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Przychodniê w £obzie chce
wydzier¿awiæ SPZZOZ Gryfice.
Lekarze do by³ej Biedronki?
(£OBEZ). Wielokrotne
próby sprzeda¿y
przychodni w £obzie
spe³z³y na niczym. W
minionym tygodniu, po
rozmowach z SPZZOZ
Gryfice, Rada Powiatu
stargardzkiego podjê³a
uchwa³ê zezwalaj¹ca
zarz¹dowi powiatu na
wydzier¿awienie obiektu
przychodni na okres
powy¿ej trzech lat.
Samookaleczenia, czy próby samobójcze to czasami swoisty krzyk dziecka „tu
jestem!”, „zauwa¿cie mnie!”. Ale te¿ mo¿e to byæ próba wymuszenia czegoœ na
rodzicach lub wynikaæ z zawodu mi³osnego

Dzieci i m³odzie¿ coraz
czêœciej okaleczaj¹ siê
i podejmuj¹ próby
samobójcze
Rozmowa z psycholog Janin¹ Przyjemsk¹-Miêtek z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w £obzie

Rozmowa
z prezesem
MLKS
Œwiatowid
£obez
Marcinem
Pietrzykiem
(cz. 2)
Ryszard
Rzepecki
Mistrzem
Województwa!

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 13.3.2012 r.

Z drugiej

Burmistrz nie powinien nigdy podejmowaæ walki
z mieszkañcami, bo to oni pracuj¹ na jego pensje

Kazimierz Rynkiewicz
Jednak podj¹³. Ju¿ dziœ mo¿na
wyrokowaæ, ¿e to siê Ÿle dla niego
skoñczy i przegra nastêpne wybory,
bez wzglêdu na to, czy wykoñczy
obecny zarz¹d Œwiatowida, czy te¿
ten zarz¹d i klub przetrwaj¹. Burmistrz nawet jak wygra, to siê ju¿ nie
podniesie. Nie przywróci dobrej
opinii o swojej szlachetnoœci i dobrej woli. Po prostu ju¿ rozsypa³ siê
jego wizerunek dobrego wujka, który przed wyborami du¿o obiecuje, a
póŸniej zapomina, nie chce lub nie
mo¿e. Burmistrz „nic nie mogê”
Ryszard Sola? Czy mo¿e burmistrz
„k³adê tylko chodniki”?

Ja zapamiêta³em jedn¹ obiecankê – tê sprzed piêciu lat, o izbie tradycji. Burmistrz raczy³ siê nawet
pofatygowaæ w tej sprawie do Klubu Nauczyciela. I co? Jak widaæ.
Niczego nie zrobi³ przez piêæ lat w
sprawie naprawy domu kultury. No,
chocia¿ nie ca³kiem, pojecha³ na
wycieczkê zagraniczn¹ z orkiestr¹
dêt¹. I jeszcze zabra³ przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Po co? Wiadomo – ¿eby bawiæ siê oraz to, co
robi siê na zagranicznych woja¿ach
– reprezentowaæ. Czy ³obeska spo³ecznoœæ potrzebuje, by j¹ reprezentowaæ na Litwie, w Chorwacji i na
s³onecznych piaskach œródziemnomorskich?
Ale do rzeczy; 5 marca br. burmistrz wystosowa³ do Œwiatowida
wezwania do zap³aty, w których
domaga siê zwrotu po¿yczonych
klubowi kwot wraz z odsetkami.

Pieni¹dze te urz¹d po¿yczy³ klubowi na wk³ad w³asny do dwóch projektów, jakie klub napisa³. Pozyska³
w ten sposób du¿o wiêksze pieni¹dze, z których skorzysta³o w £obzie
sporo osób. By³o to jednak prefinansowanie, czyli klub zap³aci³ za projekt i czeka na zwrot pieniêdzy z
„Pomeranii”. Burmistrz na spotkaniu w urzêdzie z dzia³aczami sam
stwierdzi³, ¿e pieni¹dze za jeden
program sp³yn¹ na prze³omie lutego
i marca, za drugi na prze³omie
kwietnia i maja. Mia³ wiêc œwiadomoœæ, ¿e ich nie ma, a klub nie ma
wp³ywu na to, kiedy je dostanie, bo
to zale¿y od „Pomeranii”, w której
w³adzach zreszt¹ burmistrz zasiada.
Wiêc jak pogania klub, to i móg³by
pogoniæ „Pomeraniê”.
Rozumiem, ¿e burmistrz musi
dbaæ o pieni¹dze publiczne, o czym
chêtnie przypomina, tylko dlaczego

Przez 5 lat by³ proboszczem w Wêgorzynie

Zmar³ ksi¹dz kanonik Zygmunt Noga

ju¿ tak chêtnie nie dba o 1.200 tysiêcy z³, jakie pakowane s¹ co roku w
dom kultury? Bo mo¿e sobie pojechaæ z dêt¹ na wycieczkê? Albo dêta
mu pogra na publicznej imprezce? A
jaka¿ to dba³oœæ o pieni¹dz publiczny sta³a za oddaniem wodoci¹gów
spó³ce prywatnej na 15 lat? Listê
mo¿na sporz¹dziæ d³ug¹.
Œwiatowid postawili na nogi
m³odzi ludzie. Mo¿e i pope³nili jakieœ b³êdy, ale mo¿na by³o im daæ
szansê naprawy i konflikt w porê
za¿egnaæ. Pouczyæ i nauczyæ. Ale
burmistrz zachowa³ siê jak dzieciak,
który obrazi³ siê na klepsydrê i polecia³ wyp³akaæ siê w mankiet prokuratury. Jakoœ nie jest taki odwa¿ny w stosunku do swoich urzêdników, którzy harcuj¹ po urzêdzie i
wal¹ knoty, a¿ furczy i na ca³y kraj.
Nie ma symetrii miêdzy prac¹
spo³eczn¹ ludzi Œwiatowida, a prac¹
burmistrza i urzêdników. Pierwsi
pracuj¹ w klubie po godzinach swojej rzeczywistej pracy, w której zarabiaj¹ na rodziny i na podatki, które id¹ m.in. na utrzymanie burmistrza i urzêdu. Nie bêdzie wiêc symetrii w ocenie jednych i drugich.
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(SZCZECIN). We wtorek, 6
marca 2012 r., w póŸnych godzinach wieczornych, po d³ugiej
chorobie, zmar³ ksi¹dz kanonok
Zygmunt Noga.
Przypominamy, ¿e swoj¹ pos³ugê pe³ni³ m.in. w parafii Wêgorzyno w latach 1988 – 1993, która
by³a dla niego pierwszym probostwem.
Po wojnie m³ody Zygmunt
Noga z Zamoœcia, gdzie urodzi³
siê 15 stycznia 1932 roku, przyjecha³ do siostry – do Szczecina.
Tutaj ukoñczy³ liceum, a nastêpnie
seminarium w Gorzowie Wlkp.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 20
grudnia 1958 r. Pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ w parafii pw.
Œwiêtego Krzy¿a w Szczecinie, na
Pogodnie, jako wikariusz. Przebywa³ tu od 1959 roku do 1962 roku.
Nastêpnie kap³añsk¹ pos³ugê pe³ni³
w wielu miejscowoœciach, m.in.
jako wikariusz w: Myœliborzu w
latach 1962-1964, Jesionowie

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl

(1964-1973r.), Rosinach (19731988), jako administrator w Przelewicach w latach 1986-1988 i jako
proboszcz w Wêgorzynie (19881993). Nastêpnie przez 14 lat by³
proboszczem parafii w Gryficach
(1993-2007). Jako emeryt przebywa³ w Szczecinie-Niebuszewie w
parafii Najœwiêtszego Zbawiciela.

Uroczystoœci pogrzebowe,
pod przewodnictwem arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dziêgi i
z udzia³em przedstawicieli delegacji powiatów, odby³y siê w pi¹tek. Po Mszy Œwiêtej trumna z cia³em zmar³ego zosta³a z³o¿ona w
grobowcu kap³añskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. M
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Pobili, okradli
i podczas zatrzymania Bandyci pobili i okradli
zniszczyli radiowóz
Pobity upad³ na tory, gdy nadje¿d¿a³ poci¹g

(WÊGORZYNO)
Przedwczoraj wieczorem
policjanci z Wêgorzyna
zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy
dokonali rozboju na
19 letnim mê¿czyŸnie.
Przedwczoraj po po³udniu, do
Posterunku Policji w Wêgorzynie,
zg³osi³ siê m³ody mê¿czyzna, który
poinformowa³, ¿e po pó³nocy trzech
nieznanych sprawców zaatakowa³o
go na ulicy. Sprawcy bili pokrzywdzonego po ca³ym ciele oraz kopali,
a nastêpnie zabrali z kieszeni kurtki
telefon komórkowy i portfel z dokumentami.
W trakcie wykonywanych czynnoœci mundurowi ustalili dane
sprawców rozboju. Zatrzymali
dwóch braci, 18 i 22 latka, którzy

podczas przes³uchania przyznali siê
do pope³nionego czynu, wyjaœniaj¹c dok³adnie przebieg ca³ego zajœcia. Policjanci odzyskali tak¿e
skradziony pokrzywdzonemu telefon. Wczoraj w sprawie tych m³odych ludzi mia³ zostaæ skierowany
wniosek o œrodek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego.
Policjanci postanowili zatrzymaæ trzeciego mê¿czyznê, bior¹cego udzia³ w tym rozboju. Podczas
próby zatrzymania, 19 letni £ukasz
S., u¿ywaj¹c drewnianego ko³ka,
wybi³ przedni¹ szybê w radiowozie
i zniszczy³ sygna³y b³yskowe, natomiast jego brat, Roman, lat 21, naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹ policjanta.
Obaj panowie zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Tak¿e w
tym przypadku komendant wyst¹pi³
z wnioskiem o zastosowanie aresztu
wobec £ukasza S.
(kp)

Chcia³ siê powiesiæ
na oczach policjantów
(WÊGORZYNO).
Policjanci z Wydzia³u
Ruchu Drogowego
³obeskiej Policji
uratowali m³odego
25.letniego mê¿czyznê,
który usi³owa³ pope³niæ
samobójstwo.
Do zdarzenia dosz³o w sobotê
wieczorem. Policjanci z £obza z
polecenia dy¿urnego jednostki uda-

li siê do jednej z miejscowoœci w
gminie Wêgorzyno, gdzie na drodze
polnej zauwa¿yli stoj¹cego na ga³êzi drzewa m³odego mê¿czyznê, który na szyi mia³ zawi¹zan¹ pêtle ze
sznura. Mundurowi próbowali rozmawiaæ z m³odym cz³owiekiem, aby
przekonaæ go do zejœcia. Niestety 25
latek nie pos³ucha³ policjantów i
zeskoczy³. W tym momencie funkcjonariusze natychmiast odciêli
linê, u³o¿yli mê¿czyznê w bezpiecznej pozycji i wezwali Pogotowie
Ratunkowe. Jego ¿yciu nie zagra¿a
¿adne niebezpieczeñstwo.
(kp)

Fa³szywy alarm
(£OBEZ). W miniony wtorek,
przed godzin¹ 13., w³¹czy³a siê syrena i wy³a przez oko³o pó³ godziny.
W tym czasie pojawi³y siê ró¿ne
spekulacje na ten temat.
Jako pierwsza: ¿e to zapewne z
powodu ¿a³oby narodowej, ale gdy
sygna³ rozbrzmiewa³ zbyt d³ugo, zrodzi³a siê myœl o nowym prezydencie
Rosji, jednak skoro niebo wci¹¿ by³o
b³êkitne i nie pojawi³y siê na nim
¿adne niezidentyfikowane obiekty lataj¹ce, a ze strony Drawska ani Œwi-

dwina nie nadjecha³y czo³gi, zaczêto
zastawiaæ siê, czy to aby nie zwyk³y
psikus dzieci albo m³odzie¿y.
Okaza³o siê jednak, ¿e przyczyna
by³a doœæ banalna, ot zwyk³a awaria,
spiêcie elektryczne na syrenie zlokalizowanej przy ul. Niepodleg³oœci.
Na szczêœcie ³obzianie dalecy s¹
od paniki, przyzwyczajeni do pokoju
i nikt do schronu w pop³ochu nie
bieg³. Spaceruj¹c spokojnie po mieœcie rodzi³y siê jedynie ro¿ne myœli,
niektóre powa¿ne, niektóre - ¿artobliwe.
MM

(£OBEZ) Policjanci z £obza
zatrzymali przedwczoraj wieczorem dwóch mieszkañców Œwidwina, którzy dokonali rozboju na 29
letnim mê¿czyŸnie.

Zdarzenie mia³o miejsce w niedzielê wieczorem. Dy¿urny z
£obza otrzyma³ zg³oszenie, ¿e na
dworcu kolejowym w £obzie
dwóch mê¿czyzn bije cz³owieka.
Natychmiast wys³a³ tam policjantów. Mundurowi na peronie zauwa¿yli m³odego cz³owieka, który w
pewnym momencie chwiej¹c siê
upad³ na tory. Z daleka policjanci
zauwa¿yli nadje¿d¿aj¹cy poci¹g.
Natychmiast wbiegli na tory, wci¹gaj¹c mê¿czyznê na peron.
Jak siê okaza³o, by³ to poszkodowany, 29 letni mieszkaniec
Szczecina, który zosta³ pobity i

okradziony. Œwiadkowie zdarzenia
podali, i¿ dwóch m³odych mê¿czyzn dotkliwie pobi³o poszkodowanego, zabieraj¹c mu telefon komórkowy oraz sygnet. Sprawcy
oddalili siê z ³upem w nieznanym
kierunku. Po udzieleniu poszkodowanemu pomocy i wezwaniu lekarza pogotowia mundurowi natychmiast rozpoczêli poszukiwania
sprawców pobicia. W parku, przy
ul. Koœciuszki, zauwa¿yli dwóch
m³odych mê¿czyzn odpowiadaj¹cych rysopisom podanym przez
œwiadków, których natychmiast
zatrzymali. Podczas przeszukania
przy 27 letnim mieszkañcu Œwidwina znaleziono skradziony
wczeœniej telefon komórkowy oraz
sygnet. Sprawcy zostali osadzeni w
policyjnym areszcie. Wczoraj us³yszeli zarzuty z art. 280 par. 1 kk. (kp)

PUP informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie informuje, ¿e w zwi¹zku z
reorganizacj¹ tut. urzêdu, od dnia
01.04.2012 r. wszystkie osoby bez-

Informacja dla
przedsiêbiorców
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie informuje przedsiêbiorców
z gminy Resko i Radowo Ma³e, ¿e
wszystkie sprawy zwi¹zane z subsydiowanymi ofertami pracy oraz poœrednictwem pracy bêd¹ z dniem
01.04.2012r. realizowane tylko w
siedzibie urzêdu w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci 13.

robotne z gminy Radowo Ma³e bêd¹
rejestrowane i obs³ugiwane w siedzibie urzêdu w £obzie, przy ul.
Niepodleg³oœci 13.
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So³tysi naszego powiatu – Wanda Wierzchowska
z Kraœnika

Problemem jest brak
opiekunki w œwietlicy
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi w
Powiecie £obeskim.
Tym razem rozmawiamy
z so³tysem Kraœnika,
w gminie Wêgorzyno.

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Co zmieni³o siê na wsi podczas
pani kadencji?
- Jestem so³tysem ju¿ trzeci¹
kadencjê. Co roku coœ siê robi we
wsi. W 2002 roku odnawialiœmy
ca³y koœció³ w œrodku, lakierowaliœmy, malowaliœmy. PóŸniej w 2004
roku remontowaliœmy dach na œwietlicy wiejskiej, utylizowaliœmy
azbest, remontowaliœmy tak¿e œwietlice wewn¹trz. Kapitalny remont
œwietlicy kosztowa³ nas oko³o 5.000
z³. tedy robiliœmy te¿ remont dachu
koœcio³a. W 2006 roku kupiliœmy
sami z so³eckich pieniêdzy na plac
zabaw zje¿d¿alniê. Kupowaliœmy
krzes³a na œwietlicê i siatkê ogrodzeniow¹. Systematycznie kupowaliœmy krzewy i kwiatki aby upiêkszaæ nasz¹ miejscowoœæ. W miêdzyczasie zosta³a tak¿e zrobiona nowa
droga do Kraœnika. W 2009 roku
kupiliœmy na œwietlicê ca³y sprzêt,
drukarkê, telewizor. Oczyœciliœmy
te¿ poniemiecki cmentarz.
Funduszu so³eckiego w 2011
roku miêliœmy 8.939 z³otych. Kupowaliœmy sprzêt do sprz¹tania wioski, np. ³opaty, grabie, kupujemy te¿
paliwo do kosiarek. Na to idzie du¿o
pieniêdzy. Ale niestety podkaszarka
czy koszarka nie dzia³a na wodê.
Zrobiliœmy te¿ remont kapitalny
kosiarki, to wszystko siê eksploatuje. 3.000 z³ z funduszu przeznaczyliœmy na organizacjê imprez integracyjnych w so³ectwie. Zakupiliœmy ogrodzenie na plac zabaw, zostanie ono zamontowane na wiosnê
2012 roku.
Jakie zabawy odbywaj¹ siê w
so³ectwie?
- Organizujemy ró¿ne imprezy i
wycieczki. Co roku organizujemy
dzieñ dziecka, czêsto te¿ na miko³ajki roznosimy paczki po domach
dla dzieci. Byliœmy na basenie w
Gryfinie, jeŸdzimy te¿ nad morze.
Mamy te¿ zaplanowany wyjazd do
ogrodu dendrologicznego, do Przelewic, jest tam bardzo piêknie. Robimy te¿ oczywiœcie festyny latem.

Jak wygl¹daj¹ plany Waszego
so³ectwa na 2012 rok?
- Pracy na wsi jest bardzo du¿o.
Funduszu so³eckiego w tym roku do
dyspozycji mamy 9.176 z³oty. Jest
to trochê wy¿sza kwota ni¿ w poprzednim roku. Mamy zaplanowane
pieni¹dze na zakup plandeki na piaskownicê, kupimy te¿ sprzêt ogrodowy, mamy przeznaczone 1.000
z³otych na krzewy. Kupiliœmy niepotrzebnie opa³ na œwietlicê, teraz
gmina sama daje pieni¹dze na opa³.
W tym roku bêdziemy te¿ naprawiaæ
mur przy boisku i schody przy œwietlicy poniewa¿ s¹ pokruszone. Planujemy kupiæ du¿y namiot gastronomiczny wraz ze sto³ami i krzes³ami, zaplanowaliœmy na ten cel 1.800
z³otych. Chcielibyœmy uruchomiæ
studniê, walczê o to, czêsto wody we
wsi nie ma, naprawdê jest ona potrzebna. Planowaliœmy te¿ wyczyœciæ park, jest tam staw i piêkna aleja
lipowa. Na razie jednak temat ten
od³o¿yliœmy, kiedyœ by³ pilarz, który siê tym zaj¹³, jednak dziœ to
wszystko znów zarasta.
Z jakimi problemami spotykaj¹ siê mieszkañcy Kraœnika?
- Nie ma u nas na wsi jakiœ antagonizmów czy zawiœci. Jakieœ drobne problemy s¹ wszêdzie jednak
rozwi¹zujemy je we w³asnym gronie. Du¿ym problemem jest brak
opiekunki w œwietlicy. Niestety to
problem, który dotyka ca³¹ nasz¹
gminê, obecnie ja opiekujê siê œwietlic¹, rozpalam w piecu, ¿eby nie
dosta³a siê tam wilgoæ.
Jakie jest spo³eczeñstwo Kraœnika?
- Nasza miejscowoœæ jest ma³a,
liczy oko³o 100 mieszkañców. Pe³noletnia m³odzie¿ wyje¿d¿a do
szkó³, do pracy, do du¿ych miast,
czy to za granicê, tak jest jednak
wszêdzie.
PJ
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Skarga na kierownika OPS
(RESKO) Na wspólnym posiedzeniu komisji rady, które odby³o
siê 28 lutego radni rozpatrzyli
skargê na kierownika OPS w Resku. Skarga wp³ynê³a do burmistrza Reska, jednak podczas
wspólnego posiedzenia komisji
rady burmistrz przekaza³ skargê
do rozpatrzenia przez Radê
Miejsk¹ w Resku jako organu
w³aœciwego.
W swojej skardze pani Teresa
Skowron napisa³a min.;
„Organ nie daje wiary w z³o¿one
oœwiadczenie i zwleka z przywróceniem zasi³ku sta³ego i sk³adki zdrowotnej.
Jednoczeœnie chcê zaznaczyæ i¿
w tej wymienionej decyzji organ
sugeruje, i¿ na moje decyzje negatywnie wp³ywaj¹ osoby trzecie dotycz¹ce podpisania umowy przedwstêpnej kupna/sprzeda¿y nieruchomoœci. Jest to nieprawda poniewa¿ posiadam wszystkie prawa
cywilne i jestem w pe³ni œwiadoma
swoich podejmowanych decyzji a
osoby, które zosta³y wymienione z
imienia i nazwiska nie s¹ ze mn¹
spokrewnione. Proszê o rozwi¹zanie sprawy.”
Ca³¹ sprawê radnym przedstawi³a kierownik OPS w Resku, która
mówi³a, i¿ podczas podejmowania
decyzji o wstrzymaniu wyp³acania

zasi³ku sta³ego postêpowa³a zgodnie z paragrafami zawartymi w ustawie o pomocy spo³ecznej. Sprawa
trafi³a do SKO (Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze).
- Pani Teresa Skowron od 2008
roku pobiera³a zasi³ek sta³y, mia³a
te¿ op³acon¹ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne. Dnia 04.11.2011
roku pracownik socjalny uda³ siê na
wywiad kontrolny, który jest przeprowadzany co pó³ roku. W zwi¹zku z tym, ¿e pani Skowron pobiera³a
œwiadczenie sta³e. Pracownik uda³
siê do Sienna, pani Skowron jednak
na miejscu nie by³o. Pracownik socjalny uzyska³ informacjê od s¹siadów, ¿e pani Teresa Skowron sprzeda³a mieszkanie, zmieni³a swoje
miejsce zamieszkania i od lipca
mieszka w Resku. 07.11.2011 roku
pracownik socjalny uda³ siê ju¿ w
nowe miejsce zamieszkania pani
Skowron, gdzie pani Skowron potwierdzi³a informacjê, i¿ mieszkanie sprzeda³a. W zwi¹zku z powy¿szym na podstawie przed³o¿onych
dokumentów ustalono, ¿e dnia
15.07.2011 roku pani Skowron dokona³a sprzeda¿y nieruchomoœci
po³o¿onej w miejscowoœci Sienno 3
za kwotê 30.000 z³. Po sprzeda¿y w/
w nieruchomoœci zmieni³a miejsce
zamieszkania i zgodnie z oœwiadczeniem z dnia 07.11.2011 roku pod
koniec lipca zamieszka³a w gospo-

Zmiana przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej
(RESKO) Na wspólnym posiedzeniu komisji rady, które odby³o
siê 28 lutego br. rescy radni wybrali przewodnicz¹cego komisji
rewizyjnej.
Dotychczasowym przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej by³ radny Dariusz Mo¿ejko, jednak radny
pismem z dnia 20 stycznia 2012
roku zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego.
Cz³onkowie komisji rewizyjnej

poprzez g³osowanie wybrali na
przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej pani¹ Annê Szymañsk¹.
PJ

Wyodrêbnili fundusz so³ecki
(RESKO) Na wspólnym posiedzeniu komisji rady, które odby³o
siê 28 lutego radni podjêli decyzjê
o wyodrêbnieniu w bud¿ecie gminy œrodków z przeznaczeniem na
fundusz so³ecki.
Fundusz so³ecki mo¿na wyodrêbniæ w ogólnej puli bud¿etowej
bez konkretnego wskazania, drug¹

mo¿liwoœci¹ jest wyodrêbnienie
funduszy so³eckich z zachowaniem
poszczególnych kryteriów, co czasem jest uci¹¿liwe dla so³tysów, lecz
daje kwotê o 20% wiêksz¹ dla ka¿dego so³ectwa.
Radni podczas g³osowania byli
jednomyœlni, wszyscy g³osowali za
wyodrêbnieniem funduszu so³eckiego.
PJ

darstwie domowym w Resku. Ze
stanem faktycznym zastosowano siê
do artyku³u, który stanowi, ¿e w
przypadku uzyskania w ci¹gu 12
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c
z³o¿enia wniosku lub w okresie pobierania œwiadczenia z pomocy spo³ecznej dochodu jednorazowego
przekraczaj¹cego piêciokrotnie
kwotê kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej, kwotê
tego dochodu w równych czêœciach
rozlicza siê na 12 kolejnych miesiêcy poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym dochód zosta³ wyp³acony. Dochód pani Skowron wynosi³ 2.733
z³ote i przekroczy³ piêciokrotnoœæ,
która wynosi 2.375 z³otych. Z uwagi
na to decyzj¹ OPS z 28.11.2011
roku postanowiliœmy wstrzymaæ
decyzjê przyznaj¹c¹ zasi³ek sta³y
oraz op³acanie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzja ta zosta³a dorêczona stronie 02.12.2011
roku, strona wnios³a odwo³anie od
decyzji, wraz z za³¹czon¹ umow¹
przedwstêpn¹ kupna sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej w Resku.
Dokumentacja wraz z odwo³aniem
02.12.2011 roku zosta³a przes³ana
do SKO. 20 stycznia br. SKO zwróci³o nam dokumenty wraz z decyzj¹,
która uchyla³a w ca³oœci nasz¹ decyzje i przekaza³a do ponownego rozpatrzenia. Maj¹c na uwadze to, ¿e
nasza decyzja zosta³a odrzucona
jeszcze raz przeanalizowaliœmy

wszystkie dokumenty i nie znaleŸliœmy przes³anek aby przywróciæ zasi³ek sta³y pani Skowron. Dlatego
te¿ 02.02.2012 roku wydaliœmy
jeszcze raz decyzjê uchylaj¹c¹ zasi³ek sta³y. 14 lutego pani Skowron
z³o¿y³a ponowne odwo³anie od tej
decyzji, 16 lutego przekazaliœmy
ponownie decyzjê do SKO i do dnia
dzisiejszego nie mamy decyzji i
czekamy na rozstrzygniêcie sprawy
– mówi³a kierownik OPS w Resku.
Radni dopytywali kierowniczkê
OPS o powody uchylenia decyzji
przez SKO. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze stwierdzi³o, i¿
OPS w resku powinien wzi¹æ pod
uwagê oœwiadczenia, które sk³ada³a
pani Skowron. W jednym oœwiadczeniu pani Skowron napisa³a, ¿e z
kwoty 30.000 z³ prawie 20.000 z³
przekaza³a w³aœcicielce gospodarstwa domowego, w którym mieszka
aktualnie, min. za sporz¹dzenie aktu
notarialnego i testamentu. W drugim oœwiadczeniu pani Skowron
twierdzi, ¿e kupi³a mieszkanie za
prawie 80.000 z³ i da³a zaliczkê w
kwocie 30.000 z³. Zdaniem SKO
jedno oœwiadczenie wyklucza drugie.
Radni wstrzymali siê z podjêciem decyzji, do momentu, a¿ sprawê ponownie rozpatrzy Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze. PJ

Roœnie bezrobocie
(POWIAT) Na koniec 2011
roku w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w £obzie by³o 3489 osób zarejestrowanych jako bezrobotne,
w tym 1888 kobiet, a wskaŸnik
bezrobocia wynosi³ 14,3 proc. To
o 266 osób wiêcej, ni¿ w analogicznym okresie 2010 roku, kiedy w
³obeskim urzêdzie zarejestrowanych by³o 3223 osób.
Przygl¹daj¹c siê dok³adniej tylko bezrobociu w gminie Resko mo¿na zauwa¿yæ jedno - w reskiej gminie niestety bezrobocie roœnie. Pod
koniec roku 2010 bezrobotnych
by³o 740 a pod koniec 2011 roku ju¿
780. Tylko w 1 gminie naszego powiatu bezrobocie spad³o (Radowo
Ma³e).
W grudniu 2011 roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie
zarejestrowa³o siê 421 osób (198
kobiet), w styczniu br. 479 osób
(210 kobiet) a w lutym 347 osób
(143 kobiety). Analogicznie liczba
osób zarejestrowanych w filii PUP
w Resku ros³a, grudzieñ 2011 rok 780 osób bezrobotnych, styczeñ

2012 rok - 843 osoby zarejestrowane jako bezrobotne, luty - 859 osób
bezrobotnych.
Wp³yw na procent bezrobocia w
gminie Resko mog¹ mieæ redukcje
zatrudnienia w zak³adzie Swedwood Poland Sp. z o.o. W Filii Urzêdu
Pracy w Resku w okresie od
01.12.2011 r. do dnia 20.02.2012
roku zarejestrowa³y siê 72 osoby
wczeœniej pracuj¹ce w spó³ce Swedwood Poland.
Warto zauwa¿yæ, ¿e roœnie bezrobocie wœród kobiet. Wed³ug danych GUS w 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet wzros³a a¿ o 12
proc., mê¿czyzn - ledwie o 1 proc.;
pracê znalaz³o 102 tys. mê¿czyzn i
tylko 24 tys. kobiet. W efekcie
wskaŸnik bezrobocia tych pierwszych nie zmieni³ siê, a kobiet
wzrós³ o 1 proc.
W grudniu poprzedniego roku,
w gminie Resko by³o 416 bezrobotnych kobiet. Na koniec 2010 roku
by³o ich mniej bo 385. W styczniu
br. zarejestrowanych kobiet jako
bezrobotne by³o ju¿ 432.
PJ
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Przychodniê w £obzie
chce wydzier¿awiæ SPZZOZ Gryfice
(£OBEZ). Wielokrotne
próby sprzeda¿y
przychodni w £obzie
spe³z³y na niczym. W
minionym tygodniu, po
rozmowach z SPZZOZ
Gryfice, Rada Powiatu
stargardzkiego podjê³a
uchwa³ê zezwalaj¹ca
zarz¹dowi powiatu na
wydzier¿awienie obiektu
przychodni na okres
powy¿ej trzech lat.
Szpital gryficki chcia³by wydzier¿awiæ obiekt na 10 lat. Zaproponowano zarz¹dowi powiatu, ¿e
szpital zap³aci „z góry” kwotê 500
tys. z³ za ca³y okres. Równoczeœnie
szpital chcia³by mieæ prawo pierwokupu po up³ywie okresu dzier¿awy,
z mo¿liwoœci¹ odliczenia nak³adów
inwestycyjnych poniesionych w
obiekcie w tym czasie. Obecnie
trwaj¹ jeszcze rozmowy maj¹ce na
celu ustalenia takich szczegó³ów jak
np. odliczenie kosztów nak³adów z
uwzglêdnieniem
amortyzacji.
Wprawdzie w rozmowie z nami
cz³onek zarz¹du powiatu stargardzkiego Ireneusz Rogowski powiedzia³, i¿ nie jest do koñca pewne, czy
to szpital gryficki bêdzie dzier¿awi³
obiekt, bo byæ mo¿e zg³osi siê inny
chêtny, jednak w uchwale podjêtej
przez Radê Powiatu Stargardzkiego
widnieje zapis: „Wyra¿a siê zgodê
na wydzier¿awienie na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Stargardzkiego (…) przy ul. Genera³a
W³adys³awa Sikorskiego 6 (…) na
rzecz Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. (…) Wydzier¿awienie nieruchomoœci nastêpuje z
przeznaczeniem na prowadzenie
zadañ z zakresu dzia³alnoœci leczniczej.”
Obecnie w obiekcie prowadzone s¹ us³ugi w szerokim zakresie
œwiadczeñ zdrowotnych przez indywidualne podmioty gospodarcze.
Powiat stargardzki w latach 20092011 kilkakrotnie przeprowadza³
przetargi i rokowania na zbycie tej
nieruchomoœci. Wszystkie zakoñczy³y siê negatywnie, co nie dziwi
przy cenie, jak¹ w³adze powiatu
stargardzkiego chcia³y uzyskaæ ze
sprzeda¿y obiektu w £obzie.

Obecnie zarz¹d prowadzi jeszcze rozmowy z SPZZOZ Gryfice
odnoœnie nie tylko oddania w dzier¿awê przychodni, ale i objêcia przez
szpital administrowanie obiektem.
Dzier¿awa wiêkszej czêœci podmiotów funkcjonuj¹cych obecnie w
rzeczonym obiekcie koñczy siê
wraz z koñcem marca.
- W przypadku, gdy SPZZOZ w
Gryficach bêdzie decydowa³ o
przed³u¿eniu dzier¿aw, ¿aden z
podmiotów nie bêdzie musia³
opuszczaæ swoich gabinetów. SPZZOZ w Gryficach zamierza udzielaæ
œwiadczeñ zdrowotnych oczekiwanych przez spo³ecznoœæ lokaln¹ w
zakresie zakontraktowanym przez
ZOW NFZ – poinformowa³ nas Jacek Pietryka, dyrektor szpitala w
Gryficach.
Nie jest tajemnic¹, ¿e powo³ane
konsorcjum, skupiaj¹ce siedem
podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi
medyczne w przychodni, powa¿nie
myœli o tym, aby przenieœæ swoj¹
dzia³alnoœæ do lokalu na osiedlu
Orzeszkowej, w którym mieœci³a siê
„Biedronka”. Równoczeœnie dyrektor SPZZOZ Jacek Pietryka 16
stycznia organizuje spotkanie z
dzier¿awcami, na którym zostan¹
przekazane zasady i warunki, na
jakich obecnie funkcjonuj¹ce tam
podmioty mog³yby dzier¿awiæ zajmowane przez nich gabinety. Umowa dzier¿awy nie mo¿e byæ jednak
d³u¿sza, ni¿ dziesiêæ lat. Na taki
okres bowiem SPZZOZ Gryfice
otrzyma³ dzier¿awê z powiatu stargardzkiego.
- Ze wzglêdu na dolegliwoœci
zwi¹zane z dzier¿awcami, z umowami, z warunkami, które musz¹
mieæ spe³nione zak³ady medyczne i
na przyk³adzie kolegi z rehabilitacji, któremu zosta³ cofniêty kontrakt
z powodu braku dostosowania do
potrzeb, wszyscy dzier¿awcy zawi¹zaliœmy konsorcjum do przeniesienia siê st¹d na swoje. Okaza³o siê,
¿e spó³dzielnia jest chêtna, a nawet
szczêœliwa, ¿e lokal ten zostanie
zagospodarowany. W tym tygodniu
albo w przysz³ym powinien byæ
ukoñczony projekt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Firma, która
bêdzie prowadzi³a roboty, jest gotowa, by wejœæ po wykonaniu projektu i po otrzymaniu pozwolenia na
budowê. W tej chwili nie ma mo¿liwoœci kupna, ale w przysz³oœci byæ
mo¿e taka mo¿liwoœæ pojawi siê. Z
tego, co mi wiadomo, to w tej chwili
praktycznie wszyscy s¹ zdecydowani, aby swoj¹ czêœæ odkupiæ od spó³dzielni – powiedzia³ Franciszek

Sarnecki reprezentuj¹cy konsorcjum lekarzy pracuj¹cych w przychodni.
Do zakoñczenia adaptacji lokalu, w którym mieœci³a siê „Biedronka”, lekarze chc¹ pozostaæ w obiekcie przychodni. Czy tak siê stanie,
zale¿y byæ mo¿e od spotkania, jakie
odbêdzie siê 16 marca.
Teoretycznie dyrektor szpitala
Jacek Pietryka zapowiedzia³, ¿e nie
bêdzie windowa³ czynszu dla lekarzy, w praktyce jednak nie tylko o
czynsz chodzi. Obiekt przy ul. Sikorskiego wymaga dostosowania
do najnowszych norm, co wi¹¿e siê
z wysokimi kosztami. To bierze na
siebie SPZZOZ Gryfice, ale te¿
mo¿e wi¹zaæ siê z póŸniejszymi
podwy¿kami czynszu. Wi¹¿e siê to
równie¿ z prowadzeniem dzia³alnoœci lekarskiej w remontowanym
obiekcie. Dyrektor Pietryka zg³osi³
do powiatu stargardzkiego chêæ
wykupienia obiektu po 10 latach. To
sprawia, ¿e podmioty dzia³aj¹ce w
przychodni nie bêd¹ mia³y szans na
wykupienie swoich gabinetów na
w³asnoœæ. Inna rzecz, ¿e obecnie
obiekt wykorzystywany jest jedynie
w 30 proc. Po odejœciu dzia³aj¹cych

tam podmiotów, pustki mog¹ byæ
jeszcze wiêksze, albowiem nie jest
³atwo pozyskaæ nowych lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a
zapis odnosz¹cy siê do budynku
mówi wyraŸnie, ¿e jest on przeznaczony na us³ugi medyczne (to akurat
radni mog¹ zmieniæ). Koszty przystosowania lokalu po „Biedronce”
zgodnie z najnowszymi normami s¹
ni¿sze, ni¿ obiektu przy ul. Sikorskiego; istnieje przy tym szansa
wykupienia lokalu na w³asnoœæ.
Podmioty dzia³aj¹ce przy ul. Sikorskiego maj¹ ju¿ za sob¹ zmiany w³aœcicieli i umów oraz lata niepewnoœci. W lokalu przy ul. Orzeszkowej
maj¹ szansê na stabilizacjê. Byæ
mo¿e po 16. marca sytuacja bardziej
rozjaœni siê i bêdzie wiêcej wiadomo na ten temat, wszystko zale¿y od
propozycji Gryfic, odnoœnie mo¿liwoœci wydzier¿awienia gabinetów i
zasad, na jakich mia³oby siê to odbywaæ.
Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e
konsorcjum sk³ada³o ofertê wydzier¿awienia budynku od starostwa stargardzkiego, nie otrzyma³o
jednak odpowiedzi na swoj¹ propozycjê.
MM

Sól nie taka straszna
(POWIAT). Sanepid uspokaja, ¿e przeprowadzone kontrole
na terenie powiatu ³obeskiego nie
wykaza³y stosowania soli technicznej w produkcji ¿ywnoœci.
W zwi¹zku z doniesieniami o
wprowadzaniu do obrotu soli wypadowej (technicznej) jako soli spo¿ywczej i jej stosowaniu w zak³adach przetwórstwa spo¿ywczego,
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w £obzie poinformowa³,
¿e przeprowadzone kontrole we
wszystkich zak³adach produkcyjnych na terenie powiatu ³obeskiego

tj. piekarniach, ciastkarniach, kwaszarni, w hurtowniach i marketach
jak równie¿ przes³ane listy dystrybucyjne nie wykaza³y obecnoœci
soli technicznej na terenie naszego
powiatu.
Ocena ryzyka przedstawiona
przez Pañstwowy Zak³ad Higieny w
Warszawie na podstawie udostêpnionych wyników badañ nie wykaza³a mo¿liwoœæ wyst¹pienia szkodliwych skutków zdrowotnych po
spo¿yciu produktów, do wytworzenia których by³a ona wykorzystywana w procesach stosowanych przez
przemys³ spo¿ywczy.
op
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Budowa budynku pod Biedronkê w Wêgorzynie na ukoñczeniu

Bardzo du¿e zainteresowanie prac¹
w wêgorzyñskiej Biedronce
(WÊGORZYNO) 8 marca w
sali konferencyjnej urzêdu miejskiego odby³o siê spotkanie, w
czasie którego przeprowadzono
nabór do pracy. W³aœciciele wêgorzyñskiej firmy Lukandor chcieli
w ten sposób znaleŸæ pracowników do sklepu Biedronka.
Spotkanie w Dzieñ Kobiet zorganizowano przy wspó³pracy Powiatowego Urzêdu Pracy i Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie.
Jeszcze przed godz. 16.00, na

któr¹ zwo³ano rozpoczêcie naboru,
w urzêdzie pojawi³o siê oko³o 60
gotowych do pracy kobiet i zaledwie kilku panów.
- Dziêkujê za przybycie w imieniu dyrektora PUP. Frekwencja
przeros³a nasze oczekiwanie. Jeszcze nigdy tyle osób nie wyrazi³o
chêci pracy w £obzie – mówi³a
przedstawicielka Powiatowego
Urzêdu Pracy.
- Zanim przedstawiê kilka spraw
organizacyjnych chcia³abym najpierw z³o¿yæ paniom najlepsze
¿yczenia z okazji Dnia Kobiet. Oby
dzisiejszy nabór i zdobycie pracy
by³o dla was najlepszym prezentem
– powita³a kilkadziesi¹t pañ burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. – O wybudowanie Biedronki
stara³am siê od 2006 roku. W koñcu,
dziêki przychylnoœci naszych wêgorzyñskich przedsiêbiorców powstaje nasza Biedroneczka.
- Poszukujemy do pracy do Biedronki – mówi³ Andrzej JóŸwiakowski z firmy Lukandor. – Pod
uwagê bêd¹ brane kwalifikacje.
Wytypowane osoby znajda zatrudnienie, czêœæ z nich zostanie oddele-

Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Chc¹ wyodrêbniæ fundusz
so³ecki
(WÊGORZYNO) 15 marca br., w czwartek, o godzinie 16.30, odbêdzie siê XIV sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Posiedzenie Komisji
Bud¿etowo-Gospodarczej oraz Spo³eczno-Oœwiatowej odbêdzie siê 13
marca br., we wtorek, o godzinie 10.00.
Radni na sesji bêd¹ podejmowali uchwa³y w sprawie:
1. Zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Pañstwa
bêd¹cych w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe Nadleœnictwa £obez.
2. Zmian w bud¿ecie Gminy Wêgorzyno na rok 2012.
3. Wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w bud¿ecie
Gminy Wêgorzyno.
4. Przejêcia przez Gminê Wêgorzyno zadania publicznego zarz¹dzania
drogami powiatowymi.
5. Wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej.
6. Wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie Stare Wêgorzynko w gm. Wêgorzyno, stanowi¹cej dzia³kê
nr 94/14 o pow. 1,52 ha.
7. Wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowej zabudowanej.
8. Wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowe, niezabudowanej.
Ponadto na sesji zostanie przedstawiona informacja Burmistrza z dzia³alnoœci miêdzy sesjami (ustna) oraz informacje Przewodnicz¹cego Rady
o dzia³aniach podjêtych w okresie miêdzysesyjnym.
Materia³y bêd¹ce przedmiotem sesji dostêpne s¹ na stronie biuletynu
informacji publicznej gminy Wêgorzyno.
(op)

gowanych na szkolenie. Mówiê tu
np. o kasjerach. Wynagrodzenie
bêdzie siê wahaæ w granicach 1700
– 1800 z³ brutto. Kwota ta mo¿e ulec
zmianie w zale¿noœci od sytuacji.
Po powitaniu goœci panie poproszono o cierpliwoœæ i poczekanie na
rozmowê kwalifikacyjn¹ w sali konferencyjnej. Tam przygotowano dla
nich napoje. Same rozmowy toczy³y
siê w innej sali, gdzie ka¿dy kandydat móg³ przedstawiæ swoj¹ osobê.
Biedronka w Wêgorzynie ma
ruszyæ w czerwcu br. Praca odbywaæ siê bêdzie systemem dwuzmianowym.
(r)
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NIECODZIENNY SPEKTAKL
Wiele dzie³ literatury
polskiej i obcej
przenoszonych jest na
scenê. Tak samo by³o
w przypadku s³ynnego
dramatu wieszcza
narodowego. Zadania
tego podjêli siê
uczniowie z Gimnazjum
im. Kazimierza
Górskiego w Resku.
Dziady cz. II Adama Mickiewicza spotka³y siê ju¿ z wieloma adaptacjami. Uczniowie bior¹cy udzia³
w zajêciach artystycznych o profilu
teatralnym, które rozpoczê³y siê od
wrzeœnia, postanowili tak¿e podj¹æ
siê tego wyzwania.
Premiera spektaklu odby³a siê 7
lutego, kiedy to m³odzi aktorzy zaprezentowali swoje umiejêtnoœci na
deskach sceny szkolnej. Przedstawiona sztuka wzbudzi³a zachwyt
publicznoœci, sk³adaj¹cej siê z nie
tylko z uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku i ich
rodziców, ale równie¿ z licealistów
oraz pensjonariuszy Domu Pomocy
Spo³eczne. M³odzie¿ zapragnê³a
powtórzenia sukcesu i bez wahania
zgodzi³a siê na kusz¹c¹ propozycjê

wystêpu na sesji Rady Miejskiej w
Centrum Domu Kultury.
Ca³a inscenizacja opowiada³a o
ludowym obrzêdzie wywo³ywania
duchów, czemu przewodniczy³ Guœlarz, w którego postaæ z powodzeniem wcieli³ siê Oskar Grocholski.
Posiada³ on zawsze przy swoim
boku wiernego pomocnika - starca,
czyli Oskara £ydziñskiego. Wspólnie przyzywali zjawy, by pomóc im
dostaæ siê do nieba. Role duchów
lekkich odegrali Daniel Brodowski
i Adrianna Olbrich. Ada zagra³a
równie¿ rolê piêknej dziewczyny Zosi, która, za ¿ycia, kpi³a i igra³a
sobie z uczuæ ch³opców. Po ich
wystêpie na scenie zagoœci³o widmo
Z³ego Pana, ukazane przez Jakuba
Majchra. Jego niegodne uczynki
przyczyni³y siê do œmierci wielu
osób, które pod postaci¹ ptaków
nocnych nawiedza³y go po œmierci.
Role te zosta³y odegrane przez Patrycjê Szeligê, Sandrê Kurszewsk¹,
Katarzynê Wijtyk i Klaudiê Kurszewsk¹. Na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³ tu tak¿e chór, który pomimo
niewielkiego udzia³u w przedsiêwziêciu, skupi³ na sobie du¿¹ uwagê
widzów, a jego gra by³a wyj¹tkowo
sugestywna i wprowadza³a w tajemniczy nastrój. W sk³ad chóru wchodzili: Katarzyna Mieczaniec, Sandra Leszczyñska, Marta Babak,

Za co ta op³ata?
(DOBRA). O zasadnoœæ pobierania op³aty abonamentowej
za wodê pytano niejednokrotnie
podczas sesji. Tym razem pytanie
to zada³ mieszkaniec Dobrej, który na swoim rachunku zauwa¿y³
kwotê 6,05 z³ op³aty abonamentowej. Tym samym w miejscu pracy
p³aci za abonament ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ za sam¹ wodê.
- Gdy zapyta³em, za co jest op³ata, us³ysza³em odpowiedŸ, ¿e za
wodê w rurach. Czy to nie jest wy³udzanie pieniêdzy? Móg³bym pomyœleæ, ¿e za odczyt wodomierzy,
które ludzie kupuj¹ za prywatne pieni¹dze odbiorców wody. Rzadko
kto przychodzi odczytywaæ, ludzie
najczêœciej sami dzwoni¹ i podaj¹
stan – powiedzia³ nasz rozmówca.
1 m szeœc. wody w Dobrej kosztuje 2,65 z³ netto, gdy op³ata abonamentowa – 5,60 z³ netto.
Op³aty abonamentowej broni¹
wszystkie przedsiêbiorstwa powo³uj¹c siê na podobne naliczane przez
energetykê i telekomunikacjê. Tutaj
jednym z argumentów jest fakt, i¿ w
op³acie tej mieœci siê odczyt liczników i wystawienie faktury.

Dla porównania op³ata abonamentowa w Wêgorzynie wynosi
3,46 z³ brutto (3,20 z³ netto, porównywalnie do £obza), czyli niemal o
koszt 1. szeœc. wody mniej, ni¿ w
Dobrej. Nied³ugo rozpoczn¹ siê sesje dotycz¹ce nowych taryf za wodê,
mo¿e warto zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ tak wysokiej op³aty abonamentowej.
MM

Monika Bia³y, Klaudia Bakunowska i Mateusz Jaworski. Spektakl
plastycznie wspar³a pani Anna Szymañska, a nasz szkolny kolega Wojtek Szyd³owski czuwa³ nad odpowiednim nag³oœnieniem. Nad ca³oœci¹ sprawowa³a pieczê pani Joanna Murat, udzielaj¹ca niezwykle
wa¿nych wskazówek.
Warto równie¿ wspomnieæ o
efektach specjalnych. Du¿¹ rolê w
ca³ej sztuce mia³y utwory Czajkowskiego i Vivaldiego. Wystêp zosta³
uatrakcyjniony tajemnicz¹ mg³¹
wynurzaj¹c¹ siê z dymiarki, a tak¿e
spadaj¹cymi z góry piórkami. Na

Ogólnie rzecz ujmuj¹c - bêdzie zajmowa³a
siê koordynacja sportu,
rekreacji, kultury i wypoczynku.
MM

Katarzyna Mieczaniec i
Sandra Leszczyñska, uczennice
Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku

Mieszkañcy chc¹ pomóc
w po³o¿eniu chodnika
(RUNOWO POMORSKIE).
Podczas sesji Rady Powiatu Antoni Moroz, mieszkaniec Runowa Pomorskiego, poruszy³ kwestiê koniecznoœci budowy chodników.
W rozmowie z nami zapewni³, ¿e

Kultura i sport w jednym
( R A D O W O
MA£E). Od 1 lipca rusza tu Gminny Oœrodek
Kultury. Osoba, która go
poprowadzi bêdzie mia³a pod sob¹ równie¿ zarz¹dzanie boiskiem Orlik 2012 oraz Patelni¹.

scenie sta³y œwiece symbolizuj¹ce
groby zmar³ych, a w centralnej czêœci sceny sta³ stó³ z ofiarami dla
duchów. Ca³oœci dope³nia³y niezwyk³e kostiumy bohaterów, a ca³e
pomieszczenie zosta³o przyciemnione wzbudzaj¹c nastrój grozy i
tajemniczoœci.
Sztuka by³a
wyj¹tkowo udana i podoba³a siê
du¿ej grupie ludzi, co mo¿na uznaæ
za ogromny sukces niedoœwiadczonych jeszcze aktorów.

czêœæ mieszkañców, ³¹cznie z nim,
by³aby w stanie w ramach swojej
wiedzy i umiejêtnoœci wspó³uczestniczyæ w tym zadaniu.
O tê kwestiê zapytaliœmy dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie Wies³awa Bernackiego. W
odpowiedzi us³yszeliœmy, ¿e obecnie trwaj¹ prace na ulicy Koœciuszki
w Wêgorzynie. O tym, na jakiej ulicy bêdzie wykonywany remont i w
jakim zakresie, ZDP ustala z samorz¹dem lokalnym. To od gminy zale¿y, jakie wyznaczy priorytety.
Mieszkañcy ul. Strzeleckiej w Runowie Pomorskim powinni wiêc
zwróciæ siê do Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie. Jeœli gmina wyst¹pi z
wnioskiem do ZDP i bêdzie partycypowaæ w kosztach, wówczas ZDP
wykona zadanie.
Mieszkañcy, mimo swojego nastawienia i chêci wspó³pracy, nie
mog¹ jednak pomóc w po³o¿eniu
chodnika, albowiem zabrania tego
polskie prawo; ZDP nie ma prawa
wprowadzaæ na teren prac osób bez
uprawnieñ.
MM

tygodnik ³obeski 13.3.2012 r.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
Dobra, dn. 07.03.2012 r.

OG£OSZENIE
O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 4 w budynku mieszkalnym po³o¿onym przy
ulicy Koœciuszki 32 w Dobrej, powiat ³obeski
wraz z udzia³em w dzia³ce gruntowej nr 328/3
obrêb miasta Dobra, powiat ³obeski.
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Pierwsza akcja uda³a siê, jest druga

Bezp³atna zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych

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 98,53m2, 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 m2.
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 03. 04. 2012 roku, 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 10 kwietnia 2012 r. rozpoczêcie o godzinie
14.00 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 zgodnie z art.41 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. Warunkiem podpisania umowy
notarialnej jest zap³ata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej, dat¹ dokonania wp³aty jest data uznania
rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wp³aty. 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.

Odzew na pierws¹ zbiórkê by³ bardzo du¿y
(£OBEZ). Gmina po raz kolejny
organizuje wystawkê, czyli zbiór odpadów wielkogabarytowych. Tym razem
odbêdzie siê ona 26-27 marca. W zwi¹zku z tym, ¿e ostatnia tego typu akcja
przekroczy³a najœmielsze oczekiwania,
pojawi³y siê za pierwszym razem niewielkie opóŸnienia. Wydatkowano na
ten cel te¿ wiêcej pieniêdzy, ni¿ zabezpieczono. Da³o to równie¿ dowód na to,
i¿ zapotrzebowanie na tego typu akcje
by³o i nadal jest spore.
bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych mieszkañców Gminy £obez odbêdzie siê w dniach 26 - 27 marca 2012
r. Podczas zbiórki odbierane bêd¹: meble, dywany, wyk³adziny, sprzêt AGD i
RTV, opony i inne tego typu wielkoga-

barytowe sprzêty. Zabrania siê wystawiania: gruzu, odpadów budowlanych i
niebezpiecznych.
Na terenach wiejskich zbiórka odbywaæ siê bêdzie 26 marca 2012 r, dzieñ
póŸniej natomiast – na terenie miasta.
W rejonie zabudowy jednorodzinnej odpady nale¿y wystawiæ przed posesjê, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu zbieraj¹cego odpady, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej – w rejonie miejsc ustawienia
pojemników na odpady komunalne.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, aby odpady nie stwarza³y utrudnieñ
dla poruszaj¹cych siê osób i pojazdów.
Zbiórkê odpadów wielkogabarytowych, na zlecenie Gminy, prowadziæ
bêdzie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w £obzie.
op
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Samookaleczenia, czy próby samobójcze to czasami swoisty krzyk dziecka „tu jestem!”, „zauwa¿cie
mnie!”. Ale te¿ mo¿e to byæ próba wymuszenia czegoœ na rodzicach lub wynikaæ z zawodu mi³osnego

Dzieci i m³odzie¿ coraz czêœciej okaleczaj¹
siê i podejmuj¹ próby samobójcze
Rozmowa z psycholog Janin¹ Przyjemsk¹-Miêtek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie
- Podczas sesji Rady Powiatu
w £obzie pad³o stwierdzenie, ¿e
dzieci i m³odzie¿ coraz czêœciej
okaleczaj¹ siê i podejmuj¹ próby
samobójcze.
- Tak to prawda. Najczêœciej do
samookaleczeñ dochodzi w szko³ach ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach zdarzaj¹ siê jednak tego
typu przypadki wœród dzieci
uczêszczaj¹cych do ostatnich klas
szko³y podstawowej i gimnazjum.
- Jakie s¹ przyczyny okaleczania cia³a i podejmowania prób samobójczych?
- To problem doœæ z³o¿ony i jego
uwarunkowania s¹ wieloczynnikowe, ale w przypadku m³odzie¿y najczêœciej s¹ to dysfunkcje rodziny.
Na to czêsto nak³adaj¹ siê trudnoœci
okresu dorastania, konflikty rówieœnicze, trudnoœci w nauce czy problemy sercowe. Zdarza siê, ¿e w
mieszkaniu m³odego cz³owieka s¹
trzy pokoje, w ka¿dym z nich stoi
telewizor i ka¿dy z cz³onków rodziny spêdza swój wolny czas osobno.
Z tego wynika ograniczona wiedza
rodziców o problemach swojego
dziecka. Na pytanie skierowane do
rodziców czym interesuje siê ich
dziecko, czêsto nie potrafi¹ odpowiedzieæ. Samookaleczenia, czy
próby samobójcze to czasami swoisty krzyk dziecka „tu jestem!” „zauwa¿cie mnie!”. Czasami bywa to
równie¿ próba wymuszenia czegoœ
na rodzicach. Czêsto przyczyn¹,
szczególnie u nastolatków, jest zawód mi³osny. Problemy m³odzie¿y
wynikaj¹ z poczucia osamotnienia i
nie chodzi o to, ¿e dziecko nie ma do
kogo zwróciæ siê ze swoimi problemami, po prostu nie wie, ¿e mo¿e to
zrobiæ. Z pewnoœci¹ w wielu rodzinach wystêpuj¹ niedobory w zaspokojeniu podstawowych potrzeb psychicznych: mi³oœci, akceptacji, doznawania troski, opieki, czyli potrzeb elementarnych niezbêdnych
do w³aœciwego kszta³towania siê
sfery emocjonalno-motywcyjnowolicjonalnej. I gdy te pozostaj¹ we
frustracji to wiadomo, ¿e taki cz³owiek w przysz³oœci s³abo bêdzie
sobie radzi³ z problemami, bêdzie
szuka³ wsparcia, a jeœli nie bêdzie go
mia³, to bêdzie ucieka³ od problemu

i próbowa³ sobie z nim radziæ w
sposób patologiczny np. w formie
samookaleczeñ.
U osób doros³ych czêsto przyczyn¹ samouszkodzeñ czy samobójstw s¹ choroby psychiczne. W
mojej praktyce ostatnio spotka³am
siê z przypadkiem gimnazjalistki,
która ju¿ trzeci raz podejmowa³a
próbê samobójcz¹ i zapowiada, ¿e
nadal bêdzie to robiæ, gdy¿ czerpie
z tego korzyœci w postaci okreœlonych zachowañ rodziców. Pomimo
pobytu w szpitalu na oddziale psychiatrycznym, wypisano j¹ z niego
po tygodniu z informacj¹, ¿e jej stan
emocjonalny jest ustabilizowany i
nie ma zagro¿enia dalszych samouszkodzeñ. PóŸniej okaza³o siê, ¿e
dziewczyna oszuka³a pielêgniarki i
w trakcie pobytu w szpitalu „ciê³a
siê” tyle, ¿e po nogach, ¿eby blizny
nie by³y widoczne. Czasami okaleczanie siê spowodowane jest tym, ¿e
dzieci i m³odzie¿ maj¹ odczucie
marazmu, zawieszenia, chc¹ cokolwiek poczuæ, chocia¿by ból. Chc¹
te¿ zwróciæ na siebie uwagê, nie
musi to byæ krzyk do rodziców, ale
do znajomych, ¿e „mo¿e jestem
mniej atrakcyjna, mam deficyt, ale
w ten sposób wszyscy zwracaj¹ na
mnie uwagê”. W niektórych sytuacjach mog¹ to byæ myl¹ce alarmy,
szczególnie w przypadku osób np. o
obni¿onych zdolnoœciach percepcyjnych, kiedy „wytatuuje” sobie
ostrym narzêdziem inicja³y aktualnej sympatii. Nie mo¿na tego zakwalifikowaæ jako próby samouszkodzenia, chocia¿ niekiedy jesteœmy przewra¿liwieni i niektórzy tak
to odbieraj¹. Nie zaszkodzi jednak
dyskretna obserwacja takiej osoby.
- W jaki sposób reaguj¹ rodzice, którzy przychodz¹ z dzieæmi
do poradni psychologiczno-pedagogicznej? S¹ otwarci na sugestie,
czy raczej nie chc¹ dopuszczaæ do
siebie myœli, ¿e wina mo¿e le¿eæ po
ich stronie?
- Jeœli ju¿ dziecko jest po samouszkodzeniu lub próbie samobójczej, to rodzice, którzy z nim do nas
trafiaj¹, s¹ otwarci na pomoc i aktywnie s³uchaj¹. Czêsto s¹ zdziwieni, ¿e przyczyny takich zachowañ
mo¿na doszukiwaæ siê w wadliwym
funkcjonowaniu rodziny w aspekcie

zaspakajania potrzeb psychicznych. Czêsto rodzice t³umacz¹, ¿e
dziecko ma w domu wszystko - swój
pokój, komputer, telewizor, markowe rzeczy itd., a przecie¿ nie o to
chodzi. Problem pojawia siê, gdy
rodzicom brakuje czasu na wspólnie
spêdzony wieczór, weekend, brakuje rozmów, zrozumienia, mi³oœci,
zainteresowania.
- A jak to jest z próbami samobójczymi?
- Samookaleczenia mieszcz¹ siê
w próbach samobójczych, to jest
sygnalizacja, ¿e coœ siê z tak¹ osob¹
dzieje w sensie jej uczuæ i emocji.
Czynnikami ryzyka wyst¹pienia zachowañ samobójczych jest, np. choroba psychiczna, wystêpowanie zachowañ samobójczych w rodzinie,
czyli prawdopodobieñstwo jakby
naœladowania sposobu radzenia sobie z problemami, gwa³towne prze¿ycia, trauma. Niekiedy próby samookaleczeñ podejmowane s¹ jako
forma naœladowania zachowañ rówieœników szczególnie tych uznawanych, jako autorytety, rodzaj
„mody”.
-Jakie sposoby okaleczeñ najczêœciej wybieraj¹ m³odzi ludzie?
- Przy samookaleczeniach najczêœciej s¹ to ¿yletki b¹dŸ inne ostre
narzêdzia typu: cyrkiel, szk³o. Tu w
przypadku prób samobójczych m³odzie¿ wybiera œrodki, w których jest
wiêksze ryzyko œmierci, przyk³adowo – powieszenie, skok z wysokoœci. Tutaj takich prób nie by³o, by³y
jednak tabletki, na szczêœcie nie
by³a to iloœæ, która powodowa³aby
trwalsze zmiany w obrêbie uk³adu
nerwowego. W swojej praktyce nie
spotka³am siê z osob¹, która próbowa³aby odurzaæ siê gazem, co by³o
doœæ popularne w czasach mojej
m³odoœci.
- Kto najczêœciej trafia do poradni?
- Je¿eli chodzi o p³eæ, to w wiêkszoœci s¹ to dziewczêta. Wiek dorastania jest kryzysowym wiekiem,
m³odzi ludzie nie radz¹ sobie, czuj¹
siê niechciani, nikt ich nie rozumie.
Oprócz tych problemów dochodz¹

problemy edukacyjne. Maj¹ poczucie, ¿e ich problemy s¹ tak ogromne,
¿e nie ma na nie innego rozwi¹zania
jak œmieræ.
- W sumie, wiek sam w sobie
trudny i jeszcze dodatkowo brak
komunikacji pomiêdzy dzieæmi a
rodzicami.
- Czêsto nie zauwa¿amy problemów dzieci. Przyk³adowo jedn¹ z
przyczyn samobójstw, z jak¹ mia³am do czynienia, by³o zagro¿enie
ocen¹ niedostateczn¹ na pó³rocze.
Ch³opak skoczy³ z wie¿y, bo dla
niego fakt, ¿e bêdzie mia³ jedynkê,
to na tamten moment by³a tragedia.
Mo¿na sobie jedynie wyobraziæ co
czuli rodzice, ¿e przez ocenê z jakiegoœ przedmiotu straciliby dziecko.
Dla niego jednak na tamt¹ chwilê
jedynka by³a ogromn¹ tragedi¹. To
te¿ œwiadczy o niew³aœciwych relacjach w rodzinie. Ch³opiec nie czu³
siê na tyle bezpiecznie, by móg³
powiedzieæ o ocenie, nie czu³ siê na
tyle akceptowany, kochany i zrozumiany. Obawia³ siê konsekwencji.
Teraz to jest cz³owiek doros³y i gdy
pewnie patrzy z dystansu, to zapewne mo¿e wydawaæ mu siê œmieszne,
¿e przez jedynkê z jakiegoœ przedmiotu straci³by ¿ycie. Podj¹³ ryzykown¹ próbê, bo by³ to skok z wie¿y,
by³ to ju¿ wiêc zamiar samobójczy,
a nie samouszkodzenia cia³a. Potwierdza to jednak fakt, ¿e w rodzinie nie by³o prawid³owej komunikacji pomiêdzy jej cz³onkami.
- Wysokie bezrobocie i brak
zak³adów pracy na terenie powiatu ³obeskiego sprawiaj¹, ¿e du¿o
osób poszukuje pracy za granic¹,
pozostawiaj¹c tutaj swoje dzieci.
Jak wygl¹da kwestia euro sierot?
- Z problemem euro sieroctwa
czêsto siê spotykam w swojej pracy
zawodowej. Jest to jedna z przyczyn, dla których trafiaj¹ do nas
dzieci, czêsto nie bezpoœrednia, ale
na pewno poœrednia i istotna w funkcjonowaniu rodziny i dziecka. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ najczêœciej s¹
trudnoœci w funkcjonowaniu szkolnym, zarówno edukacyjnym, jak i
wychowawczym. Dopiero w trakcie
wywiadu okazuje siê, ¿e te problemy pojawi³y siê, kiedy jedno, czy
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Roœnie liczba samobójstw

rzadziej, ale niekiedy oboje rodzice
wyjechali, aby pracowaæ za granic¹.
Jest to powa¿ny problem. Dzieci nie
radz¹ sobie z now¹ sytuacj¹, nasilaj¹ siê zaburzenia zachowania,
agresja, czasami nie realizuj¹ obowi¹zku szkolnego i niekiedy koñczy
siê to umieszczeniem dziecka w
œrodkach wychowawczych czy socjoterapeutycznych
- Rozumiem, ¿e takich przypadków jest coraz wiêcej, bo coraz wiêcej osób wyje¿d¿a za granicê w poszukiwaniu pracy.
- Tak, w £obzie chyba szczególnie, gdy¿ na tym terenie jest sporo
osób pracuj¹cych za granic¹. Pomagamy te¿ dzieciom i m³odzie¿y, którzy prze¿yli stratê jednego z rodziców w wyniku œmierci, aby w³aœciwie prze¿yli okres ¿a³oby, co umo¿liwi im powrót do pewnej stabilizacji emocjonalnej i w miarê normalnego ¿ycia. Nieco inaczej wygl¹da
myœlenie dzieci po stracie z powodu
œmierci i stracie z powodu wyjazdu
rodzica - tu uruchamia siê myœlenie
typu: zostawili mnie, nie chc¹, nie
kochaj¹ mnie. W przypadku œmierci
rzadziej dochodzi do samoobwiniania. Pomagamy te¿ dzieciom w sytuacji rozwodu rodziców, gdzie one
równie¿ próbuj¹ oskar¿aæ siebie za
przyczynê rozstania rodziców. Pojawia siê myœlenie typu: „to przeze
mnie, bo Ÿle siê uczy³em, bo by³em
niegrzeczny, mo¿e przeze mnie rodzice k³ócili siê, a mo¿e przez to, ¿e
ca³y czas coœ chcia³em – pieni¹dze,
to któreœ z rodziców musia³o wyjechaæ, ¿eby zarabiaæ”. Jest takie
poczucie winy.
- Czy pomagacie równie¿ osobom doros³ym?
- Jesteœmy placówk¹, która zajmuje siê przede wszystkim dzieæmi
i m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê. Osoby doros³e, które do nas trafiaj¹ te¿ nie pozostan¹ bez pomocy, je¿eli sytuacja jest
kryzysowa i pomoc jest niezbêdna
natychmiastowo. Ponadto uzyskaj¹
informacjê, gdzie mog¹ szukaæ dalszej pomocy czy to psychiatry, czy
psychologa klinicznego.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

(REGION). Zgodnie
z danymi przekazanymi
przez Komendê
Wojewódzk¹ Policji
na terenie województwa
zwiêksza siê liczba
samobójstw, a jak
ta sytuacja wygl¹da
w naszym regionie?
Poprosiliœmy o dane z trzech lat:
2009, 2010 i 2011.
Spoœród powiatów: ³obeskiego,
gryfickiego, drawskiego i œwidwiñskiego najwiêcej samobójstw odnotowano w powicie drawskim w latach 2008-9 odpowiednio – 20 i 22
osoby. W powiecie ³obeskim z ka¿dym rokiem liczba samobójstw
mala³a od 8 w 2008 roku do 5. w roku
2010. W powiecie gryfickim z kolei
zwiêkszy³a siê z 7. do 9. W powiecie
œwidwiñskim z kolei najwiêcej tego
typu tragedii mia³o miejsce w roku

2009, kiedy to na w³asne ¿ycie targnê³o siê 5 osób. Tutaj te¿ by³o najmniej samobójstw w analizowanych
latach spoœród czterech powiatów.
Pod wzglêdem zabójstw najgorzej sytuacja przedstawia³a siê w
powiecie drawskim w roku ubieg³ym, kiedy to zosta³o zamordowanych 5 osób, o dwie mniej zginê³o w
powiecie gryfickim równie¿ w roku
ubieg³ym. Najgorszym dla powiatu
³obeskiego pod tym wzglêdem by³
rok 2010, kiedy to zginê³y 2 osoby,

dla powiatu œwidwiñskiego natomiast rok 2009, w którym zosta³y
zamordowane cztery osoby. Szczêœliwe pod tym k¹tem by³y lata kolejne, podczas których nie dosz³o do
¿adnego zabójstwa w tym powiecie.
£¹cznie w wyniku samobójstw
w województwie zachodniopomorskim w ubieg³ym roku straci³o ¿ycie
245 osób, natomiast w wyniku zabójstw – 43 i to s¹ dane zatrwa¿aj¹ce, gdy¿ w ci¹gu dekady uby³o nam
oko³o 2,5 tysi¹ca osób.
MM

Spotkanie autorskie
z Ludwikiem Cwynarem
(£OBEZ). W ostatni pi¹tek
lutego w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
odby³o siê spotkanie z
autorem ksi¹¿ki „Walka
i Praca. X-lecie Powiatu
£obeskiego” - Ludwikiem
Cwynarem.
Organizatorem spotkania
by³o starostwo Powiatowe
w £obzie.
Sala Kolumnowa ³obeskiego
Zespo³u Szkó³ z ledwoœci¹ pomieœci³a wszystkich goœci uczestnicz¹cych w spotkaniu autorskim. Prócz
najbli¿szych przyjació³ i znajomych
Ludwika Cwynara w spotkaniu
uczestniczyli w³odarze gmin, dyrektorzy bibliotek oraz oœrodków
kultury, a tak¿e osoby wspó³tworz¹ce kulturê i opisuj¹ce historiê powiatu ³obeskiego.
Nie zabrak³o wielu ciep³ych
s³ów skierowanych do autora z ust
zarówno starosty, jak i najbli¿szych
przyjació³ w tym Henryka Musia³a.
Warto zauwa¿yæ, ¿e „Walka i
Praca. Dziesiêciolecie Powiatu
£obeskiego” jest pierwsz¹ publikacj¹ o powiecie ³obeskim wydan¹
po monografii „Z dziejów Ziemi

³obeskiej. Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego”, która ukaza³a
siê w 1971 roku. Od tamtego czasu
zmieni³ siê nie tylko ustrój, ale i
granice powiatu. Jest to wiêc jedyna
publikacja ksi¹¿kowa z najnowszego okresu historycznego. Na razie
jedyna, byæ mo¿e jednak nie ostatni¹, bowiem w zamyœle starostwa
jest wydanie ca³ej serii publikacji o
powiecie. Ksi¹¿ki maj¹ trafiæ do
szkolnych i gminnych bibliotek.
Szatê graficzn¹ opracowa³a Lidia
Lalak-Szawiel.
MM
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Dzieñ Kobiet w Kawiarence Artystycznej
Centrum Kultury w Resku
wraz z Klubem Ka-60 mia³o wielk¹
przyjemnoœci¹ zaprosiæ mieszkañców Reska i nie tylko, na kolejn¹
„Kawiarenk¹ Artystyczn¹”. Przewodni¹ myœl¹ sobotniego spotkania by³ obchodzony dwa dni wczeœniej Dzieñ Kobiet.
Dla w wiêkszoœci damskiej publicznoœci, z krótkim programem artystycznym wyst¹pi³y dzieci z ko³a
teatralnego Centrum, wrêczaj¹c
wszystkim paniom, wykonane przez
dzieci z ko³a plastycznego i œwietlic,

czerwone i bia³e goŸdziki. Z okolicznoœciowymi piosenkami zaprezentowa³y siê równie¿ dzieci z ko³a
wokalnego Centrum.
Kolejnym punktem programu
by³y skoczne polskie tañce ludowe,
w wykonaniu zespo³u „D¹browiacy” z Rusinowa, przeplatane zabawnymi przyœpiewkami. Z Rusinowa
przyjecha³ te¿ zespó³ „Barwinok”,
który w przepiêknych, barwnych
strojach, wyst¹pi³ w tañcach i przyœpiewkach ukraiñskich. Na zakoñczenie programu grupa z Rusinowa
wykona³a dla publicznoœci przeza-

bawne przedstawienie teatralne
„Królewna Snie¿ka na weso³o”.
Spotkanie w Centrum by³o te¿
kolejn¹ okazj¹ do zbiórki pieniêdzy
na leczenie ciê¿ko chorej dziewczynki. W holu mo¿na by³o zakupiæ
obrazy, bi¿uteriê i ceramikê wykonan¹ przez mieszkankê Reska,
mamê chorej dziewczynki.
Organizatorzy „Kawiarenki”

maj¹ nadziejê, ¿e artystyczne spotkania w mi³ej atmosferze, przy
œwiecach, kawie, herbacie i dobrym
cieœcie staj¹ siê powoli chlubn¹ tradycj¹ naszego miasteczka. I korzystaj¹c z okazji sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania pañstwu Bujnowskim, w³aœcicielom piekarni, za zasponsorowanie przepysznego ciasta
dla naszej „Kawiarenki”.
CK

Dzieñ Kobiet w naszym przedszkolu
8 marca 2012 r., w
Przedszkolu Miejskim
im. Kubusia Puchatka w
Resku, odby³ siê „Poranek
z okazji Dnia Kobiet”.
Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³y nas Wszystkie
Panie pracuj¹ce
w przedszkolu.

Piêkna kobieta podoba siê oczom,
Dobra kobieta - sercu.
Pierwsza jest klejnotem,
Druga - skarbem.
Napoleon Bonaparte

Gospodarzami ca³ej uroczystoœci by³a grupa „K³apouszków”. Program artystyczny przygotowali
wczeœniej ch³opcy, wspólnie z na-

uczycielk¹ p. K. Kaczor. Na „widowni” zasiad³y równie¿ dzieci z innych grup naszego przedszkola.
Gospodarze ceremonii zaprezentowali swoje umiejêtnoœci recytatorskie, wokalne i taneczne. Zachwyt wszystkich wywo³a³a improwizacja taneczna do piosenek: Shakiry - „Waka, waka” oraz A. D¹browskiego - „Za zdrowie Pañ”, w

wykonaniu Pauliny Imianowskiej i
Marcela Walickiego.
Program artystyczny wspaniale
poprawi³ humor zarówno du¿ym jak
i tym ma³ym Paniom. Ca³y wystêp
zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
Nauczycielka grupy „K³apouszków” bardzo dziêkuje wszystkim
rodzicom i opiekunom za pomoc w
organizacji uroczystoœci.
KK
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3500
mkw., Rogowo 10. Cena 37.000 z³
do uzgodnienia. Tel. 91 397 8451

Powiat ³obeski

Odnajmê warsztat samochodowy
£obez. Tel. 783 514 200

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

Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673

Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176

Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352

Sprzedam mieszkanie na wsi – Zakrzyce (gm. £obez) lub zamieniê z
dop³at¹ na mieszkanie w £obzie.
Tel: 661374570
Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg. Tel
(rano i wieczorem): 913976423.

Region

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam Fiat Brava rok 2000, poj.
1,2, benzyna, alufelgi, ko³a zimowe,
stan dobry, radio z tv, cena 5.500 z³
do uzgodnienia. Tel. 504 583 935

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.

Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar
38/158 cm. Cena 700 z³. Tel. 660
488 102

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski

Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Powiat œwidwiñski

Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych
na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i
internetu. Tel: 691014733

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Kurki nioski 7-tygodniowe
sprzeda¿ od 26 marca br. Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 391 0666

Reklama w gazecie
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 Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

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

Region

US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. "TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125
Producent - Schody, kuchnie,
garderoby. Meble drewno lite.
Tel.603 050 449. www.werde.pl

Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083 767
Proszê o kontakt sympatyczn¹
pani¹, z któr¹ rozmawia³em przy
kasie w biedronce, w £obzie
25.02.2012 r. (sobota) o godzinie
12:30. Tel: +495258401

Powiat drawski
Sprzedam SAKSOFON (welkland).
Telefon: 727568792.
Wynajmê w Z³ocieñcu pracowniê
protetyczn¹ z wyposa¿eniem. Telefon: 661554390

Region

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

PRACA
Powiat œwidwiñski
Firma bran¿y odszkodowawczej
poszukuje osób dobrze poinformowanych w lokalnej spo³ecznoœci w
sprawach bie¿¹cych i szukaj¹cych
dodatkowego Ÿród³a dochodu. Kontakt: biuro@cassiel.pl

Region
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.
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Rozmowa z prezesem
MLKS Œwiatowid £obez
Marcinem Pietrzykiem (cz. 2)
Red: Czy nie jest tak, ¿e zbyt
ambitnie do tego podeszliœcie?
Czy nie jesteœcie ofiar¹ w³asnych
apetytów? Chcieliœcie awansowaæ, i to dwoma zespo³ami, mieæ
czirliderki i coœ tam jeszcze...
Marcin Pietrzyk - Mo¿na tak
powiedzieæ. My chcieliœmy dobrze,
nie brakowa³oby ani grosza, gdybyœmy dostali te 100 tysiêcy z³otych.
Gdybyœmy dostali to, co nam obiecano - dziewczyny by tañczy³y, mia³yby treningi, by³yby dwie dru¿yny
juniorów, V liga, B klasa i trampkarze.
- Rozumiem was, ale niektórym wydaje siê, ¿e jest to wielki
skok, w 2010 roku dostaliœcie 120
tysiêcy, a teraz mieliœcie dostaæ
260 tysiêcy.
- Je¿eli burmistrz chcia³ nam daæ
takie pieni¹dze, to dlaczego ja mam
mówiæ „nie”? Je¿eli burmistrz uwa¿a, ¿e zamiast kawa³ka nowego
chodnika, zamiast wycieczki, lepiej
przeznaczyæ pieni¹dze na m³odzie¿,
która jest aktywna ruchowo, na
sport, to dlaczego ja mam byæ z³y?
Drawa Drawsko ma prawie milion
bud¿etu, Sarmata Dobra bodaj¿e
240 tysiêcy. Moim zdaniem takie
miejscowoœci jak £obez, jak Trzebiatów, Gryfice, powinny mieæ zespo³y w IV lidze. Jest to liga, która
nie jest wiele dro¿sza od pi¹tej. Epizodem mo¿e byæ gra w III lidze, bo
tam wydatki s¹ ogromne, trzeba jechaæ do S³upska, do Gdañska. Taki
epizod mo¿e siê zdarzyæ. Takie kluby, jak nasz, powinny bazowaæ na
wychowankach i tylko wspomagaæ
siê obcymi zawodnikami. Wiadomo,
raz siê trafi lepszy rocznik, raz gorszy. Mo¿na siê wspomóc kimœ z zewn¹trz, powiedzmy 3-4 osobami.
Obcy to te¿ jest ró¿ne pojêcie, bo dla
mnie Micha³ Tchurz nie jest obcy, bo
jest z Radowa, Micha³ NiedŸwiedzki jest ze Œwidwina, nie jest to wielka odleg³oœæ.
- Przychodz¹c do klubu, mieliœcie jak¹œ wizjê rozwoju?
- Oczywiœcie, my do klubu przyszliœmy z wizj¹ rozwoju. Gdy obejmowaliœmy klub, by³y 4 dru¿yny, by³
zespó³ w B klasie, czyli rezerwy

pierwszej dru¿yny, zespó³ w lidze
okrêgowej, który reprezentowa³ niski poziom, byli te¿ juniorzy i trampkarze, którzy reprezentowali œredni
poziom. Doszliœmy do wniosku, ¿e
nie mo¿e byæ tak, ¿e zawodnicy siê
bij¹ miêdzy sob¹, ¿e jest pijañstwo w
tym klubie i nie mówiê tu o zawodnikach, tylko o dzia³aczach.
- By³ taki czas, ¿e nie mia³ kto
tego zarz¹du stworzyæ. Jakie mieliœcie plany, co chcieliœcie zrobiæ?
- Ja jestem kibicem pi³ki no¿nej
od dawien dawna. Pi³kê no¿na
uwielbiam, kibicujê dru¿ynie, której
mecze zawsze ogl¹dam w telewizji,
nigdy ich nie opuszczam. Nie anga¿owa³em siê w pi³kê no¿n¹ na podwórku, nie gra³em w ni¹. Przychodzi³em na ³obeski stadion ogl¹daæ
naszych miejscowych ch³opaków w
akcji, cieszy³o to, ¿e s¹ z £obza, ale
nie by³o widaæ tej przyjemnoœci w
grze, zawsze mi przeszkadza³o to, co
siê dzia³o pod budynkiem klubowym. Zebra³ nas Janusz Skrobiñski.
Doszliœmy do wniosku, ¿e jeœli ju¿
przychodzimy do klubu, to bierzemy
siê ostro do pracy. Nie jesteœmy cudotwórcami, nie zrobiliœmy w tym
klubie nic, czego nie móg³by zrobiæ
ktoœ inny, mog³o na nasze miejsce
przyjœæ 50 innych osób i zrobiliby to
samo, wystarczy, aby nie pili i ¿eby
zawodnik by³ tak samo wa¿ny jak
Andrzej Hadam, którzy pierze mu
koszulkê, ba, ¿eby pan Hadam by³
nawet wa¿niejszy, bo to on pierze
koszulkê i dziêki niemu zawodnik
mo¿e wybiec na boisko w czystej.
Dalej, ¿eby zawodnik nie s³ysza³, ¿e
nie potrafi. On jest amatorem, on nie
musi potrafiæ, kontraktu z nim nikt
nie podpisuje, oni graj¹ za darmo.
Szacunek – to podstawowa rzecz w
tym klubie. Z szacunku wyjdzie chêæ
przychodzenia na treningi, trenowania, doskonalenia siebie. W takim
klubie trzeba stworzyæ rodzinê. D¹¿ymy do tego, ¿eby wszyscy ludzie
siê wzajemnie szanowali. To jest
najwa¿niejsze. Przy okazji przyœwieca³y nam pomys³y typu: co zrobiæ, aby zachêciæ ludzi do przychodzenia na mecze? ¯eby nie przychodzili tylko kibice z trzema szalikami
i z flaszk¹. Chcieliœmy, ¿eby na stadion przychodzi³y ca³e rodziny, d¹¿yliœmy do tego, aby sobota czy niedziela to by³ taki dzieñ, ¿e przyjdzie
na stadion ¿ona, weŸmie ze sob¹
mê¿a, nie m¹¿ ¿onê, i pójdzie z nim
na stadion. Co trzeba zrobiæ? Zachêciæ m³odzie¿, trzeba te¿ siêgn¹æ po

dziewczyny. I staraliœmy siê to robiæ,
st¹d ten program cheerleaderki.
Choæ cheerleaderki to taka nazwa,
trzeba wzi¹æ to w cudzys³ów, bo u
nas ucz¹ siê tañca nowoczesnego.
Chodzi³o o to, aby ma³e tancerki, 810 letnie, mia³y co robiæ, bo dla nich
to jest zabawa wyprowadzaæ pi³karzy na mecz, pomachaæ pomponami.
Mamy w tej chwili w klubie 50 czy
60 pomponów, tylko nie mamy ich
teraz komu daæ. Te dziewczyny mia³y normalnie tañczyæ w przerwach
meczów, jak siê zrobi ciep³o, latem
czy wiosn¹. Mecz to mia³a byæ impreza z opraw¹. Chcia³bym, ¿eby
tam co mecz orkiestra gra³a, by³a
jakaœ parada, kucyk dla dzieci, ¿eby
to by³ taki piknik. Wiadomo, emocje
sportowe, pi³ka no¿na, to jest najwa¿niejsze. Chcieliœmy, ¿eby ta pi³ka nie kojarzy³a siê tylko z czymœ
niemi³ym, nieprzyjemnym, chodzi³o o to, aby to by³a zabawa dla
wszystkich. Nie ka¿dy ma chêæ popatrzeæ na pi³kê, ale weŸmie dziecko
i da pojeŸdziæ mu na kucyku. Tata
bêdzie ogl¹da³ mecz, a mama z
dzieckiem bêdzie siê bawi³a. Myœleliœmy nawet o tym, ¿eby stworzyæ na
stadionie ma³y plac zabaw, ¿eby
dzieci mniejsze mia³y gdzie siê pobawiæ. Uderzyliœmy te¿ w stronê
dziewcz¹t. Kolejnym planem, jaki
mieliœmy, by³o zawi¹zanie sekcji
pi³ki no¿nej kobiet. Jesteœmy w bardzo dobrych relacjach z Pogoni¹
Szczecin. Chcieliœmy do £obza
sprowadziæ kobiec¹ pi³kê no¿n¹.
Robiliœmy pod to podchody. Bodaj¿e w 2011 roku odby³y siê w £obzie
dwa mecze kobiet, by³ tutaj fina³
Pucharu Polski województwa zachodniopomorskiego, to jest naprawdê du¿e wydarzenie. Najwa¿niejszy mecz kobiet w województwie odby³ siê w £obzie. Chcieliœmy
promowaæ tê kobiec¹ pi³kê no¿n¹, bo
ja wiem, ¿e w £obzie nie ma nic dla
dziewczyn, one nie maj¹ co robiæ.
Dlaczego teraz maj¹ iœæ do Domu
Kultury? To by³ nasz pomys³, niech
burmistrz zabierze z Domu Kultury
100 tysiêcy, do³o¿y nam, to my w
klubie zgromadzimy 100 dziewczyn. Po³owa bêdzie tañczyæ, a po³owa graæ w pi³kê. Co mo¿e powiedzieæ 50 czy 60 letni radny na temat
tego, co chce robiæ 15 letnia dziewczyna? Nic nie mo¿e na ten temat
powiedzieæ. My powinniœmy pozwoliæ decydowaæ m³odzie¿y, co
chce robiæ. Jeœli m³odzie¿ chce tañczyæ, to niech tañczy, jeœli bêd¹ mieli
ochotê na rugby, to to róbmy. Róbmy
to, co oni chc¹ robiæ, nie wydawajmy

pieniêdzy na coœ, czego m³odzie¿ nie
chce robiæ. Teraz siê wchodzi, nie
powiem ju¿ gdzie, wisi tablica, 50
sekcji, ogniska, to, tamto, siamto,
nic nie dzia³a, bo na ka¿de przychodz¹ 2 osoby. Wiêc chyba lepiej
jest zrobiæ coœ, na co bêdzie przychodzi³o 40 czy 50 osób. U nas w £obzie
jest tak, ¿e jak siê zaczyna coœ robiæ,
zaczyna odnosiæ siê sukcesy, to zaczyna siê szukaæ wad i siê to rozwala. Tak na przyk³ad zrobiono z teatrem, który prowadzi³a moja ¿ona w
Domu Kultury. Dla dzieci z £obza
zagraæ przed Kabaretem Moralnego
Niepokoju to jest wielkie wydarzenie, to tak jakby Blue Ties grali w
Szczecinie przed zespo³em D¿em. To
nie przetrwa³o, zdaniem domu kultury teatr ten nie odnosi³ zadowalaj¹cych wyników. 20 dzieci na próbach,
wystêp przed wspomnianym ju¿ kabaretem, urz¹dzanie kabaretonów dla
pe³nej sali ludzi - to jest niezadowalaj¹ce? Tak wygl¹da £obez. Niektórzy kpi¹ - ja nie umiem kopn¹æ pi³ki,
radny Skrobiñski jest nielubiany, bo
mówi wprost to, co mu siê nie podoba, Ostaszewski to jakiœ 20 letni gówniarz, Andrusieczko – ¿aden z niego
pi³karz, co tacy ludzie mog¹ wiedzieæ
o pi³ce? Co tacy ludzie mog¹ w
£obzie zrobiæ lepszego, ni¿ oldboje,
byli dzia³acze, pi³karze trzecioligowi? Wspaniali, wszyscy z papierami,
z dyplomami, szafki im siê uginaj¹ od
pucharów. A jak pan Pude³ko ma o
sobie coœ powiedzieæ, to jest puszczana prezentacja i na prezentacji jest
tak: turniej gwiazdeczek organizowany przez starostwo i Janusza Skrobiñskiego, gala sportu organizowana
przez Janusza Skrobiñskiego i starostwo i MN Sport Cup zorganizowany
przez Œwiatowid, starostwo i gminê.
To jest prezentacja pana Pude³ki, to
jest taki wielki dzia³acz i go za to burmistrz nominuje do Smoków. Teraz
my jako ludzie nie mogliœmy odnieœæ
sukcesów.
Mo¿na powiedzieæ tak - problemy zaczê³y siê w czerwcu po komisjach. Nie by³o komisji, gdzie oni
wys³ali pismo, do kogo to pismo
wys³ali? - do nikogo. Oni wszystko
robili. Do domu prywatnie zaadresowane na Marcin Pietrzyk przys³ali
pismo i podpisa³ siê jakiœ Grzegorz
Sygnowski. Nie bêdê z nim korespondowa³, bo nie mam o czym.
Klub ma adres i tam siê wysy³a listy,
a mo¿e on wys³a³ sam do siebie i
teraz twierdzi, ¿e ja czegoœ nie otrzyma³em. My nie mogliœmy osi¹gn¹æ
sukcesu, bo wielu ludziom nie pasujemy. Dla mnie tu jest pies pogrzeba-
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ny. Ten klub przez 9 lat tu³a³ siê u
do³u tabeli, a byli tam sami najlepsi
prezesi, sami najlepsi dzia³acze.
Nagle przychodz¹ ludzie nie wiadomo sk¹d, jest awans, to zrobili pi³karze, to im trzeba za to dziêkowaæ. Ja
nie umiem kopaæ pi³kê, ja za nich
tego awansu nie zrobi³em. Tych pi³karzy trzeba uszanowaæ. Trzeba im
powiedzieæ, ¿e mog¹ i stworzyæ
warunki takie, ¿eby nie musieli siê
denerwowaæ, jak na ten stadion
wchodz¹. Bo w tym dniu, kiedy
graj¹, to oni s¹ najwa¿niejsi. Oni, nie
my. Pi³karze zrobili awans za naszych czasów, ludzi znik¹d. Teraz
jak siê maj¹ czuæ ci wszyscy wspaniali dzia³acze, ¿e za ich czasów tego
nie by³o, chocia¿ oni s¹ tacy œwietni,
a banda nieudaczników to zrobi³a.
To s¹ legendy. To s¹ niechlubne legendy historii £obza.
- To mi wygl¹da na konflikt pokoleniowy.
- Myœlê, ¿e w ten klub wdar³a siê
polityka, prezesi zostaj¹ radnym, na
stadionie mo¿na coœ powiedzieæ, jak
s¹ wyniki, s¹ kibice, mo¿na kogoœ
poprzeæ. Potem ktoœ wygrywa w
pierwszej turze i dostaje 2,5 tysi¹ca
g³osów na przyk³ad. Bo ludzie s¹ zadowoleni. W Dobrej widaæ, jak wa¿ny
jest klub sportowy. W £obzie te¿ to
widaæ. Tu jest problem, a klub sportowy le¿y na dzieñ dzisiejszy w rêkach
ludzi, którzy nie maj¹ dobrego zdania
o ³obeskiej w³adzy. Bo dla mnie ci
panowie stracili wszystko, co mieli.
- Mo¿e wielu z tych by³ych
dzia³aczy czy pi³karzy po prostu
chce pomóc? Nie wierzy pan w to,
¿e siê martwi¹ o klub?
- Pomagaj¹ nam, sk³adaj¹c na
mnie donosy na prokuraturze. Tak
mi pomagaj¹. Ja nie chce w klubie
ludzi, którzy na mnie pluj¹ i mi przeszkadzaj¹. Jak ja mam siê dogadaæ z
cz³owiekiem, który siedzia³ i jad³
obiady w klubie przez 5 lat, a teraz
nie mo¿e jeœæ tam obiadów i mówi do
mnie, ¿e ja jestem z³odziejem, który
pi³ tam wódkê i sprzedawa³ piwo na
zapleczu. Ten cz³owiek mówi do
mnie, ¿e to ja jestem z³odziejem,
gdzie ja wrzuci³em ogromn¹ iloœæ
swoich pieniêdzy w ten klub, bo ja
nie muszê mieæ nowego telewizora
w domu, to jest mi do niczego niepotrzebne. Samochód mam super, nawet trzy. Mnie naprawdê wiêcej nie
trzeba, nie mam wiêkszych potrzeb
materialnych, mogê daæ pieni¹dze
na klub. Ale nie, to komuœ przeszkadza. Za rok jest 50-lecie. Ju¿ siê
dowiedzia³em od starych dzia³aczy,
¿e to jest czas zabawy, rozdawania
nagród, wrêczania dyplomów, a nie
smucenia siê, ¿e coœ jest nie tak. Czy
ktoœ mi wrêcza³ order z PZPN? Nie.
Czy ja chcia³em od kogoœ dyplomy?
Nie. I ja nikomu te¿ nie bêdê ich
wrêcza³. To jest problem. Od dwóch

SPORT
lat, na wniosek klubu nikomu nie
zosta³a wrêczona ¿adna odznaka. Ja
uwa¿am, ¿e na odznakê sobie trzeba
zapracowaæ. Druga sprawa, zrobiono z tych odznaczeñ wycieraczki, bo
jeœli ju¿ je wszyscy maj¹, wszyscy i
wszystkie kolory, to co to jest za
odznaka? Nie powiem, s¹ w £obzie
tacy, którzy siê zas³u¿yli, ale s¹ tacy,
którzy nic dla tego klubu nie zrobili.
To jest przerost formy nad treœci¹. S¹
tu ludzie, którzy uwa¿ali, ¿e jak
kopn¹ w pi³kê 5 razy w ¿yciu albo
zagraj¹ jeden mecz w B³êkitnych, to
s¹ najlepszymi pi³karzami na œwiecie. Jest 50-lecie klubu i to jest czas,
¿eby wrêczyæ komuœ medal, daæ
dyplom, a nie wrêczaæ je co roku, to
musi mieæ swoj¹ wartoœæ. Ale je¿eli
s³yszê, ¿e to jest okres taki czy siaki
i trzeba robiæ to, czy tamto, to dla
mnie to siê kojarzy tylko z jednym.
Jest rok przed wyborami, pieni¹dze
publiczne, kampania wyborcza, impreza na stadionie. To jest koniec,
bêd¹ piæ, jeœæ i tañczyæ za darmo. A
ktoœ poœród nich bêdzie chodzi³ i
macha³ z chor¹giewk¹ „g³osujcie na
mnie”. Ja nie chcê, ¿eby w tym klubie by³a polityka. To nie jest klub dla
dzia³aczy, to jest klub dla zawodników, dla m³odzie¿y, a nie dla dzia³aczy. Dla wielu ludzi klub to zarz¹d,
klub to presti¿, ale proszê ich pos³uchaæ, czy przeczytaæ co pisz¹ i czy
tam jest coœ o zawodnikach? Nie ma.
Czy ktoœ siê zainteresowa³, kto bêdzie gra³? Gdzie bêdzie gra³? Czy
zespó³ zostanie w V lidze? Co zrobiæ
z B klas¹? Czy ktoœ siê nad tym zastanawia? Ani s³owa nie ma o pi³karzach, nie ma s³owa o kimkolwiek,
jest rozmowa tylko o pieni¹dzach i
zarz¹dzie. Je¿eli dla tych ludzi klub
to pieni¹dze i zarz¹d, to jest mi przykro. Zarz¹du nie bêdzie, a klub bêdzie dzia³a³, bo bêd¹ zawodnicy, jednak jeœli nie bêdzie zawodników, to
zarz¹d nie bêdzie mia³ co robiæ.
- Nie przyznano klubowi pieniêdzy. Najpierw konkurs zosta³
odwo³any, a w drugim terminie nie
przyznano dotacji. Jak pan myœli,
dlaczego?
- Zarzuca siê nam brak dokumentów. Uniewa¿niaj¹c konkurs, wskazano nam nasze b³êdy, wskazano je
wszystkim organizacjom ubiegaj¹cym siê o dotacjê na sport. Jedyn¹
organizacja, która nie pope³ni³a b³êdów, by³ LZS, bo nie z³o¿y³ oferty.
Teraz dosta³ pieni¹dze. Mówi siê, ¿e
zosta³ odwo³any konkurs, bo wszyscy z³o¿yli Ÿle oferty. Ale w drugim
konkursie te¿ wszyscy dostali poprawki na kwoty itd., za drugim razem mo¿na by³o wys³aæ poprawki i
uzupe³nienia, dlaczego nie by³o
mo¿na zrobiæ tego za pierwszym
razem? By³em w komisji, która przyznawa³a œrodki dla CIS i TPD. Ani
jedni, ani drudzy nie z³o¿yli prawid³owej oferty. Jedni z³o¿yli z³y statut, drudzy nie za³¹czyli bilansu,

porobili b³êdy. Mieliœmy siê jako
komisja spotkaæ jeszcze raz. Ja swojej karty cz³onka komisji nie wype³ni³em po dzieñ dzisiejszy. Powiedzia³em, ¿e nie wype³niê, bo oferty
zosta³y Ÿle z³o¿one. Nie spotkaliœmy
siê drugi raz, a pieni¹dze tym organizacjom zosta³y przyznane. Im mo¿na by³o? Cz³onkiem komisji by³em
ja, panowie Zdzis³aw Urbañski, Piotr
Blumensztajn i Zbigniew Martyniak,
a sekretarzem Joanna Pietrzyk. Pod
nieobecnoœæ sekretarza, bez podpisu
jednego z cz³onków, czyli mnie, zosta³y przyznane tym organizacjom
pieni¹dze. Nie wiem czy reszta cz³onków coœ wype³nia³a, czy nie, po prostu zanieœli burmistrzowi opinie i
powiedzieli, ¿e jest wszystko ok. Pan
Urbañski jest przewodnicz¹cym komisji, która przyznaje wnioski. Komisja powinna wezwaæ te stowarzyszenia do uzupe³nienia dokumentacji
i powinniœmy siê jeszcze raz spotkaæ.
A tego nie by³o.
Kiedy uniewa¿niono konkurs na
dotacjê dla stowarzyszeñ sportowych, napisano nam, ¿e z³o¿yliœmy
za póŸno swoj¹ ofertê, nie chce ju¿
na ten temat dyskutowaæ i polemizowaæ. Niech to zostanie miêdzy nami
a urzêdem, nie chcê nikomu robiæ
problemów. Podobno brakowa³o te¿
jakiegoœ dokumentu, bodaj¿e sprawozdania finansowego, gdzie ja
wiem, ¿e by³o z³o¿one. Trzeba by³o
znaleŸæ jakiœ powód, to znaleŸli.
Wed³ug mnie odwo³ano konkurs tylko dlatego, ¿e swojej oferty nie z³o¿y³ LZS, bo jak radny Pude³ko mo¿e
nie dostaæ pieniêdzy? Dlatego og³oszono drugi konkurs. To, ¿e na Œwiatowid mia³o nie byæ pieniêdzy, ja ju¿
wiem od stycznia, a nawet grudnia.
Wiem to od momentu, kiedy burmistrz wypowiedzia³ nam umowê.
Bo po co to zrobi³ i dlaczego? W³aœnie szuka³ powodu, ¿eby nam nie
daæ pieniêdzy. PóŸniej znalaz³ inny,
a wypowiedzenie wycofa³. Nie wiadomo dlaczego. Do 15 grudnia miêliœmy, wed³ug oferty, realizowaæ
zadanie, a 30 listopada burmistrz
wypowiedzia³ nam umowê. Przyj¹³
pierwsz¹ transzê, przyj¹³ drug¹,
sprawdzi³, rozliczy³ merytorycznie,
rozliczy³ finansowo, a kaza³ oddaæ
ca³¹ kwotê. To jest œmieszne. To s¹
w³aœnie takie dziwne decyzje, które
moim zdaniem œwiadcz¹ o tym, ¿e
robi siê coœ na si³ê, aby nas wyrzuciæ
z klubu i wsadziæ innych dzia³aczy.
Jeœli ja odejdê i na moje miejsce
przyjdzie nowy zarz¹d, który wybierze sobie pan burmistrz, to oni dostan¹ te pieni¹dze bez ¿adnych problemów i konkursów.
- Ci¹gle ktoœ powtarza, ¿e siê
nie rozliczyliœcie, to jak w koñcu
jest z tym waszym rozliczeniem?
- No w³aœnie, urzêdnicy
twierdz¹, ¿e my siê nie rozliczyliœmy. Ale co oznacza rozliczenie?
Z³o¿yliœmy wszystkie papiery. Bur-
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mistrz mo¿e kwestionowaæ ta czy
inn¹ fakturê, ale nie mo¿e twierdziæ,
¿e siê nie rozliczyliœmy. Proszê mi
pokazaæ palcem, które stowarzyszenie w £obzie, oprócz nas, dostarczy³o tyle dokumentów do urzêdu, kto
skserowa³ wszystkie rachunki i przyniós³ je do urzêdu? Które stowarzyszenie zosta³o poproszone o zmianê
adresu? Œwiatowid by³ zarejestrowany od 1949 roku na Niepodleg³oœci 13, a ja dosta³em pismo, ¿e mamy
stamt¹d spadaæ, ¿e mamy siê stamt¹d wyprowadziæ. Co ich obchodzi,
gdzie mamy siê podziaæ. Mamy to
zrobiæ i koniec. Jest mnóstwo nieprzyjemnych zagrywek. Ktoœ siedzi
nad naszymi papierami 2-3 miesi¹ce
a ja dostajê pismo, w którym jest
napisane, ¿e mam odpowiedzieæ w
terminie 7 dni. Ja nie mam czasu na
takie rzeczy, dostaje 5 pism w tygodniu z gminy i na ka¿de muszê odpowiedzieæ w ci¹gu 7 dni, to jak ja mam
to zrobiæ? Najlepiej to mo¿e wezmê
urlop, zwolniê siê z pracy i bêdê
urzêdnikom odpisywa³. Oni mieli 3
miesi¹ce, a ja mam 7 dni. Spróbuj nie
odpowiedzieæ, to ci wypowiemy to,
wypowiemy tamto, bêdziesz bandyt¹. Audytor mia³ byæ zewnêtrzny,
oficjalnie do tego powo³any, a jest to
normalny pracownik urzêdu, tak
samo, jak wiele jeszcze innych rzeczy w tej gminie jest dziwnych.
- Gdy rozmawiamy, wiadomo
ju¿, ¿e burmistrz nie udzieli³ klubowi dotacji na ten rok. W takim
razie co dalej? Trudno graæ ligê
bez dotacji, to wydaje siê niemo¿liwe.
- Tak, nie dostaliœmy pieniêdzy.
Nie dostaliœmy jednak informacji, z
jakiego powodu nie przyznano nam
pieniêdzy na realizacjê zadania publicznego. Wyst¹pimy o to. A niektórzy dawali sobie rêce ucinaæ, ¿e je
dostaniemy. Na przyk³ad przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Kazimierz
Chojnacki gwarantowa³ je nam,
mówi³, ¿e bêdzie dobrze. Nie mam o
czym z tym panem rozmawiaæ, dopóki nie utnie sobie r¹k. Ja mu rêki nie
podam, mogê podaæ stopê, przybijemy sobie pi¹teczki, bo dla mnie, to on
ju¿ r¹k nie ma. Jeœli ten cz³owiek ma
choæ trochê honoru i wstanie któregoœ
dnia na sesji, przeprosi publicznie,
przy wszystkich, ¿e nas ok³ama³, no
to mo¿emy swobodnie zacz¹æ rozmawiaæ. Ale jeœli nie ma honoru, to nie
bêdziemy rozmawiaæ.
Co dalej? By³a kiedyœ taka bajka
„Gdzie jest Nemo” i tam by³a taka
rybka, która œpiewa³a piosenkê, ¿e
mówi siê trudno i p³ynie siê dalej.
My bêdziemy dalej p³yn¹æ i wcale
nie w dó³. Gramy, co mamy robiæ.
Burmistrz nie jest dla nas partnerem,
ale dru¿yna bêdzie graæ dalej. Bêdziemy szukaæ wsparcia wszêdzie,
tylko nie w urzêdzie.
Rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz
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Tabele na starcie
IV liga
zachodniopomorska
1. Energetyk Gryfino
38 50:13
2. Pogoñ II Szczecin
32 50:19
3. Leœnik/Rossa Manowo 29 34:18
4. Stal Szczecin
29 33:22
5. Kluczevia Stargard
27 26:21
6. Gryf Kamieñ Pom.
26 25:25
7. Vineta Wolin
24 26:20
8. Orze³ Wa³cz
24 25:28
9. Ina Goleniów
23 27:27
10. Sarmata Dobra
21 26:36
11. Astra Ustronie M.
19 22:26
12. Victoria Przec³aw
18 20:23
13. Lech Czaplinek
17 13:31
14. S³awa S³awno
15 18:38
15. Hutnik Szczecin
14 23:29
16. Rega Trzebiatów
4 10:52
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Pok³osie Gali Sportu
Ryszard Rzepecki
z „ARBOD-u” Mistrzem Nagrody
za plebiscyt
Województwa!
kibiców
Zgodnie z regulaminem
V Gali Sportu Powiatu
£obeskiego w kategorii
Najpopularniejszy
sportowiec powiatu w
plebiscycie Czytelników
Tygodnika £obeskiego
i Nowego Tygodnika
£obeskiego wszystkie
kupony konkursowe,
które dotar³y do
organizatorów wziê³y
udzia³ w losowanie
nagród.

Liga Okrêgowa
Szczeciñska
1. K³os Pe³czyce
37 30:13
2. Œwit Skolwin
34 31:19
3. Morzycko Moryñ
32 30:19
4. Unia Dolice
27 29:15
5. Arkonia Szczecin
24 28:11
6. Stal Lipiany
24 31:25
7. Odra Chojna
24 30:26
8. Zorza Dobrzany
22 22:21
9. Œwiatowid £obez
22 22:28
10. Sokó³ Pyrzyce
20 20:29
11. Ehrle Dobra
19 24:32
12. Odrzanka Radziszewo 18 28:32
13. Masovia Maszewo 18 22:24
14. Polonia P³oty
14 17:40
15. Piast Chociwel
14 15:27
16. Sêp Brzesko
13 21:39

Regionalna Klasa
Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n.
1. Ina Iñsko
41 34:14
2. Iskra Golczewo
30 43:23
3. Jeziorak Szczecin
30 40:24
4. Pomorzanin Nowogard 30 31:15
5. GKS Mierzyn
28 45:27
6. Wybrze¿e Rewalskie 28 43:30
7. Kasta Szczecin-Majowe 23 21:28
8. B³êkitni II Stargard 22 46:33
9. Chemik II Police
20 38:36
10. Flota II Œwinoujœcie 20 40:41
11. Wicher Brojce
19 28:37
12. Sparta Wêgorzyno 17 22:29
13. Orze³ £o¿nica
15 15:32
14. Promieñ Mosty
14 29:37
15. Vielgovia Szczecin 14 21:44
16. Sparta Gryfice
10 17:63

Podziêkowania
dla Jerzego Spurka
za zakup czterech sztuk
rakietek do tenisa sto³owego
dla szko³y podstawowej numer
2 w celu rozwijania tej dyscypliny wœród m³odych adeptów.
Andrzej Jurzysta nauczyciel wychowania fizycznego.

Ogromny sukces odniós³ zawodnik UKS ARBOD w Dobrej Ryszard Rzepecki, zdobywaj¹c
tytu³ Mistrza Województwa M³odzików w biegach prze³ajowych
na dystansie 2000 m.
Zawody, które odby³y siê w niedzielê, 11.03.2012 r., w Gryfinie,
by³y równie¿ Miêdzywojewódzkimi Mistrzostwami w biegach prze³ajowych, w których nasz zawodnik
zdoby³ srebrny, medal pokonuj¹c
stawkê najlepszych 26 zawodników
w tej kategorii wiekowej z woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Punkty do ogólnopolskiego

wspó³zawodnictwa klubów zdoby³a
równie¿ Kinga Borysiak, która na
dystansie 1500 m zajê³a w makroregionie 14 miejsce, a w mistrzostwach naszego województwa uplasowa³a siê na 6 miejscu.
W punktacji dru¿ynowej Mistrzostw Województwa, na 16 startuj¹cych zespo³ów, UKS ARBOD
zaj¹³ 1 miejsce wraz z 4 innymi klubami. Za tydzieñ przed naszymi zawodnikami start w Bia³ej Podlaskiej, na Ogólnopolskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w biegach
prze³ajowych. ¯yczymy równie
udanego startu.
Prezes UKS ARBOD
Janusz £ukomski

IV liga zachodniopomorska
– XVII kolejka
17.03.2012 r. - sobota:
Vineta Wolin - Energetyk Gryfino
Astra Ustronie Morskie - Ina Goleniów
Sarmata Dobra - S³awa S³awno
11:00 Stal Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
13:00 Kluczevia Stargard - Rega Trzebiatów
14:00 Orze³ Wa³cz - Victoria Przec³aw
15:00 Lech Czaplinek - Leœnik/Rossa Manowo
18.03.2012 r. - niedziela:
11:00 Pogoñ II Szczecin - Hutnik Szczecin

Liga Okrêgowa Szczeciñska
– XVII kolejka
17.03.2012 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Sokó³ Pyrzyce
Odrzanka Radziszewo - Stal Lipiany

Wp³ynê³o ³¹cznie 796 wa¿nych
kuponów. Publicznego losowania
podczas akademii sportowej w Radowie Ma³ym dokona³a Beata Jurczenko - Miss Sportowców Powiatu
£obeskiego.
Szczêœliwymi zdobywcami nagród zostali:
Beata Tyrañska z Zajezierza,
Henryk Marciniak z £obza i Paulina Mazur z £obza.
Gratulacje !
Odbiór nagród w postaci: 3-miesiêcznej prenumeraty Tygodnika
£obeskiego i 3-miesiêcznej prenumeraty Nowego Tygodnika £obeskiego oraz nagród rzeczowych
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe nast¹pi w terminie zawartym w piœmie gratulacyjnym wys³anym do wylosowanych sympatyków
sportu.
Zdz. B.

Granie w planie
11:00 Œwit Skolwin - Piast Chociwel
11:00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez
15:00 Masovia Maszewo - Odra Chojna
15:00 K³os Pe³czyce - Sêp Brzesko
18.03.2012 r. - niedziela:
14:30 Unia Dolice - Zorza Dobrzany
15:30 Morzycko Moryñ - Polonia P³oty

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - XVII kolejka
17.03.2012 r. - sobota:
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS Mierzy
Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice
Kasta Szczecin-Majowe - Jeziorak Szczecin
Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty
14:00 Iskra Golczewo - Ina Iñsko
14:00 Wicher Brojce - Flota II Œwinoujœcie
15:00 Orze³ £o¿nica - Chemik II Police
17:30 B³êkitni II Stargard - Vielgovia Szczecin
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Sarmata wygrywa z Wichrem Przelewice

Sarmata Dobra
z optymizmem
po okresie
przygotowawczym
(DOBRA) Sobotnim
meczem, w dniu
10 marca, z Wichrem
Przelewice Sarmata
Dobra zakoñczy³ okres
przygotowawczy
do rundy wiosennej
sezonu 2011/2012.
Mecz po bezbramkowej pierwszej po³owie, zakoñczy³ siê skromnym zwyciêstwem Sarmaty 2:1.
Spotkanie, rozegrane na nierównej,
pozimowej p³ycie boiska, toczy³o
siê w bardzo "fair" atmosferze.
Optyczn¹ przewagê w polu posiada³ zespó³ Sarmaty, jednak (byæ
mo¿e ze wzglêdu na nierównoœci
boiska) nie przypieczêtowa³ tego
lepszym bilansem bramkowym. Gospodarze graj¹cy z Sarmat¹ po raz
pierwszy w historii, zaprezentowali
siê z bardzo dobrej strony, jednak
ich strza³y na bramkê w drugiej po³owie skutecznie broni³ bramkarz
Sarmaty Grzegorz Buczma.
Natomiast w sobotê, 17 marca,
Sarmata rozegra swój pierwszy wio-

senny mecz ligowy ze S³aw¹ S³awno.
Wicher Przelewice - Sarmata
Dobra 1:2 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Damian Padziñski (62') i Emilian
Kamiñski (82'), dla Wichra S³awomir Ciesielski (76').
Sk³ady:
Wicher: Mateusz Duk (45' Filip
Bujalski), Szymon Sand, Kordian
Ziajka, Daniel Bil, Damian Piotrowski, (50' Robert Antkiewicz),
Marcin So³tysiak (50' Pawe³ Antkiewicz), Marian Ko³odziejczak, Marek Kustra, Dariusz Kustra, Patryk
Bil, S³awomir Ciesielski.
Sarmata: Tomasz D¿egan (46'
Grzegorz Buczma), Arkadiusz Paw³owski, Piotr Grochulski, Damian
Dzierbicki, Kamil Pacelt (62' Mateusz Dzierbicki), Zdzis³aw Szw¹der,
Piotr Klêczar (46' Krzysztof
Szkup), Wojciech Bonifrowski,
Wojciech GuŸniczak, Rados³aw
Cytowicz (46' Emilian Kamiñski),
Damian Padziñski.
estan

TRANSFERY

Œwiatowid £obez
Odeszli: Artur Samal (pom) (Sparta Wêgorzyno), Denis Chodyna (pom) (Mewa Resko), Micha³ Bia³ecki (pom/
nap) (Œwit Skolwin), Dawid Dudek (nap) (Mewa Resko),
Pawe³ Wojciechowski (Mewa Resko).

Sarmata Dobra
Odeszli: £ukasz Olechnowicz, Tomasz Surma, Maciej
Go³dyn (Pomorzanin Nowogard). Pawe³ Za³êcki i Marcin
Libiszewski (nie wznowili treningów).
Przybyli: Tomasz D¿egan (br) (GKS Mierzyn), Piotr Klêczar (pom)
(Zorza Dobrzany).

Sparta Wêgorzyno
Odeszli: Jaros³aw Kiernicki (nap) (Zorza Dobrzany),
Grzegorz Bielicki (pom) (B³êkitni Stargard).
Przybyli: Artur Samal (pom) (Œwiatowid £obez),
Krystian Cieplak (pom) (Kluczewia Stargard), Dawid
Bidny (pom/nap) (powrót z Salosu Szczecin).

Mewa Resko
Odeszli: Adrian Lewandowski i Pawe³ Roszak (powrót z wypo¿yczenia do Kotwicy Ko³obrzeg).
Przybyli: Tomasz Sid³o (obr), Denis Chodyna (pom)
(Œwiatowid £obez), Pawe³ Wojciechowski (pom)
(Œwiatowid £obez), Dawid Dudek (nap) (Œwiatowid
£obez). Konrad Lewicki (nap) i Pawe³ Kowal (obr) (powrót z wypo¿yczenia).

Radowia Radowo Ma³e
Oficjalnie do klubu nie do³¹czy³ ¿aden nowy zawodnik, nikt te¿ klubu nie opuœci³.
Prezes klubu potwierdza, i¿ prowadzone s¹ rozmowy na temat transferów zawodników.

Jastrz¹b £osoœnica
Przybyli: Krzysztof G¹sior (Mewa Resko).
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Orlik w Radowie Ma³ym otwarty

(RADOWO MA£E). V
edycja Gali Sportu, która
odby³a siê 2 marca w
Radowie Ma³ym, sta³a
siê okazj¹ do oficjalnego
otwarcia boiska Orlik
2012 w tej miejscowoœci.
W uroczystoœciach uczestniczyli m.in.: znani sportowcy: Marian
Woronin, Miros³aw Okoñski, Olgierd Moskalewicz, Maciej Stolarczyk, Arkadiusz B¹k i Pawe³ Kaczorowski, a tak¿e wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego
Andrzej Jakubowski oraz starostowie powiatu ³obeskiego i w³odarze
oœciennych gmin.

Radowski Orlik kosztowa³
1.362 tys. z³, przy czym gmina Radowo Ma³e ze swoich œrodków pokry³a 30 proc. kosztów, pozosta³e
pieni¹dze na budowê kompleksu
sportowego do³o¿y³o Ministerstwo
Sportu i Turystyki i Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego.
Po oficjalnym przeciêciu wstêgi
i poœwiêceniu boiska przez ks. dziekana Grzegorza Kalamarza, g³os
zabra³ wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
- Nie ukrywam, ¿e jestem pod
ogromnym wra¿eniem tego, co siê
przed chwil¹ dzia³o. Jesteœcie œwietnie przygotowani, wysportowani i
nie ukrywam, ¿e nie spodziewa³em

Turniej Bryd¿a
Sportowego
(£OBEZ). 4 marca w Domu
Kultury odby³ siê turniej bryd¿a
sto³owego o puchar Starosty £obeskiego. W turnieju wziê³o udzia³ 19
par. Organizatorem by³a sekcja
bryd¿a sto³owego przy TKKF
„B³yskawica” w £obzie.
Spoœród 19 par bior¹cych udzia³
w turnieju 10 par by³o z £obza, pozosta³e z: Drawska, Œwidwina,
Ostrowic. Zwyciê¿y³a para Pietrzykowski – Stasiukiewicz ze Œwidwina, zdobywaj¹c Puchar Starosty.
Najlepsz¹ par¹ naszego Klubu
by³a para Szymaniak – Œwi¹tek,
zajmuj¹c drugie miejsce. Otrzymali
puchar Burmistrza £obza.
Puchary oraz nagrody zwyciêzcom wrêczyli starosta Ryszard Brodziñski i burmistrz £obza Ryszard
Sola.
Turniej sfinansowano ze œrodków powierzonych na upowszech-

nienie kultury fizycznej i sportu
przez Urz¹d Miejski w £obzie oraz
œrodków pozyskanych od starostwa
w £obzie.
Pierwsze trzy pary otrzyma³y
nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Pierwsza para
otrzyma³a portfele skórzane, druga
dobrej jakoœci mêskie parasole,
trzecia – saszetki. Wszyscy uczestnicy z kolei drobne upominki.
Warto przy okazji zauwa¿yæ, ¿e
w ubieg³ym roku w turnieju uczestniczy³o a¿ 35 par, zainteresowani
przybyli nawet spoza województwa. W tym roku ju¿ jednak nie przyjechali, zorientowawszy siê, ¿e u nas
turnieje maj¹ funkcjê bardziej integracyjn¹, dlatego te¿ nagrody s¹
symboliczne.
Po turnieju dla wszystkich
uczestników czeka³ ciep³y posi³ek,
kawa, herbata oraz s³odycze.
Zarz¹d TKKF „B³yskawica”

siê tego. Jestem po raz pierwszy w
waszej gminie i chyba bêdê musia³
przyje¿d¿aæ tu czêœciej z wami
trenowaæ. Chcê, aby pi³ki, które
mam ze sob¹, s³u¿y³y wam, aby
m³odzie¿ chêtnie tu przychodzi³a, a wiem z innych miejsc i gmin,
¿e boiska s¹ wykorzystywane od
rana do póŸnego wieczora. Jestem przekonany, ¿e tak samo
bêdzie panie wójcie u pana. To
jest wasz wysi³ek, wasz sukces i
tego sukcesu wam gratulujê. Jestem przekonany, ¿e na tym boisku bêd¹ rodzi³y siê nowe, m³ode
talenty i jeszcze raz, tak po m³odzie¿owemu – m³odzie¿y wielki
szacun dla was, dla waszej sportowej postawy. Wszystkiego dobrego
– powiedzia³.
Od 1 marca na dziewiêæ miesiêcy na boisku zatrudniona zosta³a
animatorka sportu. Jest ni¹ Magdalena Lubera-Kaczmarek z Orla. Zatrudnienie na pe³en etat do 31 listopada mo¿liwe jest dziêki wsparciu
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
które dok³ada do zatrudnienia 50

proc., a drugie tyle daje gmina Radowo Ma³e. O tym, jak trafne okaza³o siê to przedsiêwziêcie, œwiadczy
fakt, i¿ na Orliku, mimo nieprzyjaznej jeszcze aury, zainteresowanie
gr¹ jest olbrzymie. W godzinach
nauki szkolnej odbywaj¹ siê tam
zajêcia wychowania fizycznego,
natomiast od godziny 15.30 do godzin wieczornych (w zale¿noœci od
dnia do 20.00 lub 21.00) kompleks
sportowy otwarty jest dla wszystkich mieszkañców gminy. Boisko
otwarte jest równie¿ podczas weekendu. Animator sportu opracowuje
miesiêczny harmonogram, zgodnie
z którym na boiskach uprawiane s¹
poszczególne dyscypliny sportu:
gra w pi³kê rêczn¹, koszykow¹, siatkow¹ a w przysz³oœci – tenis ziemny.
Gra w tenisa ziemnego bêdzie
mo¿liwa wówczas, gdy zostan¹ za³o¿one nowe s³upki i rozci¹gniêta
zostanie nowa siatka. Wójt gminy
nie zamierza budowaæ nowego boiska do tego celu, albowiem doskonale nadaje siê do tego boisko wielofunkcyjne.
MM
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Kradzie¿e w powiecie
W £obzie, na ul. Podgórnej, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
dokona³ kradzie¿y elementów ogrodzenia stacji ³¹cznoœci gazowej,
powoduj¹c straty w wysokoœci 311
z³.
W Prusimiu, z niezabezpieczonego terenu gospodarstwa nieznany
sprawca skrad³ 180 szt. euro palet o
wartoœci 4.680 z³, czym dzia³a³ na
szkodê firmy IMOTREL.
Natomiast w £agiewnikach, z terenu gospodarstwa rolnego, nie
ustalony na chwilê obecn¹ sprawca
dokona³ kradzie¿y ocynkowanej
beczki o pojemnoœci 1.000 litrów, o
wartoœci 180 z³.
W nocy z 9 na 10 marca 2012 r.
w Resku, przy ul. Woj. Polskiego,
nieznani sprawcy, wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonego, z

mieszkania skradli walizkê z m³otowiertark¹ marki Hilti oraz ró¿nego
rodzaju wiert³a tej samej firmy, o
³¹cznej wartoœci 4.000 z³. Dodatkowo sprawcy zabrali prêdkoœciomierz z komputerem od pojazdu
VW Passat, wartoœci 500 z³.
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O bezpieczeñstwie
w gminie Resko

Dwie kolizje
W sobotê na drogach powiatu
dosz³o do dwóch kolizji drogowych.
W £osoœnicy kieruj¹cy samochodem marki Citroen Jumper mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego,
chc¹c omin¹æ psa, który nagle
wbieg³ na jezdniê, uderzy³ lewym
lusterkiem w stoj¹cy znak.
Oko³o godz. 17.00, na drodze
Wêgorzyno - Drawsko Pomorskie,
kieruj¹cy samochodem marki VW
Polo mieszkaniec Ginawy wpad³ w
poœlizg, zjecha³ z drogi i uderzy³ w
barierkê.

(RESKO) Policjantka z £obza
razem z dzielnicowym z Reska odwiedzili szko³y w £abuniu Wielkim i Starogardzie.
W malej wiejskiej szkole w
£abuniu mundurowi spotkali siê
najpierw z uczniami klas IV - VI.
Tematem tej pogadanki by³a odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich w
zakresie najczêœciej pope³nianych
czynów karalnych oraz zwrócenie
szczególnej uwagi na zachowania
œwiadcz¹ce o demoralizacji tj. palenie papierosów, wagary, niew³aœciwe zachowanie na terenie szko³y.
Nastêpnie policjanci spotkali siê
z „mniejszymi uczniami” z klas 0-

III. Podczas tego spotkania policjantka zwróci³a szczególn¹ uwagê
na bezpieczeñstwo dziecka w drodze do i z szko³y oraz bezpieczne zachowania w miejscu zamieszkania.
Podobne spotkanie odby³o siê
tak¿e w Szkole Podstawowej w Starogardzie. Uczniowie z klas I - III
chêtnie uczestniczyli w pogadance,
zadawali ciekawe pytania, brali
udzia³ w scenkach. Policjanci przypomnieli tak¿e numery telefonów
alarmowych oraz zasady obowi¹zuj¹ce przy wzywaniu pomocy.
Policjanci przekazali wychowawcom filmy instrukta¿owe dotycz¹ce profilaktyki oraz ksi¹¿eczki
pt. „Pierwsze kroki na drodze”. (kp)

Policyjne statystyki za 2011 rok

Wypadki i kolizje drogowe w powiecie
(POWIAT) Na pocz¹tku bie¿¹cego roku odby³a siê ca³oroczna odprawa policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie. Na odprawie oceniono pracê ³obeskich
funkcjonariuszy w 2011 roku oraz
przedstawiono wiele statystyk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ na terenie
naszego powiatu.
Iloœæ wykroczeñ przeprowadzonych w ramach postêpowania mandatowego
Policjanci tut. jednostki prawid³owo realizowali za³o¿enia przyjête na rok 2011. Na³o¿yli o 117 mandatów karnych wiêcej za wykroczenia szczególnie uci¹¿liwe dla lokalnego spo³eczeñstwa.
Ta kategoria wykroczeñ jest
szczególnie uci¹¿liwa dla mieszkañców naszego powiatu.
Wykroczenia drogowe ujaw-

nione w ramach postêpowania o
wykroczenie i w postêpowaniu
mandatowym
Policjanci KPP w £obzie o prawie 13,2% zmniejszyli swoj¹ aktywnoœæ w zakresie stosowania postêpowania mandatowego. Podyktowane to by³o tym, i¿ w roku ubieg³ym na przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego zosta³o skierowanych dwóch
funkcjonariuszy. Zwiêkszy³a siê
natomiast liczba skierowanych
wniosków o ukaranie do S¹du
Grodzkiego na sprawców wykroczeñ pope³nianych w ruchu drogowym w stosunku do roku 2010 roku
o 33.
Wypadki drogowe
W powiecie ³obeskim mo¿na
zaobserwowaæ du¿¹ iloœæ stwierdzonych wypadków drogowych. W

2007 i 2008 roku miejscowi policjanci zanotowali po 34 takie zdarzenia, natomiast w 2009 roku 29
wypadków. W 2010 roku zanotowano 20 wypadków zaœ w 2011 roku 22
wypadki drogowe.
Kolizje drogowe
Podobnie przestawia siê sytuacja w kategorii kolizji drogowych.
W latach 2007 – 2008 nast¹pi³
dalszy spadek zdarzeñ drogowych.
W 2009 roku ³obescy policjanci
zanotowali 265 kolizji drogowych,
w 2010 roku 282 kolizje, natomiast
w 2011 roku 232 kolizje drogowe.
Nast¹pi³ wiêc w 2011 roku spadek o
20 kolizji tj. o 17,7% w porównaniu
do roku 2010.
Iloœæ osób zabitych w wypadkach drogowych
Rok 2011 w zakresie iloœci zabi-

tych w wypadkach drogowych by³
rokiem dobrym. Odnotowano spadek ofiar œmiertelnych z 3 do 2 tj. o
33,3%. W 2009 roku policjanci z
³obeskiej jednostki odnotowali 7
ofiar œmiertelnych, w 2010 roku
liczba ofiar œmiertelnych spada³a do
3 ofiar œmiertelnych, natomiast w
2011 roku spad³a do 2 ofiar œmiertelnych.
Iloœæ osób rannych w wypadkach drogowych
W wypadkach drogowych na
terenie powiatu w roku 2008 rannych by³o 42 osoby, nast¹pi³ spadek
liczby osób rannych o 6 w porównaniu do roku 2007. W 2009 roku nast¹pi³ znaczny spadek liczby rannych, spad³ on z 42 do 29 osób rannych tj. o 30,9%. W 2010 roku rannych w wypadkach drogowych by³o
28 osób, natomiast w 2011 rannych
by³o ich 26.
(op)
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O odpowiedzialnoœci
prawnej w OHP

Zezem
Prezes Œwiatowida Marcin Pietrzyk

(£OBEZ) Wczoraj rano policjantka z £obza odwiedzi³a wychowanków Ochotniczego Hufca Pracy
w £obzie.
Tematem spotkania by³o omówienie odpowiedzialnoœci prawnej
osób nieletnich i zwrócenie uwagi
na zakres odpowiedzialnoœci osób
17- 18 letnich, które tak¿e s¹ podopiecznymi placówki.
Policjantka omówi³a najczêœciej pope³niane czyny karalne
przez osoby nieletnie oraz stosowa-

ne przez S¹d Rodzinny i Nieletnich
œrodki wychowawcze i poprawcze.
Wa¿nym zagadnieniem jest tak¿e uœwiadomienie m³odym ludziom, ¿e sami pracuj¹ na swoj¹
przysz³oœæ, a to, czy zejd¹ na z³¹
drogê zwi¹zan¹ z konfliktem z prawem, w wiêkszoœci zale¿y od nich
samych.
Kolejne spotkania w OHP dotyczyæ bêd¹ omówienia zagadnienia
profilaktyki narkotykowej i zapobieganiu uzale¿nieniom wœród m³odzie¿y.
(kp)

Galeria tygodnika
Oleñka

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

Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

