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O szpitalu w Resku
bez niedomówieñ

Kazimierz Rynkiewicz
Wokó³ szpitala w Resku kr¹¿y wiele mitów i fa³szywych teorii, trwaj¹
dyskusje, ale jest te¿ wiele niedomówieñ, a do tego rozgrywaj¹ swoj¹ grê
ró¿ne osoby i grupy interesów. Porozmawiajmy wiêc o tych sprawach otwarcie i bez niedomówieñ.
Przypomnê, ¿e gdy w 2002 r. powstawa³ Powiat £obeski, szpital w
Resku by³ we w³adaniu Powiatu Stargardzkiego. Ówczesny starosta Halina
Szymañska nie przejê³a szpitala, nie
zgadzaj¹c siê na przejêcie jego d³ugów,
chocia¿ d³ugi mia³y wszystkie szpitale.
Z perspektywy lat wygl¹da to tak, jak
zabawa w gonienie króliczka; gonimy,
ale nie za bardzo chcemy go z³apaæ. A
ile¿ przy tym mobilizacji elektoratu,
krzyku i za³atwianych po drodze ró¿nych spraw.
Niespodziewanie szpital w 2004 r.
wydzier¿awi³a od Stargardu prywatna
spó³ka Intermed Jacka Kargula, wsparta dotacj¹ w wysokoœci 190 tys. z³ z
³obeskiego PUP na zatrudnienie pracowników, dopiero co zwolnionych.
PUP-em zawiadywa³ wtedy, jak i obecnie, dyrektor Jaros³aw Namaczyñski,
powo³any na to stanowisko przez Halinê Szymañsk¹, obecnie radn¹ Rady
Powiatu.
Nikt wtedy nie robi³ szumu, ¿e
szpital jest prywatyzowany, a dzia³o
siê to wtedy, gdy jeszcze nikomu nie
œni³y siê nawet s³owa pos³anki Sawickiej z PO, ¿e na prywatyzacji s³u¿by
zdrowia bêdzie siê krêciæ lody. By³a to
poœrednia forma prywatyzacji s³u¿by
zdrowia, na wiele lat przed tym, gdy ta
forma oficjalnie pojawi³a siê w powszechnej praktyce. Na przyk³ad dopiero dwa – trzy lata temu powiaty
Drawski i Œwidwiñski wydzier¿awi³y
swoje szpitale spó³ce Szpitale Polskie
z Katowic. Oczywiœcie z powodu chronicznego zad³u¿ania siê tych szpitali.
Powiat Œwidwiñski po wydzier¿awieniu szpitala w Po³czynie-Zdroju zosta³
z d³ugiem ponad 6 milionowym, a Powiat Drawski wprowadzi³ kilka lat
temu program restrukturyzacyjny, odd³u¿y³ szpital dotacj¹, a pomimo tego
d³ug znowu zacz¹³ rosn¹æ. Warto dodaæ,
¿e to szpitale dwa razy wiêksze od tego
w Resku.
Nie wiem, z jakich prawdziwych
powodów Halina Szymañska nie przejê³a w 2002 r. szpitala w Resku, ale –
œwiadomie czy te¿ nie - post¹pi³a s³usznie z jednego powodu – ekonomicznego. Powiat £obeski tego szpitala nie
by³by w stanie utrzymaæ, czy to z przejêtym d³ugiem, czy bez niego. Maj¹c na
wzglêdzie pieni¹dze potrzebne na remonty i bie¿¹ce funkcjonowanie, a minê³o dziesiêæ lat, dzisiaj Powiat by³by
bankrutem i musia³by zrobiæ to samo co
ww. s¹siednie powiaty – wydzier¿awiæ

go. Z du¿ym prawdopodobieñstwem
mogê powiedzieæ, ¿e nawet gdyby
wówczas Halina Szymañska przejê³a
szpital, i tak by trafi³ w dzier¿awê do
pana Kargula. Przecie¿ gdy go dzier¿awi³, nie podnoszono kwestii, jaki podmiot go prowadzi i czy jest to szpital
nasz – powiatowy, czy te¿ dzier¿awiony spó³ce prywatnej.
Niestety, tak jest skonstruowane w
Polsce finansowanie s³u¿by zdrowia,
¿e szpitale zad³u¿aj¹ siê nieustannie.
By³oby inaczej, gdyby nie zarzucono
pomys³u o utworzeniu sieci szpitali
publicznych, czyli wydzielenie po kilka szpitali publicznych w ka¿dym
województwie, a resztê mo¿na by³oby
prywatyzowaæ, chocia¿ nie przez ten
rz¹d, bo ci i tak wszystko by przejedli,
wydali na zegarki lub premie.
Trzeba liczyæ siê z faktami
Ci co krzycz¹ lub szemraj¹ po k¹tach, powinni jednak liczyæ siê z faktami, bo inaczej wychodz¹ na pieniaczy.
Powy¿ej poda³em fakty, na przyk³adzie dwóch s¹siednich powiatów, które
nie poradzi³y sobie finansowo z utrzymaniem swoich szpitali. Powiat £obeski jest najs³abszy wœród powiatów
naszego województwa, wiêc tym bardziej nie poradzi³by sobie z prowadzeniem szpitala. Gdy go odkupi³ od Powiatu Stargardzkiego, za 3 miliony, prowadzi³ go jeszcze przez jakiœ czas pan
Jacek Kargul. Jednak nie inwestowa³ w
tê placówkê. Nie mówiê o remontach,
ociepleniu itp., ale – jak pamiêtamy –
by³y tam problemy z wind¹, rentgenem
i wieloma rzeczami, pomijaj¹c nawet
spory, do jakich dosz³o z drug¹ spó³k¹
Chirurg. Powiat nigdy wiêc nie zazna³
w¹tpliwej przyjemnoœci prowadzenia
szpitala na w³asn¹ rêkê. Do tego musia³by powo³aæ ZOZ, zatrudniæ lekarzy,
personel, poczyniæ remonty, kupiæ
sprzêt itp. Wiêc ci wszyscy, którzy
jeszcze wyobra¿aj¹ sobie, ¿e szpital
powinien byæ powiatowy, musz¹ odpowiedzieæ na pytanie o koszty tej
operacji. Dodam, ¿e dochody powiatów w ca³ym kraju spad³y o oko³o 20
procent. Dodam tak¿e, ¿e dzisiaj dysponentem pieniêdzy jest NFZ i to on
decyduje o kontraktowaniu us³ug, kieruj¹c siê standardami œwiadczonych
us³ug, a te rosn¹ i szpitale musz¹ siê do
nich dostosowywaæ, co skutkuje nieustaj¹cymi inwestycjami. Czy Powiat
£obeski by³by w stanie doprowadziæ
ten szpital do odpowiedniego standardu? Je¿eli nie, to NFZ móg³by nie udzieliæ mu kontraktu. Co wtedy?
Komu ten szpital jest potrzebny?
To kolejne z pytañ, na które powinniœmy sobie wszyscy szczerze odpowiedzieæ. Do tej pory najwiêcej w tej
sprawie mieli do powiedzenia tam pracuj¹cy i to jest zrozumia³e. Trzeba
walczyæ o swoje miejsca pracy. Jednak
tu stan siê ustabilizowa³. Komu jeszcze
jest potrzebny? Gdy Powiat kupowa³
szpital, chcia³ powo³aæ spó³kê z udzia³em gmin. ¯adna, oprócz reskiej, nie

wyrazi³a zainteresowania. Nie ma ju¿
rejonizacji i nie bêdzie. Dobrej bli¿ej do
Nowogardu, Wêgorzyno i £obez je¿d¿¹
lub s¹ wo¿eni do Drawska. Decyduje
odleg³oœæ, czyli szybkoœæ. Wa¿niejsze
jest ratowanie ludzkiego zdrowia, ni¿
przynale¿noœæ szpitala do okreœlonego
powiatu. Tym bardziej, ¿e przecie¿
szpitala, jako budynku, z Reska nikt nie
zabierze. On zawsze bêdzie w naszym
powiecie.
Wydzier¿awiaæ lub sprzedaæ
Je¿eli Powiat nie by³by w stanie
samodzielnie prowadziæ szpital w formie SPZZOZ, to musia³by go wydzier¿awiæ lub sprzedaæ. Tu ju¿ zaistnia³y
fakty, bo go wydzier¿awi³ SPZZOZ w
Gryficach, podkreœlê – placówce publicznej s³u¿by zdrowia. Absurdalne s¹
wiêc zarzuty, ¿e ktoœ tu mo¿e krêciæ
lody, skoro to publiczna s³u¿ba zdrowia, ze spo³eczn¹ kontrol¹ w postaci
marsza³ka, Zarz¹du Województwa,
Sejmiku i Spo³ecznej Rady szpitala w
Gryficach, w której Powiat £obeski ma
trzech przedstawicieli (Arkadiusz
Czerwiñski, Jan Zdanowicz i Marek
Kubacki). Gdyby chciano szpital sprywatyzowaæ, wtedy mo¿na by siê temu
uwa¿niej przygl¹daæ. Ale tutaj, to co
by³o niemo¿liwe od lat bardzo wielu,
czyli remonty w szpitalu i przychodni
w £obzie, by³o i jest robione w sporym
tempie. A ju¿ zupe³nym novum jest
zamiar rozbudowy szpitala w Resku, o
oddzia³ geriatryczny. To przecie¿ inwestycja nies³ychana w tych trudnych
czasach kryzysu, która da³a by kilkadziesi¹t miejsc pracy nie tylko mieszkañcom gminy Resko, ale zapewne te¿
powiatu. I oto zjawia siê ktoœ, kto tê
inwestycjê blokuje. To jakieœ zupe³ne
horrendum. Sprawa wyraŸnie ambicjonalna, ale widocznie ktoœ tu chce nadal
tañczyæ swój chocholi taniec nad szpitalem. To taniec polityczny, bo merytoryczne argumenty wskazuj¹, by szpital
w Resku sprzedaæ SPZZOZ w Gryficach i zabiegaæ przy tym o to, by w
Resku ten szpital zosta³ rozbudowany
z zachowaniem podstawowych us³ug
medycznych przynajmniej dla mieszkañców Reska i Radowa Ma³ego, którzy maj¹ do niego najbli¿ej. Rozmawia³em d³u¿ej z dyrektorem Jackiem Pietryk¹ dwa razy i proszê mi wierzyæ, to
cz³owiek na w³aœciwym stanowisku.
Na pierwszym miejscu stawia bezpieczeñstwo pacjentów, poprzez nieustanne podnoszenie standardów us³ug
medycznych. Wyrasta o g³owê ponad
lokalnych politykierów, którzy mog¹
mu tylko szarpaæ nogawki i odgania ich
od s³u¿by zdrowia jak tylko mo¿e.
W politykierstwie za³atwia siê tylko w³asne interesy, a my musimy martwiæ siê o nasze zdrowie sami. Doœæ zapyzia³ych przychodni, nieczynnych
wind, za³atwianych posadek dla rodzin
i znajomków, czyli politykierstwa w
s³u¿bie zdrowia. Polityka to dbanie o
dobro wspólne, wiêc proszê okreœlaæ to
dobro i wyk³adaæ argumenty merytoryczne w tej dyskusji.
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„Wo³yñ we
wspomnieniach
œwiadków”
– zaproszenie

(£OBEZ). W pi¹tek, 20
wrzeœnia o godz. 17.00
w £obeskim Domu Kultury
rozpocznie siê spotkanie
historyczne pn. „Wo³yñ we
wspomnieniach œwiadków”.
W trakcie spotkania
przewidywany jest pokaz
filmów i zdjêæ.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy
chc¹ podzieliæ siê w³asnymi wspomnieniami i wiedz¹, jak i tych, którzy
pragn¹ zapoznaæ siê z ludobójstwem
dokonanym przez nacjonalistów
ukraiñskich OUN-UPA na ludnoœci
polskiej. To pierwsze tego typu spotkanie historyczne w gminie. op
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Z s¹siedniego powiatu
do £obza po kosmetyki
(£OBEZ) Zarzut kradzie¿y
us³ysza³ mê¿czyzna, mieszkaniec
powiatu œwidwiñskiego, który w
jednym z ³obeskich marketów
krad³ kosmetyki.
W pi¹tek dy¿urny komendy
otrzyma³ zg³oszenie o kradzie¿y, która mia³a miejsce w jednym z marketów w £obzie. Mê¿czyzna po kradzie¿y wsiad³ do samochodu i odjecha³. Szybkie dzia³ania policjantów
sprawi³y, ¿e w bardzo krótkim czasie
sprawca zosta³ zatrzymany. Jak siê
okaza³o, przyjecha³ on wspólnie z
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dwoma kolegami na przeja¿d¿kê do
£obza. Do marketu poszed³ kupiæ
piwo, a wyszed³ z niego z torb¹ pe³n¹
kosmetyków, za które nie mia³ zamiaru zap³aciæ. Dodatkowo okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna jest nietrzeŸwy i noc
musia³ spêdziæ w areszcie. Dzisiaj
us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y, do którego przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia. Ukrad³ kosmetyki wartoœci oko³o 370 z³. Skradzione przedmioty zosta³y odzyskane.
Teraz o dalszym losie 24 latka
zadecyduje s¹d. Za kradzie¿ grozi mu
kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Dachowanie
pod Wêgorzynem

Wybory ju¿ w niedzielê
(WOJTASZYCE). 22 wrzeœnia
w okrêgu nr 7 dla so³ectwa Wojtaszyce odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Dobrej.
Do wyborów wystartowa³y dwie
kandydatki, obie zamieszka³e w
Wojtaszycach: Zenobia Krzak, lat 66
z KWW Masz Wybór oraz Wioletta
Perek z KWW, lat 39.
Obwodowa Komisja Wyborcza
przeprowadzi g³osowanie w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Dobrej w dniu 22 wrzeœnia
2013 r. w godzinach od 8.00 do 22.00

w okrêgu Nr 7 w lokalu Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach.
W sk³ad Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 w Wojtaszycach, w
wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Dobrej wchodz¹: przewodnicz¹cy: Regina Rusakowicz zam. Dobra, zastêpca przewodnicz¹cego: - Alicja Sokal – zam. Dobra,
cz³onkowie: Wies³awa Marut – zamieszka³a w Wojtaszycach, Anna
Albiniak-Róg - zam. - Wojtaszyce
oraz Jolanta Miko³owska – zamieszka³a w Krzemiennej.
MM

15 wrzeœnia o godz. 19.20, na trasie £obez-Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki Renault najprawdopodobniej wpad³ w poœlizg, w
wyniku czego dachowa³. Na miejscu

Dachowanie
w Sosnówku
(SOSNÓWKO). 14 wrzeœnia br
oko³o godz. 12.15 w Sosnówku,
gm. Resko, kieruj¹cy samochodem VW mieszkaniec gminy Resko wyjecha³ z drogi podporz¹d-

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

Skup i sprzeda¿
surowców wtórnych
Barsul Stanis³aw
£obez, ul. Podgórna 4D

nie zastano kierowcy, byli jedynie
dwaj pasa¿erowie. W wyniku kolizji
nikt nie dozna³ obra¿eñ. Obecnie
trwaj¹ czynnoœci maj¹ce na celu
ustalenie sprawcy kolizji drogowej.

Zapraszamy

kowanej, w wyniku czego mieszkaniec Reska kieruj¹cy samochodem marki Toyota, chc¹c unikn¹æ
zderzenia, zjecha³ do rowu, gdzie
dachowa³.
(kp)
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55 tys. z³ na lokale Nie p³aæmy za b³êdy
komunalne
(£OBEZ). Radna Krystyna Bogucka podczas sesji Rady Miejskiej zwróci³a uwagê, by pracownicy magistratu przyjrzeli siê zapisom rzeczoznawców w czêœci opisowej dzia³ek wyznaczonych na
sprzeda¿. Wskaza³a, ¿e za b³êdy w
opisach trzeba póŸniej p³aciæ.
Radna jest cz³onkiem komisji do
spraw przetargów. Zwróci³a uwagê,
¿e nie ma takiego okreœlenia jak
„dzia³ka czêœciowo uzbrojona” albo
„uzbrojenie w drodze”, a takie zapisy znajduj¹ siê w opisie dzia³ek. To
mo¿e doprowadziæ i doprowadza do
nieporozumieñ i koniecznoœci wyp³acania przez gminê odszkodowañ.
Radna Krystyna Bogucka zwróci³a uwagê, ¿e gmina nie ma prawa
podnosiæ wartoœci dzia³ki, wpisuj¹c,

(£OBEZ). Burmistrz na wrzeœniow¹ sesjê przygotowa³ informacjê o pracy burmistrza miêdzy sesjami, obejmuj¹c¹ okres od 1 czerwca do 31 lipca. Ani s³owa nie by³o na
temat pracy w sierpniu i na pocz¹tku wrzeœnia.
Teoretycznie radni prosili burmistrza, aby brakuj¹cy okres w informacjach przedstawi³ podczas sesji.
W praktyce burmistrza na sesji nie
by³o, nie zosta³a te¿ przygotowana
jakakolwiek informacja o tym, co
burmistrz porabia³ przez ponad miesi¹c.
Zgodnie z informacj¹ burmistrza
wydzia³ Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska w czerwcu i
lipcu wyda³ niemal 55 tys. z³ w ramach nadzoru nad utrzymaniem lokali komunalnych i poprawy stanu
technicznego.
Na konserwacjê bie¿¹c¹ budynków, lokali komunalnych zakup materia³ów, narzêdzi wydano 18,4 tys.
z³, w tym: 2687z³ na ocieplenie œcian
budynku w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci, 2,5 tys. z³ na wymianê 3
okien równie¿ przy ul. Niepodleg³oœci, 2,3 tys. z³. z kolei przy ul. Kom.
paryskiej na wymianê drzwi wejœcio-

wych przeznaczono kwotê 2,3 tys. z³.
Wymiana drzwi przy ul. Niepodleg³oœci kosztowa³a ju¿ 2,6 tys. z³. Na
wymianê 3 szt. okien w Ro¿nowie
wydano 3,2 tys. z³. Kolejna wymiana
okien, tym razem ³¹cznie 5 szt. mia³a
miejsce w £obzie przy ul. Murarskiej, ul. Bema oraz w Dalnie, gdzie
na ten cel wydano 4,6 tys. z³.
Naprawa instalacji elektrycznych w £obzie przy ul. Wojska Polskiego oraz w Worowie kosztowa³y
60 z³.
Na roboty hydrauliczne (awarie),
zakupy w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci, Budowlanej, Kraszewskiego, ul. Kolejowej, ul. Niepodleg³oœci
i w Worowie – 7,3 tys. z³. Ca³odobowy dy¿ur hydrauliczny w czerwcu i
lipcu kosztowa³ 600 z³.
Przestawienie pieców w £obzie
przy ul. Podgórnej to wydatek wynosz¹cy niemal 3,7 tys. z³. Przegl¹dy
gazowe i hydrauliczne kosztowa³y
669 z³, natomiast przegl¹dy kominiarskie (opinie) - 1,7 tys. z³.
Za wywóz odpadów komunalnych gmina zap³aci³a 3,8 tys. z³. Kolejny wydatek obejmowa³ pomieszczenie wêz³a ciep³owniczego w lokalu u¿ytkowym w £obzie przy ul.
Sienkiewicza w wysokoœci 452 z³.
Razem wydatkowano 54.667 z³. MM

¿e znajduje siê tam ogrodzenie, skoro ogrodzenie jest w³asnoœci¹ osoby prywatnej, która ow¹ dzia³kê
u¿ytkowa³a. Ogrodzenie nie jest w³asnoœci¹ gminy i jej w³aœciciel mo¿e je
rozebraæ.
- Jeœli uwa¿amy, ¿e dzia³ka jest
niew³aœciwie opisana, to nale¿y
zwróciæ opis do poprawy, a nie p³aciæ – stwierdzi³a radna.
MM

Biblioteki maj¹ byæ
bardziej aktywne
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miejskiej radni apelowali, aby
biblioteka wêgorzyñska bardziej
zaanga¿owa³a siê w pozyskiwanie
œrodków zewnêtrznych na ksi¹¿ki
i remonty.
Wêgorzyñska biblioteka posiada filie w Sielsku i w Runowie Pomor-

skim. Obiekt wymaga remontu. Radni poinformowali, ¿e gimnazjum realizuje trzy projekty, szko³y podstawowe – po dwa, a biblioteka – ¿adnego. Poprosili aby burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska zmotywowa³a panie pracuj¹ce w bibliotece do pozyskiwania ksi¹¿ek i remontów swoich obiektów.
MM

Chodniki wykona Drokon
(£OBEZ). Do koñca paŸdziernika ma trwaæ przebudowa chodników
w £obzie w ul. Armii Krajowej,
Bema i Waryñskiego.
Zadanie wykonana znane w
£obzie Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe DROKON Kazimierz Jasik Spó³ka Jawna

ze Œwidwina. Szacunkowa wartoœæ
zamówienia wynosi³a 120.777 z³. Firma ze Œwidwina zaoferowa³a kwotê
w wysokoœci 82.351,10 z³. W przetargu wystartowa³y dwie firmy, oferta z
najwy¿sz¹ cen¹ zaproponowana
przez firmê z Lekowa przewy¿sza³a
œwidwiñsk¹ o niemal 14 tys. z³. MM

W dniu 10 wrzeœnia br oko³o
godz. 15.10 na drodze K20 kieruj¹cy
samochodem BMW mieszkaniec
gminy £obez nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo skrêcaj¹cej motorowerem mieszkañce gminy Wêgorzyno, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia pojazdów.

samochodu marki BMW - uczestnika kolizji drogowej - w wyniku czego
dosz³o do zderzenia miêdzy pojazdami.

W tym samym miejscu kieruj¹cy
samochodem marki VW mieszkaniec Wêgorzyna nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci w trakcie omijania

W dniu 11 wrzeœnia br. na drodze
Nowogard - Dobra kieruj¹cy samochodem marki VW mieszkaniec gminy Nowogard nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu mieszkance Nowogardu, kieruj¹cej samochodem marki Toyota, doprowadzaj¹c do zderzenia pojazdów.
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Uwaga! Wjazd do £obza zamkniêty!
(£OBEZ). Od wtorku 17 wrzeœnia do czwartku 19 wrzeœnia bêdzie trwa³ remont przejazdu kolejowego w ul. Waryñskiego. Tym samym osoby wyje¿d¿aj¹ce z £obza
lub wje¿d¿aj¹ce do £obza od strony
Wêgorzyna bêd¹ musia³y jechaæ
objazdem przez Bonin. Objazd ulic¹
Wêgorzyñsk¹ jest niemo¿liwy w
zwi¹zku z trwaj¹cymi tam pracami
zwi¹zanymi z budow¹ wodoci¹gu.
O fakcie zamkniêcia przejazdu
kolejowego na ul. Waryñskiego w
£obzie magistrat dowiedzia³ siê
przypadkowo. Nie by³o ¿adnej oficjalnej informacji ani od PKP Polskie
Linie Kolejowe, ani od Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich czy od marsza³ka,
który przed³u¿y³ organizacjê ruchu z
2009 roku, gdy wykonywano przejazd. Obecnie na przejeŸdzie bêd¹
wykonywane poprawki w ramach
gwarancji. Okaza³o siê, ¿e szyny
kolejowe zosta³y Ÿle po³o¿one i nie
ma mo¿liwoœci zorganizowania ruchu wahad³owego przez ulicê. Musi

byæ zamkniêta ca³kowicie, bowiem
szyny kolejowe bêd¹ wymieniane na
ca³ej szerokoœci jezdni.

remontowi. W poniedzia³ek zosta³a
wys³ana tam równiarka, aby zapewniæ jej przejezdnoœæ.

Dzieci doje¿d¿aj¹ce ze Œwiêtoborca bêd¹ musia³y w czasie prac na
przejeŸdzie dojœæ do przejazdu,
przejœæ na druga stronê i dopiero
tam bêdzie podstawiany dla nich
autobus.
Objazd dla przeje¿d¿aj¹cych
przez £obez wyznaczony jest przez
Drawsko, ale nikt z PKP ani województwa nie pomyœla³ o mieszkañcach gminy, w tym o uczniach doje¿d¿aj¹cych do szkó³.
W poniedzia³ek magistrat otrzyma³ zgodê od Nadleœnictwa na mo¿liwoœæ skorzystania w tych dniach z
drogi leœnej prowadz¹cej przez Bonin z wjazdem w Œwiêtoborcu. Droga
ta zosta³a wybudowana w miejscu
istniej¹cej wczeœniej gruntowej w
ubieg³ym roku. Nowa droga jest jedynie na odcinku nale¿¹cym do
Nadleœnictwa, bli¿ej wsi jest ju¿ w³asnoœci¹ gminy i nie zosta³a poddana

Podczas prac na przejeŸdzie w ul.
Waryñskiego w 2009 roku mieszkañcy £obza i okolic korzystali z mo¿liwoœci przejazdu ul. Wêgorzyñsk¹.
Obecnie jest to niemo¿liwe ze wzglêdu na trwaj¹ce tam prace ziemne
zwi¹zane z budow¹ kanalizacji.
Zignorowanie przez PKP oraz
marsza³ka zarówno w³adz, jak i mieszkañców £obza poprzez brak powiadomienia o maj¹cych rozpocz¹æ siê
pracach z pewnoœci¹ spowoduje
chaos wœród osób chc¹cych zarówno wyjechaæ, jak i wjechaæ do miasta. Pokazuje to równie¿ brak wyobraŸni i skoordynowanych dzia³añ
pomiêdzy instytucjami.
Ta sytuacja po raz kolejny wskazuje na koniecznoœæ budowy przed³u¿enia ul. Wêgorzyñskiej do ul. Waryñskiego. Mo¿e, skoro marsza³ek
tak ³atwo i bez konsultacji z w³adzami
miasta wskazuje rozwi¹zania bez in-

formowania o tym mieszkañców
£obza, to do³o¿y z w³asnej puli pieni¹dze na budowê objazdu. Obecna
sytuacja pokazuje, ¿e nie mo¿e byæ
tylko jeden wjazd i wyjazd z miasta,
gdy¿ w razie prac na drodze, wypadku b¹dŸ jakiegokolwiek innego zdarzenia - ca³e miasto jest zablokowane.
Autobusy za poci¹gi
Równoczeœnie w zwi¹zku z pracami na torach zostan¹ wytrzymane
poci¹gi na trasie £obez-Runowo
Pomorskie. W zwi¹zku z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP
Polskie Linie Kolejowe wprowadzona zostanie zastêpcza komunikacja
autobusowa z £obza do Runowa
Pomorskiego, przez Siedlice. Autobusy bêd¹ kursowaæ zamiast poci¹gów Przewozów Regionalnych od
17 do 19 wrzeœnia, od godz. 8.00 do
godz. 18.00. Komunikacja zastêpcza
bêdzie obowi¹zywaæ na odcinkach
Runowo Pomorskie - £obez - Runowo Pomorskie oraz Lesiêcin - Runowo Pomorskie - Lesiêcin.
MM

Turystyka i sport
Jest nowy zastêpca
komendanta w £obzie po ³obesku
(£OBEZ). Podczas wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz w informacji pisemnej poinformowa³, ¿e
przebadano wodê w czterech zbiornikach wodnych,
zwyczajowo u¿ywanych do k¹pieli na terenie gminy
£obez, tj. Dybrzno (Miejskie), Moszczenica, Karwowo
i Klêpnicko (jest ona przydatna do k¹pieli w miejscach
wykorzystywanych do k¹pieli w rejonie pla¿).

(£OBEZ). Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp.
Jaros³aw Sawicki rozkazem personalnym z dnia 4 wrzeœnia 2013 r.
mianowa³ na stanowisko I Zastêpcy
Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie podinsp. Roberta Rogowskiego.
Wprowadzenie nowego zastêpcy komendanta odby³o siê w poniedzia³ek, 16 wrzeœnia, w komendzie
Policji w £obzie. Nowego zastêpcê
uroczyœcie wprowadzi³ i zaprezentowa³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp.
Piotr Ostrowski. Wiele ciep³ych
s³ów pad³o tak¿e z ust dotychczasowego bezpoœredniego prze³o¿onego nowego zastêpcy - dowódcy Oddzia³u Prewencji m³. insp. Ryszarda
Gana.
Komendant Powiatowy Policji w
£obzie m³. insp. Jacek Dobrek w
imieniu swoim, a tak¿e policjantów,
policjantek oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w £obzie, których tak¿e nie zabrak³o podczas wprowadzenia, przywita³ swojego zastêpcê ¿ycz¹c mu
owocnej wspó³pracy.
Podinsp. Robert Rogowski w
Policji pracuje od paŸdziernika 1993
roku. Swoj¹ s³u¿bê rozpocz¹³ w Od-

My informujemy, ¿e podczas
ch³odnego wrzeœnia nikt nie k¹pie
siê w jeziorach, tote¿ informacja trochê zdezaktualizowana.

dziale Prewencji w Szczecinie. W
roku 2001 ukoñczy³ Szko³ê Policji w
Szczytnie. Do roku 2005 by³ zastêpc¹
Dowódcy Kompanii Oddzia³u Prewencji w Szczecienie, a od 2005 r. do
wrzeœnia tego roku by³ dowódc¹ Oddzia³u Prewencji.
Z wykszta³cenia I Zastêpca Komendanta jest politologiem. Ukoñczy³ Akademiê Œwiêtokrzysk¹ w
Kielcach oraz studia podyplomowe
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i
Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego na kierunku Zarz¹dzanie
Zasobami Ludzkimi.
Prywatnie jest ojcem 7-letniej
córki.
(kp)

Z informacji wynika równie¿, ¿e w
zakresie sportu i turystyki przygotowano m.in: halê do widowiska teatralnego, obiekt stadionu w celu
obchodów Dnia Dziecka dla przedszkolaków, zorganizowanych na
stadionie miejskim w £obzie, wspó³organizowano: fina³ „Czwartków
Lekkoatletycznych”, spotkanie pokoleñ w ramach obchodów 50-Lecia
dzia³alnoœci Klubu Sportowego
„Œwiatowid”, „Dni £obza 2013 ” na
sportowo (turnieje pi³ki no¿nej oraz
meczu trampkarzy „Œwiatowida”
£obez z „Pogoni¹” Szczecin, biegów
ulicznych, tzw. „£obeskiej dziesi¹tki” a tak¿e udostêpniono halê na
testy sprawnoœciowe dla policji.
Kolejne dzia³ania w ramach spor-

tu w gminie polega³y na wystawianiu faktur za korzystanie z hali oraz
refaktur za media zu¿yte przez dzier¿awców pomieszczeñ hali.
W ramach przygotowania do
sezonu przygotowano trasy rowerowe, piesze i tereny turystyczne
przez zlecenie sprz¹tania, koszenia i
wykonywania drobnych napraw infrastruktury turystycznej (objête
zosta³y czêœciowym okresowym
monitoringiem).
Dodatkowo dokonano przegl¹du technicznego hali sportowo- widowiskowej (uzyskano pozytywne
wyniki przegl¹dów uwidocznione w
protoko³ach).
Wykonano oczyszczenie dna jeziora po prawej i lewej stronie pomostu rekreacyjnego na jeziorze Moszczenica ko³o Unimia oraz wykonano
podejœcia do budowy 5 pomostów
wêdkarskich przy u¿yciu koparki z
„wêdk¹” (KM-60).
op
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Po co komu te £obziuki, nie lepiej
dziurê w p³ocie za³ataæ?
(£OBEZ). 28 wrzeœnia
odbêdzie siê w tym
mieœcie impreza pod
nazw¹ „£obziuki”,
która ma pokazaæ
twórcze dokonania
mieszkañców naszego
powiatu.
Docelowo „£obziuki” maj¹ byæ
organizowane w czerwcu. W tym
roku wyj¹tkowo – we wrzeœniu.
Pomys³ ich zorganizowani narodzi³
siê oddolnie, jako pragnienie wielu
artystów i mi³oœników sztuki. Pojawi³ siê na Powiatowej Radzie Kultury, gdzie zosta³ przedyskutowany, wzbogacony o nowe pomys³y.
Znalaz³ zrozumienie w Zarz¹dzie
Powiatu, tym bardziej, z podobn¹
ide¹ wychodzi³ starosta. Pomys³
zaakceptowa³a Rada Powiatu,
gdzie równie¿ nie brakuje osób rozumiej¹cych znaczenie kultury.
Przeznaczono na jej realizacjê 20
tys. z³. Idea jednak by³a taka, ¿e
imprezê zorganizuje stowarzyszenie, a nie starostwo. Zorganizowano przetarg na organizacjê, który
wygra³a Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu £obeskiego i to
ona, korzystaj¹c z pomocy Wydzia³u Oœwiaty i Promocji starostwa, podjê³a siê zorganizowania
£obziuków, nadaj¹c im ostateczny
kszta³t.

Jednak nie ka¿dy widzi koniecznoœæ organizowania imprezy zwi¹zanej z kultur¹ w czasach, gdy wokó³
kryzys, a w drogach pe³no dziur. Z
pytaniem „po co nam „£obziuki”, nie
lepiej dziurê w p³ocie albo drodze za³ataæ?” zwróciliœmy siê do starosty –
szefa instytucji, która na ten cel przeznaczy³a 20 tys. z³.
- To jakby zapytaæ: po co nam
muzyka, przecie¿ do ¿ycia wystarczy jedzenie. A mówi¹c powa¿nie,
w³adze samorz¹dowe naszego powiatu podjê³y siê zadania polegaj¹cego na pobudzaniu ró¿norodnej,
pozaszkolnej i pozazawodowej aktywnoœci mieszkañców, obejmuj¹cej dzia³alnoœæ spo³eczn¹, sportow¹, artystyczn¹. Wszystkie propozycje odwo³uj¹ siê do aktywnoœci i zainteresowañ ¿ywych w naszym spo³eczeñstwie. Dobrym tego
przyk³adem jest coroczna impreza
pod nazw¹ £obeska Baba Wielkanocna, która dynamicznie siê rozwija i przyci¹ga licznych uczestników,
nie tylko z naszego powiatu. Trzeba
jednak powiedzieæ, ¿e impreza ta
jest œciœle powi¹zana z wiekowymi
tradycjami obchodów Œwi¹t Wielkanocnych. Naszym celem by³o
poszerzenie oferty prowadz¹cej do
zaprezentowania mo¿liwie najszerszego spektrum zainteresowañ i
twórczoœci artystycznej naszych
mieszkañców. Jako ¿e nie posiadamy
patentu na m¹droœæ, to powo³aliœmy
organ doradczy pod nazw¹ Powiatowa Rada Kultury, która staj¹c siê

Park jako zachêta
(£OBEZ). Gdy w £obzie chroni
siê miejsce po starym cmentarzu,
choæ ostatnie pochówki mia³y tam
miejsce jeszcze przed wojn¹, w Œwinoujœciu wydaje siê 4,2 miliona z³,
przy wsparciu PROW, na otwarcie
parku w miejscu po nekropolii.
Gdy w £obzie op³aca siê wycinaæ
drzewa w parku za cmentarzem, wyznaczaæ alejki i kwatery, blokowaæ
mo¿liwoœæ wykorzystania patelni na
miejsce spotkañ b¹dŸ lodowisko,
zamiast wykorzystaæ stary cmentarz
na pochówki, a wszystko w imiê
ochrony rzekomych grobowców, w
Œwinoujœciu wydaje siê 4,2 miliona
z³, aby teren po by³ym cmentarzu
zmieniæ na park z atrakcjami dla dzieci.
W pi¹tek 13 wrzeœnia br. w Œwinoujœciu, z udzia³em marsza³ka Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza zosta³ otwarty
nowy park. Jego przebudowa zosta³a zrealizowana dziêki œrodkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Prace
budowlane trwa³y od sierpnia 2012
roku.
Park powsta³ na obszarze dawnego cmentarza i jego za³o¿eniem by³o
podniesienie jakoœci przestrzeni
publicznej. Otoczony jest zabudow¹
mieszkaln¹ i us³ugow¹, a jego realizacja ma zachêciæ potencjalnych
przedsiêbiorców do rozszerzania
swoich dzia³alnoœci.
Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 to suma blisko 2,1 miliona
z³otych.
op

panelem dyskusyjnym, doprowadzi³a do skrystalizowania pogl¹dów i sformu³owania mo¿liwoœci
realizacji dzisiaj realizowanego
projektu. Nazwa imprezy jest pomys³em Kazimierza Rynkiewicza.
Rada Powiatu, akceptuj¹c projekt,
przeznaczy³a na jego realizacjê niezbêdne œrodki. Rolê organizatora
powierzyliœmy tym razem Lokalnej
Organizacji Turystycznej Powiatu
£obeskiego. Propozycja skierowana jest do wszystkich twórców
kultury, pasjonatów, kolekcjonerów, którzy chcieliby swoj¹ pasj¹
podzieliæ siê z innymi, a jeszcze
lepiej zainspirowaæ do aktywnego
uczestnictwa. Wiemy, ¿e wiele
osób mieszkaj¹cych na terenie
powiatu ³obeskiego to ludzie wyj¹tkowi pod wzglêdem swoich zainteresowañ, zdolnoœci artystycznych, a tak¿e chêci dzielenia siê
swoimi talentami z innymi. Wierzymy, ¿e ten pomys³ wzbudzi podobne zainteresowanie i aktywne
uczestnictwo, jak ma to miejsce w
przypadku Baby Wielkanocnej,
czy sportu m³odzie¿owego. Serdecznie wiêc zapraszamy wszystkich tych, którzy maj¹ wra¿enie, ¿e
ta oferta do nich jest adresowana,
a tak¿e tych, którzy jeszcze tego
nie wiedz¹, bo 28 wrzeœnia na pewno bêd¹ mogli odkryæ w sobie nowe
zainteresowania – powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Gdy wiele osób na terenie powiatu ³obeskiego poszukuje to¿samo-

œci, korzeni, tego co nas ³¹czy i jednoczy, szukaj¹c w niemieckiej historii, pomorskiej kuchni, obiektach,
nazwach i starych widokówkach,
starostwo od lat organizuje
£obesk¹ Babê Wielkanocn¹, dziêki
której poznajemy nasze w³asne tradycje przywiezione na te ziemiê z
ró¿nych stron. I gdy ci pierwsi
mówi¹, ¿e jesteœmy mieszank¹ i trudno znaleŸæ wspólny mianownik,
£obeska Baba pokazuje, ¿e wcale nie
tak trudno. Teraz powstaj¹ „£obziuki”, skierowane do szerszej spo³ecznoœci i z szersz¹ ofert¹, bo to co nas
naprawdê ³¹czy, to kultura i sztuka,
które nie maj¹ granic, o czym ca³kiem
niedawno przekona³ siê £obeski
Dom Kultury, organizuj¹c warsztaty
dla mieszkañców gminy oraz m³odzie¿y z Niemiec i Bia³orusi. W sztuce nie ma granic, jednak dla sztuki inspiracj¹ staæ siê mo¿e kultura i tradycja, z których wyrastaj¹ artyœci.
Sztuka ³¹czy nie tylko artystów, ale
zespala czêsto skonfliktowan¹ zbiorowoœæ, tworzy wspólnotê, utrwala
narodowe i lokalne wartoœci.
„£obziuki” to nie tylko wystawa
prac, to z jednej strony prezentowanie siê twórców, z drugiej tworzenie
i nauka tworzenia w trakcie trwania
imprezy, to tak¿e np. mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na forum publicznym. Propozycji jest bardzo wiele –
wystarczy jedynie z nich skorzystaæ 28 wrzeœnia, a w przysz³ym roku
wzbogaciæ w³asnymi pomys³ami i
sugestiami.
MM

tygodnik ³obeski 17.9.2013 r.

£OBEZ

Str
Str.. 7

Nowe przedszkole ju¿ otwarte
(£OBEZ). Nowe
przedszkole w £obzie
funkcjonuje ju¿ od 2
wrzeœnia, choæ oficjalne
otwarcie zaplanowane
jest dopiero na
12 paŸdziernika z okazji
Dnia Komisji Edukacji
Narodowej. Koszt
inwestycji to oko³o
3,4 miliona z³otych.
Do przedszkola prowadz¹ trzy
wejœcia: do starej czêœci – od strony
ul. Mickiewicza, natomiast do nowej
- od strony ul. Spokojnej i ul. Okopowej. Przy przedszkolu znajduj¹ siê
trzy parkingi na oko³o 30 miejsc.
Nowa czêœæ przedszkola zaprojektowana jest w taki sposób, aby
jak najwiêcej œwiat³a dziennego
wpada³o do wewn¹trz. Zastosowano wiêc nie tylko du¿e, przestronne
oszklone œciany, ale i œwietliki. Du¿a
powierzchnia przeszklenia wp³ywa
na poczucie przestronnoœci oraz
samopoczucie osób przebywaj¹cych w takim pomieszczeniu. W zimie z kolei przeszklenia pozwol¹
dzieciom cieszyæ siê widokiem zaœnie¿onego podwórka.
W nowej czêœci przedszkola,
po³¹czonej ³¹cznikiem ze „starym
budynkiem” nie ma kuchni; tutaj
znajduje siê rozdzielnia. Do rozdzielni przywo¿one s¹ posi³ki dla dzieci
do piêciu znajduj¹cych siê tu oddzia³ów przedszkolnych. Kuchnia
funkcjonuje w starej czêœci obiektu.
Ka¿da z piêciu grup przedszkolnych ma w³asn¹ szatniê. Jednak fakt,
i¿ nie s¹ przedzielone murami, a jedynie niewysokimi œciankami dzia³owymi, nadaje rozwi¹zaniu lekkoœci i
przestronnoœci.
Przedszkole bêdzie ogrzewane
nawiewem z góry; ciep³o dostarczy
SEC. W tej chwili ciep³a woda podawana jest z dwóch bojlerów do czasu
w³¹czenia c.o.

Maj¹ miejsce dla siebie
£¹cznie z punktem przedszkolnym jest 18 oddzia³ów, przy czym do
przedszkola zosta³y przeniesione
oddzia³y ca³odzienne z „Dwójki” i
oddzia³ z „Jedynki”. Obecnie w
„Dwójce” pozosta³y cztery piêciogodzinne oddzia³y, natomiast w „Jedynce” nie ma ¿adnego oddzia³u
przedszkolnego.
£¹cznie jest 439 przedszkolaków, z tym ¿e w obiekcie przedszkola
przy ul. Mickiewicza umieszczono
274 milusiñskich. Nowo wybudowana czêœæ przedszkola mieœci aktualnie 129 przedszkolaków.
W przedszkolu, bez punktu
przedszkolnego, zatrudnionych jest
29 nauczycieli, 14 osób jako pomoc
nauczyciela, 5 specjalistów, 1 konserwator, 6 osób w kuchni, dwie
osoby w administracji, a kontrolê
nad wszystkim sprawuje dyrektor
Mariola Kotowicz oraz wicedyrektor Gra¿yna Tokarska.
Tak znacz¹ca liczba najm³odszych sprawi³a, ¿e postanowiono
wybudowaæ sporych rozmiarów hol,
po³¹czony oszklon¹ przesuwn¹
œcian¹ z sal¹ widowiskow¹. Tym
samym pomieszczenia spe³niaj¹ podwójne funkcje – ma³ej sali i holu, a po
po³¹czeniu – du¿ej sali widowiskowej, w której spokojnie pomieszcz¹
siê rodzice podczas zebrañ, b¹dŸ te¿
milusiñscy i ich rodzice podczas
przedstawieñ albo imprez organizowanych specjalnie dla nich.
- W przedszkolu poza podstaw¹
programow¹ od paŸdziernika bêd¹
prowadzone zajêcia dodatkowe.
Zajêcia taneczno-umuzykalniaj¹ce
prowadzone przez nauczycieli poszczególnych grup (dawna rytmika),
natomiast jêzyk angielski i filharmonia bêd¹ op³acane z bud¿etu gminy.
Jêzyk angielski bêdzie tylko w oddzia³ach ca³odziennych, a filharmonia dla wszystkich. Niestety w oddzia³ach piêciogodzinnych nie ma
mo¿liwoœci prowadzenia zajêæ z jêzyka angielskiego ze wzglêdu na

fakt, ¿e nie przewiduje tego podstawa programowa. Tak by³o równie¿
wczeœniej – wyjaœni³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
Wprawdzie oddzia³y w przedszkolu s¹ oœmio- i dziewiêciogodzinne, ale i tak wiêkszoœæ rodziców zg³osi³a pobyt dziecka na trzy-cztery
godziny.
Jeszcze do zrobienia
Wprawdzie ju¿ od 2 wrzeœnia
trwaj¹ zajêcia w salach, jednak gabinety dla administracji nie s¹ jeszcze
do koñca umeblowane. To jednak
nikomu nie przeszkadza, skupiono
siê bowiem przede wszystkim na
przygotowaniu miejsc dla najm³odszych. Gdy jedni z zainteresowaniem przygl¹dali siê pracom na terenie przedszkola, rodzice oraz wszyscy pracownicy placówki zakasali
rêkawy i przez oko³o dwa tygodnie
ciê¿ko pracowali przy przenoszeniu
mebli, ustawianiu i sprz¹taniu, tak
aby 2 wrzeœnia dzieci przysz³y nie
tylko do umeblowanych, ale i piêknie przystrojonych sal. Wszystkim
nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêkowania.
Ca³e przedszkole ma powierzchniê zabudowy 1515 m.kw, a po-

wierzchnia u¿ytkowa wynosi 1266
m.kw. Pozwolenie na u¿ytkowanie
jest na razie na budynek z zaznaczeniem, ¿e do wykonania pozosta³y
jeszcze elementy wykoñczeniowe
elewacji oraz zagospodarowanie terenu. Do oficjalnego otwarcia przedszkola pojawi¹ siê tu nasadzenia,
które sprawi¹, ¿e i otoczenie stanie
siê mi³e dla oka.
Boazeria
O ile obecna firma wykonuje
swoj¹ pracê szybko, sprawnie i solidnie, o tyle pozostaje w zawieszeniu kwestia wykonania poprawek
przez poprzedni¹ firmê, która rozpoczê³a prace budowlane, a z któr¹
gmina rozwi¹z³a umowê. Po przegl¹dzie okaza³o siê, ¿e boazeria na zewn¹trz budynku jest wadliwa. Firma,
która j¹ wykonywa³a, nie podpisa³a
jednak protoko³u z przegl¹du, od¿egnuj¹c siê tym samym od odpowiedzialnoœci za wykonanie poprawek.
Przy rozwi¹zaniu umowy z t¹ firm¹
gmina podpisa³a ugodê, w której firma udzieli³a gwarancji na wykonane
prace. Kwestia w³aœciwego wykonania boazerii mo¿e zakoñczyæ siê w
s¹dzie. To jednak nie wp³ywa na
funkcjonowanie przedszkola. MM
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Do¿ynki Powiatowo-Gminne w Dobrej
(DOBRA) W Dobrej
odby³y siê 14 wrzeœnia
do¿ynki powiatowe
i zarazem gminne.
Po mszy œwiêtej w koœciele barwny korowód przeszed³ na stadion,
gdzie odby³y siê uroczystoœci do¿ynkowe. Nagrodzono wieñce i
ozdoby do¿ynkowe, a tak¿e stoiska
przygotowane przez gminy i so³ectwa powiatu ³obeskiego. W czasie
do¿ynek odby³ siê równie¿ turniej
do¿ynkowy pomiêdzy dru¿ynami reprezentuj¹cymi wszystkie nasze
gminy. Emocji by³o sporo.
Piêkne wieñce, ozdoby, stoiska,
p³ody rolne, zwierzêta, k³osy, owoce, najwymyœlniejsze wyroby z naturalnych darów ziemi - to wszystko
stanowi³o urok do¿ynek i mog³o
budziæ zachwyt uczestników. Kto
nie by³, mo¿e obejrzeæ piêknie zrobione zdjêcia z tych do¿ynek, zamieszczone na stronie internetowej
Powiatu £obeskiego.
Wyniki konkursów do¿ynkowych, konkurs wieñców i ozdób do¿ynkowych.
Wieñce i ozdoby do¿ynkowe oceni³a komisja w sk³adzie: Ryszard
Sola – Burmistrz £obza, przew. Komisji; Bogdan Mat³awski – kulturoznawca i etnolog, reprezentant powiatu; ks. £ukasz Mróz - przedstawiciel proboszcza parafii pw. Œw. Klary
w Dobrej; S³awomir Ciesielski - Kierownik Biura wdra¿ania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 - przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Pawe³ Marek – przedstawiciel Oddzia³u Regionalnego
ARiMR w Szczecinie, kierownik biura w £obzie; Barbara Wilczek – Burmistrz Dobrej; Józef Drozdowski –
Radny Powiatu £obeskiego, repre-

zentant Gminy Wêgorzyno; Józef
Wypijewski – Wójt Radowa Ma³ego; Jolanta Furman – Dyrektor Centrum Kultury w Resku. Oto wyniki jej
pracy.
WIEÑCE
I miejsce So³ectwo Radowo Ma³e
(gmina Radowo Ma³e) puchar i mikser, które ufundowali Starosta
£obeski Ryszard Brodziñski i Jaros³aw Rzepa, Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego.
II miejsce So³ectwo Ro¿nowo
(gm. £obez) grill elektryczny, fundator Starosta £obeski Ryszard Brodziñski.
III miejsce So³ectwo Poradz (gm.
£obez), wentylator stoj¹cy „OPTI”,
fundator Starosta £obeski Ryszard
Brodziñski.
OZDOBYDO¯YNKOWE
I miejsce So³ectwo Sielsko (gmina Wêgorzyno); blender Bosh, fundator Jaros³aw £ojko, Dyrektor OR
ARiMR w Szczecinie.
II miejsce So³ectwo Anielino
(gm. Dobra); mikser, fundator Starosta £obeski.
III miejsce So³ectwo Sienno Dolne (gm. Radowo Ma³e), termowentylator, fundator Starosta £obeski.
Pozostali wykonawcy wieñców
(Dobieszewo, Karnice, Gostomin,
Zwierzynek, Be³czna, Zagórzyce,
Prusinowo, Zajezierze, B³¹dkowo,
Wojtaszyce, Mieszewo, Orle) i
ozdób (Œwietlica Gardno i So³ectwo
Grzêzno) otrzymali ekologiczne nagrody uczestnictwa – zgniatarki
„OPTI” do opakowañ ufundowane
przez Starostê £obeskiego.
KONKURS STOISK
Stoiska ocenia³a komisja w
sk³adzie: Micha³ Kar³owski – Cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego,
przew. Komisji, Jan Mazuro – Radny
Gminy Wêgorzyno, Ireneusz Kabat
– Wiceburmistrz £obza, Ma³gorzata
Budzyñska – Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Radowo Ma³e, Alicja Tichanów – Zastêpca dyrektora Centrum
Kultury w Resku; Andrzej Gradus –
Cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego. W tym konkursie wszystkie nagrody ufundowa³ Starosta £obeski.
I miejsce RADOWO MA£E;
maszynka do miêsa.
II miejsce £OBEZ gofrownica.
III miejsce DOBRA, robot.
IV miejsce RESKO opiekacz.
V miejsce WÊGORZYNO toster.
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MIÊDZYGMINNYTURNIEJ
DO¯YNKOWY
Komisja w sk³adzie: Mateusz
Marszalec i Sebastian Czapiewski
oceni³a zmagania dru¿yn. W tym
konkursie równie¿ wszystkie nagrody ufundowa³ Starosta £obeski.
I miejsce dru¿yna gminy RESKO; zgniatarki „OPTI” do opakowañ - 5 szt.
II miejsce dru¿yna gminy WÊGORZYNO; zgniatarki „OPTI” do
opakowañ - 5 szt.
III miejsce dru¿yna gminy DOBRA; zgniatarki „OPTI” do opakowañ - 5 szt.
IV miejsce dru¿yna gminy RADOWO MA£E; Albumy „Powiat
£obeski – naturalnie” - 5 szt.
V miejsce dru¿yna gminy
£OBEZ; breloki do kluczy - 5 szt.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
tak¿e ramki do tablic rejestracyjnych
z napisem „Powiat £obeski – NATURALNIE!
„Aktywna i Ekologiczna Wieœ
Powiatu £obeskiego 2013”
Komisja w sk³adzie:
1) Jan Zdanowicz – Wicestarosta £obeski - przew. komisji,
2) Helena Szulc – Skarbnik Po-

DO¯YNKI 2013 W DOBREJ

wiatu – cz³onek komisji,
3) Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz – cz³onek komisji,
4) Katarzyna Trzciñska – Dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska –
cz³onek komisji,
5) Teresa £añ – Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji – cz³onek
komisji.
wizytowa³a wsie; w dniu 29:
Przytoñ, Winniki, Miszewo, Karnice,
Unimie, Ro¿nowo £obeskie i Tarnowo; w dniu 30 sierpnia: Starogard,
£agiewniki, £osoœniê, Wojtaszyce,
Krzemienn¹ i Dobropole. 4 wrzeœnia
2013 r. odby³o siê posiedzenie komisji konkursowej.
Komisja przyzna³a miejsca:
I - £agiewniki – 3 000 z³,
II - Dobropole – 2 000 z³,
III - £osoœnica – 1 000 z³,
wyró¿nienie dla wsi Karnice –
500 z³.
Na wniosek przewodnicz¹cego
Komisji dodatkow¹ nagrodê otrzyma³a wieœ Karnice za zaanga¿owanie
mieszkañców we wspóln¹ realizacjê
przedsiêwziêæ na rzecz wsi oraz pozytywn¹ postawê spo³eczn¹.
Pozosta³e wsie zostan¹ nagrodzone upominkami za udzia³ – s¹ to
ekologiczne zgniatarki do opakowañ.
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Obrona Cywilna Kraju funkcjonuje praktycznie tylko na papierze

Obrona cywilna ludnoœci to fikcja
Raport NIK pokazuje kolejny wycinek rozk³adaj¹cego siê pañstwa
Raport pokontrolny NIK
z przygotowania systemu
ochrony ludnoœci przed
klêskami ¿ywio³owymi oraz
sytuacjami kryzysowymi
na terenie kraju wskazuje
ogólny ba³agan i potencjalne
zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa obywateli
kraju.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a brak w Polsce spójnego systemu ochrony ludnoœci
przed sytuacjami kryzysowymi. Kolejne kontrole NIK w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludnoœci
wykazuj¹, ¿e stan ten trwa od wielu
lat. Obrona Cywilna Kraju funkcjonuje praktycznie tylko na papierze.
System powiadamiania ratunkowego (112) wprowadzany jest z naruszeniem przepisów ustawowych.
Osoba dzwoni¹ca pod 112 w dalszym ci¹gu nie mo¿e mieæ pewnoœci,
¿e zg³oszenie zostanie odebrane a
operator numeru alarmowego otrzyma automatycznie wiarygodne dane
o jej lokalizacji.
Ochrona infrastruktury krytycznej (szpitale, urzêdy itp.) opiera³a siê
do tej pory w du¿ej mierze na dzia³aniach doraŸnych, gdy¿ do czasu zakoñczenia kontroli nie opracowano
istotnych dokumentów planistycznych, w szczególnoœci Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury
Krytycznej, który powinien stanowiæ realne narzêdzie wspomagaj¹ce
dzia³ania organów w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia w
znacznych rozmiarach. W trakcie
kontroli Minister Spraw Wewnêtrznych nie posiada³ aktualnej wiedzy
o stanie zasobów ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego oraz o sposobie realizacji
przez Komendanta G³ównego Stra¿y Po¿arnej jego ustawowych zadañ. W ocenie NIK stwarza to potencjalne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa obywateli w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych.
Numer 112
Wybieraj¹c ten numer telefonu,
mieliœmy mieæ pewnoœæ, ¿e zostanie
on odebrany przez dyspozytora,
który powiadomi odpowiedni jednostki ratownicze. Okazuje siê, ¿e
centra powiadamiania ratunkowego
to tylko centra telefoniczne, operatorzy numerów alarmowych przyj-

muj¹ zg³oszenia i przekazuj¹ je dalej
do w³aœciwych s³u¿b. Dotychczas
nie przyjê³y one funkcji dyspozytorskich (dysponowanie si³ami i kierowanie akcjami ratowniczymi), a w³aœnie to by³o podwalin¹ reformy.
Ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej przewiduje, ¿e system powiadamiania ma byæ budowany na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W wiêkszoœci województw jest
budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodatku bez wymaganego ustaw¹ wspólnego stanowiska
kierowania komendanta wojewódzkiego PSP i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. OpóŸnia
siê wdro¿enie rozwi¹zañ teleinformatycznych, które umo¿liwi³yby odpowiednim s³u¿bom otrzymywanie
natychmiastowych informacji o lokalizacji osób dzwoni¹cych na numer 112. Zdaniem NIK nierealne jest
terminowe (czyli do koñca 2013 r.)
wprowadzenie pe³nej funkcjonalnoœci centrów powiadamiania ratunkowego.
Brakuje stra¿aków i sprzêtu
Izba dopatrzy³a siê równie¿ nieprawid³owoœci w organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (ksrg). Minister Spraw Wewnêtrznych nie posiada³ aktualnej
wiedzy o stanie wyposa¿enia stra¿aków. Blisko 50 proc. jednostek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w³¹czonych do ksrg nie mog³o braæ udzia³u
w bezpoœrednich akcjach ratunkowych z powodu problemów ze stabiln¹ obsad¹ kadrow¹ jednostek.
Obrona cywilna to fikcja
Struktura i organizacja obrony
cywilnej w Polsce pozostaje od wielu lat anachroniczna. Systematycznie maleje liczba jej formacji. Zmniejsza siê tak¿e liczba osób do niej powo³anych. Równie¿ wyposa¿enie,
jakim dysponuje obrona, jest przestarza³e albo niewystarczaj¹ce (np.
drastycznie brakuje punktów likwidacji ska¿eñ). W ostatnich latach
wiele aktów prawnych dotycz¹cych
obrony cywilnej przesta³o obowi¹zywaæ, jednak w ich miejsce nie zosta³y przyjête nowe regulacje. Zdaniem NIK obecny stan obrony cywilnej uniemo¿liwia jej sprawne w³¹czenie siê do usuwania skutków
klêsk ¿ywio³owych, a w przypadku
wojny przejêcie zadañ zwi¹zanych z
ochron¹ ludnoœci.
MSW (wczeœniej MSWiA) wraz

z Szefem Obrony Cywilnej Kraju pracuj¹ nad kompleksow¹ ustaw¹ o
ochronie ludnoœci od 2006 roku. Nie
widaæ jednak koñca tych prac.
£OBEZ
Obrona Cywilna praktycznie
le¿y i tak siê dzieje w ca³ym kraju. W
kraju schrony sprzedaje siê, jako coœ
niepotrzebnego i przynosz¹cego jedynie straty, bo wszak trzeba o nie
dbaæ. W latach 70-80, kiedy zakupywano sprzêt i œrodki ochrony indywidualnej mia³y s³u¿yæ przede
wszystkim wojsku na wypadek wojny. Wszyscy wiedzieli o co chodzi.
OC, jako s³u¿ba pomocnicza, dba³a o
magazyny a w razie wojny wydawa³a
karty mobilizacyjne. Dalsze utrzymywanie sprzêtu z lat 70 – 80 mija³o
siê ju¿ od dawna z celem, zosta³ zlikwidowany. Magazyny nie s¹ potrzebne, bo nie ma co w nich trzymaæ.
W £obzie schronów nie ma. S¹ jedynie plany na papierze co nale¿a³oby zrobiæ w razie zagro¿enia. Tylko
nie ma komu wrêczyæ kart mobilizacyjnych, po które trzeba wyst¹piæ do
WKU. Najbli¿sze WKU znajduje siê
w Koszalinie.
W £obzie zakupiono syreny w
ramach monitorowania i ostrzegania
ludnoœci. Problem jednak w tym, ¿e
w szko³ach nie uczy siê, w jaki sposób postêpowaæ w razie zagro¿eñ i
ma³o kto ju¿ pamiêta, co dany sygna³
oznacza. Syreny zazwyczaj w³¹cza
siê z okazji upamiêtnienia rocznic. W

ramach ochrony infrastruktury
technicznej zakupiono plandeki,
sprzêt oraz agregat pr¹dotwórczy,
aby w razie czego urz¹d móg³ funkcjonowaæ.
Do koñca roku gminy maj¹ wykonaæ nowe plany, gdy tak naprawdê
przyda³yby siê nowe odgórne regulacje i nowe sposoby dzia³ania. Byæ
mo¿e zostanie wziêta pod uwagê
sugestia NIK-u, aby formacja obrony cywilnej nie by³a osobn¹ struktur¹, ale w wy¿szych stanach gotowoœci obronnej jej rolê przejê³y dzia³aj¹ce na co dzieñ struktury s³u¿b
ratowniczych, wyposa¿one w odpowiedni sprzêt i odpowiednio przeszkolone. Przyda³oby siê te¿ wówczas przeznaczyæ dla nich wiêcej pieniêdzy na wyposa¿enie.
W gminie £obez tak¹ funkcjê
mogliby pe³niæ przyk³adowo stra¿acy, którzy nie s¹ w systemie ratowniczo-gaœniczym, np. z Bonina. W krajach zachodniej Europy obronnoœæ
kraju, mimo pokoju, nie jest traktowana po macoszemu. Ogromn¹
wagê przywi¹zuje siê do monitorowania zagro¿eñ, szerokiej dostêpnoœci do informacji w tym zakresie oraz
szkoleñ nie tylko s³u¿b odpowiedzialnych za niesienie pomocy, ale
równie¿ obywateli.
U nas, w ka¿dej gminie, nie ma na
to œrodków i nie ma odgórnych spójnych i nowoczesnych za³o¿eñ i pomys³ów na to, co w razie zagro¿enia
nale¿y robiæ.
MM
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Zbigniew Kêdra - wêdrówki po Gruzji
Po trzech godzinach lotu z Warszawy , l¹dujemy w Batumi nad Morzem
Czarnym, w najpiêkniejszym mieœcie w Gruzji. Cofamy czas o dwie godziny.
Do wieczora czas wolny. Chodzê sobie z planem miasta i ogl¹dam co ciekawsze obiekty. Przede wszystkim morze. Dalej od morza dom sportu.

Miasto Kazbegi
Gruzja to kraj gór. Wielkie góry ponad chmury. Dwa piêciotysiêczniki
Elbrus i Kazbek, który z poœród chmur nawet pokaza³ swoj¹ lodow¹ czapê.
Gruzini to ludzie o wielkim sercu, ceni¹ sw¹ godnoœæ, swoj¹ burzliw¹ historiê,
swoj¹ piêkn¹ kulturê. To ludzie, którzy maj¹ wielki sentyment do Polaków i
na ka¿dym kroku to okazuj¹. W stolicy Gruzji jest pomnik Lecha Kaczyñskiego i ulica o takiej nazwie. Gruzja to naród, który jak gdyby wrós³ w te góry
i z tych gór wyrasta, z gór czerpie si³y do swego istnienia. Stolica Gruzji,Tblisi, to mozaika zabudowy. Zabytki, nowoczesne budowle futurystyczne i budynki pozosta³e po okresie socjalizmu, ca³kowicie nie pasuj¹ce do ukszta³towania górskiego terenu. Stolica Gruzji to wielki plac budowy.

Zamierzam spo¿yæ posi³ek. Nie mam „lari”. Pytam o bankomat. Jest!
Wk³adam kartê i ju¿ wyskakuje mi sto lari .W lokalu serwuj¹ mi „charczo” rodzaj zupy gulaszowej. Obs³uga zna rosyjski i angielski.
Batumi szczyci siê te¿ piêknym ogrodem dendrologicznym rozmieszczonym na stokach gór. Nasza wycieczka mo¿e poœwiêciæ na to jedynie pó³ dnia,
a tyle tu ciekawostek. Czekaj¹ nas spacery w piêknych górzystych plenerach
Wje¿d¿amy kolejk¹ linow¹ na Górê Macminda. St¹d roztacza siê widok
niemal na ca³¹ stolicê . Pomnik Matki Gruzji dogl¹da prawid³owego istnienia stolicy.

W ogrodzie
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Rozpoczêcie Roku Szkolnego 2013/2014
w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie
(£OBEZ) 2 wrzeœnia szkolne
mury o¿y³y. Tradycyjne powitanie
nowego roku szkolnego zgromadzi³o uczniów „Jedynki” wraz z rodzicami oraz dyrekcjê szko³y i
ucz¹cych w niej pedagogów.
Apel inauguruj¹cy nowy rok
szkolny jest du¿ym prze¿yciem dla
wszystkich, a szczególnie dla pierwszoklasistów rozpoczynaj¹cych
„wêdrówkê” przez szkolne lata. To
oni z radoœci¹ i niepokojem w sercach najgorêcej witali szko³ê.
W klasie 1a naukê rozpoczê³o 29
uczniów, a ich wychowawc¹ zosta³a
pani Ma³gorzata Janczura, natomiast w klasie 1b - 27 uczniów, których wychowawc¹ zosta³a pani El¿bieta Koz³owska. W nowym roku
szkolnym 2013/2014 w klasach I-VI
podjê³o naukê ³¹cznie 314 uczniów.
W placówce zatrudnionych jest 27
nauczycieli, w tym nowa psycholog,
pani Agnieszka Grzeszczak. Podczas
apelu najwa¿niejszym momentem
by³o pasowanie pierwszoklasistów,
którego dokona³a pani Beata Zapalska, dyrektor szko³y. Jest ono symbolicznym w³¹czeniem nowych
uczniów w poczet spo³ecznoœci
szkolnej.
Szko³a bêdzie realizowaæ kierunki polityki oœwiatowej ustalone
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym: wspieranie rozwoju
dziecka m³odszego w zwi¹zku z obni¿eniem wieku realizacji obowi¹zku
szkolnego, dzia³ania szko³y na rzecz
zdrowia i bezpieczeñstwa uczniów, a
tak¿e kszta³cenie uczniów niepe³no-

sprawnych w szko³ach ogólnodostêpnych.
Podczas wakacji w szkole kontynuowane by³y prace modernizacyjne. Odnowione zosta³y: biblioteka,
sto³ówka oraz œwietlica. Zyska³y
nowoczesny wystrój, który sprawia,
¿e zarówno posi³ki, jak i pobyt w
œwietlicy bêd¹ odbywaæ siê w mi³ym,
pogodnym otoczeniu. Tak¿e pracownia komputerowa doczeka³a siê
kolejnego unowoczeœnienia- coraz
lepszy sprzêt i kolorowe otoczenie
bêd¹ sprzyjaæ zg³êbianiu wiedzy informatycznej.
Dziêki kolejnym remontom szko³a sta³a siê miejscem kolorowym,
mi³ym i coraz bardziej bezpiecznym,
miêdzy innymi dziêki nowoczesnym
posadzkom chroni¹cym w wiêkszym
stopniu przed upadkami i urazami.

Nowoczesny wystrój klas sprawia,
¿e czuæ siê mo¿na tu, jak w domu, a
wiêc jest to miejsce przyjazne i za-

chêcaj¹ce do pracy. Mamy wiêc nadziejê, ¿e nasz nowy rok szkolny
bêdzie udany!!!

Kornelia Frymus i Agnieszka
Król z ko³a medialnego w SP 1
(opiekun ko³a p. Danuta Hamera)

Przedszkole im. Kubusia Puchatka
rozpoczê³o rok szkolny
(RESKO) W dniu
rozpoczêcia roku
szkolnego 2013/2014
w Przedszkolu Miejskim
im. „Kubusia Puchatka”
w Resku rodziców
oraz ich ma³e
pociechy czeka³a
mi³a niespodzianka.
Podczas wakacji na holu powsta³o barwne malowid³o œcienne z
Kubusiem Puchatkiem i jego przy-

jació³mi, które wykona³ dla przedszkolaków p. Marcin Ryba³towski.
Jest to uczestnik Stowarzyszenia
„Wspó³istnienie”, z siedzib¹ w
£obzie przy ul. Drawskiej 6, pracuj¹cy w grupie rêkodzie³a artystycznego w Resku. Dziêki jego wspania³ej pracy, dzieci przychodz¹ce do
przedszkola mog¹ poczuæ siê jak w
bajkowym „Stumilowym lesie”.
Podziêkowania nale¿¹ siê dyrekcji Stowarzyszenia „Wspó³istnienie” w £obzie, za wspó³pracê, dziêki
której codziennie uœmiech goœci na
twarzach wszystkich dzieci z przedszkola.
(o)
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INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam pó³ hektara ziemi pod
zabudowê w Zaleszczycach. Tel.
784-255-065.

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

Sprzedam dzia³kê o pow. 3201
mkw., Gryfice obrêb Borzyszewo,
do jazd ul. Pomorska, £¹kowa.
Cena 35.000 z³. Tel. 513 471 215.

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Region

Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679.

Sprzedam antyki. Tel. 507-984369.

Powiat ³obeski
Sprzedam ziemiê 7 ha ko³o £obza.
Tel. 91 397 58 94
Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

MOTORYZACJA
Nissan Note, 1.4 benzyna, 88KM,
120
tys.
przebieg,
r.prod.
21.12.2007, salon Polska, serwisowany, piêkny czerwony kolor,
nowe opony letnie i felgi. Cena
19.950 z³. Tel. 501 894 828

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

PRACA
Powiat ³obeski
Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795
926 734

Powiat gryficki
Dam pracê zagranic¹ - przygotowywanie do szparagów i ich wycinka.
Tel. 790-530-042.

Region
Zatrudniê kierowców kat. C+E, Polska – Skandynawia, tel. 607 585
561
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport miêdzynarodowy. Tel. 512321-512.

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 116 mkw na parterze, wybudowany w 2007 r.
- CENA 580.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,dzia³ka 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw
- CENA 850.000 z³
£OBEZ - budynek produkcyjno-us³ugowo-handlowy o pow. 560,65 mkw
- CENA 890.000 z³
£OBEZ - gospodarstwo z budynkiem mieszkalnym i stajni¹, dzia³ka 9,6 ha
- CENA 1.015.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej, pow. 227,8 mkw - CENA 1.100.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami
- CENA 2.400.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ - budynek magazynowy 908 mkw + budynek gara¿owy 229 mkw
- CZYNSZ 7.000 z³

W £obzie odnajmê kawalerkê. Tel.
799 144 452

Gryfice - wynajem rusztowañ. Tel.
790-530-042.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
37 mkw., na osiedlu H. Sawickiej w
£obzie, kuchnia, ³azienka, piwnica,
niski czynsz. Cena 72 tys. z³. Tel.
788 905 735

Powiat œwidwiñski

Sprzedam mieszkanie w Resku, ul.
D¹browszczaków 14, 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, c.o., I piêtro, stare budownictwo. Tel. 665-922-273.
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub
biuro. Tel. 609 160 464.

Region
Kawalerka w Szczecinie - Pom. do
wynajêcia. tel. 604-845-753.

ROLNICTWO
Kury nioski 19 tyg. oraz leghorny 8
tyg; ¿ó³tonó¿ka 10 tyg; rasy o najwy¿szej intensywnoœci nieœnej. Tel.
501-057-385.

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

Powiat ³obeski
Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679.
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£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.
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Uczniów przewozi Kolejny sukces
PKS Gryfice
Mateusza Gunery
(RADOWOMA£E). Uczniówdo
Zespo³u Szkó³ w Radowie Ma³ym i
Szko³y Podstawowej w Siedlicach
przewozi spó³ka PKS Gryfice.
W przetargu na to zadanie wystartowa³y dwie firmy. Oferta firmy
Us³ugowo-Handlowej Adam Fedeñczak z Nowogardu zosta³a odrzucona z dwóch powodów. Nie
posiada³a kalkulacji cenowej i mog³a
wykazaæ posiadanie wiedzy i do-

œwiadczenia w przewozie 4 uczniów,
co jest niewystarczaj¹ce do przewozu ok. 280 uczniów.
PKS Gryfice za swoje us³ugi zaoferowa³o kwotê 221.481 z³.
op

Przebuduj¹ drogê
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na obni¿enie
drogi pod ³¹cznikiem w gimnazjum.
Firma, która wygra przetarg, bêdzie

mia³a miesi¹c na wykonanie zadania.
W ramach prac bêdzie konieczne
m.in. rozebranie obecnej nawierzchni i wybudowanie nowej.
MM

Galeria naszych mieszkañców
Martynka jest ju¿ w I klasie

14 wrzeœnia 2013 roku na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie
odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików w Lekkiej
Atletyce. W zawodach startowali
zawodnicy z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
M³odzi zawodnicy rywalizowali w 31
konkurencjach. Walczyli tak¿e o
miejsca premiowane startem w mistrzostwach Polski, które odbêd¹ siê
28 – 29 wrzeœnia w Radomiu.
W zawodach startowa³a dwójka
najlepszych lekkoatletów MKS
,,OLIMP”: Ania Ko³odyñska i Mateusz Gunera. Mateusz odniós³ kolejny sukces. Wywalczy³ br¹zowy medal w rzucie oszczepem. Osi¹gn¹³
wynik 48.08 m, bêd¹cy Jego nowym
rekordem ¿yciowym, rekordem Klubu i szko³y. Natomiast Ania Ko³odyñska wynikiem 4.46 m wywalczy³a
XIII miejsce w skoku w dal.
Czekamy z uwag¹ na og³oszenie
listy zawodników wyje¿d¿aj¹cych
na mistrzostwa Polski. Mateusz ma
realne szanse na wyjazd, gdy¿ uzyska³ minimum uprawniaj¹ce do star-

tu w tych zawodach.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Prezes MKS ,,OLIMP”
Kazimierz Mikul

Gra³a liga

Na razie gra w kratkê
Poczynaj¹c od IV ligi do klasy B,
wszystkie zespo³y graj¹ w tzw. kratkê. Raz wygrywaj¹, raz przegrywaj¹, czasami zdarza siê remis,
najczêœciej Sparcie Wêgorzyno,
której postawa i wyniki rozczarowuj¹ najbardziej, dlatego ¿e mia³a
najwiêksze aspiracje i potencja³.

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

Sarmata przegra³ na w³asnym
boisku z Raselem Dygowo i to wysoko – 1:4. Robi siê w lidze spora luka
miêdzy zespo³ami bardzo dobrymi, a
s³abymi. Warto zauwa¿yæ, ¿e po szeœciu kolejkach s¹ dwa zespo³y w tabeli, które nie zdoby³y do tej pory ani
punktu. Wczeœniej tak nie by³o. Liga
s³abnie? Sarmata gdzieœ w œrodeczku, raczej bez obaw.
W naszej okrêgówce Mewa Resko po zimnym prysznicu. Nie wytrzyma³a liderowania i odda³a punkty Iskrze Golczewo, i to w jakim stylu:
pora¿ka 1:4 na w³asnym boisku.
Sparta Wêgorzyno zaliczy³a
trzeci ju¿ remis, tym razem bezbramkowy, na w³asnym boisku, z Tanowi¹. Dwa zwyciêstwa, jedna pora¿ka
i trzy remisy – zapewne nie o takim
pocz¹tku myœlano w Wêgorzynie,
gdy Sparta koñczy³a poprzedni sezon na trzecim miejscu, przegrywa-

j¹c awans o „w³os”. Pojawia siê coraz wiêcej g³osów krytycznych w
sprawie graj¹cej tu armii zaciê¿nej.
Zawsze by³em przeciwnikiem takich
rozwi¹zañ na tym poziomie, bo zawsze takie eksperymenty koñczy³y
siê klap¹, ale niektórzy wol¹ uczyæ
siê na b³êdach w³asnych, a przecie¿
lepiej na cudzych.
Œwiatowid £obez odreagowa³
poprzedni¹ pora¿kê i nawet wysoko
wygra³ w Policach z rezerwami Chemika, po dwóch bramkach Komara i
Borejszy (0:3). Œwiatowid zagra³ w
sk³adzie: Deuter, Bodys, Brona, Sygnowski, Mosi¹dz M., Stefaniak,
Rokosz, Iwachniuk, Szabunia, Komar, Borejszo, Koba, Mosi¹dz D.,
Niko³ajczyk, Grzywacz (Pañka, Szostak).
Coœ niedobrego sta³o siê z Radowi¹ z Radowa Ma³ego, która po
spadku do klasy A nie potrafi siê
odnaleŸæ i przegrywa wszystkie mecze. Po trzech kolejkach nie zdoby³a
ani punktu. Dla odmiany wygra³ Jastrz¹b i zosta³ liderem, ale ma mecz
wiêcej od zespo³ów za nim, wiêc to
liderowanie jest tylko do najbli¿szej
kolejki. Chyba, ¿e Jastrz¹b czymœ
nas zaskoczy. Na takie niespodzianki jak najbardziej czekamy. KAR
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Sarmata przegrywa
na w³asnym stadionie
Przykr¹ pora¿k¹ zakoñczy³ siê dla
Sarmaty sobotni mecz z Raselem
Dygowo rozegrany na w³asnym stadionie. Pora¿ka 1:4 jest tym bardziej
przykra, ¿e mia³a miejsce w czasie
tegorocznych powiatowych do¿ynek odbywaj¹cych siê na doberskim
stadionie, przy licznie zgromadzonej
publicznoœci. Ca³a dru¿yna Sarmaty
zagra³a bardzo s³abym pressingiem
co spowodowa³o, ¿e doœwiadczeni
zawodnicy dru¿yny Rasela osi¹gnêli bardzo du¿¹ przewagê w polu i
mimo, i¿ pierwsz¹ bramkê strzelili
dopiero w 36' meczu to z przebiegu
gry ich zwyciêstwo ani na moment
nie by³o zagro¿one. I chocia¿ po szeœciu meczach sytuacja Sarmaty w
tabeli nie jest, a¿ tak tragiczna, to
trochê martwiæ mo¿e fakt, ¿e po
trzech w miarê poprawnych meczach
(dwa zwyciêstwa i wyjazdowy remis
z silnym Dêbem Dêbno) w trzech

IV liga

innych zespó³ poniós³ trzy wysokie
pora¿ki trac¹c a¿ 16 bramek. Poprawa
skutecznoœci w grze obronnej dru¿yny Sarmaty w najbli¿szych meczach, chyba bêdzie g³ównym zadaniem dla duetu trenerskiego Damian
Padziñski – Jaros³aw Jaszczuk.
Przed Sarmat¹ teraz trzy najbli¿sze mecze z zespo³ami, które na chwilê obecn¹ plasuj¹ siê ni¿ej w ligowej
tabeli. Aby jednak zdobyæ jakiekolwiek punkty, dru¿yna musi zagraæ
du¿o solidniej, ni¿ w ostatnim meczu
z Raselem.
Sarmata Dobra – Rasel Dygowo
1:4 (0:1)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Andrzej Jod³owski (68'), dla Rasela:
Andrzej Wojciechowski 2 (48' i 70'),
Adrian Rutkowski (36') i Karol Grochowski (52').

Granie w planie

21.09.13 (sobota)
13.30 Arkonia Szczecin - Sarmata Dobra
15.00 D¹b Dêbno - Vineta Wolin
16.00 Œwit Szczecin - Stal Szczecin
16.00 Odrzanka Radziszewo - Kluczevia Stargard
16.00 Wielim Szczecinek - Hutnik Szczecin
17.00 Astra Ustronie Morskie - Ina Goleniów
22.09.13 (niedziela)
14.00 Gryf Kamieñ Pom. - K³os Pe³czyce
17.00 Darzbór Szczecinek - Rasel Dygowo

Klasa okrêgowa regionalna
21.09.13 (sobota)
14.00 Tanowia Tanowo - B³êkitni II Stargard
15.00 Wicher Brojce - Chemik II Police
15.45 Œwiatowid £obez - GKS Mierzyn
16.00 Iskra Golczewo - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.00 Jeziorak Szczecin - Mewa Resko
18.00 Kasta Szczecin - Sparta Wêgorzyno
22.09.13 (niedziela)
12.00 Promieñ Mosty - Rega Trzebiatów
16.00 Rolpol Chlebowo - Wybrze¿e Rewalskie

Klasa A
21.09.13 (sobota)
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo
B³êkitni Trzyg³ów - Pionier ¯arnowo
15.00 Sparta Gryfice - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo
16.00 Jantar Dziwnów - Orze³ £o¿nica
22.09.13 (niedziela)
16.00 Sowianka Sowno - Radowia Radowo Ma³e

Klasa B
21.09.13 (sobota)
Ba³tyk Miêdzywodzie - Gardominka Polonia II Mechowo
Znicz Wysoka Kamieñska - Muszkieter Trzebiatów
22.09.13 (niedziela)
11.00 Bizon Cerkwica - Jastrz¹b £osoœnica
Pauzuj¹ Zieloni Wyszobór.

Sk³ady.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Wojciech Dorsz, Andrzej Kierek,
Arkadiusz Paw³owski, Damian
Dzierbicki, Emilian Kamiñski (69'
Zdzis³aw Szw¹der),Andrzej Jod³owski, Rafa³ Muœnicki (87' Patryk Podbieg³o), Piotr Klêczar (77' Wojciech
Bonifrowski), Micha³ Korupka (46'
Konrad W³odarczyk), Damian Padziñski,
Rasel Dygowo: Adrian Hartleb,
Marcin Murawski, Adam Zajfert,
Marcin Wawiórko, £ukasz Wudarczyk, Aleksander Schdanow, Marek
Procner, Arkadiusz Szustek, Karol
Grochowski, Andrzej Wojciechowski, Adrian Rutkowski.
Sêdziowie: g³ówny - Maciej Brzozowski, asystenci: Piotr Spunda i
Szymon Kwiatkowski.
estan

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje 1:0, Radowia Radowo Ma³e Sparta Gryfice 1:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - B³êkitni Trzyg³ów 3:1,
Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
1:8, Orze³ £o¿nica - Korona Stuchowo 0:2, Sowianka Sowno - Ba³tyk
Gostyñ 2:0.
1. Jantar Dziwnów
9 13:2
2. Sparta Gryfice
9 15:5
3. Korona Stuchowo
9 11:1
4. Fala Miêdzyzdroje
6 8:2
5. B³êkitni Trzyg³ów
4 10:10
6. Sowianka Sowno
4 6:8
7. Orze³ £o¿nica
3 3:2
8. Pionier ¯arnowo
3 2:5
9. Prawobrze¿e Œwin.
3 4:8
10. Radowia Radowo M. 0 6:11
11. Ba³tyk Gostyñ
0 3:10
12. Orze³ Prusinowo
0 1:18

Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka Polonia II Mechowo 3:1, Muszkieter Trzebiatów - Bizon Cerkwica
1:5, Zieloni Wyszobór - Ba³tyk Miêdzywodzie (mecz prze³o¿ony), pauzowa³ Znicz Wysoka Kamieñska.
1. Jastrz¹b £osoœnica 6 10:5
2. Bizon Cerkwica
6 6:1
3. Znicz Wysoka Kam. 6 7:3
4. Gardominka Mechowo 3 6:6
5. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 5:6
6. Zieloni Wyszobór
0 2:4
7. Muszkieter Trzebiatów 0 4:15

WYNIKI I TABELE
IV liga
Stal Szczecin - Astra Ustronie Morskie 2:1, Ina Goleniów - Gryf Kamieñ
Pom. 1:0, Hutnik Szczecin - Arkonia
Szczecin 5:2, Kluczevia Stargard Œwit Szczecin 5:1, K³os Pe³czyce Wielim Szczecinek 0:1, Sarmata Dobra
- Rasel Dygowo 1:4, Darzbór Szczecinek - D¹b Dêbno 1:3, Vineta Wolin Odrzanka Radziszewo 4:0.
1. Kluczevia Stargard
2. Stal Szczecin
3. Vineta Wolin
4. D¹b Dêbno
5. Œwit Szczecin
6. Ina Goleniów
7. Rasel Dygowo
8. Astra Ustronie M.
9. Hutnik Szczecin
10. Sarmata Dobra
11. Gryf Kamieñ Pom.
12. Odrzanka Radz.
13. Arkonia Szczecin
14. Wielim Szczecinek
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

13 15:8
13 12:6
13 21:5
13 13:7
12 17:9
12 8:8
11 14:8
10 10:8
8 16:14
7 6:17
7 14:11
7 7:11
6 10:17
4 6:12
0 1:11
0 4:22

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Sparta Wêgorzyno - Tanowia Tanowo 0:0, GKS Mierzyn - Promieñ Mosty 2:3, Mewa Resko - Iskra Golczewo 1:4, Ehrle Dobra Szczeciñska Rolpol Chlebowo 2:1, Wybrze¿e
Rewalskie - Kasta Szczecin 4:2, Rega
Trzebiatów - Jeziorak Szczecin 1:0,
Chemik II Police - Œwiatowid £obez
0:3, B³êkitni II Stargard - Wicher
Brojce 9:0.
1. B³êkitni II Stargard
2. Mewa Resko
3. Promieñ Mosty
4. Jeziorak Szczecin
5. Tanowia Tanowo
6. Wicher Brojce
7. Wybrze¿e Rewalskie
8. Sparta Wêgorzyno
9. Ehrle Dobra Szcz.
10. Iskra Golczewo
11. Rega Trzebiatów
12. Œwiatowid £obez
13. GKS Mierzyn
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

15 30:9
13 20:11
12 20:15
11 13:7
10 11:13
10 14:15
10 15:13
9 10:7
9 11:11
9 21:15
7 9:13
6 9:10
6 11:16
4 7:19
3 4:17
3 5:19

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Zaproszenie

Ju¿ mo¿na zg³aszaæ siê
do turnieju £obez Arena
£obeski Dom Kultury pragnie zaprosiæ ka¿dego fana gier komputerowych i konsolowych do wziêcia
udzia³u w wydarzeniu £obez Arena
które odbêdzie siê 5-6 paŸdziernika
w £obzie.

VIII Rajd Turystyki rowerowej
po¿egnanie lata - m³yn nad
Star¹ Reg¹ w Tarnowie
Po raz ÓSMY zapraszamy na doroczny rajd turystyki rowerowej
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

niedziela, 22 wrzeœnia 2013 r.
UWAGA: nowe miejsce zbiórki
zbiórka: godz. 10.00, £obez, nad Reg¹ - wyspa ko³o nadleœnictwa;
dojazd od ul. Obroñców Stalingradu (dla zmotoryzowanych: parking przy
Netto lub przy ul. Bocznej)
trasa: £obez - £ob¿any - Prusinowo - Worowo - S³onowice
- Pêczerzyno - Jezioro Pêczerzyno - TARNOWO - Grabowo
- Suliszewice - £obez
dystans: 33 km - drogi gruntowe: polne, leœne; drogi asfaltowe
ognisko turystyczne w Oœrodku Agroturystycznym
„M³yn nad Star¹ Reg¹” w Tarnowie
zapewniamy: jad³o, napoje, przygodê, lato …
zrzuta na posi³ek: 5 z³ (cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹ sk³adk¹
br. - 50%)
zakoñczenie: godz. 16.00, £obez, wyspa jw.
informacje: Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez - Klub Turystyki
Rowerowej
rajd przygotowali i prowadz¹: Adam Kogut, El¿bieta Jankowska- Kogut
impreza rekreacyjna
Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych
wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy £obez
zapraszamy na: www.tkkf-lobez.eu

Do zobaczenia na szlaku!! Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut
CMYK

£obez Arena to dwudniowa impreza o tematyce szeroko pojêtej
rozrywki elektronicznej. Odwiedzaj¹cy bêd¹ mogli spróbowaæ swoich
si³ w najpopularniejszych grach oraz
wzi¹æ udzia³ w szeregu atrakcji dodatkowych takich jak konkursy, panele dyskusyjne i turnieje towarzysz¹ce jak turniej strzelecki replikami
ASG. Do Waszej dyspozycji zostan¹
oddane konsole oraz maty do tañczenia. Dla fanów gier bêdzie te¿ nie
lada gratka, pokaz strojów z gier Cosplay.
Tytu³y w ramach £obez Arena:
League of Legends, World of Tanks,
Fifa 13, Tekken TT2, Mortal Kombat
9 i Counter Strike 1.6.

Zapisy ju¿ trwaj¹. Serdecznie zapraszamy. Organizatorzy zapewniaj¹ darmowy nocleg oraz niesamowit¹ atmosferê.
Szczegó³owe informacje:
Nazwa wydarzenia: £obez Arena.
Data: 5-6 PaŸdziernika 2013 r.
Miejsce: £obez, Zachodniopomorskie. £obeska Hala Widowiskowo Sportowa oraz
£obeski Dom Kultury.
Nocleg: Dla wszystkich uczestników przewidzieliœmy darmowy
nocleg na terenie Zespo³u Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie w
warunkach polowych (karimaty i
œpiwory wymagane) w sali gimnastycznej lub 50% zni¿ka na pokoje
hotelowe, info na maila arena@lobez-arena.pl z dopiskiem „noclegpokoje”.
www: www.lobez-arena.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Lobez.Arena

Niektóre znaki drogowe w £obzie mog¹
byæ natchnieniem dla poetów. Tak te¿ sta³o
siê w tym przypadku.
och gdyby tak
co do ciebie czujê mi³a
mo¿na by³o jednym zdaniem
powiedzieæ móc
wyszepta³bym czule
albo nawet wykrzycza³
ocz zbom na huc,
ocz zbom na huc!

(W.M.)

