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W budowanym domu
urz¹dzi³ plantacjê
marihuany
Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego
Biura Œledczego zlikwidowali plantacjê marihuany
w £obzie. Szwedzi zatrzymali na granicy 61-letniego
³obzianina w³aœciciela budowanego domu z pó³
kilogramem amfetaminy.
Str. 3

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

Im dalej w las,
tym wiêcej drzew
Kazimierz Rynkiewicz

Wojewoda uniewa¿ni³ zarz¹dzenie burmistrz Wêgorzyna, którym to uniewa¿ni³a konkurs, jaki
mia³ siê odbyæ na dyrektora szko³y
podstawowej w Runowie Pomorskim. Na dzieñ przed niedawn¹,
nadzwyczajn¹ sesj¹ rady miejskiej
w Wêgorzynie, ponoæ og³osi³a
nowy konkurs. Poinformowa³a o
tym podczas sesji, czym zaskoczy³a
radnych. Sesja odby³a siê 20 marca.
Wojewoda wyda³ rozstrzygniêcie
nadzorcze uniewa¿niaj¹ce decyzjê
burmistrz 24 marca. To oznacza, ¿e
poprzedni konkurs jest wa¿ny i powinien odbyæ siê na wtedy obowi¹zuj¹cych zasadach, tzn. przy tym
samym sk³adzie komisji konkursowej i wówczas zg³oszonych kandydatach. Chyba, ¿e burmistrz zaskar¿y zarz¹dzenie wojewody do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, do czego ma prawo. Czy to zrobi
czy nie, og³oszenie o nowym konkursie jest niewa¿ne. Zaskar¿enie
mo¿e tylko wyd³u¿yæ procedurê
wyboru dyrektora, ale de facto
wstrzymuje drugi og³oszony konkurs do czasu rozstrzygniêcia sporu
(je¿eli do niego by dosz³o). Je¿eli
burmistrz nie z³o¿y odwo³ania do
WSA, musi dokoñczyæ pierwszy
konkurs, którego procedurê przerwa³a.
Niestety, w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma wzmianki o
drugim konkursie, wiêc znowu nie
wiadomo, czy go oficjalnie og³osi³a. Masz ci babo placek - im dalej w
las, tym wiêcej drzew.
Nie bez kozery przypomnia³em
sprawê sprzed oœmiu lat z podobnym zabiegiem konkursowym ówczesnej (i obecnej) burmistrz Gra¿yny Karpowicz w stosunku do by³ego dyrektora szko³y podstawowej
pana Emila Szczêsnego. Wtedy te¿
wojewoda uniewa¿ni³ konkurs (bo
wymagany warunek dla kandydatów 40 lat narusza³ prawo), ale sprawa zakoñczy³a siê szybko. W kryminalistyce powtórzenie tego samego
czynu zabronionego jest nazywane
recydyw¹. A recydywa zak³ada
œwiadome dzia³anie. Za pierwszym

razem cz³owiek mo¿e nie wiedzieæ.
Za drugim – ju¿ wie. Chyba, ¿e siê
nie uczy, ale tego raczej trudno domniemywaæ, ¿e nauka pani burmistrz idzie w las, bo wtedy radnym
mog³oby przyjœæ do g³owy, by wyci¹æ w gminie wszystkie drzewa.
Niestety, recydywa mo¿e byæ
czynnikiem obci¹¿aj¹cym, je¿eli
sprawa trafi do prokuratury za przekroczenie uprawnieñ. Do tej pory
pani burmistrz wychodzi³a rêk¹
obronn¹ z tak dziwnych spraw jak
przew³aszczenie maj¹tku skarbu
pañstwa w rêce prywatnej spó³ki i
zwi¹zanego z tym pozbawienia w³asnych mieszkañców sporej kwoty,
jak¹ gmina musia³a odprowadziæ do
Agencji z tego tytu³u, a¿ po zarzuty
³amania prawa budowlanego.
Dzisiaj nawet trudno pamiêtaæ,
gdzie jaka sprawa utknê³a, na jakim
jest etapie lub czym siê zakoñczy³a,
bo nasze przepisy s¹ tak zagmatwane, a wymiar sprawiedliwoœci tak
nierychliwy, ¿e po kilku latach mo¿na siê pogubiæ. Do najzabawniejszego paradoksu dosz³o, gdy pani
burmistrz wróci³a ponownie do w³adzy i jako przedstawiciel urzêdu
mia³a broniæ mienia gminy przed
postawionym jej samej zarzutem
jego przez ni¹ przew³aszczenia.
Czyli burmistrz Gra¿yna Karpowicz z obecnej kadencji kontra
oskar¿ona burmistrz Gra¿yna Karpowicz z poprzedniej swojej kadencji (z 4-letni¹ przerw¹ na burmistrzowanie Stanis³awa Konarskiego). A pijaka jad¹cego rowerem skazuje siê w ci¹gu 48 godzin. Takie to
siê dziej¹ w Polsce rzeczy.
No bo za co dzisiaj mo¿na skazaæ burmistrza, starostê lub prezydenta? Naj³atwiej za molestowanie
seksualne. Proszê siê nie œmiaæ.
Molestowanie to bardzo powa¿na
sprawa, mo¿e nawet priorytetowa w
wymiarze sprawiedliwoœci. WeŸmy
na przyk³ad takie wyciêcie 2 tysiêcy
drzew w parku miejskim w £obzie.
Ile¿ trzeba sprzêtu i ludzi, ha³asu,
kolein, œwiadków, a nie znaleziono
sprawców. Ale gdyby w tym¿e parku burmistrz na œció³ce molestowa³,
ooo.... to by³aby du¿a sprawa. Albo
taka bezmyœlna zmiana ruchu na
skrzy¿owaniu w £obzie, której
efektem by³o ponad 20 kolizji i
wypadków. Ile¿ zniszczonego mienia, uszkodzeñ cia³a i id¹ce za tym
wszczête kosztowne procedury ob-

ci¹¿aj¹ce kieszenie podatników
(koszty stra¿aków, policji, s³u¿by
zdrowia itp.). Ale gdyby tak na
skrzy¿owaniu w samochodzie burmistrz z³apa³ za kolano kobitê, a ona
siê poskar¿y³a, móg³by szybko straciæ urz¹d. Albo takie przew³aszczenie mienia skarbu pañstwa. Gdyby
gmina na nim zarobi³a, mog³aby
wybudowaæ ludziom wodoci¹g lub
mieszkanie. Ale decyzj¹ burmistrza
gmina straci³a. Mia³y byæ domy
komunalne, a ludzie nadal mieszkaj¹ w ciasnych norach. I jak w takiej norce dadz¹ sobie po gêbie, lub
nie daj bo¿e ktoœ kogoœ molestuje,
to wa¿ne urzêdy nie wybuduj¹ im
mieszkania, ale zabior¹ im dzieci. A
burmistrz, który mia³ je wybudowaæ, ale zmarnotrawi³ kasê, znalaz³
ju¿ nowego amatora na budowê innych mieszkañ. Czy powstan¹, nie
wiadomo, ale deklaruje – jak zwykle - dobre chêci.
Wci¹¿ ze smutkiem obserwujê
ró¿ne medialne spektakle dotycz¹ce zabójstw, molestowañ, pobiæ
dokonywanych przez ludzi, mo¿na
ich okreœliæ prymitywnych emocjonalnie i intelektualnie. Ot, jakiœ niedojrza³y emocjonalniei i spo³ecznie
m³odociany ojciec pobi³ kilkumiesiêczne dziecko. W mediach rwetest
na cztery fajerki, a s¹dy karz¹ takich
najwy¿szymi karami, nie wy³¹czaj¹c do¿ywocia. Za co? Za niedorozwój uczuæ, brak uczuæ wy¿szych,
wykszta³conych wiêzi spo³ecznych,
tradycji? Za zezwierzêcenie? Ale
przecie¿ nawet zwierzêta maj¹ coraz wiêcej praw. Cz³owiek, który
pobi³ psa mo¿e trafiæ do wiêzienia,
a czy do wiêzienia trafi burek, który
pogryz³ innego kundla? Pytanie absurdalne? Karaj¹c cz³owieka mimowolnie przyznajemy mu wy¿szoœæ
nad zwierzêtami, bo nie powinien
tego robiæ w³aœnie dlatego, ¿e jest
cz³owiekiem. Nie dlatego, ¿e mo¿emy zmierzyæ poziom bólu psa lub
wys³uchaæ jego obci¹¿aj¹cych zeznañ. Karzemy go za to, ¿e nie jest
„ludzki”. Warto wiêc wymiarowi
sprawiedliwoœci w naszym katolickim kraju przypomnieæ s³owa Jezusa: „Wybaczcie im, albowiem nie
wiedz¹ co czyni¹”. M³odociany niedojrza³y emocjonalnie i spo³ecznie
ojciec dostaje 15 lat.
Burmistrz, starosta, prezydent,
polityk urzêdnik wie co czyni. Tej
wiedzy s³u¿y ca³y majestat w³adzy;
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kancelarie prawne, urzêdnicy, szkolenia itp. Czyni¹c z³o, czêsto ewidentne, by osi¹gn¹æ korzyœæ, zdaje
sobie sprawê, ¿e je czyni. Ten rodzaj
z³a jest po stokroæ gorszy, od tego
wynikaj¹cego z braku œwiadomoœci
lub braków osobowoœciowych. Poniewa¿ z³o polityka i urzêdnika niszczy tkankê ¿ycia spo³ecznego, a
wiêc dotyka wielu ludzi na ró¿ne
sposoby, nie wy³¹czaj¹c samobójstw. To z³o na planie spo³ecznym
w jakiœ sposób niweczy innym drogê do lepszego ¿ycia. A jednak stosowane kary s¹ tu odwrotnie proporcjonalne. Dlaczego?
Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie

sprzeda ok. 45 mp
papierówki topolowej
w cenie 103,70 z³ brutto/mp.
Drewno znajduje siê w Dobrej
przy ul. 1 Listopada
i D¹browskiego. Odbiór w³asny.
Kontakt - tel. (091) 397 40 66,
Pani Sylwia Luberacka.
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W budowanym domu by³a plantacja marihuany
Policjanci wspólnie
z funkcjonariuszami
Centralnego Biura
Œledczego zlikwidowali
plantacjê marihuany
w £obzie. Szwedzi
zatrzymali 61-letniego
³obzianina z pó³
kilogramem amfetaminy.
To ju¿ kolejna plantacja marihuany zlikwidowana w Zachodniopomorskiem. Tym razem policjanci z
£obza wraz z funkcjonariuszami
Centralnego Biura Œledczego odkryli
w jednym z budynków na terenie
miasta plantacjê narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pó³tora kilograma marihuany. W czasie
przeszukania znaleŸli jeszcze ponad
pó³ kilograma amfetaminy, broñ gazow¹ oraz 75 sztuk
amunicji.
Funkcjonariusze Centralnego
Biura Œledczego
razem z policjantami z £obza od
d³u¿szego czasu
pracowali
nad
spraw¹ zwi¹zan¹ z
narkotykami.

Wszystkie zebrane informacje przez
policjantów poprzedzone by³y szeroko zakrojon¹ prac¹ operacyjn¹. W
œrodê dane te potwierdzi³y siê w ca³oœci. Nad ranem policjanci weszli na posesjê mieszcz¹c¹ siê na terenie £obza.
W domu, który by³ w trakcie budowy,
w jednym z pomieszczeñ piwnicznych
znaleŸli plantacjê marihuany.
W pomieszczeniu o powierzchni
oko³o 25 mkw. znajdowa³a siê plantacja narkotyków. Pomieszczenie by³o
ocieplone styropianem oraz wy³o¿one foli¹ aluminiow¹. Znajdowa³y siê
tam instalacje elektryczne z lampami
solarowymi. Ponadto by³y tam urz¹dzenia grzewcze i nawadniaj¹ce.
Funkcjonariusze przeszukuj¹c dom
odkryli w sumie ponad 650 gramów
amfetaminy, 1.600 gramów marihuany, broñ gazow¹ oraz 75 sztuk amunicji. Ca³oœæ zosta³a zabezpieczona.

Podobnie sta³o siê z urz¹dzeniami
s³u¿¹cymi do uprawy roœlin.
W³aœciciel to 61-letni mieszkaniec £obza. Kilka dni wczeœniej zosta³ on zatrzymany przez szwedzk¹
Policjê na próbie przekroczenia granicy z pó³ kilogramem amfetaminy.
To w³aœnie by³ sygna³ dla policjantów

z £obza i CBŒ-u, ¿e uzyskiwane przez
nich informacjê s¹ prawdziwe. Obecnie mê¿czyzna przebywa w szwedzkim areszcie.
Za uprawê i posiadanie znacznych
iloœci narkotyków oraz posiadanie
broni mê¿czyŸnie grozi do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Zapad³ wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Resku

Kierowca przyzna³ siê
(RESKO) Tragiczny wypadek,
do jakiego dosz³o w Resku
w ubieg³ym roku, w którym
zgin¹³ m³ody mieszkaniec
tego miasta, ma swój fina³.
Przypomnijmy, do wypadku dosz³o 27 wrzeœnia 2008 roku. Wyje¿d¿aj¹cy z Reska w kierunku
£obza, na skrzy¿owaniu ulic Chopina i Sucharskiego, samochód ciê¿arowy Scania z przyczep¹ uderzy³ w
wyje¿d¿aj¹cego na motorowerze z
ulicy bocznej 16-letniego Wojciecha R. Kierowca hamuj¹c odbi³ autem w lewo, mia³o mu zablokowaæ
hamulce, i uderzy³ motorowerzystê,
który wyl¹dowa³ na ogrodzeniu.
Ch³opak zmar³ w karetce. Kierowca
by³ trzeŸwy.

Sprawa zakoñczy³a siê doœæ
szybko, gdy¿ kierowca, Leszek ¯. z
£obza, przyzna³ siê do spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem œmiertelnym. Matka ch³opca
nie kwestionowa³a decyzji kierowcy, który podda³ siê samoukaraniu.
S¹d Rejonowy w £obzie skaza³ go
na 2 lata pozbawienia wolnoœci w
zawieszeniu na 5 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na rok czasu oraz
wp³acenia 2 tys. z³ na rzecz osoby
reprezentuj¹cej prawa ch³opca. Jakby dodatkow¹ kar¹ wynikaj¹c¹ z
tego orzeczenia by³a zapewne utrata pracy przez Leszka ¯., który zawodowo pracowa³ jako kierowca.
Najprawdopodobniej wyrok uprawomocni siê i strony nie z³o¿¹ apelacji, gdy¿ wczeœniej zaakceptowa³y treœæ wyroku s¹dowego. KAR
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Z ostatniej chwili: Ford w powiecie?
(POWIAT). Zaledwie w lutym
œwiat obieg³a informacja o tragicznej sytuacji dwóch koncernów samochodowych General Motors i
Chrysler, a ju¿ w marcu samorz¹dowcy z powiatu ³obeskigo skontaktowali siê z oboma koncernami
przedstawiaj¹c im swój plan.
Rz¹d amerykanski obieca³ koncernom pomoc finansow¹, o ile te
przedstawi¹ racjonalny plan ratowania sytuacji. A ta, jak siê okazuje, jest
bardzo z³a, szczególnie w GM. Od
wielu lat sprzeda¿ samochodów z
Detroit spada. Ostatnie miesi¹ce to
jednak ju¿ drastyczny lot w dó³.
Straty siêgaj¹ 40-50 procent.
Wiedz¹c o tym samorz¹dowcy z
powiatu ³obeskiego zadzownili
bezpoœrednio do Forda, wszak nie
ma czasu na oficjalne pisma, i za-

proponowali, by Ford zamkn¹³ tamtejsze nierentowne fabryki, w zamian otwieraj¹c przynajmniej jedn¹
z nich na terenie powiatu ³obeskiego. Wprawdzie ka¿dy z w³odarzy
mia³ w³asn¹ wizjê i upatrzon¹ ju¿ z
góry lokalizacjê, jednak ostateczny
wybór nale¿y do Amerykanów.
Ci maj¹ przylecieæ do Polski ju¿
w tym tygodniu, by sprawdziæ na
miejscu mo¿liwoœci, jakie s¹ w stanie zaoferowaæ gminy. Samorz¹dowcy ³obescy zwrócili uwagê na
kilka podstawowych kwestii – spor¹
grupê osób wykwalifikowanych,
pozostaj¹cych bez pracy, du¿o terenów inwestycyjnych i co najwa¿niejsze – fakt, ¿e koszty dzier¿awy
b¹dŸ zakupu ziemi oraz koszty pracownicze s¹ nieporównywalnie ni¿sze, ni¿ w innych regionach. Wstêp-

Ziemia nadal od³ogiem
(RADOWO MA£E). 16 marca
Dyrektor Oddzia³u Terenowego
Agencji Nieruchomoœci Rolnych w
Szczecinie Adam Ponieweski wyda³
zarz¹dzenie w sprawie odst¹pienia
od przeprowadzenia przetargów
ustnych ograniczonych na dzier¿awê ziemi.
Po raz kolejny przetargi na pó³roczn¹ dzier¿awê ziemi zosta³y przesuniête na wniosek rolników.
Agencja Nieruchomoœci Rolnej
mia³a wydzier¿awiæ nieruchomoœæ
roln¹ niezabudowan¹ o pow.27.4767
ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie
od 10.10.2008 r., umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o
pow.20.3532 ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od 10.10.2008 r.,
umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu
z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹
niezabudowan¹ o pow.12,8601 ha. z
obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od
10.10.2008 r., umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o
pow.30.8250 ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od 16.10.2008 r.,
umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu

z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹
niezabudowan¹ o pow. 44.6300 ha. z
obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od
16.10.2008 r., umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o
pow.32,0200 ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od 16.10.2008 r.,
umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu
z 13.02.2009 r., nieruchomoœc roln¹
niezabudowan¹ o pow.25,1425 ha. z
obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od
16.10.2008 r., umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o pow.
21.2610 ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w
wykazie od 16.10.2008 r., umieszczon¹
w og³oszeniu o przetargu z dnia
13.02.2009 r., nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o pow. 18,5715 ha. z obrêbu Orle, okreœlon¹ w wykazie od
16.10.2008 r., umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu z 13.02.2009 r., nieruchomoœæ rolna niezabudowana o pow.
36,8300 ha, z obrêbu Kwiatkowo, okreœlon¹ w wykazie od 10.10.2008 r.,
umieszczon¹ w og³oszeniu o przetargu
z 13.02.2009 r., których termin przeprowadzenia zaplanowano na 17.03.2009
r. w siedzibie JGZ w Nowogardzie.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê,
¿e po pierwsze cena dzier¿awy jest
wysoka, a po drugie okres dzier¿awienia wynosi jedynie pó³ roku. To zbyt
ma³o, jak dla kogoœ, kto chcia³by zainwestowaæ w ziemiê, chyba ¿e zaplanuje
jedynie j¹ wyeksploatowaæ nie u¿yŸniaj¹c jej.
mm

ne lokalizacje fabryk to: tereny przy
ul. Drawskiej w £obzie, nieruchomoœci rolne (obecnie w zasobach ANR) w obrêbie Orle gmina
Radowo Ma³e, w Runowie Pomorskim w gminie Wêgorzyno, w
gminie Resko w Przemys³awiu,

b¹dŸ w okolicy Dobrej.
Na razie samorz¹dowcy nie doszli do porozumienia, starosta zaproponowa³ centralny punkt powiatu, jednak na to nie zgodzili siê w³odarze. Pozostaje wiêc czekaæ na
decyzjê Amerykanów.
mm

Umorzone podatki
(£OBEZ). W minionym miesi¹cu burmistrz £obza Ryszard Sola
umorzy³ mieszkance miejscowoœci
Be³czna, gmina £obez- p. Helenie
Kuzio III i IV ratê podatku od nieruchomoœci za 2008 r. w ³¹cznej
kwocie 64,00 z³, mieszkance
£obza - p. W³adys³awie Zarzecznej, umorzono III i IV ratê podatku
od nieruchomoœci za 2008 r. w
³¹cznej kwocie 63 z³, Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. zo.o. w £obzie, umorzono podatek od nieruchomoœci dotycz¹cy
infrastruktury wodno- kanalizacyjnej za miesi¹c styczeñ 2009 r. w
wysokoœci 40.923,00 z³, mieszkance £obza p. Teresie Micha³owskiej, roz³o¿ono na 2 raty zaleg³oœæ
z tytu³u podatku od nieruchomoœci
za 2006, 2007, 2008 rok w ³¹cznej
wysokoœci 4.229,00 z³ oraz umorzono odsetki od ww. nale¿noœci w
kwocie 83 z³, mieszkañcowi Zagórzyc, gmina £obez p. Edwardowi
Rokosz, umorzono II ratê podatku
rolnego za 2008 r. w kwocie 405 z³,
negatywnie rozpatrzono podanie
mieszkañców Zagórzyc, gmina
£obez, o umorzenie IV raty podatku rolnego za 2008r. Wnioskodawcy zosta³a zaproponowana mo¿liwoœæ roz³o¿enia nale¿noœci na raty.
Wojskowemu Ko³u £owieckiemu „Cyranka” w £obzie, wyrazi³

zgodê na u¿yczenie do czasu sprawowania przez nie gospodarki
³owieckiej w gminie, nastêpuj¹cych
gruntów: 25 ha ³¹k i pastwisk, po³o¿onych w obrêbie 5 m. £obez (okolice jeziora miejskiego), 8,10 ha
gruntów ornych i pastwisk w obrêbie m. Poradz („Dêbowa Góra”),
mieszkance £obza wyra¿ono zgodê na postawienie p³otu drewnianego przy pawilonie handlowym, po³o¿onym na targowisku miejskim,
w którym ww. prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mieszkance
£obza w zwi¹zku z wycofaniem siê
z wykupu mieszkania, wyra¿ono
zgodê na zwrot kwoty w wysokoœci
697,11 z³ (kwota pomniejszona o
koszty poniesione przez gminê),
mieszkañcowi Klêpnicy, gmina
£obez p. Januszowi Karmasz, wyra¿ono zgodê na przesuniêcie do
31.03.2009r. terminu p³atnoœci
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci za lata 2007-2008 w
wysokoœci 3.654,36 z³, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 49/1 o powierzchni
31775 m2, po³o¿ona w miejscowoœci Klêpnica.
W sumie gmina umorzy³a
41.445,00 z³, w tym: podatek od
nieruchomoœci (nale¿noœæ g³ówna)41.050 z³, podatek rolny (nale¿noœæ
g³ówna) - 405 z³.
op

Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie
sk³ada podziêkowania Mieszkañcom £obza za dar serca,
który zosta³ okazany podczas zbiórki ulicznej w dniu 21 marca
br. Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 721,38 z³. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych do paczek œwi¹tecznych dla dzieci z najubo¿szych rodzin
naszego rejonu.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie
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REKLAMA

NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171

MAR-BUD
Us³ugi Ogólnobudowlane
Docieplania 30 z³ mkw.
Dekarskie 30 do 40 z³ mkw.
Polbruk 20 z³ mkw.
Telefon: 505 941 765,
091 391 11 53

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
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Przedmiotowe zarz¹dzenie w sposób istotny narusza przepisy obowi¹zuj¹cego prawa

Niewa¿ne uniewa¿nienie
(WÊGORZYNO). W miniony
wtorek wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz
wyda³ rozstrzygniêcie nadzorcze,
w którym stwierdza niewa¿noœæ
zarz¹dzenia nr 284/2009 burmistrz Gra¿yny Karpowicz z 25
lutego 2009 r., dorêczonego wojewodzie w dniu 16 marca 2009, w
sprawie uniewa¿nienia konkursu
na dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.
W obszernym uzasadnieniu wojewoda pisze m.in. przedmiotowe
zarz¹dzenie w sposób istotny narusza przepisy obowi¹zuj¹cego prawa
:
„W uzasadnieniu przedmiotowego zarz¹dzenia jako przyczynê
uniewa¿nienia konkursu Burmistrz
Wêgorzyna wskaza³a zaanga¿owanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty po jednej ze stron kandyduj¹cych na dyrektora Szko³y w
Runowie Pomorskim, a co za tym
idzie niedochowanie przez Niego
bezstronnoœci.
Zdaniem organu nadzoru przed-

miotowe zarz¹dzenie w sposób
istotny narusza przepisy obowi¹zuj¹cego prawa”.
I dalej „Równie¿ kolejnoœæ i
systematyka przepisów powo³anego rozporz¹dzenia œwiadczy o
tym, i¿ wol¹ ustawodawcy by³o, by
organ prowadz¹cy szko³ê uniewa¿ni³ konkurs, a nie czynnoœci
podejmowane przed wszczêciem
tego postêpowania. I tak przepisy
par. 1-3 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w
sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora szko³y lub
placówki i trybu pracy komisji
konkursowej dotycz¹ czynnoœci
podejmowanych przed wszêciem
postêpowania konkursowego, natomiast przepisy reguluj¹ce postêpowanie konkonkursowe rozpoczynaj¹ siê od par. 4 a koñcz¹ siê
na par. 7, zgodnie z którym o wynikach konkonkursu przewodnicz¹cy komisji niezw³ocznie powiadamia organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê oraz przekazuje
temu organowi dokumentacjê postêpowania konkursowego. Do-

Zmienili dodatki
nauczycielom
(RADOWO MA£E). Podczas
marcowych obrad sesji radni gminny uchwalili regulamin wynagradzania nauczycieli okreœlaj¹cy
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wyslugê lat, za warunki pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ i
warunki wyp³acania nagród i innych
sk³adników wynagrodzenia, szczegó³owe warunki przyznawania i
wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Nauczyciele bêd¹ otrzymywaæ
dodatki motywacyjne w wysokoœci
5 proc. planowanych œrodków na
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w szkole. Wysokoœæ dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 20 proc. indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego.
Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy dodatek funkcyjny zosta³ okreœlony w wysokoœci

60 z³ miesiêcznie, za sprawowanie
funkcji opiekuna sta¿u nauczyciela
kontraktowego lub nauczyciela sta¿ysty – w wysokoœci 60 z³, natomiast
za sprawowanie funkcji doradcy
metodycznego lub nauczyciela –
konsultanta - w wysokoœci 50 z³
miesiêcznie.
Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w wysokoœci 10
proc. wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela pracuj¹cego w takich
warunkach.
Nauczycielom posiadaj¹cym
kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela i zatrudnionym w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ, przys³uguje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy. Wysokoœæ
dodatku uzale¿niona jest od liczby
cz³onków rodziny, wyp³acany co
miesi¹c w wysokosci: dla jednej
osoby – 66 z³, dla dwóch osób – 84
z³, dla trzech osób – 103 z³, dla czterech i wiêcej osób – 130 z³.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
mm

piero wiêc po zakoñczonym postêpowaniu konkursowym organ prowadz¹cy szko³ê, dzia³aj¹c na podstawie przes³anek zawartych w par.
8 ww. rozporz¹dzenia ma kompetencjê do uniewa¿nienia konkursu
na stanowisko dyrektora szko³y lub
placówki. Tymczasem Burmistrz
Wêgorzyna powo³uj¹c siê na par. 8
pkt 3 przedmiotowego rozporz¹dzenia, w dniu 25 lutego 2009 r.
uniewa¿ni³a konkurs na stanowisko
dyrektora Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim, który og³oszony by³ na dzieñ 26 lutego 2009 r.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze,
stwierdziæ nale¿y, i¿ wydaj¹c zarz¹dzenie nr 284/2009 Burmistrz
Wêgorzyna uniewa¿ni³a de facto
czynnoœci podjête przed wszczêciem samego postêpowania konkursowego na dyrektora Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim, a zatem nie sposób przyj¹æ,
i¿ przes³anka „nieprawid³owoœci
w postêpowaniu konkursowym,
która mog³a wp³yn¹æ na wynik
konkursu” w ogóle mia³a miejsce.
Organ nadzoru podkreœla, i¿ nie-

prawid³owoœci, o których mowa w
par. 8 pkt 3 ww. rozporz¹dzenia,
dotyczyæ mog¹ wy³¹cznie postêpowania konkursowego, a nie
czynnoœci podejmowanych przed
wszczêciem tego postêpowania –
tak w wyroku Naczelnego S¹du
Administracyjnego w Warszawie z
dnia 3 lipca 2007 r. sygn. Akt I
OSK 593/07. Nieprawid³owoœci
powy¿sze musz¹ bowiem mieœciæ
siê w prawnym pojêciu postêpowania konkursowego, a taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie
wyst¹pi³a”.
Wojewoda doda³ równie¿, ¿e
par. 8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przewiduje wprawdzie uniewa¿nienie konkursu, ale z równoczesnym zarz¹dzeniem ponownego jego przeprowadzenia. Przypominamy, ¿e burmistrz Wêgorzyna jedynie uniewa¿ni³a konkurs, wydaj¹c jedynie zarz¹dzenie powo³uj¹ce E. Ciochoñ
na stanowisko pe³ni¹cej obowi¹zki
dyrektora na kolejnych 6 miesiêcy.
Dopiero dzieñ przed sesj¹ og³osi³a
kolejny konkurs.
mm

Patelnia na imprezy
(RADOWO MA£E). Zosta³ ju¿
z³o¿ony wniosek do PROW-u
na budowê miejsca
rekreacyjnego dla
mieszkañców gminy.
Zgodnie z projektem miejsce
rekreacyjne mia³oby znajdowaæ siê
nad jeziorkiem w miejscu by³ej tzw.
„patelni”. Tam, wykorzystuj¹c naturalne ukszta³towania terenu, gmina
zbudowa³aby za pozyskane pieni¹-

dze amfiteatr, molo i co istotne –
drogê dojazdow¹. Jest ju¿ wykonana dokumentacja. Koszt tej inwestycji wyceniony zosta³ na oko³o 780
tys. z³.
– W tym miejscu by³ ma³y amfiteatr i chodnik – st¹d nazwa patelnia.
Miejsce to s³u¿y³oby mieszkañcom
w celach rekreacyjnych. Zdecydowanie bardziej nadawa³oby siê na
to, ni¿ stadion, gdzie obecnie odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy –
powiedzia³ wójt gminy Józef Wypijewski.
mm

Zabior¹ wiêksze
(WÊGORZYNO). Od ubieg³ego
tygodnia na terenie gminy
rozpoczê³a siê zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych.
W minioinym tygodniu zbiórka zrozpoczê³a siê w miejscowoœciach: BreŸniaku, Wiewiecku,
Ginawie, Przytoniu, Rogówku,
Goœcis³awiu, Lesiêcinie, K¹kolewicach, Kraœniku £obeskim.
Dzisiaj i jutro (31.03.09 –
01.04.) odpady bêda zbierane w

Gardnie, D³usku i Podlipcach. W
czwartek i pi¹tek niepotrzebnych
i du¿ych przedmiotów bêd¹ mogli
siê pozbyæ mieszkañcy Trzebawia, Chwarstna, Cieszyna. Od soboty do poniedzia³ku kontenery
bêd¹ sta³y w: Sarnikierzu Winnikach, Mieszewie. W przysz³y
wtorek i œrodê kontenery na odpady wielkogabarytowe trafi¹ do
Mielna, Sielska i Zwierzynka, w
czwartek i pi¹tek – do: Runowa,
Runowo Pomorskiego i Po³chowa. W Wêgorzynie z kolei mieszkañcy bêd¹ sta³y od 14.04.09 17.04.2009 r.
mm
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Gmina skar¿y wojewodzie
(WÊGORZYNO). W minionym tygodniu Urz¹d Miejski
w Wêgorzynie wystosowa³ pismo do Wojewody
Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza. W piœmie
radca prawny Agnieszka Litke, z kancelarii ob³uguj¹cej
gminê, wnosi o stwierdzenie niewa¿noœci wszystkich
uchwa³ podjêtych podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie, która odby³a siê 20 marca 2009
roku.
Zdaniem radcy prawnego
uchwa³y zosta³y podjête z ra¿¹cym
naruszeniem przepisów reguluj¹cych tryb podejmowania uchwa³ i
zwo³ywania sesji.

gospodarnoœci, rzetelnoœci, celowoœci oraz zgodnoœci dokumentacji
ze stanem faktycznym.
Przepisy kpa ( art. 227 i nast.)
reguluj¹ tryb rozpatrywania skarg.

W piœmie czytamy m.in.:
„W myœl art. 20 ust 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym na wniosek wójta lub co
najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
rady gminy przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê na dzieñ
przypadaj¹cy w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okreœlone w ust. 1 w zdaniu drugim.
Jednoczeœnie przepis art. 20 ust
1a i 4 stanowi, i¿ rada gminy mo¿e
wprowadziæ zmiany w porz¹dku
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
ustawowego sk³adu rady. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w
trybie okreœlonym w ust. 3 stosuje
siê przepis ust. 1a, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Z kolei par. 30 ust 1 i par. 31 ust
3, 6,7 uchwa³y Nr VI/87/2003 Rady
Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 25
kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Wêgorzyno stanowi, i¿
sesjami nadzwyczajnymi s¹ sesje
zwo³ywane na wniosek Burmistrza
lub 1/4 ustawowego sk³adu Rady –
sesje zwo³uje przewodnicz¹cy rady
lub z jego upowa¿nienia wiceprzewodnicz¹cy w terminie, miejscu i
proponowanym porz¹dku obrad sesyjnych powiadamia siê radnych
najpóŸniej na 7 dni przed terminem
obrad w skuteczny sposób. W razie
niedotrzymania terminów rada
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej
odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed
g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
Przepis § 84 uchwa³y Nr VI/87/
2003 Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Wêgorzyno stanowi, i¿ Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoœæ miedzy innymi Burmistrza pod wzglêdem legalnoœci,

Na kanwie powy¿szych przepisów judykatura i doktryna wskazuj¹, i¿ przewodnicz¹cy rady,
zwo³uj¹c sesjê, obowi¹zany jest
do dorêczenia radnym porz¹dku
obrad wraz z projektami uchwa³.
Statuty gmin najczêœciej okreœlaj¹
minimalny termin, w jakim dokumenty te powinny byæ dostarczone
radnym przed sesj¹, aby mog³a siê
ona odbyæ. Naruszenie tego terminu uzasadnia odwo³anie go i wyznaczenie nowego. Zwo³anie sesji
rodzi te¿ skutki w sferze zewnêtrznej organów gminy - powstaje
uprawnienie cz³onków wspólnoty
lokalnej do zawiadomienia ich o
terminie sesji, do udzia³u w sesji i
uzyskania informacji o jej przebiegu, a tak¿e wgl¹du do dokumentów dotycz¹cych sesji (por. W.
Kisiel: Ustrój..., s. 150-151).
Rada, zgodnie z art. 20 ust. 1a
u.s.g., ma prawo zmieniæ porz¹dek
obrad ustalony przez przewodnicz¹cego. Kompetencje w zakresie
zmiany porz¹dku obrad sesji rady
gminy maj¹ tak¿e: wójt (art. 20
ust. 4 i 5 u.s.g.) oraz radni wnioskuj¹cy o zwo³anie sesji (art. 20
ust. 4 u.s.g.). W przypadku kompetencji radnych wydaje siê, i¿ brak
zgody choæby jednego z inicjatorów sesji, czyni niedopuszczalnym dokonanie zmian w przedstawionym porz¹dku obrad. Przyjêcie ostatecznego porz¹dku obrad
rodzi donios³e skutki prawne.
Uchwa³a, poddana pod g³osowanie bez zamieszczenia jej sprawy
w porz¹dku obrad, dotkniêta jest
istotn¹ wad¹ prawn¹, która powinna skutkowaæ stwierdzeniem jej
niewa¿noœci (W. Kisiel: Ustrój...,
s. 150). Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porz¹dku obrad sesji
nadzwyczajnej o sprawy niebêd¹ce przedmiotem wniosku o zwo³anie takiej sesji, który mog¹ z³o¿yæ
jedynie podmioty wymienione w
art. 20 ust. 3 (wyrok NSA z dnia 31
paŸdziernika 2000 r., II SA 1741/
00 .) (...)

Podjêcie uchwa³ wymaga zachowania odpowiedniego trybu i
czasu umo¿liwiaj¹cego radnym
podjêcie decyzji co do udzia³u w
sesji i w³aœciwego przygotowania
siê do niej. Radni musz¹ mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z projektami
uchwa³, które maj¹ byæ podjête, rozwa¿enia argumentów przemawiaj¹cych za przyjêciem okreœlonych
rozwi¹zañ lub przeciwko nim. Dorêczenie radnym porz¹dku obrad
wraz z projektami uchwa³ ma na
celu umo¿liwienie radnym w³aœciwe wykonywanie ich obowi¹zków
oraz ochronê przed zaskakiwaniem
ich koniecznoœci¹ uczestniczenia w
podejmowaniu uchwa³, do podjêcia
których nie mogli nale¿ycie przygotowaæ siê.
(...)
Przy zwo³aniu nadzwyczajnej
sesji z dnia 20 marca 2009 roku nie
zachowano 7 dniowego terminu
przewidzianego w par. 31 ust 3
uchwa³y Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu
Gminy Wêgorzyno dotycz¹cego
terminu powiadomienia radnych o
sesji.
Nadto do zawiadomienia o zwo³aniu sesji nie do³¹czono projektów
uchwa³ (…). Lakoniczna treœæ zawiadomienia o sesji nadzwyczajnej
i do³¹czony do niego porz¹dek obrad nie pozwala³y na ustalenie
przedmiotu planowanych uchwa³.
W trakcie sesji zmieniono porz¹dek obrad poprzez wprowadzenie do pkt 4 odpowiednich liter,
dotycz¹cych projektów uchwa³ wymienionych w petitum pisma. Przed
przyst¹pieniem do g³osowania w
kwestii wprowadzenia zmian do
porz¹dku obrad nie uzyskano
oœwiadczenia w przedmiocie zgody
radnych wnioskuj¹cych o zwo³anie
sesji na wprowadzenie zmian w
porz¹dku obrad (art. 20 ust 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym).
Rozpatrzenie skarg nauczycieli
szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim nast¹pi³o bez uprzedniego przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego celem ustalenia
stanu faktycznego. Skargi nie zosta³y uprzednio przedstawione Burmistrzowi. O wniesieniu skarg i ich
treœci Burmistrz dowiedzia³ siê
dopiero na sesji – co uniemo¿liwia³o mu przygotowanie materia³ów i
wyjaœnieñ odnoœnie treœci i zasadnoœci skarg. W kwestii skarg nie
zosta³a tak¿e wydana opinia Komisji Rewizyjnej. Nadto Komisja Rewizyjna nie przeprowadzi³a postê-

powania wyjaœniaj¹cego w tym zakresie.
Nadto nale¿y wskazaæ, i¿ przewodnicz¹ca rady otwieraj¹c sesjê
nadzwyczajn¹ wskaza³a jedynie, i¿
13 marca 2009 roku wp³yn¹³ do niej
wniosek kilku radnych w przedmiocie zwo³ania sesji nadzwyczajnej. Z
uwagi na brak precyzyjnego wskazania liczby wnioskodawców nale¿a³o by tak¿e zweryfikowaæ czy
zwo³anie sesji nast¹pi³o na wniosek
radnych w liczbie przewidzianej w
art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
W tym stanie rzeczy wniosek
niniejszy jest zasadny i konieczny.”
Z cytowanych artyku³ów wynika
wiêc, ¿e przewodnicz¹cy powinien
zwo³aæ sesjê najpóŸniej do siedmiu
dni od z³o¿enia wniosku, ale powiadomiæ radnych w terminie powy¿ej
tych siedmiu dni, b¹dŸ najpóŸniej w
owym siódmym dniu.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
pismem z 13 marca powiadomila o
sesji maj¹cej siê odbyæ 20 marca,
czyli dok³adnie 7 dni przed.
Kolejny zapis jednak mówi ju¿
o tym, ¿e jeœli termin nie zosta³ zachowany, radni mog¹ przeg³osowaæ, czy taka rada ma siê odbyæ.
W Wêgorzynie przeg³osowano,
wiêkszoœæ by³a za tym, by sesja siê
odby³a.
Jeœli sesje zwo³ywane s¹ to to, by
omówiæ jakiœ problem, b¹dŸ wyraziæ opiniê dopuszczane s¹ w gminach sytuacje, w których radnym
dorêcza siê porz¹dek obrad bez projektów uchwa³. W porz¹dku obrad
istnia³ zapis: „Przedstawienie przez
Burmistrza Wêgorzyna syutuacji w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim”. Do tego do³¹czone
by³y kolejne pisma, maj¹ce zwi¹zek
z zagadnieniem. Podczas sesji by³y
przedstawione równie¿ skargi na
burmistrza. Z jedn¹ z nich burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz,
jak zaznaczy³a podczas obrad, nie
zapozna³a siê w zwi¹zku z czym nie
mog³a odnieœæ siê do zawartych w
niej zarzutów.
To, czy wojewoda uzna, czy
wszytskie podjête uchwa³y by³y niezgodne z prawem czy tylko czêœæ,
dotycz¹ca skarg, b¹dŸ tylko jednej z
nich – oka¿e siê niebawem.
Jeœli nawet wojewoda uzna zasadnoœæ pisma gminy, to najprawdopodobniej i tak punkty dotycz¹ce
szko³y powróc¹ pod obrady sesji, co
jedynie opóŸni dzia³ania Rady
Miejskiej i sprawi, ¿e zamiast zaj¹æ
siê rzeczywistym rozwi¹zywaniem
problemów w runowskiej szkole,
wszystkie si³y zostan¹ skupione na
ich nag³aœnianiu.
op
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Matka przy dziecku w szpitalu œpi na... krzeœle
(REGION). Wprawdzie istnieje
Europejska Karta Praw Dziecka w
Szpitalu, jednak ka¿da placówka
lecznictwa zamkniêtego osobno
podchodzi do kwestii noclegów rodziców. W naszym kraju bowiem
Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów pobytów rodziców,
mimo iz doœæ czêsto ich obecnoœæ
przy dziecku w szpitalu jest niezbêdna. W Eropejskiej Karcie Praw
Dziecka w Szpitalu znajduje siê
punkt, mówi¹cy o tym, ¿e pobyt
rodziców nie powinien nara¿aæ ich
na dodatkowe koszty lub utratê zarobków. Jak to ma siê do polskich
warunków i wytycznych NFZ? O
tym przekona³y siê matki, których
dzieci by³y leczone w szpitalach i
które musia³y przy swoich pociechach zostaæ.
– Mój wnuczek trafi³ do szpitala
w Gryficach. Synowa zosta³a wezwana, jako do dziecka p³acz¹cego.
Spêdzi³a tam ca³¹ noc na krzese³ku,
obok dziecka. Jak mo¿na przetrzymywac kogoœ w takich warunkach?
Czy nie zaproponowano jej ³ó¿ka?
Tak, o ile by³oby wolne, ale za nie
musia³aby zap³aciæ 18 z³. Za co?
Przecie¿ j¹ wezwano? – pyta mieszkanka £obza.
Kolejna mieszkanka powiatu ze
swoj¹ córeczk¹ by³a w szpitalu w
Ko³obrzegu. Ko³obrzeski szpital
ma cetyfikat „Szpital przyjazny
dziecku”. Matka mo¿e tam zostaæ z
dzieckiem, ale za pobyt musi zap³aciæ 12 z³.
Dlaczego siê p³aci?
Narodowy Fundusz Zdowia nie
pokrywa kosztów pobytów opiekunów przy dziecku. Szpitale ze swojej strony nie s¹ w stanie ich finansowaæ ze wzglêdu na doœæ okrojone
bud¿ety; otrzymuj¹ œrodki finansowe jedynie na leczenie pacjentów.
– W szpitalu s¹ miejsca o charakterze hotelowym dla matek, których
dzieci s¹ u nas. Zawsze chcemy, by
rodzic zosta³ z dzieckiem, szczególnie z niemowlêciem. Zawsze te¿
przy wejœciu do szpitala informujemy rodziców, ¿e jest taka mo¿liwoœæ. Iloœæ miejsc do spania jest
jednak ograniczona. Miejsce hotelowe kosztuje 18 z³ i obejmuje:
koszty pralni, wody, mamy aneks
hotelowy do przygotowania posi³ków, ³azienkê. Rodzice maj¹ stworzone jedne z najlepszych warunków, o czym informuj¹ nas osoby
przyjezdne z Polski. U nas, jeœli
rodzice tak sobie ¿ycz¹, mog¹ ubieraæ dzieci w ich ubranka, korzystaæ
ze swoich produktów. Jesteœmy na
to otwarci. Bywaj¹ takie sytuacje,
gdy dzieci jest bardzo du¿o i wówczas brakuje miejsc hotelowych.
Tak by³o podczas ostatnich kilku

miesiêcy. Jeœli rodzice nie zdecyduj¹ siê na korzystanie z ³ó¿ka przystawiamy wygodne fotele i wówczas
rodzic mo¿e byæ przy dziecku za
darmo. W czasie, gdy jest bardzo
du¿o dzieci tych foteli równie¿ brakuje. Rodzice mog¹ te¿ byæ w dzieñ
przy dzieciach, a na noc udawaæ siê
do domów – wszystko zale¿y od ich
decyzji. Zdarza siê, ¿e rodzice maj¹
bardzo trudn¹ sytuacjê, a musz¹ byæ
przy dziecku. Wówczas staramy siê
iœæ im na rêkê i omawiamy indywidualnie na jak¹ kwotê bêdzie ich
staæ. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje,
gdy rodzice uciekaj¹ i nie p³ac¹ –
powiedzia³a lek. med. spec. chorób
dzieciêcych Janina Krajewska ze
szpitala w Gryficach.
Dla najm³odszych pobyt w szpitalu, to olbrzymi stres. Wprawdzie
pozostaj¹ pod fachow¹ opiek¹
wœród przyjaznego personelu, ale
mimo wszytsko zawsze wœród - obcych im osób. Stres spowodowany
opuszczeniem przez najbli¿szych i
pozostawieniem w obcym œrodowisku, to zwiêkszenie cierpieñ dziecka i opóŸnianie zdrowienia, dlatego
te¿ szpitale coraz czêœciej zachêcaj¹
do pozostawania rodziców przy
dziecku.
Pos³anki Ewa Wolak i Joanna
Fabisiak w styczniu ubieg³ego roku
pisa³y do Minister Zdrowia, by
zmieniæ obecn¹ sytuacjê na korzyœæ
rodziców. Nic siê nie zmieni³o. Bo
w³aœciwie w jaki sposób mo¿na by
by³o rozwi¹zaæ ten problem? Czêœæ
spo³eczeñstwa zapewne nie ¿yczy
sobie, aby z ich sk³adek by³ finansowany pobyt zdrowej matki z chorym
dzieckiem w szpitalu, twierdz¹c, ¿e
szpital, to nie hotel. Kilkanaœcie z³o-

tych za korzystanie z ³ó¿ka, poœcieli, wody i pralni, to niewiele jeœli
chodzi o jedn¹ noc, a co jeœli matka
musi byæ przy dziecku kilka, b¹dŸ
kilkanaœcie dni i nocy, a jej sytuacja
materialna nie pozwala na zbytnie
wydatki? Co w sytuacji, gdy nie ma
mo¿liwoœci noclegu w szpitalu i
rodzic musi wynaj¹æ na ten czas
kwaterê?
Zmiany musia³yby nast¹piæ na
szczeblu ministerialnym. Jak na razie nie zanosi siê na nie. Pozostaje
wiêc albo krzese³ko i dy¿ur przy
dziecku, albo op³ata za nocleg i spanie w wygodnej poœcieli. Czêœæ rodziców wybiera inne rozwi¹zanie z ró¿nych wzglêdów nie zgadzaj¹
siê na pozostanie przy dziecku,
wszelk¹ opiekê nad swoj¹ pociech¹
pozostawiaj¹c specjalistom.
mm
EUROPEJSKA KARTA
PRAW DZIECKA
W SZPITALU
1. Dzieci powinny byæ przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy
leczenie nie mo¿e byæ prowadzone
w domu, pod opiek¹ poradni lub na
oddziale dziennym.
2. Powinny mieæ prawo do tego,
aby ca³y czas przebywali razem z
nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie powinno byæ ¿adnych
ograniczeñ dla osób odwiedzaj¹cych - bez wzglêdu na wiek dziecka.
3. Rodzicom nale¿y stwarzaæ
warunki pobytu w szpitalu razem z
dzieckiem, nale¿y ich zachêcaæ i
pomagaæ im w pozostawaniu przy
dziecku. Pobyt rodziców nie powinien nara¿aæ ich na dodatkowe

koszty lub utratê zarobków. Aby
mogli oni uczestniczyæ w opiece nad
dzieckiem, powinni byæ na bie¿¹co
informowani o sposobie postêpowania i zachêcani do aktywnej
wspó³pracy.
4. Dzieci i rodzice powinni mieæ
prawo do uzyskiwania informacji, a
w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i mo¿liwoœci
pojmowania. Nale¿y staraæ siê o
³agodzenie i unikanie zbêdnych
stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w zwi¹zku z jego
pobytem w szpitalu.
5. Dzieci i ich rodzice maj¹
prawo wspó³uczestniczyæ we
wszystkich decyzjach dotycz¹cych leczenia. Ka¿de dziecko powinno byæ chronione przed zbêdnymi zabiegami diagnostycznymi
i leczniczymi.
6. Dzieci powinny przebywaæ
razem z innymi dzieæmi w podobnym wieku. Nie nale¿y umieszczaæ
dzieci razem z doros³ymi.
7. Dzieci powinny mieæ mo¿liwoœæ zabawy, odpoczynku i nauki
odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno
byæ tak zaprojektowane, urz¹dzone
i wyposa¿one, aby zaspokaja³o
dzieciêce potrzeby.
8. Przygotowanie i umiejêtnoœci
personelu musz¹ zapewniaæ zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.
9. Zespó³ opiekuj¹cy siê dzieckiem w szpitalu powinien zapewniæ
mu ci¹g³oœæ leczenia.
10. Dzieci powinny byæ traktowane z taktem i wyrozumia³oœci¹.
Ich prawo do intymnoœci powinno
byæ zawsze szanowane.

Wspó³praca na powiatowej niwie
(£OBEZ). Starosta powiatu
³obeskiego Antonii Gutkowski niezwykle ceni sobie wspó³pracê powiatu z gminami. Jak twierdzi, gdyby nie ona, nie uda³o³oby siê w takim stopniu odnowiæ przynajmniej
chodników na terenie gmin. Wspó³praca ta rozszerza siê równie¿ na
CIS oraz promocjê.
– Muszê bardzo mocno podkreœliæ, ¿e to, co siê uda³o osi¹gn¹æ i to
na co mamy nadziejê, ¿e zrealizujemy i osi¹gniemy, zawdziêczamy w
bardzo du¿ym stopniu bardzo dobrej, wrêcz powiedzia³bym wzorowej wspó³pracy z wszystkimi gminami. Nie ma u nas gminy lepszej,
gorszej, szereg prac, jakie wykonujemy robimy w uzgodnieniu z nimi.
Z pewnoœci¹ robi³oby siê mniej
chodników, gdyby nie by³o porozu-

mienia z gminami na zasadzie, ¿e
nasz materia³ a robocizna gmin,
choæ w³aœciwie to i ludzie s¹ od nas,
bo z Powiatowego Urzêdu Pracy.
Gminy z kolei organizuj¹ i pilnuj¹
wykonawstwa – powiedzia³ starosta
powiatu ³obeskiego Antonii Gutkowski.
Powiat wyszed³ równie¿ z propozycj¹, ¿e to on zadba o promocjê
poszczególnych gmin, gminy ze
swojej strony mia³y jedynie przekazaæ materia³y i... finanse, co ju¿ siê
sta³o. Jak podkreœla starosta, równie¿ podejœcie gmin odnoœnie Centrum Integracji Spo³ecznej jest zdecydowanie lepsze, ni¿ w innych regionach. Tutaj Centrum nie jest jedynie powiatowe, bowiem gminy
bardzo prê¿nie wspó³pracuj¹ z ³obeskim CIS-em.
mm

Str
Str.. 9

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

Jaœnie pañsko wynios³a niekompetencja
Czyja? Myœlê, ¿e Urzêdu Miejskiego – zleceniodawcy. A konkretnie? To jakiegoœ wydzia³u tego
Urzêdu. Jakiego? Najprawdopodobniej to wydzia³u promocji. O ile
takowy jest. Bo referent „pe³ni¹cy”
tê funkcjê i dumnie siê z ni¹ obnosz¹cy i afiszuj¹cy, jest. Czy s³usznie
i zasadnie? Nie jestem pewien, w
œwietle tego co siê sta³o i staje w
miasteczku, jako, ¿e Gminy z mojej
perspektywy siedzenia nie widzê.
S¹dzê ¿e, niechlujny plan miasteczka, jaki siê pojawi³ na skwerze
przy LO jest zas³ug¹ Filipa - zleceniobiorcy, wykonawcy, ale nie jego
win¹ za niechlujstwo, tylko … No
w³aœnie czyj¹?
Ta moja wiedza i przekonanie
wynika z rozmowy jak¹ toczy³em z
Filipem w „temacie”. Podj¹³ siê wykonania tego zadania na gruncie
– œcianie przygotowanej. Ktoœ zlekcewa¿y³ to zobowi¹zanie i nie dopilnowa³. Feudalnie stadnym zwyczajem „polecia³ po najmniejszej linii
oporu” i „ola³ to”. Kto to zrobi³?
Podpowiadam Radzie Miasta i Burmistrzowi. Ktoœ niekompetentny,
nieodpowiedzialny i niedojrza³y
spo³ecznie. Dalszej instrukcji postêpowania jednak posk¹piê i zamknê siê w temacie.
Wprawdzie mam do Filipa drobne uwagi co do formy plastycznego
wyrazu i zgodnoœci historycznie –
heraldycznej, ale to s¹ tylko drobne

uwagi, które jednak¿e mog¹ wzbudziæ, ró¿nego rodzaju oceny tego
niechybnie wartoœciowego dla miasteczka faktu.
leon

Odbior¹ z podwórka
(£OBEZ). Przy ul. Podgórnej
znajduje siê skup z³omu, w którym
mieszkañcy mog¹ zostawiæ nieodp³atnie m.in.: zu¿yte lodówki, telewizory i sprzêt AGD. W tym celu
wydzielone jest odpowiednie miejsce. Mieszkañcy, którzy maj¹ w

domu z³om, a nie maj¹ mo¿liwoœci
dowiezienia go na skup, mog¹ skorzystaæ z bezp³atnego transportu.
Mo¿e dziêki temu skoñcz¹ siê dzikie wysypiska w lasach i na poboczach dróg, pe³ne kineskopów i rozwalonych sprzêtów AGD.
mm

Jaki grunt pod - widaæ obok planu. Warto wiêc mo¿e dokoñczyæ dzie³a,
ale ju¿ nie rêk¹ Filipa, a osób odpowiedzialnych za stan tynków. Ca³kiem
niedaleko kolejne graffiti, tym razem jednak o promocji i estetyce trudno
mówiæ.
mm

Œci¹gnie unijne
(WÊGORZYNO). Ju¿ znanane
jest nazwisko nowego
podinspektora ds. funduszy
unijnych. Na samodzielnym
stanowisku pracowaæ bêdzie
Sylwia Pyszna.
W uzasadnieniu burmistrz Wêgorzyna pisze: „spoœród kandydatów spe³niaj¹cych wymagania
wskazane w og³oszeniu Pani Sylwia
Pyszna wykaza³a siê najbardziej od-

powiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. funduszy unijnych. Po
przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja uznala, i¿ przygotowanie Pani Sylwii Pysznej, jak
równie¿ posiadana wiedza z zakresu znajomoœci obowi¹zuj¹cych
przepisów odpowiadaj¹ wymaganiom potrzebnym do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy
unijnych.
op

Promocja i profilaktyka
w nowej sile
(WÊGORZYNO). Jest ju¿ nowy
podinspektor ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz podinspektor w Wydziale Oœwiaty, Kultury i Promocji.
W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzêdnicze w Urzêdzie Miej-

skim w Wêgorzynie na stanowisko
podinspektora ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zosta³a wybrana Ró¿a Durkowska, natomiast na stanowisko
podinspektora w Wydziale Oœwiaty,
Kultury i Promocji - Sylwia Ogloziñska.
op
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INTERESUJ¥CE WIOSKI TEMATYCZNE
Pani Bo¿ena Zarecka lideruje
programowi „£obeska Wieœ Aktywna”. Przez lata, jako so³tys
Karwowa pokazywa³a, jak wyrwaæ wieœ z marazmu, sprz¹tn¹æ
œmieci, wykosiæ chaszcze, pobieliæ
drzewka, wygrabiæ plac zabaw.
Organizowa³a wiejskie odpusty,
festyny, do¿ynki, sta³e przedszkole,
w mieœcie robi³a Œwiêto Radoœci.
Dobija³a siê o ma³e wsparcie finansowe w gminie, w powiecie, w fundacjach i programach pomocowych. Za
ni¹ poszli inni. Dziœ szkoli – a jest
radn¹ gminn¹ – kolegów z okolicznych wsi. Nawiedzona? Chodz¹ca
mocno po ziemi realistka?
Bo¿ena Zarecka nie ustaje w
wysi³kach, by zmieniæ sposób myœlenia o funkcjonowaniu wsi, jej ekonomicznych podstawach bytu, powinnoœciach w³adzy – od Rady So³eckiej
po Uniê Europejsk¹. I szkol¹c innych
– sama siê uczy i zmienia.
Ostatnio – wraz z wiosn¹ – zabra³a grupê ludzi, by obejrzeæ… Co?
Wariactwo zbiorowe? Szansê regionalnego istnienia? Tak zwane wioski
tematyczne.
Najefektowniej „rozpanoszy³y
siê” na pograniczu powiatu koszaliñskiego i s³awieñskiego, a wiêc w zag³êbiu popegeerowskiej frustracji.
Oto „Wioska Koñca Œwiata” –
Iwiêcino. Koñczy siê w niej asfalt.
Dalej ju¿ tylko p³yty jombo wyprowadzaj¹ w bagienn¹ nizinê nadmorsk¹. Koniec œwiata to jednak
szansa. W koœció³ku – starszym od
wysiedlañskiego, te¿ pere³ce – malowid³o s¹du ostatecznego. Nagroda
jest oczywista, ale najaktywniejsze
s¹ diab³y zaganiaj¹ce ludzi w ogieñ.
Pewna pani wybieli³a szopê i
bawi siê z dzieæmi w szycie misiów,
inna – misiom urz¹dzi³a muzeum.
Uczy splataæ palmy, stroiki choinkowe i s³omiane paj¹ki. W zielonej
szkole (jest obiekt) dzieci spogl¹daj¹
przez teleskop i lunety na koniec
Œwiata, kajakami p³yn¹ ku morzu.
Wokó³ koœcio³a na murze – wiersze o
koñcu œwiata (autorstwa nawet noblistów).
Koniec dawnego œwiata – niemieckiego – jest na tym samym pomniku pionierów 1945 roku pocz¹tkiem nowego ¿ycia. W œwietlicy wystawa udokumentowanych zdjêciami losów rodzin iwiêciñskich – i
jednoczeœnie przedszkole.
To Iwiêcino walczy o utworzenie
szlaku cysterskiego, choæ by³o tylko
wsi¹ klasztorn¹ Bukowa Morskiego.
Cystersi miêdzy innymi kopiowali
ksiêgi, wiêc kwitnie ju¿ u nich szko³a
kaligrafii. Bêdzie wkrótce u nich o.
Rajmund Guzik (klasztor Winniki).
Niedaleko, ale ju¿ na WysoczyŸ-

nie Polanowskiej, le¿y „Wioska
Hobbitów” Sierakowo S³awieñskie.
Ale nawet jak nie czyta³eœ Tolkiena,
znajdziesz tam coœ dla siebie. Najwiêksze wra¿enie na dzieciach robi¹
bohaterowie „W³adcy Pierœcieni” –
doroœli przebrani w tolkienowskie
stroje i udanie kreuj¹cy swoje role,
tyle¿ literacko-filmowe, co improwizowane. Jest takich stacyjek na szlaku baœni chyba siedem. Tylko kowal
kuj¹cy na oczach uczestników gry
¿elazny pierœcieñ jest prawdziwy, jak
jego kuŸnia i roz¿arzony kawa³ek
¿elaza.
Ale „aktorzy” dyskretnie zdejmuj¹ kostiumy, prowadz¹ zabawy
wœród „domków Hobbitów”, pokazuj¹ cuda baœniowego kraju, ogl¹dane przez dziurkê w miniaturowym
muzeum, sprzedaj¹ pami¹tki, przygotowuj¹ posi³ek dla goœci.
Paproty le¿¹ na skraju wysoczyzny przechodz¹cej w dolinê rzeki
Grabowej. Nie mia³y pegeeru, ale te¿
chyli³y siê do upadku. Lideruj¹ w niej
m³odzi rolnicy (on absolwent œwidwiñskiego technikum). Nie maj¹
nawet spajaj¹cego jakoœ spo³ecznoœæ koœcio³a. Maj¹ salê ze scen¹ i
parê sto³ów, na których dziatwa lepi
coœ z masy torfowo-cementowej. Na
plenery przyje¿d¿aj¹ plastycy-wikliniarze. Niektóre z ich „rzeŸb” rosn¹
kilka lat. Mo¿na wiêc wik³aæ witki
wierzbowe, pleœæ kosze i kobia³ki. W
plenerze – bo to „Wieœ Labiryntów”
– przechodziæ po pl¹taninie desek
przerzuconych nad bagnistym strumykiem, gubiæ siê i odnajdywaæ w

wierzbowych labiryntach. W³aœnie
te labirynty na wielohektarowej ³¹ce
s¹ g³ówn¹ atrakcj¹ wsi. Ale w gospodarstwie liderów mo¿na zobaczyæ
rzeŸby poplenerowe, zbudowaæ
cuda z klocków, te¿ obejrzeæ techniczn¹ wynalazczoœæ gospodarza:
coœ na kszta³t kaloryfera nagrzewanego przez s³oñce. W ka¿dej wsi
mo¿na kupiæ jakieœ pami¹tki. Takich
wsi jest wiêcej.
Wymyœli³ tê ideê – przystosowuj¹c do zachodniopomorskich uwarunkowañ – dr Wac³aw Idziak, socjolog z Politechniki Koszaliñskiej, któremu wyda³o siê za ma³o opisywaæ
spo³eczeñstwo. On je chce zmieniaæ.
Wspiera swoich wiejskich liderów,
którzy zaczynali wci¹¿ powtarzaj¹c

£obeska Baba
Wielkanocna
(£OBEZ). 5 kwietnia przy
£obeskim Domu Kultury
odbêdzie siê jarmark
£obeska Baba Wielkanocna.
W programie przewidziano
m.in.: 10.15-11.15 - Mszê Œwiêt¹ w
koœciele parafialnym p.w. NSPJ w
£obzie o godz. 10.15 i rejestracjê wystawców. Po mszy
o 11.30 przemarsz z palmami ulic¹ Niepodleg³oœci na
plac przed £obeskim Domem Kultury, gdzie odbêdzie siê otwarcie jarmarku i
Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych
oraz Konkurs na Wypieki i
Wyroby
Wielkanocne.
Og³oszenie wyników konkursów i wrêczenie nagród

odbêdzie siê w godz. 15.00-16.30
Podczas jarmarku nie zabraknie
wystaw i sprzeda¿y rêkodzielnictwa; palm wielkanocnych, pisanek,
koronek itp., wystêpów zespo³ów
folklorystycznych oraz konkursów
dla odwiedzaj¹cych oraz wiele innych atrakcji.
op

sobie: „co ja z tego bêdê mia³?” Dziœ
maj¹ jakieœ niedu¿e pieni¹dze z tej
pracy i niezliczone satysfakcje z zadowolonych, wprost rozentuzjazmowanych goœci.
Musisz wiêc, przyjacielu, zmieniæ
myœlenie. Mechanik maszyn rolniczych mo¿e ¿yæ z us³ug turystycznych, robotnik rolny zarabiaæ na turystyce, a stoczniowiec piêknie strzyc
pudle. Czy jedna profesja w XXI wieku wystarczy na ca³e ¿ycie? L. C.

Bêdzie Orlik
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na budowê boiska Orlik 2012 w tym mieœcie.
W ramach Orlika wchodziæ bêdzie boisko do pi³ki no¿nej o wymiarach 30 m x 62 m o pow. ca³kowitej
1860 m. kw. (pole gry 26 x 56 m) oraz
boisko wielofunkcyjne o wymiarach
19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11
m. kw. (pole do gry 15,1 x 28,1 m).
Poza tym, w ramach budowy Orlika,
zostanie wykonane ogrodzenie i
oœwietlenie terenu, chodniki, budynek zaplecza socjalnego, przy³¹cza.
Wymagany okres gwarancji na
wykonane roboty (materia³y i robociznê) wynosi 36 miesiêcy a wymagany
okres gwarancji na trawê syntetyczn¹
ma wynosiæ 60 miesiêcy. Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesi¹ce od dnia podpisania umowy.
Gmina wybierze oferte najtañsz¹.
Wielofunkcyjne boisko (do pi³ki
no¿nej, kosza i siatki) planowane
jest, zgodnie z wykonan¹ dokumentacj¹, na na tzw. górnym boisku przy
stadionie. Gmina ocenia, ¿e koszt
budowy Orlika wraz z zapleczem ma
wynieœæ oko³o 1,5 miliona. Termin
oddania Orlika zaplanowano na
wrzesieñ 2009.
op

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.
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Do Sielska pierwsi z Kuropatnik wraz ze swoim ks. proboszczem przybyli ludzie, potem prochy ich przodków, teraz
cz¹stka Koœcio³a z Kuropatnik, œwiadek prawdziwej, niezachwianej wiary chrzeœcijañskiej naszych przodków.

Okno z Koœcio³a z Kuropatnik w Sielsku
Gdy w 2002 roku powstawa³o
stowarzyszenie kresowian z „Kuropatnik”, we wsi Sielsko, oprócz jasno wytyczonego celu nie mieliœmy
nic. Pisz¹c nic, mam na myœli brak
funduszy, siedziby, gdzie moglibyœmy siê spotykaæ, pomocy prawnej.
Grupa inicjatywna sk³ada³a siê z 4
osób. PóŸniej na spotkaniu za³o¿ycielskim stowarzyszenia wybrano
11-osobowy zarz¹d i tak powsta³o
Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik Województwo Tarnopol, z 56
osobami, które z³o¿y³y deklaracje
cz³onkowskie.
Teraz z perspektywy czasu i tego
co uda³o siê zrobiæ widzê, ¿e to kolejne wyjazdy do Kuropatnik na
Ukrainie, miejscowoœci rodzinnej
wielu rodzin polskich wypêdzonych
stamt¹d po II Wojnie Œwiatowej,
dawa³y inspiracjê i motywacje do
dalszego dzia³ania. Tak by³o w przypadku inicjatywy odbudowy koœcio³a w Kuropatnikach. Pomys³
zupe³nie absurdalny z punktu widzenia ekonomicznego a jednak,
ludzie hojnie dawali pieni¹dze na
ten cel i to nie tylko ci których rodziny pochodzi³y z tej miejscowoœci.
Dlaczego podczas kolejnej wycieczki do Kuropatnik przywieziono urnê
ziemi z tamtego cmentarza? Dlaczego organizuj¹c kolejne wycieczki do
Kuropatnik nie brak chêtnych do
wyjazdu, pomimo wielu niewygód i
uci¹¿liwoœci podró¿y?
Mo¿e dlatego, ¿e ludziom wypêdzonym z ich rodzinnej ziemi zabra-

no coœ wiêcej ni¿ ziemie i dobytek.
Nagle wyrwano z korzeniami i rzucono daleko w inny œwiat, czêsto bez
wartoœci, kazano zasiedliæ domy,
które nie by³y ich domami, uprawiaæ
ziemiê, która wczeœniej do nich nie
nale¿a³a. Nasi dziadkowie ¿yli
wspomnieniami, nasi ojcowie
obaw¹ co do przysz³oœci, a nam zafundowano obywatelstwo w Unii
Europejskiej. Nie zauwa¿ono, ¿e to
co stanowi o sile narodu, to poczucie to¿samoœci narodowej; sk¹d jesteœmy, jakie by³y zwyczaje, obyczaje naszych przodków, co dawa³o
im si³ê w trudnych czasach. Ludzie
wypêdzeni to nie to samo, co ludzie
którzy z w³asnej woli zmieniaj¹
miejsce zamieszkania; ci pierwsi
zawsze bêd¹ wracaæ pamiêci¹ w
przesz³oœæ po to, by zaczerpn¹æ z
przesz³oœci, by ¿yæ w pe³ni w teraŸniejszoœci. I takim cz³owiekiem, jest
Pan Roman Bia³oskórski z Krakowa, który bêd¹c w Kuropatnikach na
stercie gruzu i odpadków po wymianie starych okien na nowe, zobaczy³
dobrze jeszcze zachowan¹ drewnian¹ ramê okna z koœcio³a w Kuropatnikach. Za pozwoleniem proboszcza tamtejszej parafii przywióz³ je do Polski. Dla tamtejszych
parafian okno to nie stanowi³o ¿adnej wartoœci. Ciesz¹ siê, ¿e dziêki
pomocy z Polski maj¹ teraz nowe
okna, ale dla Pana Romana to okno
by³o bezcenne. Piêknie odrestaurowane z pomoc¹ swoich przyjació³ i
rodziny przywióz³ je do Sielska.

Okno ofiarowa³ parafii Sielsko, by
zosta³o umieszczone w koœciele. Na
oknie - witra¿u umieszczone s¹ napisy:
1390 za³o¿enie wsi Kuropatniki
1892 konsekracja Koœcio³a p/w
Œw. Jana Chrzciciela
1896-1904 I Ks. Marceli Zawadzki
1904-1906 Ks. Romuald Tumpach
1906-1917 Ks. Stanis³aw Kostu³owski

Dobra na Szkolnej Gie³dzie Turystycznej
Szko³a Podstawowa
z Dobrej weŸmie
udzia³ w przegl¹dzie
ogólnopolskim
20 marca br. w Szczecinie odby³
siê 10 jubileuszowy przegl¹d Szkolnej Gie³dy Turystycznej „Przygoda”.
Po raz pi¹ty w tym przedsiêwziêciu
wziê³a udzia³ Szko³a Podstawowa w
Dobrej. W bie¿¹cym roku wyst¹piliœmy w dwóch konkursach; „Œwiat w
Zmys³ach”, w którym przedstawiliœmy stoisko o Grecji oraz „¯ywio³y
Kultur”, w którym pokazaliœmy
przedstawienie o tradycjach kultury
greckiej. Du¿y sukces, II miejsce i
nagrody ufundowane przez Prezydenta Szczecina, osi¹gnê³o przygotowane przez nauczycieli oraz
uczniów naszej szko³y stoisko o Grecji. Grupa uczniów obs³uguj¹ca stoisko musia³a wykazaæ siê wiadomoœciami o historii i teraŸniejszoœci
Grecji, zwiedzaj¹cy stoisko mogli
konsumowaæ potrawy tradycyjne dla

tego kraju, wystrój stoiska by³ charakterystyczny dla przedstawianego
kraju.
Zespó³ z naszej szko³y zakwalifikowa³ siê na przegl¹d ogólnopolski,
który odbêdzie siê równie¿ w Szczecinie w dniach 9 i 10 maja br. Zespó³
uczniów: Kamila Durkowska, Ewelina Mantur, Marta Michalik, Klau-

dia Dominiczak, Anna Wojna, Artur
Sad³owski, Jakub Wrona przygotowa³ program i stoisko pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Beœki, Ma³gorzaty Joñcy, Jolanty £ukomskiej,
Barbary Katy, Wioletty Augustyn i
Doroty Grzywacz. Gratulujemy
osi¹gniêcia i ¿yczymy powodzenia
na przegl¹dzie ogólnopolskim. (szk)

1917 zburzenie Koœcio³a Wielka Wojna
1917-1922 odbudowa Koœcio³a
– Ks. Franciszek Golas
1922-1926 Ks. Antonii Szwarc
1926-1930 Ks. Micha³ Karcewicz
1930-1931 Ks. Franciszek Tomczuk
1931-1936 Ks. Jan Palica
1936-4.07.1945 Ks. Franciszek
Jastrzêbski
11.VII 1945 wyjazd Polaków z
Kuropatnik
VII 2004 remont Koœcio³a w
Kuropatnikach przy wsparciu parafian z Polski.
Okno to wczeœniej zamontowane by³o na szczycie koœcio³a po³o¿onego na wzgórzu, z którego widaæ
przepiêkn¹ panoramê na ca³e Kuropatniki i okolice. Do Sielska pierwsi
z Kuropatnik wraz ze swoim ks. proboszczem przybyli ludzie, potem
prochy ich przodków, teraz cz¹stka
Koœcio³a z Kuropatnik, œwiadek
prawdziwej, niezachwianej wiary
chrzeœcijañskiej naszych przodków. Nikt nie planowa³ takiej kolejnoœci; przeznaczenie, przypadek, a
mo¿e znak czasu. Teraz wreszcie
jesteœmy u siebie.
Barbara Górniak
Stowarzyszenie „Kuropatniki”
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do Sielska 4 kwietnia 2009 r., na uroczyst¹ Mszê
œwiêt¹ o godz. 15.00, na której odbêdzie siê poœwiêcenie okna przywiezionego z Kuropatnik w rocznicê mordów na ludnoœci polskiej
przez nacjonalistów ukraiñskich.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Wynajmê mieszkanie rodzinie 4-ro
osobowej Radowo Ma³e . Tel. 604
997 741
Sprzedam mieszkanie w Poradzu
75 mkw., 3 pokoje (pó³ bliŸniaka),
du¿e podwórko 12 a, 1,88 ha gruntów rolnych. Tel. 091 397 81 08.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie w starym budownictwie do
remontu, niski czynsz. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 397 57 95,
507 628 912.
Sprzedam kawalerkê 28 mkw., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Dalno 16/4. Cena 35.000 z³. Tel.
609670664.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w £obzie, 52 mkw., II piêtro, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, okna wymienione
PCV. Cena 142 tys. z³. Tel. 091 397
60 54.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.

Powiat gryficki

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie, pow. 107 mkw., gara¿, pomieszczenia gospodarcze na dzia³ce o pow. 503 mkw. Tel. 662 012
049.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt: tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfica, parter z mo¿liwoœci¹ adaptacji na gabinet, biuro
lub punkt us³ugowy. Tel. 091 387 23
97, 0507 316 052.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu
drewnianego w leœnej osadzie.
Cena 20.000,00 z³. Tel. 091 395 21
88.

Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.

Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

Powiat drawski

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
Czplineckim w Z³ocieñcu (parter, 32
mkw., 1 pokój, kuchnia, korytarz,
du¿y balkon). Tel. 509 588 042.

Do wynajêcia pomieszczenie na
gabinet kosmetyczny, fizjoterapii,
masa¿u, 12 mkw. Trzêsacz, atrakcyjna lokalizacja. Tel. 091 386 25
84, 602 114 177.

Region
Goleniów – mieszkanie 2 pokojowe,
na parterze o pow. 53,05 mkw.
sprzedam. Tel. 660 204 046.

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340.cena 670,00 z³.
Tel. 605 522 340.

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, przystosowany na dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal polo¿ony na ul.
Miros³awieckiej 38, teren by³ego
POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8 mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt:
094 - 36 71543 lub 694476882.

INNE

Region
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Indywidualna praktyka pielêgniarska Agnieszka Podlisiecka, us³ugi
pielêgniarskie. Tel. 609 334 117.
Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 064.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region

Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.

Kompleksowe wykañczanie wnêtrz.
Tanio i solidnie. Tel. 721 374 421.

Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Przewóz osób. Tel. 605 180 622.

Powiat ³obeski
Drewno opa³owe i do kominka
tel. 0887525707 lub 094 3642694.
Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300 z³. Tel. 607 588 175
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Powiat œwidwiñski
Firma ER-KO Rybiccy ul.Armii Krajowej 24 Œwidwin, sprzeda koparkê
na g¹siennicach typ K415 Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m, technicznie sprawna. Cena do uzgodnienia.
Tel./fax 094 3652749.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê kobiety i mê¿czyzn:
sprz¹taczki, pokojowe, recepcjonistów, barmanów, kelnerów, kucharzy. Willa Kliper Trzêsacz, tel. 091 386 25 84.
n Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
n Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.

Powiat ³obeski
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

PRACA

Region
Zapisy do pracy w Niemczech –
praca legalna w polu; 2 miesi¹ce –
lipiec – sierpieñ, wrzesieñ – paŸdziernik. Tel. 665 730 318.
Zatrudniê mechanika w firmie transportowej. Kontakt 0603 922 961.

Powiat drawski
Szukam na umowê zlecenie doœwiadczonych ludzi znaj¹cych siê
na telemarketingu. Tel. 094 367 15
43 lub 694 476 882.
Sprzeda¿
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

ROLNICTWO
Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1450 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1160 zł/t

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t
Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t
Podane ceny s¹ cenami brutto.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
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Miejska przejmie po pedagogicznej
(£OBEZ). W drugim tygodniu
marca burmistrz £obza Ryszard
Sola wyda³ zarz¹dzenie w sprawie
przejêcia na rzecz gminy materia³ów bibliotecznych oraz pozosta³ego mienia, stanowi¹cego dotychczasowe wyposa¿enie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Filia
w £obzie.
Protokolarne przejêcie materialów bibliotecznych oraz pozosta³ego mienia zaplanowano na 3 kwietnia.
op

Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

Teatralnie na Dzieñ Papieski
(£OBEZ). 3 kwietnia o
godz. 18.00 rozpocznie
siê wieczór teatralny w
ramach obchodów Dnia
Papieskiego.
W programie zaplanowano
przedstawienia: „Jezus i zbójnicy”, w wykonaniu Zespo³u Teatralnego „Przyjaciele” z £DK,
„Jak muzykant Zwyrta³a narobi³
w raju k³opotów” w wykonaniu
Teatrzyku klasy IV a SP nr 2 w
£obzie oraz „Gdzie s¹ moje
skrzyd³a” w wykonaniu Zespo³u
Teatralnego ZSG £obez.
op

Str
Str.. 14

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

Sukcesy biegaczy z UKS „ARBOD”
w „BIEGACH GRYFITÓW” w Pyrzycach
Na zaproszenie organizatorów „Biegów Gryfitów”, w sobotê, 28 marca, 16-osobowa grupa
biegaczy ze szko³y podstawowej w
Dobrej, trenuj¹cych lekk¹ atletykê w UKS „Arbod” wybra³a siê do
Pyrzyc na XXXVIII edycjê „Biegów Gryfitów”.
W zawodach wystartowa³a bardzo du¿a liczba zawodników z klubów i szkó³ województwa zachodniopomorskiego, na dystansach od
500 do 1500 m. W wielu kategoriach
wiekowych startowa³o ponad 40
zawodników. Start naszych biegaczy by³ bardzo udany - 5 zawodników zdobywa³o medale zajmuj¹c
miejsca I-III w poszczególnych biegach. Zwyciêzcami w swoich biegach zostali: Szymon Sad³owski
(klasa I) i Kacper £akomy (klasa
III). Tu¿ za zwyciêzcami biegi koñczyli zdobywcy srebrnych medali:
Szymon Czurmas³o (klasa I) oraz
Milena Sadowska (klasa III). Miejsce na najni¿szym, trzecim stopniu
podium zajê³a Dagmara Szymanek
(klasa VI). Ponadto miejsca w naj-

lepszych 10-tkach swoich kategorii
zajmowali: Karolina Grenda, Weronika Babirecka, Patrycja Florczak i

Przemys³aw Sadowski. Nasi zawodnicy ze wszystkich stron zbierali gratulacje za bardzo udane starty.

Przed zawodnikami treningi i przygotowania do dalszych startów w
cyklu wiosennych zawodów. (o)

Przedszkolaki z Reska witali wiosnê
„Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno,
Ciebie po¿egnamyWiosnê powitamy”
20 marca bie¿¹cego roku w
Przedszkolu Miejskim w Resku odby³a siê, jak co roku, impreza zwi¹zana z po¿egnaniem zimy i powitaniem wiosny.
Poznawanie œwiata za pomoc¹
zmys³ów jest dla dzieci w wieku
przedszkolnym spraw¹ naturaln¹,
dlatego te¿ ju¿ z nastaniem pierwszych, cieplejszych dni marca nasze
przedszkole zmieni³o sw¹ szatê z
zimowej na wiosenn¹. Przedszkolaki wykona³y samodzielnie dekoracje

w sali oraz tradycyjne s³omiane kukie³ki Marzanki. Nauczyciele wraz z
dzieæmi oraz zaproszeni rodzice
wprowadzili wszystkich w œwiat tradycji i obrzêdów ludowych zwi¹zanych z nadejœciem wiosny, prezentuj¹c zabawy, wiersze, piosenki i inscenizacje. Nauczycielki przygotowa³y
wiosenn¹ niespodziankê – inscenizuj¹c wiersze Jana Brzechwy pt.
„Katar” i „Leñ”, przedstawiaj¹c w
sposób humorystyczny zasady dobrych manier. W nastrój iœcie wiosenny wprawi³y wszystkich stroje
dzieci i doros³ych. W tym radosnym
dniu nie mog³o zabrakn¹æ oczywiœcie „Pani Zimy i Pani Wiosny”.

Dzieci w rytmie wiosennej muzyki
wykona³y wiosenn¹ rewiê mody.
Punktem kulminacyjnym imprezy by³ przemarsz wszystkich uczestników na plac przedszkolny przy
akompaniamencie orkiestry perkusyjnej, stworzonej przez dzieci.
Dzieci weso³ymi okrzykami, piosenkami po¿egna³y zimê i powita³y
cieplejsz¹ porê roku. Powróci³y do
przedszkola z „kolorowym gaikiem”
– symbolem wiosny. A tam czeka³y
na nie gor¹ce kie³baski z ogniska oraz
herbata, gdy¿ temperatura na dworze
w tym dniu wcale nie by³a wiosenna.
Mi³e wspomnienia towarzyszy³y
dzieciom przez kilka dni.

Dziêkujemy serdecznie rodzicom za obecnoœæ oraz pomoc w organizacji spotkania: Pani Kamili
Górze, Pani Agnieszce Opar, Pani
Alicji Walentynowicz, Pani Ewie
Jaszczyk, Pani Magdalenie Chech³a, Pani Annie Strózikowskiej,
Pani Gizeli B³ach, Pani Barbarze
Badowskiej, Pañstwu Ewelinie i
Janowi Brendowskim, Pani Dorocie
£achmanowicz, Pani Karolinie
Prostko, Pani Barbarze Raczkowskiej, Pani Ma³gorzacie Górskeij,
Pani Zofii Mi³ek, Pañstwu Emilii i
Paw³owi Strrojnym, Pani Bogumile
Najderek oraz Pañstwu Anecie
i Oktawiuszowi Je¿om.
(o)
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V liga

Czyste konto Kamiñskiego i dwa gole Klisia
ODRA Chojna – SARMATA Dobra 0:2 (0:1)
Pi³karze Sarmaty Dobra
kontynuuj¹ zwyciêsk¹
passê. W sobotê, 28 marca,
na trudnym terenie w
Chojnie, odnieœli szóste
z rzêdu, a jedenaste
w sezonie, zwyciêstwo
w ramach rozgrywek pi³ki
no¿nej o mistrzostwo V ligi,
umacniaj¹c siê na pozycji
lidera tych rozgrywek.
Zwyciêstwo to jest bardzo cenne z dwóch powodów. Po pierwsze: Sarmata w tym meczu wyst¹pi³ bez swoich dwóch zawodników
z podstawowego sk³adu, Wojciecha Bonifrowskiego (pauza w 1
meczu za ¿ó³te kartki) i Kamila
Pacelta (obowi¹zki zawodowe).
Po drugie, dru¿yna Odry Chojna
(niedawny III ligowiec), pod
wodz¹ nowego trenera Marka
Bieñka (mimo swej nie najwy¿szej
lokaty w tabeli po rundzie jesiennej) w ramach przygotowañ do
rundy wiosennej, osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki w meczach spar-

ringowych graj¹c z silnymi przeciwnikami, a po wygranej z Flot¹
II Œwinoujœcie awansowa³a do
æwieræfina³u rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu województwa.
Jednak Sarmata, lider tabeli, jeszcze raz w tym sezonie udowodni³,
¿e jest solidn¹ dru¿yn¹, graj¹c¹
skutecznie jako zespó³ pozbawiony s³abych punktów.
Uwidoczni³o to siê szczególnie
na boisku w Chojnie, gdzie oprócz
dwóch bramek strzelonych przez
Wojciecha Klisia, Damian Padziñski trafi³ w poprzeczkê bramki Odry,
a sêdzia nie uzna³ dwóch bramek
strzelonych po piêknych akcjach
przez Wojciecha Klisia i £ukasza
Olechnowicza dopatruj¹c siê spalonych.
Obie bramki strzelone przez
Wojciecha Klisia by³y przedniej
marki; w 19 min. meczu otrzyma³
dok³adne podanie od £ukasza
Olechnowicza i po krótkim rajdzie
strzeli³ z ok. 12 m obok wybiegaj¹cego bramkarza Odry. Bramka na
2:0 dla Sarmaty pad³a w 65 min.
Piotr Grochulski precyzyjnie zagrywa z rzutu wolnego z lewej strony
boiska do znajduj¹cego siê na prawej stronie Emiliana Kamiñskiego,

który g³ow¹ odgrywa pi³kê do Wojciecha Klisia
znajduj¹cego siê przy
drugim s³upku, a ten
strza³em
g³ow¹
umieszcza pi³kê w
okienku bramki Odry. Gospodarze swoj¹ najdogodniejsz¹ (i jedyn¹ w tym meczu) sytuacjê mieli w 59
min., ale pi³kê zmierzaj¹c¹ do bramki Sarmaty, opuszczonej przez
bramkarza Marcina
Kamiñskiego, wybija asekuruj¹cy
bramkarza kapitan Sarmaty Jaros³aw Jaszczuk.
Chocia¿ to dopiero pocz¹tek sezonu i trudno wyrokowaæ jakie bêd¹ koñcowe rozstrzygniêcia, to jednak znaj¹c
wk³ad pracy, jaki wszyscy pi³karze
Sarmaty wnieœli w ramach okresu
przygotowawczego, a tak¿e sposób
i styl w jakim wygrali dwa pierwsze
mecze, pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e
pi³karze Sarmaty bêd¹ mocno liczyæ
siê w ostatecznych rozstrzygniêciach. I gdyby tak siê sta³o, to nikt w
Dobrej by nie zaprotestowa³.

Sk³ady:
Odra: Konopka, Armonajtis,
Janik, Kieliszek, Gawron, Zatorski
(kpt), Barandowski, Turkiewicz,
M. Andrzejewski, Kasztelan,
P. Andrzejewski oraz Bogdanowicz, Pela, Rynkiewicz, Orman, Witorzeñæ.
Sarmata: M.
Kamiñski, D. Dzierbicki,
Jaszczuk
(kpt.), Kliœ, Dorsz,
Padziñski, E. Kamiñski, Grochulski,
Mêdrek, Kieruzel,
Olechnowicz oraz
Marciniak, Garliñski,
Gude³ajski, Olejnik,
Dudek. Trener Tomasz
Surma.
Bramki dla Sarmaty: Wojciech Kliœ 2 (19' i 65').
Juniorzy Sarmaty w swoim 15.
meczu odnieœli 13. zwyciêstwo pokonuj¹c Odrê Chojna 5:0 (2:0) i
umocnili siê na pozycji lidera. Bramki dla Sarmaty zdobyli: Zdzis³aw
Szw¹der i Mateusz Dzierbicki po 2,
Wojciech GuŸniczak 1.
estan

SP WÊGORZYNO W PÓ£FINALE WOJEWÓDZTWA
W Rzeplinie 24.03.2009r. odby³y siê Regionalne Eliminacje
Mistrzostw Województwa w mini
pi³ce rêcznej ch³opców w ramach
IMS. Do turnieju zakwalifikowali siê mistrzowie powiatów: stargardzkiego - SP Rzeplino, drawskiego- SP 3 Z³ocieniec, wa³eckiego- SP Cz³opa i ³obeskiego- SP
Wêgorzyno.
Stawk¹ zawodów by³y kwalifikacje
do Pó³fina³u Wojewódzkiego Awans
uzyskaæ mog³y dwie dru¿yny.
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête.
Po dwóch spotkaniach, SP Wêgorzyno
mia³a na koncie zwyciêstwo z SP Cz³opa i pora¿kê z SP Rzeplino. W ostatnim
meczu turnieju ch³opcy z SP Wêgorzyno zdecydowanie pokonali SP 3 Z³ocieniec, pieczêtuj¹c tym swój awans do
dalszego etapu rozgrywek.

Sk³ad zespo³u: Karol Makarski, Mateusz Trytek, Patryk Lewczuk, Oskar Rapkiewicz, Micha³ Banaszak,
Micha³ Patryarcha, Adrian Witkowski, Patryk Gendera, Dawid Krê¿el, Patryk ¯urawik, Mateusz Pietkiewicz,
Adrian Noryca, Jakub £uksza.

Ostateczna tabela:
1. SP Rzeplino
2. SP Wêgorzyno
3. SP Cz³opa
4. SP 3 Z³ocieniec
Uczniowie z Wêgorzyna osi¹gnêli
bardzo dobry wynik, awansuj¹c do
ósemki najlepszych zespo³ów województwa w mini pi³ce rêcznej.
Opiekun – Dariusz Czajka.
(o)

Str
Str.. 16

SPORT

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

Bieg o Puchar Burmistrza £obza

Regulamin Biegu
ORGANIZATOR:
£obeski Klub Biegacza „Trucht”,
ul. Bema 8A/8, 73-150 £obez.
TERMINY I MIEJSCE:
Bieg odbêdzie siê 5.04.2009 (niedziela)
START: godzina 11.00 z ul. Wybickiego
TRASA:
12 km – okolice £obza – czêœciowo drogi utwardzone (asfalt i polbruk), a tak¿e nawierzchnie naturalne (dukty leœne).
ZG£OSZENIA:
telefonicznie u prezesa klubu – tel.
505 533 306 lub na e-mail: marcin_horbacz@op.pl oraz osobiœcie w
dniu zawodów.
KATEGORIE WIEKOWE:
M–1 16-29 lat
M–2 30-39 lat
M–3 40-49 lat
M–4 50-59 lat
M–5 60 lat i starsi
K–1 16-29 lat
K–2 30 lat i wiêcej
O przynale¿noœci do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
NAGRODY:

W kategorii OPEN: kobiety i mê¿czyŸni miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe
Kategoria wiekowe: miejsca I – III
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie s¹ nagradzani w kategoriach
wiekowych zatem nagrody nie dubluj¹ siê.
Klasyfikacja w kategorii bêdzie
prowadzona w przypadku startu minimum trzech zawodników w grupie
wiekowej. W przypadku mniejszej
iloœci zawodników w danej kategorii,
zawodnicy ci zostan¹ sklasyfikowani
w kategorii m³odszej.
PATRONI MEDIALNI:
- Maratony Polskie PL
www.maratonypolskie.pl
- Kurier Szczeciñski
- Tygodnik £obeski
- NOWY Tygodnik £obeski
FINANSOWANIE
ZAWODÓW:
- zawody finansowane s¹ w czêœci
z dotacji Urzêdu Miejskiego w £obzie
- œrodki w³asne klubu
SPRAWY RÓ¯NE:
Zapisy do biegu i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów

na Stadionie Miejskim przy ul. Siewnej w godzinach od 9.00 do 10.30.
Op³ata startowa – 10 z³ / w biurze
zawodów. Organizator zapewnia natrysk i szatniê, a tak¿e posi³ek regeneracyjny i napoje na mecie.
Ka¿dy zawodnik ubezpiecza siê
we w³asnym zakresie od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków i startuje
na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Osoby niepe³noletnie startuj¹ za
pisemn¹ zgod¹ rodziców.
Zawody czêœciowo odbywaj¹ siê
w ruchu ulicznym, ka¿dy zawodnik na
obowi¹zek zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ podczas biegu.
Z³o¿enie podpisu na liœcie startowej i pobranie numeru startowego jest
równoznaczne z przyjêciem niniejszego regulaminu.
Biegi bêd¹ rozgrywane bez wzglêdu na pogodê.
Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.
Ostateczna interpretacja regulaminu i jego zmiana nale¿y do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian, które zostan¹ podane do
wiadomoœci w dniu zawodów.
Prezes £KB „Trucht”
Marcin Horbacz

A mo¿e na rybkê
do Œwidwina?
Ko³o PZW „Rega” w Œwidwinie
serdecznie zaprasza na otwarte zawody spinningowe i muchowe „Pstr¹g
Regi” o Puchar Kasztelana Zamku,
które odbêd¹ siê dnia 5 kwietnia br.
Zbiórka przy zamku w Œwidwinie o godzinie 7. Wpisowe: seniorzy
- 25 z³, kobiety i juniorzy - 5z³. Prosimy potwierdzaæ udzia³ telefonicznie u kolegów: Andrzej Sekura tel.
668 851 431, Andrzej Miku³ko tel.
785 233 175.
Puchar jest ju¿ organizowany
siódmy raz, ale w tym roku postanowimy rozwin¹æ tradycjê i oprócz
spinningu dopuœciliœmy wêdkarstwo muchowe. W zawodach nie
bêdzie podzia³u na dwie odrêbne
kategorie. Wszyscy ³owimy z brzegu. Na muchê mo¿na ³owiæ metodami: mucha sucha i mokra, krótka i
d³uga nimfa (bez indykatora) oraz
streamer. Metoda ¿y³kowa nie zosta³a dopuszczona. Wymiar ochrony zosta³ ustalony na 35 cm.
Zarz¹d Ko³a PZW „Rega”
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Zamieszki na stadionie w Nowogardzie

Wyniki

Bilans lepszy dla Mewy

V liga
Odra Chojna – Sarmata Dobra 0:2,
Sparta Gryfice – Sparta Wêgorzyno 2:1,
Stal Lipiany – Mieszko Mieszkowice
1:0, MKS Osadnik Myœlibórz – Woda
Piast II Rzecko 2:0, Œwit Szczecin –
Arkonia Szczecin 0:0, Iskierka Szczecin – K³os Pe³czyce 1:1, Kluczevia Stargard – GKS Mierzyn 6:0, Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Polonia P³oty 3:4.

28 marca na boisku w
Nowogardzie odby³ siê
pierwszy mecz rundy
rewan¿owej sezonu
2008/2009, pomiêdzy
miejscowym
Pomorzaninem a
dru¿yn¹ Mewy Resko.
Goœcie na to spotkanie przyjechali bez kilku swoich podstawowych graczy: Deutera, Grygiela,
Sochaja i Cichego. Mimo tego, spotkanie pokaza³o, ¿e nawet bez nich
Mewa potrafi uzyskiwaæ korzystne
wyniki. Gospodarze, w swoim pe³ny sk³adzie, byli ¿¹dni rewan¿u za
jesienn¹ pora¿kê 1:0. Widaæ to by³o
szczególnie w przedmeczowych
zapowiedziach i komentarzach, w
których zak³adany by³ pogrom
Mewy. Wszystko jednak zweryfikowaæ mia³o boisko.
Równo o godzinie 15:00 sêdzia
rozpocz¹³ zawody. Zgodnie z oczekiwaniami od pierwszych minut do
ataku ruszyli gospodarze. Przez
pierwszy kwadrans raz po raz próbowali oni swoich si³ to praw¹, to
lew¹ stron¹. Ich starania przerywane by³ jednak przez œwietnie dysponowanych w tym dniu bocznych
obroñców Mewy - Marcina Paw³owskiego i Micha³a ¯urawika. Podopieczni Andrzeja Kucharskiego
skupili siê na wybijaniu Pomorzanina z rytmu gry. Oko³o 20 minuty
spotkania pierwsz¹ stuprocentow¹
okazjê mieli gospodarze. W sytuacji sam na sam lepszy okaza³ siê
jednak bramkarz z Reska. Chwilê
póŸniej dogodn¹ okazjê zmarnowali przyjezdni. Pi³kê z lewej strony
boiska wrzuci³ Radek Cytowicz. W
polu karnym zabrak³o jednak komunikacji miêdzy Mariuszem B³asz-

czykiem i Klaudiuszem Wasiakiem,
co spowodowa³o, ¿e pi³ka zosta³a
wybita przez obroñców. Ekipa z
Reska w tym meczuswoich si³ próbowa³a g³ównie w kontrataku, jednak pi³ki za ka¿dym razem posy³ane
by³y albo za lekko albo za mocno.
Do koñca pierwszej po³owy ¿adna z
dru¿yn nie zagrozi³a ju¿ powa¿niej
bramce rywala.
Pocz¹tek drugiej czêœci spotkania to znów próba szybkich ataków
Pomorzanina. Oko³o 60 minuty
po zagraniu z prawej strony boiska
groŸnie g³ówkowa³ napastnik z Nowogardu. Pi³ka jednak trafi³a tylko
w boczn¹ siatkê. Nie minê³o 5 minut, a kolejn¹ znakomit¹ okazjê
zmarnowali gospodarze. Po zawahaniu jednego z obroñców, pi³ka
dosta³a siê pod nogi jednego z pomocników Nowogardu, ten jednak
pos³a³ j¹ minimalnie obok okienka
bramki. Mewa na te dwie akcje odpowiedzia³a w sposób natychmiastowy. Rzut ro¿ny wykonywa³ Arek
Paw³owski. Do pi³ki zagranej na
pi¹ty metr wyszed³ bramkarz gospodarzy, który niefortunniejednak
wypuœci³ j¹ z r¹k. Sytuacjê próbowa³ wykorzystaæ Marcin Paw³owski, ale Krupski w porê naprawi³
swój b³¹d. Oko³o 75 minuty groŸny
strza³ pi³karza Pomorzanina g³ow¹
wybija Darek Kêsy. Dwie minuty
póŸniej kapitaln¹ interwencj¹ popisuje siê Tichanów, który nad poprzeczk¹ przenosi strza³ pi³karza
gospodarzy. W rewan¿u Arek Paw³owski próbuje swoich si³ strza³em z
odleg³oœci 20 metrów.
Futbolówka jednak o milimetry
mija bramkê Krupskiego. Chwilê
póŸniej znów doskona³¹ sytuacjê
marnuj¹ przyjezdni. Pi³kê z boku
dorzuci³ ,,Cyta”, niestety Marcin
Czy¿ spóŸni³ siê z zamkniêciem
akcji i jedyne co móg³ zrobiæ, to
zgraæ j¹ g³ow¹ do ty³u. Tam dopad³

Zapraszamy !!!

V WIOSENNY RAJD PIESZY
PO ZIEMI £OBESKIEJ
„BEZDRO¯A I DWA CHE£MY”
£obez - Œwiêtoborzec - Unimie
- góra Che³m – jez. Che³m - £obez
Niedziela, 5 kwietnia 2009 r.
Dystans: 15 km, zakoñczenie godz. 16:30. Na trasie ognisko turystyczne oraz k¹piel morsów z
udzia³em turystów z Klubu Tatrzañskiego w Szczecinie, Drawska i Iñska. Wpisowe 3 z³, cz³on-

kowie TKKF B³yskawica (op³acona sk³adka 2009) - ulga 50 %. Wpisowe p³atne podczas zbiórki. Zapewniamy: kie³baski, owoce, napoje i mi³¹ atmosferê. Organizator: Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie.
Informacje – Adam Kogut, tel.
607881467 adamku@vp.pl

do niej m³odszy z braci Paw³owskich, wystawi³ j¹ Mirkowi Pietrowskiemu, który jednak ,,minimalnie”
pos³a³ j¹ nad poprzeczk¹ bramki
gospodarzy. Sêdzia przed³u¿y³
spotkanie o dwie minuty, jednak
¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê ju¿
zdobyæ bramki.
Remis w tym spotkaniu zadowoli³ dru¿ynê Mewy, która w dwumeczu z jednym z kandydatów do
awansu zdoby³a 4 punkty. Gospodarze myœl¹c o wystêpie w wy¿szej
klasie rozgrywkowej, powinni jednak lepiej wykorzystywaæ wypracowane okazje bramkowe.
Odnotowaæ nale¿y tak¿e sytuacjê z 15 minuty meczu. Na trybunach dosz³o do wielkich zamieszek, których przyczyn¹ by³o œci¹gniêcie flagi. Flaga ta by³a w granatowo-bordowych barwach Pogoni
Szczecin, z charakterystycznym
gryfem na œrodku. Przyjezdni ze
Szczecina postanowili sprawdziæ,
czy kibice z Nowogardu bêd¹ potrafili obroniæ flagê. Przez oko³o 5
minut trwa³a walka, w której uczestniczyli kibice, pi³karze dru¿yny Pomorzanina oraz policja. Sêdzia na
ten czas przerwa³ zawody, ale o
dziwo nie ukara³ ¿adnego z pi³karzy
z Nowogardu czerwonymi kartonikami za udzia³ w bójce. Sprawa ta
powinna byæ sprawdzona przez
ZZPN, poniewa¿ sytuacja zagra¿a³a tak¿e zawodnikom oraz kibicom
z Reska.
Sk³ad Mewy:
Mewa: Tichanów - ¯urawik,
Kêsy, M. Paw³owski - Konczewski
(75' Burek), Pietrowski, A. Paw³owski, Wasiak, Czy¿ - B³aszczyk
(85' Waldon), Cytowicz. Rezerwa:
Buczma, Jaworski, P. Ziemski.
Piotr Tichanów
www.lksmewaresko.pl

1. Sarmata Dobra
2. Sparta Gryfice
3. Kluczevia Stargard
4. Arkonia Szczecin
5. GKS Mierzyn
6. Œwit Szczecin
7. K³os Pe³czyce
8. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
9. Woda Piast II Rzecko
10. Osadnik Myœlibórz
11. Sparta Wêgorzyno
12. Polonia P³oty
13. Mieszko Mieszkowice
14. Iskierka Szczecin
15. Stal Lipiany
16. Odra Chojna

35
31
28
28
27
26
25
23
23
18
17
17
14
14
14
14

35:14
20:17
31:19
25:12
34:30
30:15
23:24
34:25
26:29
24:28
23:28
19:27
12:22
25:37
16:35
18:33

Klasa okrêgowa
Pomorzanin Nowogard – Mewa
Resko 0:0, Flota II Œwinoujœcie – Korona Stuchowo 3:0, Promieñ Mosty – KP
Chemik II Police 2:2, Œwiatowid £obez
– Fagus Ko³bacz 1:1, Pogoñ II Szczecin
– D¹brovia Stara D¹browa 2:2, Vielgovia Szczecin – Ehrle Polska Dobra
Szcz. 2:7, Wicher Brojce – Ina Iñsko
0:2, Radovia Radowo Ma³e – Masovia
Maszewo 1:8.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Korona Stuchowo
3. Pomorzanin Nowogard
4. Ehrle Dobra Szcz.
5. Masovia Maszewo
6. Pogoñ II Szczecin
7. KP Chemik II Police
8. D¹brovia St. D¹browa
9. Promieñ Mosty
10. Ina Iñsko
11. Wicher Brojce
12. Mewa Resko
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

V liga
4 kwiecieñ
Polonia P³oty – MKS Osadnik Myœlibórz
Arkonia Szczecin – GKS Mierzyn
Odra Chojna – Kluczevia Stargard
Woda Piast II Rzecko – Sparta Gryfice
Sparta Wêgorzyno – Stal Lipiany
5 kwiecieñ
15.00 K³os Pe³czyce – Œwit Szczecin
15.30 Sarmata Dobra – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
15.30 Mieszko Mieszkowice – Iskierka Szczecin

33 49:27
32 37:23
32 36:11
31 41:22
26 38:29
26 43:27
25 29:21
24 31:24
24 31:34
23 34:27
23 30:28
19 13:16
18 28:34
15 16:31
7 15:71
2 13:59

Granie w planie

Klasa okrêgowa
4 kwiecieñ
Korona Stuchowo – Œwiatowid £obez
Pomorzanin Nowogard – Pogoñ II Szczecin
KP Chemik II Police – Flota II Œwinoujœcie
Ehrle Polska Dobra Szczeciñska – D¹brovia Stara D¹browa
14.00 Masovia Maszewo – Wicher Brojce
15.00 Mewa Resko – Radovia Radowo Ma³e
16.00 Ina Iñsko – Promieñ Mosty
5 kwiecieñ
15.30 Fagus Ko³bacz – Vielgovia Szczecin
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ROZMAITOŒCI

Kronika naszych mieszkañców
Pierwsza Komunia Œwiêta Martyny

„Wszechobecne
procenty”

40-osobowa grupa uczniów
³obeskiego gimnazjum w ramach
realizowanego przez szko³ê projektu: „NIE WOLNO GODZIÆ
SIÊ NA PE£ZANIE, GDY CZUJEMY, ¯E MO¯EMY WZBIÆ
SIÊ WYSOKO” uczestniczy w
realizacji zadania: „Z matematyk¹ na ty - dzieje liczby”.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

Obecnie w ramach tego zadania
odbywaj¹ siê spotkania pod has³em
„Wszechobecne procenty”. Jednym
z g³ównych celów tych spotkañ jest
dostrze¿enie przez uczniów zastosowania obliczeñ procentowych w
¿yciu codziennym.
Dziêki bezinteresownemu zaanga¿owaniu i serdecznoœci Pani Lidii
Buryj - dyr ³obeskiego oddzia³u
Banku Pekao SA, nasi uczniowie
mogli przekonaæ siê, jak wa¿na jest
w ¿yciu codziennym znajomoœæ
procentów. Na ca³ym œwiecie istniej¹ ró¿nego rodzaju banki, w których indywidualni klienci, firmy i
instytucje przechowuj¹ swoje
oszczêdnoœci lub po¿yczaj¹ pieni¹dze na kredyt. Za po¿yczenie pieniêdzy na umówiony czas bank pobiera od d³u¿nika pewn¹ kwotê, a za
wp³acone do kasy pieni¹dze dolicza
kwotê zwan¹ odsetkami. Ponadto w
bankach dokonuje siê ró¿nych operacji finansowych, np. wp³aty i wy-

p³aty pieniê¿ne, przelewy, terminowe op³aty œwiadczeñ itp.
Wiedzê tê zdobyli nasi uczniowie podczas spotkania z Pani¹ L.
Buryj w dniu 25 marca br. Profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona przez Pani¹ dyrektor prezentacja pozwoli³a m³odzie¿y gimnazjalnej poznaæ zasady funkcjonowania banku. Poznali oni równie¿
historiê Banku Pekao SA, jego misjê i strategiê, strukturê organizacyjn¹, zakres us³ug bankowych,
oferty produktowe oraz systemy zabezpieczeñ banku przed napadem
i w³amaniem.
Spotkanie to nie tylko pozwoli³o
dostrzec koniecznoœæ stosowania
pojêcia procentu w ¿yciu codziennym, ale znacz¹co poszerzy³o wiedzê uczniów o nowe pojêcia. By³a to
dla nich niebywa³a okazja zdobycia
nowych doœwiadczeñ, które na pewno wp³yn¹ pozytywnie na ich dalszy
rozwój.
Z tego miejsca w imieniu uczniów
uczestnicz¹cych w realizacji zadania
„Wszechobecne procenty”, jak i w³asnym, chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ Pani Lidii Buryj za okazan¹ nam ¿yczliwoœæ oraz trud, jaki
w³o¿y³a, aby przybli¿yæ nam zasady
funkcjonowania banku.
Agnieszka Kopryna
Krystyna Sak

W kryzysie bez podwy¿ki

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

(RADOWO MA£E). Podczas
marcowych obrad sesji Rady
Gminy wótowi zosta³a przyznana
trzynastka.
W planach mia³a byæ równie¿
podwy¿ka p³ac, jednak wójt zrezygnowa³ z niej.
– Podwy¿ka mia³a wynosiæ 560

z³ brutto, jednak w dobie kryzysu
by³oby niew³aœciwym zgadzaæ siê
na wy¿sz¹ pensjê. Dlatego te¿ moje
dochody pozostan¹ takie same, jak
na pocz¹tku mojej kadencji – powiedzia³ wójt gminy Józef Wypijewski. W zwi¹zku z tym wójt otrzyma³ jedynie „trzynastkê”.
mm
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tygodnik ³obeski 31.03.2009 r.

A gdzie pasy?
W³amanie do lokalu
W dniu 29.03.2009 r. w godzinach 6.00-20.00 nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do
lokalu „Cartel” w £obzie przy ul.
Browarnej.
Sprawca wszed³ do lokalu po
uprzednim wypchniêciu okna od
sterony zaplecza, a nastêpnie ukrad³
20 butelek ró¿nych alkoholi o
³¹cznej wartoœci 1240 z³.

Pijany rowerzysta
W dniu 23.03.2009 r. oko³o
godz. 18.30 na drodze WêgorzynoPo³chowo policjanci z Posterunku
Policji w Wêgorzynie zatrzymali do
kontroli drogowej Daniela D. kieruj¹cego rowerem. Rowerzysta okaza³o siê, ¿e mia³ 0.18 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Za swój
czyn odpowie on przed s¹dem.

Kolejny kierowca pod
wp³ywem narkotyków
W dniu 23.03.2009 r. oko³o
godz. 1.35 w Dobrej przy ul. Armii
Krajowej policjanci z Posterunku
Policji zatrzymali do kontroli drogowej Adama P. kieruj¹cego samochodem marki Renault. W zwi¹zku
z podejrzanym zachowaniem kierowcy, zosta³ on przebadany na narkotesterze, na którym otrzymano
wynik pozytywny. Celem potwierdzenia badania pobrano krew do
dalszej ekspertyzy.
Jeœli ona równie¿ bêdzie pozytywna, to kierowca odpowie przed
s¹dem za pope³nione przestêpstwo.

Zatrzymani kolejni
nietrzeŸwi kieruj¹cy
W poniedzia³ek, 25 marca br.,
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali
kolejnych nietrzeŸwych kieruj¹cych. Tym razem by³o to dwóch
nietrzeŸwych rowerzystów i
dwóch nietrzeŸwych motorowerzystów.
Na drodze Radzim - Troszczyno
Wojciech D. kierowa³ motorowerem marki Kinroad w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to 0,61
mg/l. Wieczorem po godzinie 18.00
policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego KPP £obez zatrzymali przy ul.
Bema w £obzie Grzegorza A., który
tak¿e kierowa³ motorowerem marki
Romet bêd¹c po spo¿yciu alkoholu.
Tym razem badanie wskaza³o 0,15
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjanci z Posterunku Policji
w Resku o godz. 18.40 w Resku,
przy ul. Szpitalnej, ujawnili kolejnych nietrzeŸwych rowerzystów.
Tadeusz L. kierowa³ rowerem z
wynikiem 1.09 mg/l. Dwadzieœcia
minut póŸniej przy tej samej ulicy
policjanci zatrzymali Zbigniewa K.,
który wydmucha³ 1,38 mg/l.

Kradzie¿ z cmentarza
W okresie od 16 do 20 marca br.
w Resku, przy ul. Ko³obrzeskiej,
nieznany sprawca skrad³ z cmentarza komunalnego kapliczkê granitow¹ znajduj¹c¹ siê na pomniku.
Straty w kwocie 300 z³ na szkodê
Zenona G.

Uwaga - oszust!
Na pocz¹tku marca br., w jednej
ze wsi na terenie gminy £obez pojawi³ siê mê¿czyzna, który okolicznym mieszkañcom proponowa³ „za³atwienie” pracy na terenie Szwecji.
Tytu³em zaliczki na koszty zwi¹zane z za³atwieniem pracy pobra³
przynajmniej od dwóch mieszkañców po 200 z³. Œlad po mê¿czyŸnie

zagin¹³. Policja stara siê ustaliæ jego
personalia oraz miejsce pobytu. Nie
wyklucza siê, ¿e do tego typu wy³udzeñ mog³o dojœæ i w innych
miejscach. Ewentualne osoby poszkodowane lub œwiadków prosimy
o osobisty kontakt z dy¿urnym Komendy Powiatowej Policji w
£obzie.

Miasta w wianuszkach œmieci
(POWIAT). Przysz³a wiosna i
bezlitoœnie odkry³a znajduj¹ce siê
wokó³ miejscowoœci dzikie wysypiska œmieci.
Co rusz docieraj¹ do nas sygna³y, ¿e kolejne partie odpadów i zu¿ytego sprzêtu pojawiaj¹ siê w lasach,

rowach, do³ach na polanach, czy
nieczynnych ¿wirowniach. Wystarczy przejœæ siê na spacer poza miasto. Coraz czêœciej spotkaæ mo¿na
te¿ izolacje po kablach, jako dowód
na dzia³alnoœæ niekoniecznie
zgodn¹ z prawem.
mm

(£OBEZ). Nadrogach brakuje pasów poziomych na przejsciach dla pieszych. Pasy s¹ ju¿
ca³kiem niewidoczne – alarmuj¹
czytelnicy.
O ile w pobli¿u policji, s¹du,
prokuratury i innych obiektów u¿ytecznosci publicznej prócz pasów s¹
jeszcze znaki informacyjne, tak w
licznych miejscach trudno okreœliæ
gdzie znajduje siê tzw. „zebra”.
Trudno wyegzekwowaæ od kierowców, by zatrzymywali siê przed
widocznymi pasami, a có¿ dopiero

przed miejscem, w którym powinny
siê znajdowaæ. Jednak, jak zapowiedzia³ dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki pasy bêda
malowane najdalej w maju.
– Do malowania pasów konieczna jest ustabilizowana pogoda. Poza
tym w pierwszej kolejnoœci zajmiemy
siê ³ataniem wyrw, a dopiero potem
malowaniem – powiedzia³.
Do tego czasu najlepiej zachowaæ ostro¿noœæ i zdrowy rozs¹dek
zarówno ze strony pieszych, jak i
kierowców.
mm

Wyrok
Sygn. Akt II K 279/08 Ds. 618/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 paŸdziernika
2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
As. Prokuratora Moniki Sarbiewksiej, po rozpoznaniu dnia 30.10.2008
r. Sprawy

Henryka Józefa Ziemkiewicza
s. Edwarda i Haliny z d. Z³otnik, ur. 27 marca 1966 r. W Zielonej
Górze; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 maja 2008 r. O godz. 19.45 na
drodze publicznej nr 147 w Radowie Wielkim, gmina Radowo Ma³e
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. O
czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Henryka Józefa Ziemkiewicza uznaje za winnego
tego, ¿e: w dniu 16 maja 2008 r. O godz. 19.45 na drodze publicznej
nr 147 w Radowie Wielkim, gm. Radowo Ma³e kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,48
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wyrokiem S¹du Okrêgowego
w Szczecinie z dnia 09 lutego 2009 r. wymierza mu karê 2 (dwóch)
miesiêcy pozbawienia wolnoœci.
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów procesu w ca³oœci;
V. Wyrokiem S¹du Okrêgowego w Szczecinie z dnia 09 lutego
2009 r. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa wydatki za
postêpowanie odwo³awcze i wymierza mu 60 (szeœædziesi¹t) z³otych
za obie instancje

C MY K

Koncert papieski
Chór „Dominanta” zaprasza
na koncert poœwiêcony pamiêci
papie¿a Jana Paw³a II w 4 rocznicê œmierci, Pt. „Modlitwy Jana

Paw³a II”. Koncert odbêdzie siê
w koœciele parafialnym w
£obzie, 2 kwietnia (czwartek) o
godz. 19.00.
(r)

HUMOR TYGODNIA

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 brzmia³o: „W³aœciwoœci¹
cz³owieka m¹drego jest b³¹dziæ, g³upiego w b³êdzie trwaæ”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Kazimiera Witkowska (Radowo
Ma³e), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Miros³awa
Gawlik (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Miros³awa Gawlik z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji „Tygodnika £obeskiego” ul.
S³owackiego 6 £obez

Wchodzi mê¿czyzna do sklepu monopolowego:
- Dzieñ dobry, nazywam siê Jan Kowalski i chcia³bym kupiæ pó³ litra
„Czystej”.
- Proszê bardzo - mówi sprzedawczyni. I wcale nie musi mi siê pan
przedstawiaæ !
– Ale¿ droga pani, ja nie jestem anonimowym alkoholikiem!
***
-Gierek, bêd¹c w Katowicach, zobaczy³ przed blokiem bawi¹ce siê
dzieci. Zapyta³ ma³ego ch³opca czy maj¹ ma³ego fiata i telewizor
kolorowy? -Ch³opiec odpowiedzia³ twierdz¹co.
-Ch³opiec zapyta³ - Kim pan jest? Us³ysza³ odpowiedŸ:’ jestem dobrym
wujkiem, dziêki któremu macie te dobra”.
-Ch³opiec krzykn¹³ ; mamo, tato chodŸcie tu! Wujek Helmut z Niemiec przyjecha³!
***
Samolot pasa¿erski....
W czasie lotu do zat³oczonej klasy turystycznej wchodzi stewardessa
i pyta:
- Przepraszam, czy wœród pañstwa jest mo¿e anestezjolog?
- Tak! Ja jestem - wstaje jeden z pasa¿erów - o co chodzi?
- Chirurg prosi pana o pomoc, proszê za mn¹!
Stewardessa prowadzi anestezjologa do klasy business, gdzie wygodnie rozparty w skórzanym fotelu siedzi chirurg i czyta gazetê.
- O co chodzi? - pyta chirurga zaaferowany anestezjolog.
– Te, popraw mi tu œwiat³o!

