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Czy znikn¹ placówki
pocztowe w powiecie?
Szarpi¹ szpital
(walka o grzyba
w szpitalu?)
Najlepsi
sportowcy
powiatu wybrani
WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Brykiet z wêgla brunatnego
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Czy znikn¹
Chc¹ podstrefy
placówki pocztowe specjalnej strefy
w powiecie?
ekonomicznej
(POWIAT-£OBEZ). Gmina £obez ju¿ od kilku lat czyni
starania, aby przy ul. Drawskiej stworzyæ teren dla przedsiêbiorców. Jest szansa na podstrefê Kostrzyñsko-S³ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ale nie tylko £obez pragnie œci¹gn¹æ do siebie inwestorów.

(POWIAT). Poczta Polska
planuje reorganizacjê. Zamiast
dotychczasowych placówek pocztowych maj¹ powstaæ agencje.
Taka sytuacja ma dotkn¹æ w naszym województwie oko³o 100
placówek, w powiecie: Radowa
Ma³ego, Wêgorzyna i Dobr¹. Czy
w tych miejscowoœciach mieszkañcy bêd¹ nadawaæ listy na stacjach benzynowych i w spo¿ywczakach?
Zgodnie z zamierzeniami w³adz
Poczty Polskiej, w miejsce dotychczasowych placówek pocztowych
maj¹ powstaæ agencje, albo – filie.
Agencje, teoretycznie, maj¹ przej¹æ
zadania poczty. Agencje mia³yby
prowadziæ przedsiêbiorcy posiadaj¹cy w³asny lokal. Nie wiadomo
jeszcze, jakie plany s¹ wobec placówki w Radowie Ma³ym – tam
mia³yby powstaæ agencje, albo filia
poczty w Resku. W³adze samorz¹dowe zamierzaj¹ jednak walczyæ o
swoj¹ placówkê. Na ten ten temat
wypowiada³a siê Ma³gorzata Budzyñska przewodnicz¹ca Rady
Gminy w Radowie Ma³ym.
– Dochodzi³y do nas s³uchy, ¿e
nasza poczta ulegnie likwidacji. Ju¿
podjêliœmy pewne kroki. Nawi¹zaliœmy kontakt z pos³em Bartoszem
Ar³ukowiczem. Dzisiaj odby³am
rozmowê z panem, który interweniowa³ w sprawie naszej poczty w
oddziale w Stargardzie Szczeciñskim. Niestety poinformowa³ nas,

¿e jest to problem Poczty G³ównej i
bêdzie monitowa³ sprawê w Ministerstwie. Dzisiaj pan wójt otrzyma³
pismo z centrum poczty oddzia³u
rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim, w którym informuje, i¿ w II
kwartale 2011 roku jest planowane
przekszta³cenie placówki pocztowej w miejscowoœci Radowo Ma³e
w agencjê pocztow¹.
Uzasadnienie: „Kieruj¹c siê rachunkiem ekonomicznym i racjonalnym wykorzystaniem posiadanych œrodków i zasobów podejmiemy dzia³ania maj¹ce na celu poprawê rentownoœci placówki pocztowej, maj¹c jednoczeœnie na uwadze
wysok¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug.
Zapewniamy pañstwa, ¿e zmiana
formy organizacyjnej nie spowoduje zmniejszenia dostêpnoœci do powszechnych us³ug pocztowych oraz
nie bêdzie mia³a wp³ywu na ograniczenie i zakres œwiadczonych us³ug.
Zwracamy siê zatem do pañstwa z
proœb¹ o podjêcie z nami wspó³pracy w celu wskazania nam potencjalnych osób chêtnych do prowadzenia
agencji pocztowych (prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarcz¹
(…)”.
£¹cznie z panem wójtem wystosujemy pismo do rejonowego oddzia³u w Stargardzie Szczeciñskim.
Pan wójt razem z samorz¹dem zaproponuje pewne rozwi¹zania i
mo¿e uda nam siê pocztê zachowaæ.
Bêdziemy, jako samorz¹d, walczyæ
– powiedzia³a.
MM

Podczas sesji Rady Powiatu 17
lutego cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski wyjaœni³, ¿e powiat chce
wypracowaæ wspó³pracê z gminami
powiatu ³obeskiego.
- W tym wypadku powiat by³by
liderem do zaczynu tworzenia zielonej strefy ekonomicznej. W tym kierunku gmina £obez ma ju¿ du¿e postêpy, chcemy zwróciæ uwagê kolegom z gmin, ¿e wspólna praca pozwoli osi¹gn¹æ sukces, który roz³o¿y siê na poszczególne gminy. Zaczêliœmy rozmowy. Du¿ym naszym
partnerem prowadz¹cym jest w tej
chwili Bia³ogard. Prowadzimy te¿
bezpoœrednio rozmowy z Ministerstwem Gospodarki. Wiadomo, ¿e
problem jest doœæ z³o¿ony i ciê¿ki.
Myœlê, ¿e na konwencie, który by³ u
pana starosty, wypracowaliœmy pewien consensus - powiedzia³.
Radny Ryszard Sola zwróci³
uwagê na Specjaln¹ Strefê Inwestycyjn¹, która jest czymœ innym ni¿
Strefa Ekonomiczna. Przypomnia³,
¿e ju¿ niegdyœ wnioskowa³ o utworzenie takiej strefy.
Z kolei radny Ireneusz Kabat
zrelacjonowa³ dzia³ania gminy
£obez w tym kierunku.
– Gmina poczyni³a ju¿ du¿e starania. Jesteœmy po wizytacji strefy w
Goleniowie. 1 marca mamy wyznaczon¹ wizytacjê naszych terenów
przy ul. Drawskiej - na objêcie tych
terenów podstref¹ KostrzyñskoS³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 1 stycznia miasto zosta³o powiêkszone o 100 hektarów, z
tego 72 objêtych planem, gdzie w³aœcicielem jest 57. hektarów. Zarz¹d
strefy nie jest zainteresowany ca³ym
terenem. Chce od 15 do 20 ha z mo¿liwoœci¹ dalszej rozbudowy. Na tym
terenie jest plan, co jest du¿ym atutem. Ten teren by³ zg³oszony do
ogólnopolskiego turnieju „Grunt na
medal” i gmina £obez zosta³a laureatem tego programu. Dzisiaj wys³aliœmy z Urzêdem Pracy informacje

wyjaœniaj¹c¹ o szczegó³ach planu,
jaki zarz¹d strefy by³ zainteresowany: struktur¹ wykszta³cenia naszych
bezrobotnych, stop¹ bezrobocia,
wskaŸnikiem bezrobocia, ewentualnie mo¿liwoœciami szkoleñ w kierunku poszczególnych pracodawców. Na pocz¹tku marca bêdziemy
mieli lustracjê naszych terenów. Po
tej lustracji nasz wniosek staje na zarz¹dzie strefy. Je¿eli przejdzie opiniê pozytywn¹, to kierujemy wniosek do Ministerstwa Gospodarki i
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przy dobrych wiatrach mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e w grudniu bêdziemy jako podstrefa Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Radny Ireneusz Kabat nie odniós³ siê jednak do propozycji
wspólnych dzia³añ z powiatem w
tym wzglêdzie.
MM
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Gmina pozbywa siê mieszkañ
(WÊGORZYNO). Gmina
ma w palnie pozbyæ siê
oko³o 130. mieszkañ
komunalnych. W tym
celu zamierza podj¹æ
stosown¹ uchwa³ê,
dziêki której mieszkañcy
miasta bêd¹ mogli
nabyæ swoje lokale
na preferencyjnych
warunkach.
Jak na razie rajcy miejscy otrzymali jedynie propozycjê uchwa³y,
nad któr¹ mieli zastanowiæ siê i
wprowadziæ w³asne sugestie, które
burmistrz ujmie w projekcie uchwa³y. Prawdopodobnie projekt ów pojawi siê ju¿ podczas nastêpnej sesji.
- Dla gminy jest to pewien balast.
Myœlê, ¿e nale¿a³oby tak tê uchwa³ê
przygotowaæ, by zmotywowaæ i
zdopingowaæ tych, którzy chc¹ to
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Wybory so³tysów i do Rady
Osiedla
(£OBEZ-gmina). Ju¿ w marcu
odbêd¹ siê wybory do rad so³eckich,
natomiast na pocz¹tku kwietnia do
Rady Osiedla.
Mija ju¿ czteroletni okres kadencji
so³tysów i rad so³eckich. Mieszkañców
so³ectw czekaj¹ wiêc wybory.
Pierwsze zebranie wiejskie, celem
dokonania wyboru so³tysa i Rady So³eckiej na czteroletni¹ kadencjê, zarz¹-

wykupiæ i aby by³o to korzystne dla
kupuj¹cych i dla gminy – powiedzia³ radny Jan Szymko.
Jan Mazuro doda³, ¿e w roku
ubieg³ym by³o sporo osób, które
wyrazi³y wolê nabycia mieszkañ.
- Mo¿e poprawi³a siê sytuacja u
niektórych osób i wystêpuj¹ do
gminy, ¿e chcieliby nabyæ mieszkania. Myœlê, ¿e powinniœmy jak najszybciej tê uchwa³ê podj¹æ – powiedzia³.
MM

Wesprzyj 1 procentem
Polski Zwi¹zek Niewidomych
w £obzie
Polski Zwi¹zek Niewidomych Ko³o £obez zwraca siê do podatników,
którym los osób niepe³nosprawnych wzrokowo nie jest obojêtny, o przekazanie 1 procentu podatku dochodowego na rzecz naszego Ko³a.
Dziêkujemy za okazanie nam serca i zaufanie.
Nr KRS 0000029381 z dopiskiem Ko³o PZN £obez.

BURMISTRZ WÊGORZYNA informuje, ¿e poda³ do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy w drodze
bezprzetargowej na cele produkcji rolnej na czas oznaczony do lat 3:
1) niezabudowana dzia³ka gruntu nr 68 o pow. 0,4860 ha po³o¿ona
w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno.
2) niezabudowana dzia³ka gruntu nr 69/3 o pow. 0,2523 ha po³o¿ona
w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno.
3) niezabudowana dzia³ka gruntu nr 69/4 o pow. 0,2009 ha po³o¿ona
w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno.
BURMISTRZ Monika KuŸmiñska

Dostan¹ na
kanalizacjê
(RADOWO MA£E). 9 lutego 2011
r. wójt Gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski i skarbnik Gminy Bo¿ena
Kopaczewska, w obecnoœci Kariny
Grzeszczyk-Wóbel, podpisali umowê z
Marsza³kiem Województwa Zachodniopomorskiego na przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe
us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” objêtego PROW na lata 20072013, na inwestycjê pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci
Borkowo Wielkie, Czachowo, gmina
Radowo Ma³e. Wartoœæ inwestycji szacuje siê na kwotê 5.074.980,89 z³. Przyznane dofinansowanie pokryje 75 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych
operacji i wyniesie 3.119.449 z³. ug

dza Rada Miejska, a zwo³uje Burmistrz,
nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.
Szczegó³owy harmonogram zebrañ
wyborczych okreœli Burmistrz £obza w
drodze zarz¹dzenia.
Z kolei wybory do Rady Osiedla
nast¹pi¹ w £obzie w dniach:
1) obwód wyborczy nr 1 - 4 kwietnia 2011 r.;
2) obwód wyborczy nr 2 - 5 kwietnia 2011 r.;
3) obwód wyborczy nr 3 - 6 kwietnia 2011 r.
Osiedle jest jednostk¹ pomocnicz¹
gminy. Organem uchwa³odawczym
Osiedla jest Rada Osiedla. Rada sk³ada
siê z 15 cz³onków wybieranych na czteroletni¹ kadencjê. Zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Osiedla wybory do Rady Osiedla zarz¹dza Rada Miejska najpóŸniej w terminie 6 miesiêcy od
dnia og³oszenia wyników wyborów do
Rady Miejskiej.

BURMISTRZ WÊGORZYNA informuje

¿e og³osi³ I przetarg pisemny ograniczony (ofertowy)
na dzier¿awê i eksploatacjê nieruchomoœci oraz obiektów
i urz¹dzeñ wodoci¹gowo kanalizacyjnych
s³u¿¹cych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w wodê
i zbiorowego odprowadzenia œcieków stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Wêgorzyno na czas nieoznaczony.
Og³oszenie to zosta³y wywieszone przed siedzib¹ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie na tablicy og³oszeñ ul. Rynek 1 oraz na
stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl .
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Szarpi¹ szpital (walka o grzyba
(£OBEZ-RESKO). Koñca
fermentu wokó³ szpitala
w Resku nadal nie
widaæ. Odnosi siê
wra¿enie, ¿e niektórych
osób nie interesuje
uzyskanie standardów
i bezpieczeñstwa w
szpitalu, lecz szukanie
dziury w ca³ym i
podwa¿anie wszelkich
dzia³añ zwi¹zanych
z placówk¹ opieki
zamkniêtej.
Radni powiatowi otrzymali od
dyrektora SPZZOZ Gryfice Jacka
Pietryki sprawozdanie z przejêcia
szpitala w Resku. W sprawozdaniu
czytamy m.in.:
Na podstawie umowy dzier¿awy
szpitala w Resku z dnia 29 czerwca
2010 r. zawartej miêdzy SPZZOZ w
Gryficach oraz Powiatem £obeskim, w dniach 30-31.12.2010 r.
nast¹pi³o przekazanie maj¹tku ruchomego i nieruchomego.
(…)
Teren zadrzewiony i zakrzaczony, w wiêkszoœci drzewami samosiejkami, zaniedbany, czêœæ dróg
dojazdowych pokrytych asfaltem
wymagaj¹cych renowacji, pozosta³e drogi dojazdowe przygotowane
do po³o¿enia dywanika asfaltowego
– wystaj¹ce studzienki kanalizacyjne powoduj¹ce zagro¿enie dla pieszych i pojazdów. Ogrodzenie o d³ugoœci 770 mb wymaga naprawy.
Oœwietlenie terenu niesprawne –
stare skorodowane s³upy oœwietleniowe, oprawy nieekonomiczne –
rtêciowe. Uszkodzona, prawdopodobnie podczas robót ziemnych
zwi¹zanych z kanalizacj¹ sanitarn¹
instalacja elektryczna oœwietlenia
zewnêtrznego oraz budynku tlenowni i apteki.”
(…)
Z zewn¹trz budynku (g³ównego
szpitala – przyp. red.) widaæ ubytki
rynien i rur spustowych powoduj¹cych zalania elewacji pomieszczeñ
poddasza, g³ównie laboratorium.
Do zalañ z dziurawych rynien dochodz¹ ubytki obróbek kominiarskich kominów wentylacyjnych i
spalinowych oraz obróbek okien
poddasza. Zalewane pomieszczenia
laboratorium, bloku operacyjnego
oraz korytarza poddasza. Czêœæ
okien poddasza drewniana. Koszt
najpilniejszych napraw dachu to
ponad 15 tys. z³. Wraz z wymian¹
okien i malowaniem zacieków – ok.
- 25 tys. z³.

W szpitalu znajduj¹ siê dwa
dŸwigi (windy): osobowo-towarowy, u¿ywany do przewozów brudnych i czystych, osobowych, pacjentów, odpadów, zw³ok itp. oraz
winda towarowa kuchenna wykorzystywana do transportu ¿ywnoœci.
Instalacja obs³uguj¹ca blok operacyjny nie dzia³a. Uruchomiono
nawiew oraz nagrzewnicê bloku
operacyjnego wraz z instalacj¹ odzysku ciep³a. Najstarsi pracownicy
szpitala nie korzystali z ogrzewania
poprzez nawiew – instalacja nie
dzia³a³a, o czym œwiadcz¹ tak¿e iloœci kurzu i innych zanieczyszczeñ
zalegaj¹cych w przewodach wentylacyjnych. Instalacja nawil¿acza
niekompletna – nawil¿anie nie dzia³a. Instalacja ch³odz¹ca (klimatyzator) zardzewia³a, bez czynnika ch³odz¹cego, co sugeruje d³u¿szy czas
nieu¿ywania lub fakt i¿ nigdy nie
by³a uruchomiona.
Wentylacja pomieszczeñ rtg nie
dzia³a³a – silniki wentylatorów by³y
zapieczone, co stawia pod znakiem
zapytania mo¿liwoœæ funkcjonowania pracowni rtg. Brak jakiejkolwiek dokumentacji dotycz¹cej rtg
spowodowa³ koniecznoœæ odnalezienia dokumentacji technicznej
nieistniej¹cego ju¿ producenta z
Wêgier, przet³umaczenie na jêzyk
polski, wykonanie pomiarów os³on
sta³ych, uruchomienie wentylacji.
Rentgen znajduj¹cy siê w szpitalu w
Resku jest w³asnoœci¹ SPZZOZ w

Gryficach. Koszt uruchomienia ok.
15 tys. z³.
Instalacja gazów medycznych:
tleny, podtlenku azotu, sprê¿onego
powietrza i pró¿ni nie dzia³a.
Stwierdzono uszkodzenia i nieszczelnoœci. Wg wyjaœnieñ pracowników szpitala instalacja zosta³a
uszkodzona co najmniej dwa lata
temu i od tej pory szpital nie posiada³ instalacji gazów medycznych.
Po przygotowaniu projektu zlecimy
uruchomienie stacji pró¿ni, sprê¿arki sprê¿onego powietrza (kupione
przez Powiat), rozdzielniê podtlenku azotu oraz sprê¿niê ciek³ego tlenu. Koszt ok. 100 tys. z³.
Brak instalacji logicznej. Koszt
instalacji sieci logicznej, serwera,
³¹cza internetowego symetrycznego
4 Mb – ok. 50 tys. z³.
Instalacja telefoniczna niesprawna. Koszt wymiany centrali
telefonicznej: ok. 20 tys. z³. Trwa
procedura zakupu.
Stary agregat pr¹dotwórczy uruchamiany rêcznie w ci¹gu kilkudziesiêciu minut, wymieniony przez
Powiat na nowoczesny, osi¹gaj¹cy
wymagane parametry w ci¹gu kilku
sekund.” - czytamy w protokole.
Nie lepiej przedstawia siê sytuacja w innych obiektach. Budynek
administracyjny – do remontu, podobnie budynek apteki szpitalnej
oraz prosektorium, w budynku magazynu TR zamiast pod³ogi, jest
klepisko. Na dachu rosn¹ samosiej-

ki. Do remontu – wszystkie elementy budynku lub do wyburzenia.
Do remontu nadaje siê równie¿
budynek fizykoterapii oraz trafostacji.
Dalej czytamy:
„Wyposa¿enie szpitala stanowi³o (lub stanowi) w³asnoœæ powiatu
³obeskiego, burmistrza Reska, likwidatora ZOZ £obez, NZOZ Intermed. Brakuje jakiejkolwiek dokumentacji technicznej dotycz¹cej
wyposa¿enia szpitala, w szczególnoœci aparatury i sprzêtu medycznego, rtg, laboratorium. Otrzymaliœmy jedynie ksi¹¿ki obiektu budowlanego g³ównego szpitala i budynku
administracyjnego, ksi¹¿kê rewizji
dŸwigu osobowo-towarowego –
przekazane przez starostwo powiatowe. Pozosta³¹ dokumentacjê odtwarzamy we w³aœciwych instytucjach.
Przejête czêœciowe wyposa¿enie oddzia³u chirurgicznego stanowi w³asnoœæ powiatu ³obeskiego.
Brak aparatury medycznej, œrodków, leków, wyposa¿enia, sprzêtu,
poœcieli itp. Blok operacyjny: dwie
sale operacyjne. Brak wyposa¿enia
w sprzêt medyczny i aparaturê.
Wyposa¿enie oddzia³u internistycznego stanowi³o w³asnoœæ likwidatora ZOZ £obez, by³o zajête
przez komornika. Stanowi w³asnoœæ
SPZZOZ w Gryficach. Czêœæ ³ó¿ek
wymaga naprawy lub wymiany.
Brakuje wielu mebli, wyposa¿enie
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w szpitalu?)
sali kardiologicznej by³o niesprawne. Brakowa³o drobnego wyposa¿enia, leków itp.
Wyposa¿enie Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego stanowi w³asnoœæ
powiatu ³obeskiego. Czêœæ wyposa¿enia: materace, materace przeciwodle¿ynowe, pompê ¿ywieniow¹,
rolety okienne, wózki do przewozu
bielizny oraz ¿ywnoœci, leki i pampersy odkupiliœmy od NZOZ Intermed. Poza wyposa¿eniem ZOL
NZOZ Intermed nie przekaza³ nam
innego maj¹tku ruchomego czy nieruchomego. Nie wprowadzono nas
w posiadanie maj¹tku zajêtego
przez komornika, którego dozorc¹
by³ prezes NZOZ Intermed p. Kargul. Nie przekazano ¿adnej dokumentacji medycznej dotycz¹cej pacjentów ZOL oprócz karty wypisu i
skierowania na oddzia³.
Wyposa¿enie mocno wyeksploatowane. Wymaga³o interwencji
konserwatorów i serwisu.
Wyposa¿enie laboratorium stanowi w³asnoœæ likwidatora ZOZ
£obez. Jest zajête przez komornika.
Sprzêt przestarza³y nie bêdzie przez
nas u¿ytkowany. Czêœæ wyposa¿enia odkupiliœmy od komornika. Po
wejœciu pracownic do pomieszczeñ
laboratorium, stwierdzi³y, ¿e wyniesiono wszystkie drobne przedmioty,
szk³o laboratoryjne, ksi¹¿ki, w tym
stanowi¹ce w³asnoœæ prywatn¹. Pomieszczenia po pilnym remoncie po
usuniêciu przecieków z kominów
wentylacyjnych i wymianie stolarki
okiennej.
Pracownia diagnostyki obrazowej wyposa¿ona w analogowy aparat rtg stanowi¹cy w³asnoœæ likwidatora ZOZ £obez, zajêty przez komornika. Odkupiliœmy od komornika i uruchomiliœmy aparat rtg. Brakowa³o wywo³ywarki oraz jakiejkolwiek dokumentacji technicznej,
dokumentacji os³on sta³ych, paszportu itp.
(…)
Inwestycje poczynione przez
SPZZOZ w Gryficach w szpitalu w
Resku zamknê³y siê do tej pory w
kwocie ok. 50 tys. z³, w tym miêdzy
innymi:
25.308,61 z³ na zakup sprzêtu,
10.014 z³ na zakup wyposa¿enia
medycznego,
5.482,34 na zakup pozosta³ego
wyposa¿enia.
Naprawa sprzêtu kosztowa³a
nas ponad 10 tys. z³.”
Maj¹c to pismo przed sob¹ i po
wys³uchaniu informacji, radna Halina Szymañska przyst¹pi³a do zadawania pytañ.
– Na podstawie informacji prasowych w umowie, jak¹ podpisa³y

dwie strony by³ zapis, ¿e dzier¿awca zobowi¹zuje siê w szczególnoœci
do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych na terenie powiatu ³obeskiego,
w tym prowadzenia szpitala w Resku, w szczególnoœci w zakresie oddzia³u chirurgii ogólnej, oddzia³u
chorób wewnêtrznych, poczynaj¹c
od dnia 1 stycznia 2011 roku w sposób ci¹g³y i nieprzerwany z zachowaniem co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu
dostêpnoœci itd. Mamy drukowane
og³oszenie ze strony NFZ, gdzie
zosta³ og³oszony konkurs, rozumiem, ¿e z tego tytu³u, ¿e pañstwo
nie œwiadczycie us³ug chirurgicznych, deklarowanych w umowie
zakresie i w tej chwili te us³ugi bêd¹
skorygowane. To ju¿ nie bêdzie chirurgia, gdzie pacjent zostanie przy-

roku zosta³o ustalone, ¿e za kwotê
zaproponowan¹ przez NFZ kontraktu wysokoœci 1.460. tys. z³ nie da
siê prowadziæ zakresu chirurgia
ogólna hospitalizacja. Poniewa¿ ta
kwota nie starczy³aby nawet na p³ace dla lekarzy, którzy zgodnie z warunkami szczegó³owymi musieliby
byæ zatrudnieni. Jesteœmy publicznym szpitalem i ró¿nego rodzaju
sztuczki w postaci fikcyjnego zatrudnienia czy ograniczenie jakoœci
us³ug w moim przypadku nie maj¹
zastosowania. To jest publiczny
szpital, który kieruje siê innymi wytycznymi w zakresie udzielanych
œwiadczeñ zdrowotnych. Z uwagi na
to, ¿e posiadamy swoje wewnêtrzne
procedury i certyfikaty jakoœci, te¿
nie moglibyœmy takich rzeczy robiæ.
Nie mo¿emy robiæ fikcji i nie mo¿emy oszukiwaæ pacjentów, ¿e coœ
jest, a czegoœ nie ma. Czyli zakontraktowaæ oddzia³ w takim zakresie,
który nigdy nie bêdzie wykonywa-

Niektórzy walcz¹ o powrót grzyba do szpitala

wieziony i obs³u¿ony, tylko bêd¹ to
zabiegi planowane, tak? Dlaczego
nie realizowaliœcie umowy, zgodnie
z zapisanymi treœciami? - spyta³a
radna H. Szymañska
Dyrektor szpitala Jacek Pietryka
poprosi³ w odpowiedzi, by przyjechaæ do szpitala i na miejscu wszystko zobaczyæ.
Wyjaœni³, ¿e kontrakt zosta³ zawarty z NFZ w zakresie œwiadczenia
us³ug chirurgii i chorób wewnêtrznych, izby przyjêæ i zak³adu opiekuñczo-leczniczego.
- Oczywiœcie nie jestem w stanie
otworzyæ chirurgii ogólnej hospitalizacji w Resku, poniewa¿ w szpitalu w Resku, czy w powiecie ³obeskim jest okreœlona populacja 37
tys. osób, których nie staæ na p³acenie prywatnie lekarzowi. W zwi¹zku z czym muszê zwróciæ siê o kontrakt do NFZ. To jest partner, który
oceniaj¹c zapotrzebowanie na us³ugi zdrowotne na tym obszarze, okreœla co chcia³by kupiæ. Podczas negocjacji z NFZ w grudniu zesz³ego

ny. W zwi¹zku z czym ustali³em, ¿e
ten kontrakt zostanie zmodyfikowany i bêdzie tzw. chirurgia planowa.
Polega to na tym, przy jednoczesnym funkcjonowaniu ambulatoryjnej izby przyjêæ, ¿e jest dy¿ur
lekarza chirurga w dni robocze od
godz. 8.00 do godz. 15.00. Jest tak¿e dy¿ur anestezjologa i instrumentariuszki, która obs³uguje blok operacyjny. W zwi¹zku z czym planujemy w tym okresie planowe zabiegi.
Na dzisiaj oddzia³ funkcjonuje.
Funkcjonuje te¿ ambulatoryjna izba
przyjêæ. Oddzia³ wewnêtrzny za
oko³o dwa tygodnie zostanie uruchomiony. 1 stycznia, o godz. 0.00
przyjêliœmy 33 pacjentów. Publiczna s³u¿ba zdrowia prowadz¹ca zak³ad opiekuñczo-leczniczy musi
uzyskaæ zgodê jednostki tworz¹cej,
w tym wypadku uchwa³ê zarz¹du
województwa, o ustaleniu lekarzy
opiekuj¹cych siê pacjentami w
ZOL-u. To nie jest decyzja dyrektora, to jest decyzja zarz¹du województwa. To nie dyrektor czy w³a-
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œciciel ZOZ-u wybior¹ pacjentów
do opieki, tylko jest to decyzj¹ dyrektora wydzia³u zdrowia. A¿eby tê
decyzjê uzyskaæ, nale¿a³o zrobiæ
dokumentacjê potrzebn¹ do tej decyzji zgodnie z rozporz¹dzeniem
ministra, w tym miêdzy innymi ustaliæ mieszkaniowo-bytow¹ sytuacjê
tych pacjentów. To zosta³o zrobione
poprzez pielêgniarki œrodowiskowe, wywiady rodzinne.
Te elementy, które by³y mo¿liwe
od razu do uruchomienia, zosta³y
uruchomione. Wsprawozdaniu pani
radna ma napisane czego brakowa³o, czego nigdy nie by³o, co nale¿a³o
zrobiæ. W publicznym zak³adzie
konieczne s¹ przetargi, procedury
itd. W mojej ocenie jest to naprawdê
ekspresowe tempo, ¿eby tak szybko
doprowadziæ do uruchomienia. Proszê o zrozumienie – my nie bêdziemy nic udawaæ, nie bêdzie ¿adnej
fikcji, to do czego siê zobowi¹zujemy i co jest mo¿liwe, bêdziemy
wykonywaæ zgodnie z wymogami
NFZ, standardami lekarskimi,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi nas procedurami zarz¹dzania.
Tak naprawdê oddzia³ chirurgiczny nie dzia³a³ ju¿ od marca zesz³ego roku. Formalnie NFZ wypowiedzia³ umowê 1 wrzeœnia, wiêc
ca³y ostatni kwarta³ ten oddzia³ nie
dzia³a³, podobnie z oddzia³em wewnêtrznym i laboratorium. Nie
chcia³bym takiej sytuacji, ¿e z jednej strony mamy szpital, oddzia³y, a
z drugiej strony wisi kartka – ¿e
oddzia³ zosta³ wstrzymany, bo NFZ
w czasie kontroli zrywa kontrakt. powiedzia³ dyrektor Pietryka.
Radna H. Szymañska na te s³owa
odpar³a, ¿e rozumie, i¿ „zapis umowy dzier¿awy nie zosta³ spe³niony,
poniewa¿ szpital nie prowadzi dzia³alnoœci w takim zakresie, jak by³a
do tej pory prowadzona i nie przej¹³
jej od 1 stycznia”. Dyrektor J. Pietryka przypomnia³ radnej, ¿e przed
31 grudnia nie by³o chirurgii, ani oddzia³u wewnêtrznego.
Radna Szymañska; - Ja tutaj czyta³am. Nie ³apmy siê za s³ówka.
Przejrza³am sprawozdanie przejêcia szpitala w Resku. To jest jednostronne sprawozdanie, które pan
dyrektor przygotowa³, dotycz¹ce
stanu technicznego. W wypowiedziach i za poœrednictwem prasy
s³ychaæ by³o, ¿e szpital by³ w takim
kiepskim stanie technicznym.
Chcia³am zapytaæ, jak to jest mo¿liwe, ¿e uzyska³ pan kontrakt na
œwiadczenie us³ug w szpitalu, poniewa¿ wiadomo, ¿e wymogiem koniecznym jest z³o¿enie opinii o stanie sanitarnym tego obiektu. Jak to
jest mo¿liwe, ¿e uzyska³ pan kontrakt, a w tej chwili nam pan pokazuje, jaki jest fatalny stan techniczny budynku – dopytywa³a radna.
– Myœlê, ¿e tak naprawdê trudno
odpowiedzieæ na pytanie, jak funk-
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Szarpi¹ szpital (walka o grzyba w szpitalu?)
Cd. ze strony 5
cjonowa³ szpital przez poprzednie
osiem lat. Od dwóch lat... - stara³ siê
odpowiedzieæ dyrektor.
- Ale nie mia³ pan opinii, czy pan
mia³? - przerwa³a radna.
- Od dwóch lat nie by³ wpuszczany inspektor sanitarny do szpitala.
Rozmawia³em z inspektorem. By³a
kontrola NFZ razem z nami, ¿eby
obejrzeæ wszystkie pomieszczenia,
poniewa¿ przed zakontraktowaniem jakiejkolwiek dzia³alnoœci
NFZ przyje¿d¿a i sprawdza, czy to
jest zrobione. Ja z³o¿y³em deklaracjê, ¿e jest. W dobrej wierze, wierz¹c, ¿e je¿eli zosta³ zakontraktowany i prowadzony oddzia³ przez
NZOZ Chirurg i przez NZOZ Intermed, to spe³nia wymogi NFZ. Okaza³o siê, ¿e nie spe³nia³ wymogów
NFZ. To naprawdê tylko moja dobra
wiara, licz¹c na to, ¿e je¿eli ktoœ
prowadzi dzia³alnoœæ medyczn¹, to
robi to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
i ¿e spe³nia wymogi. Okaza³o siê, po
wejœciu 1 stycznia, ¿e te wymogi nie
by³y spe³nione – odpar³ dyrektor.
Radna nie ukrywa³a zdziwienia,
¿e dyrektor nie otrzyma³ dokumentów z inspekcji sanitarnej. Przesz³a
jednak do zadawania nastêpnych
pytañ.
- Okres trwania umowy na terenie chirurgii skoñczy³ siê 15 wrzeœnia. Czyli zak³adaj¹c, ¿e potrzebne
jest odœwie¿enie sal, przygotowanie
pod potrzeby przysz³ego dzier¿awcy, czas by³ wystarczaj¹co d³ugi.
Nie trzeba by³o czekaæ do pocz¹tku
roku, ¿eby ruszyæ z remontem sali,
dlaczego to nie zosta³o zrobione?
Starosta Ryszard Brodziñski
przypomnia³ radnej, ¿e inspektor
sanitarny nie zosta³ wpuszczany do
szpitala, na co zainteresowana odpar³, ¿e „to jest niemo¿liwe”.
- Oœwiadczam radnej, rozmawia³em z pani¹, która siê tym zajmuje – nie wpuszczono inspekcji sanitarnej do pracowni rtg. Zreszt¹ nas
te¿ dzier¿awca nie wpuszcza³ do
pracowni. Chirurgia nie mog³a funkcjonowaæ bez rentgena. Z chwil¹,
gdy Gryfice przejê³y szpital 1 stycznia, rentgen by³ bez ¿adnej dokumentacji. Ca³a dokumentacja zosta³a odtworzona w koñcu stycznia.
Dyrektor zg³osi³ do inspektora sanitarnego i odbiór zosta³ dokonany
tydzieñ temu. Dlatego oddzia³ nie
móg³ funkcjonowaæ. Je¿eli chodzi o
kwestie odnowienia sal, to nie mia³o
to ¿adnego znaczenia. Stan techniczny sal bez rentgena nie mia³by
¿adnego znaczenia dla jego funkcjonowania – wyjaœni³ starosta.
Na koniec radna dopytywa³a,
kiedy ruszy oddzia³ wewnêtrzny.
Widocznie wczeœniej zajêta by³a
innymi wa¿nymi kwestiami, albo-

wiem takiej informacji dyrektor
udzieli³ ju¿ wczeœniej. Specjalnie
dla radnej starosta powtórzy³, ¿e za
dwa tygodnie, a dyrektor doprecyzowa³, ¿e zgodnie ze stanem obecnej wiedzy – 28 lutego.
Mimo, ¿e wielokrotnie podkreœlany by³ fakt, i¿ rtg nie posiada³
dokumentacji, nie robi³o to na nikim
wra¿enia. A powinno. Szczególnie
na radnej H. Szymañskiej, która w
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego by³a cz³onkiem Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i
Bezpieczeñstwa Publicznego. Zapewne wiêc mia³a pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e rentgen musi posiadaæ test
akceptacyjny dopuszczaj¹cy do
u¿ytkowania, certyfikat CE, musi
byæ serwisowany. Rentgen te¿ musi
byæ dopuszczony przez Sanepid
oraz posiadaæ instrukcjê obs³ugi w
jêzyku polskim – w innym wypadku
u¿ytkowanie sprzêtu jest nielegalne. Podwa¿anie wiêc umowy i podkreœlanie, ¿e oddzia³ chirurgiczny
nie zosta³ otwarty 1 stycznia, jest
tym bardziej zadziwiaj¹ce. Powinna wiedzieæ, ¿e bez dokumentacji
jest to niemo¿liwe, i ¿e za ten stan
odpowiada zupe³nie ktoœ inny. Pytanie tylko, jak to mo¿liwe, ¿e poprzedni podmiot u¿ywa³ sprzêt rtg
bez spe³nienia tych¿e wymogów.
Ale radna nie skupi³a siê na remontach, naprawach i odzyskiwaniu
dokumentacji, ale na mo¿liwoœci zerwania umowy dzier¿awy z obecnym
dzier¿awc¹. Rodzi siê pytanie ile trzeba mieæ z³ej woli, ¿eby krytykowaæ
dzier¿awcê, który ponosi nak³ady in-

westycyjne i dba o to, aby wszystko
dzia³a³o zgodnie z prawem i jednoczeœnie pomijaæ milczeniem fakt, i¿
poprzedni dzier¿awca nie tylko nie
zadba³ o dokumentacjê, ale i o stan
techniczny obiektu nie ponosz¹c najmniejszych nak³adów inwestycyjnych.
Inna rzecz - radna Szymañska
nie mog³a zrozumieæ, jak to jest
mo¿liwe, ¿e dyr. Pietryka uzyska³
kontrakt – a jak to by³o mo¿liwe
wczeœniej, ¿e nie tylko uzyskiwane
by³y kontrakty, ale firmy dzia³a³y w
niesprawnym obiekcie i na niekompletnych sprzêtach?
Najwidoczniej dla niektórych
œrodowisk nie liczy siê ani stan
obiektów, ani brak dokumentacji.

Lepiej by³oby zapewne, aby z dachu
la³a siê woda, rentgen by³ niesprawny, aby tylko szpital funkcjonowa³
od 1 stycznia, a najlepiej mo¿e, by to
by³ inny podmiot. Wa¿niejsze s¹
niewiele znacz¹ce procedury, ni¿
zdrowie, ¿ycie i bezpieczeñstwo pacjentów. Pozostaje jedynie pogratulowaæ sposobu myœlenia i patrzenia
oraz amnezji dotycz¹cej tego, co
dzia³o siê w szpitalu w minionym
roku. Nie by³o bowiem ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e do obiektu nie by³ wpuszczany nawet w³aœciciel – starostwo.
Grunt to biæ pianê i wci¹¿ robiæ
aferê wokó³ szpitala, aby za
wszelk¹ cenê podwa¿yæ zasadnoœæ
prowadzenia go przez nowego operatora.
MM
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Presja u¿ytkowników dróg jest deprymuj¹ca
(POWIAT). Tradycyjnie
ju¿ o tej porze roku
kieruj¹cy samochodami
musz¹ wykazywaæ siê
nie tylko umiejêtnoœci¹
omijania dziur
w drogach, ale
i udowadniaæ
policjantom, ¿e jazda
szlaczkiem nie jest
spowodowana byciem
pod wp³ywem.
Intensywnoœæ ubytków w jezdniach w niektórych miejscach jest
wrêcz imponuj¹ca. Tak jest w
£obzie na rondzie i przed wjazdem
do Wêgorzyna od strony £obza.
Nawet przy najlepszych chêciach
nie ma mo¿liwoœci ominiêcia dziury. Ale nie tyko ubytki w jezdniach
s¹ problemem, z którym musz¹
zmierzyæ siê kierowcy – s¹ takie
miejsca, gdzie strumienie przep³ywaj¹ przez drog¹, w okresach mrozu zamieniaj¹ siê w lodowiska. Jak
na razie wszelkie próby ujarzmienia
strumieni spe³za³y na niczym.
Do redakcji co jakiœ czas dzwoni¹ Czytelnicy z informacjami o stanie dróg na terenie powiatu.
Jedna z mieszkanek Wêgorzyna
pyta³a, w jaki sposób ma pokonaæ
odcinek drogi przy wjeŸdzie do tego
miasta, tak, aby nie wjechaæ w dziurê w drodze. Na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieæ, albowiem droga wygl¹da jak ser szwajcarski najlepszej jakoœci.
Lodowiska na drogach
Kolejna mieszkanka gminy Wêgorzyno zwróci³a uwagê na drogê
tu¿ przed Mieszewem. Tam woda
wp³ywa wprost na jezdniê, na której
spokojnie zamarza, tworz¹c lodowisko.
– Uszkodziliœmy samochód, w
tej chwili w³aœnie wymieniamy
ko³o, kogo w takim razie powinniœmy poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci za taki stan rzeczy? - pyta³a.
Zapewne zarz¹dcê drogi, aczkolwiek nie jest to do koñca jasne.
Na to pytanie w czêœci odpowiada³
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki, pytany
podczas sesji Rady Powiatu o podobne przypadki.
Jak siê okazuje woda wycieka na
ul. Spokojn¹ w £obzie oraz w Kraœniku.
– Na ul. Spokojnej jest taki sam
problem, jak w Kraœnik. Jest jakieœ
Ÿród³o, które wybija wodê. Nikt nie
znalaz³ jeszcze rozwi¹zania na tak

prosty, zdawa³oby siê, problem. Ulica by³a tak skonstruowana, ¿e wodê
mia³a odbieraæ studzienka znajduj¹ca siê po drugiej stronie drogi. W
sytuacjach takich jak teraz, gdy zamarza woda, jest niebezpiecznie.
Zastanawiamy siê nad wybudowaniem studzienki po drugiej stronie,
chocia¿ formalnie usuwanie i regulowanie wód niesp³ywaj¹cych z drogi i z poboczy le¿y po stronie w³aœcicieli gruntu. W³aœciwie móg³bym
odbiæ pi³eczkê do w³aœciciela, pewnie do gminy, aby ona uporz¹dkowa³a sobie system. My nie tak chcemy za³atwiaæ ten temat. W tym roku
postaramy siê wstawiæ tam jak¹œ
studzienkê, tym bardziej, ¿e odkupiliœmy czêœæ dzia³ki siêgaj¹cej do
po³owy drogi od prywatnego w³aœciciela. Mia³ sprzedan¹ dzia³kê w
taki sposób, ¿e zajmowa³a pó³ naszej drogi. Teraz mo¿emy tam normalnie wejœæ. W Kraœniku jest sytuacja podobna jak na ul. Spokojnej.
Tam zawsze wybija woda. S³u¿by
drogowe zg³asza³y mi, ¿e od pocz¹tku tam jest taka sytuacja. Spróbowano temu zaradzaæ, robi¹c tzw. rynsztok, który mia³ wyprowadzaæ wodê,
wyp³ywaj¹c¹ z terenu prywatnego.
Powinniœmy administracyjnie zobligowaæ cz³owieka, z którego terenu woda wyp³ywa, aby on uregulowa³ tê kwestiê. Oczywiœcie próbowaliœmy perswazj¹ s³own¹, nie jesteœmy na tyle administracyjnie zepsuci, by cz³owieka mêczyæ policj¹
i innymi sprawami. Na razie chcemy
z nim polubownie rozmawiaæ, jak to
zrobiæ, ¿eby woda z jego terenu nie
wycieka³a na drogê. Trudno jest z
tym cz³owiekiem porozumieæ siê,
bo on twierdzi, ¿e to jest nasz problem. I pewnie dojdzie do tego, ¿e
bêdziemy musieli siê spotkaæ w jakimœ trybie administracyjnym. Ale
do czasu, kiedy to nie jest wykonane, bêdziemy sypaæ te miejsca, ¿eby
przynajmniej zmniejszyæ œliskoœæ –
powiedzia³ Wies³aw Bernacki.
Radny Józef Drozdowski doda³,
¿e mo¿e potwierdziæ, ¿e s³u¿by drogowe pracowa³y intensywnie i posy-

pywa³y odcinek z Kraœnika do K¹kolewic „sol¹, czy inn¹ substancj¹”.
Odnoœnie ubytków w drogach
wojewódzkich dyrektor odpar³, ¿e
niezrêcznie jest drogowcom powiatowym dzwoniæ do kolegów drogowców, bo jak powiedzia³, wygl¹da³oby to jakby „przygada³ kocio³
garnkowi”. Doda³, ¿e zrêczniej by
by³o, aby to u¿ytkownicy dróg, a
najlepiej - burmistrzowie i wójt
dzwonili do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, albowiem wówczas jest
inna reakcja drogowców. „Nas traktuj¹ jak mniejszych i gorszych kolegów” - podsumowa³.
Za³ataæ dziury ¿wirem...
Radny Pawe³ Marek poprosi³, by
dyrektor przybli¿y³ procedurê ³atania ubytków w drogach.
- Technologia ³atania jest taka,
¿e temperatura powinna wynosiæ 10
st. C, a nawierzchnia powinna byæ
sucha. To s¹ te minimalne warunki,
jakie musz¹ byæ spe³nione, by porz¹dnie za³ataæ dziury. Niestety pod
naporem interweniuj¹cych i u¿ytkuj¹cych drogi jesteœmy zmuszani
u¿ywaæ tzw. zimny asfalt. To jest
masa asfaltowa o niskiej temperaturze wi¹zania. Ale jest coœ za coœ –
jeœli ma nisk¹ temperaturê wi¹zania,
to bardzo szybko ulega popêkaniu,
kruszeniu siê. Ta masa maksymalnie
wytrzymuje miesi¹c. Jest to bardzo
droga masa, tona kosztuje 600 z³
netto. To jest bardzo ciê¿kie. Tona,
to jest kilka taczek. W tej chwili
mamy 8 ton. Przy tak intensywnym
zg³aszaniu usterek wystarczy nam
jej na dwa - trzy dni. To jest lawirowanie pomiêdzy cierpliwoœci¹ u¿ytkowników dróg, którzy im bardziej
dzwoni¹, tym wiêcej wydajemy pieniêdzy i udajemy, ¿e interweniujemy. Tak naprawdê, to ³atanie jest na
kilka dni i nam jest wstyd i Polsce
jest wstyd i wszystkim nam jest
wstyd. Niestety tak¹ mamy technologiê i takie mamy warunki. Intensywne ³atanie nast¹pi w kwietniu, na
pocz¹tku maja. Wtedy wyje¿d¿aj¹
trzy ekipy i one ³ataj¹ w miarê solid-

nie – na nasze warunki w miarê solidnie.
Ubytki lokalizowane s¹ codziennie, jest obowi¹zkowy objazd dróg
powiatowych, ma to jeden z pracowników w swoich obowi¹zkach – jeŸdzi i sprawdza. Poza tym jest interwencja; na interwencjê jedzie zawsze ekstra pracownik i jeœli jest
potrzeba, przyje¿d¿a ekipa i ³ata.
W dyskusjê w³¹czy³ siê Zbigniew Pa³ubiak.
– Jeœli trwa³oœæ ³atania w okresie
zimowym to miesi¹c czasu, a koszt
masy bitumicznej tak wielki, to nie
lepiej docelowo w okresie zimowym ³ataæ ¿wirem zwyk³ym, to
mo¿e wtedy taki sam bêdzie efekt –
powiedzia³.
WypowiedŸ radnego spowodowa³a lekki szum na sali, niektórzy
starali siê t³umiæ œmiech. Dyrektor
ZDP Wies³aw Bernacki wyt³umaczy³, ¿e samym ¿wirem nie mo¿na
³ataæ, bo ten nie ma noœnoœci. Mo¿na drobnym kruszywem, kamieniem, ale nie wie, jakby wówczas
ocenili ich u¿ytkownicy dróg.
- Presja u¿ytkowników dróg jest
deprymuj¹ca. My czasami wiemy,
¿e to jest nic niewarte, ale jedziemy
i robimy, bo zaraz w gazecie którejœ
napisz¹ – przyjechali i zareagowali,
co wcale nie oznacza, ¿e nie jesteœmy zbulwersowani tym, ¿e w³aœciwie robimy syzyfow¹ pracê. Na razie w Polsce tak siê pracuje. Bêdziemy bogatszym krajem, to mo¿e inaczej bêdzie to wykonywane – powiedzia³.
Na zakoñczenie dyskusji na temat mo¿liwoœci naszych drogowców i skutecznoœci technologii
przez nich stosowanych g³os zabra³a mieszkanka £obza Zofia Krupa.
– Chcia³am wyraziæ swoje zadowolenie z rzeczy, jakie zauwa¿y³am
na drogach £obza. Dziury na drodze
asfaltowej s¹ ³atane kostk¹. Tak mi
siê to spodoba³o, ¿e d³ugo sta³am i
przygl¹da³am siê, ¿e ktoœ wpad³ na
tak genialny pomys³. Pomys³odawcy sk³adam gratulacje – powiedzia³a.
Dyrektor przyzna³, ¿e pomys³
podpatrzy³ od drogowców z ZDW.
Radny Pawe³ Marek zauwa¿y³, ¿e i
ta technika nie zawsze jest taka genialna, albowiem na ul. Niepodleg³oœci, gdzie zastosowano takie rozwi¹zanie i tak zrobi³o siê zag³êbienie.
Wszystkim u¿ytkownikom dróg
nale¿y ¿yczyæ cierpliwoœci i aby do
wiosny. Wprawdzie woda nadal bêdzie zalewa³a drogi, ale przynajmniej lód stopnieje. Dziury zostan¹
za³atane i byæ mo¿e wytrzymaj¹ do
nastêpnej zimy.
MM
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Krok w stronê œcie¿ek rowerowych
(POWIAT). Ju¿ od
d³u¿szego czasu
burmistrzowie i wójt
mieli w planach
wybudowanie œcie¿ek
rowerowych, a na
terenie gminy Dobra –
uruchomienie kolejki
retro. Nie by³o jednak
lidera, który by³by w
stanie spi¹æ wszystkie
dzia³ania, znaleŸæ œrodki
i pokierowaæ spraw¹ tak,
aby w powiecie
³obeskim powsta³a sieæ
œcie¿ek rowerowych z
prawdziwego zdarzenia,
a gminie Dobra – kolejka
retro.
Podczas konwentu, jaki mia³
miejsce w starostwie sprawê przejê³o na siebie starostwo.
– Uzgodniliœmy, ¿e powiat
przejmie na siebie rolê lidera w
przygotowaniu, nastêpnie aplikowaniu o œrodki na budowê œcie¿ek
rowerowych na bazie szlaków kolejowych. Gminy w œwietle zobowi¹zania powiatu maj¹ przej¹æ nieruchomoœci, te które jeszcze nie zosta³y przejête. W przypadku podjêcia
inwestycji oczywiœcie ze œrodków
zewnêtrznych, udzia³ przypadaj¹cy
na poszczególn¹ gminê – ponios³aby gmina. Przygotujemy porozumienie i podejmiemy dalsze dzia³ania. Wiele w tym kierunku zosta³o
zrobione. Temu by³y poœwiêcone
równie¿ moje spotkania z panem
wicemarsza³kiem
Wojciechem
Dro¿d¿em i dyrektorem Wydzia³u
Turystyki, Gospodarki i Promocji w
Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Zachodniopomorskiego
Damianem Gresiem oraz zastêpc¹
Komendanta Wojewódzkiego Policji panem Jackiem Fabisiakiem. To
chyba w³aœnie on zwróci³ siê cztery
lata temu do marsza³ka, aby zaplanowaæ sieæ œcie¿ek rowerowych na
ca³e województwo. O wiele wiêksze
efekty odnieœlibyœmy gdyby ze
Szczecina do Rewala mo¿na by³o
przejechaæ przez nasz teren – powiedzia³ starosta podczas sesji
Rady Powiatu w £obzie.
Jak na razie jest jeszcze zdecydowanie za wczeœnie mówiæ o jakiœ
spektakularnych sukcesach w tej
kwestii. Dobrze siê jednak sta³o, ¿e
znalaz³ siê lider, który podj¹³ siê
tego trudnego zadania. Trudnoœæ
polega przede wszystkim na przejê-

ciu na stan gmin nieruchomoœci i
ruchomoœci, tym bardziej, ¿e obecnie w³aœcicielami jest nie tylko
PKP ale i Agencja Nieruchomoœci
Rolnych. Wraz z przejêciem
obiektów przez gminê Dobra pojawi siê równie¿ kwestia sprostania wymaganiom konserwatora

zabytków. By³e trasy kolejki w¹skotorowej obecnie s¹ w fatalnym
stanie, co przedstawialiœmy na
zdjêciach w poprzednim wydaniu
tygodnika. Nie obejdzie siê bez
karczowania. Konieczne bêd¹ bardzo wysokie nak³ady finansowe,
tym bardziej, ¿e planuje siê wyko-

naæ œcie¿ki z prawdziwego zdarzenia, a nie takie, z jakimi mamy obecnie do czynienia – czyli wyznaczone
piaszczyste drogi prowadz¹ce do
zerwanych mostów. To z kolei wi¹¿e siê z pozyskiwaniem œrodków
zewnêtrznych. Z naszej strony trzymamy kciuki.
MM

Œmieci i œcieki w górê
(DOBRA). Pod koniec stycznia rajcy miejscy podjêli uchwa³ê
w sprawie górnych stawek op³at
ponoszonych przez w³aœcicieli
nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za
opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych na terenie Gminy
Dobra.
Ustalono górne stawki op³at za
odbiór odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie gminy Dobra - zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 110

l w wysokoœci 8,69 z³, zbieranych
nieselektywnie z pojemników o poj.
1100 l w wysokoœci 86,90 z³, zbieranych selektywnie: PET, szk³o,
makulatura oraz ulegaj¹cych biodegradacji z pojemników o poj. 110 l
w wysokoœci 5,82 z³, zbieranych
selektywnie: PET, szk³o, makulatura oraz ulegaj¹cych biodegradacji z
pojemników o poj. 1100 l w wysokoœci 58,22 z³, pozosta³ych odpadów komunalnych, z których wysegregowano wszystkie frakcje odpadów z pojemników o poj. 110 l w
wysokoœci 6,34 z³, z pojemników o

poj. 1100 l w wysokoœci 63,44 z³,
zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokoœci 101,78 z³/
m3.
Za odbiór i transport nieczystoœci ciek³ych z terenu gminy Dobra
up³aty ustalono w wysokoœci 9,62 z³/
m3. Zlew œcieków w punkcie oczyszczania w wysokoœci 4,13 z³/ m3.
Do stawek doliczany bêdzie podatek VAT w ustawowej wysokoœci.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
op
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Najlepsi sportowcy powiatu wybrani

Zdobywcy II miejsca: koszykarki z Radowa Ma³ego; III miejsce ex equo: Milena Sadowska i pi³karze LZS
(£OBEZ) W minion¹ sobotê hala
sportowo-widowiskowa w £obzie
zape³ni³a siê po brzegi uczetnikami
Gali i mieszkañcami powiatu. Rzadko
w £obzie pojawia siê tak wiele znanych
nazwisk z ró¿nych dziedzin. Byli
sportowcy, olimpijczycy, dziennikarze,
samorz¹dowcy. To by³ wielki dzieñ
sportu.
Na galê przybyli m.in. olimpijczycy: gimnastyk Leszek Blanik, p³ywak W³adys³aw Wojtakajtis, pi³karze Henryk Wawrowski i Andrzej
Juskowiak; dziennikarze dzia³ów sportowych, a
wœród nich £ukasz Grass pochodz¹cy ze Starogardu £obeskiego, byli utytu³owani strongmani,
wicemarsza³kowie województwa, starosta, burmistrzowie i wójt naszych gmin. Jednak najwa¿niejszymi postaciami Gali byli nasi sportowcy i
ich opiekunowie – trenerzy, na których w tym dniu
skierowane by³y wszystkie oczy widzów, kamery
i obiektywy fotoreporterów. To dla nich by³a ta
gala, to ich praca i ubieg³oroczne wyniki by³y
oceniane, nagradzane i oklaskiwane.
Galê prowadzili Joanna Pietrzyk i Janusz
Skrobiñski, którzy równie¿ w³o¿yli masê pracy w
jej przygotowanie. W opinii wielu rozmówców –
znakomite. Janusz Skrobiñski mia³ przy okazji
swoj¹ ma³¹ galê – otrzyma³ Z³oty Medal LZS za
krzewienie sportu i kultury fizycznej, który wrêczy³ mu prezes LZS Stanis³aw Kopeæ.
Galê artystycznie oprawi³ UKS „B³êkitna”
Szczecin, który piêknym akcentem, tañcem w
b³êkicie, zakoñczy³ spotkanie. Wczeœniej m³ode gimnastyczki „B³êkitnej” mia³y okazjê podziwiaæ w tañcu i akrobacjach gimnastycznych
lub wrêcz cyrkowych „Snejka”, który wyczynia³
cuda z obrêczami i w³asnym cia³em. Po zaledwie kilku miesi¹cach prób mia³ okazjê pokazaæ
siê szerszej publicznoœci zespó³ taneczny
„Œwiatowida”, zapraszaj¹c ³obeskie dziewczêta
na próby.
Nagrody nominowanym i zwyciêzcom wrêczali starosta Ryszard Brodziñski, burmistrzowie
Ryszard Sola, Monika KuŸmiñska, Barbara Wilczek, wójt Józef Wypijewski w towarzystwie

sportowców, dziennikarzy, samorz¹dowców. Mi w pamiêci najbar- Justyna Romej najlepszym sportowcem 2010 r.
dziej utkwi³o kilka spraw; wygry- z trenerem w otoczeniu olimpijczyków
waj¹ lekkoatleci, czyli konkurencje indywidualne; na œrodek wychodzi drobniutka Milena Sadowska z Bienic, w gminie Dobra, i ju¿
z takimi sukcesami, ¿e dech zapiera, ¿e ona mog³a to osi¹gn¹æ, bo
wygrywa biegi prze³ajowe w województwie z du¿o starszymi od
siebie. Sztafeta „szwedzka” - m³odziutkie dziewczêta ju¿ z medalem
za III miejsce w Mistrzostwach
Polski w Biegach Sztafetowych
Szkó³ Gimnazjalnych w £odzi, a
wœród nich siostry Romej i mama
z nagrod¹ dla dzia³acza sportowego. Ta rodzina mocno wchodzi do
Trener – Piotr Kiedrowicz.
historii powiatowego sportu, a wszystko przecie¿
dopiero przed nimi. I trener tej „szwedzkiej” II miejsce
Miros³aw £owkiet, jak¿e nieobecny w sportoZESPÓ£ PI£KI KOSZYKÓWKOWEJ
wych doniesieniach, na ³amach lokalnych gazet.
Naturalne wiêc by³o przypomnienie Marcina DZIEWCZ¥T UKS MINI GIER w Radowie
Grynkiewicza, który w tym czasie przygotowy- Ma³ym
II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach
wa³ siê gdzieœ tam w Polsce do walki o olimpijskie szlify. Tu w³aœnie odbiera³ tak¹ stauetkê. I na Szkó³ Gimnazjalnych w Koszykówce, II miejsce
koniec zespó³ pi³karski; wychodz¹, a Artur Samal w Pó³fina³ach Mistrzostw Polski Juniorek LZS w
jak zwykle z synem. I to jest fajne, ¿e dziecko ju¿ Koszykówce, V miejsce w Pomorskiej Lidze
ch³onie tê galê, ten splendor taty i tê magiê sportu Gimnazjów w Koszykówce.
Trener – Miros³aw Budzyñski.
i mo¿e za lat kilkanaœcie i on tu bêdzie odbiera³
statuetkê.
III miejsce
MILENA SADOWSKA
A oto laureaci w 7 kategoriach konkursowych,
reprezentantka UKS Arbod Dobra sekcji lekktórym sk³adamy t¹ drog¹ najlepsze ¿yczenia w
kiej atletyki,
zdobywaniu sportowych laurów.
2-krotnie br¹zowa medalistka Mistrzostw
KATEGORIA I – G£ÓWNA „Najlepszy Województwa w Biegach Prze³ajowych, laureatka I miejsca w 15 biegach ulicznych regionu
sportowiec Powiatu £obeskiego w 2010 roku”
Pomorza Zachodniego.
Trener – Janusz £ukomski.
I miejsce
JUSTYNA ROMEJ reprezentantka MKS
III miejsce
OLIMP £obez sekcji lekkiej atletyki,
PREPRZENTANCI WOJEWÓDZTWA
VI miejsce w fina³ach Mistrzostw Polski w
biegu na 800 m juniorek, I miejsce w Mistrzo- ZACHODNIOPOMORSKIEGO LZS W PI£stwach Makroregionu w biegu na 800 m juniorek, CE NO¯NEJ
Artur SAMAL, Micha³ NIED•WIEDZKI,
br¹zowy medal Fina³u Krajowego Samsung Athletic Cup w sztafecie 4x400m, 3-krotna medalist- Mateusz OSTASZEWSKI, Piotr DEUTER
III miejsce w Mistrzostwach Polski Zrzeszeka Mistrzostw Województwa w biegach œrednich,
cz³onkini kadry województwa w lekkiej atletyce. nia LZS w Pi³ce No¿nej w Kielcach.
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Kategoria II
SPORTOWIEC – UCZEÑ
SZKO£Y PODSTAWOWEJ
PATRYCJA FLORCZAK Szko³a Podstawowa w Dobrej
KAROLINA SMUGA Szko³a Podstawowa
w Wojtaszycach
ANNA SZAWDENIS Szko³a Podstawowa
w Resku
DARIA SZPILSKA Szko³a Podstawowa w
£osoœnicy
ADAM ¯URAWIK Szko³a Podstawowa w
£abuniu Wielkim
ANNA KUSIEWICZ Szko³a Podstawowa w
Starogardzie
ANNA KO£ODYÑSKA Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
SEBASTIAN BUKA£A Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
MATEUSZ KRÓL Szko³a Podstawowa w
Radowie Ma³ym
ANNA TURZYÑSKA Szko³a Podstawowa
w Siedlicach
MATEUSZ GUNERA Szko³a Podstawowa
w Be³cznej
MATEUSZ KNAPEK Szko³a Podstawowa
nr 1 w £obzie
KACPER GA£AN Szko³a Podstawowa nr 2
w £obzie
Kategoria III
SPORTOWIEC – UCZEÑ
SZKO£Y GIMNAZJALNEJ
DAGMARA SZYMANEK Gimnazjum w
Dobrej
GRZEGORZ SKORUPSKI Gimnazjum w
Dobrej
AGNIESZKA SIRA Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
KAROL GÊBKA Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym
SONIA S£AWIÑSKA Gimnazjum w Resku
PAWE£ BODYCH Gimnazjum w Resku
WERONIKA KWAK Gimnazjum w Wêgorzynie
ADRIAN KA£APACKI Gimnazjum w Wêgorzynie
MATEUSZ MAZIARZ Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
ALEKSANDRA ROMEJ Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie.
Kategoria IV
SPORTOWIEC – UCZEÑ SZKO£Y
PONADGIMNAZJALNEJ
JUSTYNA GRANKOWSKA Zespó³ Szkó³
w Resku
PAWE£ KOWAL Zespó³ Szkó³ w Resku
MILENA KIARSZYS Zespó³ Szkó³ w
£obzie
PRZEMYS£AW MADUÑ Zespó³ Szkó³ w
£obzie.
Kategoria V
NAJLEPSZY SPORTOWIEC GIER
ZESPO£OWYCH
DOROTA KUSYK
UKS MINI GIER
Radowo Ma³e - koszykówka
WIOLETTA OLAS MKS OLIMP £obez
– pi³ka siatkowa
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DAMIAN DZIERBICKI LGKS SARMATA Dobra – pi³ka no¿na
ANDRZEJ NADKIERNICZNY
LKS
SPARTA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
MATEUSZ OSTASZEWSKI M L K S
ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na
ARKADIUSZ PAW£OWSKI LKS MEWA
Resko – pi³ka no¿na
KONRAD PAWLUK LKS RADOWIA
Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
£UKASZ OSIECKI LKS JASTRZ¥B
£osoœnica pi³ka no¿na
JAROS£AW JASZCZUK SARMATA DOBRA pi³ka no¿na oldboje
MAREK KOLANOWSKI MEWA Resko –
pi³ka no¿na oldboje
JANUSZ SKROBIÑSKI ŒWIATOWID
£obez – pi³ka no¿na oldboje
KACPER CHODYNA UKS £OBUZIAKI
£obez - trampkarze
ARON STASIAK UKS TRÓJKA Wêgorzyno - trampkarze
ADAM KOBIELSKI ORLIKI Resko trampkarze
KACPER £AKOMY ORLIKI Dobra trampkarze
ERYK KUBALAK
ORLIKI Radowo
Ma³e - trampkarze
Kategoria VI
NAJLEPSZY ANIMATOR SPORTU
i REKREACJI
JUSTYNA GRANKOWSKA Gmina Resko
EL¯BIETA ROMEJ Gmina £obez
TADEUSZ SIKORA Gmina £obez
MARCIN PIETRZYK Gmina £obez
EDWARD STANIS£AWCZYK Gm. Dobra
TADEUSZ DZIERWA Gmina Radowo Ma³e
£UKASZ NOWACKI Gmina Wêgorzyno
Kategoria VII
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO WED£UG KIBICÓW W PLEBISCYCIE REDAKCJI „TYGODNIKA £OBESKIEGO” i „NOWEGO TYGODNIKA £OBESKIEGO”
I miejsce (975 punktów) - Wioletta OLAS,
siatkarka MKS Olimp £obez
II miejsce (307 punktów) - Mateusz MAZIARZ, najlepszy sportowiec – uczeñ Gimnazjum w £obzie
III miejsce (155 punktów) - Dagmara SZYMANEK, najlepszy sportowiec – uczeñ Gimnazjum w Dobrej.
NAGRODA SPECJALNA
STAROSTY £OBESKIEGO
za wybitne osi¹gniêcia sportowe na szczeblu
krajowym, za szczególn¹ promocjê wysokiego
poziomu sportowego powiatu ³obeskiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
DRU¯YNA PI£KI NO¯NEJ TRAMPKARZY UKS TRÓJKA WÊGORZYNO
III miejsce – br¹zowy medal w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska w Warszawie.
Sk³ad: Aron Stasiak, Dawid Stasiak, Kacper
Chodna, B³a¿ej Maduñ, Patryk W³óka, Tomasz
Lubañski, Micha³ Wereszczyñski, Marceli Œniadecki, Kacper Bidny.
Trener – Andrzej Stasiak.

DRU¯YNA PI£KI NO¯NEJ TRAMPKARZY UKS £OBUZIAKI £OBEZ
III miejsca w Finale Ogólnopolskiego Turnieju M³odego Pi³karza w £odzi.
Sk³ad: Mateusz W¹troba, Marcel Smoliñski,
Pawe³ Ksi¹¿czyk, Pawe³ Paw³owski, Przemys³aw
Jung, Kacper Chodna, Dawid Urbañski, Patryk
W³óka, Mateusz Knapek, Wojciech B³ystko, Mateusz £akomy.
Trener – Tadeusz Sikora.

ZESPÓ£ SZTAFETY SZWEDZKIEJ
UKS PROMYK £OBEZ
III miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach
Sztafetowych Szkó³ Gimnazjalnych w £odzi.
Sk³ad: Aleksandra Romej, Justyna Romej,
Marta Lisik, Ewelina £owkiet, Marcelina Kamiñska.
Trener – Miros³aw £owkiet.
KAR, foto: Tomasz Mechliñski
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Kamila z £obza w finale Miss Polonia
w Irlandii

Niedawno dotar³a
do nas informacja,
¿e ³obezianka
Kamila Angulska z
powodzeniem bierze
udzia³ w Wyborach Miss
Polonii w Irlandii.
To tylko potwierdza,
¿e Ziemia £obeska
jest zasobna w urodziwe
panny.
Kamila ma 24 lata i od ponad 4
lat mieszka w Dublinie. Jest studentk¹ III roku studiów zaocznych
w Londynie, kierunek marketing i
zarzadzanie. By zarobiæ na ¿ycie i
naukê pracuje i to ciê¿ko. Obecnie
jest dyrektorem dzia³u mody w firmie DiCi Productions i zajmuje sie
promowaniem m³odych projektantow oraz przygotowaniem pokazów
mody. Na pocz¹tku stycznia posz³a
na kasting do Wybrów Miss Polonii
Irlandii i dosta³a siê do fina³u.
- Biorê udzia³ w tym konkursie,
aby pokazaæ m³odym kobietom, ¿e
marzenia z dzieciñstwa mog¹ siê
spe³niæ, tylko trzeba za nimi pod¹¿aæ i korzystaæ z ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. Jako ma³a dziewczynka ogl¹da³am z tat¹ wybory Miss i
kiedyœ powiedzia³am mu, ¿e zostanê Miss. Wiêc jak us³ysza³am o kastingu, natychmiast siê tam uda³am.
Mój udzia³ w tym przedsiêwzieciu ma za zadanie pokazaæ kobietom, ¿e je¿eli ciê¿ko pracujemy,
mo¿emy du¿o osi¹gn¹æ, nie wa¿ne
czy jesteœ z ma³ego czy du¿ego miasta. Ja jestem dumn¹ ³obziank¹, która dziêki swojej ciê¿kiej pracy jest
dyrektorem dzia³u mody. Chcia³a-

bym zaznaczyæ, ¿e jestem najm³odsz¹ osob¹ w firmie, wiêc tym
bardziej jest to niesamowite prze¿ycie. Jednak miejsce, w którym jestem, nie przysz³o tak ³atwo. W ostatnie wakacje zrezygnowa³am z dobrej
pracy, personalnej asystentki dyrektora firmy. Zarabia³am bardzo dobrze, jednak wiedzia³am ju¿, co chcê
robiæ i by³a to moda. Przez nastêpne
5 miesiêcy by³am bez pracy i ¿y³am
z oszczêdnoœci. W tym czasie by³am
równie¿ czêœci¹ polskiej gazety Polska Times (by³am nawet na ok³adce).
Po trudnych czasach przysz³o s³oñce
i 15 godzin dziennej pracy op³aci³o
siê i teraz jestem w miejscu, gdzie
mogê siê rozwijaæ. - relacjonuje Kamila z Dublina.
Fina³ odbêdzie siê 27 marca w
klubie Wright venue w Dublinie.
Zwycie¿czyni dostanie kontrakt z
agencj¹ modelek, wycieczkê spa,
kosmetyki i ciuchy. Tak wiêc nagrody s¹ kusz¹ce.
Kamila Angulska za poœrednictwem Tygodnika pozdrawia ca³¹
rodzinê w £obzie oraz kolegów i
kole¿anki. Nam pozostaje trzymaæ
kciuki, by wybory wygra³a i zdoby³a
koronê irlandzkich polonusów. (r)
Na zdjêciu poni¿ej: Kamila
(czwarta od lewej) w gronie finalistek.
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FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

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
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Zabawa karnawa³owa w £osoœnicy
Choinka noworoczna na
sta³e wpisa³a siê
w kalendarz imprez
organizowanych
w Szkole Podstawowej
w £osoœnicy i od
kilkunastu lat jest jedn¹
z najbardziej
oczekiwanych atrakcji,
w której uczestnicz¹
dzieci, m³odzie¿
i mieszkañcy.
Tegoroczna zabawa karnawa³owa odby³a siê 11 lutego. Rozpoczê³a j¹ czêœæ artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szko³y. Jako pierwsze wyst¹pi³y dzieci z punktu przedszkolnego,
które w niezwykle zabawny sposób
przedstawi³y baœñ „O Czerwonym
Kapturku”. Rozbawiona publicznoœæ nagrodzi³a ma³ych artystów
gromkimi brawami. Nastêpnie
uczniowie klas 0 – III zaprezentowali wiersze i piosenki w jêzyku
polskim i angielskim. Za swoje
piêkne wykonania równie¿ nagrodzeni zostali burz¹ oklasków. Po
wystêpach m³odszych kolegów,
uczniowie starszych klas zaprosili
do wspólnej zabawy podczas teleturnieju „Jaka to melodia?”. Robert
Janowski, co prawda do nas nie
dojecha³, ale i tak wszyscy œwietnie
siê bawili. W „finale miesi¹ca” zawodnicy musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ piosenek polskich i zagranicznych, a wokaliœci (uczniowie
klas III – VI ) brawurowo przedstawiali odgadywane utwory. I tak jak
w prawdziwym teleturnieju, pojawi³
siê zespó³ taneczny; dla licznie
zgromadzonej publicznoœci zatañczy³y „Iskierki”.

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej, rozpoczêto zabawê przy
dŸwiêkach zespo³u muzycznego
„MANTA”. Wspaniale bawili siê
nie tylko uczniowie naszej szko³y,
ale równie¿ ich m³odsze i starsze
rodzeñstwo, rodzice a tak¿e dziadkowie. Podczas zabawy odby³ siê
konkurs na najbardziej oryginalne
przebranie, a zwyciêzcy zostali nagrodzeni upominkami. Szczególnie
piêknie i kolorowo prezentowa³y siê
najm³odsze dzieci. Dokonano tak¿e
wyboru i koronacji króla i królowej
balu – jury mia³o niezwykle trudne
zadanie, poniewa¿ wszyscy wspaniale tañczyli.
Najbardziej oczekiwanym mo-

mentem by³o przybycie Œwiêtego
Miko³aja, który obdarowa³ wszystkie dzieci paczkami pe³nymi s³odkich prezentów. W spotkaniu z Miko³ajem udzia³ wziêli nie tylko
uczniowie naszej szko³y, ale te¿
licznie przyby³e m³odsze i starsze
dzieci, które ka¿dego roku z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na tê chwilê.
Podczas zabawy otwarta by³a
„S³odka kawiarenka”, w której mo¿na by³o skosztowaæ pyszne ciasta
upieczone przez rodziców.
Dziêkujemy wszystkim za pomoc i zaanga¿owanie w przygotowaniu tegorocznego balu karnawa³owego. Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy

Szko³y
zostaj¹
(RESKO). Taki jest
wynik posiedzenia
komisji rady w Resku.
Nie doœæ, ¿e placówki oœwiatowe w £abuniu Wielkim i £osoœnicy
zostan¹, to jeszcze znajd¹ siê pieni¹dze na remont dachu w £abuniu
Wielkim. Nie zabraknie te¿ na remonty œwietlic. Mimo burzy w
szklance wody, bud¿et zapowiada
siê optymistycznie.
Sesja Rady Miejskiej w Resku
odbêdzie siê 28 lutego.
MM

Reklama
Tel. 91 39 73 730
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424

Powiat œwidwiñski

RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek

Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

PRACA
Powiat ³obeski
Kombajnista – traktorzysta, mechanik z umiejêtnoœci¹ spawania, rencista w dobrej kondycji, podejmie
pracê dorywczo lub na sta³e. Tel.
503 920 973

Region
Firma G4S zatrudni pracowników ochrony z licencj¹ oraz
aktualnym poœwiadczeniem
bezpieczeñstwa do pracy na
obiektach wojskowych na terenie Œwidwina. Kontakt: 607819-426.
G4S jest pracodawc¹ równych
szans i nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze wzglêdu
na wiek, p³eæ i niepe³nosprawnoœæ. www.g4s.pl.

ROLNICTWO

Region

Video - foto. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne. Nowogard. Lekarz stomatolog Andrzej Rynkiewicz.
Tel. 607 771 777
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INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Resko, sprzedam mieszkanie 3
pokojowe 93 mkw., dzia³ka 831
mkw. Cena 145.000 z³. Tel. 888 169
572
Sprzedam w £obzie kawalerkê
24,94 mkw. wraz z pomieszczeniem
gospodarczym 9,91 mkw. Cena 50
000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
3 pokojowe w centrum £obza. Tel.
601 429 991
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Sprzedam budkê do produkcji lodów i gofrów wraz z wyposa¿eniem.
Tel. 600 777 140. Cena do negocjacji.

Powiat drawski

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.
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Kawiarenka
Artystyczna
w Resku otwarta

Gdy malarka Romana Kosiñska zaproponowa³a wystawê swoich najnowszych obrazów, po³¹czon¹ z wieczorem poezji w reskowskim Centrum Kultury, wpisa³a siê w najnowsz¹ inicjatywê
klubu Ka-60, dzia³aj¹cego w Centrum.
Pomys³, by utworzyæ „Kawiarenkê Artystyczn¹”, w której bêd¹
mogli siê spotykaæ profesjonalni
artyœci i pocz¹tkuj¹cy amatorzy
oraz zainteresowana tak¹ form¹
kulturaln¹ publicznoœæ, nabra³ realnego wymiaru w sobotê, 12 lutego
2011 roku.
W przedwalentynkowym nastroju, przy dobrych ciastach i kawie, przywitaliœmy naszych Goœci:
malarkê i dwoje znanych poetów:
Ewê Wojtasik i Stanis³awa Nyczaja
oraz uczennice gimnazjalne i dwóch
licealistów, bowiem nasza uzdolniona m³odzie¿ tak¿e mia³a wyst¹-

piæ. Poeta wprowadzi³ nas w kawiarniany nastrój... gr¹ na fortepianie.
Dialog wierszy o mi³oœci przeplata³y piosenki, które wyœpiewa³y Ewelina Czaja, Paula Jagodziñska i
Weronika KuŸmiñska. Dla urozmaicenia, licealiœci Maciej Piaskowski
i Krzysztof Kochelak, zaproponowali trochê prozy. Zabawnie przedstawili skecz kabaretowy. Scenariusz spotkania, napisany przez Joannê Jakuszyk, zak³ada³ p³ynnoœæ
nastrojów, to te¿ wieczór by³ nie
tylko liryczny. Wzruszenia miesza³y ze œmiechem. I o to przecie¿ chodzi³o!
Aplauz ¿yczliwej widowni,
¿ywo reaguj¹cej na tê propozycjê
kulturaln¹, by³ dowodem na to, ¿e
warto kontynuowaæ rozpoczêty
w³aœnie cykl spotkañ pod szyldem
„Kawiarenki Artystycznej” w Centrum Kultury.
Joanna Jakuszyk

Zamiast klubu - plejady
(£OBEZ). Jeszcze w grudniu
ubieg³ego roku podczas wspólnego
posiedzenia komisji bud¿etowej
radna W. Romejko wnios³a, by rozszerzyæ ofertê £DK - na parterze
utworzyæ klub dla m³odzie¿y. Poda³a przyk³ad m³odzie¿y tañcz¹cej
hip-hop, która nie ma sali do æwiczeñ. £DK powinien byæ takim
miejscem.
Takie pomys³y w mieœcie nad
Reg¹ nigdy nie znajdowa³y poparcia, tote¿ i tym razem nie by³o inaczej. Dyrektor odpar³, ¿e szersza
oferta uzale¿niona jest od dotacji i
zasobów ludzkich, co oznacza, ¿e
ka¿dy jeden najmniejszy objaw kultury musi byæ sfinansowany, a w tym
celu zatrudniona jakaœ osoba.
Dyrektor doda³, ¿e urz¹dzenie
klubu na parterze pozbawi £DK ok.
50 tys. rocznie.
W koñcu ¿aden handel nie bêdzie siê móg³ odbywaæ, ani ¿aden
wynajem na wesela.

J. Skrobiñski, popieraj¹c radn¹
powiedzia³, ¿e potencja³ jest w dzieciach i m³odzie¿y. Popar³, ¿e w
£obzie nie mamy dla nich oferty. To
co robi¹ kluby i stowarzyszenia jest
bardzo wa¿ne.
Tyle o kulturze i pomys³ach radnych. Kultury im siê zachciewa – a
gdzie garnki czy dywany bêdzie
mo¿na kupiæ? Albo reklamowany
niedawno, konieczny i niezbêdny do
¿ycia czajnik elektryczny?
Apel radnej W. Romejko, ¿e
nale¿y zrobiæ wszystko, by zapewniæ miejsce spotkañ dla m³odzie¿y,
nikogo w tym mieœcie nie obchodzi.
Miejsce, to musi byæ, ale na sprzeda¿ dywanów. £DK musi zarabiaæ –
biznes to biznes. Nie po remontowana by³a sala, by za darmochê z niej
teraz korzystaæ. Dzieci i m³odzie¿
mog¹ sobie posiedzieæ w pokrzywach nad Reg¹ i postudiowaæ mapê
nieba, np. poszukaæ plejad, nim
znikn¹ z zimowego nieba.
MM
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Ferie w Centrum Kultury
i w œwietlicach wiejskich
w gminie Resko
Centrum Kultury w Resku zaprasza dzieci i m³odzie¿ na cykl
ró¿norodnych zajêæ podczas ferii
zimowych. Przez dwa tygodnie od
poniedzia³ku do pi¹tku odbêd¹ siê
zajêcia dla dwóch grup wiekowych, w godzinach 10 – 12 dla
dzieci m³odszych klas szkó³ podstawowych, od 12 do 14 dla m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych.
Dzieci i m³odzie¿ wezm¹ udzia³
w warsztatach plastycznych, teatralnych, tanecznych (dancehall, hip
hop), warsztatach wyrobu bi¿uterii,
zajêciach rekreacyjno-sportowych.
Do Centrum zawita teatr z ART-RE
z Krakowa z przedstawieniem „Lataj¹cy kufer”, na który przyjad¹
dzieci ze wszystkich œwietlic dzia³aj¹cych na terenie gminy oraz z Reska. Zaplanowano wyjazd do kina, a
tak¿e do szkó³ki leœnej w Mi³ogosz-

czy.
Œwietlice wiejskie w Gardzinie,
Iglicach, Przemys³awiu, £ugowinie, £osoœnicy i Siwkowicach zapewniaj¹ 4-godzinne zajêcia:
warsztaty plastyczne, zajêcia sportowe, gry i zabawy umys³owozrêcznoœciowe, zajêcia kulinarne,
wyjazdy do kina. Zaplanowano
ogniska z zabawami na œwie¿ym
powietrzu, wycieczki do lasu z dokarmianiem zwierz¹t.
Dodatkowo dzieci i m³odzie¿ ze
œwietlicy w Iglicach po raz kolejny
spotkaj¹ siê z ornitologiem, a tak¿e
z dzielnicowym so³ectwa, wezm¹
udzia³ w mini turnieju szachowym.
Natomiast opiekunka z dzieæmi ze
œwietlicy w Przemys³awiu zaplanowa³a zwiedzanie lotniska w Goleniowie i obserwowanie startu samolotów.
Alicja Tichanów
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Wêdrówka piesza – k¹piel morsów – palenie choinek

MORSOWANIE NA WYSPIE

Bez ma³a w œrodku £obza, kroków kilka od centrum,
znajduje siê urocze i wyj¹tkowe miejsce – zwane
wysp¹. Z nieznanych mi powodów, nie cieszy siê
ono ogólnym zainteresowaniem. Ma jednak swoich
sympatyków, dla których jest miejscem
niepowtarzalnym i pe³nym uroku.
Cz³onkowie TKKF-u - sekcja
morsów i sekcja piechurów urz¹dzi³y tam w niedzielê 6 lutego 2011 r.
zimowy biwak z k¹piel¹. Mi³oœnicy

pieszych wycieczek zaczêli swój
turystyczny dzieñ o godz. 9:00 ko³o
fontanny. Mimo ma³o zachêcaj¹cej
pogody, stawi³o siê 20 osób. Prze-

szli ulic¹ Wêgorzyñsk¹, aby tu¿ za
rogatkami miasta „zaton¹æ w leœnej
g³uszy”. Na chwilê przystanêli nad
brzegiem urokliwego jeziorka. Nastêpnie zatrzymali siê przy Ÿródle, w
boniñskim lesie. Do £obza wrócili
ulic¹ Podgórn¹. Przespacerowali 9
km.
Piechurzy do³¹czyli do grupy
morsów zgromadzonych ju¿ na wyspie. Po powitaniach i pogaduchach
przy grillowanej karkówce i grzañcu nadesz³a kolej na morsow¹ roz-

grzewkê. Aura w tym dniu sprawia³a
wra¿enie jesiennej – lekka m¿awka
„snu³a siê” nad rzek¹ i Morsom brakowa³o zimowej oprawy – œniegu,
lodu, kilku stopni mrozu. Liczna
grupa morsów i foczek (oko³o 20
osób) odwa¿nie zanurzy³a siê w
nurtach rzeki. By³a to zabawa bardzo emocjonuj¹ca. Rega tego roku
nabra³a objêtoœci i dynamiki niezwyczajnej. To niecodzienne zdarzenie przyci¹gnê³o wielu zainteresowanych mieszkañców £obza,
którzy zgromadzili siê po obu stronach rzeki.
Po k¹pieli dobrze by³o ogrzaæ
siê przy ognisku, posiliæ gor¹c¹ grochówk¹ i kie³bask¹ z grilla. P³omieñ
ogniska podtrzyma³y poœwi¹teczne
choinki, zgromadzone za spraw¹
Urzêdu Miejskiego w ramach corocznego palenia choinek. Do poczêstunku do³¹czyli mieszkañcy
£obza. By³a okazja wypiæ wspólnie
grzañca, zagryŸæ grochówk¹ i …
wypytaæ morsów jak to jest tak zim¹
do rzeki wejœæ. Biesiadowanie trwa³o jeszcze d³ugo...
Organizatorem imprezy by³o
TKKF „B³yskawica” w £obzie.
Imprezê finansowali: TKKF, Urz¹d
Miejski w £obzie i mors Tadeusz
Weso³owski.
Z turystyczno-morsowym pozdrowieniem!!
El¿bieta Jankowska-Kogut
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Kierowca i tytoñ
bez akcyzy
Policjanci z £obza zatrzymali
28 letniego mieszkañca Koszalina, który mia³ w samochodzie 10
du¿ych worków z tytoniem bez
znaków akcyzy.
Policjanci z ³obeskiej drogówki
zatrzymali w Œwiêtoborcu kieruj¹cego samochodem ciê¿arowym
marki VW Transporter. Podczas
kontroli drogowej mundurowi
ujawnili w pojeŸdzie 10 du¿ych
worków z tytoniem. Worki te ani
sam tytoñ nie posiada³ ¿adnych
oznaczeñ tj. znaków akcyzy oraz
oznaczeñ producenta.
Kierowca zapytany o pochodzenie tytoniu pocz¹tkowo twierdzi³, ze
zakupi³ go zagranic¹ do celów ko-

lekcjonerskich a potem zmieni³ zdanie twierdz¹c, ze tytoñ kupi³ na rynku w Gorzowie Wielkopolskim.
Dodatkowo okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nie posiada ¿adnych dokumentów pojazdu ani prawa jazdy,
które zosta³o mu zabrane, gdy¿ kierowa³ pojazdem pod wp³ywem alkoholu. Dalsze ustalenia funkcjonariuszy z ruchu drogowego wskaza³y
na to, ¿e kontrolowany pojazd ciê¿arowy zarejestrowany jest jako
pojazd osobowy.
Kierowca trafi³ zatem do policyjnego aresztu. Us³ysza³ zarzut z
art. 65 Kodeksu Karno Skarbowego, który mówi o paserstwie wyrobów akcyzowych.
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Galeria tygodnika
Maciej i
Szymon

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

Magda

Dbajmy o swoje mienie, uwa¿ajmy na oszustów Policjanci apeluj¹
do wszystkich mieszkañców powiatu aby dbali o swoje mienie, w³aœciwie zabezpieczali przed kradzie¿¹
,czy te¿ dzia³aniem oszustów. W
Resku na parkingu przy sklepie starszy pan pozostawi³ w otwartym samochodzie saszetkê z dowodem
osobistymi legitymacja rencisty.
Oczywiœcie ja straci³ bo z³odziej
wykorzysta³ fakt otwartych drzwi i
skrad³ saszetkê.
Mieszkanka gminy Resko zamówi³a w Internecie 1kg. tytoniu.
Nie sprawdzi³a osoby sprzedaj¹cej
i w paczce zamiast tytoniu otrzyma³a trociny. Straci³a ponad 300 z³.
Wiêksze straty poniós³ gospodarz z jeden ze wsi na terenie gminy
Resko.
Nie ustaleni na chwilê obecn¹

sprawcy z niezabezpieczonego terenu gospodarstwa rolnego skradli 40
rolek siatki ogrodzeniowej, przewód elektryczny i 110 litrów paliwa.
Dodatkowo sprawcy w³amali siê do
pomieszczenia gospodarczego wy³amuj¹c skobel. Ze œrodka zabrali
pi³ê spalinow¹ STIHL i DOLMAR,
siekierê FISKARS oraz 5 litrów
benzyny i 250 litrów oleju napêdowego. Straty s¹ du¿e i wynosz¹
10.630 z³.
Pamiêtajmy zatem o w³aœciwym
zabezpieczeniu w³asnego mienia,
chroñmy je, zabezpieczajmy przez
nieuczciwymi ludŸmi. Mo¿emy tak¿e oznakowaæ swój wartoœciowy
sprzêt urz¹dzeniem typu engrawer.
Dane takiego przedmiotu s¹ wprowadzone do centralnego rejestru.
Potencjalny z³odziej widz¹c takie
oznakowanie nie skusi siê na kradzie¿ przedmiotu, który mo¿e byæ
póŸniej ³atwo rozpoznawalny.
Asp. Anna Gembala
KPP £obez

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych.
Resko, tel. 508 285 242.
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Krzy¿ówka nr 7

W³amania w powiecie
Na terenie powiatu ³obeskiego
policjanci odnotowali w ostatnich
dniach kilka w³amañ do ró¿nych
obiektów.
W £obzie, na terenie dzia³ek
przy ul. Woj. Polskiego nieustalony
sprawca, po wczeœniejszym wy³amaniu drzwi do altanki, wszed³ do
œrodka i skrad³ dekoder cyfrowy o
wartoœci 450 z³.
Dzieñ póŸniej przy ul. Okopowej nieznany sprawca usi³owa³ w³amaæ siê do kontenera, przecinaj¹c
k³ódki zabezpieczaj¹ce drzwi wejœciowe.
Kolejne w³amanie mia³o miejsce
na ulicy Podgórnej w Wêgorzynie,
gdzie w³amywacz dosta³ siê do Zak³adu Betoniarskiego wypychaj¹c
okno. Ze œrodka sprawca skrad³ pieni¹dze w kwocie 4.000 z³, nawigacjê oraz telefon komórkowy. £¹czna

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 brzmia³o:

„Po nitce do k³êbka”
Nagrodê wylosowa³ pan Eugeniusz Ko³odyñski z Wêgorzyna.
Gratulujemy.

suma strat wynosi 4.600 z³.
W Resku natomiast nieustalony
sprawca skrad³ pompê po wczeœniejszym zdemontowaniu pokrywy w³azu przepompowni œcieków.

Dwie kolizje
W miniony czwartek, 17 lutego,
po godzinie 16.00, dosz³o do dwóch
kolizji drogowych. Oko³o godz.
16.30, na drodze £obez - Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem Renault
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, wpad³ w poœlizg
i uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka samochód marki Skoda, kierowany
przez mieszkañca Z³ocieñca.
W £obzie, na ulicy Segala, na
parkingu przed sklepem, kieruj¹cy
samochodem osobowym uderzy³ w
zaparkowany tam pojazd marki VW
Vento i odjecha³ z miejsca zdarzenia.

OG£OSZENIE
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