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Dla dobra pacjentów
chirurgii nie bêdzie?
(RESKO). W minionym
tygodniu w Nowym Tygodniku
£obeskim ukaza³ siê obszerny
artyku³ „Czy szpital w Resku
stanie”, gdzie dr. Jacek
Kargul powiedzia³ m.in. „Brak
zabezpieczeñ w us³ugi
laboratoryjne na terenie
Szpitala, skutkuje oczywiœcie
tym, i¿ powinno siê
zaprzestaæ prowadziæ wszelkie
us³ugi „ostre” jak np. Oddzia³
Chirurgii oraz Oddzia³
Wewnêtrzny. O tym fakcie
zosta³ poinformowany zarz¹d
spó³ki CHIRURG”, st¹d
prawdopodobnie pog³oska, na
któr¹ siê Pan powo³uje o
wypowiedzeniu”.
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Warto przejrzeæ hydranty i stan lokali komunalnych

Nowy w tajnej

Tragedia w Kamieniu Pomorskim
Prezydent og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê narodow¹

W po¿arze zginê³o 21 osób.
Rannych jest 20 mieszkañców budynku i jeden stra¿ak. Media, powo³uj¹c siê na informacje Policji podaj¹, ¿e nie ma kontaktu z jedenastoma osobami zamieszka³ymi w budynku. W hotelu by³o zameldowanych 77 osób. Mog¹ one powiêkszyæ bilans ofiar œmiertelnych. Burmistrz Kamienia Pomorskiego Bronis³aw Karpiñski powiedzia³, ¿e
uratowa³o siê na pewno 41 osób.
Na miejsce tragedii przyby³ premier Donald Tusk, a tak¿e prezydent
Lech Kaczyñski. Jeszcze przed
przyjazdem prezydent og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê narodow¹, od pó³nocy z poniedzia³ku na wtorek. Premier zapowiedzia³ udzielenie pomocy poszkodowanym.
Prokuratura zbada przyczyny
po¿aru oraz dzia³ania s³u¿b. Œwiadkowie twierdzili, ¿e stra¿acy przyjechali póŸno, nie dzia³a³y hydranty, a
jedyne wyjœcie ewakuacyjne by³o
zamkniête. Ludzie wyrzucali dzieci
przez okna i sami skakali. Kilkanaœcie dni wczeœniej Telewizja nagra³a program w tym budynku, gdzie
ludzie twierdzili, ¿e œciany zawieraj¹ azbest. Mieszka³o tam sporo
rodzin z dzieæmi.
(r)

Forda
nie bêdzie
W wydaniu „tygodnika ³obeskiego” z 30 marca 2009 r. umieœciliœmy tekst pod tytu³em „Z ostatniej
chwili: Ford w powiecie”. W zwi¹zku z tym, ¿e w tygodniu przypadaj¹cym na wydanie kolejnego numeru
„tygodnika” przypada³ prima aprillis, pozwoliliœmy sobie na ¿art. Forda w powiecie nie bêdzie.
mm

Foto: PAP / Jerzy Undro

W œwi¹teczn¹ noc, z
niedzieli na poniedzia³ek,
tu¿ po pó³nocy, w Kamieniu
Pomorskim zapali³ siê
trzypiêtrowy budynek, w
którym znajdowa³y siê
mieszkania socjalne.
Budynek wybudowano
dawno temu jako hotel
robotniczy. Sp³on¹³
doszczêtnie.

Zimna i brunatna woda
z kranu
(WÊGORZYNO). Józef Drozdowski podczas obrad sesji Rady
Miasta w Wêgorzynie zwróci³ uwagê, ¿e na osiedlu XXXX-lecia bardzo czêsto p³ynie z kranu brunatna
woda, czêsto te¿ zamiast wody ciep³ej jest zimna a w najlepszym wypadku ch³odna.
– Szczególnie w pierwszej po³owie marca woda by³a ch³odna, w
tym okresie woda tez by³a brunatna,
¿ó³ta. W zwi¹zku z tym, ¿e takie
przypadki by³y ju¿ wczeœniej, zg³asza³em to bezpoœrednio do Paw³a
Bota, i po mojej interwencji,a by³o

to trzy razy, woda by³a ciep³a i czysta. Mówiê o wodzie ciep³ej. Uwa¿am, ¿e trzeba siê bardzo dok³adnie
przyjrzeæ instalacji w osiedlu
XXXX-lecia, za wodê ciep³¹ p³aci
siê du¿e pieni¹dze, a czêsto trzeba
j¹ podgrzewaæ na gazie czy kuchence elektrycznej. Po tych interwencjach u pana Bota przez kilka dni
mia³a swoje w³aœciwe parametry –
by³a i czysta i mia³a w³aœciw¹ temperaturê. Ale chyba rzecz nie polega
na tym, aby mieszkañcy alarmowali, ¿e s¹ problemy z t¹ wod¹ – powiedzia³. –
mm

CIS reintegruje w gminach
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie, prowadzone przez Stowarzyszenie
Wspó³istnienie w Resku, wygrywa konkursy na realizacjê zadañ
publicznych w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych spo³ecznie na 2009
rok.
Gmina Radowo Ma³e przyzna³a
CIS na ten cel 19.800 z³. Gmina
£obez w takim samym konkursie
przeznaczy³a na ten cel 39.600 z³.
CIS by³ jedynym oferentem i pieni¹dze w tej wysokoœci trafi³y do niego.

Wczeœniej CIS wygra³ konkurs na
reintegracjê poprzez utrzymanie terenów zielonych w gminie £obez
oraz prowadzenie szaletu w kwocie
42 tys. z³.
W konkursie og³oszonym przez
Gminê Resko na realizacjê zadania
publicznego w zakresie wspierania
procesu reintegracji osób wykluczonych spo³ecznie - poprzez udzia³
w zajêciach szkoleniowych oraz
wspieranie lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju zasobów ludzkich
39.600 z³ trafi³o do Stowarzyszenia
Wspó³istnienie z siedzib¹ w Resku,
za³o¿yciela CIS.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

(£OBEZ) Burmistrz £obza zarz¹dzeniem z dnia 31 marca powo³a³ na kierownika kancelarii tajnej w
urzêdzie miejskim pana Damiana
Dawidowskiego. Tym samym kierownikiem przesta³a byæ pani Magdalena Kowalec, która by³a nim
przez rok czasu.
(r)

Szukamy
kandydatów
na drukarza
i dziennikarza
Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska w £obzie zatrudni
osobê do przyuczenia na
drukarza w drukarni w £obzie
przy ul. S³owackiego.
Poszukujemy równie¿ osoby
chc¹cej zostaæ dziennikarzem. Wymagane prawo
jazdy i znajomoœæ obs³ugi
komputera.
Podania nale¿y sk³adaæ w
redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, £obez.
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Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Goleniowie

zaprasza wszystkich cz³onków
Banku Spó³dzielczego w £obzie na
Zebranie Grupy Cz³onkowskiej
Oddzia³u £obez,

Str
Str.. 3

Dealer narkotyków
zatrzymany

które odbêdzie siê
w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godz. 17,30
w Sto³ówce Nr 4 /Konsumy/ w £obzie
ul. Sienkiewicza 2.

Zapraszamy mieszkañców
powiatu ³obeskiego
na otwarte spotkanie
z Pos³em na Sejm RP Panem

EUGENIUSZEM
K£OPOTKIEM (PSL)
Spotkanie odbêdzie siê 17 kwietnia (pi¹tek)
o godz. 16.00 w £obeskim Domu Kultury.

Kryminalni ³obescy zatrzymali dealera narkotyków. Patryk
Sz., lat 20, w momencie zatrzymania posiada³ 30 gramów marihuany oraz wagê do jej porcjowania.
Policjanci z £obza od pewnego czasu otrzymywali informacjê, ¿e jeden
z mieszkañców zajmuje siê handlem
narkotykami. Prowadzona praca
operacyjna doprowadzi³a do ustale-

nia, ¿e 20 letni Patryk Sz. wieczorem przyjedzie do £obza poci¹giem
i bêdzie mia³ przy sobie narkotyki.
Policjanci nie dali szansy na ucieczkê dealerowi, zosta³ zatrzymany bezpoœrednio po wyjœciu z poci¹gu. Przy
zatrzymanym znaleziono oko³o 30
gramów marihuany oraz wagê
elektroniczn¹ s³u¿¹c¹ do odmierzenia porcji. Mê¿czyzna zosta³ osadzony w areszcie do wyjaœnienia. (kp)

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

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Co siê sta³o w trakcie tych siedmiu miesiêcy, ¿e ta m³odzie¿ a¿ tak podupad³a, ¿e firmê ochroniarsk¹ na ni¹ bierzemy?

Ochrony nie bêdzie, zio³a tak
(WÊGORZYNO). Podczas obrad
sesji Rady Miasta sporo miejsce radni poœwiêcili dyskusji na temat mo¿liwoœci zatrudnienia ochrony w wêgorzyñskim Gimnazjum oraz na temat dotacji do ogrodu zio³owego w
Winnikach. Na ochronê szko³a nie
dosta³a pieniêdzy, na ogród – o.o. cystersi – pe³n¹ kwotê.
Radny Jan Mazuro wyszed³ z wnioskiem komisji bud¿etowej, aby wykreœliæ wydatki gminy na zatrudnienie
ochrony w wêgorzyñskim Gimnazjum.
Kwota ta opiewa³a na sumê 9300 z³.
Drugim wnioskiem by³o zmniejszenie o
po³owê kwoty dotacji dla cystersów na
ogród zio³owy w Winnikach.
Wprawdzie Gimnazjum jest nowe,
ma zainstalowanych 9 kamer wewnêtrznych i 3 kamery zewnêtrzne, ale
nie ma takiej osoby, która œledzi³aby
monitoring.
- Dobrze jest wiedzieæ, kiedy siê coœ
dzieje, co zosta³o zapisane, a nie zwróci³o naszej uwagi, czasami s¹ to wydarzenia, które warto zobaczyæ na tych
kamerach. Nie ma kogoœ takiego, kto
stale by siê tym zajmowa³. Powiem tylko, ¿e taki system ochrony jet zapewniony w Gimnazjum w £obzie i doskonale zdaje egzamin – powiedzia³a dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie El¿bieta Gêbka.
W £obzie jednak monitor, na którym widaæ co siê dzieje w szkole, zainstalowany jest w gabinecie dyrektora,
dziêki czemu dyrektor ma niemal sta³y
wgl¹d w to, co siê dzieje na terenie
szko³y.
G³ównie chodzi³o o wynajêcie i
op³acenie osób ochrony, którzy bêd¹
patrolowali obiekt oraz teren wokó³
szko³y, a ten jest rozleg³y, bo w kompleksie ze Szko³¹ Podstawow¹ obejmuje: stadion, zatokê autobusow¹ i park.
Zdaniem dyrektor szko³y tak du¿y obszar nauczyciele nie s¹ w stanie kontrolowaæ i upilnowaæ m³odzie¿y. Jednym z
argumentów by³ fakt, i¿ w ci¹gu dnia
ró¿ne osoby kontaktuj¹ siê z dzieæmi i
m³odzie¿¹; nie zawsze s¹ to osoby powo³ane i po¿¹dane. Dochodzi te¿ do
palenia papierosów i picia alkoholu,
bójek, wymuszeñ itp.

Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz wyjaœni³a, ¿e jest to tylko próba.
- Problemy wychowawcze z m³odzie¿¹ s¹ bardzo du¿e. Wiem, ¿e nie
przerzucimy wszystkiego na ochronê,
ale musimy podejmowaæ jakieœ dzia³ania – zauwa¿y³a w³odarz gminy.
Przedstawiciel firmy ochroniarskiej wyt³umaczy³, ¿e wprawdzie jest
zapisane 9300 z³, to jednak wysokoœæ
kwoty jest mniejsza.
- Na terenie gimnazjum dochodzi
do ró¿nych zajœæ, nasza firma chce pañstwu pomóc, g³ównie w zapewnieniu
bezpieczeñstwa dzieciom, przede
wszystkim chodzi o zatokê przy gimnazjum. Taki teren powinien byæ obserwowany podczas zajêæ. Bezpieczeñstwo
dzieci jest wa¿n¹ spraw¹ i nie mo¿emy
tego lekcewa¿yæ. Suma 9300 z³, która
mia³a byæ przyznana na ochronê, to nie
jest kwota na dwa miesi¹ce. Rozliczenie mia³o byæ prowadzone od 1 kwietnia do 19 czerwca. Pracownik ochrony
mia³by pracowaæ 3 razy w tygodniu po
8 godzin, dwa razy w tygodniu po 9
godzin. Za ka¿d¹ godzinê przepracowan¹ mia³o byæ uzgodnione wynagrodzenie. Bior¹c pod uwagê przeliczenia
suma kosztów zamyka³a siê w kwocie
oko³o 8200 z³. Wi¹za³o siê to równoczeœnie z obs³ug¹ monitoringu. Jeœli obs³uga monitoringu by³aby wy³¹czona,
suma zamyka³aby siê w wysokoœci niewiele powy¿ej 6400 z³ brutto. Pracownik ochrony mia³by utrzymywaæ porz¹dek, patrolowaæ teren, zwracaæ uwagê
na wszystkie próby dewastacji mienia,
kradzie¿y, w³amañ, bójek pomiêdzy
uczniami, jednoczeœnie na ¿yczenie
dyrekcji osoba ta, jeœli istnia³by uzasadniony przypadek, mog³aby wsi¹œæ do
autobusu i pojechaæ z dzieæmi, które
ewentualnie rokuj¹ szansê jakiegoœ rozrabiania po drodze. Policja nie mo¿e
wykonaæ tego zlecenia, gdy¿ nie wolno
im wchodziæ z broni¹ do autobusu. Jeœli
chodzi o dzieci w wieku 13 lat nie wolno
u¿ywaæ œrodków przymusu, powy¿ej
tego wieku – adekwatnie do zagro¿enia,
ale koñczy siê to na sile fizycznej. Pracownik ochrony mo¿e rozgrodziæ osoby, które siê bij¹, zapobiec bójce. Nie
mówimy o biciu, to s¹ dzieci. Ochrona
by³aby zarówno na terenie budynku, jak
i na zewn¹trz– mówi³ przedstawiciel
firmy ochroniarskiej.
Radna Jadwiga Kamiñska zauwa¿y³a jednak, ¿e w czasie zajêæ na terenie
szko³y s¹ równie¿ nauczyciele, a dewastacja nastêpuje najczêœciej wówczas,
gdy w szkole nikogo nie ma. Stwierdzi³a,
¿e nie widzi potrzeby zatrudniania
ochroniarza w godzinach nauki dzieci,
ale koniecznoœæ zrobienia podwórka dla
SP w Wêgorzynie. Wówczas, jej zdaniem, nauczyciel ogarn¹³by ten teren.
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny Jan
Mazuro, który spyta³ - co siê zdarzy³o
po siedmiu miesi¹cach funkcjonowania
gimnazjum, ¿e m³odzie¿ „tak zhardzia³a, by firmê ochroniarsk¹ braæ”.
- Czy nasi nauczyciele i rodzice nie
potrafi¹ sobie ju¿ poradziæ? Firma
ochroniarska rozumiem – na z³odziei,
bandytów, na ochronê mienia itd. Natomiast firmê ochroniarsk¹, by tê m³o-

dzie¿ chroniæ przed kim – przed sob¹?
Myœlê, ¿e rola wychowawcy klasy, rola
nauczyciela jest du¿a. Co siê sta³o w
trakcie tych siedmiu miesiêcy, ¿e ta
m³odzie¿ a¿ tak podupad³a, ¿e firmê
ochroniarsk¹ na ni¹ bierzemy? - dopytywa³ radny.
Dyskusja dotyka³a jeszcze wielu
kwestii, a¿ radna J. Kamiñska spyta³a o
wybite okno w szkole. Okaza³o siê, ¿e
niedawno dosz³o do takiej sytuacji i
by³a to pierwsza wybita szyba. Jednak
jak wyjaœni³ przedstawiciel ochrony,
nawet gdyby w tym czasie by³a tam
ochrona i tak nie zapobieg³oby to sytuacji, bowiem zdarzenie mia³o miejsce,
gdy w szkole nie by³o ju¿ zajêæ.
Radni wniosek o zatrudnienie pracownika ochrony odrzucili.
Z wnioskiem na zwiêkszenie sk³adki cz³onkowskiej dla Stowarzyszenia
Gmin Cysterskich, jako wk³ad w³asny
gminy w projekcie realizowanym przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin
Cysterskich, wyszed³ ojciec Rajmund z
Winnik.
- Stowarzyszenie podjê³o pierwsz¹
inicjatywê finansowania z Funduszu
Norweskiego. Ka¿da gmina robi³a jakiœ
projekt. W zwi¹zku z tym, ¿e nasza
gmina nie ma ¿adnego obiektu cysterskiego, tylko ¿ywych cystersów, zwróci³a siê do nas z pytaniem, co moglibyœmy wspólnie zrobiæ i przedstawiæ do
projektu Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Zaproponowaliœmy ogród zio³owy na planie zakonu cysterskiego, jako
program edukacyjny dla dzieci, id¹c za
wzorem pañstwa Idziak, którzy stworzyli w województwie koszaliñskim
wioski tematyczne. Id¹c tym tokiem
naszego dzia³ania, który podjêliœmy ju¿
sami, chcieliœmy poszerzyæ go na ogród
zio³owy z ca³ym zapleczem: suszarni¹,
wiat¹ edukacyjn¹ i parkingiem. To
wszystko przygotowaliœmy w³asnym
sumptem, zosta³ stworzony plan i kosztorys i to przekazaliœmy przez gminê do
Stowarzyszenia. Nasz projekt przeszed³. Ka¿da gmina ma swój udzia³ i
ka¿da gmina proporcjonalnie do swojego projektu wk³ada 10 proc. do ogólnego projektu, który obowi¹zuje Stowarzyszenie Gmin Cysterskich - wyjaœni³
o. Rajmund.
Kwota dotacji mia³a wynieœæ 26 tys.
z³. Przewodnicz¹cy komisji bud¿etowej
Jan Mazuro optowa³ za dotacj¹ wynosz¹c¹ 13 tys. z³. W konsekwencji radni
przyznali dotacjê w pe³nej kwocie.
W tej sytuacji so³tys Józef Korcz nie
wytrzyma³ i podsumowa³: „o ochronie
dzieci szybko zamknêliœcie temat, a o
szamañskich praktykach dyskutujecie –
to jest chore”.
mm
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Nabór na stanowisko

Poszukiwany referent
(DOBRA) Burmistrz Dobrej
og³osi³a otwarty nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, na m³odszego referenta ds. ksiêgowoœci
bud¿etowej.
Wœród wymagañ niezbêdnych
s¹ m.in. wykszta³cenie œrednie ekonomiczne oraz znajomoœæ obowi¹-

zuj¹cych przepisów z zakresu rachunkowoœci, finansów publicznych i sprawozdawczoœci finansowej. Oferty mo¿na sk³adaæ w urzêdzie miejskim w Dobrej ul. Rynek 1,
w zamkniêtej kopercie z dopiskiem:
„M³odszy referent ds. ksiêgowoœci
bud¿etowej ” do dnia 21.04.2009 r.
do godz. 15.30.
(r)

Zmar³ by³y naczelnik
Wêgorzyna
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a, ¿e – wraz z so³tysem Winnik
Zbigniewem Sobczykiem – 4
kwietnia br. wziê³a udzia³ w
pogrzebie Miko³aja Kilanowskiego. By³ on wiceprezesem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Wczeœniej, w latach 1976 - 1981
by³ naczelnikiem Gminy Wêgorzyno. Burmistrz przypomnia³a, ¿e to w
czasie jego urzêdowania podjêto
wa¿ne decyzje dla mieszkañców m.
in. o budowie osiedla mieszkaniowego pod nazw¹ 40-lecia PRL wraz
z oczyszczalni¹ œcieków i rozbudowie szko³y podstawowej.
(r)
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Odszkodowania
dla represjonowanych?
(REGION). Rzeczpospolita z 8 kwietnia poda³a, ¿e
represjonowani w latach 1939-1956 w Zwi¹zku Radzieckim
uzyskaj¹ prawo do zadoœæuczynienia w postaci tzw.
œwiadczenia substytucyjnego o ile prezydencki projekt
ustawy, który w³aœnie wp³yn¹³ do Sejmu, spotka siê
z akceptacj¹ pos³ów i senatorów.
Projekt zak³ada, ¿e zadoœæuczynienie otrzymaj¹ osoby, które
nie mog¹ dostaæ odszkodowania
od Rosji, a by³y represjonowane z
przyczyn politycznych, religijnych lub narodowoœciowych i
przebywali: w wiêzieniach, w poprawczych obozach pracy, na
przymusowym zes³aniu lub deportacji w ZSRR. Za miesi¹c represji
mia³oby przys³ugiwaæ 400 z³, ale
nie wiêcej ni¿ 30 tys. z³ ³¹cznie.
Odszkodowanie nie bêdzie
przys³ugiwa³o osobom, które
otrzyma³y ju¿ odszkodowanie z

tytu³u represji w ZSRR na podstawie ustawy z 23 lutego 10991 o
uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na recz niepodleg³ego bytu pañstwa polskiego.
Warunkiem jest te¿ fakt posiadania
przez osoby staraj¹ce siê o odszkodowanie polskiego obywatelstwa
zarówno w okresie represji, jak i
obecnie. Odszkodowania maj¹ byæ
sfinansowane z bud¿etu pañstwa i
maj¹ kosztowaæ 966 milionów z³.
Ustawa ma wejœæ w ¿ycie od przysz³ego roku.
op
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Ryzyko zwi¹zane z elektrowniami wiatrowymi

Zysk nie zawsze dla w³aœcicieli ziemi
(REGION) Sporo rolników z
regionu otrzyma³o propozycjê
dzier¿awy ziemi pod elektrownie
wiatrowe. Jednak zamiast zysku,
niektórzy z nich mog¹ zbankrutowaæ, jeœli nie przeczytaj¹ dok³adnie zawieranych umów.
Dzier¿awa gruntu pod elektrownie wiatrowe mo¿e byæ dodatkowym Ÿród³em dochodów dla rolników, o ile ci skrupulatnie zapoznaj¹
siê z umow¹. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e zamiast zysków ponios¹ niewyobra¿alne straty. Elektrownie
wiatrowe z jednej strony potrzebuj¹
du¿ej przestrzeni, jednak z drugiej
strony obszar zajmowany przez
wiatraki faktycznie jest niewielki.
Dlatego zdecydowana wiêkszoœæ
gruntów, le¿¹cych w strefie oddzia³ywania parku wiatrowego, nadaje
siê do u¿ytkowania rolnego oraz do
hodowli zwierz¹t.
W naszym regionie spora liczba
rolników podpisa³a umowy na dzier¿awê ziemi pod elektrownie wiatrowe. W umowie jest klauzula mówi¹ca o tym, ¿e w przypadku wycofania
siê z kontraktu ryzykuj¹ karê
umown¹, ta z kolei mo¿e doprowadziæ do bankructwa gospodarstwa.
Poœrednicy przekonuj¹ rolników do
podpisania umowy, obiecuj¹c wysoki czynsz za dzier¿awê ziemi pod
wiatraki. Niektórzy w³aœciciele ziemi licz¹ na wiêksze zyski, gdy na ich
ziemi ma powstaæ wiêcej wiatraków.
W umowie jest zapis, ¿e jeden wiatrak mia³by stan¹æ na powierzchni
nie wiêkszej, ni¿ 1 ha. Kolejny zapis
mówi o tym, ¿e wyp³ata przys³uguje
za jeden megawat zainstalowanej
mocy, a nie za jeden hektar, a to jest
zasadnicza ró¿nica.
W umowie rolnicy godz¹ siê
równie¿ na to, ¿e nie bêd¹ budowaæ
obiektów w okolicach wiatraków.
Nie mog¹ one stan¹æ bli¿ej, ni¿ 600

metrów od projektowanej elektrowni. Przy tym ograniczeniu nie ma
znaczenia, czy grunt podlega dzier¿awie. Jeœli nawet rolnik bêdzie
chcia³ wybudowaæ obiekt w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 600 metrów od farmy, to i tak nie mog¹ one byæ wy¿sze,
ni¿ 8 metrów i zbudowane dalej, ni¿
50 metrów od istniej¹cych zabudowañ gospodarczych. Przy z³amaniu
tego zakazu rolnicy s¹ zobowi¹zani
p³aciæ bardzo wysokie kary.
Ograniczenia tego typu wynikaj¹ z faktu, i¿ wiatrak do wydajnego dzia³ania potrzebuje czystego
przedpola w odleg³oœci oko³o 1 km.
Wysokie kary wynikaj¹ z faktu, i¿
budowa farmy 50 MW, to koszt nawet 500 mln z³ (cenê turbin przelicza siê na 1 MW mocy).
Dla firm chc¹cych wybudowaæ
farmê wiatrow¹ umowa dzier¿awy
gruntu jest konieczna, aby uzyskaæ
warunki przy³¹czenia do sieci.
Poœrednicy otrzymuj¹ najczêœciej pieni¹dze za iloœæ sporz¹dzonych umów, dlatego nie zawsze i nie
do koñca ich argumenty s¹ zgodne z
rzeczywistoœci¹.
Elektrownie, jak podaje „Ch³opska Droga”, stoj¹ na fundamencie o
œrednicy oko³o 20 metrów, pod budowê potrzeba oko³o 0,15 ha, optymalna dzia³ka, to ok 1 ha, odleg³oœæ
od budynków i innych EWI, to oko³o 500 metrów. Poœrednicy jednak
nie podaj¹ odleg³oœci pomiêdzy
EWI, nie uwzglêdniaj¹ wielkoœci
dzia³ek oraz nie informuj¹, jaka
czêœæ dzia³ki zostanie odrolniona.
Budowa elektrowni trwa œrednio od
5 do 7 lat, gdy poœrednicy czêsto
podaj¹, ¿e od roku do dwóch lat. W
umowie o terminie zap³aty czynszu
jest napisane: „czynsz p³atny nie
póŸniej, ni¿ 12 miesiêcy od...”. Chodzi nie o czas dzier¿awy, ale czas
rozpoczêcia produkcji pr¹du.
Wysokoœæ czynszu dzier¿awne-

go dla rolnika okreœlana jest na poziomie 2-3 proc. iloœci wyprodukowanego pr¹du. Gmina na Energii
Wiatrowej mo¿e zarobiæ o wiele
wiêcej. Gmina ze swojej strony nalicza podatek, jednak za budowlê
nie mo¿na uznaæ ca³ej elektrowni
wiatrowej a jedynie jej czêœci budowlane: fundament oraz maszt.
Jeœli jest to elektrownia o mocy 2
MW, podatek roczny wynosi oko³o
230 tys. z³ (bior¹c pod uwagê ca³oœæ
instalacji) i 46 tys. z³ przy interpretacji „w¹skiej” - podaje „Gazeta
Ch³opska”.
W³aœciciel ziemi ryzykuje nawet
utrat¹ maj¹tku, du¿ymi karami pieniê¿nymi, nie ma mo¿liwoœci procesu, ani rozwoju, mo¿e utraciæ spodziewane zyski. Rolnik nie ma mo¿liwoœci wypowiedzenia umowy, ani
przekazania gospodarstwa. W³aœciciele ziemi automatycznie trac¹ prawa do dop³at i renty strukturalnej.
Dlatego nale¿y bardzo uwa¿aæ na
nieuczciwych poœredników, którzy
z ka¿dej umowy maj¹ zysk. Poœrednicy, to najczêœciej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i z minimalnym kapita³em. Agenci czêsto
niejasno okreœlaj¹ stawki dzier¿awy, czyli wysokoœæ, czas i termin.
Tym sposobem ³atwo wprowadzaj¹
w³aœciciela ziemi w b³¹d. Aby podpisaæ umowê i mieæ z tego zysk, niejednokrotnie przekonuj¹ nierealnie
wysokimi stawkami czynszów i podatków jak równie¿ kar umownych
dla w³aœcicieli z równoczesnym brakiem kar dla dzier¿awcy. Przy tego
typu umowach w³aœciciel ziemi nie
ma mo¿liwoœci rozstrzygniêcia sporów na drodze s¹dowej. W³aœciciele
ziemi nie maj¹ mo¿liwoœci zapoznania siê z iloœci¹ pr¹du, a to w³aœnie
jest podstawa do wyp³aty za dzier¿awê gruntu. Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest fakt, ¿e poœrednicy podaj¹
zbyt krótki czas inwestycji.

Brak wnikliwego zapoznania siê
z umow¹ i pochopne jej podpisanie
mo¿e owocowaæ utrat¹ dorobku
ca³ego ¿ycia przez rolników, a przez
gminy – szansê na wzrost przychodów i rozwój. Dlatego nie warto siê
spieszyæ, a przed podpisaniem umowy spokojnie sprawdziæ firmê, która zaproponowa³a budowê wiatraków na naszej ziemi. Jeœli jednak ju¿
umowy zosta³y podpisane, nale¿y
skonsultowaæ siê z Krajowym
Zwi¹zkiem Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych, z Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego, z prawnikiem i ekspertami. W zasadzie takie
konsultacje powinno siê odbyæ równie¿ przed z³o¿eniem swojego podpisu pod umow¹.
Zanim wiêc rolnicy, b¹dŸ gminy
podpisz¹ umowê, powinni sprawdziæ dok³adnie zapisy umowy, a nie
wierzyæ na s³owo poœrednikom, którym zale¿y jedynie na podpisaniu
kolejnej umowy, a nie na trzymaniu
siê faktów podczas rozmowy z w³aœcicielami ziemi. Z drugiej strony, w
zwi¹zku ze sporym zainteresowaniem tym tematem, przyda³yby siê
szkolenia i akcja informacyjna dla
w³aœcicieli gruntów.
mm

Ukarani wêdkarze bez uprawnieñ
Od wczesnych godzin porannych trwa³y wspólne dzia³ania
policjantów z £obza z cz³onkami
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej z
powiatu ³obeskiego. Policjanci
ujawnili piêæ osób, które bez
uprawnieñ ³owi³y ryby na jeziorze Woœwin.
Wczesny poranek by³ pocz¹tkiem
przeprowadzonej wspólnie akcji
policjantów z £obza i cz³onków
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej z powiatu ³obeskiego. Tym razem za cel
swoich dzia³añ obrali jezioro Woœwin na terenie gminy Wêgorzyno.
£¹cznie skontrolowano kilkuna-

stu wêdkarzy. Stwierdzono, ¿e 5 nie
posiada uprawnieñ do po³owu ryb.
Czterech z nich zosta³o na miejscu
ukaranych mandatami, jeden z nich
bêdzie zmuszony stan¹æ przed
s¹dem grodzkim, gdy¿ odmówi³
przyjêcia mandatu. Ponadto policjanci na³o¿yli mandat na jednego z
wêdkarzy, który rozpali³ ognisko w
kompleksie leœnym. Zabezpieczono
równie¿ sprzêt wêdkarki jaki porzuci³ uciekaj¹cy bez uprawnieñ wêdkarz, który zapewne chcia³ unikn¹æ
kary. Policjanci zapowiadaj¹, ¿e takie akcje bêdê prowadzone du¿o
czêœciej w zwi¹zku z nadchodz¹cych sezonem wêdkarskim. (kp)
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Rozmowa z Ryszardem Sol¹, burmistrzem £obza

Gdzie i kiedy wiatraki powstan¹
Red. - Pomorze Zachodnie jest
województwem
niezwykle
wietrznym, st¹d korzystnym dla
budowy elektrowni wiatrowych.
Jakie jest zainteresowanie inwestorów stawianiem u nas wiatraków?
Burmistrz £obza Ryszard Sola:
– Teren naszej gminy jest terenem
atrakcyjnym, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ budowy u nas elektrowni wiatrowych. Mogê to powiedzieæ przez
pryzmat ostatnich dwóch lat i dziêki
informacjom, jakie mam od kierowników wydzia³ów. Potwierdzaj¹, ¿e
w ostatnich latach ró¿ne instytucje
siê do nas zwraca³y. Tylko w ostatnich dwóch latach, takich potencjalnych inwestorów przewinê³o siê
oko³o szeœciu.
- Ale nie koñczy³o siê tylko na
zainteresowaniu?
- Obecnie dosyæ daleko w przygotowaniach do budowy tych¿e
wiatraków zaawansowana jest firma, która zamierza postawiæ farmê
wiatrow¹ na pograniczu gminy
£obez i gminy Resko. W naszym
wypadku bêdzie to teren w trójk¹cie
Klêpnica - Poradz - Be³czna. Natomiast po drugiej stronie bêdzie to
Naæmierz i dalsze miejscowoœci. Na
styku gmin ma powstaæ w sumie
kilkadziesi¹t turbin. U nas oko³o 15
- 17, w gminie Resko podobna iloœæ.
Firma ju¿ chyba w tym roku zamierza przyst¹piæ do stawiania tych¿e
budowli na terenie gminy Resko,
poniewa¿ tam znajduje siê GPZ,
czyli to miejsce, do którego mo¿na
wprowadziæ instalacje od elektrow-

ni i przes³aæ pr¹d dalej. W drugiej
kolejnoœci maj¹ wejœæ na teren gminy £obez i postawiæ wiatraki. Przeszliœmy ca³¹ drogê proceduraln¹
zwi¹zan¹ z udostêpnieniem tych terenów. S¹ te¿ podpisane umowy pomiêdzy t¹ firm¹ a miejscowymi rolnikami. Drugi teren, bêd¹cy w krêgu
zainteresowania stawiania turbin
wiatrowych, to jest Karwowo. Jest
tam inwestor niemiecki, który zamierza na naszym terenie takie wiatraki
postawiæ. Za Karwowem s¹ pola i jest
tam odpowiednia infrastruktura.
Mo¿na tam postawiæ w granicach
kilkunastu turbin. Kolejny teren le¿y
w obrêbie miejscowoœci Meszne –
Zache³mie, na którym mo¿na postawiæ kilka turbin. Kolejny, gdzie jest
chêtny inwestor, to teren Zajezierze
- Zagórzyce - Ro¿nowo oraz po stronie gminy Resko. Wiem, ¿e te¿ takie
rozmowy trwaj¹. Te cztery lokalizacje maj¹ szanse. Turbiny maj¹ powstaæ w okresie od 3 do 5 lat. Jest to
bardzo d³uga procedura. Rejon
Klêpnicy ma ju¿ badania przelotów
ptaków, dostali jednak polecenie,
aby przed³u¿yæ w czasie te badania.
Jeœli je wykonaj¹ i nic siê nie zmieni,
to w tym roku bêd¹ mogli rozpocz¹æ
tê inwestycjê. Pozosta³e lokalizacje
s¹ na ró¿nym etapie, jeœli chodzi o
Karwowo, to tam jest zgoda z ENEI
na przesy³, jeœli o Meszne - trwaj¹
prace objêcia planem tego terenu.
Tam procedury bêd¹ jeszcze trwa³y.
- Czy w grê wchodz¹ tylko te
lokalizacje, czy te¿ gmina ma jeszcze inne tereny, które mog³yby
byæ wykorzystane pod budowê
wiatraków?

- Niedawno analizowa³em ideê
budowy na naszym terenie turbin po
to, aby mieæ przygotowan¹ strategiê
na przysz³oœæ. Nie mo¿emy doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e teren
ca³ej gminy obejmiemy farmami
wiatrowymi. To spowoduje, ¿e rolnicy bêd¹ mieæ problem i my jako
gmina równie¿. Jeden z wymogów
okreœla, ¿e od takiej farmy nie mo¿na stawiaæ obiektów w odleg³oœci
600-700 metrów. Miasto nie mog³oby siê rozbudowywaæ, ani nie mog³yby powstawaæ kolejne zak³ady,
gdyby lokalizacja by³a w obrêbie
miasta. Bardziej zale¿a³o mi na tym,
by farmy wiatrowe by³y zlokalizowane na terenach ma³o zamieszka³ych, przede wszystkim rolniczych
i aby by³y rozmieszczone na granicy
gminy, odsuniête od zabudowy i w
¿aden sposób nie przeszkadza³y
nawet mieszkañcom tych miejscowoœci, które wczeœniej wymieni³em. Nowi inwestorzy przychodz¹
wskazuj¹c mi inne tereny, abym im
wyrazi³ zgodê na budowê farmy np.
w obrêbie Dalna - Trzeszczyny £ob¿an, kolejny w obrêbie Worowa,
inny w obrêbie Byszewo - Grabowo
- Suliszewice - Zdziszewice - Niegrzebia. Nie mogê zabudowaæ gminy elektrowniami. Gmina musi siê
rozwijaæ. Myœlê o gminie nie przez
pryzmat najbli¿szych piêciu lat, tylko najbli¿szych 25 lat. Pamiêtajmy
o tym, ¿e jesteœmy przede wszystkim gmin¹ rolnicz¹, 75 proc. tego,
co siê dzieje, wi¹¿e siê z rolnictwem. Mamy tereny nieŸle zagospodarowany, dosyæ wysoki poziom
agrotechniczny tych ziem i to rolnictwo jest priorytetow¹ gospodark¹.
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Dla gminy by³by to jakiœ zastrzyk finansowy do bud¿etu. Gdyby elektrownie powsta³y, by³oby to 2 proc.
podatku od nieruchomoœci.
– Pojawiaj¹ siê jednak firmy
b¹dŸ osoby spisuj¹ce umowê z rolnikami, które nie do koñca s¹
uczciwe, albo nie do koñca wyjaœniaj¹ sposób zap³aty za wydzier¿awienie ziemi.
- Faktycznie, cofaj¹c siê kilka lat
wstecz, by³y takie firmy, które proponowa³y rolnikom podpisanie
umów. Wœród nich zdarza³y siê te¿
firmy nieuczciwe, które wprowadzaj¹c rolnika w b³¹d, zamieszcza³y
ró¿ne zapisy na takiej umowie dzier¿awy. PóŸniej rolnik móg³ mieæ z
tego tytu³u problemy, albo nie osi¹gn¹æ takiej kwoty, jak¹ wstêpnie mu
deklarowano, by³y problemy, jeœli
chodzi o wyp³atê wynagrodzenia,
albo œwiadczenia z tytu³u dzier¿awy. Do mnie dotar³ tylko jeden sygna³, ¿e dosz³o do sytuacji, gdzie
firma by³a nieuczciwa. Œwiadomoœæ
rolników jest coraz wy¿sza, po drugie, rolnik, zanim cokolwiek teraz
podpisze, to skonsultuje to z prawnikiem albo kimœ, kto udzieli mu
informacji. Czêsto jest tak, ¿e rolnik
nie decyduje siê teraz na podpisanieumowy dzier¿awy, zgodnie z
któr¹ bêdzie otrzymywa³ kwotê
1200-1700 z³ miesiêcznie w zamian
za wpuszczenie na swój teren firmy,
maj¹cej postawiæ elektrowniê. Dochodzi do wniosku, ¿e ta kwota, jak¹
proponuje mu firma, jest zbyt ma³a.
W œlad za budow¹ elektrowni idzie
doprowadzenie drogi do niej. To ju¿
utrudnia rolnikowi w przysz³oœci
gospodarowanie na takim areale.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

Poetycko przed Wielkanoc¹
(£OBEZ). 7 kwietnia w
tutejszej „Dwójce” odby³o
siê spotkanie dzieci z
rodzicami i honorowymi
goœæmi.
Uczniowie przygotowali monta¿ poetycki „Cud Zmartwychwstania”. W pierwszej czêœci
przedstawiciele kl. VId zaprezentowali kilkanaœcie utworów poetyckich zwi¹zanych tematycznie
z Tajemnic¹ Krzy¿a i Misterium
Mêki Pañskiej. Nastêpnie uczniowie kl. IVa przedstawili inscenizacjê „Poranek Wielkanocny”.
Wszystko przeplatane by³o piosenkami wykonanymi równie¿
przez m³odych artystów.

Recytatorzy przy trzech krzy¿ach
i Grobie Pana Jezusa
Swoim zaanga¿owaniem i udanym wystêpem dzieci wprowadzi³y s³uchaczy w niezwykle pod-

Wykonawcy tu¿ po wystêpie
nios³¹ i uroczyst¹ atmosferê. Autork¹ pomys³u, scenariusza i opiekunk¹,
która
przygotowa³a

uczniów do wystêpu jest nauczycielka j. polskiego - Renata Siarkiewicz.
(o)
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Panie starosto, funkcjonowanie szpitala w Resku
niespodziewanie jest powa¿nie zagro¿one…
Co dalej ze szpitalem w Resku - pytamy wicestarostê Ryszarda Brodziñskiego
To, czy dzia³alnoœæ szpitala w
chwili obecnej jest zagro¿ona, zale¿y przede wszystkim od dr. Jacka
Kargula – prezesa spó³ki INTERMED, dzier¿awi¹cego budynek
szpitala w Resku. Czy aby na pewno? Przecie¿ to nie on zdecydowa³
o zamkniêciu laboratorium, i nie
tylko Intermed posiada kontrakt z
Narodowym Funduszem Zdrowia
na prowadzenie dzia³alnoœci medycznej w szpitalu. O obecnych zawirowaniach i dalszym losie placówki w Resku rozmawiamy z wicestarost¹ ³obeskim Ryszardem
Brodziñskim.
Wicestarosta Brodziñski: Prawd¹ jest, ¿e w wyniku przeprowadzonej kontroli laboratorium, prowadzonego w szpitalu w Resku, stwierdzono pewne nieprawid³owoœci uniemo¿liwiaj¹ce jego funkcjonowanie.
Wiem, ¿e dr Kargul podj¹³ dzia³ania
maj¹ce wyeliminowaæ stwierdzone
nieprawid³owoœci, by laboratorium
nie zaprzesta³o swojej dzia³alnoœci.
Swoj¹ drog¹ warto zauwa¿yæ, ¿e sama
kontrola mia³a bardzo dziwny charakter. Przeprowadzona zosta³a pod nie-

obecnoœæ kierownika laboratorium i
protokó³ pokontrolny nie zosta³ przez
niego potwierdzony. W œwietle prawa
fakty te podwa¿aj¹ prawomocnoœæ
skutków takiej kontroli. Natomiast co
do kontraktów, to rzeczywiœcie g³ówny najemca szpitala, którym jest INTERMED, poddzier¿awia oddzia³
chirurgiczny spó³ce CHIRURG, która
z kolei jest posiadaczem kontraktu z
NFZ na us³ugi chirurgiczne.
- No w³aœnie, obecnie prezes INTERMED wymówi³ umowê dzier¿awy spó³ce CHIRURG, ze skutkiem natychmiastowym.
- To prawda. Spó³ka CHIRURG od
lat poddzier¿awia³a oddzia³ chirurgiczny. Nie chcê w tym miejscu wnikaæ w niuanse tej umowy, choæ jestem
przekonany, ¿e one te¿ w jakimœ stopniu doprowadzi³y do obecnej sytuacji.
- Kto zatem jest g³ównym winowajc¹ zaistania³ych perturbacji?
- Nie chcê nikogo os¹dzaæ. Mamy
nadziejê, ¿e INTERMED jest spó³k¹
wiarygodn¹ i do koñca wype³ni porozumienie z 2005 roku zawarte z zarz¹dem powiatu ³obeskiego, w którym
zobowi¹zuje siê do prowadzenia szpitala wraz z oddzia³em chirurgicznym.

- A jakie s¹ mo¿liwoœci oddzia³ywania w tej sytuacji w³adz powiatu
³obeskiego?
- W sumie niewielkie, bo w³aœcicielem szpitala pozostaje powiat
stargardzki, ale chcê przypomnieæ,
¿e z koñcem 2006 roku wygasa³a
umowa dzier¿awy szpitala dla spó³ki
INTERMED w atmosferze absolutnie uniemo¿liwiaj¹cej porozumienie
siê stron. Dopiero nasze zaanga¿owanie i porêczenie za INTERMED
doprowadzi³o do zawarcia koñcz¹cej
siê w tym roku umowy. W ubieg³ym
roku, wspólnie z gmin¹ Resko, wykupiliœmy ruchomoœci szpitala o wartoœci ponad milion z³otych. Obecnie jesteœmy w sta³ym kontakcie z w³adzami powiatu stargardzkiego w celu
znalezienia mo¿liwego, dobrego rozwi¹zania.
- Zapewne prezes Kargul oczekuje, ¿e w³adze powiatu przed³u¿¹
umowê dzier¿awy na kolejne lata.
- Spe³nienie tego warunku jest
dziœ niemo¿liwe. Mamy wstêpne
uzgodnienia z zarz¹dem powiatu
stargardzkiego, ¿e powo³amy spó³kê,
której celem bêdzie miêdzy innymi
wystawienie obiektów szpitala w

Resku do wieloletniej dzier¿awy.
Zamierzamy przeprowadziæ przetarg
otwarty. Nasze dzisiejsze dzia³ania
zmierzaj¹ do ustabilizowania sytuacji na okres zdecydowanie d³u¿szy,
ni¿ tylko 2 - 3 lata. W swoich zamierzeniach uwzglêdniamy te¿ koniecznoœæ poczynienia na obiekcie szpitala inwestycji umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie wymaganych standardów.
Widzi wiêc pani, ¿e realizacja tak
szerokich planów nie jest mo¿liwa do
zrealizowania w zaciszu gabinetowych rozmów, bez przejrzystoœci zastosowanych procedur.
- Kto bêdzie tworzy³ spó³kê?
- Wy³¹cznie samorz¹dy lokalne, to
jest powiat stargardzki, ³obeski i gmina Resko.
- Czy w tych planach pamiêtacie
o zaspokojeniu wierzytelnoœci by³ych pracowników SP ZZOZ £obez,
bo temat ci¹gle powraca?
- Ten - przyznajê - bardzo bolesny
problem rozwi¹zuje powiat stargardzki i nic nie wskazuje na to, by mog³o
byæ inaczej. W tym roku starosta stargardzki koñczy procedurê zawarcia
ugody z kolejn¹ grup¹ osób.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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3 z³ zamiast 10 tys. dla by³ych pracowników?
(POWIAT). Gdy zosta³
sprzedany obiekt po RUM-ie
w £obzie, byli pracownicy,
którym do dzisiaj nie
wyp³acono zobowi¹zañ
pracowniczych przez SP
ZZOZ w £obzie w likwidacji,
mia³y nadziejê, ¿e po piêciu
latach oczekiwania na
swoje zaleg³e pobory
w koñcu je otrzymaj¹. Tak
siê jednak nie sta³o.
Zamiast tego otrzyma³y informacjê od komornika, ¿e ten umarza
postêpowanie, a uzyskane œrodki w
wysokoœci 4 tys. z³ podzieli pomiêdzy oczekuj¹cych. Œrednio po rozprawach s¹dowych i pokryciu kosztów ludzie mogliby dostaæ po oko³o... 2 - 3 z³!
Przypomnijmy, ¿e gdy Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w £obzie mia³
k³opoty finansowe, osoby w nim
pracuj¹ce nie otrzymywa³y wyp³at
przez kilka miesiêcy, licz¹c na to, ¿e
gdy sytuacja siê poprawi zaleg³e
œwiadczenia zostan¹ wp³acone. Sytuacja siê nie poprawi³a, ludzie do
dziœ nie otrzymali swoich pieniêdzy,
choæ na ich rzecz pracuje i komornik i likwidator. Komornik ostatnio
wys³a³ pismo, w którym poinformowa³ wierzycieli, ¿e „zosta³ sporz¹dzony plan podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji wierzytelnoœci z tytu³u najmu pomieszczeñ. Plan podzia³u znajduje siê w kancelarii komornika w Gryficach”. Do podzia³u, jak siê dowiedzieliœmy od jednej
z tych osób, jest tyle, ¿e ka¿dej przypadnie po kilka z³otych.
Równoczeœnie komornik zawiadomi³, ¿e postêpowanie egzekucyjne przeciwko SP ZZOZ jest
obecnie bezskuteczne, bowiem
„d³u¿nik nie posiada œrodków na
rachunkach bankowych ani ruchomoœci podlegaj¹cych zajêciu”.

W bie¿¹cym roku komornik
³¹cznie wyegzekwowa³ 4.155,60 z³,
co wystarcza jedynie na pokrycie
kosztów egzekucyjnych w 320 sprawach pracowniczych. Z tego te¿
wzglêdu komornik zapowiedzia³, ¿e
zamierza umorzyæ postêpowanie
jako bezskuteczne. Zapowiedzia³
jednak, ¿e wierzyciele mog¹ wskazaæ nowy sposób egzekucji przeciwko d³u¿nikowi, b¹dŸ wyst¹piæ z
wnioskiem do Wydzia³u Cywilnego
S¹du Rejonowego ogólnej w³aœciwoœci d³u¿nika, ¿¹daj¹c od niego
z³o¿enia wykazu maj¹tku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie siê
znajduj¹, wierzyciele mog¹ równie¿
pogodziæ siê z faktem i wnieœæ o
umorzenie egzekucji wobec jej bezskutecznoœci. Jak siê dowiedzieliœmy, z tej ostatniej mo¿liwoœci wierzyciele skorzystaæ nie zamierzaj¹.
Póki co, wybrali ewentualnoœæ
pierwsz¹, wskazuj¹c, ¿e czêœæ ruchomoœci w szpitalu zosta³a sprzedana, ale ta najmniej wartoœciowa.
Wskazano wobec tego, aby sprzedaæ te urz¹dzenia (m. in. laboratoryjne), które maj¹ wartoœæ.
Drug¹ mo¿liwoœæ daje wierzycielom sp³ata zaleg³oœci przez likwidatora. Jednak, mimo i¿ p³acona jest dzier¿awa za obiekty i zosta³ sprzedany budynek po RUMie w £obzie, ludzie nadal nie
otrzymuj¹ wyp³at swoich nale¿noœci. W grudniu czêœæ z nich podpisa³a umowê, ¿e zrzekaj¹ siê odsetek za minione lata, by otrzymaæ
choæ g³ówn¹ nale¿noœæ.
Zapewnienia by³y takie, ¿e jeœli tylko jakaœ nieruchomoœæ zostanie sprzedana, automatycznie
zostanie wyp³acona kolejna tranasza (czêœæ osób ju¿ otrzyma³o pieni¹dze w ubieg³ym roku). Pieni¹dze ze sprzeda¿y RUMu zosta³y
jednak przeznaczone na inny cel, a
ludzie oczekuj¹cy na swoje zaleg³e pieni¹dze zostali jak zwykle z
kwitkiem i mglist¹ obietnic¹.
- W ubieg³ym roku powiat stargardzki rozpocz¹³ procedurê sprzeda¿y nieruchomoœci, co by³o jed-

nym z elementów przeprowadzenia
procesów likwidacyjnych. Zak³adaliœmy, ¿e uzyskane ze sprzeda¿y
œrodki pozwol¹ nam na uregulowanie zobowi¹zañ wobec wierzycieli.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie osi¹gnêliœmy
zamierzonego efektu. Kontynuuj¹c
procedury zwi¹zane ze zbyciem
maj¹tku, w miesi¹cu marcu br., uda³o siê zbyæ jedn¹ z najmniejszych
nieruchomoœci. Kwota ta nie zabezpieczy³a w pe³ni zwrotu po¿yczki,
której Powiat Stargardzki udzieli³ w
2008 r. dla ZOZ-u w likwidacji – na
pokrycie zobowi¹zañ pracowniczych. Dlatego te¿, w bud¿ecie tegorocznym nie planowaliœmy
udzielenia dotacji kolejnej po¿yczki, lecz liczyliœmy na pozytywne
zakoñczenie sprzeda¿y, a uzyskane
œrodki chcieliœmy przeznaczyæ na
zobowi¹zania.
Przedstawione sprawozdanie z
wykonania planu finansowego za
2008 r. jednoznacznie potwierdzi³o,
¿e dzia³alnoœæ ZOZ-u nie przynios³a
po¿¹danych zysków. Wobec powy¿szego Rada Powiatu Stargardzkiego podjê³a uchwa³ê w sprawie
kierunków pracy Zarz¹du Powiatu,
pn. „Wsparcie jednostek samorz¹du
terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia”. Przypomnieæ nale¿y, ¿e
umow¹ po¿yczki z dnia 4 wrzeœnia
2008 r. Powiat Stargardzki udzieli³
SP ZZOZ w £obzie w likwidacji po¿yczki w kwocie 650.540,74 z³ z
przeznaczeniem na wykonanie porozumieñ podpisanych przez Likwidatora z wierzycielami (wierzytelnoœci pracownicze) SP ZZOZ w
£obzie w likwidacji. Kwota po¿yczki pokry³a wszystkie porozumienia
spisane pomiêdzy Likwidatorem a
wierzycielami. Poniewa¿ nie by³o
wiêcej chêtnych w tym czasie do

zawarcia porozumieñ - pozosta³a
kwota zaplanowana w bud¿ecie powiatu na po¿yczkê zosta³a rozdysponowana na inne cele.
Do obowi¹zków Likwidatora
nale¿y m.in. regulowanie zobowi¹zañ wobec wierzycieli, dlatego te¿
jego dzia³ania doprowadzi³y do spisania kolejnych porozumieñ. Gdy
pojawi¹ siê wolne œrodki, bêd¹ rozwa¿ane mo¿liwoœci sp³aty zobowi¹zañ – wyjaœni³ wicestarosta stargardzki Witold Ruciñski.
Z wyjaœnienia jednak nie wynika, kiedy mo¿na by spodziewaæ siê
owych wolnych œrodków i sk¹d starostwo mia³oby je uzyskaæ. Póki co,
wiadomo, ¿e - jak poinformowa³
premier - rz¹d w kwietniu podejmie
uchwa³ê w sprawie programu „Ratujemy polskie szpitale”, który
przeszed³ ju¿ konsultacje spo³eczne. Ma on obowi¹zywaæ w latach
2009-2011. Pomoc adresowana jest
do samorz¹dów, jako organów za³o¿ycielskich szpitali. Samorz¹dy,
które bêd¹ uczestniczyæ w programie, bêd¹ mog³y liczyæ na rz¹dow¹
pomoc polegaj¹c¹ na umorzeniu
zobowi¹zañ b¹dŸ sp³acie w formie
dotacji celowej, porêczeniu.
Plan przewiduje, ¿e ta jednostka
samorz¹du terytorialnego, która
zdecyduje siê wzi¹æ udzia³ w programie przekszta³ceñ i sporz¹dzi
plan restrukturyzacji, uzyska rz¹dowe wsparcie. Kolejnym etapem ma
byæ przekszta³cenie szpitali w spó³ki prawa handlowego oraz realizacja planów naprawczych. Na takie
w³aœnie wsparcie liczy starostwo
stargardzkie i chce powo³aæ spó³kê
prawa handlowego wraz z Powiatem £obeskim i gmin¹ Resko.
Problem jedynie polega na tym,
¿e jak na razie s¹ to tylko plany, które w naszym kraju czêsto spalane s¹
na panewce.
mm
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Dla dobra pacjentów chirurgii
(RESKO). W minionym
tygodniu w Nowym
Tygodniku £obeskim ukaza³
siê obszerny artyku³ „Czy
szpital w Resku stanie”,
gdzie dr Jacek Kargul
powiedzia³ m.in. „Brak
zabezpieczeñ w us³ugi
laboratoryjne na terenie
Szpitala, skutkuje
oczywiœcie tym, i¿ powinno
siê zaprzestaæ prowadziæ
wszelkie us³ugi „ostre” jak
np. Oddzia³ Chirurgii oraz
Oddzia³ Wewnêtrzny. O tym
fakcie zosta³
poinformowany zarz¹d
spó³ki CHIRURG”, st¹d
prawdopodobnie pog³oska,
na któr¹ siê Pan powo³uje o
wypowiedzeniu”.
Problem polega na tym, ¿e wypowiedzenie umowy nie jest ¿adn¹
pog³osk¹ a faktem dokonanym.
Prawd¹ jest te¿, ¿e Oddzia³ Chirurgiczny prowadzony przez podnajmuj¹c¹ firmê „CHIRURG” dzia³aæ
nie mo¿e mimo podpisania umowy
z laboratorium w Œwidwinie, które
posiada wszelkie uprawnienia, a
Oddzia³ Wewnêtrzny dzia³a. Ta
sprzecznoœæ, jak i kilka innych faktów kaza³a nam g³êbiej przyjrzeæ siê
problemowi szpitala.
Obecnie g³ównym dzier¿awc¹
szpitala w Resku od 1 kwietnia 2004
roku jest Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej „INTERMED”
Sp. z o.o. kierowana przez dr. Jacka
Kargula. Za dzier¿awê szpitala o
powierzchni 32 332 m.kw. Samodzielnemu Publicznemu Zespo³owi
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w £obzie, reprezentowanego przez Likwidatora p³aci 4 tys.
z³ miesiêcznie plus podatek VAT.
Obecnie obowi¹zuj¹ca umowa na
wynajem nieruchomoœci i wyposa¿enia zosta³a zawarta bezprzetargowo na okres od 1 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2009 roku. Ta w³aœnie
umowa decyduje w tej chwili, czy w
szpitalu w Resku bêdzie oddzia³ chirurgii czy te¿ nie. Kolejna umowa
ma zostaæ zawarta ju¿ z firm¹, która
zostanie wy³oniona w drodze przetargu otwartego. Do lutego 2007
roku dr J. Kargul by³ prezesem
dwóch firm: INTERMEDU oraz
CHIRURGA, chocia¿ w tej drugiej
wiêkszoœciowe udzia³y maj¹ chirurdzy Piotr Hawryluk i Jerzy Gro-

mowski (obecny prezes). Wtedy te¿
zosta³a zawarta umowa o podnajem
pomieszczeñ dla chirurgii, czyli de
facto prezes dr Jacek Kargul z firmy
INTERMED zawar³ umowê na podnajem pomieszczeñ z prezesem dr.
Jackiem Kargulem z CHIRURGA.
PóŸniej dr J. Kargul zrzek³ siê funkcji prezesa w CHIRURGU, jednak
do dziœ jest jego cz³onkiem i ma w
niej udzia³y. Ca³kiem niedawno
okaza³o siê, ¿e CHIRURG p³aci za
dzier¿awê pomieszczeñ dla INTERMEDU prawie 14 tys. z³ miesiêcznie!

Gra o szpital
Koñczy siê okres dzier¿awy, a
nieub³agalnie zbli¿a czas otwartego
przetargu na dzier¿awê szpitala. W
obiekcie s¹ dwie firmy, które teoretycznie mog¹ wystartowaæ w przetargu na dzier¿awê, która tym razem
mia³aby obowi¹zywaæ zdecydowanie d³u¿ej, ni¿ obecnie. Czy powodem wypowiedzenia umowy by³a
obawa, ¿e CHIRURG stanie do
przetargu i zagrozi Intermedowi?
– Jedyn¹ alternatywn¹ firm¹,
która mog³aby przej¹æ te us³ugi, jesteœmy my, choæ takich zakusów nie
mamy. Nam wystarcza nasz oddzia³.
Pan Kargul wypowiedzia³ nam umowê w trybie pilnym. Nasza firma zagra¿a w taki sposób, ¿e umowy
dzier¿awy s¹ do koñca roku, nie
wiadomo co bêdzie w roku przysz³ym. On uprzedza fakty. Nie bêdzie czeka³ do momentu rozpisania
konkursu przez NFZ na opiekê szpitaln¹, tylko z wyprzedzeniem wycina konkurencjê. Dzier¿awa na
obiekt daje mo¿liwoœæ stawania do
konkursu na oddzia³ chirurgiczny,
opiekuñczy i wewnêtrzny. W zwi¹zku z tym takie dzia³ania podj¹³.
Chodzi mu o kontrakt z NFZ, ale
tego kontraktu nie dostanie. Byliœmy w NFZ i dowiedzieliœmy siê, ¿e
ta firma, która ma kontrakt, to ma, w
momencie, gdy go utraci – kontrakt
jest zlikwidowany, poniewa¿ województwo zachodniopomorskie posiada najwy¿szy wskaŸnik procedur
chirurgicznych w Polsce, wiêc nie
ma potrzeby, aby chirurgia w Resku
by³a. Laboratorium ju¿ d³u¿szy czas
dzia³a³o na granicy legalnoœci, pani
konsultant zabroni³a tej dzia³alnoœci z koñcem marca. Laboratorium
nadal dzia³a – œwiadczy us³ugi dla
Intermedu, dla nas nie. My ten problem obeszliœmy w ten sposób, ¿e
mamy umowê podpisan¹ z laboratorium ze Œwidwina. Bior¹ nam codziennie badania, a w przypadkach
pilnych wozimy do Gryfic. Jeœli
chodzi o problem laboratorium opi-

sany w Nowym Tygodniku £obeskim, to mogê powiedzieæ, ¿e nieco
mija siê z prawd¹. Jest osoba w Gryficach, która jest gotowa wchodziæ
nawet po œwiêtach i laboratorium
otwieraæ. Natomiast intryga pana
Kargula polega na tym, ¿e dopóki
nas nie wyczyœci z oddzia³u do koñca, dopóty laboratorium nie bêdzie.
Bêdzie u¿ywane jako pretekst do
tego, ¿e nie mo¿e byæ tu prowadzona dzia³alnoœæ inna poza ZOL-em.
Gdy opuœcimy oddzia³, a opuœcimy,
nastêpnego dnia, albo za kilka dni
laboratorium zacznie dzia³aæ –
mówi Piotr Hawryluk z Chirurga.
Doktor Kargul w rozmowie ze
starost¹ ³obeskim w miniony pi¹tek
zapewni³, ¿e kwestia Laboratorium
zostanie rozwi¹zana w ci¹gu 10 dni.
CHIRURG otrzyma³ wypowiedzenie umowy na kilka dni przed 31
marca, po tym dniu CHIRURG mia³
opuœciæ szpital.
- Nie ma takiej ludzkiej mo¿liwoœci, aby oddzia³ chirurgiczny, do
którego przyje¿d¿a pogotowie i
przywozi pacjentów tak szybko zamkn¹æ. W umowie dzier¿awy termin wypowiedzenia wynosi 3 miesi¹ce, ale jest te¿ paragraf 18, zgodnie z którym mo¿emy otrzymaæ
wypowiedzenie natychmiastowe,
gdybyœmy utracili kontrakt z NFZ,
b¹dŸ – je¿eli od momentu podpisania umowy w ci¹gu siedmiu dni, a
umowa ma datê 2004 rok, nie zostanie wp³acona kaucja, w wysokoœci 5
tys. z³. Wtedy, gdy ta kaucja powinna byæ wp³acona, nasz¹ firm¹ zarz¹dza³ nie kto inny jak Jacek Kargul, i
to on kaucji nie wp³aci³. Minê³o kilka lat, a teraz w marcu otrzymaliœmy
pismo ostrzegaj¹ce, ¿e ¿¹da natychmiastowego wp³acenia kaucji. Nie
uchylamy siê od tego, ale chcieliœmy
najpierw sprawdziæ, czy ta kaucja
zosta³a wp³acona. W miêdzyczasie

zmieniliœmy bank, ta procedura
sprawdzaj¹ca w banku trwa³a. W
czasie gdy sprawdzaliœmy, otrzymaliœmy kolejne pismo, w którym ju¿
wypowiedzia³ nam umowê, powo³uj¹c siê w³aœnie na ten paragraf –
dodaje Piotr Hawryluk.
Kaucja wprawdzie zosta³a wp³acone, ale okaza³o siê, ¿e... za póŸno.
- W cywilizowanym kraju tak¹
sprawê rozstrzyga s¹d, a do wyczerpania procedury - dzia³amy. J. Kargul dzia³a metod¹ faktów dokonanych. Wygl¹da to w taki sposób –
otrzymujemy kolejne pisma z zastraszaniem, nastêpuje wymiana
zamków w pomieszczeniach peryferyjnych oddzia³u, w ci¹gu jednego dnia wypowiedzia³ umowy na
us³ugi kuchni, us³ugi pralni, nastêpnie wypowiedzia³ nam na diagnostykê laboratoryjn¹ – opisuje te
dzia³ania Jerzy Gromowski, prezes
CHIRURGA.
Ale jak siê okaza³o, to nie
wszystkie niespodzianki, jakie czeka³y oddzia³.
- W œrodê dosta³em telefon, ¿e
w³aœnie wyprowadzi³ nasze archiwum. Wygl¹da³o to tak, ¿e ca³a dokumentacja firmy zosta³a wystawiona przed drzwi. Z pielêgniark¹ podjechaliœmy samochodem i szybko
zabieraliœmy dokumentacjê. To sta³o przed drzwiami i na dobr¹ sprawê
ka¿dy móg³ sobie przyjœæ, wejœæ i
zabraæ j¹. Dokumentacja medyczna
znajdowa³a siê w otwartym obiekcie. W czwartek przeszed³ siê po
oddziale, w kilku pomieszczeniach
by³y klucze w zamkach. Zamkn¹³
drzwi na klucz, zabra³ klucze i poszed³. W ten sposób odci¹³ salê operacyjn¹ i magazyn. Na 15 kwietnia
zapowiedzia³ odciêcie mediów:
pr¹du i wody, w pi¹tek w rozmowie
s³ownej, bo czêœæ rzeczy wys³ana
jest e-mailami, czêœæ to obietnice

nie bêdzie?
s³owne. W ca³ej tej sytuacji najbardziej buduj¹ca jest postawa personelu – mówi Piotr Hawryluk.
Personel Chirurga w pi¹tek dosta³ wypowiedzenia z pracy. Firma
CHIRURG nie widzi ju¿ mo¿liwoœci dzia³ania na terenie szpitala.
Prezes INTERMEDU uzasadnia³ w udzielonym wywiadzie swoj¹
postawê faktem, i¿ w laboratorium
nie ma specjalisty II stopnia. Jednak
ustawa œciœle okreœlaj¹ca kto mo¿e
byæ kierownikiem laboratorium,
wesz³a ju¿ w 2004 roku. By³ wiêc
czas na to, aby tê kwestiê unormowaæ. Brak takiej osoby nie przeszkadza te¿ w funkcjonowaniu Oddzia³u Wewnêtrznego, choæ w wywiadzie dla NT£ dr Kargul zapewni³, ¿e doprowadzi do zamkniêcia
oddzia³u, o ile ten nie bêdzie mia³
zabezpieczenia laboratoryjnego.
Oddzia³ Chirurgiczny prowadzony
przez CHIRURGA ma – w Œwidwinie i Gryficach, a czy ma Oddzia³
Wewnêtrzny prowadzony przez INTERMED? Trudno stwierdziæ, dr J.
Kargul nie chcia³ rozmawiaæ z nami
na temat sytuacji w szpitalu.
Pani konsultant zarzuca jeszcze
inn¹ rzecz – jedna osoba nie mo¿e
byæ jednoczeœnie kierownikiem laboratorium w £obzie i w Resku, jak
to jest obecnie. Zreszt¹ z³o¿y³a ona
wypowiedzenie.

Co dalej ze szpitalem?
Obecnie oddzia³ chirurgiczny
wykonuje jedynie drobne zabiegi.
Pogotowie jest powiadomione i ju¿
nie wozi pacjentów. Stwarza³oby to
zagro¿enie zdrowia i ¿ycia pacjentom.
- Medycznie odpowiadam za
zdrowie i ¿ycie pacjentów, nie mogê
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœci
takiej, ¿e ja nie powiadomiê pogotowia, przywioz¹ mi osobê z wypadku, a ja nie wiem czy w danej chwili
J. Kargul nie od³¹czy mi pr¹du albo
pozmienia mi zamki w drzwiach. My
prze¿yjemy, mamy poradniê, ale
mamy ¿al, szkoda nam tych lat przepracowanych. Nie mamy te¿ innej
mo¿liwoœci, aby otworzyæ oddzia³.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest
zainteresowany. To, co jest, to jest
wartoœci¹ i to nale¿y pielêgnowaæ.
On doskonale zdaje sobie z tego
sprawê. W momencie, gdy zostanie
to utracone, to koniec.
Rozpoczêliœmy
dzia³alnoœæ
szpitaln¹, gdy jeszcze dyrektorem
ZOZ-u publicznego, obecnie w likwidacji, by³ dr Ciuka. To dla nas
by³y z³ote czasy dzia³alnoœci. P³aciliœmy dzier¿awê, nie by³o ¿adnych
problemów, ¿adnych niedomówieñ.
Mieliœmy kawa³ek oddzia³u wy-
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dzier¿awionego, mieliœmy blok
wydzier¿awiony, który sta³ pusty.
Pomalutku zaczêliœmy budowaæ tê
chirurgiê, kupuj¹c za w³asne pieni¹dze sprzêt, coraz bardziej zwiêkszaj¹c profil dzia³ania tego oddzia³u, a¿
zajêliœmy ca³y parter. Ten sprzêt,
który teraz mamy, kupiliœmy w³aœnie wtedy. Mamy sprzêt, którego
nie maj¹ Gryfice. W Resku by³y operacje neurochirurgiczne. Wówczas
na ZOZ-ie by³ komornik. ZOZ nie
mia³ pieniêdzy, wygl¹da³o to tak, ¿e
zaraz ZOZ nie bêdzie mia³ na podstawowe funkcje szpitala pieniêdzy,
robiliœmy wszystko, aby zabezpieczyæ leki dla czêœci publicznej, ¿ywnoœæ, napoje itd. Wtedy przebrnêliœmy ten ciê¿ki czas, rozwinêliœmy
skrzyd³a i teraz po tylu latach niszczy to. – mówi Piotr Hawryluk.
- Poza Szczecinem jestem
pierwszy, który wykonywa³ laparoskopiê w województwie, jeszcze w
Gryficach, to by³ 1993 rok. Chcia³em rozwin¹æ dzia³alnoœæ i wykonywaæ laparoskopowo wyrostki,
¿o³¹dki, coœ ponadstandardowego,
co siê nie wykonuje tutaj od Szczecina po Ko³obrzeg. Chcieliœmy zainwestowaæ w ten szpital. Obecnie
powoli likwidujemy ten oddzia³, bo
nie mamy innego wyjœcia. Poradnie
mamy w £obzie, w Resku i Gryficach. Mamy plany na dalszy rozwój
poradni – dodaje Jerzy Gromowski.
Intermed ma specjalistykê w
£obzie, Resku, w Gryfinie - tam
kupi³ budynek za oko³o 1 milion z³
i gdzie prowadzi poradniê specjalistyczn¹. Jeœli NFZ nie podpisze
kontraktu na chirurgiê, zawsze istnieje szansa, ¿e powstanie tam Zak³ad Opiekuñczo Leczniczy, który
de facto jest najmniej kosztoch³onny i op³acalny. Chirurgia z kolei jest
kosztowna. Z drugiej strony statystyki nieub³agalnie pokazuj¹, jak
wygl¹da poziom us³ug chirurgicznych w Zachodniopomorskiem. Jest
tu najwy¿szy wskaŸnik, œwiadczy o
tym równie¿ czas oczekiwania na
zabieg, który w Resku wynosi³ najwy¿ej 2 tygodnie.
- Teraz p³acimy cenê za nasz¹
biernoœæ i naiwnoœæ, za to, ¿e zajmowaliœmy siê leczeniem i medycyn¹,
a nie polityk¹ i biznesem – podsumowuje prezes CHIRURGA.
W miniony pi¹tek dr J. Kargul
spotka³ siê ze starost¹ ³obeskim
Antonim Gutkowskim. Rozmowa
nie przynios³a jednak zmiany stanowiska prezesa INTERMEDu. Podtrzyma³, ¿e definitywnie rozwi¹zuje
umowê z CHIRURGIEM, jednoczeœnie zapewniaj¹c, ¿e wystarczy
10 dni, by swoje problemy rozwi¹zaæ.
mm

Kwalifikacja zamiast poboru

Kobiety do wojska
(£OBEZ). Od 1 kwietnia
na terenie ca³ego kraju
rozpoczêto przeprowadzaæ
kwalifikacjê wojskow¹,
bêdzie ona trwa³a do 30
czerwca. W powiecie
³obeskim kwalifikacja
rozpocznie siê 15 kwietnia
i trwaæ bêdzie do 29
kwietnia. Osoby wezwane
maj¹ siê stawiæ w Domu
Dziecka w £obzie.
Kwalifikacja wojskowa ma na
celu weryfikacjê m³odych ludzi pod
k¹tem ich predyspozycji i stanu
zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej s³u¿by wojskowej.
Wszyscy stawiaj¹cy siê w bie¿¹cym roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostan¹ przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym
orzeczenie w³aœciwej komisji lekarskiej o ich zdolnoœci do czynnej
s³u¿by wojskowej stanie siê ostateczne.
Obowi¹zkowi stawienia siê do
kwalifikacji wojskowej podlegaj¹:
19.letni mê¿czyŸni (wszyscy urodzeni w 1990 r.) oraz mê¿czyŸni
urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy w latach poprzednich nie stawali
siê do poboru, ci, którzy uznani zostali ze wzglêdu na stan zdrowia za
czasowo niezdolnych do odbycia
s³u¿by wojskowej oraz którzy z³o¿yli wnioski o ponowne ustalenie
zdolnoœci do czynnej s³u¿by woj-

skowej, o ile nie zostali wczeœniej
przeniesieni do rezerwy, kobiety
urodzone w latach 1981 – 1990,
które w roku szkolnym 2008/2009
koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, studentki wy¿szych szkó³ morskich,
które z³o¿y³y pisemny wniosek do
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do kwalifikacji
wojskowej wraz z zaœwiadczeniem
rektora wy¿szej szko³y morskiej o
pobieraniu nauki w tej szkole oraz
jego zgod¹ na odbywanie zajêæ
wojskowych. Wniosek, zainteresowane studentki, sk³adaj¹ za poœrednictwem wojskowego komendanta
uzupe³nieñ w³aœciwego ze wzglêdu
na siedzibê wy¿szej szko³y morskiej.
Do kwalifikacji wojskowej
przyst¹piæ mog¹ równie¿ ochotnicy
(bez wzglêdu na p³eæ), którzy ukoñczyli 18 lat ¿ycia.
W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiaj¹cym siê do niej zak³adana jest ewidencja wojskowa i wydawane s¹
ksi¹¿eczki wojskowe.
Dla mieszkañców gminy £obez
zosta³y wyznaczone dni: 15, 16, 17,
20 kwietnia, dla mieszkañców gminy Wêgorzyno 20-21 kwietnia, dla
mieszkañców gminy Dobra – 23
kwietnia, dla mieszkañców gminy
Resko 24, 25 oraz 27 kwietnia, dla
mieszkañców gminy Radowo Ma³e
– 28 i 29 kwietnia, dla kobiet natomiast zarezerwowano ostatni dzieñ
kwalifikacji – 29 kwietnia.
mm

Jezioro zaleje?
(WÊGORZYNO).
Poziom
wody w tutejszym jeziorze wydaje siê byæ zbyt wysoki, o czym,
podczas sesji Rady Miasta, poinformowa³a przewodnicz¹ca Rady
Osiedlowej Joanna Stasiak.
Zdaniem przewodnicz¹cej Rady
Osiedla poziom wody w jeziorze
jest zbyt wysoki, co mo¿e ewentualnie zagroziæ posesjom, które siê tam

znajduj¹. Przyczyn¹ mo¿e byæ
kana³, który jest zamkniêty i niedro¿ny.
- Jeziora przep³ywowe oczyszczaj¹ siê szybciej, ten kana³ powinno siê co roku oczyszczaæ, a z tego
co widzia³am, w tym roku nie by³o
tam ¿adnych prac – powiedzia³a
przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej
Joanna Stasiak. mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe (2 pokoje, ³azienka, przedpokój)
pow. 54 mkw, I piêtro, ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel.
091 397 58 43 - do godz. 17.00, 0669
763 551, 669 838 921 - po godz.
17.00.
Wynajmê mieszkanie w Radowie
Ma³ym rodzinie czteroosobowej.
Tel. 604 997 741.
Poszukuje do wynajêcia ma³ego
mieszkania lub kawalerki w £obzie.
Tel. 669 903 969.
Mieszkanie w £obzie 80 mkw., parter, bezczynszowe, du¿y taras, okna
PCV, w³asne c.o. Tel. 886 631 138.

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.

NIERUCHOMOŒCI

Region
£obez Bema 27b Lokal u¿ytkowy w
pawilonie handlowym Nieruchomoœæ sprawdzona, nabycie nie wymaga umowy poœrednictwa i wynagrodzenia Tel. 0 91 397 43 42, 0 600
265 547 www.polskienieruchomosci.net
Poszukujê do wynajêcia lokali na
sklep o pow. 50 mkw. w miastach
powiatowych. Tel. 0507 070 430.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt: tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.

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

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 dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.

Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie w starym budownictwie do
remontu, niski czynsz. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 397 57 95,
507 628 912.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Wynajmê mieszkanie w £obzie: 2 pokojowe ok. 40 mkw. w domu jednorodzinnym, osobne wejœcie. Tel.
608 294 103.

Sprzedam kawalerkê 28 mkw., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Dalno 16/4. Cena 35.000 z³. Tel.
609670664.
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

Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, I piêtro
w centrum Gryfic. Tel. 694 613 202,
091 384 23 18.
Sprzedam mieszkanie - Gryfice ul.
Akacjowa, wysoki parter, 4 pokoje,
pow. 54 mkw., 2 balkony po 2,5 mb.,
piwnica 13,7 mkw. Tel. 091 384 86
79, 608 221 702.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach, w
domku jednorodzinnym o pow. 73,7
mkw. Cena 200 tys. z³. Tel. 691 023 412.
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.
Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat gryficki

Dzia³kê 520 mkw. Wraz z budynkiem jednopiêtrowym drewnianym
w Starej Dobrzycy sprzedam. Tel.
604 954 670.
Trzebiatów 10 km od morza sprzedam dom z gara¿em i budynkiem
gospodarczym, ca³oœæ na dzia³ce
4600 mkw. Cena do uzgodnienia.
Tel. 518 949 843.
Dzia³kê sprzedam, 1000 mkw Gryfice – Zdroje. Tel. 091 384 39 52.
Do wynajêcia pomieszczenie na gabinet kosmetyczny, fizjoterapii, masa¿u, 12 mkw. Trzêsacz, atrakcyjna
lokalizacja. Tel. 091 386 25 84, 602
114 177.

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki, jedna 21 arów,
dwie po 32 ary w ZagoŸdzie, 5 km od
Drawska, przy trasie Drawsko £obez, przy hydroforni, pr¹d, woda,
gaz przez drogê. Tel. 696 972 337.
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.

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

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Os.
Chrobrego Œwidwin. Tel. 880 809
680.

INNE

Region
Sprzedam deszczowniê szpulow¹ i
rury aluminiowe. Tel. 0695 183 033.
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.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

MOTORYZACJA

(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.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region
Gara¿e blaszane , bramy uchylne najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel.
0598 334 536, 605 286 058, 660 385
917.
Kompleksowe wykañczanie wnêtrz.
Tanio i solidnie. Tel. 721 374 421.
Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.
Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
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.
„MADRIS”
Suknie œlubne i komunijne.
Producent. Karczew K/Otwocka
tel. 602 687 011.

MIESZKANIA

Powiat gryficki

Powiat drawski

Sprzedam samochód Nubirê combi, 1,6 + gaz, r.pr. 1999, pierwszy
w³aœciciel. Tel. 091 384 46 72.

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

Powiat drawski

Region

Sprzedam VOLVO 340, ca³y po kapitalnym remoncie z braku kierowcy. Okazja! Tel. 692 173 708.

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

OG£OSZENIA DROBNE
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PRACA
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.

Powiat gryficki
Zatrudniê kobiety i mê¿czyzn:
sprz¹taczki, pokojowe, recepcjonistów, barmanów, kelnerów, kucharzy. Willa Kliper Trzêsacz, tel. 091 386 25 84.
 Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Powiat ³obeski
Rencista podejmie pracê, kat. CE,
DE. Tel. 609 393 408.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

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.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

Daj¹c og³oszenie do
Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e w trzech
innych gazetach
powiatowych.
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
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Po turniejach w Ko³obrzegu i Rymaniu

Siatkarki z Reska bezkonkurencyjne
4 kwietnia zespó³ siatkarek z
Reska wzi¹³ udzia³ w turnieju pi³ki siatkowej kobiet w Rymaniu
oraz w podsumowaniu Ko³obrzeskiej Amatorskiej Ligii Siatkówki
Kobiet.
W imprezie wziê³y udzia³ 4 najlepsze zespo³y z Ligii. Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem siatkarek
z Reska przed Koszalinem, Goœcinem i Rymaniem. Podobnie zakoñczy³a siê rywalizacja w Ko³obrzeskiej Amatorskiej Lidze gdzie Panie
z Reska bez straty seta wyprzedzi³y
zespo³y z Koszalina, Goœcina, Rymania, Gryfic. Wyjazd bardzo udany, zawodniczki przywioz³y dwa
piêkne puchary i nagrodê specjaln¹
dla najlepszej zawodniczki turnieju
– Sylwii Witaszek.
Zespó³ z Reska reprezentowa³y:
Anna Wawrzyniak, Justyna Tichanów, Magdalena Piñska, Magdalena Kowal, El¿bieta Kuc, Sylwia
Witaszek, Renata Czerwiñska, Justyna Grankowska.
Serdeczne podziêkowanie za
mo¿liwoœæ udzia³u w Lidze Siatkówki dla Urzêdu Miejskiego w
Resku, Piekarni Gama, Zak³adowi
Us³ug Budowlanych i Komunalnych w Resku, sklepowi „CESTRA” i hurtowni „Z³ota Farmacja”. Jan Michalczyszyn

Wyrok

Kronika naszych mieszkañców

S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy SSR S³awa Miszel, Protokolant st. sekr. Katarzyna Weso³a,
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 24.03.2009 r. sprawy

Piotra £ukasza Weso³owskiego
s. Tadeusza i Marii z d. Malec, ur. 27 paŸdziernika 1987 r. w
Szczecinie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 7 lutego 2009 r. w £obzie na
Pl. 3-go Marca kierowa³ motorowerem marki Yiying, o nr rej. ZLO
U634, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178a par. 1 kk
Orzeka
I. Oskar¿onego Piotra £ukasza Weso³owskiego uznaje siê za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie
art. 178a par. 1 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 70 (siedemdziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w
kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê
w kwocie 70 (siedemdziesi¹t) z³otych.

Kacperek
z rodzicami
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
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SPORT - INFORMACJE

Hatt trick Wojtka Klisia
umacnia Sarmatê
Osadnik Myœlibórz - Sarmata Dobra 2:3 (0:0)
Liczna rzesza kibiców w tym
wielu z Dobrej, przyby³o w s³oneczne, przedœwi¹teczne, sobotnie popo³udnie na stadion w Myœliborzu
aby obejrzeæ kolejny mecz Sarmaty,
lidera V ligi, tym razem z miejscowym Osadnikiem. Dru¿yna Osadnika plasuj¹ca siê w œrodku tabeli, pod
wodz¹ nowego graj¹cego trenera
Andrzeja Mi¹zka (w swojej karierze
pi³karskiej zaliczy³ wiele wystêpów
m.in. w Pogoni Szczecin i Flocie
Œwinoujœcie) wygra³a wiosn¹ dwa
pierwsze mecze i mia³a wielk¹
ochotê wygraæ trzeci. Jednak dru¿yna Sarmaty o d³u¿szego czasu potwierdza, ¿e jest jak najbardziej zas³u¿enie liderem V ligi, a wygrywaj¹c z Osadnikiem 3:2 odnios³a swoje 8 kolejne zwyciêstwo.
Ju¿ w 4 min. Wojciech Bonifrowski odda³ znakomity strza³ z
rzutu wolnego po którym bramkarz
gospodarzy z najwy¿szym trudem

wybi³ pi³kê na rzut ro¿ny. Mimo, i¿
póŸniej obie dru¿yny mia³y dogodne sytuacje do zdobycia bramek (w
34' Wojciech Kliœ umieœci³ pi³kê w
siatce Osadnika, jednak sêdzia
bramki nie uzna³ dopatruj¹c siê faulu strzelaj¹cego) to I po³owa zakoñczy³a siê wynikiem 0:0.
Pierwszy kwadrans II po³owy to
koncertowa gra ca³ego zespo³u Sarmaty i skutecznoœæ Wojciecha Klisia, który wykorzysta³ doskona³e
podania w 51' Emiliana Kamiñskiego, a w 52' i 61' Krzysztofa Kieruzela i zdobywaj¹c trzy kolejne bramki,
ma ich ju¿ na koncie 19 (w tym 11
jesieni¹ zdobytych dla Sparty Wêgorzyno), co pozwala mu wyraŸnie
prowadziæ w tabeli najlepszych
strzelców V ligi. I chocia¿ zwyciêstwo Sarmaty w tym meczu wydawa³o siê niezagro¿one, to dru¿ynie
Osadnika maj¹cej w swym sk³adzie
doœwiadczonych zawodników z

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W RESKU W INICJATYWIE
RAZEM'89
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹
okr¹g³¹ rocznic¹ wyborów czerwcowych 1989 roku, uczniowie klas
trzecich, Szkolna Grupa 74 Amnesty International, postanowi³a
przygotowaæ materia³y nawi¹zuj¹ce do tych historycznych wydarzeñ.
Pomys³ wykonania prezentacji
podrzuci³a Agata Popielarz, nauczycielka wos i historii w LO Resko. Zadaniem uczniów by³o wykonanie (do
wyboru) prezentacji multimedialnej
„Polskie drogi do zwyciêstwa” lub
scenariuszy s³owno - muzycznych.
Okaza³o siê, ¿e m³odzie¿ posiada nie tylko umiejêtnoœci informatyczne, ale wykazuje równie¿ znajomoœæ tematyki przedmiotu. Najciekawsze prezentacje uczniowie
klas trzecich ju¿ obejrzeli, ich
m³odsi koledzy zobacz¹ je dopiero
na pocz¹tku czerwca.
Wyj¹tkowa w swoim rodzaju
okaza³a siê praca Agnieszki Dudy,
która nakrêci³a amatorski film o

prze³omowych wydarzeniach powojennej Polski. Film wzbudzi³
wiele emocji przede wszystkim ze
wzglêdu na formu³ê, podk³ad muzyczny, sposób opowiedzenia interesuj¹cym jêzykiem o trudnych
sprawach. Gratulacje.
Poza tym zamierzamy w ramach
Szkolnego Maratonu Filmowego,
obejrzeæ film „Lekcja bia³oruskiego”
o walce z totalitaryzmem; walce o
prawo do godnego ¿ycia i wolnoœci
s³owa w szkole, kulturze i w ¿yciu politycznym wspó³czesnej Bia³orusi na przyk³adzie historii 20-letniego
Franka. W ten sposób pokazaæ, przedstawiæ zwi¹zki miêdzy w³asnym
¿yciem a sytuacj¹ spo³ecznoœci lokalnej w Polsce, Europie i œwiecie z perspektywy zniewolonego pañstwa. (o)

pierwszoligowym sta¿em uda³o siê
zmniejszyæ w koñcówce meczu rozmiary pora¿ki. Nast¹pi³o to po akcjach z rzutów ro¿nych, kiedy to w
85' Piotr Gajewski (dawniej Pogoñ
Szczecin), a w 87' Krystian Weres
(dawniej GKP Gorzów) strzelili
bramki dla Osadnika zmniejszaj¹c
rozmiary pora¿ki na 2:3, czym wyraŸnie uradowali (mimo pora¿ki)
miejscowych kibiców. Ten mecz
oprócz walorów czysto sportowych
z jeszcze jednej strony wart jest
zapamiêtania: poprawne wrêcz
wzorcowe zachowanie kibiców obu
dru¿yn.
W najbli¿sz¹ niedzielê w Dobrej
o godz. 15.30 arcyciekawy pojedynek na szczycie: Sarmata Dobra
zagra z aktualnym wiceliderem
Spart¹ Gryfice, na który serdecznie
zapraszamy.
MKS Osadnik: Jarosiñski, Ma³ecki, Mi¹zek (kpt), Sikora (70' Rostkowski), Jodko, Kowalski (80' Pikosz), Ma³owiecki, Weres, Boroñ (56'
Zimer), M. Gajewski, P. Gajewski.
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki, Jaszczuk (kpt.), Mêdrek,
Dorsz, Grochulski, Kieruzel, E. Kamiñski, Bonifrowski, Padziñski, Kliœ
oraz Marciniak, Dudek, Gude³ajski,
Olejnik, Garliñski, Surma.
Strzelcy bramek: dla Osadnika
P. Gajewski 85' i Weres 87', dla Sarmaty Kliœ - 3, w 51', 52' i 61'.
Juniorzy Sarmaty odnieœli swoje kolejne zwyciêstwo umacniaj¹c
siê na pozycji lidera. Tym razem pokonali dru¿ynê Osadnika Myœlibórz
1:0, a jedyn¹ bramkê strzeli³ w 75'
meczu, po indywidualnej akcji,
Wojciech GuŸniczak.
estan

Granie w planie
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Wyniki i tabele
V liga
Sparta Gryfice - Polonia P³oty 1:0,
MKS Osadnik Myœlibórz - Sarmata
Dobra 2:3, Kluczevia Stargard Arkonia Szczecin 3:2, Stal Lipiany
- Woda-Piast II Rzecko 3:0, GKS
Mierzyn - K³os Pe³czyce 1:1, Iskierka Szczecin - Sparta Wêgorzyno
2:1, Œwit Szczecin - Mieszko Mieszkowice 3:2, Orze³ Trzciñsko-Zdrój
– Odra Chojna 1:3.
1. Sarmata Dobra
41 43:19
2. Sparta Gryfice
35 22:18
3. Œwit Szczecin
32 35:18
4. Kluczevia Stargard
31 34:22
5. Arkonia Szczecin
31 30:16
6. GKS Mierzyn
28 36:34
7. K³os Pe³czyce
26 25:27
8. Woda Piast II Rzecko 24 27:33
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 23 38:33
10. Osadnik Myœlibórz 21 28:32
11. Odra Chojna
20 22:34
12. Iskierka Szczecin
20 29:39
13. Sparta Wêgorzyno
20 25:30
14. Stal Lipiany
17 19:36
15. Polonia P³oty
17 20:30
16. Mieszko Mieszkowice 14 15:27
Klasa okrêgowa
Radovia Radowo Ma³e - Pomorzanin Nowogard 0:4, Wicher Brojce Mewa Resko 0:0, D¹brovia Stara
D¹browa - Fagus Ko³bacz 0:2, Œwiatowid £obez - KP Chemik II Police
1:2, Flota II Œwinoujœcie - Ina Iñsko
0:2, Pogoñ II Szczecin - Ehrle Polska
Dobra Szcz. 2:1, Vielgovia Szczecin
- Korona Stuchowo 0:2, Masovia
Maszewo - Promieñ Mosty 6:0.
1. Korona Stuchowo
38 42:25
2. Pomorzanin Nowogard 38 42:12
3. Ehrle Dobra Szcz.
34 46:24
4. Flota II Œwinoujœcie 33 49:32
5. KP Chemik II Police 31 34:22
6. Masovia Maszewo
29 45:33
7. Pogoñ II Szczecin
29 46:30
8. Ina Iñsko
27 39:30
9. Wicher Brojce
27 34:29
10. Promieñ Mosty
25 34:43
11. D¹brovia St. D¹b.
24 31:30
12. Mewa Resko
20 13:17
13. Fagus Ko³bacz
19 21:34
14. Œwiatowid £obez
18 31:39
15. Radovia Radowo M. 10 16:75
16. Vielgovia Szczecin
3 16:64

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

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