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9 ton darów
odjecha³o z £obza
do gminy Wilków
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Ju¿ czas coœ zrobiæ z t¹ opiek¹ nocn¹

Kazimierz Rynkiewicz

Publikujemy kolejn¹ wypowiedŸ pañstwa Micków dotycz¹c¹
us³ug lekarskich œwiadczonych w
ramach opieki nocnej i œwi¹tecznej
w £obzie, przez spó³kê NZOZ „Intermed” pana Jacka Kargula. Znam
wypowiedŸ pana prezesa Kargula
na temat naszej gazety, której ponoæ
nie czyta. Uwa¿a, ¿e drukujemy to
celowo robi¹c jakiœ spisek przeciwko niemu.
Otó¿ znamy siê na tyle d³ugo, ¿e
pamiêtam z zamierzch³ych czasów,
jak pan doktor sam napisa³ list do
pewnej gazety, a ja go wydrukowa³em, w sprawie Ÿle funkcjonuj¹cej

List do redakcji

Z DRUGIEJ STRONY

s³u¿by zdrowia w pewnym szpitalu.
By³ wtedy m³odym, pocz¹tkuj¹cym
chirurgiem. Nie podoba³o mu siê to
i owo w tym szpitalu i wtedy podziela³em jego zdanie. Od tamtego zdarzenia minê³o wiele lat i spotkaliœmy
siê znów, ale ju¿ w innej sytuacji.
Tym razem to ludzie skar¿¹ siê na
lekarzy, zatrudnianych przez jego
spó³kê, na z³¹ opiekê, brak zainteresowania ze strony lekarza, opryskliwoœæ, brak pomocy.
To ¿e przychodz¹ ludzie do redakcji i mówi¹, to wyraz ich desperacji i zapewniam doktora Kargula,
¿e nie stoj¹ za tym ¿adne ciemne
moce, uk³ady lub chêæ zaszkodzenia
mu, jako lekarzowi. Sprawy same
wychodz¹ na wierzch, bo tak skrzecz¹ca jest rzeczywistoœæ, jak¹ tworzy sam prezes w³asnej spó³ki. Byæ
mo¿e przerastaj¹ go ambicje biznesowe i z dobrego lekarza przeistacza
siê w kiepskiego mened¿era. Wiem,
jak trudny jest rynek medyczny, ale
chyba lepiej stworzyæ coœ ma³ego a

dobrze funkcjonuj¹cego, ni¿ budowaæ zamki na piasku, które siê ci¹gle rozsypuj¹.
Brak dobrze funkcjonuj¹cej
s³u¿by zdrowia w powiecie ³obeskim, to wynik zaniechañ w przejêciu szpitala i ZOZ-u, gdy powstawa³
powiat ³obeski. Gdyby wtedy przejêto tê strukturê, dzisiaj mielibyœmy
w powiecie kadrê lekarsk¹ i nie dosz³o by do takiej sytuacji, ¿e nie ma
komu œwiadczyæ opieki nocnej i
œwi¹tecznej. Dlatego pan Kargul
móg³ pojawiæ siê w £obzie jako
zbawca, bo nikt nie chcia³ siê jej
podj¹æ. To dlatego burmistrz £obza
uleg³ g³osom mieszkañców narzekaj¹cych na jej brak w mieœcie i
wrêcz zafundowa³ lokal spó³ce Intermed pod te us³ugi. Tu dochodzimy do momentu, w którym idee zamieniaj¹ siê w pieni¹dze. I nie by³o
by w tym nic nagannego, gdyby
dobre idee zamienia³y siê w dobre
pieni¹dze i odwrotnie, pieni¹dze
s³u¿y³y ideom. Otó¿ jak wynika z

Moje refleksje po Walnym Zgromadzeniu
SM „Jutrzenka” w £obzie

W dniach 9, 11 i 14
czerwca 2010 r. odby³y siê
trzy czêœci Walnego Zgromadzenia SM „Jutrzenka” w
£obzie, w których mia³em
przyjemnoœæ uczestniczyæ.
Do napisania tego artyku³u
sk³oni³a mnie jakoœæ dyskusji, a
zw³aszcza na czêœci ³obeskiej,
która odby³a siê 11 czerwca w
Domu Kultury.
Najbardziej interesuj¹ca by³a
wypowiedŸ p. Antoniego Moroza, który mówi³ o pracy Zarz¹du,
Rady Nadzorczej, Statucie i Regulaminach obowi¹zuj¹cych w
naszej SM. Podkreœli³, ¿e SM w
£obzie w porównaniu z innymi
spó³dzielniami nie jest z³a, bo ma
nowoczesny Statut, co jednak nie
oznacza, ¿e nie ma w nim nic do
poprawienia. Nastêpnie p. Moroz
poruszy³ kilka spraw, które wed³ug niego nale¿y zmieniæ lub
poprawiæ m.in. w Statucie, pracy
Zarz¹du, czy Radzie Nadzorczej,
która kosztuje SM w czasie jednej
kadencji grubo ponad 100 tys. z³.
Pan Moroz w swojej wypowiedzi kierowa³ siê interesem SM, bo
przecie¿ chce, aby by³a ona przyjazna dla swoich cz³onków. Powo³ywa³ siê te¿ na odpowiednie przepisy i paragrafy Statutu SM. Dlatego bardzo zdziwi³y mnie g³osy niektórych przeciwników (mam na-

dziejê, ¿e tylko p. Moroza, a nie proponowanych pozytywnych zmian)
próbuj¹cych utrudniæ i zag³uszyæ
jego ciekawe wypowiedzi. Panie,
które zach³ystywa³y siê prac¹ SM
udowodni³y, ¿e nie maj¹ bladego
pojêcia, co zawieraj¹ protoko³y z
posiedzeñ Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, czy Regulaminy obowi¹zujace w naszej SM. Niektórych
czytelników zdziwi zapewne, ¿e krytykuje tych, którzy mnie chwal¹, bo
jestem przecie¿ we w³adzach SM i
móg³bym jedynie ograniczyæ swoj¹
dzia³alnoœæ do pobierania diet. Ceniê
sobie jednak bardziej pochwa³y tych,
którzy dostrzegaj¹ zarówno plusy,
jak i minusy m.in mojej pracy w
Radzie Nadzorczej.
Przy tego typu reakcjach niektórych cz³onków SM, niew¹tpliwie
bardzo trudno zaproponowaæ jest
jakiekolwiek pozytywne zmiany.
Uwa¿am, ¿e przerywanie, czy zakrzykiwanie wypowiedzi innych
cz³onków jest karygodne i œwiadcz¹ce o braku dobrych manier. Myœla³em, ¿e epoka klakierów minê³a
przed wiekami, choæ zachowanie
niektórych uczestników Walnego
Zgromadzenia do z³udzenia przypomina ich postêpowanie. Strach
nawet pomyœleæ, co by by³o, gdyby
tacy ludzie weszli w przysz³oœci w
sk³ad Rady Nadzorczej SM, skoro
nie dostrzegaj¹ niczego do popra-

wienia, a mo¿e nam to zagra¿aæ,
bo z roku na rok frekwencja na
Walnych Zgromadzeniach jest
coraz ni¿sza. Na ponad 1300
cz³onków SM „Jutrzenka” na
Walnym w Resku uczestniczy³o15 osób, w £obzie – 37, a Wêgorzynie – 9 cz³onków.
W³aœciwie to dziêki jakim ludziom nast¹pi³y w ostatnich latach pozytywne zmiany w SM?
Czy tych co zach³ystywali siê
prac¹ organów, czy raczej tych co
dostrzegali niedoci¹gniêcia wystêpuj¹ce w przepisach obowi¹zuj¹cych organy SM i ich dzia³alnoœci? Uwa¿am, podobnie jak p.
Antoni Moroz, ¿e nasza SM nie
jest z³a na tle innych, bo ma dobry
Statut, a po naniesieniu poprawek
przez Komisjê Statutow¹ bêdzie
jeszcze lepsza. Przynajmniej
mam tak¹ nadziejê. Samych Regulaminów jest oko³o 20 i niektóre z
nich jeszcze wymagaj¹ poprawek,
aby u³atwiæ cz³onkom egzekwowanie swoich praw oraz pracê ca³emu Zarz¹dowi. Nad tym Rada
Nadzorcza sugestywnie pracuje i
bêdzie dalej pracowaæ, bo czas
wymusza takie zmiany.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przy Radzie Nadzorczej
SM „Jutrzenka” w £obzie
Wincenty Nowik

informacji, jaki uzyskaliœmy w
urzêdzie miejskim w £obzie, burmistrz wynegocjowa³ czynsz za lokal u¿ytkowy przy ul. Niepodleg³oœci 66, pod opiekê nocn¹, w kwocie
4 z³ za 1 mkw. + vat, a za grunt pod
nim – 0,45 z³/mkw. plus vat. Burmistrz Ryszard Sola napisa³ w odpowiedzi na nasze zapytanie: „W
zwi¹zku z powy¿szym czynsz od
dnia 01.02.2010 r. wyniesie brutto
za lokal 742,11 z³, za grunt 159,82
z³, ³¹cznie op³ata z tytu³u czynszu
wyniesie miesiêcznie 901,93 z³”.
Warto dodaæ, ¿e za lokal o pow. 150
mkw. Op³ata œmiesznie niska, jak za
tak¹ powierzchniê. Pan prezes Kargul zainstalowa³ tam kilka poradni,
na które pewnie bierze pieni¹dze z
NFZ. Znakomite posuniêcie biznesowe. A lekarskie? A co z ide¹ s³u¿by zdrowia? Czy tak niski czynsz
przek³ada siê na jakoœæ œwiadczonych us³ug, czy s³u¿y tylko zarabianiu pieniêdzy, pod p³aszczykiem
idei s³u¿by zdrowia? Od tych pytañ
prezes Kargul nie ucieknie. Przynajmniej ode mnie, bo coœ tam jeszcze
pamiêtam. Problem nabrzmiewa.
My go tylko opisujemy, ale ludzie
ju¿ maj¹ doœæ.
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Akcja naszej redakcji przeros³a najœmielsze oczekiwania

9 ton darów odjecha³o
z £obza do gminy Wilków
(£OBEZ) Wczoraj w nocy wyruszy³ tir z darami dla powodzian.
Zabra³ ponad 9 ton darów, które
podarowali mieszkañcy naszego
regionu dla poszkodowanych w
powodzi mieszkañców w gminie
Wilków. Po po³udniu dotar³ do
wsi Szczekarków, w tej gminie,
gdzie zosta³ roz³adowany przez
czekaj¹cych na niego mieszkañców.
Akcja zorganizowana przez
nasz¹ redakcjê przeros³a najœmielsze oczekiwania. Na apel o pomoc
odpowiedzieli ludzie z trzech powiatów. Do zbierania darów w powiecie ³obeskim przy³¹czyli siê
przedsiêbiorcy z Nowogardu (przywieŸli dwa pe³ne busy) oraz mieszkañcy powiatu drawskiego – dwa
busy pe³ne darów przyjecha³y ze
Z³ocieñca, jeden z Drawska Pomorskiego, gdzie spontanicznie w akcjê
w³¹czyli siê pañstwo Giszczakowie,
którzy w 1997 r. sami organizowali
pomoc dla powodzian. Do nich trafia³y dary od mieszkañców Drawska
(m.in. skrzyknêli siê handlowcy na
miejscowym targowisku), Zagozdu
i okolicznych wsi. Z powiatu ³obeskiego zebraliœmy cztery busy darów. Wszystko by³o zwo¿one do
magazynu Nowamylu w £obzie. To
przedsiêbiorstwo udzieli³o nieocenionej pomocy; magazynuj¹c, segreguj¹c i ³aduj¹c towar.
W pi¹tek nast¹pi³ za³adunek na
tira z firmy pana Stanis³awa Turka z
Wêgorzyna. Zapakowaliœmy go

SBS Stado Ogierów
£obez sp. z o.o.

Zaprasza na zawody
jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu

maksymalnie i po zwa¿eniu okaza³o
siê, ¿e jest 9020 kilogramów darów,
bez zbo¿a i mebli, które pojad¹
wkrótce drugim samochodem (rol-

nicy z gminy drawskiej zaoferowali
kilkanaœcie ton zbo¿a i siana). Samochód wyruszy³ w nocy z niedzieli
na poniedzia³ek, zabieraj¹c tak¿e
nasz¹ dziennikarkê Magdalenê
Muchê. Wczoraj poinformowa³a
nas, ¿e dotar³a na miejsce, gdzie
czekali mieszkañcy Szczekarkowa i
roz³adowali tira. Ju¿ póŸnym popo³udniem obje¿d¿a³a gminê i robi³a
materia³ dziennikarski o sytuacji po
powodzi. Po jej powrocie przedstawimy czytelnikom jej reporta¿ oraz
raport ze zbiórki i przekazania darów. W nim bêd¹ i podziêkowania,
ale ju¿ dziœ mogê powiedzieæ –
wszyscy mo¿emy byæ dumni. KAR

Reklama
Tel. 91 39 73 730
Sprzedam w £obzie

dzia³ki
pod budowê

w dniach 10-11.07, 17-19.07
oraz 24-25.07

atrakcyjne po³o¿enie
przy ulicy Bema,
przy drodze na Resko.

www.sbsstadoogierowlobez.pl

Tel. 604 189 952
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DRUKARNIA w £obzie poleca
us³ugi poligraficzne
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.

Str
Str.. 5

£OBEZ

A dyspozytorka krzyczy: „Niech pani wraca natychmiast do niego do gabinetu i dzwoni na policjê!

Koszmar z wizyty u lekarza
(£OBEZ). W opiece ca³odobowej mia³o byæ
lepiej, a czy tak jest? Trudno uwierzyæ s³uchaj¹c relacji z pobytu u lekarza pañstwa
Micek z £obza, którzy na dzia³ania lekarza
skierowali skargê do Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Pierwsze zdarzenie z opiek¹
nocn¹ w £obzie pañstwo Micek z
£obza mieli w lutym. Wówczas zadzwoni³a do nich ciocia pani Czes³awy Micek z informacj¹, ¿e oko³o
2.00 w nocy straci³a przytomnoœæ,
gdy ocknê³a siê, by³a godzina 4.00.
Pani Cecylia Doroszuk-Zêbek
wówczas mieszka³a sama.
O przejœciach opowiada pani
Czes³awa Micek z £obza:
- Pierwsze zdarzenie z opiek¹
nocn¹ w £obzie mieliœmy w lutym.
Wówczas zadzwoni³a do nas ciocia
z informacj¹, ¿e oko³o 2.00 w nocy
straci³a przytomnoœæ, gdy ocknê³a
siê, by³a godzina 4.00.
Gdy przyjechaliœmy do niej,
mia³a ju¿ ciœnienie w normie, jednak
by³a poobijana i roztrzêsiona, nie
mog³a mówiæ. Zadzwoniliœmy na
pogotowie. Tam dowiedzieliœmy
siê, ¿e musimy zadzwoniæ na opiekê
nocn¹. Zdarzenie mia³o miejsce z
soboty na niedzielê. Nie wiedz¹c, co
by³o przyczyn¹ zas³abniêcia, zadzwoni³am do opieki nocnej. Po
pewnym czasie odebra³ jeszcze
wówczas doktor J. Soroko. Powiedzieliœmy, ¿e ciocia z wysokim ciœnieniem straci³a przytomnoœæ. Odpar³, ¿e jak siê nie po³ama³a, to mam
podaæ tabletkê przeciwbólow¹, a w
poniedzia³ek iœæ do lekarza rodzinnego. Chcia³am, aby lekarz j¹ zobaczy³, udzieli³ pomocy, ale nie mog³am siê porozumieæ. Zabraliœmy
ciociê do siebie. Leczy siê na nadciœnienie. Co jakiœ czas ciœnienie nagle podnosi siê do wysokoœci 200220. Pielêgniarka w przychodni
powiedzia³a mi, ¿e w takiej sytuacji
absolutnie nie wolno mi wieŸæ cioci
nawet do przychodni.
W takich sytuacjach przewa¿nie
pomocy udziela³ lekarz rodzinny,
albo pogotowie.
W ubieg³ym tygodniu jednak
by³o inaczej.
Z poniedzia³ku na wtorek (z 14
na 15 czerwca 2010 r.), ciœnienie
têtnicze podnios³o siê do niemal
200. By³o ju¿ po godzinie 18.00.
Ciocia wziê³a sobie tabletkê pod
jêzyk, po godzinie – drug¹. Mimo
tego by³a ca³a rozogniona, oczy
mia³a zaczerwienione, odczuwa³a

bardzo silny ból g³owy. Trzecia tabletka równie¿ nie przynios³a oczekiwanych rezultatów. Ciœnienie na
chwilê lekko spad³o, po czym ponownie podnios³o siê do prawie
200.
O godz. 24.00 zadzwoni³am na
pogotowie. Dyspozytorka powiedzia³a, ¿e karetka nie jeŸdzi do takich przypadków i powinniœmy
udaæ siê do lekarza w £obzie i on
udzieli nam pomocy.
Rozmowê z lekarzem dy¿uruj¹cym rozpoczê³am tym, ¿e mam ciociê z wysokim ciœnieniem. Nie zapyta³ o to, jak jest wysokie, tylko od
razu powiedzia³, abyœmy zawieŸli
chor¹ na izbê przyjêæ do Drawska.
Wyt³umaczy³am mu, ¿e bojê siê
wieŸæ j¹ z tak wysokim ciœnieniem.
Zapewnia³, ¿e nic siê nie bêdzie
dzia³o i mam spokojnie jechaæ. Poprosi³am go o nazwisko, jednak
odpar³, ¿e nie jest mi to potrzebne.
Zadzwoni³am na pogotowie. Odebra³a ta sami pani i powiedzia³a, ¿e
lekarz musi udzieliæ pomocy. Odpar³am, ¿e nie musi – bo nie chce.
Dyspozytorka sama zadzwoni³a do
lekarza opieki nocnej, rozmawia³a z
pielêgniark¹. Pielêgniarka zaproponowa³a, abyœmy przywieŸli chor¹
do lekarza, wówczas pomoc zostanie udzielona.
Gdy przyjechaliœmy, drzwi
otworzy³a nam pielêgniarka i posz³a
obudziæ lekarza. Doktor wyszed³ z
zaplecza, bez s³owa min¹³ nas i
usiad³ za biurkiem. PóŸniej zmierzy³ ciœnienie i powiedzia³: „dolne
mi siê nie podoba”, powtarza³, to
chodz¹c w kó³ko. Nastêpnie usiad³
za biurkiem, wyci¹gn¹³ kartkê, wypisa³ skierowanie do szpitala, mówi¹c: „Proszê dowieŸæ chor¹ do
szpitala”. Nic wiêcej nie zrobi³. Prosiliœmy go, aby przynajmniej zbi³ ciœnienie, b¹dŸ wezwa³ karetkê, albowiem znaj¹c ciociê, wiedzieliœmy,
¿e w ka¿dej chwili mo¿e straciæ
przytomnoœæ. Spyta³am czy to jest
kara, czy nagroda, ¿e wypisa³ nam to
skierowanie do szpitala. Zapewni³,
¿e nie widzi zagro¿enia ¿ycia i
mamy zawieŸæ j¹ samochodem do
szpitala w Drawsku.
Wysz³am. M¹¿ Janusz zosta³,

nagada³ tam mnóstwo ró¿nych rzeczy, prosi³ go o litoœæ i co tylko.
Mówi³, ¿e skoro jest lekarzem, przysiêg³ym cz³owiekiem, powinien
udzieliæ pomocy. On w ogóle nie
reagowa³ – powiedzia³, ¿e swoje
zrobi³. Posz³am do samochodu i
zadzwoni³am na pogotowie – co ja
mam robiæ, a dyspozytorka krzyczy:
„Niech pani wraca natychmiast do
niego do gabinetu i dzwoni na policjê!”. Powiedzia³am jej, ¿e ja w
tej chwili nie bêdê rozrabiaæ i szukaæ sprawiedliwoœci wœród nich,
tylko ja mam chorego cz³owieka w
samochodzie, który w tej chwili potrzebuje pomocy. Spyta³am, czy
zdaje sobie sprawê, ¿e ciocia w
ka¿dej chwili mo¿e straciæ przytomnoœæ, ¿e mo¿e dziaæ siê nie
wiadomo co, ¿e nie bêdê walczyæ z
nimi w takiej chwili. Powiedzia³a,
¿e w takim razie mam jechaæ do
Drawska do szpitala, bo ona nie ma
karetki, aby mog³a j¹ do nas przys³aæ. Wsiedliœmy w samochód i
ruszyliœmy do tego Drawska. Ciocia ju¿ miêdzy £obzem a Zajezierzem zaczê³a nam zwracaæ, s³abn¹æ. Zatrzymaliœmy siê przy rowie
i nie wiedzieliœmy, co mamy robiæ.
Ponownie zadzwoniliœmy do lekarza w £obzie pytaj¹c - co mam robiæ, ciocia s³abnie, zwraca, ja mam
otwarte okno. Kaza³ nam zamkn¹æ
szybê w samochodzie, twierdz¹c, ¿e
jeœli dostanie zapalenia p³uc, to tylko i wy³¹cznie z naszej winy. Nakaza³ nam zawieŸæ ciociê do Drawska
i nie wracaæ siê do £obza, choæ tu
mieliœmy zdecydowanie bli¿ej. Gdy
spyta³am, czy j¹ dowiozê, odpar³, ¿e
nie wie.
Weszliœmy na izbê przyjêæ do
szpitala, przysz³a pielêgniarka, powiedzieliœmy, ¿e lekarz w £obzie
nas nie przyj¹³. Ona na to, ¿e tak nie
powinno byæ, ¿e nie powinien wypuœciæ nas z gabinetu, póki nie zbi³by

choæ trochê ciœnienia i wtedy do
szpitala mo¿na jechaæ i szukaæ innych objawów.
W szpitalu byliœmy od godziny
2.00 do godziny 4.00. Otrzymaliœmy od przyjmuj¹cej nas doktor,
wynik konsultacji specjalistycznej,
która potwierdza, ¿e lekarz w
£obzie nie zastosowa³ leków obni¿aj¹cych ciœnienie têtnicze, a jedynie wypisa³ skierowanie do szpitala. Powiedzia³a, ¿e lekarz w takim
stanie nie powinien wypuœciæ pacjenta z gabinetu. Powinien udzieliæ pierwszej pomocy. Dopiero
wtedy daæ zalecenia i wys³aæ do
szpitala.
Nie jesteœmy lekarzami – jedziemy i ratujemy. Nie wiemy, w jaki
sposób mo¿emy pomóc, w tym celu
udajemy siê do lekarza, ale jeœli on
nie chce udzieliæ pomocy, to do
kogo ma zwróciæ siê osoba, która tej
pomocy potrzebuje?
Z poprzednim doktorem równie¿ mieliœmy prze¿ycia. Doprowadzi³ moj¹ mamê do takiego stanu, ¿e
pogotowie nie wiedzia³o, czy ¿yw¹
dowiezie do szpitala. O pomoc lekarza opieki nocnej prosiliœmy zbyt
d³ugo. Na szczêœcie uda³o nam siê
wówczas przekonaæ go, aby wezwa³
pogotowie. Tym razem nawet takiej
pomocy nie otrzymaliœmy – powiedzia³a Czes³awa Micek.
- To s¹ kpiny, mia³o byæ lepiej, a
jest jeszcze gorzej. Wiem, ¿e w ka¿dej chwili to ciœnienie mo¿e iœæ w
górê. Przecie¿ to jest mêczarnia, a
nie pomoc. To jest straszne, gdy
cz³owiek jest w takiej sytuacji, ratuje siê komuœ ¿ycie, a lekarze s¹ w
takim razie nam niepotrzebni.
Jest tak ³adnie wypisane – ca³odobowa pomoc lekarska i medyczna i co z tego? Skoro to tylko szyld
– od czego lekarz tam jest? - pyta³
Janusz Micek.
Wys³ucha³a MM
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Dokarmiali zwierzêta przez ca³¹ zimê

M³odzi spo³ecznicy z reskiego gimnazjum

(RESKO) Rok szkolny dobiega koñca. W reskim gimnazjum
na wielkie uznanie zas³uguj¹ nie
tylko uczniowie z najwy¿szymi
œrednimi, ale i Ci, którzy wiêkszoœæ wolnego czasu poœwiêcali
czynom spo³ecznym. Mowa tu o
m³odych mi³oœnikach przyrody,
którzy przez najciê¿szy okres zimowy regularnie dokarmiali
zwierzêta.
Opiekunem zapalonej grupy
m³odzie¿y jest pan Jacek Sêkowski,
emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego i wieloletni myœliwy.
Inicjatywa opieki nad zwierzyn¹
leœn¹ pojawi³a siê ju¿ w poprzednim
roku szkolnym. Spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem wœród
uczniów. Dziœ w podsumowaniu
dwuletniej dzia³alnoœci charytatywnej mówimy o kilkudziesiêciu wyjazdach w teren i tysi¹cach rozrzuconych bochenkach chleba.
Pokarm dla zwierz¹t by³ darowany przez miejscowe piekarnie, na
które - jak mówi pan Jacek - mo¿na
zawsze liczyæ. W lesie chleb by³ rozrzucany w przypadkowe miejsca,
¿eby zobaczyæ czy w tych rejonach
pojawia siê zwierzyna. Kiedy po tygodniu ekipa zaje¿d¿a³a w celu oglêdzin, zawsze okazywa³o siê, ¿e na
œniegu nie by³o ani okruszka. Tegoroczna zima by³a wyj¹tkowo sroga, a
w mediach pojawi³o siê wiele sygna³ów o g³oduj¹cych zwierzêtach.
Gimnazjum w Resku, które od
dwóch lat dokarmia leœn¹, zwierzynê szuka kontaktów z ko³em ³owieckim, które chcia³oby wspó³pracowaæ z resk¹ szko³¹. Pan Jacek Sêkowski przyznaje, ¿e by³oby im
du¿o ³atwiej. Do tej pory musieli
sami pozyskiwaæ po¿ywienie. Warto zaznaczyæ, ¿e wyjazdy to nie tylko dokarmianie. To równie¿ edukacja m³odych obywateli. Podczas
pobytów w lesie zawsze odbywa³y
siê rozmowy na temat g³odnych
zwierz¹t i na ile cz³owiek mo¿e in-

gerowaæ w ich ¿ycie. Dzieci by³y
uczulane na warunki ¿ycia np. saren.
Wbrew pozorom jednorazowe
wyjazdy do lasu to ciê¿ka praca. Nie
raz zdarzy³o siê, ¿e samochód siê
zakopa³ i uczniowie wspólnymi si³ami musieli go wypychaæ. Na ka¿dy wyjazd najwytrwalsi uczniowie
musieli rezerwowaæ sobie oko³o 2
godzin.
Podczas wywiadu mi³o by³o
przebywaæ w gronie tak m³odych
ludzi, którym nie szkoda czasu na
pomaganie przegranym minionej
zimy zwierzêtom. Dlatego w³aœnie
ich zaanga¿owanie jest warte podkreœlenia.
Dwa lata pracy dzieci zosta³y
skrupulatnie spisywane w notesach.
Ka¿dy wyjazd to osobna strona a na
niej luŸne zapiski informuj¹ce, kiedy by³ wyjazd, kto w nim uczestni-

czy³, co uczniowie zastali na miejscu i wra¿enia. Czytamy jedn¹ z
nich: „W roku szkolnym 2008/2009
m³odzie¿ z gimnazjum w Resku
uczestniczy³a w akcji „Pomó¿my
zwierzêtom w zimie”. Jak to siê zaczê³o? Inspiracj¹ by³o œwiêto myœliwych - 3 listopada Œwiêto Huberta.
Wtedy to pierwszy raz wyruszyliœmy do lasu wyposa¿eni w odpady
piekarnicze. By³y tego 4 worki.
Wy³o¿yliœmy karmê i pad³o postanowienie. Raz w tygodniu bêdziemy
pomagaæ zwierzêtom. Jeszcze
wczeœniej cztery osoby wziê³y
udzia³ w akcji zbierania wnyków. W
okresie od listopada do kwietnia
wyjechaliœmy do lasu 14 razy wywo¿¹c odpady piekarniczy, które
przekazywa³y nam piekarnie nie
robi¹c problemu...
W roku szkolnym 2009/2010ak-

Szybciej za³ata
dziury w drogach
(POWIAT). Ju¿ w tym tygodniu ma wyjechaæ na drogi powiatowe nowy Remonter, s³u¿¹cy do
naprawy dróg.
Cena rynkowa Remontera wynosi oko³o 220 tys. z³. Jednak, aby
nie przep³acaæ, Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie og³osi³ przetarg.
Zg³osi³y siê trzy firmy, które sprzêt
do szybkiego i skutecznego ³atania
dziur w jezdniach oferowa³y w cenach: 242.780 z³, 208.620 z³ i
162.260 z³. Zarz¹d Dróg Powiatowych skorzysta³ z oferty wroc³awskiej firmy, nabywaj¹c sprzêt za
162.260 z³.
Remonter „Patcher” wyruszy na
drogi najprawdopodobniej jeszcze
w tym tygodniu. W pierwszej kolejnoœci bêd¹ naprawiane drogi w
gminie Resko.
MM

cje dokarmiania rozpoczêto tradycyjnie 3 listopada. Znów zaprzyjaŸnione piekarnie, znów ka¿dy wtorek. Postanowiliœmy przez parê tygodni wyk³adaæ karmê w tym samym miejscu, aby sprawdziæ jakim
powodzeniem cieszy siê nasza akcja. Nie zdarzy³o siê, aby po przyjeŸdzie nastêpnym razem zosta³a
choæ okruszyna chleba. To nas
utwierdzi³o w tym, ¿e nasze dzia³ania s¹ s³uszne. Akcja trwa³a do 30
marca. Wyjechaliœmy a¿ 18 razy do
lasu. W sumie udzia³ wziê³o 14
uczniów...”.
Takim inicjatywom nale¿y zawsze kibicowaæ i zawsze je wspieraæ, bo czym skorupka nasi¹knie za
m³odu, tym na staroœæ tr¹ci. Praktyki stosowane przez pedagogów reskiego gimnazjum i zapa³ m³odych
ludzi zas³uguj¹ na uznanie.
GD
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Nowa droga
z przewidzianymi
dziurami
(MALINIEC - MO£DAWIN)
Niespe³na rok temu póŸnym latem
zosta³a oddana do u¿ytku droga
³¹cz¹ca Maliniec z Mo³dawinem
w gminie Radowo Ma³e. Chwa³a
za to, ¿e powsta³a, biada dziurom,
które powstaj¹ jak grzyby po
deszczu.
Pierwsze prace zmierzaj¹ce do
po³o¿enia nawierzchni drogi miêdzy dwoma miejscowoœciami zainicjowa³ so³tys Mo³dawina Andrzej
Kusyk. Tê trudn¹ pracê spo³eczn¹
wykonuje ju¿ drug¹ kadencjê. Jak
powiedzia³, dawniej pojêcie drogi w
so³ectwie nie istnia³o. D³ugotrwa³e
zabiegi i starania przyczyni³y siê do
tego, ¿e upragniona droga zosta³a
wylana. Dziœ, niespe³na rok po oddaniu inwestycji do u¿ytku, mo¿na
przygl¹daæ siê powstaj¹cym dziurom. Równie niebezpieczny dla kieruj¹cych jest zaroœniêty g³êboki rów.
So³tys na sesji Rady Gminnej
zg³osi³ ów problem pracownikowi
ZDP w £obzie. Ponadto wyst¹pi³ do
ZDP o ograniczenie tona¿u na tej
drodze.
Po szczegó³owe informacje dotycz¹ce przeprowadzonej inwestycji udaliœmy siê do dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie
pana Wies³awa Bernackiego. Poinformowa³ nas, ¿e dziury w drodze
nie s¹ niczym dziwnym. Droga ta
jest wykonana tani¹ technik¹ i ubytki w niej bêd¹ powstawaæ. Oczywiœcie zostan¹ one za³atane, ale jest
pewna hierarchia w za³atwianiu
spraw. Pod Powiat £obeski podlega
300 km dróg. W pierwszej kolejnoœci ³atane i naprawiane s¹ drogi strategiczne - g³ówne. Potem reszta. W
tej ustawionej kolejce jest równie¿
droga Maliniec - Mo³dawin. ¯eby
móc za³ataæ dziurê w drodze, musi
byæ przynajmniej 3 dni bez deszczu.
Patrz¹c na obecn¹ aurê, jest to trudne do zrobienia. Koszt wyremontowania takiej drogi wynosi 5 z³/mkw.
Droga Maliniec - Mo³dawin jest
stabilizowana emulsj¹ i grysem na
podbudowie z kruszywa i t³ucznia.
Okres gwarancyjny wynosi rok.
Nikt na ni¹ wiêcej nie da, bo to jest
tania technologia. Gwarancje zawsze daje wykonawca. Przed up³ywem terminu robi siê przegl¹d gwarancyjny i informuje siê wykonawcê, co ma zrobiæ. Jest to w interesie
ZDP.
Trzeba równie¿ napisaæ o tym,

co jest jedn¹ z przyczyn tak szybkiego psucia siê dróg. Fachowo siê to
nazywa nie przestrzeganie znaków
drogowych. So³tys Mo³dawina wyst¹pi³ z wnioskiem o ograniczenie
tona¿u na tej drodze. Propozycje
przyjêto, znaki postawiono, a kierowcy jak gdyby nigdy nic, prze³adowuj¹ drzewem samochody, a ¿e s¹
bezkarni w ³amaniu zakazów, wiêc
regularnie niszcz¹ drogê. Gdyby ta
jednak by³a u¿ytkowana zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi znakami, u¿ytkownicy cieszyliby siê ni¹ przez
wiele lat. W takiej sytuacji stawianie drogich znaków maj¹cych ograniczyæ kierowców przypomina walkê z wiatrakami. Podobnie zosta³a
zaje¿d¿ona droga Dobra - Chociwel.
Omawiana droga ma d³ugoœæ 1,7
km i kosztowa³a 670 tys. z³. Po rozmowie, dyrektor ZDP w £obzie uda³
siê obejrzeæ uszkodzenia w nawierzchni i poinformowa³, ¿e zostan¹ one naprawione w ramach
gwarancji.
Podobny problem na drogach
stanowi¹ regularnie niszczone znaki przy drogach i wybijane lustra.
Dla ZDP s¹ to ka¿dego roku olbrzymie straty. A wszystko jest win¹
bezkarnoœci wandali.
Na koniec wypada pogratulowaæ
so³tysowi Mo³dawina, który swoim
uporem wywalczy³ utwardzenie drogi na odcinku Maliniec - Mo³dawin,
a jej u¿ytkownikom wiêcej rozwagi
podczas ekploatacji.
GD

Sesja Rady
Gminy
(RADOWO MA£E) Ju¿ jutro tj.
w œrodê, 23 czerwca, odbêdzie siê
sesja Rady Gminy w Radowie Ma³ym.
GD

Str
Str.. 7

To¿samoœæ
jeszcze nie znana
(RADOWO MA£E) Sprawa
znalezionych 16 maja br. zw³ok
nie zosta³a jeszcze wyjaœniona. W
chwili obecnej policja ustala kr¹g
osób, które mog¹ byæ spokrewnione ze zmar³¹ osob¹. Poszukiwania
trwaja na terenie województwa
zachodnippomorskiego.
Znalezione zw³oki by³y zakopane w lesie miêdzy Radowem Wielkim a Œwiêciechowem. Znajdowa³y
siê na niezbyt du¿ej g³êbokoœci.
Ustalenia potwierdzaj¹, ¿e jest to
kobieta w nieustalonym jeszcze
przedziale wiekowym. Rozpoznanie zw³ok jest trudne ze wzglêdu na
stan cia³a.
Z informacji udostêpnionych
przez Prokuraturê Rejonow¹ w
£obzie wynika, i¿ na czaszce zmar³ej znajduje siê uraz, którego pochodzenie nie jest jednak znane. Nie
wiadomo czy by³o to dzia³anie zamierzone czy te¿ nieszczêœliwy
wypadek.
Je¿eli policji uda siê ustaliæ

prawdopodobnych krewnych ofiary
wówczas zrobiony zostanie profil
dna ofiary i krewnego, aby ustaliæ
to¿samoœæ nieboszczki. Do stworzenia profilu DNA pobiera siê œlinê
krewnego i to daje podstawê do
uznania pokrewieñstwa. O rozwoju
sprawy bêdziemy pañstwa informowaæ.
GD
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Kolejny raz
radni nie chcieli
stra¿nika
(WÊGORZYNO). Kwestia
zatrudnienia drugiego stra¿nika
miejskiego w ntej gminie pojawia
siê co jakiœ czas podczas obrad
sesji. tak te¿ by³o na sesji majowej.
Zatrudnienie stra¿nika wi¹¿e siê
z jego d³ugim szkoleniem. Z druiej
strony w tej gminie stra¿nik miejski
obs³uguje fotoradar; z kolei z mandatów na³ozonych przez stra¿nika
gmina ma niewymierne korzyœci.
Przypominamy, ¿e w ubieg³ym roku
z tego tytu³u wp³yne³o do kasy gminy oko³o 200 tys, z³. Zatrudnienie
kolejnego stra¿nika na pól etetu, to
koszt oko³o 22 tys. z³. Spokojnie
wiêc koszty te zota³yby pokryte z
wp³ywów z mandatów, radni jednak
po raz kolejny nie zaakceprtowali
tego pomys³u. Dlaczego?
Kwestiê tê wyjaœni³a przewodnicz¹ca rady Miejskiej w Wêgorzynie Monika KuŸmiñska.
- Pod koniec lutego by³am u pani
burmistrz z interpelacj¹ pisemn¹ w
sprawie etatu stra¿nika miejskiego.
By³ to okres, w którym og³oszono
konkurs na stra¿nika miejskiego,
poniewa¿ wówczas pracuj¹cy z³o¿y³ wypowiedzenie pod wp³ywem
emocji. By³a to nieprzemyœlana decyzja pisemna, z której rownie¿ pisemnie chcia³ chcia³ odwo³aæ z³o¿one wczeœniej wypowiedzenie. W
sprawie stra¿nika posz³am do pani
burmistrz, by wyjaœniæ kwestiê.
Powiedzia³am, ¿e stra¿nik chcia³
pracowaæ, wyra¿a³ tak¹ chêæ i nale¿a³oby przyj¹æ go z powrotem, poniewa¿ by³ ju¿ wykszta³cony, wykwalifikowany. Móg³ kontynuowaæ
swoj¹ pracê, natomiast rozstrzygniêcie konkursu mog³o wy³oniæ
kandydata, pracownika, który wymaga³ przeszkolenia i zdania pew-

nych egzaminów. Pani burmistrz
powiedziala uniesionym g³osem, ¿e
to nie jest moja sprawa i nie powinnam siê tym zajmowaæ, nawet w
obliczu, gdy mieliœmy podpisan¹
umowê na fotoradar i ci¹¿y³y na nas
pewne obowi¹zki. Pani burmistrz
powiedzia³a, ¿e przyjmie osobê,
która ma ju¿ wszystkie kwalifikacje
i zdany egzamin. Okaza³o siê inaczej. Zosta³a przyjêta osoba, która
nie mia³a tych kwalifikacji. Egzamin zostal ustalony na drug¹ po³owê czerwca. Nie wiem wiêc, co siê
sta³o w tej chwili, ¿e pani burmistrz
dostrzega potrzebê dzia³ania stra¿nika miejskiego i dbanie o interesy
i finanse gminy, skoro dwa miesi¹ce
temu zosta³am po prostu wyrzucona
z gabinetu przez to, ¿e w³aœnie o te
interesy chcia³am zadbaæ - powiedzia³a M. KuŸmiñska.
W dyskusje w³¹czy³ siê radny
Adam Hlib, który zauwazy³ m.in.,
¿e wprawie komendant powiatowy
policji zapewni³, ¿e do³ozy starañ,
aby radar stana przy przejœciu dla
pieszych przy szkole podstawowej,
jednak ktos ten radar musi obs³ugiwaæ.
- W naszym powiecie s¹ miasta,
gdzie jest trzech stra¿ników. Skoro
ustawodawca daje nam mo¿liwoœæ
egzekwowania prawa, a my mamy
wymierne korzyœci, korzystajmy z
tego. Tak naprawdê te 20 tys. z³, to
jest dwa miesi¹ce z radaru, który i
tak ju¿ jest i mamy za³atwione pó³
etatu. Tak naprawdê stra¿nik, który
ma fotoradar nic gminê nie kosztuje. On nie doœæ ¿e sam na siebie
zarobi, to jeszcze przyniesie gminie
pieni¹dze - powiedzial radny.
W wyniku glosowania radnych,
pieniedzy na pól etatu dla stra¿nika
miejskiego w bud¿ecie nie ma. MM

Anio³ mi³oœci
(WÊGORZYNO). 15 czerwca
z wêgorzyñskiego cmentarza
„znikn¹³” anio³, znajduj¹cy siê
opodal kaplicy cmentarnej. Ta
charakterystyczna dla wêgorzyñskiego cmentarza rzeŸba wymaga³a ju¿ renowacji.
Z wêgorzyñsk¹ rzeŸb¹ anio³a
zwi¹zana jest mi³osna historia pomiêdzy córk¹ organisty, a m³odym
rzeŸbiarzem. Mi³oœci, która nie
mog³a zostaæ spe³niona przez ciê¿ka chorobê, doprowadzaj¹c¹ w konsekwencji do œmierci córki organisty. Jak mo¿emy przeczytaæ na stronie wêgorzyñskiej, zrozpaczony
m³ody rzeŸbiarz ca³¹ swoj¹ duszê
w³o¿y³ w wykonanie figury anio³a,
by póŸniej wyjechaæ na zawsze z
Wêgorzyna. Jak g³osi legenda do
dziœ, w œwiêto zmar³ych, przy grobie dziewczyny mo¿na spotkaæ
op³akuj¹cego jej œmieræ m³odego
rzeŸbiarza.
Mimo tragicznej historii kochanków rzeŸba ponoæ przynosi
szczêœcie w mi³oœci temu, kto do-

Dotychczas gmina sprzedawa³a
lokale u¿ytkowe zainteresowanym
podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Podczas ostatniej sesji przed³o¿ono radnym pro-

jekt uchwa³y o sprzeda¿y ostatniego
lokalu, jaki pozosta³ w zasobach
gminy na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Tym razem radni powiedzieli nie.
- Zainteresowana kupnem lokalu z³o¿y³a wniosek, bo chce inwestowaæ w ten lokal. Powinniœmy go
sprzedaæ, nie ma ¿adnych formalnych przeszkód - powiedzia³a podczas majowej sesji burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Lokal dotychczas nie jest wyodrêbniony. Jak wyt³umaczy³ radca

tknie d³oni anio³a. O tym, czy tak jest
w istocie ci, którzy marz¹ o szczêœliwej mi³oœci, bêd¹ mogli przekonaæ
siê, gdy tylko anio³ powróci z pracowni konserwatorskiej w Szczecinie, która podjê³a siê nieodp³atnej
odnowy figury.
MM

Skazani na Naturê
(WÊGORZYNO). Niemal 80
proc. terenu gminy objêtych jest
programem wspólnego systemu
(sieci) obszarów objêtych ochron¹
przyrody na terenie krajów Unii
Europejskiej Natura 2000.
Program Natura 2000 narzucany
jest gminom odgórnie, a samorz¹dy
musz¹ dostosowaæ siê do objêcia
szczególna ochron¹ wyznaczonych
miejsc. Z jednej strony tak du¿e
„zagarniêcie” terenu gminy przez
program œwiadczy zarówno o czystoœci œrodowiska jak i jego szczególnym znaczeniu dla ¿yj¹cych tu
ptaków, zwierz¹t a tak¿e rosn¹cych
roœlin. Z drugiej strony w znaczny
sposób utrudnia rozwój gminy, wykluczaj¹c powstanie fabryk i firm
maj¹cych znaczny wp³yw na œrodo-

Radni nie chcieli sprzedaæ
(WÊGORZYNO).
Radni
miejscy nie zgodzili siê na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul
Runowskiej w tym mieœcie. Jest to
ostatni lokal u¿ytkowy, jaki ma
gmina na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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prawny zostanie to wykonane w
chwili sprzeda¿y - jako odrêbna
w³asnoœæ. Wówczas te¿ zostanie
za³o¿ona ksiêga wieczysta. Okaza³o siê równie¿, ¿e lokal po³o¿ony
jest na dwóch dzia³kach. I tutaj radca prawny wyjaœni³, ¿e takie sytuacje zdarzaj¹ siê doœæ czêsto i nie
jest to ¿adnym ewenementem.
Podczas g³osowania dosz³o do
zrównowa¿enia g³osów za i przeciw
sprzeda¿y lokalu. W zwi¹zku z tym
uchwa³a nie zosta³a podjêta. MM

wisko. W³aœciwie pozostaje jedynie
turystyka, ale, jak siê okazuje i tutaj
s¹ znaczne ograniczenia. W zwi¹zku z tym podczas ostatniej sesji radny Tomasz Mielcarek wyst¹pi³ do
burmistrz gminy Gra¿yny Karpowicz aby w jakiœ sposób wp³ynê³a na
zmianê prawa w tym zakresie, albowiem w gminie Wêgorzyno nie ma
nawet mo¿liwoœci postawienia blisko jeziora domków letniskowych,
co utrudnia nawet rozwój turystyki.
Dopytywal równie¿ o mo¿liwoœæ
postawienia na terenie gminy elektrowni wiatrowych, albowiem i tutaj
program znacznie utrudnia lokalizacje wiatraków.
- Burmistrz nie ma mocy zmiany
prawa. Natura 2000 jest uchwalona
przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE. W gminach, które negatywnie oceni³y zajêcie obszaru i tak
Natura 2000 wesz³a z mocy prawa,
tutaj nie mamy wyjœcia.
Mieliœmy wspania³e tereny Winniki, Cieszyno, Chwarstno Trzebawie - ca³e tereny s¹ bardzo wietrzne,
ka¿dy kto przyje¿d¿a, pokazuje na
mapie, ¿e chcia³by kupiæ te tereny
w³aœnie pod wiatraki. Niestety te tereny nie zosta³y przez instytucje opiniuj¹ce studium przekazane pod ten
cel. na wiatraki. Wiatraki mog¹ byæ
jedynie w Runowie. S¹ dwie oferty –
zobaczymy, jest to ma³y teren, mo¿e
wiêc powstaæ tam tylko ma³a ferma,
obejmuj¹ca oko³o 12. wiatraków –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
MM

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.

Przedszkole
poprowadzi
mama,
a gmina
- ¿³obek
(WÊGORZYNO). Pomys³ budowy nowego przedszkola przedstawi³ ju¿ jakiœ czas temu radny
Tomasz Mielcarek. Podczas ostatniej sesji dopytywa³, czy taka
mo¿liwoœæ istnieje.
Burmistrz Wêgorzyna nie widzi
ani takiej mo¿liwoœci finansowej
przy zaplanowanych inwestycjach
m.in. budowie kanalizacji oraz termomodernizacj, ani takiej potrzeby,
bo jak t³umaczy³a – jest ni¿ demograficzny.
– Bardziej, jak siê okaza³o,
jest potrzebny ¿³obek. Jesteœmy po
naborze dzieci do przedszkola. Komisja odrzuci³a oko³o 20. podañ
rodziców dzieci w³aœnie w wieku
¿³obkowym; maluszków w wieku od
2 do 3 lat, które nie maj¹ statusu
przedszkolaka, bo przedszkole jest
dla dzieci od 3 do 5 lat. Dodatkowo
ma byæ bardzo z³agodzony re¿im
odnoœnie otwierania przedszkoli.
Nawet jedna matka bêdzie mog³a
otworzyæ w domu punkt przedszkolny, przyj¹æ kilkoro dzieci a gmina
bêdzie za to p³aciæ, takie s¹ projekty
w sejmie – powiedzia³a burmistrz
podczas ostatniej sesji.
MM

Badania
mammograficzne
dla kobiet
(WÊGORZYNO) Przy
wspó³pracy burmistrz
Wêgorzyna pojawi siê tu
mammobus
Zachodniopomorskiego
Centrum Onkologii prowadz¹cy
bezp³atne badania
mammograficzne dla kobiet
w wieku 50 - 69 lat.
Badania odbêd¹ siê w dniach 28
- 30 czerwca br., w mammobusie
przy budynku Stra¿y Po¿arnej, przy
ul. Runowskiej. Panie zainteresowane badaniem proszone s¹ o kontakt
pod nr tel. 91 39 70 086. W dniu badania pacjentka powinna posiadaæ:
dowód osobisty, legitymacjê ubezpieczeniow¹, wszystkie poprzednie wyniki i badania dotyczace piersi, a w
razie potrzeby okulary potrzebne do
wype³nienia ankiety.
(r)
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Nowe szambo, nowy
k³opot
(UNIEMIE) Ca³kiem niedawno, bo w grudniu ubieg³ego roku
mieszkañcom pa³acyku w Uniemiu wybudowano nowe szambo
przydomowe. Inwestycja na miarê dwudziestego wieku, tyle ¿e nie
do koñca pe³ni¹ca swoj¹ funkcjê.
O trudnoœciach w eksploatacji
budowli poinformowali nas sami
mieszkañcy.
Wersja przedstawiona przez
mieszkañców brzmi mniej wiêcej tak.
Lokatorom Unimia 7 wybudowano nowe przydomowe szambo.
Budynek i teren przynale¿¹cy do
niego jest w³asnoœci¹ gminy. W
grudniu rozpoczêto prace nad wybudowaniem szamba. Nie uprzedzili mieszkañców przed tym faktem.
Mimo i¿ lokatorzy s¹ tylko najemcami, dla w³asnego dobrego samopoczucia mo¿liwie i najtañszym
kosztem oporz¹dzili swoje obejœcia. Posadzili drzewa, postawili
³awki i ogrodzili miejsca ogniskowe. Ku zaskoczeniu, wykonawcy
przyjechali i nie pytaj¹c nikogo o
nic, zniszczyli wszystko, co sta³o im
na drodze. Byæ mo¿e nie byli zobowi¹zani do informowania ich, ale
³atwo jest postawiæ siê w skórze
obywatela, którego w³asnoœæ zosta³a niszczona.
Z tym faktem mieszkañcy sobie
poradzili. Zagospodarowali na
nowo swoje podwórka i cieszyli siê
oddan¹ do u¿ytku now¹ kanalizacj¹.
Radoœæ jak ³atwo siê domyœleæ nie
mog³a trwaæ d³ugo.
Do tej pory w szczycie budynku
znajdowa³o szambo, które przyjmowa³o œcieki z budynku. Pod drog¹
prowadz¹c¹ do Dobieszewa do dziœ
przebiega rura, któr¹ œcieki sp³ywa³y na pobliskie nieu¿ytki. Po wybudowaniu nowego szamba, rura najwidoczniej zosta³a zaœlepiona i teraz ca³e œcieki wybijaj¹ na zewn¹trz.
Taka sytuacja niesie za sob¹ oczywiœcie nieprzyjemne skutki. Zaczynaj¹c na zapachu zmuszaj¹cego do
nieotwierania okien, a koñcz¹c na
permanentnym bajorze z m.in. ludzkich odchodów na wjeŸdzie do posesji. Na dzieñ dzisiejszy zastoisko
przyjê³o kolor zielony.
Ciekawi nas jeszcze kwestia
pod³¹czenia mieszkañ do szamba.
W drugim szczycie budynku równie¿ wkopano zbiorniki. Tyle ¿e do
nich pod³¹czone jest tylko jedno
mieszkanie zajête przez parê staruszków oraz œwietlica wiejska. Ich

szambo od czasu oddania do u¿ytku
nie by³o jeszcze opró¿niane. Natomiast do drugiego zbiornika pod³¹czono pozosta³ych mieszkañców.
Te szambo jest opró¿niane bardzo
czêsto, bo mniej wiêcej co dwa tygodnie. Mo¿e i by³yby to rzadsze
us³ugi, ale wg mieszkanki budynku
szambo jest opró¿niane tylko do
po³owy. Przez to, ¿e g³ówna brama
wjazdowa jest podmok³a, trzeba
by³o znaleŸæ sobie obejœcie kosztem
¿ywop³otu i siatki. Ma³o tego. Wywóz nie odbywa³ siê porz¹dnym
szambowozem maj¹cym wiêcej
mo¿liwoœci, ale ma³¹ szambiareczk¹, która musia³a wykonywaæ
a¿ trzy kursy. Co z tego, jak i tak z
marnym skutkiem, bo zbiornik zosta³ opró¿niony tylko czêœciowo.
Od czasu osobistego zg³oszenia
potrzeby wywozu nieczystoœci,
mieszkañcy musz¹ czekaæ zawsze
oko³o tygodnia.
Byæ mo¿e na szczêœcie wykonawcy znaleŸli rozwi¹zanie tej sprawy. Zamontowano nawierzchniow¹
rurê, która ma po³¹czenie ze zbiornikiem, po to, ¿eby z bocznej drogi
móc wywoziæ szambo du¿ym szambowozem. Prawdopodobnie rura
ma po³¹czenie z dnem zbiornika i
usuwane s¹ ca³e nieczystoœci.
Równie¿ niewyjaœnion¹ spraw¹
zostaj¹ rachunki za tê us³ugê. Do tej
pory nikt z mieszkañców nie dosta³
¿adnego. Strach siê baæ jak w koñcu
gmina podsumuje ponad pó³ roku
dzia³alnoœci i wystawi¹ rachunek.
Mieszkañcy dwukrotnie sk³adali do urzêdu pismo skierowane do
burmistrza, aby ten zainteresowa³
siê ich spraw¹. Odpowiedzi na
¿adne z nich nie dostali.
W sprawie wyjaœnienia stanowi-

ska gminy w omawianej sprawie
udaliœmy siê do burmistrza £obza
Ryszarda Soli. Rozmówca twierdzi,
¿e jest rzecz¹ niemo¿liw¹, aby
mieszkañcy nie zostali poinformowani o dok³adnej dacie wkopania
nowych zbiorników na szambo.
Zw³aszcza, ¿e inwestycja mia³a byæ
zwieñczeniem prac remontowych
œwietlicy. Z relacji mieszkañców
prawda wygl¹da jednak inaczej.
Twierdz¹, ¿e nie dostali pisma informuj¹cego o budowie na podwórku.
Ponadto burmistrz poinformowa³, ¿e w celu rozwi¹zania problemu dostêpu do szamba, zostanie
utwardzona droga dojazdowa dla
du¿ego szambowozu, tak aby móg³
wje¿d¿aæ na posesjê przez bramê
g³ówn¹.
Wielk¹ niewiadom¹ w urzêdzie
jest równie¿ sprawa wystosowanych przez mieszkañców podañ z
proœb¹ o zlikwidowanie problemu.
O piœmie nikt, nic nie wie. Jak to
mo¿liwe?
A co z podzia³em pod³¹czenia
iloœci domostw do danego zbiornika? Podobno wielkoœæ szamba zosta³a dostosowana do iloœci mieszkañców.
Jedyne co uda³o nam siê dowiedzieæ podczas wizyty w urzêdzie, to
to, ¿e jedno z mieszkañ nie zosta³o
jeszcze pod³¹czone do szamba.
Wszystko wskazuje na to, ¿e to w³aœnie stamt¹d pochodz¹ nieczystoœci
zalegaj¹ce na wjeŸdzie na posesje.
Wydaje siê, ¿e w przedmiotowej
sprawie jest wiele niejasnoœci, na
które nawet najwy¿sze organy nie
maj¹ sprecyzowanej odpowiedzi.
Nie pozostaje nam nic innego jak
poczekaæ na pozytywny fina³ tej
sprawy.
GD
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Wybory prezydenckie 2010 – I tura

Tak g³osowano w naszym
powiecie
Wczoraj rano PKW poda³a
wyniki wyborów zebrane z 94,3
procent obwodów wyborczych. Frekwencja wynios³a 54,85 procent.
Wygra³ Bronis³aw Komorowski
przed Jaros³awem Kaczyñskim i to
oni zmierz¹ siê w drugiej turze wyborów, która odbêdzie siê 4 lipca.
Kraj
Najwiêksz¹ iloœæ g³osów uzyska³ Bronis³aw Komorowski –
41,22 procent. Jaros³aw Kaczyñski
otrzyma³ 36,74 proc. g³osów. Na
trzecim miejscu znalaz³ siê Grzegorz Napieralski, który uzyska³
13,68 proc. g³osów.
Pozostali kandydaci uzyskali:
Janusz Korwin-Mikke -2,5 proc.,
Waldemar Pawlak 1,8, Andrzej Olechowski – 1,4, Andrzej Lepper –
1,3, Marek Jurek – 1,0, Bogus³aw
Ziêtek – 0,2 a Kornel Morawiecki –
0,1 proc. poparcia. Te dane nie
powinny ju¿ znacz¹co siê zmieniæ.
Zachodniopomorskie
W naszym województwie frekwencja by³a bliska krajowej – wynios³a 52,46 proc. Wyniki wyborcze
kandydatów ju¿ odbiega³y od œredniej; Bronis³aw Komorowski otrzyma³ prawie po³owê z oddanych g³osów - 49,95 proc, czyli o ponad 8
proc. wiêcej, ni¿ w ca³ym kraju.
Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ ich
znacznie mniej – 24,97 proc. Tak jak
kandydat PO, zyska³ równie¿ Grzegorz Napieralski z wynikiem 17,62
proc. poparcia i to jest jego najlepszy wynik w ca³ym kraju.
Niespodziewanie czwarty wynik, tak jak w kraju, uzyska³ tutaj
Janusz Korwin-Mikke (2,41), wyprzedzaj¹c nawet Andrzeja Leppera
(1,57), który w kraju zaj¹³ siódme
miejsce, a w naszym powiecie znalaz³ siê na czwartym. Pozostali kandydaci uzyskali w kolejnoœci: Andrzej Olechowski – 1,45 proc.,
Waldemar Pawlak – 1,10, Marek
Jurek – 0,66, Bogus³aw Ziêtek –
0,14 i Kornel Morawiecki – 0,12
proc.
Warto dodaæ, ¿e najwy¿sz¹ frekwencjê w województwie odnotowano w samym Koszalinie – 60
proc., Szczecinie – 59,34, a tak¿e w
powiatach polickim i kolobrzeskim
– ponad 57 proc.

Powiat ³obeski
Frekwencja w powiecie ³obeskim by³a ni¿sza od krajowej i wojewódzkiej - wynios³a 42,41 %. Na
30530 uprawnionych do g³osowania wydano12948 kart z czego oddano 12852 g³osów wa¿nych. Na tê
œredni¹ z³o¿y³y siê; najni¿sza frekwencja w gminach: Radowo Ma³e
- 35,69, Wêgorzyno – 38,55 i Dobra
– 39,82. Najwiêcej mieszkañców –
46,49 proc. - posz³o g³osowaæ w
gminie £obez.
Najwiêcej wa¿nych g³osów w
ca³ym powiecie oddano na Bronis³awa Komorowskiego, bo a¿ 6221
(48,40 %). Drugie miejsce zaj¹³ Jaros³aw Kaczyñski z liczb¹ 2939
wa¿nych g³osów (22,87 %), a trzecie przypad³o Grzegorzowi Napieralskiemu z 2593 wa¿nymi g³osami
(20,18 %).
Inni kandydaci na urz¹d prezydenta otrzymali w naszym powiecie
wa¿nych g³osów: Andrzej Lepper –
377 (2,93 %), Janusz Korwin-Mikke – 265 (2,06 %), Waldemar Pawlak – 210 (1,63 %), Andrzej Olechowski – 136 (1,06 %), Marek Jurek – 55 (0,43 %), Kornel Morawiecki – 28 (0,22 %) oraz Bogus³aw
Ziêtek – 28 (0,22 %).
Jak g³osowano w gminach naszego powiatu.
Gmina Dobra
Tutaj na 3576 uprawnionych do
g³osowania wydano 1424 karty, z
czego g³osów wa¿nych by³o 1404.
Frekwencja wynios³a 39,82 proc.
W tej gminie wygra³ Bronis³aw
Komorowski wynikiem 617 g³osów
(43,95 %), drugi by³ Jaros³aw Kaczyñski z 343 g³osami (24,43 %), a
trzeci uplasowa³ siê Grzegorz Napieralski z 322 g³osami (22,93 %),
nastêpne miejsca zajêli w kolejnoœci: Andrzej Lepper – 42 g³osy (2,99
%), Janusz Korwin-Mikke – 37
(2,64 %), Waldemar Pawlak – 26
(1,85 %), Andrzej Olechowski – 7
(0,5 %), Marek Jurek – 6 (0,43 %),
Kornel Morawiecki – 4 (0,28 %)
oraz Bogus³aw Ziêtek – 0 (0 %).
Gmina £obez
W gminie na 11503 uprawnionych do g³osowania wydano 5348
kart, z czego wa¿nych g³osów by³o
5318 (frekwencja - 46,49 %)

G³osuj¹ mieszkañcy osiedla Hanki Sawickiej w £obzie
W tej gminie zdecydowanie
wygra³ Bronis³aw Komorowski
wynikiem 2603 g³osów (48,95 %),
drugi by³ Grzegorz Napieralski z
1152 g³osami (21,66 %), a trzeci Jaros³aw Kaczyñski z 1106 g³osami
(20,80 %). Nastêpne miejsca zajêli:
Andrzej Lepper – 133 (2,5 %), Janusz Korwin-Mikke – 124 (2,33 %),
Waldemar Pawlak – 85 (1,6 %),
Andrzej Olechowski – 66 (1,24 %),
Marek Jurek – 29 (0,55%), Bogus³aw Ziêtek – 12 (0,23 %) oraz Kornel Marowiecki – 8 (0,15 %).
Gmina Radowo Ma³e
Tutaj zanotowano najni¿sz¹ frekwencjê; na 3071 uprawnionych do
g³osowania wydano 1096 kart, z
czego wa¿nych g³osów by³o 1087.
Do wyborów posz³o 35,69 proc.
mieszkañców gminy.
W tej gminie równie¿ zdecydowanie wygra³ Bronis³aw Komorowski uzyskuj¹c 570 g³osów (52,44
%), drugie miejsce zaj¹³ Grzegorz
Napieralski z 238 g³osami (21,90
%), a trzecie Jaros³aw Kaczyñski z
182 g³osami (16,74 %). Nastêpne
miejsca zajêli: Andrzej Lepper – 38
(3,5 %), Waldemar Pawlak – 24
(2,21 %), Andrzej Olechowski – 16
(1,47 %), Janusz Korwin-Mikke –
15 (1,38 %), Kornel Morawiecki – 3
(0,28 %), Bogus³aw Ziêtek – 1 (0,09
%) oraz Marek Jurek – 0 (0 %).
Gmina Resko
W tej gminie na 6556 uprawnio-

nych do g³osowania wydano 2835
kart, z czego wa¿nych g³osów by³o
2813 (frekwencja - 43,24 %).
Tutaj tak¿e zdecydowanie zwyciê¿y³ Bronis³aw Komorowski wynikiem 1393 g³osy (49,52 %), drugie miejsce przypad³o Jaros³awowi
Kaczyñskiemu z 662 g³osami
(23,53 %), a na trzecim uplasowa³
siê Grzegorz Napieralski wynikiem
533 g³osy (18,95 %). Nastêpne
miejsca zajêli w kolejnoœci: Andrzej
Lepper – 73 (2,6 %), Janusz Korwin-Mikke – 52 (1,85 %), Waldemar Pawlak – 47 (1,67 %), Andrzej
Olechowski – 25 (0,89 %), Marek
Jurek – 14 (0,5 %), Bogus³aw Ziêtek
– 8 (0,28 %) oraz Kornel Morawiecki – 6 (0,21 %).
Gmina Wêgorzyno
Na 5824 uprawnionych do g³osowania wydano 2245 kart, z czego
wa¿nych g³osów by³o 2230 (frekwencja - 38,55 %).
W tej gminie te¿ zdecydowanie
wygra³ Bronis³aw Komorowski
wynikiem 1038 (46,55 %), na drugim miejscu by³ Jaros³aw Kaczyñski
z 646 g³osami (28,97 %), a trzecie
zaj¹³ Grzegorz Napieralski z 348
(15,61 %). Nastêpne miejsca zajêli:
Andrzej Lepper – 91 (4,08 %), Janusz Korwin-Mikke – 37 (1,66 %),
Waldemar Pawlak – 28 (1,26 %),
Andrzej Olechowski – 22 (0,99 %),
ex equo Kornel Morawiecki i Bogus³aw Ziêtek – 7 (0,31 %) oraz Marek
Jurek – 6 (0,27 %).
(r)
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OHP: praca - nauka
- wychowanie
(£OBEZ) Ochotnicze Hufce
Pracy funkcjonuj¹ od wielu dzisiêcioleci. Dziêki nim osoby pochodz¹ce z rodzin trudnych i maj¹ce problem z edukacja maja
szansê na ukoñczenie obowi¹zkowego etapu kszta³cenia. Ale nauka to nie wszystko. W OHP mottem jest Praca Nauka Wychowanie.
W £obzie budynek Ochotniczych Hufców Pracy znajduje siê
przy ulicy Krótkiej 2. Do OHP
przyjmuje siê m³odzie¿ w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat.
- Jest to m³odzie¿, któr¹ mo¿emy
przyj¹æ. Je¿eli wraz z 1 wrzeœnia
przyjmiemy kogoœ, kto 2 wrzeœnia
koñczy 18 lat, wówczas mo¿emy
przyj¹æ go jako pracownika m³odocianego. Jeœli natomiast koñczy 18
lat ostatniego sierpnia, wówczas
jest przyjêty na statucie ucznia. mówi kierownik Ryszard Kubik.
Ochotnicze Hufce Pracy oferuj¹
przyuczenie do zawodu: murarz,
kucharz, malarz i ogrodnik.
- D¹¿ê do otwarcia zawodu fryzjera. Wiem, ¿e by³oby to oblegane
i œci¹gnêlibyœmy do nas równie¿
dziewczyny. - informuje kierownik.
Obecnie do Hufców Pracy
uczêszczaj¹ 123 osoby, z których 85
mieszka w internacie. £obeski oœrodek jest oœrodkiem szkolenia i wychowania. Dzieci korzystaj¹ z us³ug
gimnazjum dla doros³ych w szkole
na ulicy Koœciuszki. Po praktykach
id¹ do gimnazjum. Kierownik przyznaje, ¿e po rocznikach widaæ, jak
siê w naszym oœrodku uczestnicy
zmieniaj¹.
¯ycie w OHP jest ciekawym doœwiadczeniem dla uczestników.
Oprócz nauki i przyuczenia do zawodu m³odzie¿ bierze udzia³ w corocznych imprezach oraz niejednokrotnie sami s¹ organizatorami. Co
roku wybieraj¹ miss i mistera
oœrodka. Wówczas dziewczyny
wystêpuj¹ w wypo¿yczonych sukniach œlubnych, a ch³opcy w garniturach. Ponadto obchodz¹ œwiêto
ziemniaka.
Z przyuczenia do zawodu korzystaj¹ gimnazjaliœci i uczestnicy Zasadniczej Szko³y Zawodowej.
- Mamy nadal uczestników, którzy chodz¹ do Zasadniczej Szko³y
Zawodowej. Chcielibyœmy otworzyæ klasê zawodow¹ dla doros³ych.
Dla tych dzieci te¿ u³atwimy sprawê. Niektórych rodziców przecie¿

nie staæ na utrzymanie dziecka w
szkole. My jednak bierzemy na siebie czêœæ zobowi¹zañ finansowych.
W tej chwili 17 osób z³o¿y³o wniosek do nas o umo¿liwienie dalszego
kontynuowania nauki. Nie chc¹
opuszczaæ oœrodka, bo wiedz¹, ¿e
rodzice niekoniecznie zapewni¹ im
dalsz¹ edukacjê. Dlatego uda³em
siê do dyrektor Jolanty Manowiec
w tej sprawie. Ona zg³osi to do starostwa, ¿eby otworzyli dla nich klasê. Powinno siê udaæ. Dzieci po
OHP otrzymuj¹ tylko zaœwiadczenie o odbytym przyuczeniu. Ale
widzê, ¿e to bardzo im w ¿yciu
pomaga. My ich egzaminujemy wewnêtrznie. Na egzamin po szkole
zawodowej jad¹ ju¿ do oœrodka zewnêtrznego. Czêsto nas odwiedzaj¹ nasi wychowankowie, którzy
pracuj¹ za granic¹ i mówi¹, ¿e ten
pierwszy kontakt z zawodem, czyli
przyuczenie, pomaga. - mówi kierownik Kubik.
Zawód ogrodnika nadal jest oblegany przez m³odzie¿. Jednak¿e tu
œwiat siê zatrzyma³, mimo, i¿ wokó³
wszystko siê zmienia. Ogrodnictwo
z lat 70 ró¿ni siê od obecnego.
Uczniowie podlewaj¹ warzywa w
dalszym ci¹gu z wê¿a. A przecie¿ w
dzisiejszych czasach ta praca powinna byæ za³atwiana przez zraszacze. Poza tym dziœ warzywa mo¿na

kupiæ w sklepie, nawet jak panuj¹
mrozy na dworze. Te ogrodnictwo
daje nam ma³y dochód. Z pewnoœci¹
wymaga zainwestowania. Ze œrodków w³asnych OHP nie jest w stanie
przeprowadziæ remontu. Jedyna
nadzieja w œrodkach unijnych.
Podczas ostatniego gradobicia
najwiêkszemu zniszczeniu uleg³y
szklarnie. Ponad 1000 mkw. szk³a
zosta³o zbite. Teraz problemy s¹
dwa. Po pierwsze - nie wiadomo
sk¹d zdobyæ szk³o na pokrycie
szklarni, po drugie - co zrobiæ z takimi odpadami. Zamówienie konte-

nera dla takiej iloœci stanowi znaczne obci¹¿enie finansowe. - mówi
kierwonik.
W wyniku ulewy du¿a iloœæ
upraw zosta³a zalana i zniszczona.
To, co m³odym ogrodnikom uda siê
wyhodowaæ, zapewnia po¿ywienie
dla wszystkich mieszkañców internatu, nadwy¿ka jest sprzedawana.
Kierownik oœrodka szkolno- wychowawczego oraz grono pedagogiczne zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych do zapoznania siê z
ofert¹ Ochotniczych Hufców Pracy i
zostania ich uczestnikiem.
GD

Rachmistrzowie wybrani
(POWIAT) W zesz³ym tygodniu w powiecie zakoñczy³ siê
nabór na rachmistrzów powszechnego spisu rolnego 2010.
Rachmistrzów czeka jeszcze
szkolenie z zakresu prowadzenia
elektronicznej bazy danych. Wyjœcie w teren zaplanowane jest na
pocz¹tek wrzeœnia.
W Dobrej do urzêdu wp³ynê³y
dwie oferty. Ostatecznie na stanowisko rachmistrza wybrano pana Tadeusza Stasiaka.
W £obzie na og³oszenie odpowiedzia³y cztery osoby. Wybrano

pani¹ Gabrielê Doroszko i pana
Zbigniewa Kwiatkowskiego.
W Resku spoœród trzech ofert
wybrano kandydatury pañ Marii
Olejnik i Ewy Podsadnej.
W Radowie Ma³ym stanowiskiem rachmistrza by³a zainteresowana tylko jedna osoba, której kandydaturê zaakceptowano. Jest to
pan Mariusz Sira.
W Wêgorzynie oferty z³o¿y³o a¿
7 osób. Spoœród nich komisja wybra³a panie Monikê Mastalsk¹ i
Bogus³awê Poliñsk¹. Na rezerwowego rachmistrza zosta³a wybrana
pani Ma³gorzata Dmochowska. GD
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Zniszczy³
samochody
po k³ótni
(DOBRA) Policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali 28-letniego mieszkañca Dobrej,
który po k³ótni z rodzin¹ zniszczy³
dwa samochody.
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê
wieczorem, kiedy to podczas k³ótni
rodzinnej i ostrej wymianie zdañ w
odwecie 28 letni mê¿czyzna zniszczy³ dwa samochody marki VW
Golf oraz Ford Focus. Samochody
te nale¿a³y do cz³onków rodziny.
Straty pokrzywdzeni wycenili na
800 i 1300 z³.
Podczas przes³uchania sprawca
przyzna³ siê do dokonanych czynów. Wyjaœni³, ¿e by³ zdenerwowany ca³¹ sytuacj¹, a dodatkowo pi³
wczeœniej alkohol. Ze z³oœci wzi¹³
farbê koloru ¿ó³tego, któr¹ wyla³ na
oba samochody i poprzebija³ opony.
Teraz odpowie za zniszczenie rzeczy z art. 288 par. 1 KK, za co grozi
kara pozbawienia wolnoœci od 3
miesiêcy do 5 lat.
(kp)

Bêdzie droga
w Tuczy
(DOBRA) Radny z Tuczy Jerzy Smela zada³ na sesji Rady
Miejskiej pytanie w imieniu
mieszkañców Tuczy. Dotyczy³o
ono terminu zaplanowanego wy³o¿enia drogi we wsi.
Na tamt¹ chwilê burmistrz Dobrej Barbara Wilczek odpowiedzia³a, ¿e materia³ na wykonanie odcinka drogi jest zgromadzony i pochodzi z rozbiórki rynku w Dobrej. Problem stanowi³ brak r¹k do pracy.
Wczoraj w Urzêdzie Miejskim
w Dobrej dowiedzieliœmy siê, ¿e
pracownicy do wykonania tego odcinka s¹ ju¿ przydzieleni. Na dobre
prace zostan¹ rozpoczête po Jarmarku Doberskim i potrwaj¹ kilka
tygodni.
Teren jest doœæ trudny do zagospodarowania. Pierwsze czynnoœci
zosta³y ju¿ wykonane i polega³y na
zniwelowaniu ciê¿kim sprzêtem terenu pod inwestycjê. Omawiany odcinek jest ³¹cznikiem miêdzy chodnikiem prowadz¹cym z blokowiska
a przystankiem autobusowym. Obszar o d³ugoœci oko³o 100 m zostanie wy³o¿ony trylink¹. Powodem
z³ego stanu tego miejsca jest utrudniony odp³yw wody deszczowej
oraz ruch ciê¿kich pojazdów. GD

GMINA DOBRA

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.

BURMISTRZ DOBREJ

Og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WOJTASZYCACH
Wojtaszyce 39, 72-210 Dobra
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
· Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce
· Ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania
oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
· Posiada, co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
· uzyska³:
- co najmniej dobr¹ ocenê pracy w okresie ostatnich piêciu lat pracy lub
- pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wy¿szej przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz
ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, je¿eli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
· Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
· spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
· nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.3)), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn.
zm.4)), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
· nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe;
· nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne lub o ubezw³asnowolnienie;
· nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w
art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.5)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸn. zm.6)).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
· Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki,
· Poœwiadczonej przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz poœwiadczaj¹cego obywatelstwo kandydata,
· ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, w przypadku osoby
niebêd¹cej nauczycielem – sta¿u pracy na stanowisku kierowniczym,
· Orygina³ów lub poœwiadczonych przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopii dokumentów potwierdzaj¹cych
posiadanie wymaganego sta¿u pracy,
· Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego wykszta³cenia- w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem,
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o
ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego zakresu zarz¹dzania oœwiat¹
· Kartê oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
· Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹ oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³asnowolnienie,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu
postêpowanie karne,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem
œrodkami publicznymi,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw publicznych – w
przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
· Oœwiadczenia, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸn. zm.4)),
· Oœwiadczenia o dope³nieniu obowi¹zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póŸn. zm.5)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko³y,
· oœwiadczenia, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
· Oœwiadczenia, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw publicznych - w
przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach ”, do dnia 08.07.2010 roku, na adres:URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ UL.
RYNEK 1, 72- 210 DOBRA
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Dobrej ( Urz¹d Miejski ul. Rynek 1
72 – 210 Dobra) O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek Dobra, dnia 17.06.2010

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.

INFORMACJE

Dobra, dn. 14.06.2010r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza trzeci ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma
budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr
193 o pow. 277m2, przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek
mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony
o powierzchni u¿ytkowej 145,92m2, sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch
kuchni (w tym jedna z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego,
wiatro³apu, dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa – stare miasto. W/
w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, KW nr 19556.
Cena wywo³awcza w I przetargu wynosi³a 119.000z³, w II przetargu
94.000z³
- dzia³ka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym nr 343/
2 o pow. 685m2 zabudowana budynkiem gospodarczym po³o¿ona
przy ulicy Zielonej 8 w Dobrej. Uzbrojenie dzia³ki w zasiêgu. Dzia³ka
przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa z
us³ugami – Stare Miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków
pod nr 81, nowa zabudowa powinna byæ wykonana zgodnie wytycznymi
Konserwatora Zabytków, KW nr 17806. Cena wywo³awcza w I i II przetargu wynosi³a po 15.000z³.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 14.07.2010
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu
19.07.2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 91 3973730
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S¹ pieni¹dze na
dach w Uniemiu

(£OBEZ) W miniony
czwartek w Urzêdzie
Miejskim w £obzie
odby³a siê sesja
nadzwyczajna, maj¹ca
na celu ustalenie planu
naprawy budynku
komunalnego w
Uniemiu, którego dach
zosta³ doszczêtnie
zniszczony przez
niedawne gradobicie.
O uszkodzeniach eternitowego
dachu w pa³acyku w Uniemiu informowaliœmy ju¿ pañstwa w poprzednim wydaniu. Na gor¹co gmina zaoferowa³a mieszkañcom pomoc w
postaci kilkudziesiêciu metrów kw.

folii do wyœcielenia. Ponadto lokatorzy w dziury powtykali folie, aby
zminimalizowaæ
przeciekanie
wody podczas deszczów.
Gminie uda³o siê zabezpieczyæ
pieni¹dze na nieoczekiwany wydatek w postaci remontu dachu o powierzchni ponad 800 mkw. Ca³a inwestycja kosztowaæ bêdzie kilkaset
tysiêcy z³otych. Czêœæ funduszy
pochodziæ bêdzie ze sprzeda¿y samochodu przez gminê oraz tymczasowego powiêkszenia deficytu, do
czasu otrzymania odszkodowania
od ubezpieczyciela.
Podczas burzliwych rozmów
poruszono równie¿ kwestiê utylizacji eternitu. Jest to tworzywo, które
w ci¹gu kilku najbli¿szych lat musi
zostaæ usuniête. Wydarzenia czerwcowe przyspiesz¹ tê kwestiê.
W zwi¹zku z powy¿szym gmina
og³osi przetarg na wykonawcê inwestycji.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam wytwórniê dachówek cementowych: maszyny, urz¹dzenia,
technologia, atest, rynki zbytu i zaopatrzenia. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w produkcjê. Cena do negocjacji. Tel. 604 105 423, 602 580 653.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie, pow. dzia³ki 2700 mkw.,
czêœæ mieszkalna 85 mkw., dwa
budynki gospodarcze 118 mkw. i 71
mkw. Cena 205 tys. z³. Tel. 663 036
912, 665 497 211.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy, dzia³ka 342 mkw. i budynki gospodarcze
w £obzie, 180.000 z³ do negocjacji.
Tel. 91 39774530 lub 607 442 135.
Sprzedam w £obzie dzia³ki pod budowê, atrakcyjne po³o¿enie przy
ulicy Bema przy drodze na P³oty.
Tel. 604 189 952

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, I piêtro, ogrzewanie c.o..
Tel. 781 785 421
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe w £obzie ul. H.Sawickiej 4 pokojowe. Tel. 91 3976234,
500 155 654.
Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 796 946 749
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w Wêgorzynie przy ul. Kopernika
pow. 64 mkw., 3 pokoje, I piêtro,
umeblowane. Tel. 91 3971742

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region

Sprzedam mieszkanie w £obzie 4pokojowe. Tel. 91 3975088.

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Sprzedam 5 hektarów w Radowie
Ma³ym . Tel. 660 969 785

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.

Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.

Poszukujê pilnie mieszkania do
wynajêcia na terenie P³ot lub Gryfic. Tel. 691 826 178.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273

Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.

Powiat drawski

Przyjmê na praktyki uczniów w zawodzie fryzjera oraz w zawodzie
kosmetyczki. Nauka pod opiek¹
mistrza i kosmetologa. Tel. 693 070
843

Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

PRACA
Powiat drawski
Marketing : Jesteœ komunikatiwny,
potrafisz pracowaæ samodzielny ?
Szukam konsultanta do utzrymaniu
kontaktu z sta³ymi klientami jak do
pozyskania nowych. Wymagania:
min. œrednie wykszta³czenie, obsluga komputera, prawo jazdy. Kontakt: Primex sp. z o.o., S. Voelker,
tel. 694476882. Z³ocieniec www.primex.pl
voelker@primex.pl

Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê
do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka 7800
mkw., budynki 700 mkw, w tym mieszkanie 180 mkw. ogrodzone. Wszystkie
media, w³asna trafo stacja, 500 m od
drogi 148 Drawsko Pom. - £obez. Cena
800 tys. z³, raty roczne. Tel. 604 105
423, 602 580 653.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
gara¿em szeregowym na dzia³ce nr
233/27 przy ul. Kombatantów Polskich w Œwidwinie. Tel. 94 3651394
Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

Region

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO

Region

Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

PRACA

Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.
Sprzedam: 1)prasê roluj¹c¹ WELGER stan dobry; 2)prasê roluj¹c¹
NEWHOLAND stan dobry; 3)kombajn zbo¿owy VOLVO 830 z sieczkarni¹ stan dobry; 4)kombajn MASY
FERGUSON z sieczkarni¹. Tel. 660
010 540.

Powiat ³obeski
Przyjmê do pracy fryzjerów oraz
kosmetyczki z doœwiadczeniem, lub
bez doœwiadczenia, w zawodzie.
Praca pod opiek¹ mistrza. Gwarantujê szkolenia i ci¹g³y rozwój w zawodzie. Tel. 693 070 843

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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 - sprawdŸ.
91 397 37 30 wppp1@wp.pl
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RESKO

M£ODZIE¯OWE WYBORY
PREZYDENCKIE
W LICEUM W RESKU
M³odzi ludzie maj¹ swoje
zdanie i pogl¹dy. Program
M³odzi g³osuj¹ daje im
mo¿liwoœæ wypowiedzenia
siê w wa¿nych dla
naszego kraju sprawach.
W ramach akcji M³odzi
g³osuj¹ uczniowie
przygotowali
i przeprowadzili w okresie
poprzedzaj¹cym wybory
dzia³ania edukacyjne na
temat zasad i znaczenia
udzia³u obywateli
w wyborach
demokratycznych.
Prowadz¹ lokalne
projekty
m³odzie¿owe zachêcaj¹ce
do
uczestnictwa w
wyborach.
Celem akcji
M³odzi g³osuj¹ jest
zwiêkszenie
uczestnictwa m³odych ludzi w ¿yciu
publicznym, w tym
zachêcenie ich do
œwiadomego
udzia³u w wyborach poprzez: dostarczenie m³odym
ludziom informacji na temat procedur pañstwa demokratycznego i znaczenia wyborów,
zaanga¿owanie w
dzia³ania na rzecz
wysokiej frekwencji wyborczej i
udzia³ w wyborach m³odzie¿owych.
W ci¹gu ostatniego tygodnia
uczniowie naszej szko³y mieli okazjê poznaæ kandydatów na prezydenta, sami wykonywali plakaty,
portfolia przybli¿aj¹ce ich program
wyborczy. Latarnik to stworzone
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzêdzie internetowe, które to
zmienia. Pokazuje ich prawdziwe
opinie w najwa¿niejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych sprawach. Skutecznie przeœwietla pogl¹dy kandydatów na prezydenta i
porównuje je z ich w³asnymi.
Na stronie M³odzi g³osuj¹,
ogl¹dali wspólnie komiksy wyborcze autorstwa ich rówieœników;

stwierdzili, ¿e na co dzieñ s³ysz¹
podobne stwierdzenia dotycz¹ce
uczestnictwa lub nie w wyborach.
Podczas lekcji wos-u dyskutowali
na tematy aktualnej kampanii wyborczej, iœæ czy nie iœæ na wybory,
wykorzystaliœmy przy tym materia³y CEO i Masz g³os, masz wybór.
Uczniowie rozmieœcili w sklepach,
instytucjach na terenie Reska, plakaty zachêcaj¹ce do g³osowania. W
ten sposób prowadzili w œrodowisku
aktywn¹ kampaniê profrekwencyjn¹.
15 czerwca odby³y siê szkolne
wybory prezydenckie przy wspó³pracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. M³odzie¿ otrzyma³a goto-
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Licealiœci z Reska
z wizyt¹ w Wiosce
Dzieciêcej

17 czerwca br. m³odzie¿
z LO w Resku wraz
z pani¹ Malwin¹
Wiêckowsk¹ oraz pani¹
Agat¹ Mielniczek
odwiedzili SOS Wioskê
Dzieciêc¹ w Karlinie.
Na pocz¹tku wizyty uczniowie
uczestniczyli w rozmowie z dyrektorem Tomaszem Rusieckim, który
przedstawi³ historiê powstania SOS
Wiosek Dzieciêcych w Polsce oraz
praktyczne zasady funkcjonowania
Stowarzyszenia. Podczas spotkania

z dyrektorem uczniowie zadawali
du¿o pytañ na frapuj¹ce ich kwestie
dotycz¹ce funkcjonowania Wioski
Dzieciêcej. Po niezwykle interesuj¹cym oraz pouczaj¹cym dialogu
m³odzie¿ zwiedzi³a obiekt.
Uwa¿am, ¿e odwiedziny w Karlinie znacznie poszerzy³y wiedzê
m³odych ludzi oraz wzbogaci³y o
nowe, bardzo cenne doœwiadczenia.
Jednak¿e – przede wszystkim – poprzez tê wizytê uczniowie zrozumieli, jak wa¿na w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka jest rodzina.
Malwina Wiêckowska,
Zespó³ Szkó³ w Resku

Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku

Poprawili wynik egzaminu
gimnazjalnego
we karty do g³osowania, mog³a w ten
sposób wyraziæ swoje stanowisko w
wa¿nej dla Polaków sprawie. W
tych wyborach frekwencja by³a
wysoka, wynios³a 79%.
Organizuj¹c w swojej szkole
m³odzie¿owe wybory, uczniowie
poznaj¹ w praktyce ich zasady i
znaczenie, a tak¿e podejmuj¹ - czêsto po raz pierwszy - wa¿n¹ aktywnoœæ obywatelsk¹. Dziêki temu,
program M³odzi g³osuj¹ staje siê
dobr¹ okazj¹ do udzia³u w zajêciach
dotycz¹cych wyborów politycznych, a przede wszystkim - doskona³¹ nauk¹ podejmowania decyzji w
sprawach publicznych.
A. Popielarz

W Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego zakoñczono realizacjê
I czêœci projektu UE „Zainwestuj
czas zwróci siê z zyskiem”.
W projekcie za³o¿ono, ¿e
uczniowie klas III poprawi¹ wynik
egzaminu gimnazjalnego œrednio o
8 %. Uzyskane przez uczniów wyniki okaza³y siê wy¿sze od za³o¿onych. Uczniowie z egzaminu z czêœci humanistycznej osi¹gnêli wynik
o 10,29 % wy¿szy, ni¿ w 2009 r., tj.
30,06 pkt. w 2010 r. do 29,2 pkt. w
2009 r. Œrednia wojewódzka z egzaminu z czêœci humanistycznej wynosi 29,13 pkt. Z egzaminu z czêœci
matematyczno-przyrodniczej uzy-

skali wynik o 9,62% wy¿szy od
ubieg³orocznego, tj. 24,41 pkt. w
2010 r. oraz 23,5 pkt. w 2009 r. Œrednia wojewódzka z egzaminu z czêœci matematyczno-przyrodniczej
wynosi 22,71 pkt. Z egzaminu z jêzyka angielskiego w 2010 r. uczniowie zdobyli œrednio 24,46 pkt., w
2009 r. – 23,71. Uzyskany wynik
jest wy¿szy o 10,3 proc.
Przed nami kolejny, etap realizacji projektu. Zachêcamy obecnych
uczniów klas II do udzia³u w zajêciach finansowanych przez Uniê
Europejsk¹. Jak siê okaza³o - ,,Zainwestowany czas zwróci³ siê z zyskiem”.
Alicja Paw³owska
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Lekkoatleci z Dobrej Najlepsi szachiœci
blisko podium
i tenisiœci sto³owi
w Warszawie

W dniach 12 i 13 czerwca 11osobowa grupa lekkoatletów ze
Szko³y Podstawowej w Dobrej
startowa³a w XVI Ogólnopolskich Fina³ach Czwartków Lekkoatletycznych. W tym roku w
zawodach wystartowa³o ponad
2700 zawodników z blisko 70
oœrodków z ca³ego kraju.
Z naszych zawodników najlepsze rezultaty osi¹gnêli Milena Sadowska - 4 miejsce w kategorii klas
czwartych, w biegu na dystansie 600
metrów z bardzo dobrym wynikiem

-1.54.47 minuty oraz Mateusz Ga³ka – 6 miejsce w tej samej kategorii,
w biegu na dystansie 1000 m z wynikiem 3.28,75 minuty. Ponadto na
wyró¿nienie zas³uguj¹ wyniki: Patrycji Florczak (kl. VI) - 49.63 s. w
biegu na 300 m, Pauliny Kubackiej
(kl. IV) - 2.05.88 w biegu na 600 m
oraz Ryszarda Rzepeckiego (kl. VI)
- 3.13,94 w biegu na 1000 m. Wiêkszoœæ naszych zawodników osi¹gnê³a w zawodach swoje najlepsze
tegoroczne rezultaty. Gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów w zawodach.
(szk)

Dzieñ Sportu
w Runowie Pomorskim

(RESKO) Szachy i tenis sto³owy to sporty nieco zapomniane.
Na szczêœcie s¹ jeszcze zwolennicy tych nietypowych sportów,
którzy pod swoimi skrzyd³ami
szkol¹ m³odych zawodników.
W Gimnazjum w Resku ponad
20 uczniów ca³y rok szlifowa³o swój
talent w grze umys³owej, jak¹ s¹
szachy. Opiekunem tej grupy sportowców jest pan Jacek Sêkowski,
emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Rywalom uda³o siê
rozegraæ 10 turniejów, z czego ka¿dy liczy³ oko³o 30 spotkañ. Czas
trwania jednego turnieju to tydzieñ.
Przez kilka tygodni gimnazjaliœci
walczyli o puchar wicedyrektora
szko³y. W rozgrywkach wewn¹trzszkolnych najwiêcej punktów uzy-

Zaproszenie

W Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim odby³a siê 17
czerwca impreza œrodowiskowa z
okazji Dnia Sportu.
Wszystkie klasy wziê³y udzia³ w
zawodach sportowych. Najwiêksz¹
frajdê sprawia³y dzieciom wyœcigi
w workach. Organizatorzy Dnia
Sportu zapewnili tak¿e zabawê na
dmuchanym zamku, trampolinie
oraz wyœcigi w potrójnych portkach. S³oneczna pogoda sprzyja³a
œwietnej zabawie. Uczniowie mogli

upiec kie³baski na ognisku. Dzieci
otrzyma³y nagrody za wygran¹ w
zawodach.
Ten dzieñ na d³ugo zostanie w
pamiêci wszystkich uczniów. Propagowanie czynnego wypoczynku,
ruchu na œwie¿ym powietrzu, zgodnej zabawy, zdrowej rywalizacji
przyœwieca³o wszystkim, którzy
wziêli czynny udzia³ w imprezie.
Mamy nadziejê, ¿e wszyscy siê
œwietnie bawili i mogli wykazaæ siê
zami³owaniem do sportu.
(o)

Powiatowa Rada Sportu
w porozumieniu ze
Starostwem Powiatowym w
£obzie zaprasza na II
Powiatowy Sejmik Sportu
Szkolnego organizowany
dziœ, tj. wtorek 22 czerwca
br. o godz. 12.00 w Zespole
Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym
W programie m.in. wyró¿nienie
uczniów – medalistów Wojewódzkiej Gimnazjady i Wojewódzkich
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, analiza organizacji sportu szkolnego w
powiecie, wyst¹pienie delegata
Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego oraz dyskusja i
wnioski do programu sportu szkolnego w roku szkolnym 2010/2011.

ska³a Tupko Wiktoria z kl. I, Turczyñski Patryk z kl. II, Nowicka
Anna z kl. II, Cha³upka Mateusz z kl.
II i Pokrój Tomasz z kl. I.
Ponadto w ci¹gu roku gimnazjaliœci zawziêcie walczyli o puchar
dyrektora szko³y. Rozgrywki z tenisa sto³owego równie¿ by³y pod czujnym okiem pana Jacka. £¹cznie rozegrano a¿ 18 turniejów, z których
ka¿dy to 30 spotkañ. Tu czas trwania jednego turnieju jest nieco krótszy ni¿ w przypadku szach, bo trwa
3-4 dni. Zwyciêzcami potocznie
nazywanego ping ponga zostali
Adrian Mucha, Soroka Bartek, Turczyñski Patryk, Lewicki Konrad i
Ostrycharczyk Krystian.
Wœród wygranych s¹ mali zawodowcy. Trener zdradzi³ nam sekret mistrzów.
- Ch³opcy æwicz¹ trzy razy w
tygodniu po trzy godziny. Inaczej
nie da siê zrobiæ dobrego wyniku. mówi.
Wszystkim zapalonym sportowcom gratulujemy a zainteresowanych zapraszamy w najbli¿szy
czwartek na halê reskiego gimnazjum, gdzie najlepszym zostan¹
wrêczone puchary dyrektora i wicedyrektora szko³y.
GD

Dzisiaj walne
zgromadzenie
LKS Mewa Resko
Stowarzyszenie LKS Mewa Resko serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej, na
walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbêdzie siê
22 czerwca br. (wtorek), o godz.
18.00, w budynku klubu, przy Alei
Wolnoœci 4b.
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„Dzika Liga” Pi³ki No¿nej

11 czerwca w Resku na boisku
„Orlik” dobieg³a koñca I edycja
amatorskiej ligi pi³ki no¿nej pod
nazw¹ „Dzika Liga”. W rozgrywkach wziê³o udzia³ 8 dru¿yn sk³adaj¹cych siê z uczniów szkó³ gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz
doros³ych. Podczas ligi rozegrano
ogó³em 56 spotkañ w dwóch rundach (runda jesienna i wiosenna).
Mecze rozgrywane by³y w zespo³ach 6-osobowych w czasie 2 x 30
minut.
Tryumfatorem I edycji „Dzikiej
Ligi” zosta³ zespól „Z £APANKI”,
który ju¿ na dwie kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek zapewni³
sobie tytu³, wyprzedzaj¹c „JASTRZEBIA £OSOŒNICE” oraz
„FC DRINKERS”. Zespo³om z
pierwszej trójki zosta³y wrêczone
przez organizatorów imprezy pami¹tkowe puchary, a pozosta³e

zespo³y otrzyma³y dyplomy. Podczas ceremonii zakoñczenia ligi
wrêczono równie¿ statuetkê najlepszemu strzelcowi „Dzikiej Ligi”
Dariuszowi Znajewskiemu. Gracz
ten zanotowa³ na swoimi koncie a¿
51 bramek.
Klasyfikacja koñcowa dru¿yn.
1. Z £APANKI
2. JASTRZ¥B £OSOŒNICA
3. FC DRINKERS
4. 220 V
5. OLDBOYS II
6. FC OPSI
7. RED SCHOOL
8. OLDBOYS I

36
30
27
25
17
15
7
6

Podczas rozgrywek nie brakowa³o piêknych bramek oraz spektakularnych zagrañ. „Dzika Liga” cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

Granie w planie
IV liga
Zaleg³a 20 kolejka 23.06. (œroda) wszystkie mecze o godz. 17.30:
Gwardia Koszalin – Hutnik Szczecin, Piast Drzonowo – Stal Szczecin,
Wybrze¿e Rewalskie – Piast Chociwel, S³awa S³awno – Vineta Wolin,
Pogoñ Barlinek – Leœnik Rossa Manowo, Ina Goleniów – Gryf Kamieñ
Pomorski.
Wczeœniej mecze tej kolejki rozegrali: Drawa Drawsko Pom. z Sarmat¹
Dobra oraz Sokó³ Pyrzyce z Victori¹ Przec³aw, wiêc te zespo³y zakoñczy³y
ju¿ rozgrywki.
V liga
Zaleg³a 20 kolejka 23.06 (œroda), mecze o 17.30: Kluczevia Stargard
- K³os Pe³czyce, Arkonia Szczecin – Pomorzanin Nowogard, GKS Mierzyn – Sparta Wêgorzyno, Œwit Szczecin – Woda Piast II Rzecko, Iskierka
Szczecin – Polonia P³oty, Zorza Dobrzany – Odra Chojna, Stal Lipiany –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój, Sparta Gryfice – Osadnik Myœlibórz.
Klasa okrêgowa zakoñczy³a rozgrywki.
Klasa A
Zaleg³a 16 kolejka 26.06 (sobota), mecze o 14.00; Sowianka Sowno –
Rega II Trzebiatów, Jantar Dziwnów – Fala Miêdzyzdroje, B³êkitni Trzyg³ów – Orze³ Prusinowo, Olimpia Nowogard – Ba³tyk Gostyñ, Radovia
Radowo Ma³e – Ba³tyk Miêdzywodzie, Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica, Znicz Wysoka Kamieñska – Iskra Golczewo.
Klasa B zakoñczy³a rozgrywki.

IV liga
Wyniki 30 kolejki: Gwardia Koszalin – Leœnik Rossa Manowo 3:0, Vineta
Wolin – Gryf Kamieñ Pomorski 0:0,
Victoria Przec³aw – Sarmata Dobra 2:3,
Piast Chociwel – Drawa Drawsko Pom.
0:2, Stal Szczecin – Ina Goleniów 0:2,
Hutnik Szczecin – Pogoñ Barlinek 3:5,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Sokó³
Pyrzyce 3:0, Piast Drzonowo – S³awa
S³awno 3:3.

nie tylko ze strony zawodników, ale
tak¿e kibiców, co nadawa³o rozgrywkom dodatkowych emocji.
Sukces I edycji „Dzikiej Ligi”
pokazuje jak bardzo potrzebne s¹
tego rodzaju imprezy. Ruszy³y wiêc
ju¿ zapisy do II edycji! Chêtne zespo³y mog¹ zg³aszaæ siê pod
numerem tel: 508397787 lub przez
email dzikaliga@wp.pl do dnia
30.06.2010.
Zapraszamy wszystkich chêtnych.
Klasa A
Sowianka Sowno – Bizon Cerkwica 2:4, Ba³tyk Miêdzywodzie – Iskra
Golczewo 3:3, Orze³ Prusinowo – Pionier ¯arnowo 9:2, Fala Miêdzyzdroje –
Radovia Radowo Ma³e 2:1, Rega II
Trzebiatów – Olimpia Nowogard 2:4,
Jantar Dziwnów – B³êkitni Przyg³ów
2:0, Ba³tyk Gostyñ – Znicz Wysoka Kamieñska 1:3.
1. Rega II Trzebiatów 57 87:32
2. Jantar Dziwnów
51 71:35
3. Radovia Radowo M. 51 67:40
4. Fala Miêdzyzdroje
50 59:25
5. B³êkitni Trzyg³ów
48 56:37
6. Iskra Golczewo
46 63:37
7. Olimpia Nowogard 44 59:45
8. Pionier ¯arnowo
28 50:64
9. Ba³tyk Miêdzywodzie 26 48:65
10. Bizon Cerkwica
24 42:71
11. Ba³tyk Gostyñ
23 54:62
12. Orze³ Prusinowo
21 50:96
13. Sowianka Sowno
17 37:78
14. Znicz Wysoka Kam. 11 35:91
Klasa B
Zaleg³a 11 kolejka; Œwiatowid II
£obez – Saturn Szadzko 2:3, Orkan II
Suchañ – Sokó³ Sokoliniec 2:0, Ogniwo Dzwonowo – Sparta Lubieniów 3:0
(vo), Derby Ulikowo – Piast Kolin 6:3.
Tabela zweryfikowana po wycofaniu siê Sparty Lubieniów, czyli odjêciu
zespo³om punktów i bramek z meczów
z t¹ dru¿yn¹.
1. Sokó³ Sokoliniec
2. Orkan II Suchañ
3. Saturn Szadzko
4. Œwiatowid II £obez
5. Ogniwo Dzwonowo
6. Derby Ulikowo
7. Znicz Sulibórz
8. Piast Kolin

34 41:14
25 25:15
23 26:22
18 32:25
17 24:33
15 26:32
15 21:33
12 24:45

1. Pogoñ Barlinek
73 79:19
2. Gwardia Koszalin
68 67:19
3. Gryf Kamieñ Pom.
65 92:25
4. Hutnik Szczecin
55 60:37
5. Ina Goleniów
54 61:29
6. Sarmata Dobra
46 68:51
7. Vineta Wolin
44 51:39
8. Leœnik/Rossa Manowo 38 33:32
9. Drawa Drawsko Pom. 37 43:46
10. Wybrze¿e Rewalskie 37 40:48
11. Victoria Przec³aw
35 41:46
12. Piast Chociwel
30 40:53
13. Stal Szczecin
27 35:59
14. S³awa S³awno
26 38:80
15. Sokó³ Pyrzyce
16 28:87
16. Piast Drzonowo
8 23:128
V liga
Arkonia Szczecin – Iskierka Szczecin 1:0, Kluczevia Stargard – Odra
Chojna 0:2, Polonia P³oty – Orze³
Trzciñsko-Zdrój 4:2, Woda Piast II
Rzecko – Osadnik Myœlibórz 3:5, Sparta Wêgorzyno – Sparta Gryfice 3:1,
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany
2:2, K³os Pe³czyce – Zorza Dobrzany
1:2, GKS Mierzyn – Œwit Szczecin 0:3.
1. Odra Chojna
65 66:24
2. Kluczevia Stargard 65 79:21
3. Arkonia Szczecin
62 75:25
4. Polonia P³oty
49 75:43
5. Osadnik Myœlibórz 45 62:53
6. Stal Lipiany
44 56:61
7. Pomorzanin Nowogard 43 37:36
8. Zorza Dobrzany
42 47:41
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 40 50:47
10. Œwit Szczecin
39 46:37
11. K³os Pe³czyce
39 40:45
12. Sparta Gryfice
37 50:59
13. GKS Mierzyn
24 31:56
14. Woda-Piast Rzecko 23 30:85
15. Sparta Wêgorzyno 17 27:81
16. Iskierka Szczecin
16 18:75
Klasa okrêgowa
Pogoñ II Szczecin – Masovia Maszewo 3:0, Ina Iñsko – Mewa Resko 1:2,
Wicher Reptowo – Wicher Brojce 1:4,
Orze³ £o¿nica – Promieñ Mosty 2:2,
Chemik II Police – Ehrle Dobra Szcz.
0:3, Korona Stuchowo – Flota II Œwinoujœcie 1:3, Fagus Ko³bacz – Œwiatowid £obez 4:0, D¹brovia Stara D¹browa – Jeziorak Szczecin 2:3.
1. Masovia Maszewo
68 59:30
2. Pogoñ II Szczecin
66 139:30
3. Jeziorak Szczecin
65 78:34
4. Wicher Brojce
53 65:43
5. Ehrle Dobra Szcz.
49 61:53
6. Fagus Ko³bacz
48 62:44
7. Flota II Œwinoujœcie 46 65:68
8. Œwiatowid £obez
38 45:61
9. Orze³ £o¿nica
40 44:49
10. Korona Stuchowo 38 46:66
11. Ina Iñsko
35 40:51
12. Promieñ Mosty
32 53:82
13. D¹brovia St. D¹browa 30 53:72
14. Chemik II Police
28 55:78
15. Mewa Resko
23 39:89
16. Wicher Reptowo
17 36:90
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Koncert Laureatów O bezpieczeñstwie
Powiatowych
przed wakacjami
Przegl¹dów ARA
W ubieg³ym tygodniu policjanci
z zespo³u ds. nieletnich odwiedzili
uczniów klas I - III ze Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie. Tematem
spotkania by³o omówienie zasad
bezpiecznego zachowania siê w
szkole, na podwórku i na drodze.
Mundurowi zwrócili szczególn¹
uwagê na zagro¿enia, jakie mog¹
spotkaæ dzieci podczas letniego
wypoczynku.
Dzieci same mówi³y jak nale¿y
zachowywaæ siê podczas zabaw nad
wod¹, czego powinny unikaæ. Wymieni³y tak¿e prawid³owe wyposa¿enie roweru i zasady bezpiecznego
poruszania siê podczas wycieczek
rowerowych.
Na koniec spotkania dzieci
uczestniczy³y w trzech scenkach tematycznych dotycz¹cych kontaktu z

(£OBEZ) 12 czerwca br. w
£obeskim Domu Kultury mia³o
miejsce podsumowanie osi¹gniêæ
Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA). Z uznaniem spotka³y
siê wszystkie amatorskie formacje artystyczne z terenu powiatu
³obeskiego.
Impreza zorganizowana zosta³a
przez £obeski Dom Kultury z dyrektorem Dariuszem Ledzionem na
czele, pod patronatem Starostwa
Powiatowego w £obzie. Na sobotnie podsumowanie zostali zaproszeni wszyscy laureaci powiatowych przegl¹dów ARA w 2010
roku. Zaproszenie oprócz uczestników przyjêli rodzice, najbli¿si znajomi oraz przedstawiciele oœwiaty z
powiatu ³obeskiego.
Laureaci zaprezentowali siê w
10 kategoriach. Pozwolimy sobie
wymieniæ nazwiska wszystkich laureatów oraz ich opiekunów.
Kategoria 55 Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski: Natalia Pi¹tek i Sandra Sabatowicz z ZS £obez,
opiekun Anna Boguszewska- W¹sowicz.
Kategoria Zespo³y Plastyczne:
Sekcja Plastyczna £DK opiekun
Lidia Dzie¿ak; Ko³o Plastyczne SP1
w £obzie opiekun Ma³gorzata Zieniuk, Ma³gorzata ¯aczek, Ma³gorzata Janczura, Gra¿yna Tymoszczuk; Ko³o Plastyczne Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
opiekun Lidia Dzie¿ak.
Kategoria Piosenka Dzieciêca:
Gabriela Kensik £DK, opiekun Albert Moroz; Patrycja Kustowska
SP1 £obez, opiekun Bo¿ena Korniluk.

Kategoria Zespo³y Estradowe i
Soliœci: Karolina Rudzka, opiekun
Bo¿ena Kordyl ZS £obez; Weronika KuŸmiñska, opiekun Jacek Gajdzis CK w Resku.
Kategoria Amatorskie Zespo³y
Teatralne: Z.T. „Fantazja” SP Radowo Ma³e opiekun Barbara Cha³ka;
Z.T. £DK „Przyjaciele” opiekun
Teresa Wasilewska.
Kategoria Przegl¹d Twórczoœci
Artystycznej Seniorów: Chór PZERiI „Uœmiech” opiekun Teresa
Zienkiewicz.
Kategoria Wojewódzki Przegl¹d Kapel Podwórkowych: Kapela
Podwórkowa „Smoki” opiekun
Edward Hryniewiecki £DK.
Kategoria Wojewódzki Przegl¹d Orkiestr Dêtych i Big Bandów:
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £DK,
dyr. Dariusz Ledzion.
Kategoria Powiatowy Przegl¹d
Kapel Rockowych: Zespó³ „Blue
Ties” SP 2 w £obzie, opiekun Anna
Hrycaj; Zespó³ „The Krusher” Gimnazjum w Radowie Ma³ym opiekun
Maciej Kosmala.
Kategoria Powiatowy Konkurs
Plastyczny „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”: Sekcja Plastyczna £DK
opiekun Lidia Dzie¿ak; Ko³o Plastyczne Centrum Kultury w Resku
opiekun Sylwia Grabowska.
Przyby³e licznie ugrupowania
mia³y swoje przys³owiowe 5 minut
na scenie.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej zaproszeni goœcie udali siê na
poczêstunek przygotowany w sali
wystawowej £DK.
Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów. GD

obc¹ osob¹, rozmowy telefonicznej
z nieznajomym oraz wezwania pogotowia do chorej mamy. Policjanci
wspólnie z uczniami wymienili
wszystkie telefony alarmowe oraz
zasady wezwania pomocy. Ka¿de
dziecko otrzyma³o magnesy bezpieczeñstwa z numerami alarmowymi.
Takie spotkania z najm³odszymi
odbêd¹ siê tak¿e w innych szko³ach
na terenie powiatu ³obeskiego. (kp)

Mo¿na siê k¹paæ
(£OBEZ). Zgodnie z informacj¹, jaka pojawi³a siê na stronie
Urzêdu Miejskiego w £obzie, mo¿na k¹paæ siê w jeziorach Miejskie,
Klêpnicko, Zajezierze, Moszczenica oraz Karwowo.
Badania przeprowadzono 25
maja br. Z naszej strony zachêcamy

do zaczekania na odpowiedni¹ aurê.
Dodatkowo przebadano równie¿ wodê ze Ÿróde³ka w Boninie.
Pod wzglêdem fizyko-chemicznym
woda odpowiada wymaganiom sanitarnym, natomiast w zakresie bakteriologicznym odnotowano zanieczyszczenia mikrobiologiczne.MM

„Blue Ties” najlepsi!
Podczas powiatowego spotkania laureatów Amatorskiego Ruchu
Artystycznego mo¿na by³o us³yszeæ
wystêp zespo³u „Blue ties” z SP 2 w
£obzie, który odby³ siê w kwietniu
w £DK. 12 czerwca zespó³ odbiera³
Puchar laureata Powiatowego Przegl¹du Kapel Rockowych.
W sk³ad zespo³u wchodz¹
uczniowie klasy 6b: Marcin Bieñkowski - gitara elektryczna, Szymon
Fojna - gitara basowa, £ukasz Stefanowski - gitara elektryczna, wokal

oraz uczeñ z klasy 6c Kewin Pelc perkusja.
Ch³opcy ucz¹ siê gry na instrumentach w Prywatnej Szkole Muzycznej Pañstwa Stefanowskich.
Oprócz piosenek znanych rockowych
zespo³ów takich jak D¿em czy Lady
Punk, Blue Ties wykonuj¹ piosenki,
do których teksty pisz¹ sami. Wyst¹pili w tym roku szkolnym podczas
œwiêta patrona szko³y Copernicus
2010; majówki organizowanej przez
£DK i Urz¹d Miejski oraz obchodach
Dnia Dziecka w SP 2.
(ah)

Dziêkujemy policjantom
w Resku
S³yszymy ci¹g³e narzekania na
policjê, ale gdy nam pomo¿e, nikt
im nie chce nawet podziêkowaæ.
Gdy w nocy w maju dosz³o do w³amania na nasz¹ posesjê i policja
zatrzyma³a w³amywacza, powiadamiaj¹c o tym nas o 1,30 w nocy,
byliœmy zaskoczeni. I w taki sposób
odzyskaliœmy te¿ skradzione przedmioty. To zdarzenie utwierdzi³o nas,

¿e nasza policja w Resku czuwa, gdy
my spokojnie œpimy. Dlatego podziêkowanie zosta³o wys³ane do
kierownika Posterunku Policji w
Resku z powiadomieniem Komendanta Policji w £obzie i w Szczecinie. Warto ludziom, którzy czuwaj¹
nad naszym bezpieczeñstwem podziêkowaæ. To im siê nale¿y.
Halina i Roman Piórkowscy

Str
Str.. 19

INFORMACJE - POLICJA

tygodnik ³obeski 22.6.2010 r.

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
W ostatnim czasie policjanci
zatrzymali na drogach naszego powiatu a¿ dziewiêciu nietrzeŸwych
kieruj¹cych.
W dniu 11 czerwca br. policjanci
zatrzymali trzech takich rowerzystów; w Resku Jana B. z wynikiem
0,81 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, w Krzemiennej Wies³awa S., u którego badanie wskaza³o
1,24 mg/l. Kierowca ten posiada³
ju¿ sadowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów oraz Zenona B.
na drodze Cieszyno - Trzebawie,
który tak¿e kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym i naruszy³ wydany mu zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów.
W sobotê, 12 czerwca, mundurowi w Suliszewicach zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem Peugeot. Okaza³o siê, ¿e
kierowca jest pod wp³ywem alkoholu. Wynik badania to 1,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tego samego dnia policjanci z Wêgorzyna zatrzymali na drodze Rogówko - Przytoñ Stanis³awa O., który
kierowa³ rowerem po spo¿yciu alkoholu.
13 czerwca policjanci zatrzymali w Wêgorzynie Kazimierza Sz.,
który kierowa³ rowerem po spo¿yciu alkoholu i dodatkowo naruszy³

s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. W Dobrej natomiast
policjanci zatrzymali Andrzeja Œ.,
rowerzystê jad¹cego w stanie nietrzeŸwym.
16 czerwca, o godz. 19.15, w
£obzie, na ul. Armii Krajowej, policjanci zatrzymali kierowcê Daewoo Tico, 37-letniego mieszkañca
£obza, który kierowa³ samochodem
po u¿yciu alkoholu.
Dzieñ póŸniej w Wêgorzynie, na
ul. Mickiewicza, policjanci zatrzymali S³awomira G., który jecha³ samochodem VW Golf z wynikiem
1,32 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca zosta³ zatrzymany w Policyjnej Izbie Zatrzymañ do
wyjaœnienia.

Kolizja w Resku
16 czerwca, o godz. 8.00, na ul.
Szpitalnej dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem Renault Trafic wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu dla kieruj¹cego Citroenem Berlingo. Oba pojazdy uleg³y
uszkodzeniu.

Kradzie¿e na terenie
powiatu
W ostatnim czasie mia³y miejsce
trzy kradzie¿e na terenie naszego
powiatu. W nocy z 15 na 16 czerwca, w rejonie miejscowoœci Bonin,
nie ustalony sprawca skrad³ zasilacz
wraz z elektryzatorem od pastucha

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 20 maja 2010 r.
sprawy

Mariusza Janusza Muchy

s. Witolda i Danuty z d. Parkot ur. 06 czerwca 1974 r. w Pe³czynie
Zdroju; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 13 lutego 2010 r. o godz. 13.35
na drodze publicznej Starogard – Mostowo kierowa³ rowerem, czym
nie zastosowa³ siê do orzeczonych wobec niego zakazów prowadzenia pojazdów rowerowych orzeczonych wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 30 paŸdziernika 2008 r, sygn. akt II K 501/08 na
okres 2 lat i wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie - syg. akt II K 689/
08 na okres 5 lat, tj o czyn z art. 244 kk.
Orzeka oskar¿onego Mariusza Janusza Muchê uznaje siê winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podst. art 244
kk wymierza mu karê 7 (siedmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci; na
podst. art. 69 par. 1 i par 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk i art. 73 par. 1
kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia
wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora; na podst. art. 71 par. 1 kk
orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie
10 (dziesiêciu) z³otych; na podst. art. 50 kk orzeka podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe og³oszenie w „Tygodniku £obeskim”; na podst. art. 624 par. kpk zwalnia oskar¿onego
od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

elektrycznego o wartoœci 400 z³, na
szkodê Ko³a £owieckiego w Wêgorzynie.
Natomiast 17 czerwca w nocy, na
szlaku kolejowym Runowo Pomorskie – Chociwel, nieznany sprawca
skrad³ 50 metrów trakcji kolejowej
wysokiego napiêcia, powoduj¹c
straty na rzecz PLK Szczecin.
Do podobnej kradzie¿y dosz³o
na trasie BrzeŸniak – BrzeŸnica,
gdzie sprawca wyci¹³ 900 metrów
napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Straty wynosz¹ 1800 z³, na
szkodê TP S.A.

Wypadek
w Suliszewicach
17 czerwca, oko³o godz. 16.10,
dosz³o do wypadku drogowego na

trasie £obez - Suliszewice. Na ³uku
drogi, z nieustalonych na chwilê
obecn¹ przyczyn, zderzy³y siê dwa
pojazdy: samochód VW Transporter, którego kierowc¹ by³ 55-letni
mieszkaniec £obza oraz motorower
ZBI, którym kierowa³a 20-letnia
mieszkanka gm. £obez. Na miejsce
zdarzenia wezwane zosta³y wszystkie s³u¿by ratunkowe. W wyniku
zderzenia kieruj¹ca motorowerem z
podejrzeniem z³amania rêki zosta³a
przewieziona do szpitala.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
uczestnicy tego wypadku byli trzeŸwi. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie prowadz¹ pod
nadzorem Prokuratury postêpowanie maj¹ce na celu wyjaœnienie
wszelkich okolicznoœci tego wypadku.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 19.05.2010 r. sprawy

Zbigniewa Witkowskiego

s. Janusza i Haliny z d. Jarockiej, ur. 04 wrzeœnia 1971 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 14 marca 2010 r. oko³o godz. 04.08 w
£obzie na ul. Kolejowej, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 1,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk
Orzeka oskar¿onego Zbigniewa Witkowskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podst. art. 178a par.
2 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci; na
podst. art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5
(piêciu) lat; na podst. art 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez jednorazowe og³oszenie w „Tygodniku £obeskim”; na podst. art. 727 kpk w zw. Z art 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (jed. tekst: Dz.U.
Z 1983 r. nr 49. poz. 223 z póŸniejszymi zmianami) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê
w kwocie 120 (sto dwadzieœcia) z³.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 20 maja 2010 r. sprawy

Edwarda Ulana

s. Jaros³awa i Ingi z d. Lubarskiej, ur. 21 marca 1958 r. w £obzie; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 24 lutego 2010 r. o godz. 8.55 na drodze publicznej w
miejscowoœci Sielsko nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec niego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 30 grudnia 2008 r. sygn. akt II K 650/
08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 lat w ten sposób, ¿e w czasie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem,
tj. o czyn z art. 244 kk
orzeka
Oskar¿onego Edwarda Ulana uznaje siê za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podst. art 244 kk wymierza mu karê 7 (siedmiu)
miesiêcy pozbawienia wolnoœci; na podst. art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art 70 par.
1 pkt. 1 kk i art. 73 par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary
pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat i
oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora; na podst. art. 71 par. 1 kk orzeka
wobec oskar¿onego karê grzywny w wysokoœci 50 (piêdziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
na podst. art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez
jednorazowe og³oszenie w „Tygodniku £obeskim”; na podst. art. 624 par 1 kpk
zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Reklama
Tel./fax

91 3973730
Krzy¿ówka nr 25
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 brzmia³o:

„Kwiat Lipy”
Nagrodê wylosowa³ pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

