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- Chcemy obroniæ ludzi. Jeœli zostan¹ zwolnieni, bêd¹ ¿yæ na
skraju nêdzy - mówi szef Zarz¹du Regionu Solidarnoœci ’80 Henryk Konieczny
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Lechu Kaczyñski
– darmowa porada
w sprawie TL
Kazimierz Rynkiewicz

Nawa³ wydarzeñ i nie wiadomo,
które wa¿niejsze, co wybraæ. W tym
nat³oku sprawy g³oœnie przys³aniaj¹ sprawy wa¿ne. Oczywiœcie na
pierwszym miejscu jest afera hazardowa i dymisje w rz¹dzie, a w tle
ustawianie ustaw. Wróciliœmy wiêc
do praktyk z minionych lat („lub
czasopisma” itd.), ale ja wcale nie
jestem jakoœ tym zdziwiony. Wybra³em jednak sprawê wa¿niejsz¹
dla naszej przysz³oœci – g³osowanie
w Irlandii i dalsze tego konsekwencje. Zanim jednak oddam g³os jednemu z obywateli, który postanowi³
udzieliæ rad naszemu prezydentowi,
pozwolê sobie pocieszyæ nas
wszystkich, ¿e choæ afera hazardowa to zgroza, to s¹ rzeczy jeszcze
gorsze od niej – oczywiœcie s¹ to
rz¹dy PiS-u. Có¿ tam jakieœ spotkanie ministra z biznesmenem w nocy
na cmentarzu, przy tym, ¿e Jaros³aw
Kaczyñski nie mia³ konta bankowego? Pamiêtacie to jeszcze? Od czego do czego doszliœmy...
Wracaj¹c do g³osowania Irlandczyków, ¿artuj¹c mo¿na powiedzieæ,
¿e nadal nie wiadomo, czy Irlandia
popar³a Traktat Lizboñski, bo - mówi¹c jêzykiem sportowym - jest remis 1:1 (raz powiedzia³a nie, raz powiedzia³a tak), wiêc trzeba by zarz¹dziæ dogrywkê. ¯arty na bok. Przegl¹daj¹c komentarze na internetowym salonie24, znalaz³em ciekawy
g³os „meha”, reklamuj¹cego swój
blog jako „G³os wolnego rolnika”.
Wiêc pos³uchajmy tego „rolnika”.
Lechu Kaczyñski – darmowa
porada w sprawie TL
Oj wpakowa³ siê Pan, wpakowa³
z t¹ obietnic¹ podpisania Traktatu
Lizboñskiego, wpakowa³. Jest na to
jednak rada i to rada pozwalaj¹ca
ostro zamieszaæ w ca³ym Euro-ko³chozie, zdobyæ trochê punktów w
s³upkach, zrobiæ coœ dobrego dla
Polski i Europy. Do rzeczy:
1. Traktat, na który zgodzili siê
Irlandczycy w referendum, to nie ten
sam traktat, który ratyfikowa³ Parlament. Pan obieca³ podpisaæ traktat
po przyjêciu go przez Irlandiê, a wiêc
musi Pan poczekaæ na ratyfikacjê
nowej wersji traktatu przez Parlament. Now¹ wersjê uwzglêdniaj¹c¹
ustêpstwa dla Irlandczyków powinny przyj¹æ te¿ inne pañstwa. Nie jest

to bowiem umowa miêdzy szemranym towarzystwem zasiadaj¹cym w
Brukseli a Irlandi¹, tylko miêdzy 25
niepodleg³ymi krajami. Zatem parlamenty krajowe musz¹ zgodziæ siê na
poprawki. Nikt w Brukseli nie ma
aktualnie prawa podpisywania traktatów miêdzy WE a innymi krajami.
Dopiero przyjêcie TL da tak¹ mo¿liwoœæ ku uciesze Rosji. Ju¿ im nie
bêdzie bruŸdzi³a jakaœ Polska czy
Estonia.
Nikt w WE nie wspomina o potrzebie ponownej ratyfikacji. Wszyscy to wiedz¹, ale nikt nie powie tego
otwartym tekstem, wiêc bêd¹ musieli odegraæ szopkê i daæ wiêcej czasu.
Czasu, który potrzebuj¹ brytyjscy
konserwatyœci, by po wygranych
wyborach og³osiæ referendum.
Wielka Brytania mo¿e po 70-latach
kolejny raz uratowaæ Europê. Prezydent Klaus ju¿ jest straszony odebraniem Czechom komisarza. Trzeba
wesprzeæ Czechów w nierównej
walce z postêpuj¹cym totalitaryzmem.
2. Karta Praw Podstawowych.
By³em bardzo pozytywnie zaskoczony, gdy rz¹d PiS przyst¹pi³ do
protoko³u brytyjskiego, dziêki czemu Polska by³aby wy³¹czona spod
tego dokumentu przypominaj¹cego
nazistowskie lub komunistyczne
przepisy socjalne. Uznawany za socjalistyczny PiS razem z pragmatycznymi zawsze w tych sprawach
Brytyjczykami uratowa³ nas przed
totalnym zniszczeniem wolnego
rynku, zakwestionowaniem prawa
w³asnoœci oraz tradycji.
Nazywany prawicowym i liberalnym PO, na czele z Donaldem Tuskiem, który wprost przyznaje, ¿e TL

nie czyta³, a podpisa³, co zakoñczy³oby karierê polityka w normalnym
kraju, grozi wycofaniem z protoko³u
brytyjskiego. Proszê jako warunek
podpisania Traktatu za¿¹daæ ustawy zobowi¹zuj¹cej rz¹d do nie przyjmowania KPP. Eurofundamentaliœci
s¹ tak zaœlepieni samym TL, ¿e dziêki
temu uda siê unikn¹æ najwiêkszego
z³a, jakim jest KPP. Tu warto powo³aæ siê na brytyjskie rozwi¹zania, oni
potrafi¹ chroniæ swoj¹ gospodarkê
przed socjalizmem, w³aœnie dziêki
oporowi wobec unijnego socjalizmu, setki tysiêcy naszych rodaków
mo¿e tam pracowaæ, gdy tymczasem
w Niemczech bezrobocie roœnie proporcjonalnie do przyjmowanych
tam rozwi¹zañ maj¹cych zrobiæ pracownikowi dobrze.
3. Proszê wyci¹gn¹æ wnioski z
tego, co og³osi³ niemiecki Federalny
Trybuna³ Konstytucyjny, proszê
jako warunek podpisania traktatu
og³osiæ koniecznoœæ zmiany w Konstytucji, tak by prawo unijne nie
by³o stosowane w Polsce wprost.
Niemcy to powa¿ne pañstwo i warto
siê od nich uczyæ, lecz pomys³, by
nadrzêdnoœæ prawa Polskiego by³a
zapisana w ustawie, nie jest dobry.
Ustawê mo¿na zmieniæ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, gdyby Prezydentem zosta³ Olechowski lub Cimoszewicz, bêd¹ oni zgodnie ze swoj¹ niewolnicz¹ natur¹ d¹¿yli do podporz¹dkowania Polski brukselskim
cwaniakom, którzy w zamian zagwarantuj¹ im posadki, kiedy wyborcy
powiedz¹ doœæ. Tak powa¿na sprawa musi byæ zapisana w Konstytucji. Tu te¿ mo¿na sprawê ³adnie rozegraæ, bowiem ludzie o mentalnoœci
niewolniczej nie oœmiel¹ siê krytykowaæ niemieckich rozwi¹zañ.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Z pomoc¹
Roksanie
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, zê 10 paŸdziernika w godzinach
od 11.00 do 14.00 odbêdzie siê zbiórka publiczna przeprowadzona przez
wolontariuszy PCK.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na pomoc w rehabilitacji
poszkodowanej w wypadku uczennicy ³obeskiego liceum – Roksany
Kamiñskiej.
INFORMACJA

Cech Rzemios³
Ró¿nych
i Przedsiêbiorców
organizuje szkolenie
z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej . Cena promocyjna.
Bli¿szych informacji udzielamy
pod numerem telefonu 91 39 709 - 94
oraz w siedzibie biura Cechu przy ul.
S³owackiego 6 w £obzie.
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Pobili kolegê i zabrali
mu rower
(WÊGORZYNO) W minion¹ œrodê wieczorem, w Wêgorzynie, dwóch nieletnich pobi³o swojego kolegê, a nastêpnie sprawcy
skradli mu rower.
Oko³o godz. 19.45, dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie
otrzyma³ telefon od zap³akanego 17
letniego ch³opca, który oznajmi³, ¿e
przed chwil¹ zosta³ pobity przez

dwóch ch³opaków. Sprawcy przewrócili go na ziemiê, uderzali i kopali po
ca³ym ciele, a nastêpnie skradli rower.
Dy¿urny natychmiast skierowa³
w to miejsce policjantów z Posterun-

ku Policji w Wêgorzynie, którzy na
podstawie rysopisu podanego
przez ch³opca, zatrzymali jednego ze
sprawców. Okaza³ siê nim 16-letni
mieszkaniec Wêgorzyna, który
przyzna³ siê do pope³nionego czynu. Znane s¹ tak¿e dane drugiego ze
sprawców, który zostanie niebawem
zatrzymany. Obaj byli ju¿ wczeœniej
zatrzymywani za pope³nienie czynów karalnych. W przypadku rozboju, którego dopuœcili siê nieletni,
decyzje w ich sprawie podejmie S¹d
Rodzinny i Nieletnich.
(kp)

Kredyt
na deficyt
(RESKO). Rada Miejska w
£obzie podjê³a uchwa³ê w sprawie
zaci¹gniêcia kredytu w wysokoœci 2
milionów z³. Sp³atê d³ugu zaplanowano na lata 2010-2014.
Przypominamy, ¿e ju¿ w w
roku ubieg³ym Resko podjê³o
podobn¹ uchwa³ê, ale na kwotê
1 miliona z³.
mm
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- Chcemy obroniæ ludzi. Jeœli zostan¹ zwolnieni, bêd¹ ¿yæ na skraju nêdzy
- mówi szef Zarz¹du Regionu Solidarnoœci ’80 Henryk Konieczny

Provimi zwalnia i ruguje
Solidarnoœæ ’80
(£OBEZ) Do ³obeskiej
prokuratury wp³yn¹³ wniosek
o wszczêcie postêpowania
przeciwko zarz¹dowi spó³ki
„Provimi Polska”, za
utrudnianie dzia³alnoœci
zwi¹zkowej Zwi¹zkowi
„Solidarnoœæ 80”. Z kolei do
Pañstwowej Inspekcji Pracy
Zwi¹zek z³o¿y³ wniosek
o wszczêcie kontroli
w spó³ce w zakresie ³amania
podstawowych praw
pracowniczych, ustawy
o zwi¹zkach zawodowych
oraz ustawy o szczególnych
zasadach rozwi¹zywania
stosunków pracy z przyczyn
niedotycz¹cych
pracowników.

Nie widz¹ Zwi¹zku
Zwi¹zkowców dziwi, ¿e zarz¹d
Provimi (spó³ka produkuj¹ca paszê i
¿ywnoœæ dla zwierz¹t), firmy maj¹cej
dobr¹ sytuacjê ekonomiczn¹ oraz
zyski, mimo tego chce zwolniæ 180
pracowników, spoœród 1300 zatrudnionych w oddzia³ach w ca³ym kraju.
Takie zamiary, zdaniem zwi¹zkowców, s¹ jedn¹ z przyczyn utrudniania z pe³n¹ œwiadomoœci¹ dzia³añ
Miêdzyzak³adowej Organizacji
Zwi¹zkowej ONZZ Solidarnoœci ’80
na terenie zak³adu w £obzie.
Ju¿ 7 wrzeœnia bie¿¹cego roku,
do Zarz¹du Regionu Solidarnoœci
’80, maj¹cego siedzibê w Stargardzie
Szczeciñskim, wp³ynê³o pismo od
wiceprzewodnicz¹cego Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej
(MOZ) ONZZ Solidarnoœæ ’80 Stefana £uckiego, w sprawie utrudniania
dzia³alnoœci zwi¹zkowej przez Zarz¹d Provimi Polska.
Przewodnicz¹cy Regionu Henryk Konieczny skontaktowa³ siê w
tej sprawie z kierownikiem Wytwórni Pasz w £obzie Arturem Tomoniem, który oznajmi³, ¿e Zarz¹d Spó³ki nie zezwoli³ mu wyraziæ zgody na
zorganizowanie zebrania dla cz³onków Zwi¹zku nale¿¹cych do MOZ
ONZZ Solidarnoœæ ’80, zatrudnionych w Wytwórni Pasz w £obzie i
nakaza³ mu wystosowaæ pismo do
wiceprzewodnicz¹cego
MOZ
stwierdzaj¹ce, ¿e dzia³alnoœæ MOZ w

Provimi Polska jest nielegalna. Zarz¹d Regionu Solidarnoœæ ’80 postanowi³ zawiadomiæ prokuraturê w
sprawie wszczêcia postêpowania
zgodnie z Art. 35 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych. Dwa dni póŸniej Zarz¹d Regionu wniós³ do Prokuratury
Rejonowej w Stargardzie Szczeciñskim zawiadomienie pope³nienia
przestêpstwa przez Zarz¹d Spó³ki
Provimi Polska.

W kraju 180
pracowników na bruk
30 wrzeœnia zosta³ zwolniony z
pracy wiceprzewodnicz¹cy zwi¹zku
ONZZ Solidarnoœæ ’80 Stefan £ucki,
bez wczeœniejszego powiadomienia
zarz¹du Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej, co – zdaniem w³adz
Zwi¹zku – by³o z³amaniem przepisów.
Wed³ug zwi¹zkowców by³ to wyraŸny sygna³, ¿e zarz¹d spó³ki zamierza
zwolniæ wszystkich nale¿¹cych do
Solidarnoœci ’80. Sprawa o przywrócenie do pracy £uckiego trafi³a do
s¹du. Zdaniem szefa Zwi¹zku sprawa
jest wygrana i Spó³ka bêdzie musia³a
nie tylko przywróciæ go do pracy, ale
i zap³aciæ mu za okres, gdy pozostawa³ bez zatrudnienia. Jest to ju¿ kolejna tego typu sprawa, zwi¹zana ze
zwolnieniem pracowników.

2 paŸdziernika Zarz¹d Regionu
wystosowa³ pismo do Pañstwowej
Inspekcji Pracy, o wszczêcie kontroli w Spó³ce, w zakresie ³amania podstawowych praw pracowniczych,
ustawy o zwi¹zkach zawodowych
oraz ustawy z dnia 13 marca 2003
roku o szczególnych zasadach rozwi¹zywania stosunków pracy z
przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Jak twierdzi Henryk Konieczny, sytuacja w Provimi w
£obzie jest nieciekawa ju¿ od ubieg³ego roku, kiedy to zwolniono
dwóch zwi¹zkowców. Niedawno
zapad³ wyrok w stargardzkim s¹dzie, nakazuj¹cy przywrócenie ich
do pracy. Istniej¹ce w Provimi
zwi¹zki podpisa³y zgodê na zwolnienia grupowe, gdy tymczasem
zak³ad przynosi zyski. Tej sytuacji
nie rozumie szef Solidarnoœci ’80.
Nie podoba mu siê równie¿, ¿e zak³ad zwalnia³ starszych pracowników, w wieku oko³o 50 lat, którzy nie
maj¹ szans na znalezienie pracy, a
przyjmowa³ m³odych pi³karzy. W
tym przypadku równie¿ nie przedstawili zwi¹zkowi procedur, na podstawie których dochodzi³o do zwolnieñ i przyjêæ.
- W czerwcu w spó³ce okreœlili
limit zwolnieñ do 130 osób. My nie

wyraziliœmy na to zgody. We wrzeœniu ju¿ podnieœli do 180 osób, ale
nas ju¿ nie pytano o zdanie. Uznali,
¿e nasz Zwi¹zek nie istnieje. Pozosta³e zwi¹zki: Solidarnoœæ i Zwi¹zek
Pracowników Provimi Polska umowy podpisa³y. Zwalnianie bez naszej
zgody jest niezgodne z art. 2 ustawy
z 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwi¹zywania stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Nie mo¿na nie
uznawaæ istniej¹cego zwi¹zku zawodowego. Obecnie w Provimi w
£obzie, w zak³adowej Solidarnoœci
’80 jest 7 osób, wczeœniej by³o ponad 30. Ludzie zaczêli odchodziæ ze
Zwi¹zku, bo byli zastraszani. S³yszeli, ¿e jeœli bêd¹ nale¿eæ, to zostan¹
zwolnieni, a jak wypisz¹ siê, to bêd¹
nadal pracowaæ. A prawda jest taka,
¿e jeœli nie bêdzie zwi¹zku, to ludzi
zwolni¹ i og³osz¹ upad³oœæ. Dziwne
jest te¿, ¿e spó³ka co jakiœ czas zmienia swoj¹ sytuacjê prawn¹. Uwa¿amy, ¿e pod wzglêdem produkcji i
zysku sytuacja jest bardzo dobra.
Nie mamy jednak wgl¹du w dokumenty. Jak mo¿na rozmawiaæ o sytuacji ekonomicznej i pracownikach,
nie maj¹c przed sob¹ dokumentów?
Powiedzieli nam tylko, ¿e sytuacjê
przedstawili ustnie. Ustawa mówi, ¿e
taka informacja ma byæ przedstawiona na piœmie. Solidarnoœæ ’80 jest
przeciwna temu, co siê dzieje. Chcemy broniæ ludzi. Jeœli zostan¹ zwolnieni, bêd¹ ¿yæ na skraju nêdzy. W
spó³ce jest zatrudnionych ponad
tysi¹c osób. Przy zawieszonym funduszu socjalnym, zak³ad móg³by
obracaæ kwot¹ oko³o 100 tys. z³. To
z kolei uchroni³oby od zwolnieñ oko³o 50 osób. Zarz¹d jednak twierdzi, ¿e
nas nie ma. Skierowaliœmy sprawê do
prokuratury stargardzkiej, a ta przekaza³a sprawê do prokuratury w
£obzie. Teraz czekamy na wyniki
dochodzenia – powiedzia³ nam H.
Konieczny.
Na wyniki dochodzenia prokuratury i kontroli Inspekcji Pracy bêdziemy musieli poczekaæ. Jak poda³
portal spo¿ywczy, spó³ka Provimi
Polska od maja br. zwolni³a 118 osób.
D³ugoletni dyrektor Provimi £obez
Marian P³óciennik w marcu tego
roku opuœci³ zak³ad i zosta³ prezesem
zarz¹du Polskich Zak³adów Zbo¿owych sp. z o.o. w Wa³czu.
MM
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Znowu zap³acimy za cwaniaków
Wprawdzie badania
wykazuj¹, ¿e homo
sapiens sapiens
pojawi³ siê na ziemi
oko³o 150-200 tys.
lat temu, trudno nazwaæ myœl¹cym
kogoœ, kto wrzuca
do fontanny kwietniki, wyrywa ³awki i
kwiaty na parkingach leœnych, jeŸdzi
quadami po molo
nad jeziorem, czy
wyrzuca œmieci do
lasu czy podrzuca
na parkingach.
Trudno te¿ tak nazwaæ wszystkich, którzy widz¹c to, nie reaguj¹ i
daj¹ milcz¹ce przyzwolenie na to,
aby zaraz po takich aktach urz¹d siêga³ do naszych kieszeni, by naprawiæ
szkody. Naprawa szkód i likwidacja
dzikich wysypisk to koszty rzêdu
kilkaset z³otych, jeœli zsumowaæ pieni¹dze, jakie na ten cel wydaj¹ urzêdy miejskie i Nadleœnictwo £obez. Za
te pieni¹dze ka¿dego roku wspólnymi si³ami jednostek mog³yby powstawaæ piêkne drogi, obiekty, pieni¹dze mog³yby byæ przeznaczane
dla m³odzie¿y, klubów itd. Na razie
kierowane s¹ na sprz¹tanie po cwaniakach, którzy maj¹c swoje firmy
wywo¿¹ na parkingi zu¿yty sprzêt i
ciesz¹ siê, ¿e my za nich p³acimy, a oni
mog¹ zaoszczêdzone pieni¹dze przeznaczaæ na w³asne zachcianki. Patrz¹c na to, w jaki sposób niszczone
s¹ wszelkie miejsca odpoczynku zarówno na terenie miast, jak i poza
nimi, nachodzi smutny wniosek, ¿e
dzikie zwierzêta dla których stawiane
s¹ paœniki i wszelkiego typu urz¹dzenia maj¹ wy¿szy iloraz inteligencji od
tych, którzy œmi¹ nazywaæ siê cz³owiekiem myœl¹cym. I jest druga smutna refleksja, ¿e jeœli nawet z³apa³oby
siê kogoœ na niszczeniu urz¹dzeñ, a
osoba taka by³aby niepe³noletnia, to
kara by³aby bardzo ³agodna, na tyle
³agodna, ¿e ani rodzice, ani oni sami
nie odczuliby na w³asnej skórze
wstydu, ani odpowiedzialnoœci ekonomicznej. M³odych ludzi nie karze
siê dotkliwie, bo jak t³umacz¹ instytucje sprawiedliwoœci – m³odzi ludzie s¹ niezwykle wra¿liwi. Jak bardzo – widaæ na zdjêciach. Tak¹ sam¹
wra¿liwoœci¹ mog¹ poszczyciæ siê

doroœli – którzy takich zachowañ
ucz¹.
Gdyby ci, którzy funduj¹ nam
kolejne wydatki na sprz¹tanie po
nich, raz zap³acili za wyrz¹dzone
szkody swoim dzia³aniem, byæ mo¿e
nauczyliby siê, ¿e wspólne – to znaczy wspó³odpowiedzialne. Zachwycamy siê Zachodem, ¿e tam jest piêknie i cywilizowanie, ale sami zachowujemy siê gorzej, ni¿ te zwierzêta,
których pozbawiamy rozumu. Pytanie tylko gdzie nasze rozumy, skoro
co rusz wizerunki ukazane na zdjêciach spotykamy zarówno w lesie,
jak i w mieœcie.
mm
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Powiat wkracza z remontami
(POWIAT). W zwi¹zku z tym, ¿e
jest mo¿liwoœæ otrzymania dofinansowania inwestycji drogowych z
ró¿nych Ÿróde³ starostwo w £obzie
postanowi³o skorzystaæ szczêœcia
we wszystkich dostêpnych. I tak
wnioski na dofinansowanie zadañ
wymagaj¹cych sporych nak³adów
finansowych znalaz³y siê, lub
znajd¹ na biurkach ró¿nych decydentów.
Tzw. Schetynówki daj¹ mo¿liwoœæ dofinansowania inwestycji w
50 proc., ale nie wiêcej ni¿ w wysokoœci 3 milionów z³. Starostwo dosz³o do wniosku, ¿e mog³oby ubiegaæ siê o dofinansowanie drogi Resko-£osoœnica, której koszt wykonania wynosi 6 mionów z³, czyli
kwalifikuje siê do z³o¿enia wniosków na maksymalne dofinansowanie. Drugim Ÿród³em jest RPO, w którym otrzymuje siê do 50 proc. dofinansowania i nie wiêcej ni¿ 3 miony

z³ na inwestycjê. Wprawdzie starostwo zak³ada³o, ¿e z RPO bêdzie
koñczyæ drogê Resko-Wêgorzyno
rozpoczêt¹ w ubieg³ym roku, to jednak przekalkulowa³o i dosz³o do innych wniosków. Na zakoñczenie inwestycji potrzebuje bowiem 9.700
tys. z³. Przy za³o¿eniu, ¿e przymierzy
siê do zakoñczenia inwestycji w nastêpnym roku i z³o¿y wniosek na
maksymaln¹ dostêpn¹ kwotê 3 milionów z³, to z w³asnego bud¿etu
musi wy³o¿yæ pozosta³e 6.700 tys. z³.
Samorz¹dowcy policzyli, przeliczyli
i doszli do konkluzji, ¿e jeœli wyst¹pi¹ z wnioskami na dwie mniejsze
inwestycje, to mog¹ pozyskaæ wiêcej dotacji., problem w tym, ¿e na
jedn¹ inwestycjê nie mog¹ z³o¿yæ
wniosków o dofinansowanie do
dwóch ró¿nych Ÿróde³ wsparcia.
Wymyœlili wiêc, ¿e nie bêd¹ wykonywaæ ca³ego odcinka drogi i zadanie
podziel¹ na czêœci. W ten sposób
wysokoœæ dofinansowania na tê

drogê bêdzie w sumie wy¿sza, a jednoczeœnie maj¹ szanse otrzymaæ
wsparcie na inn¹ drogê.
Tym sposobem starostwo postanowi³o ograniczyæ siê na razie do
remontu drogi z Wêgorzyna do Runowa do przejazdu wraz z mostem
poza tym odcinkiem w Runowie przy
m³ynie. Koszt tego zadania wyniesie
3.700 z³. Przypominamy, ¿e wniosek
na to zadanie zosta³ ju¿ odrzucony w
roku ubieg³ym, samorz¹dowcy maj¹
jednak nadziejê, ¿e tym razem zostanie przyjêty. W tej chwili starostwo
wnioskuje o kwotê w wysokoœci
1.850 tys. z³.
- Robi¹c drogê Resko-Wêgorzyno za 9.700 tys. z³ i przy za³o¿eniu, ¿e
otrzymalibyœmy pieni¹dze, to kwota
wynosi³aby 3 miliony z³. Robi¹c ten
urywek do Runowa z Wêgorzyna i
drogê Resko-£osoœnica otrzymamy
³¹cznie 4.850 tys. z³ – powiedzia³
wicestarosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski.

Kolejn¹ inwestycj¹, do której
przymierza siê starostwo jest droga
z Wêgorzyna do Kraœnika. Zdaniem
wicestarosty jest ona w tragicznym
stanie.
– Poziomy wynosz¹ tam oko³o 30 cm ró¿nicy, grozi to wypadkiem. Ta droga oszacowana jest na
840 tys. z³, my wnioskujemy o 220
tys. z³ doda³ R. Brodziñski.
Powiat nie chce równie¿ zbytnio zwlekaæ z remontem mostu w
Unimiu, który jest w bardzo z³ym
stanie. Na ten cel samorz¹dowcy
bêd¹ ubiegaæ siê wsparcia z Rezerwy Pañstwowej.
- Tam jest zak³ad maj¹cy ciê¿ki
transport, noœnoœæ tego most jest
zagro¿eniem. W trosce o rozwój i
funkcjonowanie tego zak³adu
przyjêliœmy, ¿e bêdziemy remontowaæ most w Unimiu, a koszt to milion z³. Sk³adamy wniosek o dofinansowanie w wysokoœci 500 tys.
z³ – doda³ wicestarosta.
mm

Dworzec piêkniejszy

Wejd¹ w gara¿e

(£OBEZ). Gdy pustoszej¹ ulice
miasta, a ruch komunikacyjny zanika, na ³obeskim dworcu PKP rozpoczynaj¹ siê prace i nie dotycz¹
one tylko naprawy torowiska.

(£OBEZ) Do Rady Miejskiej w
£obzie wp³ynê³a skarga na burmistrza trzech mieszkañców miasta.
Dotyczy³a ona brakiem dzia³añ na
terenie gara¿owiska w £obzie. Radni skargê uznali za niezasadn¹.

Ju¿ od 22 wrzeœnia w holu dworca PKP w £obzie trwaj¹ prace modernizacyjne. Aby remont nie kolidowa³
z ruchem panuj¹cych na dworcu,
modernizacja przebiega od 22.00 do
6.00. Urzêdowi Miejskiemu w £obzie
uda³o siê dojœæ do porozumienia z

PKP nieruchomoœci, w ramach którego PKP przekazuje materia³y, a
gmina dba o wykonanie prac. W ramach remontu zostan¹ zdjête czarne
ok³adziny przy kasach, zbudowana
zostanie dalsza czêœæ podjazdu dla
niepe³nosprawnych oraz zostan¹
pomalowane œciany. Koszt zadania
wynosi 10 tys. z³. W trzecim etapie
zostan¹ wyremontowane schody.
Równoczeœnie przy okazji modernizacji torowiska maj¹ byæ podwy¿szone perony o 35 cm.
mm

Wreszcie pod
ciœnieniem
(KLÊPNICA). Ju¿ na koñcowym
etapie s¹ prace zwi¹zane z wymian¹
sieci wodoci¹gowej w tej miejscowoœci. Prace prowadzi firma ze Œwidwina.
Wprawdzie w Klêpnicy istnia³a
wczeœniej sieæ wodoci¹gowa, jednak woda nie mia³a odpowiedniego
ciœnienia, a kanalizacja by³a stara i
niesprawna.

Przedsiêbiorstwo ze Œwidwina
w³aœciwie przebudowa³o ju¿ dotychczasow¹ sieæ. Obecnie trwaj¹
ju¿ tylko prace kosmetyczne.
Podobna sytuacja jest w Rynowie. Tam jednak wymiana sieci rozpocznie siê prawdopodobnie w
przysz³ym roku, choæ przetarg ma
zostaæ rozstrzygniêty ju¿ w roku
obecnym.
mm

Skar¿¹cy zarzucaj¹ Burmistrzowi
brak dzia³añ o wszczêcie postêpowania administracyjnego zobowi¹zuj¹cego do wykonania urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych zalewaniu przez wody opadowe gara¿y przy ul. Bocznej w
£obzie. Na temat zalewania gara¿owisk niejednokrotnie pojawia³y siê
artyku³y na ³amach naszego tygodnika. Problem w tym, ¿e postêpowanie

administracyjne nie zosta³o wszczête.
Ju¿ w grudniu 2008 roku w³aœciciele gara¿y przy ul. Bocznej w
£obzie zostali poinformowani, ¿e
zadanie odwodnienia terenu gara¿y
przy ul. Bocznej zosta³o ujête do realizacji w planie bud¿etu Gminy
£obez na 2009 rok. Burmistrz uzna³,
¿e nie zachodzi potrzeba wszczêcia
postêpowania administracyjnego
celem wydania decyzji nakazuj¹cej
usuniêcie nieprawid³owoœci.
Równoczeœnie burmistrz £obza
podpisa³ ju¿ umowê na wykonanie
zadania.Termin realizacji umowy przewidziany do 30 listopada 2009 r. Prace
ma wykonaæ firma ze Œwidwina. mm

Pó³metek
w starostwie
(POWIAT). Bud¿et powiatu
³obeskiego za pierwsze pó³rocze zamkn¹³ siê dochodami w kwocie
17.139.019,96 z³ co daje 55,13 proc.
planu rocznego.

Subwencje pañstwa wynosi³y
8.993.050 z³. Równoczeœnie wydatki wynios³y 14.336.358,09 z³ co
stanowi 40,43 proc. planu rocznego.
mm
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- Czy nabywca zrobi tam hotel, czy basen, to mnie nie bêdzie interesowa³o

Ludzie bêd¹ umieraæ
(POWIATU). Tylko od zgody cz³onka jednego
podpisu zale¿y funkcjonowanie od przysz³ego roku
przychodni w £obzie i szpitala w Resku. Losy opieki
zdrowotnej w naszym powiecie wisz¹ na w³osku
tym bardziej, ¿e Miros³aw Keller cz³onek zarz¹du
powiatu stargardzkiego nie chce siê zgodziæ na
przed³u¿enie dzier¿awy dla firm medycznych
œwiadcz¹cych us³ugi w szpitalu w Resku
i w ³obeskiej przychodni.
Termin podpisywania kontraktów
mija w tym miesi¹cu, a powiat stargardzki nie zamierza przed³u¿aæ dzier¿awy dla firm dzia³aj¹cych na terenie
szpitala w Resku. Jeœli Chirurg i Intermed nie uzyska dzier¿awy na szpital, to
z dniem 1 stycznia przysz³ego roku
firmy nie bêd¹ mieæ kontraktów. Jak
zauwa¿yli lekarze z Chirurga, jeœli raz
straci siê kontrakt, nigdy ju¿ siê go nie
odzyska, a kontrakty, to nie tylko szpital w Resku, ale i ³obeska przychodnia.
W swoim wyst¹pieniu Zofia Krupa powiedzia³a jednak, ¿e na likwidacjê czeka
z utêsknieniem.
Miesi¹c temu nast¹pi³y istne zmiany w starostwie stargardzkim bêd¹cym
w³aœcicielem obiektów przychodni i
szpitala. W sk³ad zarz¹du powo³ano
Miros³awa Kellera. W jego kompetencjach jest s³u¿ba zdrowia.
W pierwszym rzêdzie postanowi³
jak najszybciej sprzedaæ szpital i przychodniê bez wzglêdu na to, co tam powstanie. Swoje zdanie przedstawi³
podczas sesji Rady Powiatu w £obzie
30 wrzeœnia.
Nie myœl¹c przed³u¿aæ dzier¿awy
ani pomieszczeñ szpitalnych, ani przychodni, Stargard Szczeciñski równoczeœnie zwróci³ siê do Starostwa w
£obzie o u¿yczenie ruchomoœci szpitalnych znajduj¹cych siê Resku. By³o
to konieczne do tego, aby powiat stargardzki, wystêpuj¹c do NFZ o kontrakt, móg³ pokazaæ, ¿e ma na czym
pracowaæ. Starostwo w £obzie, bêd¹ce
w³aœcicielem ruchomoœci szpitalnych i
nieœwiadome zamierzeñ powiatu stargardzkiego, chêtnie na u¿yczenie przy-

zwoli³o. Jakie¿ by³o zdziwienie, podczas sesji Rady Miasta, gdy okaza³o siê,
¿e Miros³aw Keller nie zamierza podpisywaæ dzier¿aw tym samym raz na
zawsze uniemo¿liwiaj¹c jakiekolwiek
kontraktowanie us³ug na naszym terenie. Chyba ¿e – powiat ³obeski wy³o¿y
20 milionów z 30.milionowego bud¿etu. Przypominamy, ¿e obiekty, za które
musimy obecnie zap³aciæ oko³o 5 milionów z³ (w marcu Stargard chcia³ ³¹cznie
8 milionów) otrzyma³ od naszego powiatu za darmo.
Magiczny plan B
Jak poinformowa³ M. Keller z
dniem 1 listopada 2010 roku, zgodnie z
uchwa³¹ Rady Powiatu w Stargardzie,
SP ZOZ w £obzie ulegnie likwidacji.
Ustawa o samorz¹dzie powiatowym
mówi, ¿e na terenie danego powiatu
jednostka samorz¹du terytorialnego
organizuje funkcjonowanie s³u¿by
zdrowia, w tym stacjonarnego leczenia
i jest to zadanie w³asne powiatu.
- Doszliœmy do wniosku, ¿e nie jesteœmy zainteresowani œwiadczeniem
us³ug poprzez szpital stargardzki na
terenie powiatu ³obeskiego. Z punktu
widzenia powiatu stargardzkiego i bud¿etu istot¹ powiatu jest rozwi¹zanie
problemu SP ZOZu w likwidacji w
£obzie pod wzglêdem ekonomicznym –
finansowym. Doskonale pañstwo
wiedz¹, ¿e w dniu zakoñczenia likwidacji wszelkie zobowi¹zania, które zostaj¹, przechodz¹ na bud¿et powiatu.
Doskonale zdajemy sobie z tego sprawê i dlatego przygotowujemy ró¿ne
warianty, aby ten scenariusz przeszed³

jak najmniej boleœnie dla bud¿etu powiatu. Jakiekolwiek zad³u¿enia czy
zobowi¹zania powoduj¹ to, ¿e nie realizuje siê tej czy innej inwestycji, b¹dŸ
te¿ przesuwa siê w czasie, co nie jest
wcale takie dobre.
Pod koniec kwietnia tego roku pojawi³ siê mechanizm, który nam tê decyzjê u³atwi³. Jeœli nic siê nie pojawi, to
powiat stargardzki przyst¹pi do Planu
B, bo nie bêdzie mia³ innego wyjœcia.
Taki mechanizm powoduje, ¿e niektóre
ZOZ-y mog¹ ulec albo likwidacji, albo
przekszta³ceniu w spó³ki w ramach
powiatu. Powiat stargardzki nie jest
zainteresowany
poprowadzeniem
dzia³alnoœci na terenie powiatu ³obeskiego, bo nie jest to naszym zadaniem.
Po drugie rozwijamy szpital w Stargardzie, ¿eby œwiadczyæ us³ugi na terenie
szpitala stargardzkiego. Likwiduj¹c SP
ZOZ w £obzie, dostajemy z bud¿etu
pañstwa dotacje. S¹ zagwarantowane
pieni¹dze na pokrycie 100 proc. zobowi¹zañ publiczno-prawnych oraz zobowi¹zañ cywilno-prawnych w zakresie uzyskanych umorzeñ, porozumieñ
itd. Wiêkszoœæ zobowi¹zañ, jakie posiada SP ZOZ w £obzie, to s¹ zobowi¹zania publiczno-prawne, a wiêc mamy
gwarancjê, ¿e 100 proc. na te zobowi¹zania bêd¹ pokryte z bud¿etu pañstwa
– powiedzia³ M. Keller.
Jak zauwa¿y³, proces likwidacji nie
powinien trwaæ kilka lat, nazywaj¹c to
chorym procesem. Stwierdzi³, ¿e osoba
odpowiedzialna za taki stan rzeczy
powinna zostaæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci.
Hotel z basenem w szpitalu
Zdaniem samorz¹dowców z powiatu stargardzkiego, polityka jest bardzo
prosta: zobowi¹zania zostan¹ zbilansowane umorzeniami i dotacjami, bo jak
obliczyli, przy planie B, powiat stargardzki jest w stanie wyjœæ „dok³adnie
na zero”.
- Dostaniemy dotacje, bêd¹ umorzenia z bud¿etu centralnego, maj¹tek
sprzedamy, a je¿eli nie, to ten, kto zaoferuje wiêcej, bêdzie tym maj¹tkiem
dysponowa³. Od razu mówiê pañstwu

wprost, ¿e nie bêdziemy wtedy patrzeæ
z puntu widzenia spo³ecznego, ale ekonomicznego. I to jest cel, jaki postawiliœmy sobie w starostwie stargardzkim.
Teraz co dalej z funkcjonowaniem
lecznictwa na terenie powiatu ³obeskiego? Uczciwie mówiê – nie wiem. Oczekujê, ¿e rada powiatu ³obeskiego okreœli
siê, co chce z tym fantem zrobiæ. Dla nas,
z punktu widzenia powiatu stargardzkiego nie jest wa¿ne, kto bêdzie œwiadczy³ te us³ugi dla powiatu ³obeskiego.
My mamy inne cele, to ¿e jesteœmy s¹siadami, nie znaczy, ¿e nasze cele s¹
wspólne. Z drugiej strony zdajemy sobie
sprawê, ¿e w paŸdzierniku mija termin
sk³adania kontraktów do NFZ. Ale czy
ja mam daæ zgodê jakiemukolwiek podmiotowi na to, ¿eby sobie dzier¿awi³,
czy korzysta³ w jakikolwiek sposób z
tego maj¹tku trwa³ego, gdy podmiot ten
potrzebuje perspektywy trzyletniej, a
ja w listopadzie likwidujê SP ZOZ? I co
ja wtedy zrobiê? Ja takiej decyzji nie
podejmê. Po pierwsze to by³oby nieuczciwe, a po drugie nie jest to rozwi¹zanie d³ugofalowe – doda³ M. Keller.
Po d³ugim przemówieniu wyjaœniaj¹cym, ¿e powiat stargardzki przyst¹pi
do planu B oraz wyjaœnieniach zwi¹zanych ze skutkami i mo¿liwoœciami jego
wprowadzenia, goœæ sesji da³ do zrozumienia, ¿e ten mechanizm w³aœciwie
powinien zastosowaæ powiat ³obeski,
bo inaczej powiat stargardzki sprzeda
nieruchomoœci przy najbli¿szej pojawiaj¹cej siê okazji.
– Jeœli przyjdzie ktoœ za dwa dni i
powie - „kupujê ca³y ZOZ w likwidacji,
teraz s¹ kontraktacje, biorê to na siebie” my mu to sprzedamy. Nie bêdê wnika³
czy on to zrobi i jak to zrobi. Nie bêdê
wnika³ czy on œwiadczy us³ugi. Pozbêdziemy siê SP ZOZ-u w likwidacji £obzie
do 1 listopada nastêpnego roku. Je¿eli
trafi mi siê kupiec, sprzedam obiekty i czy
on sobie tam hotel, basen czy cokolwiek
innego zrobi, to nie bêdzie mnie to interesowa³o. – wyjaœni³ M. Keller.
Zabawa w kotka i myszkê
Zarówno zarz¹d powiatu ³obeskie-
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na ulicy?
go, jak i radni nie kryli oburzenia us³yszanymi informacjami. Po nowym
cz³onku zarz¹du spodziewali siê bardziej racjonalnych propozycji ni¿ jednej, balansuj¹cej na krawêdzi szanta¿u.
– Od wielu lat powiat stargardzki
bawi³ siê z nami w kotka i myszkê. Ju¿
od 2002 r dwie niezale¿ne kancelarie
prawnicze, które zajmuj¹ siê obs³ug¹
Ministerstwa Zdrowia, powiedzia³y,
¿e jedyna mo¿liwoœæ prze³o¿enia SP
ZOZ do powiatu ³obeskiego jest przez
likwidacjê. Wówczas to d³ug wynosi³
niepe³ne dwa miliony. Mo¿na to by³o
„po³kn¹æ”. Powiat ³obeski zapewne by
siê do³o¿y³. To nie rozbi³o siê o to, ¿e ja
nie chcia³em, tylko Stargard stawia³ takie warunki, jak dziœ.
– Mechanizmy, o których pan
mówi³, tylko w waszym odczuciu s¹ dla
nas najlepsze. Ten mechanizm polega na
tym, ¿e my bierzemy nieruchomoœci i
100 proc. d³ugów. A ja wcale nie zgadzam siê z panem, ¿e te wyliczanki
wyjd¹ na zero – powiedzia³ starosta
³obeski Antoni Gutkowski.
Starosta ³obeski nawi¹za³ do historii
rozmów z powiatem stargardzkim.
Zaznaczy³, ¿e wszelkie deklaracje nie
pokrywa³y siê z czynami. Przypomnia³ równie¿, ¿e dochodzi³o do takich
sytuacji, w których starosta stargardzki nie wiedzia³ o rozmowach toczonych
przez powiat ³obeski z wicestarost¹ i
odwrotnie. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e powiat stargardzki nie bra³ pod uwagê jakichkolwiek ustaleñ, a decyzje zmienia³
z dnia na dzieñ, nie informuj¹c o tym
powiatu ³obeskiego.
– Dochodzi³o do takich momentów, gdzie by³y ju¿ jakieœ ustalenia, gdzie
uczestniczyliœmy w sesjach poszczególnych rad gmin i proponowaliœmy
przyst¹pienie do spó³ki, gdzie gminy
podejmowa³y decyzje, czasami okreœla³y wysokoœæ œrodków, jakie w to w³o¿¹.
Czy to jest powa¿ne i uczciwe traktowanie drugiego partnera? Dosz³o do uzgodnieñ, a my siê bokiem dowiadujemy, ¿e
Stargard wycofa³ siê z tego. Takich
uzgodnieñ zwi¹zanych z SP ZOZem
³obeskim by³o mnóstwo. Kilkakrotnie
sk³adaliœmy propozycje zarówno ust-

nie, jak i pisemnie co do kupna czy innego sposobu rozwi¹zania. Na te propozycje albo nie otrzymywaliœmy ¿adnych
odpowiedzi, albo mieliœmy jedn¹ - bierzcie to wszystko z dobrodziejstwem –
doda³ starosta ³obeski.
Powiat bez opieki lekarskiej
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki, po wys³uchaniu cz³onka zarz¹du stargardzkiego, zauwa¿y³,
¿e jeœli podejœcie Stargardu nie zmieni
siê, to od 1 stycznia 40 tys. ludzi na tym
terenie, g³ównie osób starszych, zostanie pozbawionych opieki specjalistycznej. M. Keller broni³ siê, twierdz¹c,
¿e jeœli powiat stargardzki weŸmie na
siebie zobowi¹zania, to kosztem mieszkañców powiatu stargardzkiego. £obescy przedstawiciele starostwa i rady
argumentowali jednak, ¿e po pierwsze
bud¿et powiatu ³obeskiego wynosi 31
milionów i w ¿adnym razie nie jest w
stanie wydaæ 20 milionów na kupno nieruchomoœci i pokrycie d³ugów. Po drugie,
skoro to powiat stargardzki doprowadzi³ do zad³u¿enia, to teraz on powinien
za to zad³u¿enie p³aciæ.
Panie starosto! Nie têdy droga
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny Mieczys³aw Fojna, który nawet nie ukrywa³ wzburzenia.
– Jestem bardzo zdegustowany
pana wypowiedzi¹. Jestem kierownikiem wydzia³u nieruchomoœciami, od
czterdziestu lat pracujê w urzêdzie.
Muszê siê uspokoiæ, by z panem rozmawiaæ. Ten szpital œwiadczy us³ugi dla
naszego spo³eczeñstwa. Wy tego nie
kupiliœcie! Wy dostaliœcie to za darmo od
Pañstwa. My nie chcieliœmy u was byæ.
My mogliœmy byæ w Drawsku, mo¿e
by³oby lepiej. Mieliœmy ten szpital, wy
œwiadczyliœcie nam us³ugi. Przysz³a
zmiana i teraz pan rozmawia jak niedŸwiedŸ z królikiem. Pan jest niedŸwiedziem a my króliczkiem i mamy s³uchaæ,
co pan nam powie. Pan powinien przyjœæ
i powiedzieæ – zastanówmy siê jak to
rozwi¹zaæ, pojedziemy do Warszawy do
pani minister, do pana premiera, zarz¹d
Stargardu wraz z zarz¹dem £obza, by

prosiæ o odd³u¿enie, ¿ebyœcie mogli
maj¹tek przeznaczony na cel publiczny
przekazaæ za darmo z powrotem, aby
mo¿na by³o tym ludziom œwiadczyæ
us³ugi. A pan stawia warunki i pan tam
kiosk robi, czy hotel. Panie starosto! Nie
tedy droga. Pan mówi, ¿e sprzeda na
hotel i dowidzenia. My daliœmy swoj¹
œwietlicê na œwiadczenia dla was dla Stargardu – za darmo, jako gmina. Za darmo!
A wie pan, co pan zrobi³? Sprzeda³!
Zwróciliœmy siê do was, abyœcie oddali
nam budynek, gdzie mieœci³ siê RUM, to
powiedzieliœcie – kupcie sobie. Proszê
zmieniæ podejœcie. Jak pan nas nastraszy, to nic z tego nie bêdzie. W latach
90.tych uda³em siê do urzêdu rejonowego, aby przej¹æ nasz¹ przychodniê dla
naszych mieszkañców. Wszystko by³o
za³atwione, mieliœmy przej¹æ. Raptownie uchwa³¹ zarz¹du i uchwa³a rady w
Stargardzie postanowiliœcie – nie przekazujemy dla £obza, zatrzymujemy na
mienie. Tak robicie ca³y czas. Proszê
pana, wrêcz b³agam, proszê dogadaæ siê
z naszym zarz¹dem i udaæ siê do Warszawy. Ka¿d¹ sprawê, przy dobrych chêciach, mo¿na pozytywnie za³atwiæ. Nie
straszyæ, tylko jechaæ. My, jako starostwo musimy œwiadczyæ us³ugi naszym
mieszkañcom, musimy gdzieœ ich leczyæ. Nie prosiæ Stargard, Gryfice czy
Drawsko Pomorskie, by przyjêli naszego chorego pacjenta – powiedzia³ Mieczys³aw Fojna.
Po tych s³owach M. Keller zacz¹³
powoli wycofywaæ siê, twierdz¹c, ¿e
nie straszy, ale jedynie przedstawia
najgorszy scenariusz, który mo¿e siê
zdarzyæ. Nie przedstawi³ jednak innych propozycji, choæ na pytanie M.
Fojny, czy pojedzie do Warszawy, odpar³, ¿e nawet na Ksiê¿yc, aby tylko tê
sprawê za³atwiæ.
Jak oœwiadczy³, obecnie zobowi¹zania SP ZOZ w £obzie w likwidacji
wynosz¹: publiczno-prawne - oko³o 10
milionów cywilno-prawne – oko³o 5
milionów z³. Wartoœæ maj¹tku to oko³o
4,5 do 5 milionów z³.
Ludzie bêd¹ umieraæ na ulicy
Starosta ³obeski A. Gutkowski nie
da³ siê jednak zwieœæ ostatnim s³owom
M. Kellera. Uzna³, ¿e przedstawione
propozycje niczym nie ró¿ni¹ siê od
poprzednich z t¹ ró¿nic¹, ¿e wyra¿one
s¹ w bardziej ostrym tonie. Ze swojej
strony doda³, ¿e ca³kowit¹ winê za ten
stan rzeczy ponosi ca³kowicie powiat
stargardzki.
– A kto doprowadzi³ do tego zad³u¿enia, które pocz¹tkowo wynosi³o
kilkaset tysiêcy z³? Potem dwa miliony
w 2002 roku a¿ do 15 milionów obecnie?
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Oby tylko do 15. Kto do tego doprowadzi³? My? Ktoœ naba³agani³ i nie chcia³
patrzeæ na ekspertyzy, które mówi³y co
trzeba zrobiæ, ¿eby za³atwiæ sprawê
szybko. Teraz my mamy tê ¿abê po³kn¹æ? Takiej decyzji ja nie podejmê, ale
decyzja nale¿eæ bêdzie do rady – powiedzia³ szef powiatu.
W dyskusjê w³¹czy³a przewodnicz¹ca Rady Miasta w Resku Barbara
Bassowska, której równie¿ trudno by³o
ukryæ zdenerwowanie. Nawi¹za³a do
historii i ofert ze strony samorz¹du,
który chcia³ kupiæ szpital i za swoimi
poprzednikami powtórzy³a, ¿e wówczas Stargard nie chcia³ sprzedaæ.
– Jest zgoda na u¿yczenie sprzêtu ruchomego. Byliœmy przekonani, ¿e
bêdziecie prowadzili dzia³alnoœæ w
szpitalu w Resku, a dzisiaj jest tak, jak
pan starosta powiedzia³, ¿e jeœli nie, to
zlikwidujecie, a my mamy robiæ, co
chcemy. Pan jest samorz¹dowcem i doskonale wie, ¿e powiat ³obeski nie kupi
tego, bo musia³by oddaæ 60 proc. swojego bud¿etu. My musimy coœ postanowiæ i coœ zrobiæ, a nie, ¿e likwidujecie, a
ludzie bêd¹ umieraæ na ulicy. Bo nie o to
walczyliœmy, aby teraz ten szpital zlikwidowaæ. Tak nie mo¿e byæ, ¿e stawiacie nas pod œcian¹. Pamiêtam, kiedy d³ug
wynosi³ 200 tys. z³ i samorz¹dy chcia³y
wykupiæ, ale nie mo¿na by³o, a¿ doros³o
do 20 milionów. Dziœ ¿aden samorz¹d
tego nie kupi. Ekonomia to jedno, ale to
nie wszystko, najwa¿niejszy jest cz³owiek – powiedzia³a.
Po chwili oburzenia, pojawi³y siê
spokojniejsze g³osy, m.in. sekretarza
powiatu Grzegorza Wasilewicza, który
poinformowa³ cz³onka zarz¹du powiatu stargardzkiego, ¿e jeœli z dniem 1
stycznia SP ZOZ przestanie istnieæ ze
wzglêdu na brak kontraktowania, to
pracownicy wracaj¹ do Stargardu, a to
bêdzie oznacza³o obci¹¿enie bud¿etu
stargardzkiego na kwotê 100-200 tys. z³
miesiêcznie. Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, ¿e taniej by³oby wybudowaæ nowy szpital.
W konsekwencji, zanim M. Keller
wyjecha³, oœwiadczy³, ¿e przedstawi³
tylko sposób na najszybsze za³atwienie sprawy, jednak jest otwarty na
wspó³pracê. Atmosfera uspokoi³a siê
te¿ nieco, gdy dr Jerzy Gromowski z
firmy „Chirurg” oœwiadczy³, ¿e obiekt
szpitala jest stary, wymaga wielu inwestycji, ale przede wszystkim wybudowany i dostosowany jest pod potrzeby
lecznictwa zamkniêtego.
Inna rzecz, ¿e obiekt zosta³ przekazany pod cele spo³eczne, a nie jako
prezent od mieszkañców powiatu ³obeskiego mieszkañcom powiatu stargardzkiego.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Region
Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

Powiat ³obeski
Sprzedam skuter SIMSON RENO
CLIO HANGLONG nowy, tel. 091
3952312 w godz. 17-ta - 20-t¹.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Podgrzewacze wody (junkersy) wisz¹ce, stoj¹ce. Tel. 0691 686 772.
Piece gazowe dwufunkcyjne 1.200
– gwarancja. Tel. 0691 686 772.
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

NAUKA
Powiat gryficki
Korepetycje z j. polskiego, tel. 607
346 021 ( Gryfice ).

Powiat œwidwiñski
Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

tygodnik ³obeski 6.10.2009 r.
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INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm ( cena 120 z³), 2 ³awy ( 140 z³/
szt.), szafkê na buty ( cena 80 z³).
Tel. 508 591 529

NIERUCHOMOŒCI

Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami (
najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat gryficki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z
warunkami zabudowy o pow. 0,47
ha w Boninie gm. £obez. Tel. 600
931 887.

Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

Powiat gryficki

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Sprzedam, dzia³kê budowlan¹ po³o¿on¹ w Trzebiatowie , pow. 870
mkw. pod zabudowê jednorodzinn¹. Cena 65000 z³. Dzia³ka
po³o¿ona przy ul. Osiedlowej . Bez
poœredników . Tel. 509 431 512.

Region
PRACA

Powiat gryficki
Zaopiekujê siê starsz¹ samotn¹
osob¹ w zamian za mieszkanie z
rozliczeniem, tel. 606267976

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.
Sprzedam mieszkanie w £obzie
przy Pl. 3-go Marca, 49 mkw, eta¿owe ogrzewanie. Kontakt joannatelesz@msn.com

Sprzedam mieszkanie w Œwiêtoborcu, 3 pokoje, kuchnia, strych,
piwnica, bezczynszowe, 67
mkw. Tel. 607 715 411 – w wekend.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie ul. H. Sawickiej, 80 mkw.,
parter. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie o pow.
44,5 mkw., 2 pokoje + kuchnia +
£azienka + WC, parter, balkon +
piwnica. £adna lokalizacja, zieleñ, widok na rzekê. Tel. 607 340
986.

ROLNICTWO

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich

To niedrogo - policz sam, cennik na kuponie.
Tel. 091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 4 hektary ³¹k w Redle.
Tel. 094 36 454 47.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.
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Okiem Pauliny
Przysz³oœæ
Czym¿e jest to okreœlenie?
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy,
jak ciê¿kie jest to brzemiê.
Pragniemy pe³noletnoœci.
Czy ona nas zadowoli?
Potrzebujemy wolnoœci,
która nasze ¿ycie rujnuje powoli.
Przekonani swych racji
z motyk¹ ku s³oñcu pêdzimy,
nie zauwa¿aj¹c ile tracimy.
Pozwalamy sobie na wiele,
niszcz¹c przy tym samego siebie.
Paulina Krawczyk
Paulina jest uczennic¹ III klasy
Gimnazjum w £obzie. Wiersze pisze od niemal dwóch lat, ale dopiero teraz odwa¿y³a siê pokazaæ publicznie jeden z nich. W swoim
zbiorku posiada kilka bardzo dojrza³ych wierszy, których nie powstydzi³aby siê nie jedna doros³a
osoba. W tym m³odym umyœle
drzemie wiele przemyœleñ o ¿yciu,
bólu, cierpieniu, ale i koniecznoœci
walki i nie poddawania siê pora¿kom.
Paulina z jednej strony urzeka
wra¿liwoœci¹, empati¹, z drugiej

strony jest w niej si³a i ta m¹droœæ
¿yciowa tak nieadekwatna do wieku.
W wierszu „Przysz³oœæ” przejawia siê strach przed doros³oœci¹.
Wydawa³oby siê, ¿e strach ten jest
wynikiem dziecinnoœci autorki. Ale
czy mo¿e tak byæ, skoro równocze-

œnie wskazuje rówieœnikom, ¿e rozwiniête skrzyd³a, to nie tylko mo¿liwoœci, ale przede wszystkim – obowi¹zki? Przestrzega, ¿e w œlepym d¹¿eniu do bycia doros³ym, czêsto zapomina siê, ¿e jest to czêsto samotna
walka w szarej codziennoœci. mm
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POLICJANCI PROFILAKTYCZNIE

tygodnik ³obeski 6.10.2009 r.

Powitanie jesieni z policjantami
W Resku, na boisku Szko³y
Podstawowej, odby³ siê festyn pn.
„Powitanie Jesieni”. Dzieci wraz z
rodzicami i opiekunami ¿egna³y
przepiêkne w tym roku lato, a wita³y
z³ot¹ polsk¹ jesieñ.
Na festynie pojawili siê tak¿e
policjanci; dzielnicowa z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie oraz
dzielnicowy z Posterunku Policji w
Resku. Mundurowi przeprowadzili z
dzieæmi konkursy na temat wiedzy
prewencyjnej, przypomnieli zasady

bezpiecznej jazdy na rowerze i w³aœciwego zachowania siê na drodze.
Ponadto doroœli mogli zapoznaæ siê
z ró¿nymi materia³ami prewencyjnymi i realizowanym programami profilaktycznymi na terenie powiatu.
Ka¿dy milusiñski, który odwiedzi³
policyjne stanowisko albo bra³
udzia³ w konkursie, otrzyma³ „policyjny medal”, czyli odblaskowy
medalik. Teraz dzieci z Reska, które
zawiesz¹ odblaski na plecakach i
tornistrach, bêd¹ widoczne dla kierowców.
(kp)

O bezpieczeñstwie z najm³odszymi
(WÊGORZYNO)
Pierwszego
paŸdziernika policjanci
z £obza odwiedzili
przedszkole w
Wêgorzynie, aby
porozmawiaæ dzieæmi
o bezpieczeñstwie w
domu, przedszkolu
i na ulicy.
To ju¿ kolejne spotkanie policjantów z dzieæmi z tego przedszkola. Co roku, na pocz¹tku jesieni, policjanci odwiedzaj¹ najm³odszych,
aby przypomnieæ maluchom, jak
bezpiecznie zachowywaæ siê w
domu, w przedszkolu i na ulicy.

Bezpieczne przedszkolaki
Policjantki z £obza otrzyma³y zaproszenie do filii przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie. Tym razem mundurowi odwiedzili dzieci 5 i 6-letnie, które niebawem pójd¹ do
szko³y.
Podczas spotkania policjantki rozmawia³y z dzieæmi na
temat bezpiecznego zachowania w przedszkolu, w domu i na
ulicy. Dzieci same zwraca³y uwagê na zachowania niebezpieczne i wspólnie z policjantami uczy³y siê, jak dbaæ o swoje
bezpieczeñstwo.
Nie tylko wiedza teoretyczna jest dla dzieci istotna, dlatego te¿ zaproszono przedszkolaki do udzia³u w scenkach tematycznych. Policjantki gra³y osobê nieznajom¹, która zaczepia je na podwórku i wypytuje o to, co maj¹ wartoœciowego
w domu, gdzie pracuj¹ rodzice, czy te¿ dzwoni³y do domu i
sprawdza³y, czy dziecko wpuœci obc¹ osobê do œrodka. Takie
scenki pokazuj¹ dzieciom, jak praktycznie unikaæ niebezpieczeñstw.
Na koniec spotkania maluchy uczy³y siê numerów alarmowych, z których mog¹ skorzystaæ w przypadku jakiegoœ
nieszczêœcia. Policjanci uczyli, jak zadzwoniæ na przyk³ad na
Pogotowie Ratunkowe i wezwaæ pomoc do chorej mamy.
Kolorowanki z Gryfusiem otrzyma³y wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w spotkaniu.
(kp)

W tym spotkaniu bra³y udzia³
dzieci ze wszystkich grup, nawet 3
letnie maluchy, które bardzo uwa¿nie s³ucha³y policjantkê.
Mundurowi zwrócili szczególn¹
uwagê na bezpieczeñstwo w ruchu
drogowym, æwiczyli wspólnie z
dzieæmi jak nale¿y przechodziæ przez
jezdniê, jak zachowywaæ siê podczas wspólnych spacerów z rodzicami, dzieæmi z przedszkola.
Przedszkolaki bra³y udzia³ w
scenkach pn. „Nie rozmawiaj z obcym, nigdzie z nim nie idŸ”, „Nie
otwieraj drzwi nieznajomemu”. Na
koniec tego mi³ego spotkania
wszystkie dzieci otrzyma³y kolorowanki z wizerunkiem Gryfusia, który
ma im przypominaæ o bezpiecznych
zachowaniach.
(kp)
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Rynek do modernizacji

(DOBRA). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
przebudowê Rynku
Miejskiego wraz z
przyleg³ymi ulicami Armii
Krajowej i Koœciuszki.
Do magistratu ma zostaæ wybudowany podjazd dla osób niepe³nosprawnych, a w zwi¹zku z tym i przebudowane schody zewnêtrzne, prowadz¹ce do urzêdu. W ramach prac
modernizacyjnych rynku ma zostaæ
wymieniona nawierzchnia, przebudowane oœwietlenie uliczne i wybudowane miejsca postojowe.
W zwi¹zku z tym, ¿e nawierzchnia ulicy Koœciuszki wykonana jest
z asfaltu, a nawierzchnia rynku i ul.
Armii Krajowej - z szeœciok¹tnej
kostki betonowej tzw. Trylinki, z

kolei chodniki pokryto p³ytkami
chodnikowymi, plac rynku ³¹czy siê
z placem przy koœciele wybrukowanym nieregularnym kamieniem naturalnym, tote¿ zakres robót obejmuje rozebranie istniej¹cej nawierzchni z trylinki i chodników,
demonta¿ schodów przy wejœciu
do Urzêdu Miasta, demonta¿ skweru, trzech s³upów oœwietlenia ulicznego i ma³ej architektury. Roboty
bêd¹ wykonywane na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru
zabytków pod nr 81 oraz w granicach strefy WIII ograniczonej
ochrony stanowisk archeologicznych.
Zgodnie z decyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
przyjêto nawierzchniê z kostki betonowej imituj¹c¹ starobruk z elementami kostki granitowej. Ca³oœæ bêdzie w kolorze jasnoszarym. Z prze-

budow¹ rynku zwi¹zana jest budowa podjazdu dla niepe³nosprawnych, monta¿ stylowych latarñ, tablic informacyjnych, koszy na œmieci, ³awek, gazonów. Podczas remontu Rynku Miejskiego na ul. Koœciuszki pozostanie nawierzchnia
bitumiczna. Jednak tylko do czasu,
bowiem i tu planowana jest, po wybudowaniu obwodnicy Dobrej i
zmianie kategorii drogi, wymiana
nawierzchni. Pozosta³y teren przewiduje siê pokryæ kostk¹ betonow¹
tzw. starobrukiem w kolorze jasnoszarym z elementami granitowymi.
Na placu ruch samochodowy
bêdzie ograniczony do minimum.
Przy wschodniej œcianie budynku
Urzêdu pozostanie 5 miejsc postojowych. Od strony ul. Koœciuszki
przewiduje siê 6 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepe³nosprawnych. Od strony ul. Armii

Krajowej przewiduje siê czêœciowe
wyrównanie placu poprzez ukszta³towanie schodów terenowych. Teren przy wejœciu do budynku Urzêdu bêdzie wyrównany i wybudowany podjazd dla osób niepe³nosprawnych do budynku Urzêdu od strony
placu koœcielnego.
Zostanie te¿ wybudowana zewnêtrzna instalacja oœwietleniowa
dla zasilenia 5 podwójnych stylizowanych latarñ. Ze wzglêdu na funkcjê rynku – istniej¹cy zieleniec zostanie usuniêty. Zieleñ o charakterze przenoœnym w betonowych donicach, stanowiæ bêdzie oddzielenie
od parkingu i ul. Koœciuszki. Na placu rynkowym maj¹ zostaæ ustawione stylizowane ³awki, a przy podjeŸdzie dla niepe³nosprawnych - stylizowana tablica.
Zakoñczenie prac przewiduje siê
do 18 grudnia bie¿¹cego roku. op

Dorzuc¹ do Smólska Mozzarella z Orla?
(RESKO). Rada Miejska w Resku podjê³a uchwa³ê w sprawie
wspó³finansowania zadania polegaj¹cego na budowie chodnika i oœwietlenia w miejscowoœci Smólsko.
Gmina Resko przyst¹pi w roku
przysz³ym do wspó³finansowania
zadania realizowanego przez powiat
³obeski w ramach remontu drogi
powiatowej Resko-Ostrzyca w zakresie remontu chodnika o szeroko-

œci 1,5 metra i o powierzchni 130 m.
kw.w w miejscowoœci Smólsko z najbli¿szym ci¹giem pieszym w Resku.
Dofinansowanie ma równie¿ dotyczyæ doœwietlenie przejœæ dla pieszych w miejscowoœci £osoœnica, w
zakresie zakupu 5 lamp oœwietleniowych. Rada Miasta okreœli³a kwotê,
do której burmistrz mo¿e zaci¹gn¹æ
zobowi¹zania, w celu realizacji zadania wynosz¹c¹ 20 tys. z³.
op

Place zabaw dla wsi
(RESKO). Rada Miejska zobowi¹za³a burmistrz Reska do realizacji
inwestycji dla celów rekreacyjknosportowych. I tak w miejscowo-

œciach: Przemys³aw, Starogardzie i
Smólsku ma zadbaæ, aby powsta³y
place zabaw i boiska sportowe, a w
Tacza³ach – tylko plac zabaw. op

(POWIAT-Orle) Urz¹d Marsza³kowski w porozumieniu z
Agencj¹ Rynku Rolnego poprosi³
starostê ³obeskie goAntoniego Gutkowskiego o pe³nienie roli gospodarza podczas wizyty na tym terenie
goœci z Sardynii.
Czego tutaj szukali? Ziemi, na
której mog¹ gospodarowaæ i produkowaæ sery mozzarella.
W rolê gospodarza wcieli³ siê
wicestarosta ³obeski Ryszard Brodziñski, który towarzyszy³ potencjalnym inwestorom w zwierzaniu
Iglic, Wo³kowa i Orla. W³ochom
zdecydowanie podoba³o siê Orle.
Jednak to, czy dojdzie do sfinalizowania transakcji i kupna ziemi w tej
miejscowoœci, zale¿y przede

wszystkim od tego, czy otrzymaj¹
dop³aty unijne na prowadzenie
dzia³alnoœci. Lokalizacja ta nie jest
te¿ pewna z drugiego powodu –
dzieñ wczeœniej przybyszom z Sardynii zaproponowano lokalizacjê
na swoj¹ inwestycjê, na terenie
powiatu kamieñskiego.
mm
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Wreszcie upragnione
zwyciêstwo
Sarmata Dobra - Sokó³ Pyrzyce
3:1 (2:1)
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, Dorsz - od 75' Bonifrowski, a od 88' Kaleta, Jaszczuk, E. Kamiñski, Olechnowicz, Padziñski,
Szkup - od 64' Kliœ, Pacelt, Mêdrek,
GuŸniczak oraz Marciniak, Szw¹der,
M. Dzierbicki.
Strzelcy bramek: dla Soko³a: Ireneusz Dubik 9'; dla Sarmaty: Damian
Padziñski 2 (11' i 33'), Damian Dzierbicki 70'.
Sêdziowali: Ponikowski (g³ówny), Jaworski (asystent nr 1), K¹dzio³ka (asystent nr 2).
Mimo silnego wiatru i przenikliwego zimna doœæ liczna grupa kibiców przyby³a w sobotnie popo³udnie na doberski stadion, aby obejrzeæ kolejny, czwartoligowy wystêp
Sarmaty. Przeciwnikiem pi³karzy z
Dobrej tym razem by³ renomowany
zespó³ Soko³a Pyrzyce.
W tym sezonie sta³o siê ju¿ niemal tradycj¹, ¿e w ka¿dym meczu
brakuje z ró¿nych powodów w jede-

nastce wyjœciowej Sarmaty zawodników, którzy jeszcze wiosn¹ odgrywali w niej wiod¹ce role. O ile Piotr
Grochulski i Wojciech Kliœ prawdopodobnie bêd¹ ju¿ do dyspozycji
trenera od nastêpnego meczu (W.
Kliœ zagra³ pó³ godziny w meczu z
Soko³em, strzeli³ nawet bramkê ale
sêdzia dopatrzy³ siê spalonego), o
tyle martwiæ mo¿e kontuzja Wojciecha Bonifrowskiego, która praktycznie wyklucza z gry, tego dobrego
zawodnika przez najbli¿sze tygodnie.
Pierwsze groŸniejsze akcje sobotniego meczu przeprowadzi³ Sarmata, w 7 min. najpierw E. Kamiñski
silnym strza³em z 16 metrów przestrzeli³ minimalnie nad poprzeczk¹, a
chwilê póŸniej D. Padziñski, z podobnej odleg³oœci, trafi³ w bramkarza
Soko³a. Jednak ju¿ w dwie minuty
póŸniej, to goœcie cieszyli siê z prowadzenia; Ireneusz Dubik wbieg³ z
pi³k¹ pomiêdzy dwóch obroñców
Sarmaty i po ich miniêciu znalaz³ siê
sam na sam z bramkarzem Sarmaty
M. Kamiñskim i mimo jego interwencji skierowa³ pi³kê do bramki. Radoœæ

w ekipie Soko³a trwa³a tylko dwie minuty, gdy¿ Damian Padziñski mocnym strza³em z 16 metrów (pi³ka odbi³a siê od wewnêtrznej czêœci s³upka i wpad³a do bramki) uzyska³ wyrównanie. W 36 min. kolejna dobra
akcja Sarmaty i ponownie Damian
Padziñski, tym razem silnym strza³em
w «okienko» bramki Soko³a, uzyskuje dla Sarmaty prowadzenie.
I chocia¿ w drugiej po³owie ambitnie graj¹cy pi³karze Soko³a osi¹gnêli nieznaczn¹ przewagê w polu,
to jednak pi³karze Sarmaty stwarzali
klarowniejsze sytuacje do strzelenia
bramek. Oprócz bramki Damiana
Dzierbickiego, ustalaj¹cej wynik
meczu na 3:1 dla Sarmaty, godnym
odnotowania by³ piêkny strza³
£ukasza Olechnowicza w 63 min.
meczu, jednak pi³ka trafi³a tylko w
s³upek i nie wpad³a do bramki. Warto
odnotowaæ fakt, ¿e ca³y mecz przebiega³ w mi³ej, sportowej atmosferze, na któr¹ z³o¿y³a siê godna podkreœlenia postawa wszystkich
uczestników sobotniego widowiska. Oby wiêcej meczów w takiej atmosferze.
estan
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III runda Pucharu
Polski

Zosta³ tylko
Sarmata
W II rundzie Pucharu Polski
Œwiatowid £obez uleg³ na w³asnym
boisku Gryfowi Kamieñ Pomorski
2:3. W Pucharze gra wiêc dalej tylko
Sarmata Dobra. Trzeci¹ rundê zaplanowano na 31 paŸdziernika, a mecze
na godz. 13.30. Sarmata pojedzie na
mecz do Ko³baskowa z tamtejszym
Zrywem.
(r)

Nabór do sekcji
pi³ki siatkowej
przy MKS Olimp
MKS Olimp £obez zaprasza
dzieci klas III i IV (ch³opcy i dziewczêta) do nowo utworzonych sekcji
pi³ki siatkowej. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w Hali Widowiskowo-Sportowej dnia 6 paŸdziernika o godz. 15.00.
Informacje udziela prezes klubu
Marcin Æwik³a pod telefonem 512
466 241.
Zapraszamy wszystkich chêtnych. Mo¿e i Ty zostaniesz Piotrem
Gruszk¹?

Liga ORLIK
– ci¹g dalszy

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Sarmata Dobra - Sokó³ Pyrzyce
3:1; Drawa Drawsko Pomorskie - S³awa S³awno 0:0; Gryf Kamieñ Pomorski - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:1;
Victoria Przec³aw - Stal Szczecin 2:1;
Piast Chociwel - Gwardia Koszalin
0:1; Ina Goleniów - Pogoñ Barlinek
3:3; Vineta Wolin - Hutnik Szczecin
0:3; Leœnik/Rossa Manowo - Piast
Drzonowo 1:1.

Trzecia runda Ligi ORLIK £obez 2009/2010 przebiega³a na piêknych,
oœwietlonych mini-stadionach w Chociwlu i Resku. M³odzi ch³opcy w wieku
11-10 lat maj¹ wreszcie zorganizowane zawody o randze powiatowej, gdzie
mog¹ realizowaæ sportowe zainteresowania a tak¿e wykazaæ swój pi³karski
talent. Na meczach nie brakuje widzów i emocji, czêsto jak w europejskiej
Lidze Mistrzów.
Wyniki spotkañ III rundy - 5.10.2009 r.:
Orlik w Chociwlu
Chociwel – £obez
3:5
Chociwel – Radowo Ma³e
12:0
Orlik w Resku
Resko – Wêgorzyno
Resko – Dobra
Tabelka
Ligi ORLIK £obez 2009/2010
1. £OBEZ
2. WÊGORZYNO
3. CHOCIWEL
4. DOBRA
5. RESKO
6. RADOWO MA£E
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0:5
1:4
10
9
9
7
3
0

34:5
20:5
22:10
7:5
11:29
4:43

Nastêpna runda zostanie rozegrana 12.10.2009 r. (poniedzia³ek) o godzinie 17,00 na Orliku w £obzie: £obez – Wêgorzyno i Dobra – Radowo Ma³e
oraz na Orliku w Chociwlu: Chociwel – Resko.

Granie w planie
IV liga
10.10 (sobota), Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sarmata Dobra.

V liga
10.10 (sobota) godz. 15.00 Sparta Wêgorzyno – Woda Piast II Rzecko

Klasa okrêgowa
10.10 (sobota) godz. 15.00 Œwiatowid £obez – Ehrle Dobra Szczeciñska.
11.10 (niedziela) godz. 16.30 Fagus Ko³bacz - Mewa Resko.

Klasa A
10.10 (sobota) Sowianka Sowno - Radovia Radowo Ma³e.

Klasa B
10.10 (sobota) Œwiatowid II £obez – Ogniwo Dzwonowo.

I Pomorska Liga Oldbojów
10.10 (sobota) godz. 16.00 Iskra Bia³ogard – Sarmata Dobra.
11.10 (niedziela) godz. 13.30 Œwiatowid £obez – Lotnik Miros³awiec.

1. Gwardia Koszalin
20 15:7
2. Hutnik Szczecin
20 23:7
3. Wybrze¿e Rewalskie 19 22:9
4. Pogoñ Barlinek
18 14:6
5. Gryf Kamieñ Pom.
18 29:10
6. Victoria Przec³aw
17 15:8
7. Ina Goleniów
16 13:12
8. Vineta Wolin
15 22:12
9. Piast Chociwel
10 16:18
10. Sarmata Dobra
10 13:15
11. Drawa Drawsko Pom. 9 9:12
12. Leœnik/Rossa Manowo 8 5:11
13. Sokó³ Pyrzyce
7 13:28
14. Stal Szczecin
5 9:17
15. S³awa S³awno
5 7:27
16. Piast Drzonowo
4 9:35
V liga
Woda Piast II Rzecko - Pomorzanin Nowogard 1:1; Sparta Wêgorzyno
- Kluczevia Stargard Szcz. 0:2; Polonia P³oty - K³os Pe³czyce 0:0; Osadnik Myœlibórz - Œwit Szczecin 2:2;
Orze³ Trzciñsko-Zdrój - GKS
Mierzyn 2:1; Odra Chojna - Arkonia
Szczecin 2:1; Stal Lipiany - Zorza
Dobrzany 3:0; Sparta Gryfice Iskierka Szczecin 2:1.
1. Kluczevia Stargard
2. Arkonia Szczecin
3. Odra Chojna
4. Polonia P³oty
5. Sparta Gryfice
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
7. Pomorzanin Nowogard
8. Stal Lipiany
9. Osadnik Myœlibórz
10. Œwit Szczecin
11. Iskierka Szczecin
12. Woda-Piast Rzecko
13. K³os Pe³czyce
14. GKS Mierzyn
15. Zorza Dobrzany
16. Sparta Wêgorzyno

20 22:7
19 19:5
17 18:10
16 21:7
16 16:13
14 18:12
12 5:4
12 19:24
11 16:15
9 11:15
8 6:16
8 7:16
8 6:17
8 8:15
8 9:17
7 6:14

Klasa Okrêgowa
Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin
2:0; Mewa Resko - D¹brovia Stara
D¹browa 3:0; Promieñ Mosty - Œwiatowid £obez 2:3; Wiecher Reptowo KP Chemik II Police 8:2; Orze³ £o¿nica - Pogoñ II Szczecin 2:2; Ehrle Dobra Szczeciñska - Flota II Œwinoujœcie
2:0; Masovia Maszewo - Fagus Ko³bacz 4:1; Ina Iñsko - Korona Stuchowo 2:1.
1. Masovia Maszewo
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Jeziorak Szczecin
4. Wicher Brojce
5. Korona Stuchowo
6. Fagus Ko³bacz

23 20:8
22 19:9
19 26:6
18 21:12
15 18:12
14 14:12

7. Œwiatowid £obez
14 15:16
8. Pogoñ II Szczecin
14 28:12
9. Flota II Œwinoujœcie 13 21:17
10. Orze³ £o¿nica
11 15:18
11. Promieñ Mosty
11 15:22
12. Ina Iñsko
8 13:23
13. D¹brovia St. D¹browa 7 15:19
14. Wicher Reptowo
5 15:27
15. Chemik II Police
4 9:28
16. Mewa Resko
3 5:28
A klasa
Pionier ¯arnowo - Radovia Radowo Ma³e 2:4; Znicz Wysoka Kamieñska - Olimpia Nowogard 4:8; Ba³tyk
Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje 0:1; Iskra
Golczewo - B³êkitni Trzyg³ów 1:2;
Bizon Cerkwica - Jantar Dziwnów
1:2; Ba³tyk Miêdzywodzie - Rega II
Trzebiatów 1:6; Orze³ Prusinowo Sowianka Sowno 2:5.
1. Radovia Radowo M.
2. Jantar Dziwnów
3. Rega II Trzebiatów
4. Olimpia Nowogard
5. Fala Miêdzyzdroje
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni Trzyg³ów
8. Bizon Cerkwica
9. Pionier ¯arnowo
10. Ba³tyk Miêdzywodzie
11. Sowianka Sowno
12. Ba³tyk Gostyñ
13. Orze³ Prusinowo
14. Znicz Wysoka Kam.

18 23:7
18 23:10
15 32:8
15 26:15
12 10:5
12 15:12
11 12:13
10 15:17
8 17:22
7 18:19
7 15:26
4 15:22
1 7:29
0 11:34

B klasa
Derby Ulikowo - Œwiatowid II
£obez 1:1; Piast Kolin - Znicz Sulibórz 4:0; Sparta Lubieniów - Saturn
Szadzko 3:0; Ogniwo Dzwonowo Orkan II Suchañ 2:2.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Piast Kolin
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Sparta Lubieniów
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Saturn Szadzko

12 10:4
11 18:8
10 13:7
10 10:8
7 6:5
6 7:12
6 11:21
4 8:11
3 4:11

I Liga Oldbojów
Unia Bia³ogard – Zryw Kretomino
1:1; Sarmata Dobra – Amator Ko³obrzeg 4:2; Lotnik Miros³awiec – Bukowina Wa³cz 0:0; Drink Team Szczecin
– Pamet Œwidwin 2:8; Ina Iñsko – Iskra
Bia³ogard 1:5; Rega Trzebiatów –
Œwiatowid £obez 0:2.
1. Amator Ko³obrzeg
2. Iskra Bia³ogard
3. Œwiatowid £obez
4. Zryw Kretomino
5. Pamet Œwidwin
6. Ina Iñsko
7. Sarmata Dobra
8. Unia Bia³ogard
9. Lotnik Miros³awiec
10. Bukowina Wa³cz
11. Drink Team Szczecin
12. Rega Trzebiatów

15 27:16
14 23:17
14 17:13
14 21:14
14 26:24
14 23:19
13 17:10
12 12:12
8 14:20
8 10:16
5 16:33
2 11:23
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Galeria tygodnika
Nikola i Oskar

Gabriel z rodzicami

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

List do redakcji

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Mieliœmy byæ drug¹
Japoni¹

Brawo!!! To „wspania³a”
wiadomoœæ dla mieszkañców naszej gminy. Doprowadzenie do ruiny zabudowañ
gospodarczych by³ego PGR
Dalno, nastêpnie potraktowanie ich buldo¿erami do
poziomu zero ma g³êboki
sens. „Chwa³a” naszym radnym
za ich troskê o zabytkowe budowle. Podnoszenie ruin i restauracja zabytków jest przecie¿
naszym obowi¹zkiem. Martwi
mnie jednak fakt kto za to
wszystko zap³aci (p³aci). Ciesz¹
siê natomiast budowlañcy, bêdzie praca i kasa. Winnych tego
stanu nie ma - to kolejny: materialny rozbiór Polski. Po upadku

komunizmu mieliœmy byæ drug¹
Japoni¹. Mamy kryzys i same
dziury, w tym najwiêksz¹ – bud¿etow¹. Na pocieszenie ul. Mieszka
I otrzyma namiastkê – japoñskie
drzewa ozdobne. Nie zrekompensuj¹ one jednak ubytku tlenu dla
miasta, spowodowane wyciêciem drzew w parku miejskim.
Dalej bêdziemy wdychaæ wonnoœci z krochmalni i fermy Suliszewice. W magistracie ³obeskim, jak na
wszystkich szczeblach w³adzy w
Polsce – spory i k³ótnie. Jeden od
Sasa drugi do Lasa. E-wiadomo
co mo¿e doprowadzi³oby do zgody i jednomyœlnoœci.
Gall Anonim(dane do
wiadomoœci redakcji)

Socjalne w Naæmierzu
(NAÆMIERZ-gmina Resko).
Radni miejscy, podczas wrzeœniowej sesji Rady Miasta postanowili,
¿e lokal mieszkalny o powierzchni
41,30 mkw. znajduj¹cy siê w miejsco-

woœci Naæmierz nr 11, bêdzie lokalem
socjalnym. Czynsz radni uchwalili na
po³owê najni¿szego czynszu, obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie
mieszkaniowym.
op

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

INFORMACJE
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Aresztowany za groŸby
Zniszczyli parking leœny
(£OBEZ) W czasie weekendu,
nieustaleni na chwilê obecn¹ sprawcy, zniszczyli parking leœny przy drodze £obez - Wêgorzyno. Po³amali
drewniane ³awy i sto³y, kosz na œmieci oraz zniszczyli znajduj¹ce siê tam
tablice informacyjne. Straty s¹ du¿e
i wynosz¹ 4.000 z³, na szkodê Nadleœnictwa £obez.

W³am w Resku
(RESKO) W okresie od 26 do 28
wrzeœnia br., w Resku, przy ul. Gdañskiej, nieznany sprawca w³ama³ siê
do pomieszczenia gospodarczego,
wy³amuj¹c zamek w drzwiach. Ze
œrodka skrad³ podkaszarkê ¿y³kow¹,
karnister 5 litrowy z benzyn¹ oraz
100 litrów oleju napêdowego, znajduj¹cego siê w beczce. Straty wynosz¹ 462 z³.

Kolizja w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE) 29 wrzeœnia, oko³o godz. 11.30, w Zajezierzu, kieruj¹cy samochodem marki Peugeot Partner Mariusz K., na ³uku drogi, nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych na drodze warunków i zjecha³
na przeciwleg³y pas jezdni, uderzaj¹c w prawid³owo jad¹cy samochód
marki te¿ Peugeot Boxter, którego
kierowc¹ by³ Arkadiusz S. W wyniku
zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

(£OBEZ) S¹d Rejonowy w
£obzie, na wniosek Prokuratury w
£obzie, zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesiêcy,
wobec 34 letniego mieszkañca powiatu ³obeskiego, który grozi³
œwiadkowi i wp³ywa³ na jego zaznania. Ponadto ten mê¿czyzna zosta³
kilka dni wczeœniej zatrzymany, jak
prowadzi³ samochód pod wp³ywem
alkoholu.

(£OBEZ) Policjanci z £obza zatrzymali dwóch sprawców, którzy
chcieli zakupiæ telefon na podstawie
fa³szywego zaœwiadczenia.
30 wrzeœnia wieczorem, policjanci z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w £obzie, otrzymali informacje, ¿e w jednym ze sklepów w
£obzie pojawi siê dwóch oszustów,
którzy bêd¹ chcieli zakupiæ telefon
na podstawie fa³szywego zaœwiadczenia.
Policjanci wspólnie z policjantami z prewencji obserwowali sklepy i
w jednym z nich zatrzymali dwóch
mieszkañców powiatu œwidwiñskiego, którzy, jak siê póŸniej okaza³o,
posiadali fa³szywe zaœwiadczenie o
zatrudnieniu i próbowali na tej podstawie zakupiæ telefon komórkowy.
Obaj panowie w wieku 20 i 30 lat
zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie. Za wy³udzenie grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Powiatowe w £obzie otrzyma³o
17.500 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
mm

Ksiêgowoœæ
do objêcia
(RESKO). Wprawdzie na stanowisko urzêdnicze do spraw ksiêgowoœci bud¿etowej zg³osi³y siê dwie
kandydatki: Kinga WoŸniak z Reska
oraz Krystyna Kasprzak z Radowa
Ma³ego, jednak ¿adna z pañ nie zosta³a wybrana do pracy w Urzêdzie
Miejskim w Resku.
Jako uzasadnienie braku akcep-

Odpowiedzialnoœæ
prawna nieletnich

Zatrzymano oszustów

Dokument
na likwidacjê
(B£¥DKOWO). Likwidacja mogilnika w B³¹dkowie gmina Dobra
rozpocznie siê od opracowania dokumentacji. Na ten cel Starostwo
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tacji kandydatur przez burmistrza
Reska napisano, ¿e panie z³o¿y³y
kserokopie dokumentów, ale bez
potwierdzenia za zgodnoœæ z orygina³em, panie zapomnia³y równie¿
podpisaæ podania, w zwi¹zku z czym
nie dope³ni³y wymagañ formalnych.
Konkurs nadal nie jest rozstrzygniêty, a stanowisko pracy - wolne. mm

W miniony pi¹tek policjanci z
£obza odwiedzili Zespó³ Szkó³ w
£obzie, aby porozmawiaæ z uczniami Szko³y Zawodowej o odpowiedzialnoœci prawnej nieletnich.
Klasa zawodowa przygotowuje
uczniów do ró¿nych zawodów i przekazuje niezbêdna wiedzê teoretyczn¹. Jak siê okazuje, m³odzi ludzie
nie do koñca wiedz¹ o swoich obowi¹zkach i konsekwencjach prawnych zwi¹zanych z nieprzestrzeganiem prawa.
Mundurowi zwrócili szczególn¹ uwagê na zasady odpowiedzialnoœci karnej przed i po
ukoñczeniu 17 roku ¿ycia. Poinformowali o procedurach zwi¹-

zanych z pope³nianiem czynów
karalnych w szkole i poza ni¹.
Omówili œrodki wychowawcze
stosowane przez S¹d Rodzinny i
Nieletnich.
Zaskoczeniem dla uczniów by³
fakt, ¿e sprawy wychowawcze zwi¹zane z wagarowaniem, nie
przestrzeganiem regulaminu
szkolnego oraz piciem alkoholu, czy
paleniem papierosów, te¿ trafiaj¹ do
S¹du.
Takie spotkania odbêd¹ siê tak¿e
w innych klasach tej szko³y. Wiedzy
na temat odpowiedzialnoœci nigdy
nie za du¿o, a pytania, które zadawali
m³odzi ludzie, wskazuj¹, ¿e jest to
temat nadal aktualny. Asp. Anna
Gembala

Œwietlica na Miko³aja
(WOROWO). Ju¿ niebawem zakoñczy siê remont œwietlicy w Worowie. Wprawdzie oficjalne otwarcie ma nast¹piæ dopiero 6 grudnia,
jednak najm³odsi mieszkañcy wsi
bêd¹ mogli korzystaæ z niej ju¿ w listopadzie.
Dziêki temu, ¿e w kasie urzêdu
miejskiego pozosta³o trochê pieniêdzy, samorz¹dowcy postanowili, ¿e

œwietlicê w Worowie ju¿ w tym roku
wykonaj¹ kompleksowo. Zanim nadejd¹ mrozy – œwietlica ma byæ ocieplona. Nie zapomniano równie¿ o
nowym wyposa¿eniu œwietlicy.
Czêœæ mebli jest ju¿ zakupiona i czeka na przetransportowanie. Jedno
jest pewne, ¿e na œw. Miko³aja, dzieci
otrzymaj¹ w prezencie œwietlicê w
pe³ni wyremontowan¹ i wyposa¿on¹.
mm
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Nalewka
i wino z bzu
czarnego
Cecylia Pokomeda
Teraz jest najlepszy
czas na zbiory czarnego
bzu, mo¿na z niego
robiæ nalewki, które
trac¹ specyficzny
zapach.

Przepis na nalewkê
Z owoców czarnego bzu sporz¹dziæ sok w sokowniku, dos³odziæ go
do smaku, nastêpnie dolaæ spirytusu w proporcji 1 do 5 - na jedn¹
szklankê spirytusu piêæ szklanek
soku, albo pó³ litra wódki 40.proc. z
pó³ litra soku. Alkohol leje siê do
soku, w przeciwnym wypadku mo¿e
siê zwa¿yæ. Zlaæ do ciemnych butelek i po trzech miesi¹cach jest gotowe do spo¿ycia. Nalewka ta jest najlepsza na drogi oddechowe.
Mo¿na te¿ owoce zasypaæ cukrem, po uzyskaniu soku, przegotowujemy sok i mieszamy. Po wystudzeniu mieszamy w proporcjach na
pó³ litra wódki 40.procentowej dajemy pó³ litra soku i sprawdzamy czy
nie jest za s³odkie.
Jeœli jest za s³odkie, dolewamy
alkoholu.
Nalewki pijemy leczniczo i w niewielkich iloœciach.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Nagrodê wylosowa³a pani Szylinowicz Maria z £obza.
Gratulujemy.

Wino z czarnego bzu
Zanim przyst¹pimy do pracy nad
winem, przygotowujemy sobie rodzynki. Na 20 litrów wystarczy kilogram rodzynek. Zalewamy je ciep³¹
wod¹ i pozostawiamy na pó³ dnia,
aby namok³y.
Teraz mo¿emy zaj¹æ siê czarnym

bzem. Owoców nie nale¿y myæ, bowiem sp³ukujemy naturalne dro¿d¿e,
wystarczy je przebraæ, tak aby by³y
czyste.
Gdy ju¿ przebierzemy, mia¿d¿ymy je. Powstaje wówczas gêsta maŸ.
K³adziemy j¹ na sito i powoli dolewamy przegotowanej wody maksymalnie jednak w proporcji 1:2. Rozcieñczony w ten sposób sok, ³atwiej
bêdzie nam przecedziæ, ale i wymywamy ca³y sok. Mo¿emy te¿ wielokrotnie przelaæ uzyskany sok przez
sito. G³ównie chodzi o to, aby dok³adnie wymyæ owoce pozostawione na sicie.
P³yn dos³adzamy w proporcji 1:3
(na trzy litry p³ynu dajemy kilogram
cukru).
Nalewamy do butli.
Zaraz po ustaniu fermentacji,
nale¿y sprawdziæ, czy nie jest za ma³o
s³odkie, jeœli tak, to nale¿y dos³odziæ. Po oko³o dwóch miesi¹cach
wino przelewamy do butelek, ale
musimy pamiêtaæ o tym, ¿e wino musi
byæ s³odkie.
W nastêpnym wydaniu „tygodnika” napiszê o wykorzystaniu
owoców g³ogu w medycynie naturalnej.
Cecylia Pokomeda

