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Otwarte spotkanie z odbiorcami ciep³a

Prawie 56 proc.
podwy¿ki za ciep³o
(£OBEZ). W œrodê (22
kwietnia) na wniosek
Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej, w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, zosta³o zaplanowane spotkanie z
mieszkañcami, którzy s¹
odbiorcami ciep³a. Zarz¹d SEC-u chce zapoznaæ mieszkañców z
zaplanowanym zakresem prac modernizacyjnych na ten rok odnoœnie ciep³owni w £obzie.

Za dobê
wycieczki
700 z³ dla
nauczyciela?

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Zniszczyæ z mi³oœci
Co rusz docieraj¹ do nas sygna³y o
nowych dzikich wysypiskach na terenie powiatu. Sama, chodz¹c na spacery, zawsze natknê siê na jakieœ nowe
miejsce, które sobie ktoœ upatrzy³. Z
jednej strony chcemy, aby by³o ³adnie,
czysto i zdrowo, z drugiej – sami œmiecimy. Przecie¿ nikt nie przyje¿d¿a tu z
powiatu obok i nie sk³aduje nam swoich odpadów. Komu na z³oœæ robimy?
Burmistrzowi, czy wójtowi, bo bêdzie
musia³ wydaæ z kasy gminy pieni¹dze
na usuwanie dzikich wysypisk? Przecie¿ na ten cel zostan¹ wydatkowane
pieni¹dze gminne, czyli nasze, z naszych sk³adek i podatków. Zamiast
wiêc na nowy chodnik, czy na ulgê z
podatku dla jakiegoœ mieszkañca b¹dŸ
zak³adu, to wydane bêd¹ na sprz¹tanie
po tym mieszkañcu czy zak³adzie.
Kto odpowiada za skandaliczny
obraz we wsi Karnice? Wójt? Kto ma
posprz¹taæ? Urz¹d? A dlaczego? Skoro sobie mieszkañcy naœmiecili, to powinni sami po sobie teraz posprz¹taæ.
Komu zrobili na z³oœæ wysypuj¹c tony
œmieci do stawu? Mieszkañcom
£obza, albo Wêgorzyna, a mo¿e Radowa Ma³ego? Teraz sami nie mog¹ siê
tam k¹paæ. A jeœli to nie mieszkañcy
tam wyrzucaj¹ œmieci, to gdzie s¹, gdy
ktoœ im je podrzuca? Dlaczego nikt nie
interweniuje? Czekaj¹ na policjê? A
niby sk¹d s³u¿by mundurowe maj¹
wiedzieæ, kiedy i kto to robi, skoro nie
ma ¿adnego sygna³u?

Kto w Ginawie w gminie Wêgorzyno wrzuca do opuszczonego budynku
œmieci, zasypuj¹c nimi ca³¹ piwnicê,
rozbiera ten budynek i demoluje, wiedz¹c, ¿e obiekt ten niebawem bêdzie
remontowany dla nich jako œwietlica
wiejska? Budynek stoi we wsi. Niemo¿liwym jest, by nikt nie wiedzia³,
kto robi tam sobie sk³adowisko odpadów. Kto teraz powinien tam posprz¹taæ? Burmistrz? A dlaczego? Dlaczego
mieszkañcy innych miejscowoœci,
dbaj¹cych o czystoœæ, maj¹ p³aciæ za
tych, którzy nie potrafi¹ uszanowaæ
tego, co maj¹?
Ale to jest w³aœnie mentalnoœæ ch³opa pañszczyŸnianego. Taka mentalnoœæ
nie ma nic wspólnego ani z zasobem
portfela, ani zajmowanym stanowiskiem. Mentalnoœæ, zgodnie z któr¹
wszystko dzieli siê na dwie strony. Po
jednej jest to, co moje, po drugiej – to,
co wspólne, czyli ich, czyli niczyje, a
skoro niczyje, to mo¿na niszczyæ, demolowaæ, zaœmiecaæ. Takimi niczyimi
czêœciami s¹ lasy, opuszczone budynki,
miejsca wypoczynku, parki, stare
cmentarze itd. Tylko nikomu z tak¹
mentalnoœci¹ nie przyjdzie do g³owy, ¿e
te same lasy i obiekty s³u¿¹, albo powinny te¿ s³u¿yæ i jemu. Nie przyjdzie do
g³owy, ¿e gdy wyrzuci stertê œmieci, w
których znajduj¹ siê i chemikalia, to te
trafi¹ w koñcu do wód gruntowych, nikomu nie przyjdzie do g³owy, ¿e gdy
rozbierze pa³ac, dom, czy miejsce odpo-

czynku, to nikt tego nie kupi, nie zagospodaruje, nie da im pracy, skoro sami
nie potrafi¹ sobie stworzyæ zatrudnienia i sami nie bêd¹ mieli gdzie siedzieæ,
skoro spal¹, zniszcz¹ i po³ami¹. Nikomu nie przyjdzie do g³owy, ¿e zamiast
wydawaæ setki tysiêcy z³ rocznie w skali
powiatu na usuwanie dzikich wysypisk,
mo¿na by by³o te pieni¹dze przeznaczyæ
na np. dofinansowanie stowarzyszeñ,
dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju miejscowoœci, albo na œwietlice. Ale gdy myœli
siê wci¹¿, ¿e to nie nasze i niszczyæ
mo¿na, a ONI maj¹ nam posprz¹taæ i
daæ, to mamy to, co mamy - piêkne i
zaœmiecone okolice i nic poza tym.
Wci¹¿ mówi siê o mi³oœci do dzieci.
Ale co to za mi³oœæ, skoro zostawia im
siê w spadku wykarczowane stare drzewa, a pozostawia œwie¿e nasadzenia?
Co to za mi³oœæ, skoro pozostawia siê im
w prezencie zanieczyszczone rzeki,
stawy, jeziora, w których nie mog¹ siê
k¹paæ, bo mog¹ siê od tego rozchorowaæ, albo w najlepszym wypadku skaleczyæ o rozbite butelki po piwie? Co to
za mi³oœæ, skoro w lesie mog¹ znaleŸæ
wiêcej œmieci, ni¿ grzybów? To ma byæ
mi³oœæ? Co pozostawimy im w spadku?
Wy¿sze podatki za usuwanie szkód wyrz¹dzonych przez nas? Czego ich nauczyliœmy? ¯e rzeki nie nadaj¹ siê do
k¹pieli, wiêc mo¿na wrzucaæ w nie kosze ze œmieciami? Co oni pozostawi¹ w
spadku dla swoich dzieci? Z nostalgi¹
wspominane s¹ czasy, gdy w rzekach

p³ywa³y piêkne ryby, ale to, ¿e ich ju¿
nie ma, nie jest zas³ug¹ ludzi spoza
powiatu. Czas uderzyæ siê w pierœ i zacz¹æ myœleæ, jeœli nie o sobie, to o przysz³oœci dzieci i wnuków. Co najm³odsi
maj¹ pomyœleæ o nas, doros³ych, skoro
za nas sprz¹taj¹ œwiat?
Najsmutniejsze jest to, ¿e nauczyliœmy siê wymagaæ od urzêdów, by sprz¹ta³y dzikie wysypiska, a nie potrafimy
przeciwdzia³aæ, zrobiæ cokolwiek, by
nie powstawa³y nowe.
Póki co, w lasach i w starych wyrobiskach mo¿na znaleŸæ wszytko: butelki plastikowe, mo¿na siê ubraæ, bo notorycznie jakiœ sklep handluj¹cy
odzie¿¹ u¿ywan¹ wysypuje niesprzedany towar, mo¿na siê obuæ, zdobyæ najró¿niejsze materia³y budowlane, czêœci
samochodowe, rowerowe, opakowania
po produktach spo¿ywczych i same produkty spo¿ywcze. Z niektórymi rzeczami natura da sobie radê, ale nie ze
wszystkimi. Niektórzy, dbaj¹c o swoj¹
higienê, zapominaj¹ o higienie lasów,
rzek, jezior. Pytanie tylko czy jesteœmy
na tyle dojrzali i na tyle kochamy najm³odszych, by podarowaæ im beztrosk¹
zabawê na ³onie natury, czy na tyle egoistyczni, ¿e wychodzimy z za³o¿enia, ¿e
wszytko nale¿y siê nam. A oni – oni
niech siê martwi¹ i naprawiaj¹ dzia³ania wynikaj¹ce z naszej g³upoty i krótkowzrocznoœci – gdy dorosn¹. Nie
mówmy jednak wtedy, ¿e to z mi³oœci do
nich...
Magdalena Mucha

£obzianie zaprezentuj¹ siê w Ksi¹¿nicy Pomorskiej

Szansa dla zdolnych
(£OBEZ). W maju ma nast¹piæ spotkanie wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem
swoich prac w Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Wystawa promuj¹ca gminê
ma trwaæ od paŸdziernika do listopada br. W tym celu dyrektor
Ksi¹¿nicy Pomorskiej Lucjan
B¹bolewski udostêpni dwie sale i
korytarz.
Dotychczas w Ksi¹¿nicy Pomorskiej promowa³y siê poszczególne gminy i samorz¹dy. Burmistrz
£obza wyszed³ z za³o¿enia, ¿e w tym
roku zapromuj¹ siê mieszkañcy
gminy. W drugim tygodniu kwietnia
na zaproszenie burmistrza £obza
Ryszarda Soli goœci³ w £obzie dyrektor Ksi¹¿nicy Pomorskiej w
Szczecinie Lucjan B¹bolweski, by
omówiæ szczegó³y wystawy promuj¹cej zarówno gminê £obez, jak i jej
uzdolnionych mieszkañców.
– Zachêcam artystów, rêkodzielników i osoby szczególnie
zdolne, a takich nam nie brakuje, do
wziêcia udzia³u w wystawie. Mamy
ludzi wybitnych, którzy przez wiele
lat pokazali swoje zaanga¿owanie, i

to ¿e zale¿y im na tej gminie. Mamy
ludzi uzdolnionych plastycznie i
artystycznie, mamy rzeŸbiarzy, malarzy pisarzy... Mamy m³ode osoby,
które do mnie docieraj¹, mamy graficiarza, którego niedawno przyj¹³em i da³em mu zajêcie. Te wszystkie osoby bêd¹ mia³y okazjê, ¿eby
siê tam pokazaæ. Dlaczego? Dlatego, ¿e trzeba ich doceniæ i dlatego,
¿e szczególnie tym m³odym, pocz¹tkuj¹cym artystom, literatom,
chcê stworzyæ szansê. Szczecin jest
ogromnym miastem. Przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹ przewija siê mnóstwo
ludzi. Wystawa bêdzie ogl¹dana

przez 2 miesi¹ce, wiêc mo¿e po prostu ktoœ zobaczy jakaœ pracê, mo¿e
spodoba siê i dany artysta bêdzie
mia³ szansê, aby siê wypromowaæ.
Ja postaram siê te prace przewieŸæ
do Szczecina i je pokazaæ. Tam jest
naprawdê du¿o miejsca, musimy siê
chwaliæ tym, co mamy – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Burmistrz Sola zapowiada, ¿e
ju¿ w maju zorganizuje spotkanie
tych wszystkich osób, które bêd¹
chcia³y zaprezentowaæ swoje dokonania w Ksi¹¿nicy. Podczas spotkania zostan¹ okreœlone szczegó³y
dotycz¹ce promocji.
mm

Szukamy kandydatów
na drukarza
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska w £obzie
zatrudni osobê do przyuczenia na drukarza
w drukarni w £obzie przy ul. S³owackiego.
Podania nale¿y sk³adaæ w redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, £obez.
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Prawie 56 proc. podwy¿ki za ciep³o

Otwarte spotkanie
z dostawcami ciep³a
(£OBEZ). W œrodê (22 kwietnia) na wniosek Szczeciñskiej
Energetyki Cieplnej, w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, zosta³o zaplanowane spotkanie z
mieszkañcami, którzy s¹ odbiorcami ciep³a. Zarz¹d SEC-u chce
zapoznaæ mieszkañców z zaplanowanym zakresem prac modernizacyjnych na ten rok odnoœnie
ciep³owni w £obzie.
Modernizacja kot³ów w tym roku
by³a ju¿ wpisana w umowê sprzeda¿y
ciep³owni ³obeskiej. Jej zadaniem jest
ograniczenie kosztów. Odbiorców ciep³a jednak bardziej w tej chwili interesuj¹ znaczne podwy¿ki za dostarczane
ciep³o z SEC-u. Tylko od 16 wrzeœnia
2008 roku do 3 kwietnia 2009 roku
£obeska Energetyka Cieplna trzykrotnie wprowadzi³a w ¿ycie nowe taryfy,
które zaczê³y odpowiednio obowi¹zywaæ od 16 wrzeœnia, od 12 grudnia 2008
i ostatnia od 3 kwietnia 2009 roku. W
ci¹gu tych siedmiu miesiêcy cena wytwarzanej energii wzros³a o 55,75 proc.
(z 39,10z³/GJ na 60,90 z³/GJ).
Przypominamy, ¿e 11 czerwca
2008 roku £obeska Energetyka Ciepl-

na w 100 proc. przesz³a pod Zarz¹d
Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej.
Wówczas to Dyrektor Dzia³u Marketingu Renata Olejnik zapewni³a, ¿e nie
nast¹pi ¿aden drastyczny wzrost cen,
bowiem du¿e korporacje, w przeciwieñstwie do ma³ych zak³adów, maj¹
mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków z
zewn¹trz. Œrodki te w du¿ej mierze
maj¹ byæ wykorzystane na modernizacjê, równoczeœnie informuj¹c, ¿e nie
oznacza to, ¿e ceny ciep³a nie bêd¹
wzrastaæ.
Wówczas te¿ prezes zarz¹du, dyrektor generalny spó³ki SEC Andrzej
Burkowski powiedzia³: „Ka¿dy czynnik, wp³ywaj¹cy na cenê ciep³a, bêdzie
powodowa³ wzrost op³at, ale nasze
wszelkie starania pójd¹ w tym kierunku, aby cena by³a przystêpna dla mieszkañców i ros³a tylko tyle, ile powinna.
Dzia³amy w niemieckim koncernie
EON edis energia Sp. zo.o., która jest
drug¹ najwy¿sz¹ firm¹ energetyczn¹ w
Europie.”
Przypominamy równie¿, ¿e gmina sprzeda³a £EC za kwotê 1,1 miliona z³a z za³o¿eniem, ¿e SEC doinwestuje ³obeski zak³ad kwot¹ 5,9
miliona z³, z w³asnych œrodków w
przeci¹gu 10 lat.
mm

Poszukujê do pracy
na kuchni
w Oœrodku Wypoczynkowym
w Trzebawiu
kobiety w wieku 20-30 lat.
Praca od maja do paŸdziernika.
Zainteresowane Panie proszê
o kontakt: tel. 602 7000 72.
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Uwaga na oszustów
telefonicznych!
W dniu 16.04.2009 r. do jednej
z mieszkanek £obza zadzwoni³
mê¿czyzna. Gdy powiedzia³ kobiecie zdawkowe dzieñ dobry, ta nabra³a przekonania, ¿e dzwoni do niej
siostrzeniec i zwróci³a siê do niego
po imieniu. Mê¿czyzna wykorzysta³
ten fakt i w dalszej rozmowie zacz¹³
podszywaæ siê za siostrzeñca. Nastêpnie zacz¹³ opowiadaæ o swojej
trudnej sytuacji finansowej oraz o
tym, ¿e nie posiada ju¿ nic na koncie

telefonu komórkowego. Poprosi³,
aby kobieta posz³a do sklepu i zakupi³a kartê telefoniczn¹, a on za 15
minut przedzwoni i wówczas poda
mu kod z tej karty. Kobieta spe³ni³a
proœbê „siostrzeñca” i w ten sposób
straci³a 100 z³, jakie wyda³a na zakup karty.
Uwaga mieszkañcy! Nie ufajmy
wszystkim, z którymi rozmawiamy
przez telefon, czasami mog¹ to byæ
oszuœci!
(kp)

Informujemy,
¿e od dnia 04 maja
rozpoczyna dzia³alnoœæ nowa

„Przychodnia Rodzinna”
(£obez, ul. Niepodleg³oœci 66),
w której pracowaæ bêd¹:
lekarz pediatra Ewa Augustjañska-Szulc,
lekarze interniœci Helena Leszczyk i Grzegorz Bajerowicz.
Bêdziemy œwiadczyæ bezp³atne us³ugi medyczne w pe³nym zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, dla wszystkich ubezpieczonych, na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjentów prosimy o sk³adanie pisemnych deklaracji.
Informacje telefoniczne: 604 500 996.

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

PRZEDSIÊBIORSTWO
PRZEMYS£U ZIEMNIACZANEGO
„NOWAMYL” S.A. w £obzie
73-150 £obez, ul. Szosa Œwidwiñska 1
centrala tel. (0-91) 397 40 21

zaprasza do sk³adania ofert
na rozbiórkê stodo³y i magazynu
nawozów
po by³ym pgr w miejscowoœci Worowo. W rozliczeniu
wykonanej rozbiórki - pozyskane materia³y budowlane i gruz.
Szczegó³owych informacji na temat planowanych robót rozbiórkowych
i warunków podjêcia wspó³pracy udzielamy w siedzibie
przedsiêbiorstwa lub telefonicznie nr 091 397 40 21 wew. 37.

£obez, 15.04.2009
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OdpowiedŸ prezesa NZOZ „Chirurg”
do artyku³u „Dla dobra pacjentów chirurgii nie bêdzie?”
Nowogard, dn. 15.04.2009 r.
Redakcja „Tygodnik £obeski” 73-150 £obez ul. S³owackiego 6
Redaktor Naczelny Szanowny Pan Kazimierz Rynkiewicz
Zgodnie z art. 31 i 32 Ustawy z
dnia 26.01.1984 r. Prawo Prasowe,
proszê o zamieszczenie w najbli¿szym wydaniu Pañstwa Tygodnika
sprostowania dotycz¹cego nieprawdziwych i nieœcis³ych informacji
podanych w artykule „ Dla dobra pacjentów chirurgii nie bêdzie ?” , który
ukaza³ siê w wydaniu nr. 15 z dnia
14.04.2008 r.
OŒWIADCZENIE

Reklama
Tel./fax

0913973730

W imieniu INTERMED Sp. z o.o.
oœwiadczam, i¿ informacje zawarte
w artykule „ Dla dobra pacjentów
chirurgii nie bêdzie ?”, który ukaza³
siê w wydaniu nr. 15 z dnia
14.04.2008 r., a dotycz¹ce opisywanych w nim wzajemnych relacji pomiêdzy firmami INTERMED i CHIRURG, a tak¿e pozosta³e informacje
dotycz¹ce dotychczasowej naszej
wzajemnej wspó³pracy s¹ nieprawdziwe i nieœcis³e.
Stwierdzam, ¿e artyku³ jest wyj¹tkowo nierzetelny, tendencyjny
i sporz¹dzony wy³¹cznie w oparciu o
jednostronne przytaczane relacje panów Piotra Hawryluka i Jerzego Gromowskiego - obecnych prezesów
NZOZ CHIRURG. Dlatego te¿ ze
zdziwieniem przyjmujemy stanowisko i opiniê autora artyku³u o przytoczonych faktach i wymienionych
kwotach dotycz¹cych umów dzier¿aw zawartych pomiêdzy INTERMED a SPZZOZ w £obzie w likwidacji, jak równie¿ umów zawartych
pomiêdzy INTERMED a CHIRURG.
Z treœci wypowiedzi i ocen formu³owanych w artykule pod moim adresem jednoznacznie wynika po czyjej
stronie ustawia siê autor artyku³u,
który winien fakty przedstawiæ rzetelnie i obiektywnie.
Nie wdaj¹c siê w obszern¹ polemikê, ze wzglêdu na ograniczon¹ zawartoœæ sprostowania pragnê siê odnieœæ do najwa¿niejszych kwestii
podnoszonych w artykule.
- Nieprawd¹ jest, i¿ kiedykolwiek
podpisywa³em umowy poddzier¿awy pomieszczeñ na rzecz i w imieniu
firmy CHIRURG, gdy¿ mimo tego,
¿e w latach 2004 – 2007, by³em prezesem jej zarz¹du, to by³oby to
sprzeczne z prawem, a faktycznie
umowy te w imieniu CHIRURG podpisywali odpowiednio w roku 2004
Pan Adam Jakubowski, a w roku 2007
Pan Jerzy Gromowski i Piotr Hawryluk, pe³ni¹cy po dziœ dzieñ funkcje
Prezesa i cz³onka Zarz¹du.
Nieprawd¹ jest równie¿, i¿ szpital posiada powierzchniê 32 332 m
kw. Jest to ³¹czna powierzchnia terenu, z czego szpital posiada powierzchniê ok. 1300 m? z czego ok.
70 % tej powierzchni nadaje siê do
u¿ytkowania.
Przytaczane kwoty dzier¿aw s¹
niezgodne z prawd¹, gdy¿ zosta³a

wskazana jedynie kwota dzier¿awy pomieszczeñ, a zupe³nie zosta³a pominiêta kwota dzier¿awy mienia ruchomego.
W 2004 r. zosta³a przez nas zawarta
umowa dzier¿awy z SPZZOZ w £obzie
w likwidacji, na kwotê 13 889 z³., natomiast w 2007 roku na kwotê ³¹czn¹ 8
540 z³.
Równie¿ wskazywana ich wysokoœæ w ¿aden sposób nie odzwierciedla
faktycznej treœci tych umów i wynikaj¹cych z ich zapisów wzajemnych zobowi¹zañ, które zdecydowanie wykraczaj¹ poza ramy w³aœciwej dzier¿awy,
a do których m.in. po stronie INTERMED nale¿y zapewnienie: sta³ego dozoru technicznego ca³ego sprzêtu, w
tym windy i us³ug kominiarskich, wody
i korzystania z urz¹dzeñ wodnych, wynagrodzeñ wraz z pochodnymi pracowników kot³owni, obs³ugi gospodarczej
i ochrony, œrodków czystoœci i dezynfekcyjnych – powierzchni u¿ytkowanych wspólnie, materia³ów do napraw
bie¿¹cych i remontów, obs³ugi administracyjnej itd. Dla przyk³adu same wynagrodzenia pracowników gospodarczych wynosz¹ kilkanaœcie tys. z³ miesiêcznie. O pozosta³ych kosztach nie
wspomnê, a wszystkie wymienione
koszty w ¿aden sposób nie s¹ wymienione w umowie wi¹¿¹cej nas, czyli INTERMED z SPZZOZ w £obzie w likwidacji. Oznacza to, ¿e musimy je
ponosiæ sami, a korzystaj¹ z tego wszyscy u¿ytkownicy obiektu, w tym firma
CHIRURG. St¹d w³aœnie wynika ró¿nica w kwotach dzier¿aw pomiêdzy nami
a SPZZOZ i w konsekwencji pomiêdzy
nami a CHIRURG, gdy¿ w tej drugiej
dzielimy siê dodatkowo wskazanymi
kosztami.
Jak widaæ podawane dane przez
redakcjê, a prawdopodobnie na podstawie informacji pozyskanych od przedstawicieli firmy CHIRURG, s¹ ³atwymi
cyframi maj¹cymi s³u¿yæ zmanipulowaniu opinii publicznej i nie maj¹ nic
wspólnego z rzeczywistoœci¹ i wzajemnymi naszymi relacjami gospodarczymi.
Nieprawd¹ jest, i¿ Pan J. Gromowski posiada wiêkszoœciowy udzia³
w firmie CHIRURG – posiada jedynie
10%, a ja 25%, do sprawdzenia w KRS.
Nieprawd¹ jest, i¿ dzia³ania firmy
INTERMED maj¹ jakikolwiek zwi¹zek z koñcz¹c¹ siê dzier¿aw¹ obiektu
szpitala w Resku, która przypada na
dzieñ 31.12.2009 r. Wszelkie dzia³ania
maj¹ œcis³y zwi¹zek z bardzo trudn¹
sytuacj¹ laboratorium szpitalnego,
które z dnia na dzieñ zosta³o pozbawione kierownika – posiadaj¹ca odpowiednie uprawienia osoba odesz³a z
dniem 31.03.2009 r.
Nieprawd¹ jest, i¿ firma DIAGNOSTYKA zabezpiecza ca³odobowo
dzia³alnoœæ firmy CHIRURG, a tym
samym CHIRURG „nie ma problemu”
z zabezpieczeniem w badania laboratoryjne. W razie potrzeby mogê przed³o¿yæ dowody.

Nieprawd¹ jest, i¿ firma INTERMED, jak to zosta³o okreœlone w artykule „wycina” konkurencjê, czyli firmê CHIRURG „boj¹c siê” nowego
przetargu. Firma CHIRURG nigdy
nie by³a traktowana przez nas jako
konkurent i trudno przyj¹æ tak¹ tezê
wobec faktu, i¿ sam jestem wspó³w³aœcicielem tej firmy. Zarzucanie nam
takiego dzia³ania jest tym bardziej
dziwne wobec jawnych oœwiadczeñ
w³adz samorz¹dowych o pracach nad
tworzeniem nowej spó³ki prawa handlowego, w której sk³adzie ma nie byæ
zarówno firmy INTERMED, jak
i CHIRURG, a która ma prowadziæ
szpital od 2010 roku. Jaki wiêc cel
mia³oby nasze dzia³anie „wycinaj¹ce”?.
Nieprawd¹ jest, i¿ firma INTERMED bra³a udzia³ w jakichkolwiek
przetargach na obiekty szpitala w Resku. Wszystkie dotychczasowe umowy dzier¿awy by³y podpisywane z
nami na podstawie stosownych
Uchwa³ Zarz¹du Powiatu w Stargardzie Szcz. i dopiero wówczas, gdy
og³aszane przez ten Powiat przetargi
nie wy³oni³y ¿adnego oferenta, a wiêc
de facto byliœmy raczej podmiotem
kontynuuj¹cym swoj¹ dzia³alnoœæ,
który wrêcz wybawi³ w³aœcicieli szpitala i lokalne w³adze samorz¹dowe z
problemów jakie mia³y z dotychczasowym funkcjonowaniem szpitala, a
nie jak to Pañstwo sugerujecie „walczyliœmy” o ni¹ i to za wszelk¹ cenê.
Nieprawd¹ jest, i¿ tylko te dwa
podmioty: INTERMED i CHIRURG
mog³y i mog¹ ubiegaæ siê o dalsz¹
dzier¿awê szpitala w Resku. Mog¹
ubiegaæ siê o ni¹ wszystkie podmioty
dzia³aj¹ce gospodarczo, w tym Szanowna Redakcja, o ile odwa¿y siê
podj¹æ ryzyko dzia³alnoœci medycznej i za³o¿y stosowny NZOZ.
Nieprawd¹ jest, i¿ tylko CHIRURG wypowiedzia³ umowy swoim
pracownikom. Równie¿ INTERMED
dokona³ takich wypowiedzeñ.
Powy¿sze fakty zdecydowanie
przecz¹ stawianym przez autora artyku³u tezom, i¿ to ja rozgrywam swoje
sprawy biznesowe kosztem NZOZ
CHIRURG, chc¹c za wszelk¹ cenê eliminowaæ ten zak³ad z rynku.
Takie sugestie, a wrêcz oskar¿enia
w ¿aden sposób nie maj¹ potwierdzenia w faktach i stanowi¹ jedynie nieuprawnion¹ próbê manipulowania
opini¹ publiczn¹ i wtr¹cania siê w
nieswoje sprawy, co zdecydowanie
os³abia wiarygodnoœæ Waszej gazety.
Jacek Kargul
Prezes NZOZ INTERMED Sp. z o.o.
Od Redakcji.
Jako ¿e sprostowañ nie komentuje
siê w tym samym wydaniu, a z drugiej
strony sprostowanie pe³ne jest znaków zapytañ i ocen, ustosunkujemy
siê do nich w nastêpnym wydaniu.
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Nowy komendant policji powo³any
(£OBEZ). Komenda Powiatowa Policji w £obzie ma ju¿ swojego komendanta powiatowego.
Zosta³ nim dotychczasowy I zastêpca komendanta nadkom. Robert Gaj.
W miniony czwartek, 16 kwietnia
w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odby³a siê uroczystoœæ powo³ania z dniem 9 kwietnia, na stanowisko komendanta komendy powiatowej policji w £obzie nadkom. mgr
Roberta Gaja, dotychczasowego I
zastêpcy komendanta powiatowego
policji w £obzie. Akt powo³ania w
imieniu komendanta wojewódzkiego wrêczy³ I zastêpca komendanta
wojewódzkiego policji w Szczecinie m³. insp. mgr Jacek Fabisiak. W
uroczystoœci uczestniczyli m.in.:
starosta powiatu ³obeskiego Antonii
Gutkowski, burmistrzowie: Barbara Wilczek, burmistrz Dobrej, Gra¿yna Karpowicz burmistrz Wêgorzyna, Ryszard Sola burmistrz
£obza, Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska oraz Józef Wypijewski
wójt gminy Radowo Ma³e, komendant Komendy Powiatowej Policji
w Œwidwinie - insp. Waldemar
Trzciñski, nazwany „ojcem chrzestnym” ³obeskiego komendanta.
- Zmiany w £obzie s¹ nieco
czêstsze ni¿ w innych komendach,
ale tak to siê u³o¿y³o. Komendant
Gaj jest obserwowany w Komendzie Wojewódzkiej ju¿ od d³u¿szego czasu. Jego „ojciec chrzestny”
komendant Policji Powiatowej w
Œwidwinie Trzciñski kierowa³ oficera, który okaza³ siê dobrym materia³em nie tylko na komendanta, ale
dowódcê, który potrafi kierowaæ
ludŸmi, jednostk¹, aby ta jednostka
funkcjonowa³a dobrze. Robert Gaj
jest policjantem od 1990 roku, po
ukoñczeniu szko³y w Szczytnie,
praktycznie od pocz¹tku pracowa³
w Bia³ogardzie, nastêpnie trafi³ na
stanowisko komendanta komisariatu w Karlinie. Ju¿ wtedy jego prze³o¿eni zauwa¿yli cechy przywódcze, nastêpnie przeszed³ na naczelnika ruchu drogowego w nowogardzkiej policji, póŸniej pracowa³
w Po³czynie Zdroju. Zauwa¿yliœmy
znakomite wyniki pracy pana Gaja.
Przez te kilka miesiêcy pan komendant da³ siê poznaæ jako dobry, daje
z siebie wszystko.
Warto dawaæ z siebie wszytko,
bowiem mieszkañcy oraz samorz¹dowcy oczekuj¹ od nas policjantów
serca i oddania w pracy. To ogromne
wyzwanie i ogromny trud, by dobrze
realizowaæ zadanie komendanta
powiatowego. Nie nale¿y przeskakiwaæ kolejnych etapów swojej kariery, swojej s³u¿by, dlatego ¿e to
kiedyœ w jakimœ momencie zemœci

siê. Mam nadziejê,z ê znacznie poprawi¹ siê relacje pomiêdzy niektórymi instytucjami, na które nie ukrywam mieliœmy powa¿ne obiekcje,
jeœli chodzi o samo komunikowanie
siê. Bycie zastêpc¹, a bycie komendantem to dwa ró¿ne œwiaty – powiedzia³ I zastêpca komendanta
wojewódzkiego.
– Jestem przekonany, ¿e pan
komendant, maj¹c za sob¹ 20 lat
s³u¿by, wie na czym ta praca polega.
Stanowisko szefa danej instytucji
bardzo ró¿ni siê od stanowiska zastêpcy. Zastêpca jest od roboty, a
szef musi to wszystko ogarn¹æ i
wprowadziæ na w³aœciwe tory.
¯yczê panu, ¿eby tak siê sta³o, i jestem przekonany, ¿e bêdzie pan prawid³owo wykonywa³ swoje obowi¹zki. Jak znam burmistrzów i
wójta bêdzie mia³ pan w nas wsparcie i, na ile nam mo¿liwoœci finansowe pozwol¹, bêdziemy pana wspieraæ – powiedzia³ starosta powiatu
³obeskiego Antoni Gutkowski.
G³os, w imieniu wszystkich szefów gmin, zabra³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
– Cieszê siê, ¿e przyjdzie nam
wspó³pracowaæ z nowym komendantem, bo nie ma nic gorszego, jak
jednostka, która funkcjonuje bez
szefa. Musi byæ wspó³praca, ale do
tego musi byæ gospodarz, osoba
odpowiedzialna, funkcyjna, która
bêdzie wspó³pracowa³a z szefami
gmin, ze starostwem z organami
œcigania. Wyra¿am przekonanie, ¿e
wspó³praca wzorem lat poprzednich, gdzie przysz³o nam wspó³pracowaæ z innymi komendantami, a
troszeczkê ich siê w ostatnim czasie

wymieni³o, bêdzie tak samo dobrze
realizowana, jak z nowo powo³anym komendantem – powiedzia³.
Nowy komendant zapowiedzia³,
¿e mimo kryzysu, bêdzie m. in. stara³ siê poprawiæ warunki pracy policjantów zarówno w komendzie

£atanie rozpoczête
(POWIAT). Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie
rozpocz¹³ ju¿ ³atanie
wyrw w drogach. Napraw¹
nawierzchni dróg zajm¹ siê
dwie ekipy – pierwsza ju¿
rozpoczê³a naprawê ulic
w £obzie, druga w tym
tygodniu rozpocznie prace
na drodze Resko - Ostrzyca.
Zdaniem dyrektora Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie Wies³awa Bernackiego drogi w powiecie, po tegorocznej zimie, s¹ w zdecydowanie gorszym stanie, ni¿ po
ubieg³orocznej.
– W tym roku s¹ o wiele wiêksze wyrwy na dogach. Tegoroczna

zima da³a siê nam we znaki. Najmniej wyrw jest wówczas, gdy panuje sta³a temperatura. W tym roku
by³y znaczne skoki, które spowodowa³y, ¿e pojawi³o siê du¿o g³êbokich i bardzo niebezpiecznych
wyrw – powiedzia³.
– Mimo znacznych uszkodzeñ
dróg, dyrektor zapewnia, ¿e wystarczy pieniêdzy na zlikwidowanie
wszystkich wyrw. Prace te s¹ dla
Zarz¹du najwa¿niejsze, nawet jeœli
bêd¹ odbywaæ siê kosztem innych
zadañ; tutaj chodzi o bezpieczeñstwo na drogach.
– Innym równie¿ wa¿nym zadaniem jest malowanie znaków poziomych na drogach. Jak zapewni³
dyrektor – farba ju¿ jest i o ile nic siê
nie zmieni, malowanie pasów rozpocznie siê zgodnie z planem ju¿ w
maju.
mm

powiatowej, jak i w komisariatach,
bowiem warunki te uzna³ za z³e.
O tym, kto zajmie stanowisko
I zastêpcy komendanta powiatowego w £obzie, zadecyduje rozpisany w³aœnie konkurs na to stanowisko.
mm

Bêd¹ socjalne
(DOBRA-gmina). Tutaj na mieszkania socjalne oczekuje 30 osób. W
tym roku gmina rozpocznie adaptacjê
budynku, w którym bêd¹ siê znajdowaæ od 4 do 5 mieszkañ socjalnych.
Rz¹d ze swojej strony, widz¹c
ogromne zapotrzebowania na mieszkania socjalne i komunalne, da³ samorz¹dom mo¿liwoœæ skorzystania z dofinansowania na budowê mieszkañ dla najbiedniejszych. Gmina Dobra jest zainteresowana budow¹, adaptacj¹ oraz remontami obiektów budowlanych z
przeznaczeniem na utworzenie lokali
mieszkalnych, w tym mieszkañ socjalnych przy skorzystaniu z wszelkich
mo¿liwoœci finansowania b¹dŸ wspó³finansowania tego typu inwestycji.
Jak nas poinformowano, w bud¿ecie gminy Dobra zosta³y zagwarantowane œrodki finansowe na rozpoczêcie
prac zmierzaj¹cych do wykonania
mieszkañ socjalnych w miejscowoœci
Zap³ocie, adaptuj¹c w tym celu budynek mieszkalny.
mm
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Gmina jak ma³o która

Arka wspó³pracuje przy
badaniach onkologicznych

Ilona Œmigielska
dyrektorem szko³y
(RUNOWO POMORSKIE). 14 kwietnia komisja konkursowa wy³oni³a nowego dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim. Szefem placówki zosta³a Ilona Œmigielska.
mm

XI wiosenne Biegi
Prze³ajowe w Dobrej

(RESKO) Dziêki wieloletniej
wspó³pracy tutejszego Stowarzyszenia Arka ze szpitalem onkologicznym w Szczecinie przy ul.
Strza³kowskiego, wiêkszoœæ kobiet w gminie Resko przebada³o
siê w mammobusie. Sta³ przez
dwa dni ko³o urzêdu miejskiego.
W minionym tygodniu, w korytarzu urzêdu miejskiego w Resku,
zastaliœmy cz³onków tutejszego
Stowarzyszenia Arka, które pomaga³o przy badaniach onkologicznych kobiet; by³a prezes Urszula
Dzie¿ak, skarbnik Barbara Basowska i cz³onek stowarzyszenia Stanis³awa Szymankowska. Na chwilê
zajrza³a tutaj Krystyna Œwistowska,
technik prowadz¹ca badania.
- Wspó³pracujemy ze sob¹ ju¿
osiem lat. - mówi prezes Urszula
Dzie¿ak.

Obecna, to ju¿ ósma edycja badañ. Program adresowany jest do
kobiet w wieku 50 – 69 lat. To, niestety, niedobre ograniczenie wiekowe, które uniemo¿liwia badania
kobietom m³odszym, a tu przecie¿
chodzi o wczesne wykrywanie.
- Martwi nas to, ¿e przedzia³
wieku nie pasuje do naszych potrzeb. - mówi Barbara Basowska.
M³odsze musz¹ zap³aciæ za badanie 51 z³. Mimo tych ograniczeñ w
drugim dniu odnotowano ju¿ ponad 150 zg³oszeñ. Taka frekwencja to zas³uga dzia³añ cz³onków
Arki, którzy wysy³aj¹ paniom nawet imienne zaproszenia, informuj¹ przez so³tysów i radnych.
Dziêki tym dzia³aniom gminê Resko mo¿na zaliczyæ do jednej z
nielicznych, w których tak systematycznie badane s¹ tutejsze
mieszkanki.
KAR

Czasowe zmiany kursowania
poci¹gów pospiesznych
na trasie Runowo Pomorskie
- Bia³ogard
W zwi¹zku z planowanymi przez PKP PLK pracami modernizacyjnymi na szlaku Runowo Pomorskie - Bia³ogard w dniach 22 kwietnia - 15
czerwca poci¹gi pospieszne kursowaæ bêd¹ objazdem przez Szczecinek,
z pominiêciem stacji £obez i Œwidwin.
Zmiany kursowania dotycz¹ poci¹gów:
1. „Albatros” w relacji Tczew - Szczecin - Tczew
2. „Bryza” w relacji Olsztyn - Szczecin - Olsztyn
3. „Rybak” w relacji Bia³ystok - Szczecin - Bia³ystok
4. „Gryf” w relacji Olsztyn - Szczecin - Olsztyn
Szczegó³owe informacje o zmienionym rozk³adzie jazdy znajduj¹ siê
na stronie www.intercity.pl oraz w punktach informacji na dworcach.
Dla pasa¿erów korzystaj¹cy z poci¹gów pospiesznych na trasie Bia³ogard - Runowo Pomorskie - Bia³ogard (przez Œwidwin, £obez) zostanie,
na czas remontu, uruchomiona autobusowa komunikacja zastêpcza.
Beata Czemerajda Zespó³ Prasowy PKP Intercity S.A.

Zawody odby³y siê w Dobrej w
dniu 17.04. 2009 r. na stadionie miejskim przy piêknej s³onecznej pogodzie. W zawodach wziê³a udzia³
m³odzie¿ 16 szkó³ podstawowych
oraz 11 gimnazjów z 15 miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego: Chociwel, Dêbice, Dobra,
Dziwnów, Iñsko, Lubieniów £obez,
Osina, Pe³czyce, Pêzino, Resko,
Starogard £obeski, Wêgorzyno,
Wojtaszyce, Z³ocieniec. W czasie
zawodów odby³o siê18 biegów dla
uczniów klas 1-6 szkó³ podstawowych i klas I-III gimnazjów, w których wystartowa³o ³¹cznie 640 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach:
szko³y podstawowe:
Sandra Westerlich (Recz), Filip
£akomy (Dobra), And¿elika Awgul
(Dobra), Kacper Sosna (Chociwel),
Milena Sadowska (Dobra), Dawid
Stasiak (Wêgorzyno), Karolina Smuga (Wojtaszyce), Kacper Ga³an
(£obez), Michalina Maryniak (Pêzino), Mateusz G³uszak (Z³ocieniec),
Joanna Pierzak (Recz), Szymon Tumin (Recz)
gimnazja:
Beata Kacperska (Iñsko), £ukasz
Rachañski (Wêgorzyno), Justyna Romej (£obez), Krzysztof Kraus
(£obez), Ewelina Manel (Resko),
Mariusz Ma³olepszy (Chociwel)
Wyniki prowadzonej w czasie zawodów klasyfikacji dru¿ynowej
dziewczêta – szko³y podstawowe

I m. - Dobra, II m. - Pêzino, III m.
– Recz
ch³opcy - szko³y podstawowe
I m. - Recz, II m. - Dêbice, III m.
– Dobra
dziewczêta – gimnazja
I m. - Resko, II m. - £obez, III m.
– Wêgorzyno
ch³opcy – gimnazja
I m. - Wêgorzyno, II m. - Chociwel, III m. – Iñsko.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Szko³y, które okaza³y siê najlepsze w
klasyfikacji dru¿ynowej otrzyma³y
puchary oraz dyplomy.
Organizatorami sponsorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w
£obzie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie L.Z.S. w Szczecinie, Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Szczecinie, Uczniowski Klub Sportowy „ARBOD” w Dobrej, Urz¹d Miejski w Dobrej, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Dobrej, Komenda Powiatowa
Policji w £obzie, Posterunek Policji
Dobrej, Szko³a Podstawowa w Dobrej,
Pan Marek Kowalczyk, Pan Krzysztof
Misiak, Pani Iwona Fatz, Pani Bo¿ena
Kontowicz, Pan Mieczys³aw Zacharski, Pan Jerzy Furmañczyk.
Wszystkim organizatorom i sponsorom dziêkujê za wszelk¹ udzielon¹
pomoc przy organizacji zawodów.
Dziêkujê goœciom zaproszonym, zawodnikom i ich opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziêkujê komisji sêdziowskiej i obs³udze technicznej zawodów.
Prezes UKS „ARBOD”
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Za dobê wycieczki 700 z³ dla nauczyciela?
(WÊGORZYNO). Sporo miejsca podczas ostatniej sesji Rady
Miasta zajê³a debata dotycz¹ca
uchwa³: w sprawie okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ nauczycieli oraz w
sprawie okreœlenia tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dla nauczycieli realizuj¹cych
w ramach stosunku pracy obowi¹zki
okreœlone dla stanowisk o ró¿nym
tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin, a tak¿e w sprawie
uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczególne warunki przyznania nauczycielom niektórych sk³adników wynagrodzenia
oraz nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
Nie bêdzie wiêcej godzin?
Mimo ¿e obie uchwa³y dotyczy³y szkolnictwa na terenie gminy, to
jednak koordynator oœwiaty El¿bieta Bobryk nie zjawi³a siê na obradach
sesji. Z wyjaœnieñ burmistrz wynika³o, ¿e pani koordynator zosta³a
zaproszona na obrady. Taki stosunek
nie spotka³ siê z aprobata osób bêd¹cych na sali.
Odnoœnie pierwszej uchwa³y
radna Jadwiga Kamiñska zwróci³a
uwagê, ¿e nie wszyscy zainteresowani widzieli projekt uchwa³y.
– Okaza³o siê, ¿e nie wszyscy
widzieli tê uchwa³ê np. dyrektor
przedszkola oraz nie zosta³a ona
okazana innym dyrektorom szkó³.
Poza tym koordynator oœwiaty zatrudnion¹ w Urzêdzie Miasta nie wie
o wszystkich zajêciach prowadzonych na terenie gminy. Nie wszystkie s¹ tu ujête, albo wiêc zwiêkszamy pulê zajêæ, je¿eli wymieniamy
wszytko po kolei, to powinniœmy
wszytko uj¹æ. Œwiadczy to tylko o
tym, ¿e pani koordynator jest niezorientowana – powiedzia³a radna.
– Z tego te¿ powodu wnios³a,
aby nie wymieniaæ wszystkich specjalnoœci, a okreœliæ w jednym punkcie: jako nauczyciele prowadz¹cy
zajêcia specjalistyczne w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedii. Uzna³a ¿e
w zasadzie ka¿dy z podpunktów zawiera siê w rozdziale: prowadz¹cy
albo wspomagaj¹cy. Poprosi³a równie¿, aby utrzymaæ dotychczasowy
wymiar pracy dla pedagogów, czyli
20 godzin.
Burmistrz Wêgorzyna stanê³a na
stanowisku, ¿e propozycja podwy¿szenia tygodniowego wymiaru godzin jest zasadna, bowiem taka jest
tendencja.
- Porównywaliœmy uchwa³y innych gmin, jest tendencja do podwy¿szania nawet do 24 godzin. Równie¿ MEN zwiêksza pensum nauczyciela, jest to dostosowane do wspó³-

czesnych realiów. Jest to ustawa specjalistyczna opracowana na wzorcach na stronach MEN. Ka¿de przestawienie mo¿e rodziæ ró¿ne konsekwencje – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
W zwi¹zku z tym radna Kamiñska zg³osi³a wniosek, aby uchwa³a
wróci³a do ponownych prac. Wniosek radnej Jadwigi Kamiñskiej zosta³ przyjêty.
700 z³ wyp³aty za wycieczkê?
Kolejny projekt uchwa³y dotyczy³ uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczególne
warunki przyznawania nauczycielom
niektórych sk³adników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego. Wprawdzie komisje wniosek przyjê³y, jednak podczas
sesji radny Jan Mazuro zauwa¿y³, ¿e
ma zastrze¿enia odnoœnie punktu
mówi¹cego, ¿e „Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach (placówkach), którzy w czasie wolnym od
swoich zajêæ dydaktycznych realizuj¹ planowe i udokumentowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten
dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za
ka¿d¹ godzinê pracy, obliczane jak za
godzinê ponadwymiarow¹.”
– Z tego, co siê zorientowa³em,
dyrektorzy mieli inny projekt
uchwa³y - tego zapisu tam nie by³o.
Pracownicy urzêdu i koordynator
oœwiaty zapewni³, ¿e projekt uchwa³y by³ omawiany zarówno z dyrektorami, jak i zwi¹zkami, ale ten, który
otrzymaliœmy na komisji by³ œwie¿y
i ciep³y i tak to przyjêliœmy. Stoimy
teraz pod œcian¹, bo praktycznie przy
regulaminie, który musi byæ uzgodniony ze stronami, musielibyœmy
zakwestionowaæ zapis. Do 23 kwietnia musimy mieæ ten regulamin

przyjêty i praktycznie dzisiaj musimy go uchwaliæ. Ten projekt uchwa³y nale¿a³o nam przedstawiæ miesi¹c-dwa temu. Nie mieliœmy pe³nej
wiedzy w tym punkcie, dzisiaj nie
wiem, jak mam to odebraæ: „w czasie
wolnym od zajêæ dydaktycznych” proszê mi wyjaœniæ przed g³osowaniem – sk¹d to siê wziê³o?
Burmistrz gminy nie zgodzi³a siê
z radnym. Zapewni³a, ¿e ten projekt
uchwa³y zosta³ omówiony ze zwi¹zkami, a punkt, o którym mówi³ radny, zosta³ dopisany w ostatniej turze
uzgodnieñ ze zwi¹zkami. Uzgodniony regulamin poszed³ zarówno do
dyrektorów, jak i na komisjê.
- Do tej pory nie mieliœmy tego
zapisu w ¿adnym regulaminie, zosta³
wprowadzony i bêdzie on funkcjonowa³ zgodnie z uzgodnieniami z
dyrektorami - powiedzia³a G. Karpowicz.
Przewodnicz¹ca rady Monika
KuŸmiñska spyta³a z kolei o to, ile w
zwi¹zku z tym zapisem nale¿a³oby
zap³aciæ nauczycielowi dyplomowanemu za uczestniczenie w 24.godzinne wycieczce szkolnej. Okaza³o siê, ¿e by³by to koszt 700 z³.
Ta informacja spowodowa³a
konsternacjê wœród radnych oraz
zaproszonych goœci. Jednak prezes
oddzia³u £obez Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Piotr B³a¿ejowski stan¹³ na stanowisku, aby ten
zapis utrzymaæ, ale... interpretowaæ
go nie dos³ownie, a na podobnej zasadzie, na jakiej by³y dotychczas
rozliczane wycieczki – czyli odp³atnoœæ tylko za cztery godziny.
– W myœl ustawy, jeœli nie zapiszemy tego punktu, nauczycielowi
nale¿y siê inny dzieñ wolny. Jeœli
pojecha³ na wycieczkê 24.godzinn¹,
nale¿¹ mu siê dwa dni wolne. W te
wolne dni dyrektor musi zatrudniæ w
jego miejsce innego nauczyciela,

który bêdzie w tym czasie wykonywa³ jego obowi¹zki. To przewiduje
ustawa. My chcieliœmy pomóc w tym
punkcie dyrektorom i nauczycielom,
bo nikt nie pracuje za darmo i nie
bêdzie pracowa³ za darmo. Kiedyœ
ustawa przewidywa³a 4 godziny
p³atne, ustawodawca zdj¹³ je. W tym
punkcie wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e
dyrektor, który dysponuje szko³¹,
umówi siê z nauczycielem, ¿e bêdzie
mia³ zap³acone za 4 godziny i jeœli
wyra¿a zgodê – jedzie, jeœli nie – nie
jedzie. Dyrektor tym dysponuje, jeœli nauczyciel chce jechaæ na wycieczkê i chce mieæ zap³acone za 24
godziny – nie jedzie. Rozwi¹zanie
wydaje mi siê uczciwe. W innym
wypadku bêd¹ takie rozwi¹zania jak
powiedzia³em. Przy za³o¿eniu, ¿e na
wycieczkê pojedzie sta¿ysta, a zast¹pi go nauczyciel dyplomowany, to w
myœl przepisów bêdzie musia³o byæ
zap³acone zgodnie z zaszeregowaniem, czyli wyjdzie wiêcej, ni¿ za
cztery godziny – wyjaœni³ prezes
ZNP.
– Przewodnicz¹ca Rady Osiedla Joanna Stasiak wyrazi³a obawê,
¿e przy takim zapisie dzieci w ogóle
nie bêd¹ mia³y mo¿liwoœci wyjazdów na wycieczki.
– Dyrektorzy, nie maj¹c pieniêdzy, powiedz¹, ¿e nie bêdzie wycieczki i dzieci nie bêd¹ mia³y mo¿liwoœci korzystania z innej formy
nauki w szkole. Je¿eli faktycznie
trzeba bêdzie zap³aciæ za 24 godziny, to bud¿et szko³y fizycznie tego
nie wytrzyma – argumentowa³a.
Burmistrz zapewni³a jednak, ¿e
nie am takiej szko³y w Polsce, która
p³aci³aby za pe³ne 24 godziny. Nauczyciel bowiem wie z góry, ¿e jest
to kwestia jedynie kilku godzin.
Radna Monika KuŸmiñska zauwa¿y³a jednak, ¿e w apisie uchwa³y
u¿yte jest s³owo: „nale¿y zap³aciæ”,
a nie „mo¿na zap³aciæ”. To z kolei
mog³oby spowodowaæ, ¿e nauczyciel, powo³uj¹c siê na uchwa³ê,
móg³by dochodziæ swoich praw odnoœnie wyp³acenia pe³nej kwoty.
Zdaniem dyrektorów zapis taki
by³by spo³ecznie niesprawiedliwy
wobec innych nauczycieli, bowiem
co innego przepracowaæ nadgodziny, a co innego przebywaæ na wycieczce. Zaanga¿owanie i praca poœwiêcone w tym czasie jest ca³kowicie inne. A zgodnie z zapisem uchwa³y, dyrektor nie ma mo¿liwoœci decydowaæ czy zap³aciæ czy te¿ nie - musi
to zrobiæ.
W konsekwencji zmieniono zapis. Obecnie w uchwale widnieje, ¿e
nie „w czasie wolnym od swoich
zajêæ dydaktycznych”, a w „dniach
wolnych od pracy”.
W takim brzmieniu uchwa³a zosta³a podjêta.
mm
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Zagubiona kanalizacja?

Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz wysz³a z wnioskiem, by
zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe o
150 tys. z³ na zadanie inwestycyjne
pn. „Aglomeracja Wêgorzyno na

przy³¹czy i 3 szt. przepompowni na
kwotê 80 tys. z³.
Komisje zawnioskowa³y, by
wydatki zwiêkszyæ, ale nie o 150
tys. z³ tylko o 70 tys. z³, bowiem
komisje nie przysta³y na dodatkowy
zakres projektowania nieobjêty
umow¹ z projektantem.
– Dotyczy to kanalizacji od Gorzelni do Po³chowa do bloków, projekt na Runowo od dworca kolejowego do MELu i od przejazdu kolejowego do m³yna. Na dzisiaj komisje stanê³y na stanowisku – zróbmy
to, co ju¿ mamy, bo ju¿ na dzisiaj
wiemy, ¿e na Aglomeracjê z³o¿ono
wniosek na tê czêœæ Wêgorzyna.
Niedawno dostaliœmy dopiero zakoñczenie prac projektowych,
wniosku nie ma z³o¿onego, z tego,
co mi wiadomo, nie ma go w staro-

dania, z rozmowy wynika³o, ¿e niezbyt orientuj¹ siê w za³o¿eniach do
projektu Aglomeracja, pytali równie¿, czy istnieje projekt na wodoci¹gi i kanalizacjê w Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi, która przed
laty projekt dla niektórych cz³onków Unii wykonywa³a.
– W lutym og³osi³a pani, ¿e jest
z³o¿ony wniosek do starostwa i ¿e
wszytko do budowy jest gotowe, to
po co my dajemy teraz pieni¹dze na
podk³ady geodezyjne, skoro podk³ady s¹ pierwsz¹ czêœci¹ przed
wnioskiem? - pyta³a radna Jadwiga
Kamiñska.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
wyjaœni³a, ¿e wniosek na pozwolenie na budowê dotyczy pierwszego
etapu, czyli po³udniowej czêœci
Wêgorzyna, gdzie bêdzie budowa-

koñcu zosta³a wymontowana, bo nie
zosta³o nic w³¹czone. Ja nie rozumiem, co my chcemy projektowaæ –
drugi raz to samo? Tam s¹ ju¿ studnie, jest ju¿ przekopane...
Radny Stanis³aw Kaliciñski zauwa¿y³, ¿e dwa lata wczeœniej byli
tam pracownicy geodezji i wytyczali plan. Radna J. Kamiñska doda³a,
¿e tym bardziej nie rozumie sytuacji, bo na mapach nie jest to zaznaczone.
„O czym my tu mówimy, na co te
pieni¹dze?” - dopytywa³a. W dyskusjê w³¹czy³ siê Zbigniew Sobczyk
so³tys Winnik.
– Osobiœcie w 1990 roku przekazywa³em do gminy ruroci¹g grawitacyjny Po³chowo, ³¹cznie ze
stacj¹ przepompowni, pod³¹czone
s¹ wszystkie bloki popegeerowskie

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
i przebudowa kanalizacji sanitarnej
Wêgorzyno-Runowo -Po³chowo”.
W tej kwocie mia³o siê mieœciæ:
wykonanie studium wykonalnoœci i
sporz¹dzenie wniosku aplikacyjnego na I etap tj. budowa i przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami na terenie
po³udniowej czêœci miasta Wêgorzyna (od ul. Koœciuszki w kierunku
po³udniowym) celem z³o¿enia
wniosku do RPO – 30 tys. z³ a tak¿e
na wykonanie podk³adów geodezyjnych do projektowania na II etap tj.
budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej wraz z
przy³¹czami na terenie pó³nocnej
czêœci miasta Wêgorzyna (dla miejscowoœci Runowo Pomorskie i Po³chowo – 40 tys. z³). Kolejnym zadaniem mia³ byæ dodatkowy zakres
projektowania nie objêty zawart¹
umow¹ a wystêpuj¹cymi potrzebami mieszkañców i Gminy. Dodatkowy zakres projektowania obejmuje
minimum 3.250 mb sieci, 450 mb

stwie. Straszne pieni¹dze w ziemiê
pójd¹, tych pieniêdzy nie bêdzie
widaæ. Zróbmy tê czêœæ: Runowo i
Po³chowo. Jest to zasadne, szczególnie od przejazdu kolejowego do
m³yna, ale dzisiaj mamy zrobione
projekty na wodoci¹g z Runowa do
Kraœnika, okres pozwolenia wyszed³ i trzeba od nowa projekt zrobiæ i od nowa zap³aciæ. Nie róbmy za
du¿o. Zróbmy to, co teraz mamy, to
co jest objête umow¹. Dok³adamy
70 tys. - 30 tys. z³ na studium wykonalnoœci (przebudowa ul. Koœciuszki w kierunku po³udniowym) i na
podk³ady geodezyjne 40 tys. z³ na
Runowo – powiedzia³ radny Jan
Mazuro.
Byæ mo¿e to brak przep³ywu
informacji pomiêdzy gmin¹ a Rad¹
sprawi³, ¿e spora czêœæ dyskusji
polega³a na zadawaniu podstawowych pytañ dotycz¹cych ca³ego zadania. W czasie, gdy Rada Miasta
mia³a zadecydowaæ o przyznaniu
œrodków, spora czêœæ dyskusji poœwiêcono na wyjaœnianiu podstaw.
Radni nie wiedzieli na jakim etapie
s¹ realizacje kolejnych etapów za-

na kanalizacja, a w zmianie do bud¿etu wystêpuje o œrodki na podk³ady geodezyjne do zaprojektowania
drugiego etapu Runowo- Po³chowo,
bowiem Runowo-Po³chowo nie ma
aktualnych podk³adów geodezyjnych.
– Gdy bêd¹ podk³ady geodezyjne projektanci wejd¹ na Po³chowo i
z ka¿dym w³aœcicielem nieruchomoœci bêd¹ uzgadniali przebieg kanalizacji, to ma byæ wykonane do
koñca tego roku i to jest drugi etap.
Radna Jadwiga Kamiñska zauwa¿y³a, ¿e przecie¿ w Runowie
Pomorskim istnieje ju¿ po³o¿ona
kanalizacja i s¹ studzienki. Zbudowa³ j¹ jeszcze Kombinat PGR Wêgorzyno. Zanim jednak uruchomiono kanalizacjê, biegn¹c¹ z Po³chowa, w pobli¿u Runowa Stacji, do
oczyszczalni œcieków w Wêgorzynie – kombinat zlikwidowano.
- Jestem z Po³chowa, tam jest
kanalizacja. Jestem zdziwiona, bo
nie wiem, co pañstwo chcecie tam
nowego tworzyæ, bo jesteœmy pod³¹czeni. Studzienki s¹, by³a nawet
przepompownia w Po³chowie, ale w

z tym, ¿e one wszystkie w tej chwili
id¹ do stawu, z tego wzglêdu, ¿e
przepompownia dzia³a, a czêœci
metalowe zosta³y rozkradzione. Ale
ruroci¹g jako taki jest, trzeba go
sprawdziæ technicznie, ale nie projektowaæ. musi tu byæ przekazana powiedzia³.
– Koncepcjê uporz¹dkowania
gospodarki wodnoœciekowej zlecono w tamtej kadencji. Jest wykonana koncepcja i dokumentacja uporz¹dkowania gospodarki wodnoœciekowej ³¹cznie z Po³chowem.
– Nastêpnie og³oszono przetarg
na projektowanie sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji WêgorzynoRunowo -Po³chowo, realizujê umowê na kanalizacjê dla Wêgorzyna,
Runowa i Po³chowa na podstawie
rozstrzygniêtych przetargów i podpisanej umowy. To, co pañstwo
mówicie, jest prawd¹, jest po³o¿ony
ruroci¹g. Nie wiem czy on kiedykolwiek by³ eksploatowany, czy kiedykolwiek œcieki pop³ynê³y na oczyszczalniê. Ale, je¿eli on jest budowany jeszcze za czasów kombinatu, to
ma kilkanaœcie lat, nie ma pokryw,

(WÊGORZYNO). Podczas
kwietniowej sesji radni zastanawiali siê m.in. nad tym, czy warto
przeznaczyæ 40 tys. z³ na podk³ady geodezyjne na budowê i przebudowê sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowê i przebudowê
sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami na terenie pó³nocnej
czêœci miasta Wêgorzyna (dla
miejscowoœci Runowo Pomorskie i Po³chowo), skoro gdzieœ
pod ziemi¹ znajduje siê kanalizacja budowana jeszcze za czasów kombinatu PGR.
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nie ma przepompowni, uwa¿acie
pañstwo, ¿e teraz pstrykniemy i to
zacznie dzia³aæ? - powiedzia³a burmistrz.
Radni zauwa¿yli jednak, ¿e im
chodzi tylko i wy³¹cznie o kwestiê
projektowania tej czêœci infrastruktury. Argumentowali, ¿e zanim projektant rozpocznie prace, nale¿a³oby go poinformowaæ o fakcie, ¿e
pod ziemi¹ ju¿ znajduje siê kanalizacja. Chcieli, aby tê czêœæ wy³¹czyæ z prac projektowych, aby
uwzglêdni³ j¹ w swoich planach projektowych, co, ich zdaniem, pozwoli³oby gminie zaoszczêdziæ pieni¹dze.
- Musz¹ byæ zaprojektowane
przepompownie, mówimy o ruroci¹gu sprzed 15-20 lat. Jeœli oka¿e
siê, ¿e ten odcinek jest do udro¿nienia, do eksploatacji, to na pewno nie
bêdziemy projektowaæ, tylko po tej
samej linii bêdzie szed³ odnowiony,
przebudowany ruroci¹g, ale my
musimy uaktualniæ podk³ady geodezyjne. Najpierw musimy stwierdziæ, co jest w ziemi i co trzeba zrobiæ. Ten projekt jest z lat 70.tych
jeszcze z kombinatu PGR przekazany gminie razem z oczyszczalni¹.
Ruroci¹g w Po³chowie nigdy nie
dzia³a³. Nie rozpalajmy emocji, ¿e w
Po³chowie mamy ruroci¹g. Mówimy o zaprojektowaniu kanalizacji w
Po³chowie z przepompowniami tak,
aby œcieki pop³ynê³y na oczyszczalniê. To ma zrobiæ projektant. Projektant nie przyst¹pi³ jeszcze do
pracy – powiedzia³a.
Radna Jadwiga Kamiñska zasugerowa³a, ¿e projektant mo¿e nie
wiedzieæ o tym ruroci¹gu.
- Dlatego pani burmistrz, zanim
jeszcze nie przyst¹pi³ do pracy, to ja
uwa¿am, ¿e gmina nie powinna podpisywaæ umowy o projektowanie tylko o sprawdzenie, skoro to jest dobre, to zróbmy to - argumentowa³a.
Burmistrz przypomnia³a, ¿e
umowa zosta³a ju¿ podpisana w
2006 przez poprzedniego burmistrza, podobnie jak za³o¿enia do
przetargu, który siê odby³. Umowa
zosta³a podpisana, a burmistrz mo¿e
j¹ tylko skorygowaæ, gdy projektanci dostan¹ podstawy geodezyjne i
wejd¹ do Po³chowa.
- Rozumiem, ¿e sieæ mia³aby
biec wzd³u¿ drogi, albo obok, natomiast wodoci¹g, o którym mówi
so³tys Zbigniew Sobczyk i radna
Jadwiga Kamiñska idzie od budynków bezpoœrednio po linii prostej do
oczyszczalni. Jeœli my w tej chwili
damy pieni¹dze, to projektant zrobi
projekt w ca³kiem innym miejscu –
powiedzia³a przewodnicz¹ca Rady
Miasta.
– Po analizie Po³chowa i Runowa zaproponowa³am komisji, aby
rozpatrzy³a mo¿liwoœæ zwiêkszenia
zakresu projektowania. Dobrze by
by³o wykonaæ to teraz, gdy wybrany

INFORMACJE
jest w drodze przetargu projektant,
doprowadzaj¹c kanalizacjê za tory
w kierunku m³yna. Przecie¿ mamy
tam tereny przemys³owe. Ludzie
kupuj¹ dzia³ki, buduj¹ siê. Zaproponowa³am jeszcze od stacji do MELu
bo mo¿e bêdziemy tam kiedyœ wytyczaæ tereny pod budownictwo i jednoczeœnie chcia³am po³¹czyæ Po³chowo z osiedlem XXXX-lecia.
Komisje jednak zaopiniowa³y moje
propozycje negatywnie, uwa¿aj¹c,
¿e nie ma potrzeby projektowania
teraz, na etapie realizacji Aglomeracji, by rozszerzaæ projektowanie.
Zgodzi³am siê z komisj¹, ¿e zrobimy to, na co podpisana jest umowa,
czyli Wêgorzyno, Runowo i Po³chowo. Jesteœmy w programie Aglomeracja i je¿eli jakakolwiek miejscowoœæ w tej chwili wypad³aby np.
Po³chowo, to uniewa¿nia ca³y program Aglomeracja, wówczas nie
mamy ju¿ funduszy na Wêgorzyno i
Runowo. W tej chwili nie mo¿emy
dokonywaæ tutaj ¿adnych zmian.
Rozszerzaæ mo¿emy, ale zlikwidowaæ nie. Po³chowo musi pozostaæ
do projektowania kanalizacji – wyt³umaczy³a burmistrz.
Podczas sesji pad³y jeszcze pytania odnoœnie cz³onkostwa gminy
w Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi,
która to pisze du¿y projekt zwi¹zany z kanalizacj¹ gmin. Pytano czy w
zwi¹zku z tym gmina Wêgorzyno
wchodzi swoimi projektami i Aglomeracj¹ w projekt Unii.
Burmistrz wyjaœni³a, ¿e Aglomeracjê gmina bêdzie sk³adaæ do
Regionalnego Programu Operacyjnego do Poddzia³ania Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna. W zmianach do bud¿etu s¹ zaplanowane
œrodki w wysokoœci 30 tys. z³ na
sporz¹dzenie studium wniosku i studium wykonalnoœci do RPO. Konkurs ju¿ zosta³ og³oszony, termin
sk³adania wniosku mija na pocz¹tku
czerwca. Odnoœnie Unii wyjaœni³a,
¿e dla gminy projekt nie jest realizowany.
- Zd¹¿ymy zrobiæ wniosek ze
studium wykonalnoœci do RPO na
Wêgorzyno na budowê kanalizacji.
Dofinansowanie wynosi 75 proc.,
25 proc. pokrywa gmina – powiedzia³a G. Karpowicz.
W konsekwencji Jan Mazuro
przedstawi³ stanowisko komisji, ¿e
na Aglomeracjê Wêgorzyno przeznaczone zostanie 70 tys. z³.
- Mimo i¿ z dyskusji wynika³o, by pieniêdzy nie daæ, wnioskujê jednak, by przeznaczyæ œrodki
na wykonanie podk³adów geodezyjnych na II etap dla miejscowoœci Runowo Pomorskie i Po³chowo. Zakres rozszerzony w wysokoœci dodatkowych 80 tys. - skreœlamy – powiedzia³. W tej wersji
radni projekt uchwa³y przyjêli 9.
g³osami za.
Magdalena Mucha
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Teatralnie w centrum

(RESKO). W drugim
tygodniu kwietnia
w Centrum Kultury
odby³ siê VI Przegl¹d
Ma³ych Form Teatralnych. I miejsce wygra³ na deskach zespó³ „Lux in Tenebris” z ZS w £obzie
za spektakl „Gdzie
s¹ moje skrzyd³a”.
W reskim przegl¹dzie uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Resku zaprezentowali piêæ spektakli. Choæ Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie tylko jeden, za to nagrodzony I miejscem. Uczniowie wystêpuj¹cy w spektaklu: Alicja Jesionek,
Dominika Turkowska oraz Maciej
Buryj.
II miejsce wywalczy³ zespó³
„Dangerous” z ZS w Resku za spektakl „Zgroza”. Sk³ad: Patrycja Zawadzka II A, Alicja Merta II A, Patrycja Rak II A, And¿elika Olbrich
II A, Zbigniew Sikorski III B. III
miejsce - zespó³ „The Trumpers” z
ZS w Resku za spektakl „Eurotrip”,
sk³ad zespo³u: Anna K¹kol II A,
Kamila Wiza II A, Mateusz Kosinierski II A, Bartosz Kaczor II A,
Ilona Cha³upka II A, Katarzyna
Kwiatkowska II A, Joanna Dziuba II
A, Agnieszka So³onyna II A.
Wyró¿nienie otrzyma³ zespó³
„LOCI-SGP” z ZS w Resku za spektakl „Wêdrówka Gwiazdy”, w sk³adzie: Maciej Lewañczuk II B, Aurelia Orywoll II B, Dominika Iskra II
B, Anna Szko³uda II B, Justyna
Grankowska II B, Paulina Paluszkiewicz II B, Nina Nowak I Z.
Nagrody indywidualne otrzymali: Patrycja Zawadzka z ZS Re-

sko, za œwietny ruch sceniczny,
Maciej Buryj reprezentuj¹cy ZS
£obez za dobry warsztat aktorski i
poprawn¹ dykcjê, Zbigniew Sikorski z ZS Resko - nagroda publicznoœci za osobowoœæ sceniczn¹.
Pozosta³e zespo³y, bior¹ce
udzia³ w Przegl¹dzie: „Red Spiders” z LO w Resku, który przestawi³ spektakl „Dwie Twarze”. Sk³ad
zespo³u: Natalia Gajdzis II A, Aleksandra Andrusieczko II A, Paulina
Perzanowska II A,
Natalia Wróblewska II A, Dariusz Firko II A, Tomasz Majcher II
A, Patrycja Wierzchnicka II A. Kolejnym spektaklem poddanym pod
ocenê jurorów by³ „Proces w Dolinie Rozpusty” przedstawiony przez
zespó³ „Bez komentarza”, w sk³adzie: Krystian Kurzyk I A, Mateusz
Zakrzewski I A, Paulina WoŸniak I
A, Sandra Marciniuk I A, Mateusz
Migryt I A,
Karolina Leszczyñska I A, Joanna So³onyna I A, Justyna Kijak I A,
Wojciech Sarnowski I A, Sandra
Bogdañska I A.
op
Foto: www.powiatlobeski.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

Region
Sprzedam kawalerkê w S³awoborzu; parter, balkon. Cena do uzgodnienia. Tel. 603301819.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie ko³o £obza,
2 pokoje, ogród. Tel. 503 409 272.
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.
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.
Wynajmê mieszkanie w £obzie: 2 pokojowe ok. 40 mkw. w domu jednorodzinnym, osobne wejœcie. Tel.
608 294 103.
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.
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 drawski

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

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

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.
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.

Powiat ³obeski

Szukam mieszkania do wynajêcia w
Z³ocieñcu lub Drawsku (chêtnie w
zamian za opiekê). Tel. 603 426 597
(w godz. 16-22).

Sprzedam solidn¹ pi³ê tarczow¹ 7
kW, silniki elektryczne – 0,7 kW, 1
kW, 2kW, 7kW; opryskiwacz spalinowy plecakowy Solo, kabel el.
4x10 cu 20 mb, spawarkê transf.
250A, rury pó³ cala 40 mb oraz inne.
Tel. 091 3951532, 603982345.

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

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie o pow. 602 mkw.
ul. Czcibora 2. Cena 58 tys. z³. Tel.
600 295 316 lub 666 83 93 56.
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
3500 mkw. z dojœciem do rzeczki z
mo¿liwoœci¹ za³o¿enia stawów. Rogowo 10, gm. Radowo Ma³e. Tel.
091 39 78 541.

tygodnik ³obeski 21.04.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.
Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam lub wynajmê gara¿. Wêgorzyno, tel. 697 393 752.
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 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.

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.

Œwidwin – lokal do wynajêcia, 45
mkw. z zapleczem, ul. Niedzia³kowskiego 6/1 (poprzedni dzier¿awcy:
Salon GSM Plus, Kredyty, Fryzjer).
Tel. 603-944-999.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Os.
Chrobrego Œwidwin. Tel. 880 809
680.

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki jedna – 21 arów,
dwie po 32 ary w ZagoŸdzie, 5 km
od Drawska, przy trasie Drawsko –
£obez, przy hydrofornii, pr¹d,
woda, gaz – przez drogê. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696972337.
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.

OG£OSZENIA DROBNE

tygodnik ³obeski 21.04.2009 r.

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

ROLNICTWO

US£UGI

US£UGI

Sprzeda¿ polskich
nawozów

Powiat ³obeski

Region

Lokal do wynajêcia na komunie,
wesela, imprezy okolicznoœciowe w
£obzie. Tel. 781933521.

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Indywidualna praktyka pielêgniarska Agnieszka Podlisiecka, us³ugi
pielêgniarskie. Tel. 609 334 117.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

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
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
Poszukujê osoby do pomocy przy
odrabianiu lekcji. Zakres: szko³a
podstawowa, gimnazjum. Mile widziana znajomoœæ j. angielskiego.
Tel. 509760110.
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.
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21% azot , 24% siarka -1020 zł /t

Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra hatchback,
rok prod. 1996, LPG, poj. 1,6. Tel.
601429991.

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

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

Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.
Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

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.

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.

ROLNICTWO

Z ¯YCIA POWIATU
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Kontrole rozpoczête
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
wyda³a zarz¹dzenie, powo³uj¹ce
zespó³ do przeprowadzenia kontroli pod nazw¹ „Posesja 2009”.
W ramach akcji „Posesja
2009” burmistrz Wêgorzyna powo³a³a zespó³ w sk³adzie: zastêpca burmistrza Zofia Makarec, inspektor ds. dróg Pawe³ Bot, inspektor ds. ochrony œrodowiska
Janina Mazuro, stra¿nik miejski
£ukasz ¯aba, przedstawiciel Rady
So³eckiej, radny Rady Miejskiej,
przedstawiciel stowarzyszenia
dzia³aj¹cego na terenie danej wsi
oraz przedstawiciel Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Zespo³y dzia³aæ
bêd¹ w sk³adzie co najmniej
3.osobowym. Akcja ma na celu
ocenê stanu urz¹dzeñ infrastruktury na terenie miasta i gminy (przystanki autobusowe, drogi, oœwietlenie, place zabaw), ocenê stanu
czystoœci i porz¹dku na terenach
bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy, ocenê realizacji wniosków akcji „Posesja 2007”.
Pierwsza kontrola rozpoczê³a
siê ju¿ w poniedzia³ek (20. kwietnia) we wsi Mieszewo, dzisiaj (21.
kwietnia) kontrolowane s¹: Zwie-

rzynek oraz Mielno. W œrodê (22.
kwietnia) kontrolerzy sprawdz¹
Kraœnik, Lesêcin i K¹kolewice, w
czwartek (23. kwietnia) z kolei kontrolowane bêd¹: Wiewiecko, Ginawa, oraz Nowe Wêgorzynko. W
ostatnim dniu tygodnia (24. kwietnia) kontrolerzy pojawi¹ siê w:
Sarnikierzu, D³usku, Podlipcach,
Ma³ym Wêgorzynku i w Starym
Wêgorzynku. W nastêpnym tygodniu 27. kwietnia skontrolowane
bêdzie Chwarstno oraz Trzebawie,
we wtorek (28. kwietnia): Cieszyno
i Winniki, w œrodê (29 kwietnia) –
Sielsko, w czwartek (30 kwietnia) –
Runowo. Z kolei Runowo Pomorskie i Po³chowo zostan¹ objête kontrol¹ w poniedzia³ek 4. maja, we
wtorek (5. maja) - BrzeŸniak i
BrzeŸnica, w œrodê (6. maj¹) – Przytoñ, Goœcis³aw, Sulice Rogówko i
Gardno. Ostatni dzieñ kontroli zaplanowano na 7. maja. W tym dniu
kontrola nast¹pi w Wêgorzynie. mm

Zabawa z Florianem
(GOSTOMIN). 9 maja w tej
miejscowoœci odbêdzie siê festyn z
okazji Dnia Stra¿aka. Festyn rozpocznie siê o godz. 13.00.
Wprawdzie Miêdzynarodowy
dzieñ Stra¿aka obchodzony jest 4
maj¹, w dniu patrona po¿arników –
œw. Floriana, jednak ten wypada w
poniedzia³ek. W zwi¹zku z tym zarz¹d O.S.P. Gostomin, który jest
organizatorem festynu, postanowi³
uczciæ to œwiêto w najbli¿sz¹ sobo-

tê, przypadaj¹c¹ po œwiêcie. W programie dnia zaplanowano m.in.: turniej jednostek zaproszonych, pi³kê
no¿n¹ i pi³kê siatkow¹, biegi, a tak¿e loteriê fantow¹ „dla ka¿dego coœ
mi³ego”. Zabawie przygrywaæ bêdzie zespó³ „Weso³a ferajna”. Oczywiœcie nie zabraknie obficie zaopatrzonego bufetu.
Wieczorem, po godzinie 20.00,
rozpocznie siê zabawa przy zespole
muzycznym „RE”, która trwaæ bêdzie do bia³ego rana.
op

Nowy autobus ju¿ jest
(£OBEZ). Jest ju¿ nowy samochód do przewozu osób niepe³nosprawnych i uczniów.
Przy znacznym dofinansowaniu
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Gmina £obez zakupi³a nowy autobus marki Mercedes-Benz/Cuby
Sprinter. Mercedes zast¹pi wys³u¿one IVECO, zakupione w 2001
roku (równie¿ przy wspó³finansowaniu z PFRON). Zakupiony fabrycznie nowy autobus do przewozu osób niepe³nosprawnych posiada

20 miejsc siedz¹cych wraz z kierowc¹ lub po zdemontowaniu 7 foteli
w tylnej czêœci pojazdu - 13 miejsc
siedz¹cych (wraz z kierowc¹) plus 2
wózki inwalidzkie. Ca³kowity koszt
pojazdu wyniós³ 243.756 z³otych.
Gmina £obez sfinansowa³a zakup
autobusu w 30,26 proc., co stanowi
kwotê 73.756 z³otych, z kolei ze
œrodków PFRON dofinansowano
69,74 proc. ca³kowitego kosztu zakupu pojazdu, czyli 170 tys. z³otych
(100 proc. przyznanych œrodków).
Autobus bêdzie spe³nia³ swoje zadanie od 15 maja 2009 r.
op

tygodnik ³obeski 21.04.2009 r.

Wspólnie z Markotem i Domem Dziecka

Sprz¹taliœmy Regê

Towarzystwo Mi³oœników Rzeki
Regi w £obzie tak¿e uczestniczy³o w
akcji sprz¹tania œwiata. W minion¹
sobotê zebra³o siê oko³o 50 osób, aby
pokazaæ spo³eczeñstwu jaki jest ba³agan w naszej przyrodzie.
Postanowiliœmy do naszej akcji zaprosiæ równie¿ i inne organizacje. Pomogli nam w sprz¹taniu pacjenci
Oœrodka Monar - Markot w Grabowie,
którzy w liczbie grubo ponad 20 osób
przybyli wraz z kajakami na przystañ
kajakow¹. Zaprosiliœmy tak¿e do
wspólnej zabawy, je¿eli mo¿na zbieranie œmieci nazwaæ zabaw¹, dzieci z
Domu Dziecka w £obzie. Pop³ynêli oni
wspólnie z pacjentami Monaru kajakami do miejsca zbiórki w okolicy miejscowoœci Unimie. By³a to dla dzieciaków wielka frajda, gdy¿ mogli wyrwaæ
siê z czterech œcian swojego obecnego
domu. Spodoba³o siê im bardzo i zapowiedzieli, ¿e w nastêpnej akcji sprz¹ta-

nia jezior i rzek bêd¹ brali z chêci¹
udzia³. To samo zapowiedzieli pacjenci
oœrodka Monar.
Ogólnie zebraliœmy ok. 100 worków œmieci, co jest swoistym rekordem,
gdy¿ zawsze mieliœmy po³owê mniej.
Œwiadczy to o bezmyœlnoœci i g³upocie
ludzkiej. Niektórzy myœl¹, ¿e wyrzucaj¹c œmieci do wody w ten sposób pozbêd¹ siê ich. Niestety nie. Cierpi¹ ryby,
gdy¿ widzia³em ju¿ pstr¹ga potokowego maj¹cego opaskê z zabezpieczenia
od butelki plastykowej na sobie.
Akcja zbierania œmieci z naszej
„statutowej” rzeki w tym roku zostanie
dwukrotnie powtórzona. Najpierw posprz¹tamy odcinek powy¿ej Œwidwina,
a nastêpnie poni¿ej Gryfic. Na oba
sprz¹tania ju¿ serdecznie zapraszam.
Na koniec chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ przede wszystkim pacjentom Oœrodka Monar - Markot w Grabowie, dzieciakom z Domu Dziecka w
£obzie, cz³onkom Towarzystwa Mi³oœników Rzeki Regi za udzia³ w tym
czynie, zaœ sponsorom tj. Piekarni GS
SCH w £obzie, TKKF B³yskawica w
£obzie za kie³baski oraz Hurtowni
Maxima w £obzie za napoje dla uczestników oraz Gminie £obez za zabezpieczenie zebranych œmieci. Pozdrawiam
Andrzej Laszuk
Przewodnicz¹cy Towarzystwa
Mi³oœników Rzeki Regi.
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Dzieñ Bezpieczeñstwa w Gimnazjum w Dobrej
Wszyscy mamy œwiadomoœæ,
¿e bezpieczna szko³a to nie taka,
która jedynie na zewn¹trz tworzy
wizerunek szko³y bez skazy, bez
problemów.
Bezpieczna szko³a to szko³a, w
której kadra i uczniowie potrafi¹
zachowaæ siê w ró¿nego rodzaju
kryzysowych sytuacjach oraz znaj¹
obowi¹zuj¹ce procedury prawne.
Bezpieczna szko³a to szko³a, która
potrafi w przypadku zdiagnozowania problemu wspó³pracowaæ z ró¿nymi instytucjami i placówkami
zewnêtrznymi, nie ukrywaj¹c trudnej sytuacji, lecz staraj¹c siê j¹ jak
najszybciej rozwi¹zaæ.
Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie oraz Fundacja „Razem
Bezpieczniej” w ramach kolejnej
edycji Programu „Bezpieczna
Szko³a” do którego na pocz¹tku
roku szkolnego przyst¹pi³o Gimnazjum w Dobrej zorganizowa³o Policyjny Dzieñ Bezpieczeñstwa. Policyjny Dzieñ Bezpieczeñstwa to zintegrowane dzia³ania profilaktyczne
Gimnazjum w Dobrej i policji w

zakresie przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym, narkomanii i
przemocy, skierowane do dzieci i
m³odzie¿y, nauczycieli oraz rodziców. Dzia³ania prowadzone by³y w
miniony pi¹tek przez funkcjonariuszy Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej KWP w Szczecinie w trzech
etapach:
I etap to spotkania z uczniami
klas I – III Gimnazjum w Dobrej
II etap to szkolenie Rady pedagogicznej i pracowników szko³y,
III etap jest to profilaktyczna
wywiadówka z rodzicami.
W ramach programu „ Bezpieczna szko³a” p. Monika Mijalska i
Urszula Ko³odziejczyk nauczycielki z Gimnazjum w Dobrej skorzysta³y z propozycji wziêcia udzia³u w
Policyjnym Studium Bezpieczeñstwa w Szczecinie. Zajêcia prowadzone s¹ przez funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli innych instytucji i odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu przez ca³y rok szkolny 2008/
2009. Wyk³ady, warsztaty, æwiczenia praktyczne dotyczy³y problemów zwi¹zanych m.in. z zagro¿e-

Pisanki, pisanki jajka malowane nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek

RAMBIT WIELKANOCNY

Tradycj¹ Przedszkola Miejskiego w Resku s¹ spotkania wielkanocne integruj¹ce wszystkie
dzieci z przedszkola.
Celem takich spotkañ jest
przybli¿enie tradycji i symboli
Œwi¹t Wielkanocnych, wytworzenie radosnego oczekiwania na
œwiêta. W organizacjê powy¿szej
imprezy zaanga¿owali siê nauczyciele, dzieci i rodzice. Szczególnymi goœæmi spotkania by³a Rada
Rodziców naszego przedszkola w
osobach: p. Anna Z³otnicka-Pluciñska, p. Katarzyna Je¿yk-Dziuba, p. Sylwia Szajek, p. Ma³gorzata Soroczyñska, p. Katarzyna Pesta-Kêdzierska, p. Mariusz Kubieñ oraz p. Aneta Roszyk.
Poszczególne grupy wiekowe
prezentowa³y wiersze, piosenki, rymowanki, tañce nawi¹zuj¹ce do tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

Charakter spotkania podkreœli³ zabawy ruchowe tj. szukanie kurcz¹tek i kaczuszek, taniec kurcz¹t w
skorupkach. Szczególn¹ atrakcj¹
by³y inscenizacje wierszy Jana
Brzechwy pt. „Kwoka” i „Kaczka
Dziwaczka” w wykonaniu nauczycielek i pracowników obs³ugi
przedszkola. Warto podkreœliæ, ¿e
dzieci w naszym przedszkolu poznawa³y zwyczaje wielkanocne poprzez wykonywanie ozdób, którymi
udekorowa³y sale. Czêœæ z nich
przeznaczy³y do sprzeda¿y na
przedszkolnym kiermaszu wielkanocnym zorganizowanym przez
Radê Rodziców.
Rada Rodziców przedszkola
by³a równie¿ inicjatorem wielkanocnej zbiórki ¿ywnoœci dla dzieci
uczêszczaj¹cych do naszego przedszkola, o których wiemy, i¿ potrzebuj¹ wsparcia w tym szczególnym
okresie.
Edyta Micha³owska

niami terrorystycznymi, bezpieczeñstwem w ruchu drogowym,
agresj¹ i przemoc¹, substancjami
psychoaktywnymi oraz innych.
W pi¹tek 3 kwietnia 2009r.
uczniowie Gimnazjum mogli podczas pogadanek przeprowadzonych
przez funkcjonariuszy Komendy
Wojewódzkiej nie tylko poznaæ pro-

blemy zwi¹zane z ruchem drogowym i obejrzeæ filmy tematyczne ale
mogli równie¿ poznaæ odczucia
wystêpuj¹ce podczas wypadku „jad¹c” na symulatorze wypadków.
Rada Pedagogiczna i rodzice mieli
mo¿liwoœæ poznaæ rodzaje narkotyków, ich skutki i postaci wystêpowania na rynku.
(o)

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i M³odzie¿y
„Mamy rady na odpady”.
Rokrocznie uczniowie LO Resko uczestnicz¹ w konkursach o
tematyce ekologicznej, otrzymuj¹ nagrody, dyplomy, wyró¿nienia.
W tym roku szkolnym uczennica klasy IIIa Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku, Agnieszka Kreczko zosta³a laureatk¹ Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i M³odzie¿y „Mamy rady na
odpady”. Zosta³ zorganizowany
przez Fundacjê Kultury i Sportu
„Prawobrze¿e” pod patronatem
Wicemarsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
Jego celem by³o podniesienie

poziomu œwiadomoœci spo³ecznej i
ekologicznej, upowszechnienie
wiedzy na temat ograniczenia produkcji odpadów i ich selektywnej
zbiórki oraz promowanie postaw
pro – ekologicznych w nowoczesnym spo³eczeñstwie obywatelskim. Poza tym poprzez uczestnictwo w konkursach motywujemy,
zachêcamy szczególnie zdolnych
uczniów do rozwijania swoich
uzdolnieñ i talentów.
Agnieszka dosta³a dyplom laureata konkursu, otrzyma³a równie¿
upominki rzeczowe.
Gratulujemy i zachêcamy innych.
Anna Æmil LO Resko

Zatwierdzili jêzyki
(WÊGORZYNO). Jednog³oœnie radni przyjêli projekt uchwa³y, dotycz¹cy upowa¿nienia burmistrza Wêgorzyna do zatwierdzenia projektu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego pod nazw¹: „Nauka
jêzyków obcych inwestycja w rozwój zasobów ludzkich - kurs jêzyka niemieckiego i angielskiego w
miejscowoœci Wêgorzyno:, realizowanego w okresie od 1 marca do
30 listopada br.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Wêgorzynie wystêpuj¹ca wspólnie
z gmin¹ Wêgorzyno przyst¹pi³a do
og³oszonego przez Wojewódzki

Urz¹d Pracy w Szczecinie konkursu
otwartego na sk³adanie wniosków o
dofinansowanie ze œrodków unijnych nauki jêzyków obcych.
Komisja oceny projektów pozytywnie zaopiniowa³a z³o¿ony wniosek, przyznaj¹c dofinansowanie. Na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu WUP Szczecin wymaga wielu za³¹czników do
wniosku m. in. uchwa³y, b¹dŸ projektu uchwa³y jednostki samorz¹du
terytorialnego. W zwi¹zku z tym,
aby gmina mog³a przyst¹piæ do realizacji projektu, Rada Miejska
musia³a podj¹æ uchwa³ê, upowa¿niaj¹ca burmistrza do zatwierdzenia
projektu.
mm
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TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ OLDBOJÓW O PUCHAR PROF. BOGUS£AWA LIBERADZKIEGO

TRZY TURNIEJE OLDBOJÓW- PIERWSZY W £OBZIE
W niedzielê 4 kwietnia 2008 r.
na hali sportowo-widowiskowej
w £obzie rozegrano turniej pi³ki
no¿nej oldbojów o puchar Prof.
Bogus³awa Liberadzkiego. W imprezie wziê³y udzia³ dwie ekipy ze
Szczecina oraz dru¿yny ze Stargardu Szcz., Pyrzyc i £obza. Kapitanem ³obeskich oldbojów by³
Tadeusz Sikora.
Turniej ten zorganizowany zosta³ przez Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie. Ufundowa³o ono puchary dla trzech najlepszych dru¿yn. Patronat nad imprez¹ obj¹³
Burmistrz £obza Ryszarda Sola.
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym.
W sumie rozegrano dziesiêæ spotkañ. Triumfowa³a dru¿yna Szczecin I, przed oldbojami ze Stargardu
i Pyrzyc. Gospodarze zajêli czwarte
miejsce, tabelê zamknê³a ekipa
Szczecin II. Sêdziowali Zdzis³aw
Urbañski, Grzegorz Urbañski i An-

drzej Belina. Pi³karzy dopingowali
kibice, organizatorzy oraz burmistrz £obza i europose³ prof. Bogus³aw Liberadzki. Profesor chêtnie rozmawia³ ze sportowcami. Turniej by³ doskona³¹ okazj¹ do zapoznania europos³a z naszymi ³obeski
bol¹czkami i osi¹gniêciami. Poruszano miêdzy innymi problem na-

Zaproszenie na stadion

CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE

g³oœnienia ³obeskiej hali. Jest to
pierwszy z trzech Turniejów Halowej Pi³ki No¿nej Oldbojów o Puchar Prof. Bogus³awa Liberadzkiego. Nastêpny rozegrany zostanie w
Stargardzie Szcz., a ostatni w Pyrzycach. Tam te¿ nast¹pi podsumowanie tego trójturnieju. Zwyciêzcy
otrzymaj¹ puchary i nagrody ufun-

dowane przez prof. Liberadzkiego.
Koordynatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w
Szczecinie.
¯yczymy powodzenia ³obeskim
oldbojom podczas kolejnych rozgrywek.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Adam Kogut

Wojewódzkie biegi prze³ajowe

Krzysztof Kraus
wróci³ ze srebrem

Do wszystkich szkó³ podstawowych w powiecie ³obeskim
Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” w £obzie
- g³ówny organizator Powiatowych „Czwartków Lekkoatletycznych”
zaprasza
dziewczêta i ch³opców klas IV, klas V i klas VI do udzia³u w zawodach
na stadionie w £obzie zgodnie z podanym terminarzem:
I. Terminy Powiatowych „Czwartków Lekkoatletycznych” wiosna 2009:

o 23.04.2009 godz. 15.00 (do 16.15) Stadion Miejski w £obzie
o 30.04.2009 - // o 07.05.2009 - // o 14.05.2009 - // o 21.05.2009 - // o 28.05.2009 godz. 12.00 Fina³ Powiatowy „Czwartków L.A.”,
czyli Mistrzostwa Powiatu £obeskiego Szkó³ Podstawowych
w Lekkiej Atletyce.
II. Konkurencje: 60 m, 300 m, 600 m dziewczêta, 1000 m ch³opcy,
skok w dal, rzut pi³eczk¹ palantow¹
(dotyczy wszystkich kategorii klasowych).
Uwagi.
Najlepszych 40-tu m³odych lekkoatletów awansuje do Fina³ów
Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych” i wyjedzie
w terminie 15-17 czerwca 2009 r. do Warszawy.
Organizatorzy szczególne zaproszenie kieruj¹ do uczniów
najwiêkszych w powiecie ³obeskim placówek oœwiatowych - Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 2, s¹siaduj¹cych z obiektem
stadionu miejskiego w £obzie.
Prosimy rodziców o zachêcenie swoich pociech do udzia³u w naszej
popularnej imprezie.
Za Komitet Organizacyjny Kazimierz Mikul

8 kwietnia br. w Gryfinie odby³y siê Wojewódzkie Igrzyska
M³odzie¿y i Wojewódzka Gimnazjada w Indywidualnych Biegach
Prze³ajowych. W zawodach tych
startowali najlepsi zawodnicy z
poszczególnych powiatów w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów.
W ka¿dym biegu, a by³o ich 6,
startowa³o oko³o 100 zawodniczek/
zawodników z 21 powiatów. Z zawodników naszego powiatu najwiêkszy sukces odniós³ uczeñ ³obeskiego gimnazjum Krzysztof Kraus,
zdobywaj¹c srebrny medal w biegu
na 2500 m. Jest to ju¿ trzeci kolejny
medal zdobyty na zawodach wojewódzkich i miêdzywojewódzkich.

Mi³¹ niespodziankê sprawi³a
Ewelina Manel, uczennica gimnazjum z Reska, która zajê³a bardzo
dobre V miejsce w biegu na 2000 m.
A oto pozosta³e, wyró¿niaj¹ce
siê wyniki biegów:
VIII m. Justyny Romej w biegu
na 2000 m, Gimnazjum £obez
VIII m. Mateusza Hliba w biegu
na 1500 m, Gimnazjum £obez
XVII m. Dagmary Szymanek w
biegu na 800 m, SP Dobra
XX II m. Aleksandry Romej w
biegu na 800 m, SP 2 £obez
XXII m. Karoliny Kamiñskiej w
biegu na 1200 m, Gimnazjum £obez
XXVII m. Kacpra Ga³ana w biegu na 1000 m, (kl. IV), SP 2 £obez.
Kazimierz Mikul
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Do pora¿ki musia³o kiedyœ dojœæ
Sarmata Dobra – Sparta Gryfice 0:2 (0:0)
Sarmata: Kamiñski M. - Dzierbicki (76' Gude³ajski), Jaszczuk,
Grochulski, Dorsz, Kliœ (60' Dudek), Mêdrek G., Kamiñski E., Bonifrowski, Kieruzel, Padziñski. Trener
Tomasz
Surma.
Sparta Gryfice: Burczy - Wawiórko (46' D¹browski M.), Bembel,
Czerwiñski, Bogacz, Remplewicz,
Karczewski (57' Bartoszewicz),
Œcis³owski M. (82' Janowski), Œwitniewski, D¹browski P., Gnat (46'
Wylociñski). Trener Romuald Laskowski.
Bramki: D¹browski M. (50') i
D¹browski P. (87') dla Sparty.

Wyniki i tabele
V liga
Mieszko Mieszkowice – GKS Mierzyn 1:1, K³os Pe³czyce – Arkonia
Szczecin 0:0, Polonia P³oty – Stal Lipiany 0:1, Woda-Piast II Rzecko –
Iskierka Szczecin 1:3, Sarmata Dobra –
Sparta Gryfice 0:2, Odra Chojna – MKS
Osadnik Myœlibórz 0:1, Sparta Wêgorzyno Œwit Szczecin 2:0, Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Kluczevia Stargard 3:6.
1. Sarmata Dobra
2. Sparta Gryfice
3. Kluczevia Stargard
4. Œwit Szczecin
5. Arkonia Szczecin
6. GKS Mierzyn
7. K³os Pe³czyce
8. MKS Osadnik
9. Woda-Piast II Rzecko
10. Sparta Wêgorzyno
11. Iskierka Szczecin
12. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
13. Odra Chojna
14. Stal Lipiany
15. Polonia P³oty
16. Mieszko

Sarmata przegra³ mecz na szczycie ze Spart¹ Gryfice 0:2. Do pora¿ki musia³o kiedyœ dojœæ i dosz³o
akurat z wiceliderem. To dobry
moment na kube³ zimnej wody na
rozgrzane g³owy zawodników, bo
Sarmata ma jeszcze zadatek 3 punktów nad wiceliderem i musi siê jeszcze zmobilizowaæ, by nie zmarnowaæ okazji do gry w IV lidze. Mimo
pora¿ki, nie ma co lamentowaæ,
gdy¿ nie ma takiej dru¿yny na poziomie naszych lig, które wygrywa³yby
wszystkie mecze. Sparta prêdzej lub

41 43:21
38 24:18
34 40:25
32 35:20
32 30:16
29 37:35
27 25:27
24 29:32
24 28:36
23 27:30
23 32:40
23 41:39
20 22:35
20 20:36
17 20:31
15 16:28

Klasa okrêgowa
Pomorzanin Nowogard – Wicher
Brojce 2:1, Radovia Radowo Ma³e –
Pogoñ II Szczecin 1:3, KP Chemik II
Police – Vielgovia Szczecin 3:0, Masovia Maszewo – Flota II Œwinoujœcie 3:1,
Mewa Resko – Promieñ Mosty 1:0, Ina
Iñsko – Œwiatowid £obez 0:1, Korona
Stuchowo – D¹brovia Stara D¹browa
0:2, Fagus Ko³bacz – Ehrle Polska
Dobra Szczeciñska 0:1.

Sparcie, która potrafi³a z niegroŸnych sytuacji strzeliæ dwie bramki.
Chocia¿ w pierwszej po³owie Sarmata dosta³ ostrze¿enie, bo z kilku
metrów Pawe³ Bogacz przestrzeli³
nad poprzeczk¹ pi³kê, której nie
sposób nie by³o wepchn¹æ do siatki,
a jednak... Szczêœcie ocali³o Spartê
po strza³ach w s³upek i poprzeczkê
i kilku innych, wydawa³oby siê stuprocentowych sytuacjach.
Za³amywaæ siê nie ma co. G³owy do góry i do boju! Saaaarmataaa!!! (r)

Zamurowana bramka Sparty
póŸniej te¿ siê potknie. Najwa¿niejsze, to nie straciæ czujnoœci w nastêpnych meczach. Mimo pora¿ki
nie by³o tak Ÿle. Sarmata przewy¿sza³ Spartê w konstruowaniu akcji,
zaœ Sparta zagra³a na kontrê licz¹c
na szybkiego Mariusza D¹browskiego. To on, nie upilnowany przez
obroñców, strzeli³ g³ow¹ pierwsz¹
bramkê z kilku metrów i Marcin
Kamiñski odprowadzi³ tylko pi³kê
zwrokiem. Nie mia³ ¿adnych szans
obrony. Jednak gdy do D¹browskiego „przyklei³” siê Grochulski, jego
pressing wyeliminowa³ tego szybkiego napastnika z gry. „Grochu”
by³ zreszt¹ jednym z najlepszych
graczy na boisku. Spokój, precyzja,
ogl¹d sytuacji – to rasowy gracz.
Chyba jednak powinien graæ wysuniêtego pomocnika, a nie cofniêtego, bo nie mia³ kto nagrywaæ dok³adnych pi³ek do napastników i
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rozprowadzaæ gry. Zbyt du¿o ataków sz³o na ¿ywio³ i za czêsto œrodkiem, gdzie robi³o siê za du¿e zagêszczenie, by rozegraæ pi³kê technicznie. Emil Kamiñski zamiast
œci¹gaæ i rozci¹gaæ grê do samej linii koñcowej i stamt¹d wrzucaæ pi³ki, pcha³ siê do œrodka w najwiêkszy
g¹szcz. Gdy siê wali w mur, trzeba
siê cofn¹æ i wyci¹gn¹æ przeciwników, rozci¹gn¹æ grê, zmieniæ taktykê, choæby na oddawanie strza³ów z
dalszej odleg³oœci, których by³o niewiele lub zmian na pozycjach. Wydaje siê, ¿e zamiana Klisia na Dudka
nast¹pi³a zbyt póŸno, bo nie mia³ on
szansy nawet porz¹dnie siê rozgrzaæ, a „Klisiu” by³ w tym meczu za
bardzo statyczny; za kurczowo trzyma³ siê swojej pozycji œrodkowego
napastnika.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w
tym dniu szczêœcie sprzyja³o jednak

Granie w planie

1. Pomorzanin Nowogard
2. Korona Stuchowo
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. KP Chemik II Police
5. Flota II Œwinoujœcie
6. Masovia Maszewo
7. Pogoñ II Szczecin
8. Wicher Brojce
9. D¹brovia Stara D¹b.
10. Ina Iñsko
11. Promieñ Mosty
12. Mewa Resko
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

V liga
25 kwietnia
Stal Lipiany – Sarmata Dobra
Kluczevia Stargard – K³os Pe³czyce
GKS Mierzyn – Sparta Wêgorzyno
Arkonia Szczecin – Mieszko Mieszkowice
13,30 Iskierka Szczecin – Polonia P³oty
14.30 Œwit Szczecin – Woda-Piast II Rzecko
15.00 MKS Osadnik Myœlibórz – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
17.00 Sparta Gryfice – Odra Chojna
Klasa okrêgowa
25 kwietnia
Wicher Brojce – Radovia Radowo Ma³e
D¹brovia Stara D¹browa – KP Chemik II Police
13.30 Ehrle Polska Dobra Szcz. - Korona Stuchowo
16.00 Œwiatowid £obez – Masovia Maszewo
16.00 Promieñ Mosty – Pomorzanin Nowogard
26 kwiecieñ
11.00 Pogoñ II Szczecin – Fagus Ko³bacz
15.00 Flota II Œwinoujœcie – Mewa Resko
16.00 Vielgovia Szczecin – Ina Iñsko

41 44:13
38 42:27
37 47:24
34 37:22
33 50:35
32 48:34
32 49:31
27 35:31
27 33:30
27 39:31
25 34:44
23 14:17
21 32:39
19 21:35
10 17:78
3 16:67
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ROZMAITOŒCI

EUROPEJSKI TYDZIEÑ
SZCZEPIEÑ
20 - 26 KWIECIEÑ 2009
Europejski Tydzieñ Szczepieñ
zapocz¹tkowany zosta³ w
2005r. przez Œwiatow¹
Organizacjê Zdrowia (WHO).
Od tego czasu w obchodach
uczestnicz¹ kraje z ca³ej
Europy. Honorowy Patronat
sprawuje Organizacja Zdrowia
(WHO) i G³ówny Inspektor
Sanitarny. Tegoroczne has³o
Europejskiego Tygodnia
Szczepieñ brzmi: „Szczepiæ.
Dlaczego warto”.
G³ównym celem jest propagowanie szczepieñ jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiêkszanie œwiadomoœci
spo³ecznej w tej kwestii. Dziêki skutecznej strategii masowych szczepieñ ochronnych w Polsce uda³o siê
wyeliminowaæ szereg chorób zakaŸnych (m. in. dur, b³onica), a tak¿e ograniczenie zachorowañ na wirusowe zapalenie w¹troby typu B i
krztusiec.
W Polsce szczepienia prowadzone s¹ w zak³adach opieki zdrowotnej przez lekarzy wykonuj¹cych
indywidualn¹ praktykê lekarsk¹,
indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹ albo grupow¹ praktykê lekarsk¹ lub przez pielêgniarki i
po³o¿ne wykonuj¹ce indywidualn¹
praktykê, indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lub grupow¹ prak-

tykê pielêgniarek, po³o¿nych. Program szczepieñ ochronnych podaje
G³ówny Inspektor Sanitarny w formie komunikatu publicznego do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku.
Sk³ada siê on z trzech czêœci
zasadniczych:
· Szczepienia obowi¹zkowe
dzieci i m³odzie¿y wed³ug wieku;
szczepienia obowi¹zkowe osób nara¿onych w sposób szczególny na
zaka¿enie (ujête w kalendarzu
szczepieñ)
· Szczepienia zalecane nie finansowane ze œrodków znajduj¹cych siê w bud¿ecie Ministra Zdrowia (s¹ to szczepienia dodatkowe)
· Informacje uzupe³niaj¹ce
Nadzór nad prawid³owoœci¹
wykonywania szczepieñ ochronnych jak równie¿ analizê realizacji
szczepieñ prowadzi Pañstwowa Inspekcja Sanitarna.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje dzia³ania
przymuszaj¹ce osoby uchylaj¹ce
siê od obowi¹zku szczepieñ ochronnych.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Dziale Epidemiologii PPIS
w £obzie, w punktach szczepieñ
oraz na stronie internetowej
www.szczepienia.pzh.gov.pl.
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w £obzie
Lek. med. Kazimierz Cieciel¹g

A jednak inwestycje bêd¹
(POWIAT).Na naszej stronie
internetowej Czytelnik
napisa³: „w styczniu
opisaliœcie sprawê rond
w mieœcie. Tymczasem
wystarczy³o zweryfikowaæ
informacjê u Ÿród³a i
zobaczyæ jak „powa¿nie”
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
nas potraktowa³. ¯adnych
inwestycji w rejonie nie
bêdzie.” Za rad¹ internauty
zwróciliœmy siê o wyjaœnienie
tej kwestii „do Ÿród³a”.
W odpowiedzi Kazimierz Grygorcewicz z Wydzia³u Dróg ZZDW
Koszalin poinformowa³, ¿e „Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie wykona³ w roku ubieg³ym studium doku-

mentacyjne dotycz¹ce analizy uk³adu komunikacyjnego w miejscowoœci £obez w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr. 151. W zwi¹zku z powy¿szym, w uzgodnieniu z UM £obez,
bêd¹ realizowane etapowo, po wykonaniu dokumentacji technicznej,
poszczególne elementy tego studium. Realizacja poszczególnych
etapów bêdzie prowadzona w ramach inwestycji objêtych bezpieczeñstwem ruchu drogowego /
BRD/ i wspó³finansowana przez
UMiG £obez. Dlatego te¿ o informacjê dot. uzgodnieñ zwi¹zanych z
etapowaniem przebudowy proszê
zwracaæ siê do Urzêdu. Dodatkowo
ZZDW Koszalin planuje wykonanie
w roku bie¿¹cym nastêpuj¹cych robót: przebudowa drogi nr 151 odc.
£obez - Wêgorzyno (3 km), odnowa
drogi nr 148 odc. Starogard - £obez
(0,7 km) oraz przebudowa skrzy¿owania dróg nr 147 i 148 w m. £obez
(ulice Bema i Kiliñskiego).” mm
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£obeskie stacje kontroli bezpieczne
– zapewnia wicestarosta
(POWIAT). Za spraw¹ telewizji strach ogarn¹³ wielu w³aœcicieli samochodów. Przeprowadzona
przez NIK kontrola wybranych
stacji diagnostycznych na terenie
kraju wykaza³a, ¿e ok. 1,5 mln
w³aœcicieli aut mo¿e mieæ niewa¿ne dowody rejestracyjne.
Przyczyn¹ tych zagro¿eñ s¹ zaniedbania wydzia³ów komunikacji
starostw powiatowych, które nie
prowadzi³y wymaganych kontroli
stacji. Jak wygl¹da sytuacja w powiecie ³obeskim? Wprawdzie NIK
nie przeprowadzi³ na naszym terenie kontroli stacji diagnostycznych, jednak, jak zapewnia wicestarosta Ryszard Brodziñski, w³aœciciele samochodów mog¹ spaæ
spokojnie.

– Klienci naszych stacji diagnostycznych mog¹ nie baæ siê kontroli
drogowych – mówi Ryszard Brodziñski. W powiecie ³obeskim s¹
cztery stacje diagnostyczne, jedna
w Resku i trzy w £obzie, w tym dwie
stacje maj¹ status okrêgowych, a
wiêc uprawnionych do sprawdzania stanu technicznego pojazdów
ponad 3,5-tonowych. Wszystkie
stacje s¹ kontrolowane przez wydzia³ komunikacji przynajmniej
raz w roku. Ostatnie kontrole mia³y
miejsce w drugim pó³roczu ubieg³ego roku, a prowadzone s¹ niezwykle skrupulatnie i rygorystycznie. Nie tak dawno na przyk³ad, w
wyniku przeprowadzonej kontroli,
jeden z diagnostów utraci³ swoje
uprawnienia – powiedzia³ wicestarosta Brodziñski. –
mm

Bêd¹ remontowaæ
(WOROWO). Zosta³ ju¿ og³oszony przetarg na remont œwietlicy wiejskiej w tej miejscowoœci.
Gmina, bêd¹c¹ w³aœcicielem
œwietlicy, planuje wykonaæ w niej
wykonanie nowych posadzek, sufitu podwieszanego kasetonowego,
wymieniæ pokrycie dachowe z p³yt
azbestowo – cementowych na bla-

chodachówkê, wymieniæ rynny i
rury spustowe oraz okna i drzwi.
Podczas prac remontowych zostan¹
naprawione schody wejœciowe i
wymieniona scena wewn¹trz œwietlicy. Œwietlica w Worowie doczeka
siê równie¿ wymiany instalacji c.o.
oraz instalacji elektrycznej, a jej
œciany – nowych tynków i œwie¿ej
farby.
mm

Zarz¹d Dróg planuje
(POWIAT). Zarz¹d Dróg Powiatowych podczas sesji powiatu
przedstawi plan prac drogowych.
W zamierzeniach inwestycyjnych
zabrak³o gminy Wêgorzyno.
W £obzie na ten rok zaplanowano:
budowê chodników przy ul. Spokojnej
wraz z parkingiem na 20 stanowisk naprzeciwko SP 2 oraz drugi parking na
3-4 stanowiska naprzeciwko starego
przedszkola miejskiego, planowany
koszt zadania wynosi 25 tys. z³. Kolejne 100 tys. z³ ma zostaæ przeznaczone
na wyrównanie wraz z powierzchniowym utwardzeniem ulicy Spokojnej.
Planuje siê równie¿ wykonanie chodnika od skrzy¿owania z ul. £obzówek
do skrzy¿owania z ul. Przemys³ow¹
(wzd³u¿ posesji 19-29) strona prawa.
Na wysokoœci ul. £obzówek planowane jest w³¹czenie siê przejœciem dla
pieszych w chodnik po stronie lewej
oraz budowê nowego chodnika przez
wyspê na skrzy¿owaniu z ul. Pó³nocn¹
w³¹czaj¹c siê w istniej¹cy ci¹g pieszych po stronie lewej ul. Bocznej.
Równie¿ w tym mieœcie planowane s¹
prace z wi¹zane ze skorygowaniem
³uku na skrzy¿owaniu ul. Spokojnej i
Siewnej wykonuj¹c przejœcie dla pie-

szych, tworz¹c w ten sposób ci¹g pieszy z ul. Chopina. ZDP zarezerwowa³
42 tys. z³ na opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu na
rzece Redze na drodze Meszne £obez.
W miejscowoœci Zagórzyce na
budowê chodników ZDP zaplanowa³
14 tys. z³.
W gminie Resko Zarz¹d zaplanowa³ 8 tys. z³. na wykonanie chodników
w miejscowoœci £abuñ Wielki oraz
oko³o 60 tys. z³ na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowê
drogi Resko-Ostrzyca.
W gminie Dobra z kolei Zarz¹d
Dróg Powiatowych zamierza wykonaæ chodniki w miejscowoœci B³adkowo za kwotê 6.200 z³ oraz remont
nawierzchni ulicy Zielonej w Dobrej
za kwotê 80 tys. z³. W tym roku Zarz¹d
opracuje dokumentacjê na remont
drogi Borkowo-Dobra-Bród na odcinku Dobrkowo-Dobra. Na ten cel
ZDP zaplanowa³ ok. 10 tys. z³.
W gminie Radowo Ma³e w tym
roku ma zostaæ wykonany chodnik w
miejscowoœci Orle za kwotê 46 tys. z³
i opracowana dokumentacja na remont drogi Borkowo-Dobra-Bród na
odcinku Rogowo-Dargomyœl za kwotê ok. 10 tys. z³.
mm
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Bezpieczne maluchy z Dobrej

Uszkodzi³ samochód
W nocy z 10 na 11 kwietnia br. w
£obzie, przy ul. Siewnej, nieznany
sprawca rzuci³ kostk¹ brukow¹ w
przedni¹ szybê samochodu marki
Skoda Fabia. W³aœciciel samochodu swoje straty oszacowa³ na kwotê
300 z³.

Pijani kierowcy nadal
zagra¿aj¹
W œwi¹teczny weekend policjanci na terenie powiatu ³obeskiego zatrzymali ³¹cznie 8 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Wœród zatrzymanych by³o 5 kieruj¹cych samochodami, jeden kieruj¹cy rowerem oraz
1 rowerzysta.
W pi¹tek poprzedzaj¹cy œwiêta
zatrzymano w £obzie, przy ul.
Orzeszkowej, Daniela S. kieruj¹cego samochodem marki Suzuki, któ-

ry mia³ 0.29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Na tej samej ulicy, pó³ godziny póŸniej, tj. o 13.45,
zatrzymano Wies³awa K., który kierowa³ Hond¹ Civic maj¹c 0.94 mg/
l. W tym samym dniu zatrzymano na
terenie gminy Wêgorzyno dwóch
rowerzystów; Stanis³aw G. mia³
0.56 mg/l, a Zenon B. 0.44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sobota „nale¿a³a” do mieszkañców gminy Dobra; tutaj zatrzymani
mieli we krwi po 0.63 mg/l alkoholu
oraz 0.47 mg/l. Pierwszy dzieñ
œwi¹t równie¿ zakoñczy³ siê zatrzymaniem nietrzeŸwych kierowców,
tym razem na drodze Gostomin Radowo Wielkie zatrzymano kieruj¹cego Fordem Fiesta, który mia³
0.29 mg/l oraz w Wêgorzynie kierowcê ci¹gnika, który posiada³ 0.83
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszystkim kieruj¹cym
gro¿¹ kary do 2 lat pozbawienia
wolnoœci oraz grzywny.

W dniu 15 kwietnia br.
dzielnicowi z Posterunku Policji
w Dobrej gm. £obez
przeprowadzili pogadankê
z dzieæmi z klasy 0 Szko³y
Podstawowej z Dobrej na temat
bezpiecznego zachowania siê
na drodze.
Dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobrej podczas patrolowania
ulic miasta zauwa¿yli grupkê dzieci
spaceruj¹cych z wychowawczyni¹.
Postanowili zaprosiæ dzieci do posterunku i przekazaæ im kilka cen-

nych uwag na temat bezpiecznego
poruszania siê po drodze.
Zwrócili szczególna uwagê na
bezpieczne przechodzenie przez
jezdniê, niebezpieczne zabawy przy
drodze czy te¿ w³aœciwe oznakowanie rowerów. Dzieci mog³y tak¿e
zobaczyæ policyjny radiowóz,
wsi¹œæ do niego i poczuæ siê prawie
policjantem.
Na pami¹tkê spotkania zerówkowicze otrzymali odblaski, które
s¹ bardzo przydatne w dbaniu o
bezpieczeñstwo dzieci podczas poruszania siê na nieoœwietlonych terenach.
asp. Anna Gembala

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy
SSR S³awa Miszel, Protokolant Katarzyna Weso³a, przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko-Wilk, po rozpoznaniu dnia 26.03.2009 r. sprawy

Krzysztofa Paw³a Koceli
s. S³awomira i El¿biety z d. Wrochna, ur. 21 maja 1984 r. w Resku,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 29 stycznia 2009 r. w £obzie, po drodze
publicznej na ul. Hanki Sawickiej, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,84 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, przy czym jednoczeœnie nie zastosowa³ siê do
orzeczonego wobec jego osoby przez S¹d Rejonowy w £obzie na mocy
wyroku z dnia 29.10.2008 r., sygn. akt II K 419/08
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w wymiarze 3 lat, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk z zb. z art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk
orzeka
I. Oskar¿onego Krzysztofa Paw³a Kocelê uznaje siê za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art 70 par. 1 pkt. 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
IV. Na podstawie art. 71 par 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
grzywny w wysokoœci 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 2 i art. 3 ust.
2 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 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych.

Na zdjeciu dzielnicowi: m³. asp. Piotr Opieka i st. sierz.
Sebastian Szyliñski z Posterunku Policji w Dobrej.

Wyrok
Sygn. Akt II K 80/09 Ds. 115/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, St. Sekretarz: Katarzyna Weso³a, bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 31.03.2009r. sprawy

Krzysztofa Komorowskiego
s. Jana i Anoniny z d. Gawlik, ur. 12 grudnia 1958r. w Dobropolu;
oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 30 stycznia 2009r. o godzinie 14.20 w Dobrej na ul. Pi³sudskiego kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a § 2 kk orzeka:
1. Oskar¿onego Krzysztofa Komorowskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 2 kk
w zw. z art. 34 § 1 i § 2 kk i art. 35 § 1 kk wymierza mu karê 11 (jedenastu)
miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w
wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
2. na podstawie art. 42 § 1 i § 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
3. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
4. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

C MY K

Kronika naszych mieszkañców

Kacperek z rodzicami

Chrzest Bartosza

Tomcio

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Rozwi¹zani poprzednich krzy¿ówek zamieœcimy
w nastêpnym numerze gazety.

