo s¹ grzeczne dzieciaki.
Czujê, ¿e jest to orê¿ wymierzony
przeciwko mnie, a zaznaczam, ¿e
nie jestem 13. miesiêcy w tym klubie, nie rz¹dzê w nim. Jestem trenerem Mewy Resko. Ze Œwiatowidem
B klasy trenujê spo³ecznie, wo¿ê
swoim samochodem i za swoje pieni¹dze kupujê napoje, bo nie mia³
siê nimi kto zaj¹æ. Nie ingerujê w
politykê klubu. Piêciu prezesów siedzi tutaj, szósty siedzi prezes
„Olimpu”, przykro mi, ¿e zosta³
uchwalony najni¿szy bud¿et na
sport od lat. Mia³o byæ piêknie, bo
jest sportowa rada, a jest tak, ¿e nie
ma pieniêdzy zaplanowanych na
renowacjê stadionu, ani nie ma na
dzia³alnoœæ, ju¿ nie mówiê Œwiatowida, ale wszystkich organizacji
sportowych w tym mieœcie. Brawo!
Gratulujê. Dojdzie do tego, ¿e jak
siê wyje¿d¿a do Drawska, stoi tam
stodo³a zabita dechami, to tak zabije
siê ca³e to miasto – dechami. Powolutku te dechy wbijamy, w ka¿de
miejsce – powiedzia³ radny Janusz
Skrobiñski.
Wiceprzewodnicz¹cy radny
Piotr Æwik³a w obliczu zaistnia³ej
sytuacji nie pozostawi³ na burmistrzu suchej nitki.
- W pierwszej chwili, je¿eli chodzi o naszego burmistrza, myœla³em, ¿e to jest fajny ch³op. Z fajnego
ch³opa nic nie zosta³o.
Ci¹g dalszy na str. 8
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Ale co z naszym

Cd. ze str. 7
Druga kadencja, myœla³em, ¿e to
jest skuteczny polityk. Wygra³ ze
mn¹ wybory, pe³en szacunek. Myœla³em, ¿e to jest skuteczny polityk.
Skuteczny polityk to jest taki, który
obiecuje i tego pan burmistrz siê
trzyma, obiecuje wszystko. S³ysz¹c
i patrz¹c na tych ludzi, którzy tutaj
stoj¹, wydaje mi siê, ¿e z polityka te¿
nic nie zosta³o, bo polityk obiecuje,
potrafi powiedzieæ przed ludŸmi,
którzy na niego g³osowali, ¿e coœ siê
nie uda³o i wy t³umaczyæ, dlaczego
to siê nie uda³o. O tych dwóch rzeczach pan burmistrz zapomnia³ i nie
wie, jak to siê robi. Ja bym siê trzyma³ tych obietnic, które siê sk³ada,
dlatego ¿e ci ludzie, którzy tutaj
stoj¹, oni na pana g³osowali, to s¹
wartoœciowe osoby, które oddaj¹
dla tej wartoœci, któr¹ jest Œwiatowid. Warto by zwróci³ pan na to
uwagê, mo¿e dlatego, ¿e wiêkszoœæ
by³a albo jest zwi¹zana z tym klubem. Nale¿a³oby uszanowaæ
wszystkich. Powiem panu tak: fajnego ch³opa ju¿ nie ma, polityk –
zgin¹³, zosta³o ciekawe zjawisko
socjologiczne – powiedzia³ radny
Piotr Æwik³a.
Radna Maria Pokomeda przyzna³a, ¿e nie jest fank¹ pi³ki no¿nej,
jednak...
- Po ca³ej awanturze w prasie ja
wtedy zapyta³am pana prezesa, dlaczego nie powiadomili nas, radnych, tylko przez megafony. Wtedy
us³ysza³am, ¿e by³y listy do Rady na
rêce pana przewodnicz¹cego, a pan
nam tego listu nie przekaza³. Byæ
mo¿e jest racja po stronie urzêdu,
byæ mo¿e po stronie pana prezesa,
niemniej jednak, je¿eli pan prezes
mówi, ¿e jest gotowy do skontrolowania, a urz¹d nie mo¿e skontrolowaæ, bo pan prezes nie mo¿e poddaæ
siê kontroli o takiej porze, to ja pytam

– nos dla tabakiery czy tabakiera dla
nosa? Je¿eli urzêdnik w tym mieœcie,
w ci¹gu godzin pracy mo¿e pójœæ do
„szmateksu” i zrobiæ zakupy, to dlaczego urzêdnik nie mo¿e pójœæ po
godzinach i skontrolowaæ klub? Je¿eli mo¿na prywatne sprawy za³atwiaæ w trakcie godzin pracy urzêdu,
to mo¿na pójœæ skontrolowaæ Œwiatowid – powiedzia³a radna.

ma takiej mo¿liwoœci, ¿e uciekaj¹
od kontroli. To wy radni powinniœcie zaingerowaæ, aby urz¹d wys³a³
tam pracownika. Ja by³am tam wiele
razy po godzinach pracy. Zarz¹d
by³, nikt siê nie chowa³. Nas nie interesuje, czy oni siê rozliczyli, czy
nie. Jeœli nie rozliczyli siê, to trzeba
by³o zobaczyæ dlaczego. Je¿eli by³y
wyp³acane kolejne transze pieniêdzy z urzêdu, uwa¿am, ¿e wszystko
by³o ok, bo to wy pilnujecie naszych
pieniêdzy, bo to s¹ nasze pieni¹dze
wspólne i burmistrz nie mo¿e powiedzieæ, ¿e on da czy nie da. To co
jest przeznaczone na sport, powinno byæ przeznaczone na sport. Panie burmistrzu! Nie wiem, czy pan
jest z Platformy, bo pan siê do tego
nie przyzna³. Pana partia buduje stadiony, a pan rujnuje, zamyka, nie
pozwala? Niech pan siê zastanowi,
czy pan jest dla nas, czy my dla pana.
Tym ludziom nale¿y pomóc, oni
pracuj¹ spo³ecznie. Gdyby mój pracownik w godzinach pracy mia³
pójœæ i rozliczaæ siê z tego, co robi
spo³ecznie, te¿ by³abym niezadowolona. A pan panie burmistrzu ma
takie prawo, ¿e jeœli oddeleguje pra-

G³os zabra³ Dawid Dudek, jeden
z pi³karzy obecnych na sesji, który
zapyta³ burmistrza: - Co w koñcu z
naszym Œwiatowidem?
Pytanie pozosta³o w pró¿ni, albowiem inni uczestnicy sesji równie¿ pragnêli zabraæ g³os.
- Od urodzenia jestem kibicem
Œwiatowida – rozpoczê³a Gra¿yna
Kar³owska. - Nie mogê uwierzyæ, ¿e
ludzie doroœli igraj¹ naszymi uczuciami, naszymi zainteresowaniami.
Nie ma nic z³ego na stadionie. Teraz
moje wnuki tam prowadzam. Nie

cownika w godzinach pracy, to on
póŸniej mo¿e dostaæ dzieñ wolny i
na pewno pójd¹ i skontroluj¹. Nikt
od niczego nie ucieka³. Jestem pe³na
podziwu dla tego m³odego zarz¹du.
By³am na zebraniu zarz¹du. S³ysza³am s³owa pana burmistrza: „Jesteœcie m³odzi, róbcie, twórzcie, zwyciê¿ajcie, pieni¹dze siê znajd¹. My
wam pomo¿emy”. Czujê siê przez
pana oszukana, mia³am wiêcej w¹tpliwoœci do tego zarz¹du do pana
Skrobiñskiego, ale zosta³am mile
rozczarowana. Mam do pana burmi-

strza ¿al. G³osowa³am na pana w
pierwszej kadencji. Bardzo tego
¿a³ujê. Pana ju¿ nie ma, skoñczy³ siê
pan politycznie. Nie wiem, co siê z
panem sta³o. Pan powinien wykorzystaæ zaufanie tych, co na pana
g³osowali, a nie niszczyæ – powiedzia³a pani Kar³owska.
Kolejny kibic dopytywa³, czy
burmistrz ma jakiœ plan ratowania
Œwiatowida, czy jednak zamierza
nadal iœæ w zaparte i rozwi¹zaæ klub.
Radny Janusz Skrobiñski wyjaœni³, ¿e radni byli w klubie i kontrolowali, prezes klubu dodatkowo by³
z dokumentami u radnej Krystyny
Boguckiej w domu, aby pokazaæ, ¿e
nic nie jest ukrywane. Dokumenty
by³y u pana wiceburmistrza Kabata,
który nic nie znalaz³. Przypomnia³
równie¿ procedurê wyp³acania kolejnych transz, czyli ¿e nie mo¿na
wyp³aciæ kolejnej transzy bez rozliczenia poprzedniej. Nie mo¿na te¿
og³osiæ konkursu, jaki zosta³ og³oszony i przy którym zosta³a z³amana
ustawa, albowiem nie zosta³y wyp³acone pieni¹dze klubowi. Ostatnio prezes Pietrzyk by³ z dokumentami w urzêdzie.
- Nie dramatyzowa³bym, ¿e klub
przestanie istnieæ. Jest rozwi¹zanie
rezerwowe - bêdzie gra³a tylko B
klasa, wygonimy dzieciaki ze stadionu, juniorów, seniorów. Jesteœmy w stanie utrzymaæ siê ze zrzutek kibicowskich, z biletów, by
Œwiatowid przetrwa³ do nastêpnej
kadencji. W nastêpnej kadencji
mo¿e bêdzie osoba bardziej przychylna i pomo¿e siê klub odbudowaæ. Jest tu piêciu prezesów klubu,
doskonale wiedz¹ jak siê gospodarzy, jak siê wydaje pieni¹dze. Kto
prowadzi przedsiêbiorstwo w tym
mieœcie ponad stuosobowe? Kto
poza „Bode” i mo¿e poza urzêdem?
Prezes klubu. Nie by³o ¿adnych tajnych spotkañ; spotykaliœmy siê w
gabinecie pana burmistrza. By³ pan
przewodnicz¹cy rady. To nie by³a
¿adna „konspira”. Ca³y czas pytaliœmy: czy mamy dzia³aæ? Czy mamy
kupowaæ ochronê? Ba nas nie by³o
na to staæ – mówiliœmy to otwarcie.
Ale pan burmistrz mówi³: „Spokojnie, do³o¿ê wam pieniêdzy”. I tak
do³o¿y³, ¿e w tej chwili w ogóle nie
ma klubu. Niech prezes i burmistrz
usi¹d¹ i dogadaj¹ siê, a ci ludzie,
którzy tu stoj¹, to jest dowód na to,
¿e miasto to nie jest - puste ulice i
puste spo³eczeñstwo. To s¹ ¿ywe
osoby. Tam siedzi jeden z najstarszych kibiców, pan Czmielewski,
te¿ przyszed³ protestowaæ – powiedzia³ radny.
Gra¿yna Kar³owska przypomnia³a sytuacjê, gdy Œwiatowid
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Œwiatowidem?
awansowa³, ale wówczas nikt z
w³adz nie przyszed³.
- Jak by³am u wiceburmistrza, bo
byli z ZZPN pogratulowaæ awansu,
on mówi: „Przepraszam, a kto nas
zaprosi³?” Dla z³o¿enia podziêkowania oni musieli zaprosiæ! Œwiatowid to najwiêksza promocja, jaka
mo¿e byæ - doda³a.
Radny Janusz Skrobiñski w kolejnej wypowiedzi doda³, ¿e £obez
jest bardzo bogatym miastem, albowiem wiceburmistrz zarabia tyle, ile
minister spraw wewnêtrznych.
- By³a taka rozmowa z burmistrzem, ¿e jak bêdziemy awansowaæ, bêdzie zwiêkszany bud¿et klubu. Burmistrz zaraz siê wyprze, ¿e
by³a taka rozmowa... W Sarmacie
Dobra bud¿et jest 215 tys. z³ i 25 tys.
z³ na dodatkowe inwestycje. 20 tys.
z³ dostaje klub lekkoatletyczny „Arbod” pana £ukomskiego. My mamy
piêkn¹ halê, w której nic siê nie dzieje. Mamy stadion, który wkrótce bêdzie pusty... bo kto tam bêdzie gra³ i
przychodzi³, jak jest „wojna” pomiêdzy burmistrzem a Pietrzykiem i
Skrobiñskim. Nie mog¹ cierpieæ ludzie za to, ¿e ktoœ kogoœ nie lubi. Albo
ktoœ jest nies³owny. Gdybyœmy wiedzieli, ¿e pieniêdzy nie bêdzie, nie
by³oby tylu sekcji. Nie by³oby dziewcz¹t, czyrliderek, ochroniarzy, gospodarz dosta³by wyp³atê, lekarz
honorarium. Oni wszyscy czekaj¹ na
pieni¹dze, bo przez pó³ roku za darmo pracowali, bo ktoœ nie dotrzyma³
s³owa – doda³ radny.
Kibic Œwiatowida Kazimierz
Czmielewski przypomnia³, ¿e tylko

zgoda buduje. - Obserwujê wszystko i wychodzi mi, ¿e dosz³o do sytuacji, w której posz³o o to, kto jest
wa¿niejszy. A gdyby tak spokojnie
usi¹œæ, porozmawiaæ?... S³yszymy o
„likwidacji Œwiatowida”. Nie, jeszcze d³ugo nie... Trzeba usi¹œæ i rozmawiaæ – zaapelowa³.
Radny Marek Rokosz zwróci³
uwagê, ¿e jak na razie to nie by³o
¿adnych rozmów, za to wytoczono
armaty i ludzie siedzieli w okopach
– jedni na ul. Siewnej, drudzy w
urzêdzie.
- My radni próbowaliœmy kilkakrotnie doprowadziæ do spotkañ i
kompromisu z szacunkiem dla obydwu stron. Niestety, nam siê nie
uda³o. Bolejê nad tym. Jest to równie¿ moja osobista pora¿ka. Nie
rozumiem jednej rzeczy, ¿e nie mo¿na siê dogadaæ. Jako radni nie chcemy klubu zniszczyæ – powiedzia³
przewodnicz¹cy rady Kazimierz
Chojnacki.
Burmistrz Ryszard Sola w odpowiedzi na pytania i zarzuty w pierwszych s³owach wyrazi³ radoœæ z powodu przybycia du¿ej liczby dzieci
i m³odzie¿y.
- Klub Œwiatowid, z którym mam
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ od 5
lat, z roku na rok mia³ zwiêkszany
bud¿et. To zwiêkszenie dotyczy³o
nie tylko Œwiatowida, bo musimy
tematykê sportu rozpatrywaæ w
szerszym kontekœcie. Dzia³aj¹ te¿
inne kluby o charakterze sportowym
i rekreacyjnym. W tym roku te¿ s¹ to
œrodki wiêksze, ni¿ w roku ubieg³ym. Klub otrzyma³ w tym roku

dofinansowanie w wysokoœci 158
tys. z³. W ubieg³ym roku, w listopadzie, gmina wy³o¿y³a pieni¹dze, aby
klub móg³ z³o¿yæ wniosek, by zorganizowaæ imprezê. Tam by³o prawie 80 tysiêcy. Powiem wam wiêcej;
w tym roku, w styczniu, na proœbê
prezesa, aby przeprowadziæ projekt, te¿ zabezpieczy³em œrodki w
bud¿ecie klubu. Klub to przeprowadzi³. S¹ to kolejne tysi¹ce z³otych,
które zabezpieczyliœmy w ramach
pomocy dla klubu. W tym roku klub,
ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê finansow¹, mo¿e Ÿle skalkulowa³ wydatki, zwróci³ siê po kolejn¹ pomoc
finansow¹, aby dokoñczyæ ten rok i
¿eby mieæ p³ynnoœæ finansow¹. To
dziêki uprzejmoœci rady znaleŸliœmy kolejne 45 tys. z³. Inne kluby te¿
otrzyma³y wsparcie. Klub Olimp - 4
tys. z³. Problemy z rozliczeniem
pieniêdzy, to jest odrêbna kwestia.
Powiem tylko jedn¹ rzecz: burmistrz odpowiada za wydatkowanie
pieniêdzy. To nie burmistrz decyduje o zamkniêciu klubu, tylko walne
zebranie. Panie prezesie, proszê
powiedzieæ, czy kiedykolwiek uniemo¿liwi³em panu przyjœcie do mnie
i rozmowê? Nie, je¿eli tak pan powie, to poœwiadczy nieprawdê. W
przysz³ym roku mamy zaplanowane
w bud¿ecie 230 tys. z³, czyli o 10 tys.
z³ zwiêkszamy w stosunku do roku
ubieg³ego. Proszê nie ok³amywaæ
spo³eczeñstwa i nie podawaæ nieprawdziwych informacji. Na przysz³y rok mamy w bud¿ecie œrodki,
¿eby realizowaæ zadania w ramach
upowszechniania kultury fizycznej.
W przysz³ym roku nie ma takiej
mo¿liwoœci, ¿e dzieci i m³odzie¿ nie
bêd¹ mog³y graæ w pi³kê no¿n¹, dlatego, ¿e ja na coœ takiego nie pozwolê. Ostatni¹ informacjê, jak¹ otrzyma³em od pana prezesa Pietrzyka i
pana Skrobiñskiego jest taka, ¿e
„klub chce w przysz³ym roku utrzymaæ B klasê, a reszta nas nie interesuje”. A ja powiem: mnie interesuje,
¿eby biegali ch³opcy w ramach „Orlików”, trampkarzy; juniorzy, mo¿e

juniorzy starsi. Nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e tak bêdzie.
Bêdê og³asza³ konkursy zwi¹zane
z pi³k¹ no¿n¹, tak jak co roku siê
odbywaj¹. Pan prezes ³¹cznie z zarz¹dem zawsze mo¿e do mnie
przyjœæ i rozmawiaæ o sytuacji
zwi¹zanej z klubem. Jeœli bêdzie
chcia³ i znajdzie czas, jest u mnie
mile widzianym goœciem – oznajmi³ burmistrz.
Radny Janusz Skrobiñski zripostowa³, ¿e „burmistrz nie wie, o
czym mówi”, albowiem aby w lidze
grali juniorzy czy juniorzy starsi,
musi byæ ligowa dru¿yna np. w lidze
okrêgowej.
W dyskusjê w³¹czy³ siê prezes
Œwiatowida Marcin Pietrzyk, który
poinformowa³, ¿e nie mia³ problemów ze spotkaniem z burmistrzem,
ale „z rozmów z panem burmistrzem
nic nie wynika”.
- Do zarz¹du klubu mam pytania: gdzie jest komisja rewizyjna,
dlaczego grzebie siê przy statucie?... Zawieszam dzia³alnoœæ organizacji, któr¹ stworzy³em i nazwa³em „£obuziaki”, dopóki nie
bêdzie innej atmosfery, nie bêdê
dalej pracowa³. Nie myœla³em, ¿e
czegoœ takiego do¿yjê. Wstydzê siê,
¿e muszê w takiej dyskusji uczestniczyæ – powiedzia³ radny Tadeusz
Sikora.
Radna Maria Pokomeda spyta³a,
czy burmistrz wyœle urzêdników do
kontroli w godzinach odpowiadaj¹cych zarz¹dowi Œwiatowida. W³odarz miasta odpar³ jednak, ¿e za
funkcjonowanie klubu odpowiada
prezes, a nie burmistrz. Doda³ jednak, ¿e nie ma zastrze¿eñ do statutowej dzia³alnoœci klubu i mo¿e spotkaæ siê z prezesem.
Na pytanie przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Kazimierza Chojnackiego, czy deklaruje wolê spotkania i wys³ania pracownika na
kontrolê w terminie uzgodnionym z
zarz¹dem klubu, burmistrz wyrazi³
pow¹tpiewanie, czy takie spotkanie
jeszcze coœ zmieni.
MM
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Talenty Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie

Patryka Pañki pasje komputerowe
Motto: Talent jest jak cenne
ziarno ciœniête w ziemiê, któremu
dobry ogrodnik nie tylko pozwala
wykie³kowaæ, ale ka¿dego dnia
stwarza mu najlepsze warunki
pe³nego rozwoju.
Pragnê zaproponowaæ Czytelnikom „Tygodnika £obeskiego”
cykl artyku³ów poœwiêconych najwiêkszym talentom ³obeskiego
Zespo³u Szkó³. Powód jest oczywisty i prosty - na odkryty talent
nale¿y chuchaæ i dmuchaæ i nie
pozwoliæ, by umkn¹³. My, jako
kadra pedagogiczna, doskonale
zdajemy sobie sprawê z powagi
sytuacji i dok³adamy wszelkich
starañ, aby stan¹æ na wysokoœci
zadania. W ³obeskim liceum organizowanych jest wiele ró¿norodnych zajêæ pozalekcyjnych, skierowanych do tych, którzy pragn¹
rozwijaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci przedmiotowe. Poza tym
dajemy równie¿ szansê rozwoju
uczniom, którzy zdradzaj¹ swoiste uzdolnienia w innych kierunkach. Wówczas miêdzy innymi
mo¿emy odkryæ prawdziwe talenty, które z biegiem czasu nabior¹
formy i przekszta³c¹ siê w ¿yciowe pasje - wtedy jest to tak¿e nasz
pedagogiczny sukces.
Kolejny odkryty TALENT
³obeskiego liceum wyspecjalizowa³ siê w grach komputerowych.
Na pocz¹tek kilka faktów, a
mo¿e stereotypów odnosz¹cych
siê do komputera, Internetu i gier
komputerowych.
Dzisiaj trudno wyobraziæ sobie ¿ycie bez komputera. Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ tego medium jest
³atwy dostêp do informacji i szybkoœæ ich przekazywania. List wys³any poczt¹ elektroniczn¹ przemierza ca³y œwiat w ci¹gu kilku
sekund. Dziêki temu najœwie¿sze
doniesienia agencji informacyjnych z ca³ego œwiata, wyniki rozgrywek sportowych, notowania
gie³dowe itp. s¹ natychmiast dostêpne dla posiadaczy przegl¹darek internetowych na ca³ym globie. Internet umo¿liwia prowadzenie badañ, dokonywanie transakcji handlowych, daje dostêp do
miêdzynarodowych ksiêgozbiorów, u³atwia przeprowadzenie korespondencji. Mo¿emy w sieci dokonywaæ zakupów, prze¿ywaæ
emocje gier, s³uchaæ muzyki, poznawaæ nowych ludzi, a nawet organizowaæ podró¿e w najodleglejsze zak¹tki œwiata. Ta globalna

sieæ komputerowa mo¿e wielu
osobom dawaæ szansê na wyrywanie siê z samotnoœci, biernoœci
albo szarej codziennoœci. Dla coraz liczniejszej grupy Internet jest
te¿ miejscem pracy.
Niestety dla pewnej czêœci
„komputerowej spo³ecznoœci” stanowi on równie¿ bardzo niebezpieczne narzêdzie. Poza tym szerokie spektrum mo¿liwoœci wykorzystywania komputera w trybie
„offline” mo¿e byæ Ÿród³em kolejnych problemów. Chodzi oczywiœcie o gry komputerowe.
W poradniach psychologicznych coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
rodzice dzieci uzale¿nionych od
gier komputerowych. Problem ten
zaczyna siê zazwyczaj bardzo niewinnie. Najpierw jest ciekawoœæ i
zafascynowanie, dziecko spêdza
wiele czasu przy grach komputerowych. Rodzice s¹ dumni ze swojego dziecka, które z ³atwoœci¹ obs³uguje komputer. S¹ równie¿ przekonani, ¿e rozwija ono swoje zainteresowania, a poza tym równoczeœnie jest w domu pod czujnym
okiem rodziców. Jednak z kolejnymi tygodniami syn lub córka coraz
wiêcej czasu spêdzaj¹ przy grach
komputerowych, a przy próbie
oderwania od komputera reaguj¹
wybuchami niekontrolowanej z³oœci i agresji. Rodzice powoli trac¹
kontakt z dzieckiem, a ono samo
zaczyna funkcjonowaæ w innej rzeczywistoœci. Najwa¿niejsza staje
siê gra i czas spêdzany w œwiecie
wirtualnym. Zaniepokojeni rodzice szukaj¹ pomocy u psychologa.
Czêsto jest ju¿ jednak za póŸno dzieci s¹ ju¿ silnie uzale¿nione od
grania. Pojawiaj¹ siê kolejne problemy takie jak zaniki miêœni od
siedzenia przy komputerze, absencja w szkole, zaniedbania higieny a
tak¿e niedo¿ywienie. Gdy zostaj¹
odizolowane od komputera, pojawiaj¹ siê u nich agresja, rozdra¿nienie, bezsennoœæ, depresja.
Natychmiastowa i fachowa
pomoc jest wtedy niezbêdna.
Ten czarny scenariusz niestety
czêsto wpisuje siê w ¿ycie m³odych,
¿¹dnych wra¿eñ ludzi XXI wieku. Z
drugiej strony, czy tego typu postrzeganie „komputerowych graczy” nie jest w³aœnie stereotypem i
przesadnym kreowaniem strasznej
rzeczywistoœci?
Otó¿ okazuje siê, ¿e mo¿liwe
jest bezkolizyjne po³¹czenie pasji,
jak¹ jest gra komputerowa z

¿yciem rodzinnym i spo³ecznym.
Doskona³ym przyk³adem tego
typu postawy jest Patryk Pañka
uczeñ klasy IIIb Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ w
£obzie - kolejny z TALENTÓW.
M³odzieñcz¹ pasj¹ Paniola (tak
Patryk nazywany jest przez znajomych i przyjació³) jest gra komputerowa, znana powszechnie jako
FIFA i bêd¹ca symulatorem pi³ki
no¿nej. Wydawa³o by siê, ¿e nasz
bohater jest po prostu jednym z
milionów m³odych ch³opców spêdzaj¹cych swój wolny czas przed
komputerem. Có¿, w jego przypadku to tylko pozory. Wystarczy pobie¿na analiza ¿yciorysu Patryka
aby dojœæ do oczywistego wniosku
- ten ch³opak jest wyj¹tkowy w tym
co robi. Ma³o tego, jego pasja nie
przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu zarówno w szkole, w
domu jak i w ¿yciu towarzyskim.
Wœród rówieœników jest powszechnie lubiany i szanowany. W
domu obowi¹zkowy i twardo st¹paj¹cy po ziemi. Poza tym Patryk
osi¹ga dobre i bardzo dobre wyniki
w nauce!
Zapraszam do rozmowy z Patrykiem „Paniolem” Pañk¹.
- Jak rozpoczê³a siê Twoja
przygoda z grami komputerowymi? Jaka gra jest dzisiaj Twoj¹
pasj¹?
- Od dzieciñstwa gra³em w przeró¿ne gry komputerowe. Interesujê
siê nimi do tej pory.
Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e

profesjonalnie zajmujê siê graniem
w FIFÊ. Jest to najpopularniejszy
symulator pi³ki no¿nej na œwiecie.
- Dlaczego Twoje zainteresowania skoncentrowa³y siê w³aœnie
na grze FIFA?
- G³ówny powód to wielka mi³oœæ do pi³ki no¿nej. Tak naprawdê
to jest w³aœnie moje najwiêksze
hobby. Sam jestem pi³karzem miejscowego Œwiatowida. Poza tym
bardzo lubiê ogl¹daæ mecze pi³karskie na szklanym ekranie szczególnie wtedy gdy w szranki staje mój
ulubiony Liverpool.
- Gry komputerowe s¹ czêsto
postrzegane jako z³o i przeszkoda w prawid³owym rozwoju m³odego cz³owieka. Jak godzisz
szko³ê, granie oraz spotkania ze
znajomymi?
Dla wielu zabrzmi to niewiarygodnie, ale w FIFÊ gram tylko wtedy, gdy mam czas. Nie jest tak, ¿e
za wszelka cenê muszê zagraæ na
konsoli. Zazwyczaj bez ¿adnych
przeszkód wype³niam obowi¹zki
szkolne i znajdujê czas na spotkanie ze znajomymi.
Najwa¿niejsze jest to, aby zachowaæ równowagê pomiêdzy
œwiatem wirtualnym i ziemsk¹ rzeczywistoœci¹. Przez ca³y czas mam
œwiadomoœæ pe³nej kontroli nad
graniem. Poza tym wysoko ceniê
sobie znajomoœci dlatego nie wyobra¿am sobie weekendu, który
spêdzam przy FIFIE zamiast spotkania w gronie przyjació³.
- Wiem, ¿e masz ju¿ na swoim
koncie liczne sukcesy w tej dyscyplinie. Opowiedz nam o nich.
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Mia³ fa³szowaæ dokumentacjê i wy³udziæ od NFZ
1,7 mln z³

- Najwiêkszym moim sukcesem
jest udzia³ w æwieræfinale Mistrzostw Œwiata w Sportach Elektronicznych, które odbywa³y siê w
Pary¿u w paŸdzierniku 2011 r. (Patryk jest jednym z oœmiu najlepszych graczy na œwiecie. Jest to jednoczeœnie najlepszy wynik osi¹gniêty przez Polaka w tej dyscyplinie w historii sportowych zmagañ przypis autora tekstu).
Kolejnym wa¿nym sukcesem
by³o zakwalifikowanie siê do reprezentacji Polski w 2010 roku,
graj¹c jeszcze w FIFÊ 10.
W kwietniu 2011 wygra³em turniej w Poznaniu, zdobywaj¹c nagrodê g³ówn¹ w wysokoœci 4000 z³.
W maju 2011 zaj¹³em 3 miejsce w
polskich eliminacjach FIWC (Interaktywne Mistrzostwa Œwiata).
Nagrod¹ g³ówn¹ by³ bilet do Los
Angeles. Niestety w pó³finale
przegra³em z zawodnikiem portugalskim. Warto wspomnieæ, ¿e ów
Portugalczyk wygra³ potem turniej
w Stanach Zjednoczonych. Dodam
jeszcze, ¿e od 2-3 lat utrzymujê siê
w czo³ówkach rankingów europejskich i krajowych.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyjazd na Mistrzostwa Œwiata do
Pary¿a sprawi³, ¿e sta³eœ siê bardzo popularny i rozpoznawalny
(nie tylko zreszt¹ w naszym lokalnym œrodowisku). To niew¹tpliwie ogromny sukces, na który
ciê¿ko pracowa³eœ. Jak wygl¹da³a Twoja sportowa droga do stolicy Francji?
- Moja droga do Pary¿a by³a
d³uga i wyboista. Najpierw tury eliminacyjne w Internecie. I tura i pora¿ka w finale, na szczêœcie w drugiej rundzie uda³o mi siê zwyciê¿yæ
i tym samym zdobyæ bilet. Niestety
by³ to jedynie bilet do Katowic na
fina³ eliminacji krajowych. W stolicy Górnego Œl¹ska uda³o mi siê
wygraæ. Marzenia o Pary¿u sta³y
siê rzeczywistoœci¹.
Wycieczka do stolicy Francji
by³a bardzo wyczerpuj¹ca. Wra¿enia z pobytu wynagrodzi³y jednak
ca³y trud.
Sam turniej, by³ wielkim sportowym wydarzeniem. Ogromna
scena, tysi¹ce fanów, autografy, po
prostu œwiatowe sportowe show.
Swój wynik obiektywnie oceniam
za dobry.
Zawsze staram siê celowaæ w
podium. W Pary¿u chcia³em jednak
zagraæ w roli g³ównej. Na drodze
do pó³fina³u stan¹³ Francuz. Przy
osza³amiaj¹cym dopingu kilku tysiêcy francuskich kibiców, tym ra-

zem musia³em uznaæ wy¿szoœæ reprezentanta trójkolorowych.
Zwa¿ywszy jednak na fakt, i¿
jestem cz³owiekiem uparcie d¹¿¹cym do celu chcia³bym ju¿ za rok
powtórzyæ swój sukces a mo¿e nawet powalczyæ o wiêcej?
- Udzia³ w zawodach sportowych wi¹¿e siê zawsze z pewnymi
kosztami. Czy masz sponsorów?
Na tym etapie sportowych zmagañ mamy oczywiœcie sponsorów,
którzy finansuj¹ wyjazdy na turnieje, zapewniaj¹ sprzêt, koszulki klanowe, dostajemy równie¿ od nich
nagrody za sukcesy, a niektórzy nawet comiesiêczne pensjê. Aktualnie reprezentujê barwy BenqDeltaesports.com. Wczeœniej gra³em w
CEFO i SPQR.
Nie ukrywam, ¿e zawody sportowe szczebla krajowego i miêdzynarodowego to równie¿ szansa na
pewne gratyfikacje finansowe.
Przez ostatni rok uda³o mi siê wygraæ kilka tysiêcy z³otych oraz wiele nagród rzeczowych.
Nie wi¹¿ê jednak swojej przysz³oœci z gr¹ komputerow¹.
- Turnieje rangi krajowej czy
miêdzynarodowej przyci¹gaj¹
rzesze zawodników. Masz zapewne wielu znajomych.
- Pozna³em naprawdê szerokie
grono fantastycznych ludzi. Z kilkoma osobami spotykam siê nawet
na weekendowych wypadach.
Traktujê ich jak przyjació³. W koñcu te same zainteresowania naprawdê ³¹cz¹ i zbli¿aj¹ ludzi. Najlepsze kontakty mam oczywiœcie z
moimi kolegami z dru¿yny: Versusem, Bartasem, Konsim, Jmmy,
cziko, Anonimem czy Krinho. Serdecznie ich pozdrawiam.
- Powiedz nam jeszcze, gdzie
mo¿emy znaleŸæ informacje o
Twoich sportowych sukcesach?
Na pewno na stronie mojego
klanu tj. benq.deltaesports.com/.
Kolejne portale, na których mo¿na
znaleŸæ informacjê o FIFIE to: efifa.pl, cybersport.pl. Warto tez odwiedzaæ strony i profile facebookowe organizatorów turniejów.
- ¯yczymy Tobie, abyœ zrealizowa³ swoje sportowe marzenia. Jestem pewien, ¿e zyskujesz w³aœnie
wielu wiernych kibiców, którzy
bêd¹ trzymali kciuki za Twoje sukcesy. Z niecierpliwoœci¹ czekamy
na kolejne wystêpy. Mo¿e w przysz³ym roku napiszê o Tobie - pierwszy Polak, który w grze FIFA zosta³
Mistrzem Œwiata?!
Marcin £ukasik

Prokuratura
postawi³a zarzuty
dr. Andrzejowi
Krajewskiemu
(GRYFICE) Prokuratur Okrêgowy w Szczecinie skierowa³ do
S¹du Okrêgowego w Szczecinie akt
oskar¿enia przeciwko konsultantowi wojewódzkiemu w zakresie chirurgii plastycznej i zarazem koordynatorowi w Zachodniopomorskim
Centrum Leczenia Ciê¿kich Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej w Gryficach dr. Andrzejowi Krajewskiemu. Zarzuca mu wy³udzenie na
szkodê NFZ ponad 1,7 mln z³.
Prokurator zarzuca mu, ¿e w
okresie od dnia 20 listopada 2008 r.
do paŸdziernika 2009 r. w Gryficach, dzia³aj¹c w celu osi¹gniêcia
korzyœci maj¹tkowej, jako lekarz
kieruj¹cy - koordynator w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia
Ciê¿kich Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, bêd¹c uprawnionym oraz zobowi¹zanym do prowadzenia dokumentacji medycznej
pacjentów, poœwiadcza³ w niej nieprawdê, w ten sposób, ¿e dokonywa³
w niej wpisów o wystêpowaniu u
pacjentów dodatkowych urazów,
innych ni¿ oparzenia oraz o wykonaniu w trakcie leczenia szpitalnego
dodatkowych zabiegów przeszczepu skóry w³asnej, przeszczepu
sztucznej skóry, podczas gdy w rzeczywistoœci u pacjentów nie wystêpowa³y urazy inne ni¿ oparzenia i
nie wykonywano im równie¿ przeszczepów skóry, która to dokumentacja zawieraj¹ca nieprawdziwe
dane, co do przeprowadzonych procedur medycznych, by³a podstaw¹
do sporz¹dzenia raportów do Narodowego Funduszu Zdrowia i wyp³acenia œrodków pieniê¿nych za wykonane zabiegi medyczne, które w

rzeczywistoœci nie zosta³y przeprowadzone.
W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia Oddzia³ Zachodniopomorski w Szczecinie mia³ straciæ
1.709.855 z³. Oskar¿ony usi³owa³
doprowadziæ równie¿ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem
NFZ w ³¹cznej kwocie 173.134 z³.
Podejrzany nie przyzna³ siê do
pope³nienia zarzucanego mu czynu.
Jak poda³a
"Rzeczpospolita" poinformowa³a, ¿e w przes³anym PAP oœwiadczeniu dr Andrzej Krajewski (zezwoli³ na publikacjê nazwiska) zaprzeczy³, jakoby wy³udzi³ z NFZ
pieni¹dze i podkreœli³, ¿e wyka¿e
bezpodstawnoœæ takich zarzutów
przed s¹dem.
- Wszelkie podejmowane przeze
mnie dzia³ania mia³y na celu wy³¹cznie dobro moich pacjentów. Jestem przekonany, ¿e zaistnia³a sytuacja jest efektem ró¿nic w interpretacji przepisów NFZ, a na pewno nie
celowym dzia³aniem zmierzaj¹cym
do uzyskania nienale¿nych korzyœci
przez szpital - doda³.
Œledztwo w tej sprawie wszczêto 24 maja 2010 r., w nastêpstwie
zawiadomienia o przestêpstwie z³o¿onego przez dyrektora NFZ w
Szczecinie, po kontroli przeprowadzonej w Zachodniopomorskim
Centrum Leczenia Ciê¿kich Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej w Gryficach.
Oskar¿onemu grozi kara do 10
lat pozbawienia wolnoœci. KAR
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Karol Pokomeda ze stypendium
Ministra Edukacji Narodowej
Karol Pokomeda to mieszkaniec
£obza, aktualnie student 5 roku In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
na Politechnice Wroc³awskiej. W
grudniu Karolowi Pokomedzie zosta³o przyznane stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Aby dostaæ takie stypendium, trzeba byæ
prawdziwym prymusem. Wymagania s¹ spore, a podstawê stanowi
œrednia ocen. Wa¿nym czynnikiem
jest to, aby student studiowa³ na
dwóch kierunkach, punktowana jest
tak¿e aktywnoœæ.
- U mnie by³a liczona œrednia
ocen za 7 i 8 semestr i bodaj¿e mia³em œredni¹ 4,8. Przy czym maksymalna ocena na studiach to 5,5.
Dodatkowo jest punktowanych bardzo wiele rzeczy; punktowane s¹
wyst¹pienia na konferencjach naukowych, publikacje w uczelnianych pismach czy krajowych lub
miêdzynarodowych i praktyki, realizowane poza tymi, które wymaga
uczelnia. Publikowa³em prace w
czasopiœmie bran¿owym, dotycz¹cym in¿ynierii chemicznej. Studiujê tak¿e na drugim kierunku, jest to
In¿ynieria Bezpieczeñstwa. Jest to mo¿na powiedzieæ - pó³ na pó³ bezpieczeñstwo i higiena pracy plus
bezpieczeñstwo ludnoœci.
Karol Pokomeda student Politechniki Wroc³awskiej z³o¿y³ tak¿e
projekt, w którym ubiega siê o grant.
Projekt ten opiewa na kwotê
200.000 z³. Pieni¹dze maj¹ zostaæ
przeznaczone na badania naukowe.
- Czy twoje zami³owania do
chemii pojawi³y siê ju¿ w którejœ
z ³obeskich szkó³?
- Tak, zaczê³o siê to w gimnazjum. W drugiej klasie kolega zaci¹gn¹³ mnie na kó³ko chemiczne do
pani Ewy Zawia³ow. Zosta³em na
tym kó³ku. Mieliœmy tam ciê¿k¹
pracê, ale nauczy³em siê tam bardzo
wielu rzeczy. W liceum by³o ró¿nie
z chemi¹, poniewa¿ w przeci¹gu
trzech lat nauki mia³em trzech ró¿nych nauczycieli od chemii. By³o
kó³ko chemiczne, ale mniej tego
wszystkiego siê nauczy³em. W gimnazjum pani Zawia³ow przyk³ada
siê œwietnie do swojej pracy, potrafi³a mnie zaciekawiæ. Mam bardzo
dobre wspomnienia w³aœnie z tej
szko³y.
- Jest ma³e zainteresowanie
naukami œcis³ymi, wiêkszoœæ woli
pograæ w pi³kê, ludzie s¹ bardziej
humanistyczni? Czu³eœ siê odosobniony?

- Nie, sk¹d, te¿ du¿o siê pobawi³em, ale nauka by³a zawsze bardzo
wa¿na. Nauki œcis³e s¹ odsuniête na
bok i jest to fakt. Maturê z fizyki z
mojego rocznika zdawa³y tylko 4
osoby, to bardzo ma³o. Z chemi¹ i
matematyk¹ by³o tylko trochê lepiej. Ja zdawa³em w³aœnie fizykê,
matematykê i chemiê. Wielu powie
- najgorsze przedmioty, czy najciê¿sze, ale ja zdecydowanie gorzej
czu³bym siê id¹c na maturê np. z
historii czy biologii. Na pewno do
chemii trzeba mieæ jakieœ predyspozycje, ale ciê¿ka praca jest równie
wa¿na. Rzadko kiedy jest tak, ¿e to
coœ samo nam wchodzi do g³owy.
- Jesteœ prymusem na Politechnice Wroc³awskiej, a jak to
wygl¹da³o w £obzie?
- Nigdy w ¿yciu nie mia³em w
gimnazjum czy liceum takich dobrych wyników, jak na studiach,
choæ by³em dobrym uczniem. Mimo
wszystko musia³em siê w liceum czy
gimnazjum skupiaæ te¿ na przedmiotach, z którymi mi s³abiej sz³o.
Historia by³a dla mnie problematyczna.
- Dlaczego wybra³eœ akurat
Politechnikê Wroc³awsk¹, czy od
pocz¹tku wiedzia³eœ co chcesz studiowaæ? By³ to naturalny krok?
Ciê¿ko by³o siê dostaæ na ten kierunek studiów?
- Jest taka sama szko³a w Szczecinie, jednak Wroc³aw to naprawdê
piêkne miasto i wtedy, gdy ja zaczyna³em studia, Politechnika Wroc³awska sta³a bardzo wysoko w rankingach. Z uczelni¹ oswoi³em siê
momentalnie, czu³em siê jak u siebie w domu. Z miastem by³o troszkê
gorzej, mimo wszystko wiêkszoœæ
¿ycia spêdzi³em w £obzie, ma³ym
miasteczku. Nagle musia³em od
pocz¹tku budowaæ ¿ycie we Wroc³awiu, zostawi³em tu znajomych,
poszli na inne studia. Z wyborem
uczelni nie mia³em problemu. To
by³a niesamowita sprawa. Tak naprawdê nie do koñca wiedzia³em
czym siê zajmuj¹ ludzie na tym kierunku, czy po jego skoñczeniu. Doradzi³a mi go znajoma rodziców.
Okaza³o siê, ¿e na ten kierunek nie
ma popytu. By³y dwa miejsca na
osobê. Uczelnia przygotowa³a 120
miejsc dla studentów, jednak przyjê³a tylko 56, wiêcej chêtnych nie
by³o. Nie by³o wiêc egzaminów ani
¿adnych progów minimalnych, ze
wzglêdu na ma³e zainteresowanie
uczniów tym kierunkiem. S¹ kierunki na Politechnice, które s¹ napraw-

dê trudne ale s¹ bardziej popularne.
Na automatykê i robotykê idzie bardzo du¿o osób, na budownictwo tak
samo. Ka¿dy mniej wiêcej wie,
czym siê cz³owiek zajmuje na tych
kierunkach. A jak studenci us³ysz¹
nazwê In¿ynieria Chemiczna i Procesowa, to boj¹ siê ju¿ samej nazwy,
bo jest d³uga, nie wiedz¹ co to za
kierunek. Ludzie nie wiedz¹, z której strony to ugryŸæ.
- Jak daleko student mo¿e siê
posun¹æ w eksperymentach czy w
pracy badawczej? Mo¿ecie takie
badania w ogóle samodzielnie
prowadziæ, czy wykonujecie tylko
to co zak³ada program edukacyjny?
- Samodzielnie ¿adnych badañ
nie mo¿na wykonywaæ. Natomiast
s¹ takie mo¿liwoœci stwarzane przez
prowadz¹cych zajêcia. Doktorzy,
profesorowie, otwieraj¹ prace badawcze, na które zapraszaj¹ studentów. Mo¿na wzi¹æ w nich udzia³,
zrobiæ samodzielnie czêœæ badañ
czy przeprowadziæ jakieœ eksperymenty, coœ policzyæ itd. Czasami s¹

to wiêksze zadania, a czasami
mniejsze. W czasie studiów robi siê
pracê in¿yniersk¹ i magistersk¹, do
tych prac trzeba tak¿e przeprowadziæ badania, czyli spêdziæ naprawdê du¿o czasu w laboratorium. Je¿eli student ma ochotê coœ zrobiæ, to
naprawdê ma te¿ tak¹ mo¿liwoœæ.
- Czym chcesz siê zajmowaæ w
przysz³oœci?
- Chcia³bym zostaæ na uczelni.
Na chwile obecn¹ chcia³bym zostaæ
i zrobiæ doktorat. Przy okazji bêdê
próbowa³ pójœæ w jakiœ biznes, poznaæ przemys³. Z nauki w tym kraju
ciê¿ko wy¿yæ, a po drugie je¿eli
mam zostaæ na uczelni i uczyæ studentów jak siê robi przemys³ w tym
kraju, to warto samemu zobaczyæ go
z bliska. S¹ mo¿liwoœci, aby zostaæ
na uczelni i tego przemys³u trochê
zobaczyæ, zasmakowaæ. Trudno
rozmawiaæ o przysz³oœci, ¿ycie jest
nieprzewidywalne, ale tak jak powiedzia³em, najbardziej chcia³bym
zostaæ na uczelni.
¯yczymy spe³nienia marzeñ.
Rozmawia³ KAR
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Wspomnienia pana Andrzeja Kamiñskiego, prezesa ³obeskiego Ko³a Zwi¹zku Kombatantów (cz. 4)

Pierwszy starosta zosta³ zabrany
Bezpieczeñstwo
Powiedzia³bym, ¿e teraz sytuacja jest o wiele gorsza, ni¿ wtedy
by³a. Milicja by³a w budynku, w
którym jest teraz Policja, Urz¹d
Bezpieczeñstwa - na ul. Sikorskiego, gdzie znajduje siê „Konsum”.
S³u¿ba by³a tak podzielona, ¿e dy¿ury by³y dniem i noc¹, nie tak jak
teraz, ¿e samochodem przejedzie,
zatrzyma siê i ju¿, a ¿uliki pl¹druj¹
wtedy po mieœcie i wybijaj¹ gabloty,
szyby itd. Porz¹dek by³ niesamowity.
Pierwsz¹ pracê, jak¹ wykona³em w £obzie, to by³o oczyszczenie
gorzelni, tej, któr¹ teraz rozebrali.
By³y w niej trzy kot³y. Pamiêtam, ¿e
z jednego wypuœcili ca³y wywar,
rozla³ siê na pod³odze, a¿ siêga³ po
cholewy. Przyszed³ do nas cz³owiek, który mia³ uruchomiæ gorzelniê i powiedzia³: - Panowie, zap³acê, nie wiem czy gotówkê dostanê,
ale zap³acê spirytusem. Oczyœæcie
mi to.
Wraz z kuzynem i koleg¹ poszliœmy do niego. Spytaliœmy, ile za to
dostaniemy, odpar³, ¿e krzywdy nie
bêdziemy mieli. Mieliœmy oczyœciæ
kot³y, bo trzeba by³o je uszykowaæ
do produkcji, trzeba ruszyæ gorzelniê. Wtedy nawet nie wiedzia³em,
jak wygl¹da pêdzenie wódki. Oczyœciliœmy to dos³ownie w jedno popo³udnie. Pomyœla³em, ¿e skoro wywar jest spuszczony z kot³a, to musi
byæ jakieœ odprowadzenie do kana³u. Wzi¹³em du¿¹ sztangê i chodzi³em wokó³ pomieszczenia, szukaj¹c
zatkanego kana³u, a tamci œmiali siê
ze mnie. Wreszcie znalaz³em odp³yw, oczyœci³em i czêœæ wywaru
sp³ynê³a. By³ dosyæ rzadki, ale dodatkowo rozpuszczaliœmy ten wywar wod¹ i zgarnialiœmy miot³ami.
Kaza³ nam iœæ po 20. litrow¹ kanê i
nala³ nam spirytusu za posprz¹tanie.
Spirytus by³ chyba w jednym z
trzech kot³ów. Jak wracaliœmy, zboczyliœmy dwóch milicjantów z automatami na plecach. Wtedy nie by³o
tak, ¿eby ktoœ tak sobie chodzi³. Jak
ich zobaczy³em, uciekliœmy w gruzy po lewej stronie, naprzeciw poczty.
Tam, gdzie obecnie jest Netto,
by³y magazyny i by³ zak³ad naprawy
traktorów Ursusów. Wtedy ju¿
PGR-y zaczê³y uprawiaæ pola. Koni
wtedy jeszcze nie by³o. Konie dostaliœmy dopiero z UNRY, ale to konie
by³y takie, ¿e... Tato dosta³ tak¹
„baœkê”, to by³o na czym jechaæ i
czym oraæ.

Na placu, gdzie jest fontanna, to
by³ gruz z czerwonej ceg³y. Ja, mój
kuzyn, Florek, Gienek i Józek Szyd³owski w trójkê ponad czterdzieœci
tysiêcy cegie³ wybraliœmy i zosta³o
to wys³ane do Warszawy. By³ tu taki,
który wozi³ samochodem i zarabia³.
PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e w
Warszawie jest ulica £obeska. St¹d,
z £obza, my masê czerwonej ceg³y
wywieŸli na odbudowê Warszawy.
Taki nakaz by³, takie by³o zapotrzebowanie.
„Anio³ki”
Na pocz¹tku wykonywaliœmy
rozkazy w³adzy bolszewickiej,
bym tak powiedzia³, bo inaczej nie
mo¿na tego nazwaæ. Bo jak inaczej? Przyk³adowo; jak pracowa³em w Powiatowej Radzie, by³y
narady, to trzech „anio³ków” siedzia³o, którzy dobrze jêzyk polski
znali, i niechby kto wychyli³ siê ze
swoj¹ gadk¹, to zabraliby i nikt nie
wiedzia³ gdzie.
Czy „znikali” ludzie? Z naszego
terenu pierwszy starosta - nazywa³
siê P³achecki - zosta³ zabrany przez
Cioska. Dowiedzia³em siê ca³kiem
niedawno, ¿e w czasie wojny by³ Sicherheitsdienst, póŸniej by³ kierownikiem w MO - oficerem œledczym.
Ciosek zamkn¹³ P³acheckiego na
ca³¹ noc, ten jednak mia³ swojego
brata w Warszawie, w rz¹dzie, pojecha³ tam, przyjecha³o dwóch „anio³ków” o wy¿szym sta¿u oficerskim w
milicji, zabrali pana Cioska, rozwalili ca³y siedmioosobowy wydzia³.
Zlikwidowali tych ³otrów od razu i
wtedy Ciosek wypad³ z pracy i poszed³ pracowaæ do centrali miêsnej.
Wtedy szefem milicji by³ Janasik, to
by³ porucznik frontowiec, dali go na
dyrektora fabryki w Stargardzie. To
by³ bardzo dobry cz³owiek.
Frajerem nie by³em i nigdy nie
poddawa³em siê. Pochodzê ze
Lwowa, a Lwowiacy nie ulegali
nikomu - i Stalinowi te¿. Bo cz³owiek prze¿y³, to co ja prze¿y³em na
Wo³yniu, to do œmierci bêdê pamiêta³. Gdyby nie babcia Ukrainka,
która po ukraiñsku nauczy³a mnie
pacierza, to bym pad³ jak kolega i
dwie jego s¹siadki. Zahaczy³o
mnie dwóch m³odzików z karabinami, a szef ich na koniu siedzia³,
nie wiem, jaki stopieñ mia³. Z³apali
mnie i powiedzieli - jak ty nie Lach,
to mów pacierz, ja zacz¹³em, a ten
na koniu powiedzia³, aby mnie puœcili, bo ja swój. Wiêcej nie pojecha³em w to miejsce, tak siê prze-

straszy³em. To mnie uwolni³o, ten
pacierz, dos³ownie. Mia³em siedemnaœcie lat. Te zabójstwa zdarza³y siê rok, albo pó³tora, bo nasi
AK-owcy dali im w koœæ porz¹dnie. Nawet ci koledzy, którzy pracowali w fabryce giêtych mebli na
ul. Zielonej, w³aœciciele byli z Lublina. Pracowa³o tam ponad tysi¹c
ludzi. Dobrze, ¿e tam pracowa³em,
bo na miejscu coœ cz³owiek zjad³ i do
domu coœ przyniós³. Przez pó³ roku
by³ straszny g³ód. Dos³ownie szed³
cz³owiek ulic¹, zna³em go, razem
pracowaliœmy, wywróci³ siê w rowie, by³ ca³y spuchniêty z g³odu,
parê minut i cz³owieka nie by³o.
Takie by³y przypadki. S¹siadki brat
te¿ szed³ do fabryki, bo razem pracowaliœmy, spotkali go AK-owcy i
zastrzelili go, bo on by³ Ukraiñcem.
I takie by³o rozliczenie. To by³o
bardzo niedobre. To nie jest ¿adne
rozliczenie. Patrzê na tê szarpaninê
obecn¹ i mówiê, ¿e oni do niczego
nie dojd¹. Dlaczego? Nie maj¹ swoich argumentów, by powiedzieli, ¿e
widz¹ sprawy tak i tak. Ludzie, którzy nigdy w ¿yciu niczym nie rz¹dzili, jak chc¹ rz¹dziæ? Nasz¹ Ojczyzn¹?
Wœród Niemców
Tu jeszcze mieszkali Niemcy.
Moja mama zna³a jêzyk niemiecki,
bo jeszcze jako m³oda dziewczyna
pracowa³a na niemieckiej kolonii

ko³o Lwowa Dorfel. Wtedy mama z
Niemk¹ rozmawia³a, mia³a ju¿ podesz³y wiek, to powiedzia³a - chcecie tutaj mieszkaæ, albo bêdziecie
tutaj mieszkaæ, to nie d³u¿ej jak 15
lat i nale¿y zmieniæ miejsce zamieszkania z uwagi na to, ¿e klimat
jest bardzo z³y, bardzo nieodpowiedni i bêdziecie chorowaæ na reumatyzm.
A mieliœmy skierowane do Bia³ogardu. Przyszli jednak ci z PURu i powiedzieli, ¿e tu miasto wolne.
I jeszcze co? Ka¿demu po 7 ha ziemi
dali i na to ludzie polecieli. Ojciec
te¿ mia³. PóŸniej ojciec odda³ to do
kó³ek rolniczych, gdy przeszed³ na
emeryturê. Nie pamiêtam 30 czy 35
lat pracy trzeba by³o mieæ, by dostaæ
emeryturê.
Praca i muzyka
Pracowa³em w czterech zak³adach pracy: w inspektoracie PGR,
jako inspektor do spraw inwestycji,
póŸniej w Powiatowej Radzie Narodowej by³em kierownikiem Handlu
Przemys³u i Us³ug, 14 lat w szewstwie od za³o¿enia spó³dzielni
szewskiej i w Zak³adzie Handlu PZ
GS za torami.
Jeœli chodzi o muzykê, gra³em na
akordeonie w piêciu zespo³ach.
Graliœmy te¿ w pa³acu Bismarcka w
P³otach, teraz jest tam szko³a rolnicza. Teraz œpiewam w chórze 12.
rok.
MM
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„MY Z NIEGO WSZYSCY…”

Œwiêto Patrona Szko³y w Gimnazjum
Integracyjnym w £obzie
„My z niego wszyscy”
- s³owa Zygmunta
Krasiñskiego napisane
po œmierci Adama
Mickiewicza, a
przeczytane przez Olê
na koñcu spotkania,
sta³y siê has³em
przewodnim akademii
poœwiêconej ¿yciu i
twórczoœci naszego
polskiego poety.
Uroczystoœæ odby³a siê 22 grudnia 2011 roku w sali gimnastycznej
³obeskiego gimnazjum. Zosta³a zorganizowana przez panie Joannê
Marek i Agnieszkê Koprynê oraz
chór szkolny pod kierownictwem
pana Grzegorza Stefanowskiego.
Apel uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
Burmistrz £obza pan Ryszard Sola,
Kierownik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Zdrowia pani Miros³awa Turbak, Dyrekcja szko³y, nauczyciele,
uczniowie oraz ich rodzice.
Twórczoœæ Mickiewicza na
trwa³e zapisa³a siê w naszej œwiadomoœci narodowej. To ona otworzy³a
now¹ epokê w dziejach literatury
polskiej, czas bólu i nadziei, mi³oœci
i nienawiœci, patriotyzmu i zw¹tpienia. Natomiast sam autor „Ballad i
romansów” jawi siê jako przywódca narodu, poeta-prorok, wyra¿aj¹cy uczucia i têsknotê narodu polskiego ¿yj¹cego w XIX wieku.
Analiza i interpretacja dzie³
Adama Mickiewicza przysparza
m³odzie¿y bardzo wiele trudnoœci,
jednak w trakcie apelu mo¿na by³o
odnieœæ wra¿enie, i¿ dorobek autora
„Dziadów” opar³ siê dzia³aniu czasu, a m³odzi ludzie w wyj¹tkowy dla
siebie sposób potrafili przekazaæ
treœci, które zaciekawi³y ich rówieœników.
Czêœæ artystyczn¹ spotkania
rozpoczê³a Agata fragmentem „Ody
do m³odoœci”. Powaga i wznios³y
ton, które towarzyszy³y jej wyst¹pieniu, da³y siê odczuæ publicznoœci, s³uchaj¹cej recytacji w skupieniu i ciszy. Uczennica mówi³a o sile
i niezwyk³ych mo¿liwoœciach m³odoœci, przeciwstawiaj¹c j¹ skostnia³emu œwiatu „starych” - przedstawicieli Oœwiecenia. Inny charakter
mia³o wykonanie fragmentu ballady

„Romantycznoœæ” przez Elê, Szymona oraz dziewczêta z klasy II b.
Przedstawiona scenka stanowi³a
pretekst do pokazania odmiennych
postaw bohaterów (Karusi i starca)
wobec tego, co nierealne i naukowo
niesprawdzalne. Ela jako Karusia przedstawicielka wiary ludowej
oraz Szymon - starzec, reprezentant
racjonalizmu, pokazali nam, jak
mo¿na, mimo up³ywu lat, rozumieæ
poezjê Mickiewicza. Dramatyzm
scenki, pe³ne ekspresji wypowiedzi
Eli oraz wiarygodnoœæ gry aktorskiej Szymona zosta³y docenione
brawami.

Twórczoœæ Mickiewicza jest inspiracj¹ tak¿e dla piosenkarzy, którzy próbuj¹ nadaæ utworom naszego
poety oryginalnoœci i chc¹ tworzyæ
na ich podstawie teksty bardziej
zrozumia³e dla wspó³czesnych odbiorców. W trakcie spotkania mogliœmy siê o tym przekonaæ, przys³uchuj¹c siê wyst¹pieniu Mateusza,
który zaprezentowa³ utwór pt. „Stepy akermañskie” stylizowany na hip
- hop autorstwa polskiego rapera Eldo. Wspó³czesna wersja utworu o
samotnoœci cz³owieka, który têskni
za swoim krajem zwróci³a uwagê
zgromadzonych na sali osób. Spon-

tanicznoœæ i lekkoœæ wykonania
Mateusza wywo³a³y uœmiech na
twarzy niejednego gimnazjalisty,
podobnie jak recytacja wiersza zaczynaj¹cego siê od s³ów „Kobieto,
puchu marny” przedstawionego
przez Filipa i towarzysz¹ce mu
dziewczêta - Kasiê oraz Gabrysiê.
W czasie prób tekst wydawa³ siê
zbyt powa¿ny i nie do „przejœcia”
dla tak m³odego cz³owieka, jednak
jego recytacja okaza³a siê sprawdzianem dojrza³oœci, który Filip
zda³ pierwszorzêdnie. By³y emocje,
wzburzenie, z³oœæ nieszczêœliwego
cz³owieka, który utraciwszy ukochan¹, cierpi i nie mo¿e pogodziæ siê
z losem, a na dodatek jest niezwykle
wiarygodny.
Nie by³oby twórczoœci Mickiewicza, gdyby nie teksty patriotyczne, których tak¿e nie zabrak³o w
trakcie apelu. Bartek, Kornelia,
Konrad i Michalina przedstawili
wiersz „Do Matki Polki” napisany
przez Mickiewicza krótko przed
wybuchem powstania listopadowego. Uczniowie w ¿o³nierskich czapkach, z bia³o-czerwonymi opaskami
starali siê przekazaæ widzom jak w
XIX wieku zmienia³a siê sytuacja
historyczna w naszym kraju, jak
patriotów zastêpowali zdrajcy, ale
tak¿e chcieli pokazaæ niezniszczalnoœæ si³ duchowych w narodzie, który gotowy by³ na najwiêksze poœwiêcenie w obronie swojej to¿samoœci.
Ca³oœæ spaja³y dwie prowadz¹ce - Elwira i Aleksandra, czuwaj¹c

tygodnik ³obeski 3.1.2012 r.
nad kolejnoœci¹ wyst¹pieñ oraz
przybli¿aj¹c m³odzie¿y historiê
¿ycia i twórczoœci wielkiego polskiego wieszcza.
Nie mo¿na oczywiœcie omin¹æ
ogromnego wk³adu w ca³¹ uroczystoœæ pana Grzegorza Stefanowskiego i jego chóru. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ solistki oraz zespó³
czterech ch³opaków - £ukasza, Szymona, Wojtka oraz Marcina, którzy
wykonali piosenkê „Sen o Wiktorii”
zespo³u „D¿em” i jak zwykle spotkali siê z ogromnym aplauzem ze
strony publicznoœci.
Pod koniec apelu zosta³ rozstrzygniêty konkurs plastyczno-polonistyczny pod nazw¹: „Twórczoœæ
Adama Mickiewicza w plastyce”
przeprowadzony na pocz¹tku grudnia przez panie Joannê Marek,
Agnieszkê Koprynê i pana Grzegorza Stefanowskiego. Dyplomy oraz
nagrody rzeczowe wrêczy³a dyrektor pani Ewa Pop³awska. Oto jak
przedstawia³y siê wyniki konkursu:
I miejsce - Dagmara Wêzik klasa II a (dworek w Soplicowie na
podstawie epopei „Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza),

II miejsce - Aleksandra W³odarz
- klasa I d (symboliczne przedstawienie „Inwokacji” Adama Mickiewicza),
III miejsce - Arkadiusz Kobylarz
- klasa III f (oryginalne ukazanie
„Stepów akermañskich” Adama
Mickiewicza).
W tym miejscu chcia³abym serdecznie podziêkowaæ wszystkim
uczestnikom za zainteresowanie
konkursem, a zwyciêzcom jeszcze
raz z³o¿yæ serdeczne gratulacje.
Myœlê, ¿e tegoroczne Œwiêto Patrona Szko³y okaza³o siê doskona³¹
okazj¹ do pokazania tego, jak
zdoln¹ i chêtn¹ do pracy mamy m³odzie¿. Mam nadziejê, ¿e od tej pory
twórczoœæ Adama Mickiewicza nie
bêdzie siê wy³¹cznie kojarzy³a z
lekturami obowi¹zkowymi i trudnymi czasami Polski pod zaborami, a
zacznie byæ postrzegana jako skarbnica wiedzy o czasach, które co
prawda minê³y, ale pe³ne s¹ niezaprzeczalnych i ponadczasowych
wartoœci, wa¿nych tak¿e dla wspó³czesnej m³odzie¿y.
Mgr Joanna Marek, Gimnazjum
Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie

Przyjechali przedstawiciele placówek opiekuñczowychowawczych i oœrodków adopcyjno-opiekuñczych

Wigilijne spotkanie w Tarnowie
W dniu 21.12.2011 r. w „Starym M³ynie nad Reg¹” odby³o siê
spotkanie dyrektorów placówek
opiekuñczo-wychowawczych i
oœrodków adopcyjno-opiekuñczych z ca³ego województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem spotkania by³ nasz ³obeski
Dom Dziecka.
Zaproszonych goœci powita³a
dyrektor ³obeskiej placówki pani
Katarzyna Kuzon oraz inspektorzy
z Urzêdu Województwa Zachodniopomorskiego - panie Renata Karwowska i Ilona Jackiewicz-Bara.
Uczestnikom spotkania zosta³a
przedstawiona - w formie multimedialnej prezentacji - dzia³alnoœæ
wielofunkcyjnej placówki opiekuñczo-wychowawczej w £obzie.
O niebieskich kartach, jako narzêdziu pracy z rodzinami dotkniêtymi przemoc¹ mówi³a p. R. Karwowska. Omówiony zosta³ projekt
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 24 paŸdziernika 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastêpczej. Panie z
Urzêdu Wojewódzkiego przedstawi³y plan dzia³ania swojego wydzia³u na rok 2012, ze szczegó³owym uwzglêdnieniem planu kontro-
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li podleg³ych merytorycznie placówek.
Spotkanie uœwietni³ wystêp
uzdolnionej m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ w £obzie: Karoliny Rodak,
Justyny Barañskiej, Agaty Brzózki,
Patrycji Kiarszys oraz Kacpra Moroza. Goœciom zosta³y wrêczone
upominki przygotowane przez dzieci z Domu Dziecka w £obzie.
(wpow)

Dobra, dn. 27.12.2011r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku po³o¿onym przy
ulicy Koœciuszki 32 w Dobrej, wraz z udzia³em
w gruncie dzia³ki nr 328/3.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
* Lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy Koœciuszki 32 w
Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 328/3 o pow. 2022m2, wraz z udzia³em
do 2196/10000 czêœci w budynku mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej, do lokalu przynale¿y budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny
8 lokalowy posiada w czêœci podpiwniczonej wspóln¹ kot³owniê. Lokal
mieszkalny nr 4 /posiada samodzielne wejœcie/ o powierzchni u¿ytkowej 98,53mkw., sk³ada siê z przedsionka, werandy, magazynku i klatki
schodowej na parterze / I kondygnacja/ oraz trzech pokoi, kuchni,
przedpokoju i wc na I piêtrze /II kondygnacja/. Do lokalu przynale¿y
budynek gospodarczy / nr 874/ o pow. 15,86 mkw. Dzia³ka uzbrojona
jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Budynek po³o¿ony w pobli¿u zabytkowego
parku. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/
00020059/o w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœæ nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank
Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502
4471 2000 0130 najpóŸniej do dnia 30. 01. 2012 roku do godziny 14.00,
dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego
Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
03 lutego 2012 r. rozpoczêcie o godzinie 11.00 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.

Wychowankowie, pracownicy i dyrekcja
Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuñczo-Wychowawczej,
Domu Dziecka w £obzie
z g³êbokim ¿alem ¿egnaj¹
swojego wieloletniego darczyñcê

œp. Pana Leszka Dmowskiego.
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„Do Ciebie Jezu z kolêd¹ przychodzê”
(BE£CZNA) 22 grudnia 2011 r., tradycyjnie w ostatni przedœwi¹teczny dzieñ w
Szkole Podstawowej
w Be³cznej, rozbrzmiewa³a kolêda.
Jak co roku w tym
dniu odbywa³y siê
jase³ka z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Przed przedstawieniem dyrektor pan Piotr Kielan przywita³ goœci
i z³o¿y³ wszystkim przyby³ym œwi¹teczne ¿yczenia. Zaproszenie na
uroczystoœæ przyjêli wiceburmistrz
Ireneusz Kabat oraz radny Bogdan
Górecki. Wiceburmistrz w prezencie podarowa³ pomoce dydaktyczne
do nauczania matematyki, które na
pewno bêd¹ uczniom bardzo przydatne. Tym razem widzowie mogli
obejrzeæ „Jase³ka we wspó³czesnym œwiecie”. Ich celem by³o pokazanie, co w dzisiejszych czasach
staje siê wa¿ne dla ci¹gle zaganianego cz³owieka. Na ile poœpiech, komercja i wszechobecne reklamy
pozwol¹ na chwilê refleksji i zastanowienie siê nad prawdziwym przes³aniem narodzonego Chrystusa.
Uczniowie w piêkny sposób
przygotowali jase³ka, z treœci których wynika³o, ¿e Chrystus w ka¿dym z nas rodzi siê na nowo, a szukaæ Go nale¿y w postêpowaniu w³a-

snym i drugiej osoby. Nie jest to
³atwe zadanie, gdy wokó³ jest tyle
pokus, ale warto spróbowaæ, bo
przecie¿ „On ma twarz zwyk³ego
cz³owieka”. Jeœli uwa¿amy siebie za
dobrych chrzeœcijan, starajmy siê
znaleŸæ w drugim cz³owieku wiêcej
dobra. Odrzuæmy z³o i nienawiœæ, a
uczmy siê przebaczaæ, pomagaæ,
zrozumieæ. Œwi¹teczny nastrój podkreœla³a przepiêkna dekoracja, do
wykonania, której w³¹czy³a siê pani
Wies³awa Milcz - przewodnicz¹ca
Rady Rodziców. Dziêki tej dekoracji jase³ka nabra³y swoistej atmosfery wy³¹czaj¹c widza na chwilê z
rzeczywistoœci. Oby ta chwila trwa³a jak najd³u¿ej.
MG

Kierowca o nieznanej
to¿samoœci
Policjanci z £obza
zatrzymali 32-letniego
mê¿czyznê, który
ukrywa³ swoj¹
prawdziw¹ to¿samoœæ.
W nocy z 25 na 26 grudnia 2011
r. policjanci z £obza zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem Opel Vectra. Kieruj¹cy
podawa³ fa³szywe dane, co chwila
podawa³ inn¹ odpowiedŸ na pytanie
o dane osobowe. Po chwili poda³
mundurowym dowód osobisty, na
którym widnia³o zdjêcie zupe³nie
innego mê¿czyzny. Osoby jad¹ce z
tym mê¿czyzn¹ tak¿e nie wiedzieli

jak siê ona nazywa. W trakcie dalszego sprawdzania okaza³o siê, ¿e
kieruj¹cy prowadzi³ samochód pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych i
nie posiada³ prawa jazdy. Zosta³
zatrzymany do wyjaœnienia i ustalenia to¿samoœci. Jak siê potem okaza³o, 32-letni mieszkaniec Ko³obrzegu nie powróci³ do Zak³adu
Karnego i z tego w³aœnie powodu
ukrywa³ swoj¹ to¿samoœæ.
Dodatkowo zatrzymany us³ysza³
zarzut pos³ugiwania siê cudzym dokumentem. Odpowie tak¿e za prowadzenie samochodu pod wp³ywem
œrodków odurzaj¹cych i bez wymaganych uprawnieñ. Zosta³ odwieziony
do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

£obeskie ulice

Ulica Henryka Sienkiewicza
Ulica nosz¹ca nazwê pisarza
Henryka Sienkiewicza nale¿y do
jednej z krótszych na terenie miasta.
Ponadto od 1945 roku nie dokonywano zmian w nazwie. £¹czy ona
ulicê Niepodleg³oœci z ulic¹ Wojska
Polskiego.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych szereg ulic, przy których by³y
³adne budynki, zajê³y wojska rosyjskie. Nawet mieszkañcy osiedlaj¹cy
siê nazwali ten rejon jako „Ruska
Dzielnica”. Z up³ywem czasu Rosjanie stopniowo opuszczali £obez,
a fina³em tego by³o opuszczenie tak¿e i czo³gów stacjonuj¹cych w lesie
za cmentarzem. By³ to chyba pocz¹tek wiosny w 1946 roku. Czo³gi
wraz z obs³ug¹ odje¿d¿a³y ze stacji
kolejowej.
Przy ulicy Sienkiewicza po³o¿one s¹ budynki mieszkalne, ale i w
czêœci spe³niaj¹ce funkcje biurowe.

Przy ulicy Sienkiewicza numeracja
zosta³a oznakowana jako „okrê¿na”. Po jednej stronie mieszcz¹ siê
trzy budynki i po przeciwnej stronie
tak¿e trzy. Na jednym budynku
umieszczono a¿ trzy jednakowe tablice z numerem 4. W jednym z nich,
chyba pod numerem, 2 ulokowano
„Konsumy” i sklep, lecz korzystanie
z tego obiektu by³o ograniczone.
Budynek numer 5 przez rok lub
pó³tora zajmowa³a komenda miejska Milicji Obywatelskiej. Budynek
nr 4 to siedziba Ligi Obrony Kraju,
a z drugiej strony by³ Urz¹d Bezpieczeñstwa.
Na jednym z budynków umieszczona jest tabliczka z nazw¹ ulicy.
Numeracja nieruchomoœci rozpoczyna siê od numeru 2 i koñczy siê
na numerze 7. Ja nie mog³em oceniæ,
gdzie znajduje siê nieruchomoœæ o
numerze 1.
Zbigniew Harbuz

INFORMACJE - SPORT
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Na razie to tylko koncepcja...

Projekt na budowê
auli przy Zespole
Szkó³ w £obzie
(£OBEZ). W 2012 roku
starostwo powiatowe
planuje wykonanie
projektu na budowê
auli przy Zespole Szkó³
w £obzie.
Jak na razie powsta³y jedynie
koncepcje, które przedstawialiœmy
ju¿ na ³amach tygodnika. Zawieraj¹
one dwa pomys³y: jeden – rozbudowa z zachowaniem bry³y architektonicznej oraz druga – dobudowanie
oszklonego parterowego obiektu
po³¹czonego ³¹cznikiem z g³ówn¹
bry³¹ budynku. Oba pomys³y wywieszone s¹ w Zespole Szkó³; dyskusje na ten temat tocz¹ siê równie¿
w Spo³ecznej Powiatowej Radzie
Kultury.
Nazwa aula mo¿e byæ myl¹ca,
albowiem planowany obiekt mia³by
s³u¿yæ nie tylko szkole, ale i spo³ecznoœci powiatu ³obeskiego;
oczywiœcie w zakresie niekoliduj¹cym z dzia³alnoœci¹ oœrodków kultury, a realizuj¹cym zadania ponad
gminne.
Podczas po³¹czonych komisji
Rady Powiatu radny Józef Drozdowski dopytywa³, czy Zarz¹d Powiatu maj¹c zapisan¹ kwotê 60 tys.
z³, poczeka na debatê radnych, z
której wyniknie, czy w ogóle zadanie to nale¿y realizowaæ.
- 60 tys. z³ to jest projekt dla
Zespo³u Szkó³. Tak z³ych warunków
nie znam w ¿adnym starostwie, jak
w starostwie ³obeskim. Natomiast

wszystkie jednostki maj¹ siê znakomicie. Zespó³ Szkó³ ze strony starostwa nie dozna³ jakiegoœ wiêkszego
dzia³ania inwestycyjnego. Odbyliœmy posiedzenie zarz¹du, zwiedziliœmy ca³y Zespó³ Szkó³ w £obzie.
W pierwszej kolejnoœci najbardziej
potrzebny by³by remont, bo szko³a
wygl¹da nêdznie; wymaga sporo
pracy. Zespó³ Szkó³ zosta³ wybudowany w latach 50. i pewnie w wiêkszoœci wisz¹ tam kable. Dodatkowo
straszne jest zagospodarowanie
wokó³ Zespo³u Szkó³. Wystawia
nam z³¹ wizytówkê, w szczególnoœci, gdy obiekt jest ju¿ odnowiony z
zewn¹trz. Na to trzeba zrobiæ projekt. Skoñczy³y siê czasy domoros³ej pracy. Zamierzamy przedstawiæ
propozycjê rozbudowy szko³y o
aulê. Opracowana koncepcja pojawi³a siê w prasie, jest wywieszona w
gablotach Zespo³u, debatuje nad ni¹
Rada Kultury. W koncepcji nie ma
okreœlonych funkcji. Zosta³o to zrobione po to, aby mo¿na by³o rozeznaæ, w którym miejscu mo¿na postawiæ obiekt. Dzisiaj jesteœmy,
jako zarz¹d, przed wyborem koncepcji, by wybran¹ zarekomendowaæ Radzie Powiatowej. Wtedy
radni wypowiedz¹ siê, jakie funkcje
ma ten obiekt wype³niæ i co w tej
materii nale¿y zrobiæ, czy w ogóle
jest sens budowania. Koncepcja jest
publicznie dyskutowana. S¹dzê, ¿e
decyzje o tym, czy budujemy, zapadn¹ w dwóch pierwszych miesi¹cach 2012 roku. Dopiero po tej decyzji zarz¹d mo¿e og³osiæ przetarg
– wyjaœni³ starosta Ryszard Brodziñski.
MM

ORLIK w Radowie Ma³ym
gotowy do u¿ytkowania
(RADOWO MA£E)
Wje¿d¿aj¹c do Radowa
Ma³ego od strony £obza,
nie mo¿na nie zauwa¿yæ
nowo powsta³ego
kompleksu sportowego.
Orlik w Radowie Ma³ym jest ju¿
gotowy do u¿ytku, choæ jeszcze nie

zosta³ oficjalnie otwarty. Radowo
Ma³e jako ostatnia gmina naszego
powiatu do³¹czy³a do posiadaczy
Orlika. W powsta³ym kompleksie
sportowym znalaz³o siê boisko do
pi³ki no¿nej i wielofunkcyjne boisko, na którym mo¿na graæ w siatkówkê, koszykówkê i tenisa ziemnego. Orlik wyposa¿ony jest równie¿ w zaplecze sanitarno-szatniowe i du¿y parking.
PJ
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Najm³odszy Mistrz
Województwa w
Karate Kyokushin

Na prze³omie paŸdziernika i listopada 2011 roku w Kaliszu Pomorskim odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Zachodniopomorskiego w Karate Kyokushin.
Organizatorem turnieju by³
Klub Karate Kyokushin-Kan z Kalisza Pomorskiego, który z powodzeniem dzia³a równie¿ w £obzie,
organizuj¹c treningi w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1.
W zawodach udzia³ wziê³o kilkudziesiêciu zawodników, reprezentuj¹cych kluby ze Œwinoujœcia,
Miêdzyzdrojów, Wolina, Przybiernowa, Z³ocieñca, Po³czyna-Zdroju,
Kalisza Pomorskiego, Choszczna.
Wœród nich znalaz³o siê równie¿
kilku zawodników z £obza.
W konkurencji kumie do lat 8

Mistrzem Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii wagowej do 30 kg zosta³ Jan £ukasik,
uczeñ 2 klasy Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie. Tytu³ mistrzowski
zapewni³ sobie zwyciêstwami we
wszystkich stoczonych tego dnia
pojedynkach.
W finale Janek spotka³ siê z
Adamem Michalewskim z Bonina,
uczniem klasy I Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Na co dzieñ Janek i Adam trenuj¹ w ³obeskiej grupie prowadzonej przez p. Tomasza WoŸniaka z
Klubu Karate Kyokushin-Kan z
Kalisza Pomorskiego. Gratulujemy
wygranej i ¿yczymy wytrwa³oœci
oraz kolejnych sukcesów sportowych.
(o)
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Wpadali na kradzie¿y
kabli
Policjanci z Reska zatrzymali na
gor¹cym uczynku 3 mê¿czyzn, którzy kradli przewody telekomunikacyjne.
Zdarzenie mia³o miejsce wczoraj o godz. 22.00, przy drodze Dalno
- Strzemiele. Policjanci z Reska jad¹cy radiowozem zauwa¿yli na
przydro¿nym parkingu trzech mê¿czyzn, którzy chowali do samochodu przewody telekomunikacyjne o
d³ugoœci oko³o 300 metrów. Mundurowi zatrzymali tych mê¿czyzn.
Okaza³o siê, ¿e w³aœnie skradli te
przewody i chcieli je wywieŸæ. Podczas przes³uchania przyznali siê do
pope³nionego czynu. Dodatkowo
zeznali, ¿e ju¿ trzykrotnie pope³nili
takie same przestêpstwo. Teraz ca³a
trójka odpowie za kradzie¿e.

Kradzie¿e i w³amanie
W ostatnim czasie policjanci
odnotowali kilka zdarzeñ przeciwko
mieniu tj. kradzie¿e i w³amanie.
W³amanie mia³o miejsce w nocy
z 25 na 26 grudnia 2011 r. w Wo³kowie, gdzie nieznany sprawca w³ama³
siê do samochodu marki Seat.
Sprawca skrad³ dowód rejestracyjny
pojazdu oraz paliwo.
W pierwszy dzieñ œwi¹t mia³y
miejsce dwie kradzie¿e. W £obzie,
przy ul. Bocznej, nieletni kolêdnicy
skradli dwa telefony komórkowe o
³¹cznej wartoœci 1.100 z³.

BEZPIECZNY POWIAT

Natomiast w Resku, z otwartego
samochodu Peugeot Partner nieustalony sprawca skrad³ radioodtwarzacz oraz odzie¿. £¹czna suma
strat wynosi 3.650 z³. Dzieñ póŸniej,
te¿ w Resku, przy ul. Olsztyñskiej,
nieznany sprawca skrad³ 30 metrów
przewodu zasilaj¹cego windê towarow¹ oraz 40 metrów przewodu od
betoniarki. Straty to 490 z³.
W wtorek w £obzie, w sklepie
przy ul. Kraszewskiego, nieznany
sprawca skrad³ portfel z pieniêdzmi
w kwocie 500 z³.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W ostatnich dwóch dniach policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W dniu 26 grudnia 2011 r. o
godz. 18.50, na drodze Anielino Wojtaszyce, policjanci z Dobrej zatrzymali Waldemara K., który kierowa³ motorowerem Simson z wynikiem 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po godzinie 19.00 w £obzie, na ul.
Spokojnej, Marcin W. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,52 mg/l. Dzieñ
póŸniej, po pó³nocy, policjanci z
Wêgorzyna na ul. Drawskiej zatrzymali Romana F., mieszkañca powiatu
oœwiêcimskiego, który kierowa³ rowerem z wynikiem 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Trzy kolizje
We wtorek 27.12.2011 r., na drogach powiatu dosz³o do trzech kolizji. Nad ranem, na drodze Smólsko

- Mi³ogoszcz, kieruj¹cy samochodem Renault Jumper uderzy³ w
przebiegaj¹c¹ przez drogê krowê, w
wyniku czego uszkodzi³ pojazd.
O godz. 11.00, na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko, kieruj¹cy samochodem marki Skoda mieszkaniec
Szczecina nie dostosowa³ prêdkoœci
do panuj¹cych warunków drogowych,
straci³ panowanie nad autem i zjecha³
na pobocze, uszkadzaj¹c pojazd.
Po godz. 12.00 w £obzie, na ulicy Niepodleg³oœci, kieruj¹cy samochodem marki Mitsubishi najecha³
na ty³ samochodu marki Rover, który zatrzyma³ siê przed przejœciem
dla pieszych.

Kolizje z dzikiem
W œrodê 28.12.2011 r., dosz³o do
dwóch kolizji drogowych z udzia³em dzika. O godz. 17.20 na drodze
Prusim - Starogard kieruj¹cy samochodem Reanult Megane uderzy³ w
dzika, który wybieg³ nagle na drogê.
Taki sam los spotka³ kieruj¹cego
samochodem marki VW Passat na
drodze Rynowo - Suliszewice.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Poszukiwani zatrzymani
W œrodê 28.12.2011 r. policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane listem goñczym. W Grabowie
zatrzymano Piotra K., a w BrzeŸniaku Marcina O. Obaj trafili do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

Rowerzyœci na zakazie
W czwartek, 29 grudnia 2011 r.,
policjanci zatrzymali dwóch rowerzystów, którzy z³amali s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Zakaz taki wyda³ s¹d w £obzie
wobec Jacka B., zatrzymanego w
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Prusinowie i Ireny M., zatrzymanej
przez policjantów z Dobrej na trasie
Dobra - Krzemienna.

Bezpieczny Sylwester
Ostatnie dni starego roku by³y
spokojne. W pi¹tek, 30 grudnia
2011 r., policjanci zatrzymali na
drogach powiatu trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W £obzie, na ul. Koœciuszki,
Henryk K. kierowa³ samochodem
marki Mercedes, bêd¹c po spo¿yciu
alkoholu. Badanie wykaza³o bowiem 0,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W Resku na ul. Leœnej mundurowi zatrzymali 32-letniego mieszkañca Dorowa, który kierowa³ samochodem VW Polo w stanie nietrzeŸwym. Wynik to 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W Dobrej policjanci zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê. Przemys³aw G. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,15 mg/l.
W Sylwestra policjanci odnotowali w³amanie do gara¿u. Zdarzenie
mia³o miejsce w £obzie. Nieznany
sprawca przeci¹³ k³ódki w drzwiach
gara¿u i ukrad³ rower i felgi aluminiowe. £¹czna suma strat wynosi
1.600 z³.
Sama Noc Sylwestrowa przebieg³a spokojnie. Policjanci odnotowali kilka interwencji zwi¹zanych z
zak³ócaniem ciszy i porz¹dku oraz
awanturami spowodowanymi nadmiernym spo¿yciem alkoholu.
1 stycznia 2012 r., o pó³nocy, na
drodze Tucze - Dobra, dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem marki Proton mieszkaniec powiatu kamieñskiego, na ³uku drogi,
zjecha³ na pobocze i uderzy³ w skarpê. W wyniku uderzenia sp³on¹³ samochód. Kierowcy nic siê nie sta³o.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Spó³dzielnia mieszkaniowa WÊGORZYNIANKA sprzeda mieszkanie 3 pokojowe w Wêgorzynie 58
mkw., I piêtro. Bli¿sze informacje
Tel. 91 397 1515 lub 694 157 468

Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.
Sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka 28 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy. Tel. 604 367
650

US£UGI
Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

Powiat ³obeski

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

Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

NAUKA

NAUKA

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

J. niemiecki - nauczanie indywidualne, t³umaczenia komercyjne i w
terenie, tel. 696075099.

Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat ³obeski
Atrakcyjne mieszkanie w okolicy
Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z
ogródkiem, przestronny, blaszany
gara¿ na samochód dostawczy oraz
miejsce na sk³ad drewna, brak jakichkolwiek barier - mieszkanie bez
schodów. Wyposa¿enie w cenie
mieszkania. Wchodzisz - mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel. 509263-313.
£obez sprzedam gara¿ murowany
ul. Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel.
600 898 424
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez

Powiat drawski
Gruz kruszony, du¿e iloœci, sprzedam. Sk³ad Z³ocieniec. Tel 608 436
216.

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085

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

ROLNICTWO

Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w
centrum Reska, za Biedronk¹, od
stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649
889

Reklama w tygodniku
Tel. 504-042-532

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Z ¯YCIA POWIATU

Barbara Górniak
now¹ radn¹
w Wêgorzynie

Mianowicie w okresie œwi¹tecznym du¿a grupa m³odzie¿y ³obeskiej spotka³a siê w jednym z ³obeskich supermarketów i zrobi³a zakupy dla potrzebuj¹cej rodziny. Akcjê
zapocz¹tkowa³ jeden z u¿ytkowników portalu Facebook. Opisa³ sytuacjê ³obeskiej rodziny, która potrzebowa³a pomocy. Do inicjatywy
chêtnie do³¹czali kolejni u¿ytkownicy portalu, oferuj¹c pomoc w akcji.
Ostatecznie uda³o siê uzbieraæ
oko³o 1.000 z³. Wszystko w jeden
dzieñ. M³odzi mieszkañcy £obza
spontaniczny zakupili wiele artyku³ów potrzebnych w domu, przekazali tak¿e ubrania, dodatkowo zakupili opa³ dla tej rodziny.

20 listopada 2011 roku, w okrêgu wyborczym numer 3 – Sielsko
wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miejskiej w Wêgorzynie wygra³a
iloœci¹ 88 g³osów p. Barbara Górniak.
- ¯yczê pani satysfakcji z pe³nienia funkcji radnej i tego, aby na koniec kadencji stwierdzi³a pani, ¿e
nie by³ to zmarnowany czas – powiedzia³a przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Wyborczej Jadwiga Krasnodêbska.
Po œlubowaniu nowa radna, powiedzia³a, ¿e liczy na pomoc starszych sta¿em radnych. - Liczê na
wsparcie moich kolegów radnych
starszych sta¿em. Mam nadzieje, ¿e
bêd¹ mi podpowiadali, jak dobrze
wype³niaæ obowi¹zki radnej. Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Krasno-

£obeska m³odzie¿
pomog³a potrzebuj¹cej
rodzinie
(£OBEZ) Dostaliœmy sygna³y
od czytelników o szlachetnej akcji
œwi¹tecznej, któr¹ przeprowadzili m³odzi mieszkañcy £obza.

(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie (29 grudnia 2011
roku) odby³o siê zaprzysiê¿enie p.
Barbary Górniak na radn¹ Rady
Miejskiej w Wêgorzynie.

To nie wszystko, nasi m³odzi
mieszkañcy wyra¿aj¹ chêæ wziêcia
udzia³u w kolejnej takiej akcji zbiórkowej.
Czêsto w naszym mieœcie Ÿle siê
mówi o m³odzie¿y, wprowadza siê
zakazy, niektórzy œmiej¹ siê, ¿e nied³ugo dojdzie do takiej sytuacji, ¿e
w £obzie zacznie obowi¹zywaæ
godzina policyjna, inni nazywaj¹
£obez miastem zakazów.
Tutaj mamy opisany przyk³ad,
gdzie m³odzie¿ wykaza³a siê wielkim sercem, zaanga¿owaniem i
zgraniem. Zupe³nie bezinteresownie, nie pod publiczkê, zebra³a siê i
zrobi³a to co za³o¿y³a. Niesamowite
w jak krótkim czasie uda³o siê zmobilizowaæ i zebraæ 1.000 z³, to bardzo du¿o. Akcja ta pokazuje, ¿e nie
przechodzimy obojêtnie obok problemów innych ludzi. M³odzie¿ ta
da³a œwietny przyk³ad innym. Oby
wiêcej takich akcji!
PJ

Gdzie siê podzia³a gastroskopia
dêbska doda³a na zakoñczenie, i¿
¿yczy sobie, aby radni dotrwali do
koñca kadencji w obecnym, ju¿ uzupe³nionym, sk³adzie.
PJ

Jest ju¿ œcie¿ka nad Reg¹

(POWIAT £OBESKI). Podczas sesji Rady Powiatu radna
Halina Szymañska dopytywa³a o
mo¿liwoœæ wykonywania gastroskopii na terenie powiatu ³obeskiego. Na razie takiej opcji nie
ma. Radna win¹ za ten stan rzeczy
obarcza szpital gryficki.
- Na dzisiaj badañ gastroskopii
nie mo¿na wykonaæ. Zaniepokojenie budzi fakt, ¿e w momencie, kiedy wygas³ kontrakt szpitala SPZOZ
gryfickiego na te us³ugi, nie podjêli
pañstwo dzia³añ w tym zakresie.
Dlaczego temat nie zosta³ dopilnowany na tyle, ¿eby wymóc na NFZ
ponowne og³oszenie konkursu, poniewa¿ inni chêtni, niekoniecznie
SP ZOZ Gryfice, mogliby siê zg³osiæ i ten temat by³by realizowany.
Pacjent z naszego powiatu móg³by
wykonywaæ badania na naszym te-

(RESKO) W minionym miesi¹cu fragment œcie¿ki nad Reg¹
zosta³ wy³o¿ony polbrukiem (od
mostku do przepompowni).
Do tej pory by³ tam zwyk³y piasek, a œcie¿ka nad rzek¹ urywa³a siê
zaraz przy moœcie. Teraz id¹c od
strony stadionu mo¿na spokojnie
przejœæ do innej czêœci miasta
œcie¿k¹ nad Reg¹. Zosta³ tam podniesiony i wyrównany teren, s¹ pla-
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ny aby zamontowaæ tam te¿ oœwietlenie.
- Ludzie chêtnie korzystaj¹ z tej
œcie¿ki, staramy siê upiêkszaæ miasto. Po³o¿yliœmy kawa³ek nowej
kostki, chcemy te¿ tam zrobiæ
oœwietlenie, aby mieszkañcy mogli
bezpiecznie przemieszczaæ siê
œcie¿k¹ nad nasz¹ rzek¹ Reg¹ - powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
PJ

renie. W tej chwili trzeba jechaæ do
Stargardu, do Gryfic, do Szczecina,
ale u nas tych badañ zrobiæ nie mo¿na. Obawiam siê, ¿e w przysz³ym
roku bêdzie kontynuacja tego. Dlatego prosi³abym zarz¹d, ¿eby poœwiêci³ temu du¿¹ uwagê i ¿eby
dopilnowa³, ¿eby faktycznie pewne
œwiadczenia, które powinny byæ
wykonywane, nie zosta³y zaprzepaszczone, poprzez zaniechanie
pewnych dzia³añ. Bo skoro SP ZOZ
Gryfice nie wykonywa³, to po prostu kontrakt wygas³. NFZ cieszy siê,
bo ma oszczêdnoœci, a my mamy
problemy – powiedzia³a radna.
Tê kwestiê radna porusza³a ju¿
po raz kolejny. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e interwencja H. Szymañskiej
doprowadzi do tego, ¿e badania z
zakresu gastroskopii bêdzie mo¿na
wykonywaæ na terenie powiatu
³obeskiego.
MM

