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Damian Z. nie prze¿y³
wypadku. Kolejna
tragedia na drodze
pod Orlem
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Z DRUGIEJ STRONY

Zmieniæ ordynacjê,
rozwi¹zaæ Sejm!
Prof. Jerzy Przystawa
Czy zbiera siê winogrona
z ciernia albo z ostu figi?
(Mt.,7, 16)

D

obiega koñca rok nie
ustaj¹cych zachwytów
nad cudown¹ transformacj¹ systemow¹, rok œwiêtowania
najwa¿niejszej daty w ca³ej historii
Polski, a dwudziestoletnie drzewo
triumfu i chwa³y z ka¿dym dniem
coraz wyraŸniej ods³ania swoje
spróchnia³e wnêtrze. Nie wstrz¹snê³y nim jednak ani manifestacje
zdesperowanych stoczniowców,
ani protesty za³ogi „Cegielskiego”,
bo tak siê ju¿ porobi³o, ¿e s³owo
„solidarnoœæ” pojawia siê jedynie
w satyrycznych wierszykach. Nie
ma ju¿ nawet cienia ani tej Solidarnoœci przez du¿e „S”, ani tej przez
ma³e, spo³eczeñstwo zosta³o rozbite, rozproszone, zatomizowane jak
w apogeum komuny, a ze wszystkich braterskich uczuæ, jakich nasi
rodacy mogliby siê po nas spodziewaæ, najbujniej rozkwita zawiœæ i
podejrzliwoœæ.
Ta podejrzliwoœæ i ta zawiœæ
maj¹ powa¿ne uzasadnienie i nie
mo¿na jej siê specjalnie dziwiæ.
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w publicznych wypowiedziach komentatorów zapomniane s³owa „propaganda sukcesu”. Niebawem pojawi
siê nowy Andrzej Rosiewicz, który
przedstawi nam now¹ wersjê tej
smutnej ballady, wype³nion¹ treœci¹ adekwatn¹ do realiów dzisiejszej rzeczywistoœci. Tych realiów
jest a¿ nadto, k³opot tylko z tym, ¿e
wci¹¿ jeszcze utalentowani wajdeloci wiêkszoœæ czasu i energii poœwiêcaj¹ poszukiwaniu sponsorów, albowiem wmówiono im, ¿e
sztuka rozwija siê w proporcji do
talentu pisania odpowiednich
„wniosków” i „projektów”. Ale to
siê mo¿e niebawem zmieniæ, w
szczególnoœci je¿eli prawd¹ jest to,
co s³ysza³em z ust wielu nadwornych politycznych komentatorów,
¿e jakoby 44% absolwentów polskich szkó³ wy¿szych jest obecnie
bez pracy i perspektywy zmiany
tego stanu rzeczy s¹ raczej nik³e. Ci
absolwenci to m³odzi ludzie, dla
których wszystko to, co by³o przed
1989 rokiem jest wy³¹cznie histori¹,

abstrakcj¹, która wydaje siê nie mieæ
ju¿ wiêkszego odniesienia do tego,
co siê dzieje dzisiaj. Im ju¿ wmówiono, ¿e upadek polskich stoczni, hut,
kopalni – ca³ego ciê¿kiego przemys³u, to nadzwyczajne dobro, jak
najbardziej warte ofiary, jak¹ s¹ te
niezliczone rzesze roboli bez pracy,
bo chyba wa¿niejsza jest praca dla
zdolnych i wykszta³conych m³odych ludzi, a jej tak¿e przecie¿ nie
ma. Im wmówiono, ¿e to bardzo
dobrze, ¿e miliony hektarów ziemi
rolniczej le¿y od³ogiem, ¿e polscy
rolnicy ju¿ nie maj¹ prawa produkowaæ niepotrzebnego zbo¿a, krów,
owiec, mleka, ¿e najlepiej by by³o,
gdyby ka¿dy z nich kupi³ sobie Turfmaster Fold Express z zestawem
Longridge Alpha I lub II, a do tego
karocê z par¹ arabów, która bêdzie
go zawoziæ na pole golfowe.
Ale jeœli nie kupi¹ i nie bêd¹
mogli oddawaæ siê swobodnie uciechom, jakie im z tytu³u ich m³odoœci
i wykszta³cenia jak najbardziej przys³uguj¹, to mo¿e poddadz¹ bystrej
refleksji ten niebywa³y historyczny
triumf, w którym historyczni i legendarni przywódcy stoczniowców,
górników itd., itp. codziennie pojawiaj¹ siê w mediach i maj¹ siê dobrze, a nawet lepiej, czego jednak w
¿adnym razie nie da siê powiedzieæ
o tych, w których imieniu dostali siê
na szczyty w³adzy i powodzenia. Ich
cyniczni nauczyciele mówi¹ im, ¿e
„rewolucje zawsze po¿eraj¹ w³asne
dzieci”, wiêc nie ma w tym nic dziwnego, ¿e wszystko jest tak, jak to,
niestety, powinno byæ i pró¿no
wierzgaæ przeciwko oœcieniowi. Ale
coœ siê jednak istotnego zmieni³o,
co nie pozwala ³atwo przyj¹æ takich
usprawiedliwieñ.
Tym czymœ jest fakt, ¿e dzisiaj,
przynajmniej w Europie, du¿o bardziej na serio pojmujemy demokracjê i nie chcemy siê potulnie godziæ
na jej wynaturzenia. Jakie to s¹ wynaturzenie nie jest zawsze i od razu
jasne i zrozumia³e, bo wiele znojnego potu wylali socjotechnicy i nauczyciele k³amstwa, ¿eby to
wszystko zagmatwaæ. Tym niemniej
dzisiaj nie mo¿na ju¿ tak ³atwo „po¿eraæ w³asnych dzieci”, jak robili to
bolszewicy czy hitlerowcy i dlatego
takie k³opoty maj¹ wszyscy partyjni führerzy z podporz¹dkowaniem
sobie swoich pretorianów i utrzymaniem dyscypliny w swoich szeregach. Za dawnych dobrych czasów

ministra zdejmowa³o siê bez szumu
i huku, taki ówczesny odpowiednik
Schetyny czy Dorna znika³ ze sceny, a œlad po nim zanika³ i ³ez nikt nie
wylewa³. Dzisiaj to jest niemo¿liwe,
musz¹ byæ przestrzegane „procedury”, „odprawy” i pe³no ha³asu w
mediach. Wszystko to jednak przyczynia siê w zasadniczy sposób do
tego, ¿e – na dobr¹ sprawê – nie
mamy pañstwa, a tylko jego atrapê,
która nie jest w stanie wywi¹zaæ siê
z zobowi¹zañ wobec swoich obywateli i poradziæ sobie z wyzwaniami, jakie sama idea pañstwa przed
nimi stawia. Pañstwo bolszewickie
mia³o nad nimi tê przewagê, ¿e przynajmniej robi³o wra¿enie silnego i
zmusza³o obywateli, ¿eby siê go
bali. Dzisiejsi Polacy tej atrapy pañstwa wcale siê nie boj¹ – boj¹ siê
biedy, bezrobocia, braku perspektyw, ale nie pañstwa, z którym licz¹
siê tylko o tyle o ile, a poza tym
widz¹, ¿e z t¹ atrap¹ polskiej pañstwowoœci nie liczy siê nikt w ca³ym
skomplikowanym œwiecie. Doskona³ego przyk³adu takiego nieliczenia przez nikogo dostarcza w³aœnie
„afera stoczniowa” i wszystko to,
co siê wi¹¿e z t¹ haniebn¹ intryg¹.
Jak daleko siêgam pamiêci¹, to
my, Polacy, zawsze chcieliœmy mieæ
w³asne pañstwo i daliœmy tego niezliczone dowody. Dzisiejsze pokolenie m³odych Polaków musi sobie
odpowiedzieæ na pytanie czy, œladem swoich ojców i dziadów te¿
chc¹ mieæ swoje, polskie pañstwo,
czy te¿ jest to im obojêtne, a samo
pañstwo polskie do niczego specjalnie nie potrzebne? Jeœli odpowiedŸ na to pytanie jest pozytywna,
to musz¹ te¿ zrozumieæ, ¿e jest to
pragnienie przez nikogo poza nimi
nie podzielane. Bardzo kocham i
uwielbiam Angelê Merkel (bo to, na
dodatek, moja kole¿anka po fachu!), podobnie jak kocha³em Helmuta Kohla czy Gerharda Schrödera, podobnie jak imponuj¹ mi Michai³ Gorbaczow, Borys Jelcyn czy
W³adimir Putin, ale nigdy nie uwierzê, ¿e im te¿ polskie pañstwo jest
do czegokolwiek dobrego potrzebne i ¿e gotowi s¹ wiele zrobiæ, aby
taki samodzielny europejski byt
d³ugo istnia³! Nie wierzê i ju¿, i ten
sam brak wiary zalecam moim dzieciom i wnukom!
Klasa polityczna, któr¹ wspólnym wysi³kiem zafundowali nam
Kohl, Gorbaczow, Schröder, Jelcyn
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e tutti quanti swoj¹ „historyczn¹
misjê” ju¿ wyczerpa³a i 20 lat jej rz¹dów powinno nam w ca³ej pe³ni wystarczyæ. Nie mam pewnoœci, ¿e po
20 latach ich rz¹dzenia nie przekroczyliœmy granicy, zza której nie ma
ju¿ odwrotu? Mam jednak tak¹ nadziejê. I wiem, ¿e aby ta nadzieja
mog³a staæ siê faktem konieczne
jest ciêcie radykalne. Musimy powiedzieæ: doœæ!
Jeœli odsuwamy od siebie perspektywê gwa³townego buntu, to
jedyny niegwa³towny, cywilizowany i europejski sposób, to nowe
wybory w innym systemie wyborczym. Nic nie zmieni w tym obrazie
przeprowadzenie nowych wyborów wed³ug starego partyjniackiego klucza, w nowej wersji tzw. ordynacji proporcjonalnej, w której ponownie Tusk, Kaczyñski, Pawlak,
Szmajdziñski et alii bêd¹ uk³adali
listy partyjne i wskazywali palcem
przysz³ych pos³ów. Konieczne s¹
wybory w jednomandatowych
okrêgach wyborczych. Projekt odpowiedniej ordynacji wyborczej
Ruch JOW ju¿ dawno z³o¿y³ w Sejmie, projekt jest gotowy, dyskutowa³y go nawet odpowiednie komisje sejmowe. Dalej czekaæ nie warto
i nie ma na co.
Wroc³aw, 12 paŸdziernika 2009
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INFORMACJE

Nieszczêœliwy wypadek
na drodze Orle - Dargomyœl
(ORLE gm. Radowo Ma³e). 17
paŸdziernika, przed godzin¹ 14, na
trasie Orle - Dargomyœl dosz³o do
nieszczêœliwego wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem marki
VW Golf 20.letni mieszkaniec Orla, z
nieustalonych na chwilê obecn¹
przyczyn, zjecha³ na prawe pobocze
i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W
wyniku zderzenia 16. letni pasa¿er,

równie¿ mieszkaniec Orla, poniós³
œmieræ na miejscu. Kierowca zosta³
przetransportowany œmig³owcem
do szpitala w Szczecinie. Ma obra¿enia wewnêtrzne.
Bieg³y ruchu drogowego wyjaœni przyczyny tego nieszczêœliwego
wypadku. Postêpowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w £obzie.

Sesja w £obzie

Podatki i diety so³tysów
(£OBEZ). 28 paŸdziernika odbêdzie siê kolejna sesja Rady Miejskiej w £obzie.
O 13.00 radni miejscy rozpoczn¹
obrady na kolejnej ju¿ sesji Rady
Miejskiej w tym mieœcie. Sesja rozpocznie siê informacj¹ o stanie realizacji zadañ oœwiatowych za rok
szkolny 2008/2009. W kolejnym
punkcie burmistrz £obza Ryszard
Sola zapozna uczestników sesji z
za³o¿eniami do bud¿etu Gminy
£obez na rok 2010.
W kolejnej czêœci radnym zostan¹ poddane pod dyskusjê projekty uchwa³ m.in. w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na przysz³y rok i w sprawie ustalenie zasad odp³atnoœci za

us³ugi œwiadczone przez Przedszkole Miejskie w £obzie. Radni zdecyduj¹ o wysokoœci diet dla so³tysów.
Jednym z punktów obrad bêdzie
równie¿ wyra¿enie zgody na zbycie
lokalu mieszkalnego oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoœci.
Pod obrady radnych powróci
projekt uchwa³y dotycz¹cy zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Kolejny projekt uchwa³y równie¿ dotyczy dotacji, tym razem dla
przedszkoli niepublicznych oraz dla
innych form wychowania przedszkolnego.
mm

POLICJA Apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ na drodze. Warunki atmosferyczne nie s¹ obecnie dobre,
mokra i œliska nawierzchnia, padaj¹cy deszcz i ograniczona widocznoœæ, powodowaæ mog¹ utrudnienia podczas jazdy. Lepiej zdj¹æ nogê
z gazu i jechaæ ostro¿nie.
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

Damian zmar³
20-letni Damian Z., który wyje¿d¿aj¹c z polnej drogi za ogródkami w £obzie (na Dalno) zosta³ staranowany przez pêdz¹ce Volvo, zmar³
w szpitalu w Szczecinie. Pogrzeb odbêdzie siê dzisiaj o godz. 13.
(r)

Stra¿ niezgodnie z prawem
(KRAJ). Jak poda³a „Rzeczpospolita” z 19 paŸdziernika, kierowcy, którzy zostali z³apani przez sta¿ miejsk¹
na fotoradar w latach 2004-2007 i zostali s¹downie ukarani za przekroczenie prêdkoœci mog¹ domagaæ siê
zwrotu zap³aconych pieniêdzy.

Jak podaje dziennik, przed dwoma laty Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ uprawnienia stra¿y
do u¿ywania fotoradarów. „S¹d Najwy¿szy przyzna³ teraz, ¿e stra¿nicy
nie mieli prawa wystêpowaæ do s¹du
o ukaranie sprawcy” - pisze Rz. op
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REKLAMA
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Podatki od nowego roku
(WÊGORZYNO). 22 paŸdziernika, podczas najbli¿szej sesji
Rady Miasta, przed radnymi zostanie przed³o¿ony projekt uchwa³y w
sprawie okreœlenia stawek podatku
od nieruchomoœci.
Podczas najbli¿szej sesji radni
miejscy bêd¹ okreœlaæ roczne stawki
podatku od nieruchomoœci w nastêpuj¹cej wysokoœci: od gruntów:
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta Wêgorzyno, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokoœci 0,62 z³ od l m.kw. powierzchni;
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na terenie so³ectw gminy Wêgorzyno, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków w
wysokoœci 0,57 z³ od 1 m.kw. powierzchni; pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,04 z³ od l ha
powierzchni; pozosta³ych, w tym

zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego - 0,20 z³ od l m. kw. Powierzchni; zwi¹zanych wy³¹cznie z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu
i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 0,37
z³ od 1m.kw. Powierzchni; od budynków lub ich czêœci:
mieszkalnych – 0,52 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej; zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
na terenie miasta Wêgorzyno - 17,38
z³ od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej;
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie so³ectw
gminy Wêgorzyno - 15,84 z³ od 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej; zajê-

tych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,11 z³ od 1 m.kw. powierzchni
u¿ytkowej; zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,96 z³ od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej; pozosta³ych,
w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 5,80 z³ od l
m.kw. powierzchni u¿ytkowej; zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz
odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków - 10 z³ od 1 m.kw. powierzchni
u¿ytkowej; od budowli: 2proc. ich
wartoœci, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na wytworzeniu i dystrybucji wody oraz odprowadzeniu i
oczyszczaniu œcieków – 1 proc. ich
wartoœci.

O ile radni przyjm¹ projekt
uchwa³y bez zmian, stawki podatku
wejd¹ w ¿ycie od 1 stycznia 2010 r.
Równoczeœnie od 1.stycznia
2003r. umo¿liwiono radzie gminy ró¿nicowanie wysokoœci stawek dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Wobec tego w projekcie uchwa³y podatek od nieruchomoœci na 2010 r. od budynków i od
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej na
wsi jest o oko³o 9 proc. ni¿szy ni¿ na
terenie miasta.
Kolejna uchwa³a, przygotowana
przez przewodnicz¹c¹ RM, dotyczy
zwolnieñ od podatków. Szczegó³ow¹ listê okresla osobny projekt
uchwa³y. Zwolnienia maj¹ równie¿
dotyczyæ op³at targowych dotycz¹cych sprzeda¿y produktów rolnych
wytworzonych we w³asnym gospodarstwie rolnym przez osoby bêd¹ce podatnikami podatku rolnego na
terenie gminy Wêgorzyno, o ile projekt uchwa³y przeg³osuj¹ radni. op

Gdzie szukaæ pieniêdzy na...
(£OBEZ). Podczas najbli¿szej
sesji Rady Miasta w £obzie pod obrady zostanie poddany projekt
uchwa³y w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoœci na
2010 rok.
- Podatki, czyli nasze dochody w
bud¿ecie gminy, maj¹ zdecydowany
wp³yw na mo¿liwoœci samorz¹du w
kierunku inwestowania. W gminie
jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i na pewno stopniowe podnoszenie stawek przek³ada siê na mo¿liwoœci inwestowania i za³atwiania
wszystkich zbiorowych potrzeb
mieszkañców gminy - El¿bieta Kobia³ka
W projekcie uchwa³y proponowane stawki podatku wynosz¹: od
gruntów - zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m.kw. powierzchni w kwocie 0,73 z³; pod jeziorami, a tak¿e od
gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni w kwocie
4,04 z³; pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, od 1 m.kw. powierzchni w
kwocie 0,32 z³; od budynków lub ich
czêœci: mieszkalnych - od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 0,61 z³;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej od 1mkw.
powierzchni u¿ytkowej w kwocie
18,00 z³; zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej w kwocie 8,80 z³; zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej w kwocie 4,16
z³; od pozosta³ych budynków lub
ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego
(m.in. gara¿e wolno stoj¹ce, komórki, szopki - jeœli s¹ budynkami w rozumieniu prawa budowlanego), od 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
kwocie 5,55 z³; od budowli 2 proc. ich
wartoœci.
A mo¿na i tak
Wiele miast w Polsce wprowadzi³o zró¿nicowane stawki podatku
od nieruchomoœci od budynków
wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie handlu. W zale¿noœci od
miast rozgraniczono wysokoœæ
stawki podatku od powierzchni np.
wiêkszej ni¿ 100 m, 200 m, 400 m i
wiêcej. Dziêki temu markety p³ac¹
wy¿sze stawki od nieruchomoœci. W
skali rocznej nie s¹ to du¿e kwoty, ale
na bezrybiu i rak ryba.

Przyk³adowo miasto Elbl¹g
uchwali³o w roku poprzednim stawkê podatku od budynków lub ich
czêœci wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie handlu o powierzchni
przekraczaj¹cej 400 m. na poziomie
19 z³, gdy dla sklepów o ni¿esz powierzchni – 18,44 z³.
W 2007 w £odzi wprowadzono
rozró¿nienie dla sklepów o powierzchni wy¿szej ni¿ 2.500 mkw.,
gdzie stawka poni¿ej tej powierzchni wynosi³a 17,77 z³, a powy¿ej –
19.01 z³. Podobnie uczyni³ Kraków,
z tym ¿e wy¿sz¹ stawkê p³aci³y ju¿
sklepy o powierzchni wiêkszej ni¿
1000 mkw., ró¿nica w stawkach wynosi³a 35 gr. We Wroc³awiu z kolei
za budynki o powierzchni wiêkszej
ni¿ 1000 mkw p³aci³o siê stawkê 19
z³, gdy o mniejszej powierzchni –
17,19 z³.
Kielce posz³y jeszcze dalej i rozró¿ni³y stawki od powierzchni do 200
m. - 17,65 z³, od 200 -1000 – 18,35 z³,
natomiast powy¿ej 1000 mkw. – 19,01
z³ (prócz tego jeszcze inne stawki).
W Zabrzu od nieruchomoœci p³acili
wszyscy jednakowo, czyli po 19 z³,
ale jeœli najem by³ od samorz¹du lokalnego, to po 1 z³.
W Wa³brzychu radni rozró¿nili
wysokoœæ stawki od powierzchni
nie tylko dla handlu, ale i dla dzia³alnoœci bankowej i sprzeda¿y paliw.
Równie¿ w Bia³ogardzie by³a wy¿sza
stawka dla obiektów handlowych o
powierzchni wy¿szej ni¿ 400 mkw.,

dla których stawka podatku wynosi³a 19,01 z³, gdy dla mniejszych sklepów – 14,85 z³. K³obuck wy¿sz¹
stawkê wprowadzi³ ju¿ dla dzia³alnoœci handlowej w obiektach wiêkszych, ni¿ 100 mkw.
Rozró¿nienia wprowadza³y te¿
miasta w zale¿noœci od prowadzonej
dzia³alnoœci – inne stawki p³aci³y firmy zajmuj¹ce siê górnictwem, hutnictwem, przetwórstwem przemys³owym (gdzie stawki by³y maksymalne), a inne pozosta³a dzia³alnoœæ,
najni¿sz¹ stawkê p³aci³o siê za sport
i rekreacjê. Przyk³adowo w Oœwiêcimiu – 8,17 za sport i rekreacjê, a za
przemys³ – 16,63.
Podczas ostatniej sesji w Drawsku Pomorskim radni nie zgodzili siê
na takie rozró¿nienie, bowiem jak
przekonywa³ burmistrz i radni koalicyjni, zwiêkszenie podatku dla sieci
spowodowa³oby wp³yw do bud¿etu
tylko o 5 tys. z³. Dla samych marketów nie by³by to du¿y wydatek, patrz¹c na to, ile pieniêdzy transferuj¹
poza granice naszego kraju. Dla
gminy wielki przychód te¿ nie – ale
np. na dotacjê dla klubu sportowego, nagrody dla uczniów czy inne
drobne, a wa¿ne zadania – wystarczy³oby.
mm
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Nied³ugo rusz¹ punkty przedszkolne

Poszukiwani do pracy
(POWIAT). Od 1 stycznia ruszy 7 punktów przedszkolnych na
terenie powiatu ³obeskiego.
Wsparciem w formie edukacji
przedszkolnej 92 dzieci. Obecnie
poszukiwani s¹ nauczyciele i pomoc nauczycieli, a jest o co walczyæ, bo wynagrodzenia s¹ bardzo
wysokie.
Od 1 stycznia rusz¹ punkty
przedszkolne w Suliszewicach (gmina £obez) w budynku œwietlicy wiejskiej, w £abuniu Wielkim (gmina Resko) w budynku szko³y podstawowej, w £osoœnicy (gmina Resko) w
budynku szko³y podstawowej, w
£ugowinie (gmina Resko) w budynku œwietlicy wiejskiej, w Cieszynie
(gmina Wêgorzyno) w budynku
œwietlicy wiejskiej, w Tuczy (gmina
Dobra) w budynku œwietlicy wiejskiej, w Gostominie (gmina Radowo
Ma³e) w budynku œwietlicy wiejskiej.
Ju¿ teraz rozpoczyna siê rekrutacja na stanowisko nauczycieli i pomocy nauczycieli w punktach
przedszkolnych. A jest o co walczyæ,
bowiem wynagrodzenie jest bardzo
wysokie, jak na nasze warunki. Nauczyciel otrzyma bowiem oko³o 4
tys. z³ netto, pomoc nauczyciela z

kolei oko³o 1800 z³ netto.
Osoby, które s¹ chêtne podj¹æ
siê tej pracy, mog¹ sk³adaæ swoje
dokumenty do poszczególnych
urzêdów, b¹dŸ Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie. Wszystkie osoby,
które spe³ni¹ wymagania formalne,
stan¹ przed komisj¹ rekrutacyjn¹,
która przeprowadzi rozmowê kwalifikacyjn¹.
Komisja bêdzie sk³adaæ siê z 7
osób, w jej sk³ad wejdzie: lider projektu burmistrz £obza Ryszard Sola,
pomys³odawca i partner projektu
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski oraz po
jednej osobie z ka¿dej z gmin: £obez,
Resko, Wêgorzyno, Dobra, Radowo
Ma³e, maj¹cej odpowiednie doœwiadczenie merytoryczne w zakresie edukacji szkolnej i przedszkolnej.
W przebiegu rekrutacji projektu bêdzie uczestniczy³ koordynator projektu lub asystent koordynatora
projektu, którzy czuwaæ bêd¹ nad
prawid³owoœci¹ procesu rekrutacji.
Po przeprowadzonej rozmowie
kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybierze kandydatów, którzy
uzyskali najwy¿sz¹ liczbê punktów z
rozmowy kwalifikacyjnej.

ENEA Operator Sp. z o.o. 71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7

poszukuje kandydata
na stanowisko:

Elektromonter Sieciowy
na Posterunku Energetycznym £obez
w Rejonie Dystrybucji Gryfice
WYMAGANIA:

 wykszta³cenie zawodowe lub œrednie o profilu elektrycznym
 posiadanie œwiadectwa kwalifikacyjnego uprawniaj¹cego






do zajmowania siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji
brak przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na wysokoœci
doœwiadczenie zawodowe min. 3 lata przy eksploatacji sieci
i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia
dyspozycyjnoœæ i samodzielnoœæ w dzia³aniu
obowi¹zkowoœæ i umiejêtnoœæ pracy w zespole
prawo jazdy kat.B

KRÓTKACHARAKTERYSTYKASTANOWISKA:
 wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹, budow¹
i remontami sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego
i niskiego napiêcia
 prowadzenie pojazdu s³u¿bowego
Oferty kierowaæ w formie pisemnej (osobiœcie w sekretariacie Rejonu
pok. 109) (CV i list motywacyjny) na adres: ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gryfice, ul. Parkowa 5 72-300 Gryfice,
lub drog¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:
krystyna.dziaczek@szczecin.operator.enea.pl
w terminie do 16.11.2009 r.

Aby móc zostaæ nauczycielem,
nale¿y spe³niæ wiele warunków w
tym: posiadaæ studia wy¿sze na kierunku pedagogika w specjalnoœci
przygotowuj¹cej do pracy z dzieæmi
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania
na wczesnym etapie edukacyjnym
ma równie¿ osoba, która legitymuje siê dyplomem ukoñczenia zak³adu kszta³cenia nauczycieli w specjalnoœci przygotowuj¹cej do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Powinien posiadaæ doœwiadczenie w
pracy z dzieæmi, byæ komunikatywnym, samodzielnym, posiadaæ
umiejêtnoœæ pracy w zespole. Dodatkowo warto mieæ za sob¹ roczny sta¿ pracy, znaæ jêzyk obcy,
graæ na instrumentach muzycznych, posiadaæ znajomoœæ ró¿nych technik plastycznych i zabaw przy muzyce w przedszkolu.
Podobne wymagania s¹ odnoœnie
pomocy nauczyciela, z wyj¹tkiem
wykszta³cenia, tutaj wystarczy –
œrednie. Zarówno nauczyciel, jak i
opiekun musi byæ osob¹ kontaktow¹ i przyjazn¹, do tego musi ich
cechowaæ czystoœæ, schludnoœæ i
co wa¿ne – warto pozbyæ siê na³ogów, bowiem one bêd¹ znacz¹ca
przeszkod¹ w uzyskaniu pracy. Nauczyciele bêd¹ musieli zgodziæ siê
na pracê poza Kart¹ Nauczyciela.
Bezp³atnie
Punkty przedszkolne oczywiœcie
bêd¹ bezp³atne, a zostaj¹ otwarte z
myœl¹ o mamach, które nie mog³y
podj¹æ pracy ze wzglêdu na brak
opieki nad swoimi pociechami. Z
tego te¿ powodu punkty przedszkolne maj¹ byæ otwarte powy¿ej 8
godzin, tak aby rodzic móg³ dojechaæ i wróciæ z pracy. W wiêkszoœci
punktów przedszkolnych bêdzie

miejsce dla 15. dzieci, prócz £osoœnicy, w której bêdzie mog³o uczêszczaæ najwy¿ej 8.dzieci i w Cieszynie,
gdzie punkt przedszkolny bêdzie
móg³ przyj¹æ tylko 10.dzieci.
Oficjalne otwarcie punktów
przedszkolnych ma siê odbyæ na
pocz¹tku stycznia z wielk¹ fet¹ przy
udziale wysoko postawionych goœci z Ministerstwa Pracy, dziêki którym projekt móg³ zostaæ wdro¿ony.
Punkty bêd¹ funkcjonowa³y do
koñca sierpnia 2011 roku.
Dziœ trudno jeszcze powiedzieæ
co bêdzie siê z nimi dzia³o po zakoñczeniu finansowania z zewn¹trz. Byæ
mo¿e uda siê pozyskaæ kolejne pieni¹dze na przed³u¿enie ich funkcjonowania. Byæ mo¿e te¿ gminy znajd¹
w swoich bud¿etach pieni¹dze na
ten cel, a byæ mo¿e w koñcu zaktywizuj¹ siê wioski i same za³o¿¹ stowarzyszenia, które przy pomocy jednostek
samorz¹dowych, dotacji i programów zrobi¹ coœ dla swoich dzieci.
Projekt „Dziecko w przedszkolu
– rodzic w pracy” jest realizowany
przez Urz¹d Miejski w £obzie na
podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach dzia³ania Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt jest dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Celem projektu
jest umo¿liwienie powrotu na rynek
pracy rodzicom, po przerwie zwi¹zanej z urodzeniem i wychowywaniem
dzieci. W ka¿dym z punktów zostanie zatrudniony jeden nauczyciel i
jeden opiekun.
W tej chwili w obiektach, w których maj¹ byæ punkty przedszkolne,
trwaj¹ prace remontowe. W czwartek bêd¹ wymieniane okna, a niebawem zostan¹ og³oszone przetargi
na: meble, pomoc dydaktyczn¹ oraz
catering.
mm

tygodnik ³obeski 20.10.2009 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 7

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA POWIATU

Szczêœliwa trzynastka?
(£OBEZ-gmina).W tym roku
do wrzeœnia powsta³o o 43 firmy
mniej, ni¿ w roku ubieg³ym. Jedna
firma przypada na 13 mieszkañców.
W roku 2008 w ³obeskim ratuszu
wpisu do ewidencji dokona³o 180
firm, 122 wykreœli³o siê z ewidencji,
zawieszenie dzia³alnoœci gospodarczej dokona³o 31 firm, ¿adna firma
nie odwiesi³a dzia³alnoœci gospodarczej (mo¿liwoœæ zawieszenia
dzia³alnoœci gospodarczej istnieje
dopiero od tego roku). Wykreœleñ
wpisu w ramach aktualizacji by³o 43.
W roku 2009 natomiast 102 firmy
dokona³y wpisu do ewidencji. 69
wykreœlonych zosta³o z ewidencji,
52 zawiesi³o dzia³alnoœæ, odwiesi³o –
19, w ramach aktualizacji 10 firm zosta³o wykreœlonych z dzia³alnoœci
gospodarczej.

W 2008 roku, do wrzeœnia, zosta³o wpisanych 145 firm, czyli o 43 wiêcej, ni¿ w roku bie¿¹cym.
43 firmy do wrzeœnia 2008 roku
zosta³y wykreœlone z ewidencji gospodarczej, w roku bie¿¹cym – 10.
Najwiêcej wykreœleñ z ewidencji w
roku bie¿¹cym dokonano w sierpniu
i wrzeœniu 2008 roku (12). W tym czasie równie¿ dokonano najwiêcej wpisów do ewidencji gospodarczej, bo
42. Wrzesieñ jest równie¿ najlepszym
miesi¹cem pod wzglêdem rejestracji
dzia³alnoœci gospodarczej; w tym
miesi¹cu powsta³o 18 nowych firm.
Na 14 paŸdziernika br. w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej zarejestrowanych by³o 1094 podmiotów
gospodarczych; liczba mieszkañców gminy wynosi³a 14.390 osób, a
miasta £obza - 10574. Wynika z tego,
¿e jedna firma przypada œrednio na
13 mieszkañców gminy.
mm

PUP ogranicza
wydatki
(POWIAT). Na pocz¹tku istnienia powiatu na walkê z bezrobociem Powiatowy Urz¹d Pracy posiada³ 1-2 miliony z³, w 2007 roku
mia³ ju¿ oko³o 10 milionów z³, w
roku ubieg³ym oko³o 12 milionów
z³, przy czym, PUP otrzymuje 3 miliony - resztê pozyskuje z dotacji.
W minionych dwóch latach, jak
zapewni³ dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski, pokry³ wszystkie zapotrzebowania. W tym roku PUP wyda³
ju¿ 10,5 miliona z³ i jak siê okazuje –
jest to za ma³o. PUP otrzyma³ mniej
pieniêdzy ze wzglêdu na kryzys, a ze
wzglêdu na zapotrzebowanie pieni¹dze wydaje szybko.
– Nasz powiat pozyska³ tyle, co
Szczecin i Gdañsk. Co roku zwiêksza
siê chêæ naszych firm do korzystania
z funduszy PUP. Ka¿da firma prywatna, która weŸmie na sta¿ bezrobotnego, ma obowi¹zek zatrudniæ go
póŸniej na pó³ roku, jeœli na rok – to
musi zatrudniæ na rok. Na tak¹ formê
jest zwiêkszone zapotrzebowanie.
Sytuacja finansowa zmusi³a nas jednak do tego, ¿e ju¿ w lipcu musieliœmy ograniczyæ wydawanie pieniêdzy i wspomagaliœmy tylko prywatne firmy. W pierwszym tygodniu
sierpnia zapad³y decyzje o dalszym
niezawieraniu umów. Kontynuowaliœmy jedynie wczeœniejsze zobowi¹zania. Otrzymujemy du¿o zapytañ od instytucji publicznych, które,
jak t³umacz¹, nie daj¹ rady bez sta¿ystów. Tutaj zacytujê burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego, który powiedzia³: „Jednostki publiczne przy-

zwyczai³y siê, ¿e otrzymuj¹ du¿o
œrodków i maj¹ oszczêdnoœci na
swoich bud¿etach” - mówi dyrektor
PUP Jaros³aw Namaczyñski.
W wyniku z³o¿onych projektów
PUP w £obzie uzyska³ w³aœnie dodatkowe œrodki w wysokoœci ponad
500 tys. z³.
Ze wzglêdu na dyrektywy ministerstwa œrodki te bêd¹ mog³y byæ
g³ównie przeznaczone dla osób bezrobotnych skierowanych do przedsiêbiorców. Jednostki bud¿etowe
bêd¹ mog³y skorzystaæ z tych œrodków w bardzo ograniczonym zakresie i tylko w przypadku sta¿y dla
osób do 30 lat, na okres 3 miesiêcy.
Realizowane bêd¹ szkolenia, sta¿e,
prace interwencyjne, dotacje, refundacje utworzenia miejsc pracy. Formy te bêd¹ musia³y zakoñczyæ siê
gwarancj¹ zatrudnienia.
- Jeœli chodzi o zatrudnienie, codziennie kilku, b¹dŸ kilkunastu bezrobotnych, zawiadamia nas o podjêciu pracy. Niekiedy jednak s¹ i takie
sytuacje, ¿e bezrobotni nie szukaj¹
pracy, a jedynie interesuje ich sta¿.
Sytuacja jest gorsza, ni¿ w tamtym roku. W tamtym roku zarejestrowa³o siê oko³o 700 bezrobotnych
mniej, ni¿ w roku bie¿¹cym, w tej
chwili w PUP zarejestrowanych jest
oko³o 3 tys. bezrobotnych (gdy powiat powstawa³ by³o (w lutym 2003
r.) 6.137 osób. Obecnie £obez pod
wzglêdem liczby bezrobotnych w
kraju zajmuje 5 miejsce, natomiast w
województwie zachodniopomorskim – pierwsze. – dodaje J. Namaczyñski.
mm
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Poszukiwany
do nieruchomoœci
(WÊGORZYNO). W wêgorzyñskim magistracie jest do objêcia
stanowisko urzêdnicze m³odszego
referenta ds. gospodarki nieruchomoœciami w Wydziale Nieruchomoœci, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Chêtni, którzy chcieliby z³o¿yæ
swoje dokumenty w urzêdzie i obj¹æ
stanowisko inspektora musz¹ posiadaæ wykszta³cenie œrednie lub
wy¿sze oraz stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na danym stanowisku i cieszyæ siê nieposzlakowan¹
opini¹. Kandydaci nie mog¹ byæ
prawomocnie skazani za umyœlne
przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Preferowane kierunki, które
umo¿liwi¹ zatrudnienie na tym stanowisku, s¹: ekonomiczny, administracyjny lub gospodarka nieruchomoœciami. Kandydaci powinni znaæ
przepisy prawa w zakresie gospodarki nieruchomoœciami, ustawy o
samorz¹dzie gminnym, powiatowym

i wojewódzkim, Kodeks Postêpowania Administracyjnego, posiadaæ
prawo jazdy kat. B oraz umiejêtnoœæ
bieg³ej obs³ugi komputera. Dodatkowym atutem dla kandydata na to
stanowisko jest sta¿ w administracji
samorz¹dowej.
Osoba wybrana w drodze otwartego konkursu bêdzie prowadziæ
ewidencjê nieruchomoœci gminnych, zajmowaæ siê sprawami wydzier¿awiania, wynajmowania i u¿yczenia mienia gminnego oraz sprawami dzier¿awy mienia przez gminê
od innych osób, instytucji itp. Prócz
tego bêdzie prowadziæ ewidencjê
u¿ytkowników wieczystych, w tym
aktualizacjê op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste oraz udzielanie
bonifikat od tych op³at, bêdzie równie¿ odpowiadaæ za sprzeda¿ mienia
gminnego i wspó³pracê z zarz¹dcami
lub dzier¿awcami obwodu ³owieckiego na terenie Gminy w zakresie zagospodarowania i ochrony zwierzyny.
mm

Szko³y do likwidacji
(WÊGORZYNO).
Podczas nastêpnej sesji
w tym mieœcie radnym
zostanie przed³o¿ony
projekt zamiaru
likwidacji Filii Szko³y
Podstawowej w
Runowie Pomorskim
w miejscowoœciach
Sielsko i Mieszewo.
Likwidacja filii ma nast¹piæ z koñcem roku szkolnego 2009/2010. W
zwi¹zku z tym Rada Miasta ma zobowi¹zaæ i upowa¿niæ burmistrz Wêgorzyna do dokonania czynnoœci niezbêdnych do przeprowadzenia likwidacji, w
szczególnoœci do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szko³y rodziców
uczniów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty oraz wyst¹pienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty o opiniê o likwidacji filii szko³y.
W uzasadnieniu do projektu uchwa³y czytamy, ¿e w roku szkolnym 2009/
2010 w szkole w Sielsku nie ma dzieci
w klasie pierwszej i drugiej, w klasie
trzeciej pozosta³o 8 dzieci.
Podobna sytuacja istnieje w szkole
w Mieszewie, gdzie pozosta³o tylko 10.
dzieci, w tym w klasie pierwszej - 6 i w
klasie trzeciej 4. Brak jest uczniów klasy drugiej. W kolejnym roku szkolnym
nie bêdzie uczniów w klasie trzeciej.

Zgodnie z prawem oœwiatowym
po³¹czenie klasy I i klasy III jest niemo¿liwe ze wzglêdu na ró¿nice programowe. Taka sytuacja powoduje, ¿e nie
mo¿na prawid³owo zorganizowaæ edukacji. Wed³ug danych ewidencji ludnoœci
sytuacja w najbli¿szych latach nie poprawi siê, a wiêc utrzymanie obu filii z
tak nielicznymi oddzia³ami, bez mo¿liwoœci ³¹czenia, jest nieekonomiczne. W
zwi¹zku z takim stanem przeprowadzono zmianê organizacji szko³y w
Runowie Pomorskim. Wszyscy
uczniowie z filii zostali, za zgod¹ rodziców, przeniesieni do szkó³ w Runowie
Pomorskim, w Wêgorzynie i Dobrej.
Wœród korzyœci, jakie maj¹ dzieci z
przeniesienia wymienia siê m.in. to, ¿e
uczniowie maj¹ dostosowane dowozy
po zajêciach lekcyjnych, dostêp do sto³ówki szkolnej, poprawê oferty edukacyjnej z korzyœci¹ dla uczniów, lepsze
warunki lokalowe, dostêp do sali gimnastycznej, pracowni komputerowej stanowiska pracy dla ka¿dego ucznia oraz
pomoc specjalistów: pedagoga, logopedy; dostêp do zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych i zajêæ pozalekcyjnych.
W budynkach szkó³ od 1 wrzeœnia
2009 r. funkcjonuj¹ punkty przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach projektu „Aktywne dzieciñstwo
szans¹ na sukces”.
Równoczeœnie budynki szkó³ nadal
bêd¹ wykorzystywane na cele oœwiatowe: bêd¹ funkcjonowa³y w nich œwietlice œrodowiskowe i biblioteki.
op
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£obez siê promuje
(SVALOV-SZCZECIN). W minionym miesi¹cu gmina £obez promowa³a siê w partnerskiej gminie
Svalov w Szwecji, w tym miesi¹cu i
przysz³ym reklamuje siê w Szczcinie.
Wrzeœniowy udzia³ reprezentantów ³obeskiej gminy w imprezie, odbywaj¹cej siê w Svalov co dwa lata,
by³ ju¿ kolejny¹ wizyt¹ w tym mieœcie. Formu³a targów zmienia³a siê
nieznacznie na przestrzeni lat. Ostatnie targi odbywa³y siê w nowym
miejscu, hali sportowej miejscowego gimnazjum i z powodu oznak kryzysu, w porównaniu do poprzednich
edycji, by³y skromniejsze.
Zaproszenie ze Svalov informuj¹ce ogólnie o imprezie skierowane do
gmin partnerskich Svalov (Kalundborg - Dania, Kedainiai - Litwa, Kyritz
- Niemcy i £obez) gmina £obez otrzyma³a ju¿ na pocz¹tku maja.
– O mo¿liwoœciach i zasadach
uczestnictwa w targach informowa³em przedsiêbiorców osobiœcie. Poniewa¿ by³a to ju¿ pi¹ta edycja targów, znaj¹c preferencje naszych
gospodarzy, do udzia³u zaprasza³em
drobnych wytwórców, przedsiêbiorstwa ju¿ sprzedaj¹ce zagranicê,
poszukuj¹cych nowych kontaktów
handlowych itp. Proponowa³em
udzia³ w wyjeŸdzie firmom, które ju¿
mia³y okazjê prezentowaæ siê na targach (np. EKO-WAT, PREEM, LIGNOTERM, B&H NiedŸwiedzcy,
UT. Szafrañscy, Oœrodek Treningowy Koni w Boninie, GS £obez,
ZMNR SA. w £obzie itd.) oraz nowym firmom i organizacjom, których
udzia³ by³by po¿¹dany i mogliby w
okreœlonym terminie udaæ siê na targi – powiedzia³ Z. Martyniak - inspektor odpowiedzialny za kontakty
ze Szwecj¹ i organizator wyjazdu.
Ostatecznie propozycjê wyjazdu
przyjêli: Sylwia Banaœ - Prezes SBS
Stado Ogierów Sp.z o.o. £obez, Katarzyna B³aszczyk – Dyrektor CIS –

Wystawa w Ksi¹¿nicy Pomorskiej

£obez (pojecha³ reprezentant CIS-u
Jaros³aw ¯uk), El¿bieta Kobia³ka zastêpca dyrektora PPZ „NOWAMYL” SA. w £obzie i przewodnicz¹-

Wystawa w Svalov w Szwecji

ca Rady Miejskiej w £obzie, mia³ jechaæ Micha³ Kar³owski - rolnik specjalizuj¹cy siê w uprawach ekologicznych (w ostatniej chwili zrezygnowa³ z wyjazdu), Monika Jarzêbska sekretarz Gminy £obez, Joanna
Pietrzyk inspektor do spraw promocji (obs³uga stoiska), Zbigniew Martyniak – inspektor odpowiedzialny
za kontakty ze Szwecj¹ organizator
przedsiêwziêcia.
Koszty poniesione przez grupê
samorz¹dow¹ wynios³y 1.400 z³, z
czego 739 z³ to koszt biletu promowego na trasie Sassnitz - Trelleborg
- Sassnitz (najtañszy z mo¿liwych w
promocyjnej cenie), 60 z³ - ubezpieczenie wyjazdu, 80 z³ - kompozycja
kwiatowa (z³o¿ona na grobie Polki Anny Klemm), pozosta³e, to koszty
drobnych upominków wrêczanych
w trakcie oficjalnych spotkañ.
Przedsiêbiorcy pokrywali koszty

przejazdu i reprezentacji z w³asnych
œrodków. Stoisko promuj¹ce gminê
przygotowywa³a ca³a grupa wyjazdowa. Gmina £obez przyby³a na
targi jako jedyna spoœród gmin partnerskich.
– Reprezentant CIS-u, poza wyrobami rêkodzielniczymi, które ubogaci³y wystrój stoiska i by³y wrêczane wraz z drobnymi upominkami w
trakcie oficjalnych spotkañ poprzedzaj¹cych i koñcz¹cych imprezê (ceramika), rozmawia³ ze szwedzkimi
odpowiednikami organizacji przedsiêbiorców i stowarzyszeñ typu CIS
o problemach bezrobocia i wychodzenia z niego przez ludzi w œrednim
wieku, a tak¿e o mo¿liwoœciach
wspó³pracy z ³obeskimi przedsiêbiorcami w przysz³oœci – wyjaœni³ Z.
Martyniak.
Kolejn¹ imprez¹, w której gmina
£obez wziê³a udzia³, to inauguracja
wystawy poœwiêconej kulturze
£obza w ramach VIII Spotkañ Regionalnych w Ksi¹¿nicy Pomorskiej.
Odby³a siê ona 16 paŸdziernika w
samo po³udnie.
Wystawê, poœwiêcon¹ kulturze
£obza, mo¿na ogl¹daæ do 5 listopada w godzinach otwarcia biblioteki.
W ramach wystawy mo¿na bêdzie
zapoznaæ siê z histori¹ £obza, jego
dziedzictwem kulturowym, turystyk¹ na terenie gminy, twórczoœci¹
mieszkañców gminy £obez, w tym
fotografi¹, malarstwem, rêkodzie³em
oraz sportem. W programie uroczystej inauguracji odby³ siê pokaz
multimedialny o £obzie oraz prezentacje artystyczne Amatorskiego
Ruchu Artystycznego.
mm
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Najlepsi nagrodzeni
POWIAT. W ³obeskim
Zespole Szkó³ zosta³
zorganizowany
Dzieñ Edukacji
Narodowej. Uroczystoœæ uœwietni³
krótki, aczkolwiek
na bardzo wysokim
poziomie, program
artystyczny przygotowany przez
uczniów tej szko³y.

Mariana Bartkowiaka z Zespó³u
Szkó³ w Resku, Doroty Zaj¹c zPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie.
Nagrodê Dyrektora Szko³y w
Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie otrzymali: Jolanta Abramowska - nauczycielka biologii, Anna
Chuchro - nauczycielka j. polskiego,
Marcin Æwik³a - nauczyciel wychowania fizycznego, Justyna Ha³ka nauczycielka j. angielskiego, Bo¿ena Kordyl - nauczycielka wychowania fizycznego i przysposobienia
obronnego, Barbara Król - nauczy-

Starosta ³obeski przyzna³ nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dla: Jolanty Manowiec – dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie oraz nauczycielki j. polskiego, Ma³gorzaty Bia³y – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Resku, Violetty
Plenzler-Ciebiery – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w £obzie oraz dla nauczycieli: Anny
Boguszewskiej-W¹sowicz – wicedyrektor oraz nauczycielce j. polskiego Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, Anny Rabiejewskiej – nauczycielki chemii w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,

ciel – bibliotekarz, Joanna Krzywañska - nauczycielka przedmiotów zawodowych i zajêæ rewalidacyjnych,
Marcin £ukasik - nauczyciel geografii, Joanna Niko³ajczyk - nauczycielka j. polskiego, nauczyciel – bibliotekarz, Miros³awa Parzygnat nauczycielka matematyki, Zbigniew
Szymanek - nauczyciel historii i
technologii informacyjnej, wicedyrektor, Jadwiga Tumanowicz - nauczycielka wychowania do ¿ycia w
rodzinie i zajêæ rewalidacyjnych,
Ma³gorzata Wojciechowska - nauczycielka j. niemieckiego, Gra¿yna
Draczyñska - g³ówna ksiêgowa, Joanna Lisowska – ksiêgowa, Gra¿yna
Mienciuk - sekretarz szko³y, Gra¿yna
Kolasa - pracownik obs³ugi, Wanda
Pokomeda - pracownik obs³ugi,
Piotr Szwaciñski – konserwator.
Nagrodê Dyrektora w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
£obzie otrzyma³y: Agnieszka Andryszak, Irena Anna Czurak,
Agnieszka Kopañska, Agnieszka
Matuska, Barbara Pietrzyk, Kamila

Rogaczewska – ¯ukowska.
Nagrodê Dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Resku otrzymali: Lidia Bielecka-Jahnz, Agata Popielarz, S³awomir Brzozowski, Justyna Grankowska, Bo¿ena Wawrzyniak, Maria Kamiñska, Ma³gorzata Ronkowska, Halina Jagodziñska, Beata
Wawrzyniak, Joanna Kukliñska,
Eugeniusz Jaworski.
Czêœæ artystyczn¹ zapewnili
uczniowie, którzy prócz recytacji i
wystêpów wokalnych, zapewnili
nagrodzonym dawkê œmiechu, inscenizuj¹c sposób rozpoznawania
nauczycieli wœród uczniów. Niezwyk³a spostrzegawczoœæ uczniów po³¹czona z poczuciem humoru rozbawi³a goœci niemal do ³ez.
Szkoda tylko, ¿e tak uzdolnionych artystycznie m³odych ludzi
mo¿na obejrzeæ w zamkniêtym œrodowisku szkolnym.
Uczniowie, bior¹cy udzia³ w czêœci artystycznej: Agnieszka B³awzdziewicz, Maciej Buryj, Karolina
Górecka, Milena Kiarszys, Przemys³aw Lis, Natalia Pi¹tek, Przemys³aw
Œwirski, Magdalena Rutkowska,
Dominika Turkowska oraz Marcin
Uliasz.
(WÊGORZYNO). Dzieñ Edukacji Narodowej rozpocz¹³ siê tu o
godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim. Gospodarzem
by³a dyrektor Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim Ilona Œmigielska.
Uroczystoœæ rozpoczê³a czêœæ
artystyczna w wykonaniu uczniów
ze Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz
powita³a przyby³ych goœci, podsumowa³a osi¹gniêcia nauczycieli i
dyrektorów w oœwiacie, a nastêpnie
wrêczy³a wyró¿nienia dla: Danuty
Kamiñskiej za 43 lata pracy w Szkole
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Dwójka najlepsza, Be³czna
w ogonie
Podstawowej w Mieszewie, Iwony
Saczyñskiej i Ewy Tomickiej za pracê
w filiach w Sielsku i Mieszewie, El¿biety Gêbki dyrektora Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie za wybitne osi¹gniêcia w kierowaniu placówk¹ oœwiatow¹ w roku 2008/2009,
El¿biety Ciochoñ za trud i poœwiêcenie w kierowaniu Szko³¹ Podstawow¹ w Runowie Pomorskim w latach 2008/2009.
Burmistrz wrêczy³a równie¿ list
gratulacyjny dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie pod kierownictwem
dyrektora El¿biety Gêbki, za najwy¿szy w powiecie ³obeskim wynik egzaminu za rok 2008/2009.
Okruchy historii
Dzieñ Edukacji Narodowej obchodzony jest od 236 lat. 14 paŸdziernika
1773 roku zosta³a utworzona Komisja
Edukacji Narodowej na wniosek króla
Stanis³awa Poniatowskiego.
Do tego czasu nauczaniem zajmowa³ siê zakon jezuitów. Jednak
decyzj¹ papie¿a Klemensa XIV zosta³ on rozwi¹zany 21 lipca 1773r. To
stworzy³o sytuacjê, dziêki której
mo¿na by³o wprowadziæ zamys³
przejêcia edukacji. Zamys³ ten powsta³ ju¿ znacznie wczeœniej, jednak
dopiero rozwi¹zanie zakonu niejako
wymusi³o na polakach szybsze i
bardziej o¿ywione dzia³ania w tym
kierunku.
Jednym z tych, którzy d¹¿yli do
przejêcia kontroli nad edukacj¹ w
kraju by³ rektor Szko³y G³ównej Koronnej, Feliks Oraczewski. Domaga³
siê powo³ania sejmowej delegacji,
która opracowa³aby „projekt edukacji krajowej”, która pozwoli³aby z
„ludzi zrobiæ Polaków, a Polaków
obywatelami”.
14 paŸdziernika 1773 r. Sejm
wyda³ uchwa³ê o utworzeniu Komisji nad Edukacj¹ M³odzi Narodowej
Szlacheckiej Dozór Maj¹ca, która
potem przyjê³a nazwê Komisji Edukacji Narodowej (KEN).
KEN by³a naczelnym urzêdem
edukacyjnym wspólnym dla Korony i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego – pierwszym swego rodzaju ministerstwem edukacji w Europie, najwy¿sz¹ w³adz¹ nad szkolnictwem
Rzeczypospolitej.
KEN stworzy³a szereg bardzo
odwa¿nych jak na owe czasy reform
– m.in. otworzy³a szko³y przed
dziewczêtami, które mog³y pobieraæ
nauki na takich samych prawach jak
ch³opcy.
mm

(£OBEZ-gmina). Wielkich
powodów do dumy nie maj¹
nauczyciele ze szkó³
podstawowych na terenie
gminy £obez, w
szczególnoœci Szko³a
Podstawowa w Be³cznej.
Kurator oœwiaty zobligowa³
SP w Be³cznej do
opracowania programu
i harmonogramu poprawy
efektywnoœci kszta³cenia.
Wyniki sprawdzianów w szko³ach podstawowych w klasach VI za
rok 2009 nie s¹ zbyt imponuj¹ce.
Najlepiej wypad³a Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie, najgorzej – Szko³a
Podstawowa w Be³cznej.
Poziom opanowania umiejêtnoœci w placówkach gminy ³obeskiej
jest delikatnie rzecz ujmuj¹c – niezadowalaj¹cy.
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
zosta³a zobowi¹zana decyzj¹ Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oœwiaty do opracowania programu
i harmonogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia. Termin opracowania i przed³o¿enia programu do akceptacji w Kuratorium Oœwiaty
min¹³ 15 paŸdziernika.
Równoczeœnie œrednia ocen klasyfikacji w roku szkolnym 2008/09 w
SP w Be³cznej wynosi³a 4,0, gdy w SP
1 – 3,56, a w SP 2 – 4,07. W Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych – 3,56.
Jak wynika z tabeli najgorzej z
umiejêtnoœci¹ czytania radz¹ sobie
uczniowie z Be³cznej, najlepiej – ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie.
Bardzo Ÿle jest równie¿ z umiejêtnoœci¹ pisania w placówce z Be³cznej,
pod tym wzglêdem znacznie odstaje
od Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie, nieznacznie jednak od szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Uczniowie z Be³cznej natomiast
troszkê lepiej rozumiej¹, to co czytaj¹ ni¿ ich koledzy ze szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie i znacznie gorzej
ni¿ uczniowie z ³obeskiej „Dwójki”.
Uczniowie z „Dwójki” najlepiej te¿
potrafi¹ wykorzystaæ zdobyte informacje w przeciwieñstwie do ich kolegów ze szko³y w Be³cznej i z ³obeskiej „Jedynki”.
Zdobyt¹ wiedzê w praktyce najmniej potrafi¹ wykorzystaæ przedstawiciele „Jedynki”, w najlepiej
natomiast – z „Dwójki”.
Najgorzej wiedzê i umiejêtnoœci
opanowali uczniowie z Be³cznej, ale
w ogólnym zestawieniu procentowym uplasowali siê niewiele dalej od

Tabela przedstawia poziom opanowania
umiejêtnoœci dla poszczególnych obszarów
umiejêtnoœci w szko³ach podstawowych – procent
uzyskanych punktów.

³obeskiej „Jedynki”. Znacz¹co obie
szko³y wyprzedza „Dwójka”.
Gdy toczy³a siê walka o pozostawienie szko³y Podstawowej w Be³cznej, jednym z argumentów by³o to, ¿e
im mniej uczniów, tym mo¿liwoœæ
dotarcia do jednego ucznia i pracy
indywidualnej jest lepsza. Wyniki
pracy nauczycieli mówi¹ same za
siebie.
Dla porównania w roku ubieg³ym
w Szkole Podstawowej nr 1 by³o 354
uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2
– 479 uczniów, w Szkole Podstawo-

wej w Be³cznej z kolei – 65 uczniów.
£obeskie gimnazjum na tle powiatu równie¿ nie wypad³o najlepiej, najbardziej zbli¿one umiejêtnoœci do œredniej krajowej uczniowie uzyskali z jêzyka niemieckiego,
najgorzej z czêœci matematycznoprzyrodniczej.
Najwy¿szy wynik osi¹gnê³a klasa IIIa i by³ on wy¿szy od œredniego
wyniku województwa, powiatu i
szko³y. Najni¿szy wynik osi¹gnê³a
klasa III d.
mm

Wyniki egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny
2008/09.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³ki pod zabudowê,
stan prawny – w³asnoœæ, przy ul.
Czcibora, 0,111 ha i 0,137 ha. Tel.
91 397 31 03.

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Do wynajêcia dom 85 mkw. w Resku, dzia³ka 830 mkw., œwie¿o po
generalnym remoncie, 0-888-169572.

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.

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

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.

Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

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

Powiat gryficki

Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

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

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.
Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.
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.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg;
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin. Tel. 880 400
739.

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

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

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze w bloku, dwupokojowe o
pow. 44,5 mkw., posiada ³azienkê,
WC, balkon, piwnicê. Znajduje siê
w centrum miasta w ³adnej lokalizacji przy rzece. Tel. 607 340 986.
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 weekend.

Powiat gryficki
W Rzêskowie b³¹ka siê bia³a kotka
w ³apy czarno rude z opask¹ na szyi.
Tel. 514 011 379.

Wynajmê mieszkanie w Gryficach .
Tel. 502 732 295

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

PRACA

Region

Sprzedam gara¿ na Osiedlu Toruñskim w Drawsku Pom. Tel. 796 662
957.

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

Reklama
Tel./fax

ROLNICTWO

0913973730

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

Region

Powiat ³obeski

tygodnik ³obeski 20.10.2009 r.

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

Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla starszej
osoby w £obzie. Tel. 792-576-827.
Skopiemy dzia³kê, ogródek; posprz¹tamy wokó³ domy, zgrabimy liœcie; a tak¿e podejmiemy siê
wszelkich inny prac porz¹dkowych
na terenie gminy £obez. Tel. 886508-763

Powiat gryficki

Zatrudnie do robót wykoñczeniowych w budownictwie. Tel. 784 542
371 po godz 18.00
Praca w Danii, sprz¹tanie mieszkañ prywatnych, dojazd do klienta
rowerem, znajomoœæ jêzyka nie
jest wymagana. Jeœli nie znasz jêzyka angielskiego lub duñskiego
wyœlij SMS lub meila – oddzwonimy
po polsku. Tel. 45 287 722 22, email
fa/rhjemmesery/ceqgma/
l.com .

ROLNICTWO
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Wiêcej na targowisku Nowe
(WÊGORZYNO). Podczas najbli¿szej sesji radni miejscy ustal¹
stawki op³at targowych, jakie bêd¹
obowi¹zywaæ w przysz³ym roku na
terenie gminy.
Na terenie gminy Wêgorzyno
planuje siê podwy¿szyæ op³aty targowe o 4 proc. w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych w roku bie¿¹cym.
W zwi¹zku z tym mieszkañcy
gminy, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej, dokonuj¹ce sprzeda¿y

na targowisku bêd¹ p³aciæ, o ile Rada
Miasta przyjmie projekt uchwa³y bez
zmian, za sprzeda¿ wy³¹cznie warzyw, owoców, jaj za 1m.kw. – 3,10 z³.
Z kolei za sprzeda¿ na targowisku
wy³¹cznie artyku³ów innych spo¿ywczych za 1 m.kw. - 3,60 z³, za
sprzeda¿ innych towarów, artyku³ów niespo¿ywczych za l m.kw. 4,20 z³.
Równoczesnie, zgodnie z projektem uchwa³y, nale¿na stawka dzienna
op³aty targowej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
5 z³.
mm

W koñcu ze zgod¹
(KARWOWO). Zarz¹d
Dróg Powiatowych
odtworzy³ kanalizacjê
odprowadzaj¹c¹ nadmiar
wód deszczowych,
gromadz¹cych siê
przy posesji nr 21
w Karwowie.
Problem gromadzenia siê wód
deszczowych w tym miejscu by³
wielokrotnie zg³aszany przez so³-

tysa i utrudnia³ zarówno przejazd
drog¹, jak i u¿ytkowanie obejœæ
domostw. Zarz¹d Dróg Powiatowych od kilku lat stara³ siê o wyra¿enie zgody, zarówno przez mieszkañców, jak i Agencjê Nieruchomoœci Rolnych, o zgodê na wejœcie na
ich teren w celu przeprowadzenia
remontu ruroci¹gu odprowadzaj¹cego wody deszczowe.
Dopiero w tym roku takie zgody
ZDP uzyska³, dziêki czemu móg³
przyst¹piæ do wykonania remontu
kolektora.
op

chodniki
(£OBEZ). Je¿eli pozwol¹ warunki pogodowe, to jeszcze w tym roku
Zarz¹d Dróg Powiatowych wykona
chodnik przy ul. Bocznej w £obzie
i zieleniec na placyku ko³o by³ego
GS. W przypadku za³amania siê pogody prace te wykonane bêd¹ w
pierwszej kolejnoœci wiosn¹ przysz³ego roku.
op

Bêdzie
chodnik
(£ABUÑ WIELKI). Zarz¹d
Dróg Powiatowych przyst¹pi³o do
wykonania zaplanowanego chodnika w miejscowoœci £abuñ Wielki.
W tym roku zaplanowano wykonanie odcinka umo¿liwiaj¹cego bezpieczne po³¹czenie ci¹gu pieszego,
biegn¹cego od szko³y do centrum
miejscowoœci. Na wniosek so³tysa
miejscowoœci zamontowane zostan¹ dodatkowo bariery zabezpieczaj¹ce na zakrêcie.
op

Prywatna wojna
w szpitalu kosztem
pacjentów

Chcemy zwróciæ uwagê
opinii publicznej oraz wyjaœniæ pacjentom sytuacjê,
jaka ma miejsce w szpitalu w Resku
odnoœnie badañ laboratoryjnych i
rentgenowskich.
Prezes firmy Intermed, która
prowadzi pracowniê rtg i laboratorium na terenie szpitala w Resku,
lek. Jacek Kargul wypowiedzia³
prywatn¹ wojnê miejscowym chirurgom i innym lekarzom pracuj¹cym w NZOZ Chirurg tj. urologom,
ortopedom i laryngologowi,
chc¹c zapewne przej¹æ ich kontrakty szpitalny i ambulatoryjne i
staæ siê monopolist¹ w zakresie
us³ug specjalistycznych w ca³ym
powiecie ³obeskim.
Stworzy³ nieformaln¹ listê lekarzy, ustnie przekazan¹ swoim
pracownikom, od których skierowañ na badania diagnostyczne
nie wolno realizowaæ. Tak te¿ siê
dzieje. Pacjenci z „niew³aœciwymi”
skierowaniami s¹ odsy³ani przez
pracowników Intermedu z niczym.
Laboratorium wykonuje badania
tylko w stanie zagro¿enia ¿ycia
(skierowanie musi mieæ tak¹ adnotacjê). Jednak za te badania Intermed
wystawia faktury trzykrotnie wy¿sze, ni¿ wynika³oby to z obowi¹zuj¹cego cennika komercyjnego.
Podobnie sytuacja ma siê z badaniami rtg. Przez pewien okres nie
by³y one wykonywane wcale.
Ostatnio, jeœli pacjent bardzo bêdzie nalega³, to bêdzie mia³ wykonane zdjêcie rtg, ale dopiero po
wizycie w administracji Intermedu
i op³aceniu badania w kwocie podwójnej w stosunku do cennika
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komercyjnego (pacjenci, którzy
otrzymali skierowanie od lekarza z
„czarnej” listy otrzymuj¹ zwrot
pe³nej kwoty od NZOZ Chirurg).
Opisane fakty s¹ ³atwe do weryfikacji. Oferujemy dodatkowe
wyjaœnienia, mo¿emy przedstawiæ
odpowiednie zestawienia badañ,
faktury, dowody, wp³aty, a tak¿e
pisemne oœwiadczenia oburzonych zaistnia³¹ sytuacj¹ pacjentów.
Takie w³aœnie s¹ metody, jakimi
doktor Kargul walczy o dobro pacjentów i dobro szpitala w Resku.
Ostatnio w prasie, przy okazji
relacji z sesji Rady Powiatu £obeskiego, dotycz¹cej sytuacji szpitala w Resku, pojawi³y siê opinie
pewnych osób, ¿e próbuje siê robiæ czarny PR firmie Intermed.
Uwa¿amy, ¿e opisanym postêpowaniem firma Intermed i jej prezes
Jacek Kargul sami pokazuj¹ swoje
prawdziwe, bezwzglêdne oblicze.
Sprawa ta pokazuje tak¿e, ¿e
prowadzeniem tak wa¿nych dla
funkcjonowania lokalnej s³u¿by
zdrowia jednostek nie mo¿e zajmowaæ siê jeden, nieprzewidywalny
podmiot. Najlepsza by³aby zapewne wielorakoœæ podmiotów lub
bezpoœredni nadzór w³adz lokalnych nad sposobem realizacji opisanych us³ug.
Lekarze Oddzia³u Chirurgicznego i Poradni Chirurgicznej w
Resku: specjalista chirurg Piotr
Hawryluk, specjalista chirurg
Jerzy Gromowski, specjalista
chirurg Wojciech Gula, specjalista chirurg Piotr Dobrosolski.
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Wyjaœnienie dot. artyku³u
„Provimi zwalnia i ruguje
Solidarnoœæ 80”

W artykule pt. „Provimi
zwalnia i ruguje Solidarnoœæ
80” opublikowanym w dniu 6
paŸdziernika br. w Tygodniku £obeskim znajduj¹ siê informacje, które mog¹ wp³yn¹æ na nieobiektywne postrzeganie sytuacji
zwi¹zków zawodowych w Provimi
Polska przez czytelników Pañstwa
pisma.
Spó³ka jest w procesie szeroko
zakrojonej restrukturyzacji, maj¹cej na celu poprawê wykorzystania istniej¹cego potencja³u, optymalizacjê kosztów oraz podwy¿szenie rentownoœci spó³ki. W wyniku zmian organizacyjnych mia³y
miejsce zwolnienia grupowe, które zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem by³y ka¿dorazowo konsultowane ze wszystkimi legalnie dzia³aj¹cymi zwi¹zkami zawodowymi.
Decyzj¹ zarz¹du, zwalniani pracownicy otrzymali odprawy pieniê¿ne, wy¿sze ni¿ przewiduje to
polski kodeks pracy.
Provimi Polska ma powody s¹dziæ, ¿e ONZZ Solidarnoœæ 80 z
siedzib¹ w Stargardzie Szcz. dzia³a w Spó³ce bez umocowañ prawnych.
Pocz¹tkowo w Spó³ce dzia³a³
NSZZ Solidarnoœæ 80 Ma³opolska
Region Zachodniopomorski z siedzib¹ w Krakowie. W maju 2008 r.
Spó³ka zosta³a powiadomiona, ¿e
NSZZ Solidarnoœæ 80 Ma³opolska
Region Zachodniopomorski z siedzib¹ w Krakowie zmieni³ swoj¹
nazwê na ONZZ Solidarnoœæ 80. W
zwi¹zku z powy¿szym Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa,
do której dotychczas nale¿eli pracownicy Provimi, figuruje pod
nazw¹ Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa ONZZ Solidarnoœæ 80.

Rozmyœlania przedwyborcze

Wybory do w³adz terytorialnych za pasem. Panie i
Panowie Rani nie odk³adajcie spraw wa¿nych i mniej
wa¿nych na potem, z myœl¹,
¿e za³atwi siê to w nastêpnej
kadencji.
Tej nastêpnej kadencji dla wielu mo¿e ju¿ nie byæ. Swój apel kierujê szczególnie do Radnych z formacji PO. I jak z takim niechlubnym
baga¿em spraw nieza³atwionych
(lub zaniedbanych) wejdziecie w
nastêpn¹ kadencjê? Platforma
Obywatelska chwieje siê u samego

wierzcho³ka. Czekamy na decyzje
„naszego” Premiera. Fala wtórna,
czyli tsunami, mo¿e dojœæ a¿ do samych fundamentów. By³aby to ju¿
prawdziwa klêska. A wiêc do roboty,
obradujcie skutecznie i pozytywnie
ku zadowoleniu nas wszystkich –
Polek i Polaków. Zadbajcie nie tylko
o siebie, ale i tych maluczkich, najbiedniejszych i „bezradnych”.
Moja rada: korzystajcie czêœciej
z komórek (tych biologicznych), a
nie tylko elektronicznych. W przeciwnym razie czeka was „Do¿ywotnie Œwiêto Lasu” i grzybobranie. Su-
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szone – doskona³e na zaspokojenie potrzeb ¿yciowych, naszych
równie¿. Po Waszych posiedzeniach pozostaje wiele spraw nieza³atwionych do koñca (i mêski
zapach nieœwie¿ych skarpet).
Zaœ magistrackie organa w³adzy
s¹ tak zapracowane, ¿e nie maj¹
czasu (lub chêci) na sformu³owanie kilku s³ów odpowiedzi. Proceder ten jest powielany, jak w XX,
tak i w XXI wieku.
Gall Anonim ze spó³ki ZOM
Objaœnienie: Z Ograniczon¹
Mo¿liwoœci¹.

Z informacji zebranych przez
Provimi wynika, ¿e NSZZ Solidarnoœæ 80 Ma³opolska z siedzib¹ w
Krakowie funkcjonuje i jest wpisany do Krajowego Rejestru S¹dowego oraz nie zmienia³ nazwy, a ONZZ
Solidarnoœæ 80 z siedzib¹ w Stargardzie Szcz. jest odrêbnym podmiotem prawnym zarejestrowanym w
KRS w dniu 23 kwietnia 2008 r.
Status ONZZ Solidarnoœæ 80 w
Stargardzie Szcz. nie przewiduje mo¿liwoœci tworzenia organizacji miêdzyzak³adowych, a z zeznañ stron i
œwiadków wynika, ¿e wybory do takiej organizacji nigdy siê nie odby³y.
W myœl powy¿szego MZOZ
ONZZ Solidarnoœæ 80 w Stargardzie Szcz. nigdy nie mog³a powstaæ,
a co za tym idzie nie mog³a powo³aæ
organów dzia³aj¹cych w jej imieniu
takich jak przewodnicz¹cy czy wiceprzewodnicz¹cy. Powo³ywanie
siê zatem na ochronê i przynale¿noœæ do MZOZ ONZZ Solidarnoœæ
80 w Stargardzie Szcz. jest bezpodstawne, gdy¿ taki podmiot nie ma
bytu prawnego. Provimi zatem nie
jest w jakikolwiek sposób zobowi¹zane konsultowaæ kwestie zwolnieñ grupowych.
W dniu 30.09.2009 r. Prokuratura Rejonowa w £obzie wszczê³a
przeciwko Stefanowi £uckiemu postêpowanie o czyn z art. 286 §1 k.k.
w zwi¹zku z funkcj¹ wiceprzewodnicz¹cego ONZZ Solidarnoœæ 80.
Ponadto nieprawomocny wyrok S¹du Rejonowego - S¹du Pracy
w Stargardzie Szcz. w przedmiocie
przywrócenia pracowników do pracy nie ma ¿adnego zwi¹zku z
ochron¹ wynikaj¹c¹ z przynale¿noœci do zwi¹zku zawodowego.
Barbara Pleban
Doradca Zarz¹du Provimi

Podziêkowanie
dla mieszkañców
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie sk³ada
serdeczne podziêkowania mieszkañcom £obza za dar serca, który
zosta³ okazany podczas zbiórki
ulicznej w dniu 10 paŸdziernika br.
Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e
zebrano 1.860 z³.
Zebrane pieni¹dze ostan¹ przeznaczone na rehabilitacjê poszkodowanej w wypadku uczennicy ³obeskiego liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £obzie.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK w
£obzie.
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Miejsca
dla najm³odszych
(£OBEZ). Ju¿ w przysz³ym
roku ma rozpocz¹æ siê budowa nowego przedszkola, które w konsekwencji bêdzie dobudowane do ju¿
istniej¹cego Przedszkola Miejskiego w £obzie. Dziêki temu ca³oœci¹ bêdzie zarz¹dzaæ jeden dyrektor.
Wci¹¿ zbyt du¿e zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu wymog³o na samorz¹dzie ³obeskim budowê nowego przedszkola. Ma ono
powstaæ w miejscu starych baraków
przy ul. Mickiewicza. W nowym
przedszkolu powstanie 5 oddzia³ów
oraz pomieszczenie, w którym bêdzie
znajdowaæ siê sala gimnastyczna,
jak równie¿ pomieszczenie na spotkania z rodzicami z okazji ró¿nych
uroczystoœci. Równoczeœnie sale
bêd¹ budowane i dostosowywane
wed³ug nowych kryteriów. Oznacza
to, ¿e przy ka¿dej sali znajdowaæ siê
bêdzie toaleta, a do ka¿dych z dwóch
sal przynale¿eæ bêdzie jedno pomieszczenie magazynowe. Nie zabraknie oczywiœcie gabinetu do na-

uki jêzyka obcego, gabinetu lekarskiego oraz gabinetu dla terapeutów. Tego niestety brakuje w przedszkolach budowanych w latachdawno minionych, gdy to rodzice musieli udawaæ siê z dzieæmi do specjalistów i czekaæ w d³ugich kolejkach.
Prace trwaj¹ równie¿ w funkcjonuj¹cym przedszkolu, wci¹¿ remontowane i doposa¿ane s¹ sale, tak,
aby dzieci czu³y siê w nich dobrze i
komfortowo. Istniej¹cy obiekt czeka
jeszcze termomodernizacja.
Po³¹czenie obu budynków i zakoñczenie prac remontowych ostatecznie przewiduje siê w roku 2011,
gdy to we wrzeœniu do nowo wybudowanego obiektu zostan¹ przyjête
pierwsze przedszkolaki.
Przedszkole po remoncie odwiedzili przedstawiciele delegacji z miasta partnerskiego z Affing. Goœcie z
Niemiec nie kryli podziwu dla warunków, w jakich przebywaj¹ ³obescy
milusiñscy. Byæ mo¿e nasze wyobra¿enie o warunkach na Zachodzie nie
zawsze pokrywa siê z prawd¹. mm

Chodnik w Dobropolu
(DOBROPOLE gm. Dobra).
Jeszcze w tym roku Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przeka¿e
gminie Dobra materia³ drogowy
na wykonanie nowego odcinka
chodnika od strony Chociwla.
Niebawem zostanie podpisane stosowne porozumienie, na

Zrobi¹
chodnik
(B£¥DKOWO gmina Dobra).
Magistrat w porozumieniu z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w £obzie
rozpocznie w paŸdzierniku prace polegaj¹ce na wykonaniu kolejnego
odcinka chodnika w tej miejscowoœci.
Obecnie trwaj¹ prace pomiarowe
oraz zwi¹zane z zamówieniem i dostarczeniem niezbêdnego materia³u
drogowego w postaci krawê¿ników
betonowych, kostki betonowej i
obrze¿y trawnikowych. Na pocz¹tku
paŸdziernika zostanie protokolarnie
przekazany odcinek jezdni, chodnika i
pobocza drogi powiatowej oraz zostan¹ rozpoczête prace drogowe. Jak
poinformowa³ dyrektor ZDP w £obzie
Wies³aw Bernacki - koszt materia³u na
ten cel wyniesie 60 tys. z³.
op
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mocy którego bêd¹ mog³y zostaæ
rozpoczête prace drogowe w Dobropolu.
um

Wyremontowali
(MO£DAWIN - MALINIEC
gm. Resko). Zarz¹d Dróg
Powiatowych zakoñczy³
ju¿ remont drogi Mo³dawin
- Maliniec w gminie Resko.
Drogê remontowano na
odcinku 1,66 km, koszt
wyniós³ 949. tys. z³.
W ramach remontu
praktycznie wykonano
now¹ nawierzchniê.
Zadanie wspó³finansowane jest
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotê 166. tys. z³. W ramach

remontu wykonano now¹ podbudowê, nawierzchniê, wykonano rowy
odwadniaj¹ce, wjazdy na pola, „mijankê”, wykonano nowe oznakowanie. Poza tym odcinek nowej nawierzchni bitumicznej wykonano w
samym Mo³adawinie. Du¿ym utrudnieniem przy wykonywaniu inwestycji by³o usuniêcie drzewostanu
oraz wykarczowanie pni. Odbiór
techniczny drogi ju¿ nast¹pi³. Wykonany remont jest efektem wieloletnich zabiegów zarówno w³adz
gminy Radowo Ma³e, jak i mieszkañców. Obecnie do miejscowoœci Maliniec jest swobodny i bezpieczny
dojazd co poprawia bezpieczeñstwo
u¿ytkowników i mieszkañców. op

Psy bez op³at
(WÊGORZYNO).GminaWêgorzyno postanowi³a nie wprowadzaæ
op³aty od posiadania psów na swoim
terenie z uwagi na jej marginalne
znaczenie dla bud¿etu gminy.
W wyjaœnieniu do projektu
uchwa³y czytamy, ¿e koszty postêpowania administracyjnego s¹
znaczne, a brak jest systemu powszechnej rejestracji psów. O tym
jednak, czy mieszkancy gminy nie
bêd¹ musieli p³aciæ za swoich czworono¿nych przyjació³ zdecyduj¹ radni
na najbli¿szej sesji Rady Miasta. mm

Obwodnica w Dobrej
(DOBRA). 18 sierpnia Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie rozstrzygn¹³ procedurê przetargow¹
dotycz¹cego opracowania dokumentacji projektowej dla budowy
obwodnicy dla tego miasta.
Najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹
w kwocie niemal 304 tys. z³ przed³o¿y³o biuro projektowe ze Szczecinka. Oprócz projektu budowlanego,
biuro wykona studium wykonalnoœci, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, materia³y do decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz materia³y i czynnoœci
zwi¹zane z ewentualnym pozyskaniem nieruchomoœci.
Pocz¹tek planowanej obwodnicy zaczyna siê od skrzy¿owania ulicy Bema i Pi³sudskiego (istniej¹ce
rondo), natomiast koniec obwodnicy to skrzy¿owanie drogi wojewódzkiej nr 146 z drog¹ powiatow¹ (skrzy¿owanie do miejscowoœci B³¹dkowo
i Jenikowo).
Opracowanie zasadnicze zostanie poprzedzone wykonaniem koncepcji technicznej w dwóch wariantach: przebudowa istniej¹cego od-

cinka z nawierzchnia bitumiczn¹ od
ronda na skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego i Bema do ul. D¹browskiego
i nastêpnie budowa po nowej trasie
ulicy D¹browskiego do skrzy¿owania z ulicami: Ofiar Katynia i Stra¿ackiej z budow¹ na tym skrzy¿owaniu
ma³ego ronda lub ronda przejazdowego. D³ugoœæ odcinka oko³o 700 m,
b¹dŸ: przebudowa jak w wariancie I
i nastêpnie budowa nowego odcinka drogi po nasypie dawnej kolejki,
do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹
w kierunku B³¹dkowa. Orientacyjna
d³ugoœæ ca³ej trasy – 1,3 km. W opracowaniu zostanie przewidziane rozebranie wiaduktu bêd¹cego w stanie ruiny.
Nowopowsta³a obwodnica bêdzie mia³a klasê drogi g³ównej (G), a
jej d³ugoœæ wyniesie ok. 1,3 km. Szerokoœæ jezdni w terenie niezabudowanym wyniesie 7 m, natomiast w
terenie zabudowanym szerokoœæ
pasa ruchu 3,5 lub 3 m, jako odcinki
o spowolnionym ruchu.
Ca³y odcinek nowopowsta³ej
obwodnicy na odcinkach zabudowanych bêdzie posiada³ kanalizacjê
deszczow¹, na odcinkach w terenie

niezabudowanym bêdzie wystêpowa³o odwodnienie powierzchniowe
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej lub zbiorników naturalnych, po podczyszczeniu zbieranej wody opadowej.
Ponadto zaplanowano ci¹gi pieszo-rowerowe dwu- lub jednostronne, w zale¿noœci od potrzeby. Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa postanowiono tak¿e zaprojektowaæ œrodki spowolnienia ruchu (tzw. szykany), które skutecznie wymuszaj¹
ograniczenie prêdkoœci do 40 km/h,
a jednoczeœnie nie bêd¹ uci¹¿liwe
dla samochodów osobowych i ciê¿arowych.
29 wrzeœnia podpisano umowê z
wykonawc¹ dokumentacji projektowej, który bêdzie mia³ 12 miesiêcy na
przygotowanie wszystkich dokumentów zwi¹zanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowê obwodnicy
miasta. Zgodnie z za³o¿eniami Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie
oraz Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prace zmierzaj¹ce do wykonania
obwodnicy zostan¹ rozpoczête na
prze³omie lat 2010 - 2011.
sk
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Kapitalny mecz Sarmaty
Sarmata Dobra - Piast Drzonowo 6:0 (3:0)
Sarmata: Marcin Kamiñski (77'
Sebastian Marciniak), Damian
Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk kpt.,
Kamil Pacelt, Piotr Grochulski, Emilian Kamiñski (66' Wojciech GuŸniczak), Damian Padziñski, Krzysztof
Szkup (73' Zdzis³aw Szw¹der), Grzegorz Mêdrek, £ukasz Olechnowicz,
Wojciech Kliœ (77' Pawe³ Kaleta).
Trener Tomasz Surma.
Piast: Sebastian Jadczak, Marcin Muzyczuk, £ukasz Galant,
Krzysztof U¿yñski (67' Marcin Kosut), Dariusz Janasiak, Daniel Kocur, Andrzej Zbytnik (15' Maciej Wachowski, od 46' Robert ¯olik), Piotr
WoŸniak, Krzysztof Kamiñski (75'
Mariusz Gierowski), Piotr £upkowski, Jaros³aw Zbytnik, Adam Œwiatek-Brzeziñski. Trener Leszek Ristau.
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Jaros³aw Jaszczuk 2 (30' i 33'),
Krzysztof Szkup 18', Damian Padziñski 33', Zdzis³aw Szw¹der 79', Damian
Dzierbicki 88'.

Sêdzia g³ówny: Dariusz Czaczyk, asystenci: Marcin Dubaniewicz i Patryk ¯ankowski.
Pi³karze Sarmaty nie zawiedli w
niedzielê swoich kibiców. W meczu
11 kolejki IV ligi zachodniopomorskiej zdecydowanie pokonali na stadionie w Dobrej dru¿ynê Piasta Drzonowo. I chocia¿ wynik koñcowy 6:0
jest wynikiem bardzo wysokim, to
przewaga pi³karzy z Dobrej by³a tak
wyraŸna, ¿e jeszcze kilka dogodnych
sytuacji na strzelenie bramek nie zosta³o przez nich wykorzystanych.
Dru¿yna goœci swoim wystêpem w
Dobrej „potwierdzi³a”, ¿e na dzisiaj
jest jedn¹ z najs³abszych dru¿yn IV
ligi. W przeci¹gu ca³ego meczu uda³o
siê im wypracowaæ tylko dwie dogodne sytuacje bramkowe; w 4 minucie,
pi³kê po silnym strzale napastnika
Piasta, bramkarz Sarmaty Marcin
Kamiñski przeniós³ nad poprzeczk¹, a
w 49 minucie pi³kê zmierzaj¹c¹ do
bramki Sarmaty, tu¿ przy s³upku,
Kamiñski wybi³ na rzut ro¿ny.

Kibice bojkotuj¹
PZPN
PZPN-owi nie dali rady kolejni
ministrowie sportu, niewiele te¿
wynika z zatrzymania ponad dwustu
dzia³aczy i sêdziów pi³karskich,
których prokuratura oskar¿a o korupcjê. Czy dadz¹ radê kibice?
Nigdy w Polsce nie by³o w sporcie takiego pospolitego ruszenia.
Oto ju¿ ponad 280 tys. kibiców popar³o apel o bojkot Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, wpisuj¹c siê pod nim
na stronie internetowej: www.koniecpzpn.pl Powstaj¹ pomys³owe
filmiki na You Tube, nawo³uj¹ce do
protestu. Pierwszym efektem by³y
puste trybuny na meczu reprezentacji Polski ze S³owacj¹. PZPN-owski
„beton” jeszcze nie odpuszcza i lekcewa¿y ten g³os. Myœli, ¿e sam siê
wy¿ywi, sam bêdzie kibicowaæ, a
kadra bêdzie dla nich strzelaæ bramki. Czy pêknie – zobaczymy.
Wa¿ne, ¿e kibice poczuli siê
wreszcie podmiotem, który chce
zmian w sporcie; p³atnikiem, który
chce wiedzieæ, na co wydawane s¹
jego pieni¹dze; partnerem w tworzeniu sportowej przysz³oœci dla m³odych ludzi.

Poni¿ej zamieszczamy apel „Do³¹cz do protestu kibiców”, jaki ukaza³ siê na stronie kibiców.
„Polskie kluby koñcz¹ rozgrywki w europejskich pucharach w
sierpniu - Europa zaczyna od wrzeœnia!
W reprezentacji graj¹: pi³karz III
ligowy, bez klubu oraz w wiêkszoœci
pi³karze siedz¹cy na ³awce rezerwowych w klubach zagranicznych.
Wroc³aw to miasto, które co kilka
dni goœci znanych sêdziów, dzia³aczy PZPN, pi³karzy, trenerów, obserwatorów - bynajmniej nie wybieraj¹
siê tam z w³asnej woli.
Na rozgrywki centralne juniorów
PZPN przeznacza - 0,5mln z³ - na
funkcjonowanie zwi¹zku 4 mln z³.
Grzegorz Lato zarabia 50 tys. z³otych
miesiêcznie - ZA CO??????
Nie wystarczy tylko œpiewaæ
„Je*** PZPN Je*** PZPN”. Zacznijmy w koñcu dzia³aæ - My prawdziwi
KIBICE Zjednoczmy si³y - nie pozwólmy, aby „Oni” niszczyli Polsk¹
pi³kê, przynosili nam wstyd! Do³¹cz
do protestu przeciw PZPN (www.koniecpzpn.pl)”.
(r)

W pierwszej po³owie meczu
szczególnie uwidoczni³a siê aktywnoœæ napastnika gospodarzy
Krzysztofa Szkupa, który bra³ udzia³
we wszystkich akcjach bramkowych. W 18 min., po otrzymaniu
dok³adnego podania od Wojciecha
Klisia, nie zmarnowa³ sytuacji i
strza³em po ziemi zapewni³ Sarmacie
prowadzenie. W 30 min., podczas
dryblingu w polu karnym Piasta,
zosta³ sfaulowany i sêdzia wskaza³
na rzut karny, który pewnym strza³em zamieni³ na bramkê kapitan Sarmaty Jaros³aw Jaszczuk. W 33 min.
Krzysztof Szkup, po krótkim rajdzie
lew¹ stron¹, zagra³ wzd³u¿ bramki
do Damiana Padziñskiego, a ten
przy³o¿y³ nogê i zdoby³ trzeci¹
bramkê meczu i zarazem siódm¹
strzelon¹ w bie¿¹cym sezonie, co
daje mu miejsce w œcis³ej czo³ówce
strzelców IV ligi. I chocia¿ napór
Sarmaty trwa³ nadal, to na kolejn¹
bramkê trzeba by³o czekaæ do 66
minuty.
Wychodz¹cy w polu karnym Piasta na czyst¹ pozycjê strzeleck¹

£ukasz Olechnowicz zosta³ sfaulowany przez obroñcê goœci i podyktowany rzut karny ponownie pewnym strza³em zamieni³ na bramkê
Jaros³aw Jaszczuk. Pi¹ta bramka dla
Sarmaty pad³a po zagraniu dwóch
najm³odszych pi³karzy Sarmaty; 16letni Wojciech GuŸniczak zagra³ do
17-letniego Zdzis³awa Szw¹dra, który z 14 metrów, strza³em po ziemi,
zdoby³ swoj¹ pierwsz¹ bramkê ligow¹. W 88 min. pad³a szósta i ostatnia bramka meczu; Damian Padziñski
zagra³ do £ukasza Olechnowicza,
ten hukn¹³ na bramkê, bramkarz Piasta wybi³ pi³kê na przedpole, ale nadbiegaj¹cy Damian Dzierbicki poprawi³ i bramkarz musia³ wyj¹æ pi³kê z
siati.
Na tle niedzielnego przeciwnika
ca³y zespó³ Sarmaty zagra³ bardzo
dobre spotkanie. Ju¿ w najbli¿sz¹
sobotê pi³karzy z Dobrej czeka kolejny trudny sprawdzian; o godzinie
19.30, przy sztucznym œwietle, na
stadionie w Szczecinie, rozegraj¹
mecz z aktualnym liderem IV ligi
Hutnikiem Szczecin.
estan

Gryfuœ w Be³cznej
(BE£CZNA) Policjanci z £obza
odwiedzili ma³¹ wiejsk¹ szko³ê w
Be³cznej, w gminie £obez.
Dzielnicowy, który sprawuje
nadzór nad wszystkimi wioskami w
powiecie, jest dobrze znany, bowiem
pierwszaki od razu po wejœciu policjantów do klasy wiedzia³y, kto je
odwiedzi³.
Mundurowi rozmawiali z dzieæmi
na temat bezpiecznych zachowañ w
domu, w szkole i na drodze. W spo-

tkaniu bra³y udzia³ tak¿e dzieci z filii
przedszkola z £obza, które tak¿e aktywnie uczestniczy³y w scenkach i
rozmowach o bezpieczeñstwie.
Dzieci zna³y wszystkie telefony alarmowe i wiedzia³y, jak nale¿y zawiadomiæ o nieszczêœliwym wypadku.
Na koniec tej mi³ej wizyty dzielnicowy m³. asp. Mariusz Zajner przekaza³ pierwszakom elementarze Gryfusia. Ta policyjna maskotka ma
przypominaæ wszystkim dzieciom o
bezpiecznych zachowaniach. (kp)

Radovia marzy
o powrocie do okrêgówki
RADOVIA Radowo Ma³e – OLIMPIA Nowogard 2:0 (1:0)

Radovia: Marczak - Kêdzierski,
Machalski, Wojnarowski, Chiloñski, Kurlapski, Stosio (Pilichowski),
Talarowski (Franaszek), Rylling,
Warcholski, Gradus oraz: Swarcewicz, Grzejdak. Trener Wojciech
Kêdzierski.
Olimpia: Dwojak, NiedŸwiedŸ,
D. Stachowiak, Nadzieja (Garbat),
Szewc, Kowalczyk, Wnuczyñski,
Kuœ, Kubski, Piskorz, M. Stachowiak.
Bramki: Talarowski i Pilichowski.
Radovia pod wodz¹ nowego trenera Wojciecha Kêdzierskiego marzy o powrocie do ligi okrêgowej. W
minion¹ sobotê pokona³a na w³asnym boisku s¹siada zza miêdzy,
tegorocznego beniaminka – Olimpiê
Nowogard. Nowogardzianie równie¿ marzyli o szybkim awansie, ale
chyba bêd¹ musieli jeszcze trochê
poczekaæ, chocia¿ Olimpia gra bar-
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dzo przyzwoity futbol. Jednak graj¹cy trener Radovii, maj¹cy ogromne
doœwiadczenie, wraz z ogranymi w
wy¿szych ligach zawodnikami tego
klubu, byli wystarczaj¹c¹ zapor¹ dla
m³odych graczy Olimpii, którzy nie
potrafili przedrzeæ siê przez mocn¹
liniê defensywn¹ gospodarzy.
W Radovii sporo zmian; Irek
Kulik i Sylwester Bednarek graj¹ w
Pomorzaninie Nowogard (tam te¿
bramkarz z Radowa – Mateusz
Krupski), Tomaszkiewicz w Gryfie
Kamieñ Pomorski, Tomek Kmieæ
zawiesi³ buty na ko³ku, wiêc do
grania ruszyli m³odzi. Na razie z
niez³ym skutkiem, bo Radovia
przewodzi A klasie, chocia¿ dopiero teraz czekaj¹ j¹ mecze prawdy –
z najgroŸniejszymi zespo³ami, które te¿ marz¹ o awansie i depcz¹
radowianom po piêtach. Liczymy
na szybki powrót Radovii do okrêgówki i powiatowe derby.
(r)

IV liga

Granie w planie

24.10 (sobota), godz. 19.30 Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra.

V liga
25.10 (niedziela) godz. 14.00 Sparta Wêgorzyno – Odra Chojna.

Klasa okrêgowa
24.10 (sobota) godz. 15.00 Chemik II Police - Mewa Resko.
25.10 (niedziela) godz. 16.00 Pogoñ II Szczecin - Œwiatowid £obez.

Klasa A
25.10 (niedziela) godz. 14.30 B³êkitni Trzyg³ów - Radovia Radowo
Ma³e.

Klasa B
Œwiatowid II £obez pauzuje.

I Pomorska Liga Oldbojów
24.10 (sobota) godz. 16.00 Pamet Œwidwin - Sarmata Dobra.
24.10 (sobota) godz. 16.00 Iskra Bia³ogard - Œwiatowid £obez.

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Sarmata Dobra - Piast Drzonowo 6:0;
Leœnik/Rossa Manowo - Stal Szczecin 6:0; Victoria Przec³aw - Gwardia
Koszalin 4:2; Vineta Wolin - Piast
Chociwel 1:0; Ina Goleniów - Sokó³
Pyrzyce 2:0; Drawa Drawsko Pomorskie - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
0:0; Pogoñ Barlinek - S³awa S³awno
4:0; Gryf Kamieñ Pomorski - Hutnik
Szczecin 0:2.
1. Hutnik Szczecin
26 26:7
2. Pogoñ Barlinek
24 19:6
3. Wybrze¿e Rewalskie
23 26:9
4. Ina Goleniów
22 18:12
5. Gryf Kamieñ Pom.
21 37:12
6. Vineta Wolin
21 26:13
7. Victoria Przec³aw
21 20:11
8. Gwardia Koszalin
20 17:12
9. Sarmata Dobra
13 19:19
10. Leœnik/Rossa Manowo 11 11:12
11. Piast Chociwel
11 17:20
12. Sokó³ Pyrzyce
10 15:30
13. Drawa Drawsko Pom. 10 9:14
14. Stal Szczecin
5 10:26
15. S³awa S³awno
5 7:34
16. Piast Drzonowo
4 9:49
V liga
Polonia P³oty - Sparta Wêgorzyno
8:0; Woda Piast II Rzecko - Kluczevia
Stargard Szcz. 1:1; Odra Chojna Pomorzanin Nowogard 6:2; Stal Lipiany - Œwit Szczecin 2:1; Sparta
Gryfice - GKS Mierzyn 2:3; Zorza
Dobrzany - Iskierka Szczecin 1:1;
Orze³ Trzciñsko-Zdrój - K³os Pe³czyce 3:2; Osadnik Myœlibórz - Arkonia Szczecin 3:1.
1. Kluczevia Stargard
2. Polonia P³oty
3. Arkonia Szczecin
4. Odra Chojna
5. Stal Lipiany
6. Osadnik Myœlibórz
7. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
8. Sparta Gryfice
9. Pomorzanin Nowogard
10. Woda-Piast Rzecko
11. K³os Pe³czyce
12. GKS Mierzyn
13. Œwit Szczecin
14. Iskierka Szczecin
15. Zorza Dobrzany
16. Sparta Wêgorzyno

24 26:8
22 30:7
22 26:8
20 24:13
18 22:25
17 23:18
17 21:20
17 18:16
12 7:11
12 11:19
11 9:20
11 13:21
10 12:17
9 7:18
9 10:21
7 8:25

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

29 26:8
24 21:11
22 25:15
21 28:8
20 42:12
18 21:18

7. Fagus Ko³bacz
8. Orze³ £o¿nica
9. Flota II Œwinoujœcie
10. Œwiatowid £obez
11. Promieñ Mosty
12. Ina Iñsko
13. D¹brovia St. D¹browa
14. Wicher Reptowo
15. Chemik II Police
16. Mewa Resko

18 21:16
17 19:19
16 27:23
15 16:23
15 20:26
9 15:26
7 19:25
5 16:38
5 11:32
3 9:36

A klasa
Radovia Radowo Ma³e - Olimpia
Nowogard 2:0; Pionier ¯arnowo B³êkitni Trzyg³ów 1:2; Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno 2:3; Znicz
Wysoka Kamieñska - Jantar Dziwnów 3:3; Bizon Cerkwica - Fala Miêdzyzdroje 1:1; Iskra Golczewo - Rega
II Trzebiatów 2:0. Mecz Ba³tyk Miêdzywodzie - Orze³ Prusinowo nie
odby³ siê.
1. Radovia Radowo M.
2. Rega II Trzebiatów
3. Jantar Dziwnów
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Olimpia Nowogard
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Iskra Golczewo
8. Bizon Cerkwica
9. Sowianka Sowno
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
13. Znicz Wysoka Kam.
14. Orze³ Prusinowo

24 29:7
21 37:11
20 27:14
17 20:16
16 28:19
16 13:9
16 18:13
11 16:20
10 18:32
9 20:26
7 25:25
7 18:20
1 16:43
1 7:37

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

18 18:9
14 19:11
12 20:10
12 15:16
11 14:14
7 8:14
7 10:11
6 14:25
4 11:19

I Liga Oldbojów
Œwiatowid £obez - Amator Ko³obrzeg
3:6; Lotnik Miros³awiec - Drink Team
Szczecin 3:0; Rega Trzebiatów - Iskra
Bia³ogard 0:0; Sarmata Dobra - Zryw
Kretomino 1:3; Ina Iñsko - Pamet
Œwidwin 1:3; Unia Bia³ogard - Bukowina Wa³cz 0:0.
1. Pamet Œwidwin
20 31:25
2. Zryw Kretomino
20 29:17
3. Amator Ko³obrzeg
18 35:23
4. Iskra Bia³ogard
18 24:17
5. Œwiatowid £obez
15 22:21
6. Ina Iñsko
14 26:27
7. Sarmata Dobra
13 18:14
8. Unia Bia³ogard
13 12:14
9. Lotnik Miros³awiec
12 19:22
10. Bukowina Wa³cz
12 13:16
11. Rega Trzebiatów
6 15:25
12. Drink Team Szczecin 5 16:39
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Zawody Wêdkarskie Zakoñczenia Sezonu 2009

Jesienne wêdkowanie
Ginawa, Jezioro Dubie,
11 paŸdziernika 2009 r.
Jak co roku braæ
wêdkarska spotka³a siê na
zawodach sp³awikowych
w koñcówce sezonu.
Na imprezê zaprosiliœmy
wêdkarzy z powiatu
³obeskiego oraz
zaprzyjaŸnionych
zawodników z innych
powiatów. Jesienna aura
nie popsu³a wyœmienitych
nastrojów wêdkarzy
i zaproszonych goœci.
Razem z wêdkarzami do Ginawy
przyjechali tak¿e ich rodziny i inni
goœcie. Wszyscy skorzystali z wypoczynku na ³onie natury, mo¿liwoœci spaceru po ginawskich bezdro¿ach, nie tylko w poszukiwaniu grzybów. Dla wszystkich by³o przygotowany zosta³ pyszny posi³ek. Nikt nie
wyjecha³ z pustymi rêkami. Przyjecha³o 28 wêdkarzy. Do udzia³u w
imprezie zostali zaproszeni tak¿e
VIP-owie. Specjalne zawody zorganizowano tak¿e dla dzieci - arkana
wêdkarskie poznawali: Oskar Ar³ukowicz, Damian ¯y³a, Wiktor Podgórski, Micha³ Gos³awki i Jakub
Gos³awski.
Podczas zawodów Zarz¹d Ogni-

ska uhonorowa³ pami¹tkowymi medalami nastêpuj¹ce osoby i instytucje wspieraj¹ce nasz¹ dzia³alnoœæ:
Bogus³aw Liberadzki, Bartosz Ar³ukowicz, Starostwo Powiatowe w
£obzie, Urz¹d Miejski w £obzie,
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie, Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w
Szczecinie, Roman Szlachetka „Arno” Nowogard, Rada Osiedla w
£obzie, Micha³ Czerepaniak - Gospodarstwo Rybackie w Iñsku, Nadleœnictwo £obez, Rada Miejska w

£obzie, Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w £obzie, Micha³
Karwowski.
Organizatorem imprezy by³o
Ognisko TKKF B³yskawica w
£obzie.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania komisji sêdziowskiej, osobom
odpowiedzialnym za oprawê muzyczn¹ oraz szefowi kuchni Bronkowi Ar³ukowiczowi i Krystynie D¹browskiej za wspania³e przygotowanie smakowitego posi³ku.

Oto trójka zwyciêzców zawodów:
I. Micha³ Terefenko - Œwidwin
II. Micha³ Tyrañski - Drawsko
Pom.
III. Artur Barszczewski - Drawsko Pom.
Najwiêksza ryba – Mariusz Grabarczyk - S³awoborze.
13 miejsce – Wac³aw Mierzejwski
- Czaplinek.
Kategoria VIP:
I. Ryszard Sola – burmistrz £obza
II. Zygmunt Ar³ukowicz – reprezentuj¹cy pos³a BartoszaAr³ukowicza
III. Tomasz Wiœniewski – dyrektor biura europarlamentarzysty prof.
Bogus³awa Liberadzkiego
IV. Wiktor G³owacki – wiceprezes
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
TKKF w Szczecinie.
Puchar za pierwsze miejsce ufundowa³ pose³ Bartosz Ar³ukowicz.
Puchary za drugie i trzecie miejsce
sponsorowa³ Zachodniopomorski
Zwi¹zek TKKF w Szczecinie. Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali
wartoœciowe nagrody ufundowane
przez europarlamentarzystê prof.
Bogus³awa Liberadzkiego i innych
sponsorów. Puchar za najwiêksz¹
rybê ufundowa³ TKKF B³yskawica
£obez. Nagrodê rzeczow¹ za 13 miejsce zakupi³a Rada Osiedla w £obzie.
Dzieci bior¹ce udzia³ w zawodach
otrzyma³y pami¹tkowe statuetki i
nagrody.
Z wêdkarskim pozdrowieniem!!!!!
Za zarz¹d - Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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Z Mieszewa
do Dobrej
Kradzie¿e
Trzy kolizje drogowe
Od czwartku tj. 15 paŸdziernika
2009 r. na terenie powiatu zdarzy³y
siê trzy kolizje drogowe.
(WÊGORZYNO). W czwartek
oko³o godz. 14.15 na drodze Wiewiecko – Wêgorzyno Krzysztof O.,
lat 33, kieruj¹cy wozem bojowym
Stra¿y Po¿arnej wykona³ nieprawid³owy manewr wyprzedzania i zderzy³ siê z poprzedzaj¹cym go samochodem marki VW Golf, nale¿¹cym
do mieszkañca Wêgorzyna. W tym
czasie nie by³o ¿adnej akcji gaœniczej, a kieruj¹cy nie u¿ywa³ ¿adnych
sygna³ów dŸwiêkowych.
(£OBEZ). Pó³ godziny póŸniej w
£obzie na ulicy Murarskiej kieruj¹ca
samochodem marki Hunday cofaj¹c
nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu dla samochodu marki VW T -4. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
(DOBRA). Tego samego dnia
rano w Dobrej, na ulicy A. Krajowej, kieruj¹cy samochodem VW
Transporter cofaj¹c uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód
marki Mazda.

W ostatnich dniach na terenie
powiatu mia³y miejsce trzy kradzie¿e.
£upem z³odziei pad³y pieni¹dze i telefon komórkowy.
(£OBEZ). W czwartek w £obzie
w jednym ze sklepów nieustalony
sprawca skrad³ pozostawiony na
ladzie portfel z kartami bankomatowymi. W Zespole Szkó³ natomiast
skradziony zosta³ telefon komórkowy marki Nokia o wartoœci 220 z³.
(KRAŒNIK). W Kraœniku £obeskim nieznany na chwilê obecn¹
sprawca skrad³ z torebki pieni¹dze w
kwocie 380 z³.

W³amania
(STAROGARD £OBESKI). Z
czwartku na pi¹tek tj. z 15 na 16 paŸdziernika 2009 r. w Starogardzie
£obeskim nieznany sprawca w³ama³ siê do gara¿u i skrad³ elektronarzêdzia o ³¹cznej wartoœci oko³o 1
tys. z³.
(RESKO). W Resku z 16 na 17
paŸdziernika 2009 r., przy ul. Prusa,
nieustalony sprawca w³ama³ siê do
piwnicy zrywaj¹c wczeœniej skobel.
Z piwnicy skrad³ spawarkê, wkrêtarkê akumulatorow¹ marki Hilei oraz

komplet kluczy. Straty oszacowano
na oko³o 2,5 tys. z³.
(RESKO). Wieczorem 16 paŸdziernika równie¿ w Resku przy ul.
Gdañskiej nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca w³ama³ siê do
mieszkania wypychaj¹c okno w piwnicy, a nastêpnie skrad³ z mieszkania
aparaty cyfrowe i bi¿uteriê o ³¹cznej
wartoœci 1,5 tys. z³.

Wypadek na kradzionym
(DALNO-£OBEZ). 18 paŸdziernika 2009 r. przed po³udniem, w okolicach Dalna, kieruj¹cy motocyklem
marki Suzuki Cross nie opanowa³
pojazdu i uderzy³ w skarpê. 21-letni
mieszkaniec £obza Marcin J. w wyniku upadku dozna³ obra¿eñ nogi i
zosta³ przewieziony do szpitala.
Policjanci w toku wykonywanych czynnoœci zwi¹zanych ze zdarzeniem drogowym ustalili, ¿e motocykl jest kradziony z terenu Niemiec.
Teraz policjanci ustal¹ pochodzenie
motocykla, zostanie tak¿e przes³uchany w tej sprawie kieruj¹cy, aby
wyjaœniæ sk¹d jest w posiadaniu
tego motocykla. Postêpowanie w tej
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w £obzie.

(MIESZEWO). Z uwagi na
postêpuj¹cy ni¿
demograficzny, wzrastaj¹ce
koszty utrzymania bez
mo¿liwoœci ³¹czenia klas,
gmina Wêgorzyno przenios³a
uczniów ze szko³y filialnej z
klasami 0 - III w miejscowoœci
Mieszewo do Szko³y
Podstawowej w Dobrej. Z
dniem 1 wrzeœnia 2009 r. do
SP w Dobrej przeniesionych
zosta³o 12 uczniów,
Dwoje uczniów przeniesionych
do Dobrej uczêszcza do III klasy, 6
dzieci uczêszcza do oddzia³u przedszkolnego oraz 4 uczniów klasy II.
Przejêcie uczniów nast¹pi na podstawie porozumienia miêdzy gminami. Podobne porozumienie mia³o
miejsce w roku 2006, kiedy gmina
Dobra przejê³a zadania w zakresie
nauczania klas IV-VI.
Zgodnie z porozumieniem, w
œlad za uczniem, bêdzie przekazana
subwencja oœwiatowa na ucznia za
okres od IX do XII 2009r., a gmina
Dobra z dniem 1. stycznia 2010 roku
bêdzie ponosiæ koszty nauczania i
dowo¿enia uczniów do szko³y. op

Ch³opcy pobili siê o pi³kê, dziewczyny o ch³opaka

Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich
(RESKO) Zespó³ ds. nieletnich z
£obza w sk³adzie asp.Anna Gembala i starszy inspektor Anna Zajner
– pracownik Policji, odwiedzi³ dwie
szko³y w Resku.
Na pocz¹tku w Zespole Szkó³,
podczas lekcji przysposobienie
obronne, na której realizowany jest
temat bezpieczeñstwa osobistego i
spo³ecznego, policjantka omówi³a
jak unikaæ niebezpiecznych zachowañ zwi¹zanych z u¿ywaniem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych i jaka
jest odpowiedzialnoœæ prawna osób
w wieku 16- 17 lat w zwi¹zku z pope³nieniem czynów karalnych i przestêpstw.
St. inspektor Anna Zajner omówi³a postêpowanie mandatowe, które zainteresowa³o ju¿ prawie pe³noletnich uczniów Liceum. Przekaza³a
tak¿e informacje na temat konkursu
„Profilaktyka Oczami M³odzie¿y”,
zachêcaj¹c uczniów z Reska do
udzia³u w tym ciekawym konkursie.

To m³odzi ludzie teraz mog¹ pokazaæ
jak widz¹ problem uzale¿nieñ, czy te¿
przemocy wœród m³odzie¿y.
***
Po spotkaniu w liceum zespó³
zawita³ do gimnazjum, gdzie dosz³o
w krótkim czasie do dwóch bójek.
Jak ustalili mundurowi - dwóch
ch³opców z gimnazjum umówi³o siê
na bojkê poza szko³¹. Oczywiœcie
przyczyna by³a prozaiczna. Chodzi³o o pi³kê. Ch³opcy spotkali siê na
górce i zaczêli biæ. Jeden z nich dozna³ urazu twarzy. W tej sprawie
postêpowanie prowadzi Posterunek
Policji w Resku i materia³y trafi¹ do
S¹du Rodzinnego i Nieletnich.
S¹d otrzyma tak¿e materia³y dotycz¹ce bójki miêdzy dwoma dziewczêtami z Gimnazjum, które tym razem posprzecza³y siê o ch³opaka.
Jak pokazuj¹ powy¿sze przypadki - pogadanek i spotkañ, na których
omawiane s¹ zasady odpowiedzialnoœci prawnej nieletnich, nigdy nie
za wiele.
Asp. Anna Gembala

CMY K
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Galeria tygodnika
Adrian - 3 latka

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Sygna³y czytelników

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Kierunek jazdy

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 40 brzmia³o: „Gmina Pomorska to
czytelnicy”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Roman Galczak (£obez), Lucyna Januszonek (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez),
Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Roman Galczak z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

Dobrze, ¿e w napisanym artykule „Gdzie du¿o tam dofinansuj¹”
jest informacja o wykonaniu przez
gminê dodatkowych kratek œciekowych.
Tylko potrzebny jest jeden fakt,
aby te kratki by³yminimum raz na rok
gruntownie czyszczone. A nie tak,

jak to jest dzisiaj. Prawie wszystkie
studzienki s¹ wype³nione naniesionym osadem przez dop³ywaj¹c¹
wodê.
W za³¹czeniu fotka o obowi¹zuj¹cym kierunku jazdy.
(Imiê i nazwisko Czytelnika
do wiadomoœci redakcji)

