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17 wrzeœnia - pamiêtamy
Wszyscy
wygrywaj¹,
oprócz
Sarmaty

Mieszkañcy rozpaczaj¹,
a na drogi nie ma pieniêdzy
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INFORMACJE - LISTY

Pojemniki
dla wszystkich
(SIELSKO). Radna
Barbara Górniak
podczas sesji Rady
Miejskiej apelowa³a w
imieniu so³ectwa, aby
wykonaæ ogrodzenia na
pojemniki do segregacji
odpadów komunalnych.
- Pojemniki znajduj¹ siê w œrodku

wsi. W przypadku przepe³nienia
pojemników, co czêsto ma miejsce,
œmieci roznoszone s¹ przez wiatr i
zwierzêta – argumentowa³a radna
Barbara Górniak.
W odpowiedzi na swoj¹ proœbê
us³ysza³a, ¿e o ile ogrodzenie jest
mo¿liwe, o tyle nie ma mowy o zamykanym zasieku, bowiem w miastach
i na wsiach w miejscach publicznych
pojemniki musz¹ byæ ogólnodostêpne.
MM

Monitoring wykona
firma z Gryfic
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na zadanie pod
nazw¹ „System monitoringu wizyjnego miasta £obez – II”. W trybie
przetargu nieograniczonego wp³ynê³y 3 oferty w tym 2 niepodlegaj¹ce
odrzuceniu. Przetarg wygra³a firma P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka z Gryfic.
System monitoringu bêdzie wyposa¿ony w zaawansowane oprogramowanie rozpoznaj¹ce ró¿ne zjawiska na podstawie elektronicznej

Prezes PUK odpowiada na uwagi
czytelnika
Redaktor Naczelny
-Tygodnik £obeskiUl. S³owackiego 6
73-150 £obez
£obez 10 wrzeœnia 2013 r.
W nawi¹zaniu do artyku³u pt.
„Kupa œmieci czeka na uprz¹tniêcie”
z Nr 36(598) z dnia 10 wrzeœnia 2013
r. – Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. w £obzie w
oparciu o Art. 31 pkt 1 oraz Art. 32 pkt
1 Ustawy – Prawo Prasowe – wnosi
o opublikowanie w najbli¿szym numerze za³¹czonego poni¿ej tekstu
stanowi¹cego sprostowanie do
wydrukowanego przez Pañstwo artyku³u.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e
nie przewidujemy i nie oczekujemy w
powy¿szym temacie dalszej polemiki ani dalszych komentarzy.

Ra¿¹ca bezczynnoœæ
i zaniedbanie
obowi¹zków
Poprzednim razem Redakcja
wykrzycza³a, „¿e PUK œmieci wywozi do rowu” - obecnie zarzuca
„ra¿¹ce zaniedbanie obowi¹zków”.
Je¿eli redaktor pisma lokalnego
(po raz kolejny) pozwala sobie na
drukowanie szkaluj¹cego artyku³u,
który jednoznacznie podwa¿a wiarygodnoœæ firmy - to musimy reagowaæ.
W koñcu nie jest nam obojêtne
co ludzie o nas pisz¹, mówi¹ i myœl¹,
tym bardziej gdy jest to opinia k³amliwa i jej jedynym celem jest szkodzenie konkretnej firmie /osobie.
Niepoprawnoœæ Redakcji Tygodnika £obeskiego zmusza nas (po
raz kolejny) do ostrej reakcji.

I nie t³umaczy „Redaktora” fakt,
¿e jest to tylko przedruk notatki przes³anej do redakcji przez bli¿ej nieokreœlonego Czytelnika (zreszt¹
„w szczytnym celu”). Bo i tak Redaktor odpowiada w ca³oœci za treœci
publikowane.
Natomiast, tak na marginesie je¿eli Czytelnik ma cywiln¹ odwagê
znies³awiania, to musi mieæ równie¿
cywiln¹ odwagê do w³asnorêcznego
podpisu z imienia i nazwiska, a tym
samym ponoszenia osobistej odpowiedzialnoœci.
Rzecz dotyczy krótkiego artyku³u który ukaza³ siê w Tygodniku
£obeskim Nr 36 (598) z dnia
10.09.2013 r. pt. „ Kupa œmieci czeka
na uprz¹tniêcie” podpisanego Czytelnik - gdzie we wstêpie zarzucono
„ra¿¹c¹ bezczynnoœæ i zaniedbanie
swoich obowi¹zków przez pracowników Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w £obzie”.
Kochany Panie „Redaktorze” –
ra¿¹ca bezczynnoœæ i zaniedbanie
obowi¹zków przez PUK Sp. z o.o. w
£obzie, w obliczu obecnego stanu
prawnego obowi¹zuj¹cego w gospodarce odpadowej wi¹¿e siê nierozerwalnie z odpowiedzialnoœci¹
prawn¹ i finansow¹ (w³¹cznie z
wykluczeniem firmy z obrotu gospodarczego).
I to nie jest takie sobie hop-siup
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(bo mi siê tylko wyrwa³o).
Je¿eli chce Pan drukowaæ treœci
które wp³ywaj¹ na opiniê publiczn¹,
to podstawowe zasady prawa jak i
etyki zawodowej zmuszaj¹ Pana do
rzetelnoœci i sprawdzania Ÿród³a informacji.
Rzetelnoœæ (niestety) winna objawiæ siê równie¿ w znajomoœci tematu oraz podstawowych aktów
prawnych (a tego Panu jak zwykle
brakuje).
Tymczasem nie zauwa¿y³ Pan, ¿e
od 01 lipca br. odpady komunalne
sta³y siê w³asnoœci¹ Gminy, a PUK
Sp z o.o. w £obzie jest Wykonawc¹
zlecenia/umowy.
Obecnie to Gmina decyduje poprzez zapisy prawa miejscowego,
umowy lub polecenia, o sposobach
postêpowania z odpadami komunalnymi, a Wykonawca ma wype³niæ
zobowi¹zania umowne i dostosowaæ siê do poleceñ.
To ¿e Redakcja poinformowa³a
czytelników o problemie, jest rzecz¹
naturaln¹, natomiast rzucanie bezpodstawnych oskar¿eñ ju¿ nie.
Proszê nie pisaæ k³amstw i nie
wyra¿aæ opinii, które nie znajduj¹
oparcia w faktach, bo w ¿yciu za
ka¿d¹ g³upotê trzeba p³aciæ.
Kazimierz Dzie¿ak, Prezes
Zarz¹du, Przedsiêbiorstwa Us³ug
Komunalnych, Sp. z o.o. w £obzie

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie w gazetach:

Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

analizy obrazu, w przysz³oœci w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR oraz systemy wspomagaj¹ce i automatyzuj¹ce pracê
osób w Centrum Monitoringu z wykorzystaniem inteligentnych modu³ów analizy obrazu. System bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ pod³¹czenia do sygnalizacji ulicznej w celu tworzenia
zestawieñ pojazdów ³ami¹cych przepisy ruchu drogowego z rozpoznanymi numerami tablic rejestracyjnych.
Zadaniem wykonawcy jest dostarczenie niezbêdnych urz¹dzeñ,
materia³ów i oprogramowania wraz z
ich monta¿em, instalacj¹ i konfiguracj¹. Ma równie¿ obowi¹zek uruchomiæ w pe³ni sprawny ca³y system i
wykonaæ próby dzia³ania. W zakres
prac wchodzi równie¿ przeszkolenie z
obs³ugi systemu pracowników gminy oraz dostarczenie instrukcji obs³ugi. Wykonawca zintegruje system
z istniej¹c¹ sieci¹ LAN w Komendzie
Policji i w budynku Urzêdu Miasta.
Prace maj¹ zostaæ zakoñczone
wraz z koñcem listopada.
MM
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Zespó³ Szkó³
w £obzie do
modernizacji?
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Sesja w powiecie
(£OBEZ). Dzisiaj, 24 wrzeœnia,
o godz. 16.00 w starostwie w £obzie
rozpocznie siê sesja Rady Powiatu.
Tradycyjnie, przed rozpoczêciem obrad, starosta zda sprawozdanie z prac zarz¹du miêdzy sesjami.
Kolejne informacje bêd¹ dotyczyæ: przebiegu wykonania bud¿etu
powiatu ³obeskiego za I pó³rocze
2013, wytycznych Zarz¹du Powiatu
£obeskiego ustalonych do opracowania projektu bud¿etu powiatu na
2014 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2014-2020.
Zostan¹ równie¿ przekazane informacje na temat akcji ¿niwno-skupowej oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu ³obeskiego.

W dalszej czêœci sesji radni
otrzymaj¹ projekty uchwa³ w sprawie: okreœlenia zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej, na
które przeznacza siê œrodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki pracy oraz nagród i niektórych
innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze
stosunku pracy.
Kolejny projekt uchwa³y dotyczy ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osi¹gniêcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej. Radni podejm¹ równie¿ uchwa³ê w sprawie zmian w tegorocznym bud¿ecie.
MM

Sesja w Wêgorzynie
(£OBEZ). Starostwo ³obeskie
zamierza jeszcze w tym roku przyst¹piæ do remontu dachu w Zespole
Szkó³. Ca³oœciowy remont byæ mo¿e
w roku przysz³ym.
O koniecznoœci remontu Zespo³u Szkó³ w £obzie podczas sesji Rady
Powiatu rozmawiano niejednokrotnie. G³osów przeciwnych nie by³o,
jedyn¹ barier¹ by³y pieni¹dze.
- Posiadamy projekt remontu Zespo³u Szkó³ w £obzie. Prace planujemy rozpocz¹æ ju¿ w tym roku. Bêdzie
to jedynie remont dachu. Ca³oœciowy remont na kwotê ponad 1,5 mln z³

Kupiê
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 664 944 635

planujemy rozpocz¹æ w przysz³ym
roku, ale ostateczne decyzje zapadn¹ (podobnie, jak i w przypadku
inwestycji drogowych) w trakcie
prac nad bud¿etem powiatu na rok
2014. Rygory, jakie na samorz¹dy
narzucaj¹ nowe regulacje prawne
oraz kryzys, nie pozwalaj¹ na jednoznaczne okreœlenie naszych mo¿liwoœci finansowych w zakresie inwestycji, przed otrzymaniem wskaŸników do konstrukcji nowego bud¿etu. Te natomiast ministerstwo finansów przesy³a nam dopiero w paŸdzierniku – wyjaœni³ starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski.
MM

(WÊGORZYNO). W czwartek
26 wrzeœnia o godz. 14.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
rozpocznie siê sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji odbêdzie siê wrêczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Po tej uroczystoœci zarówno radni, jak i mieszkañcy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wniesienia interpelacji, wniosków oraz zapytañ, na które otrzymaj¹ odpowiedzi pod koniec sesji.
Zebrani na sesji zapoznaj¹ siê ze
stanem oœwiaty oraz z dzia³aniami
burmistrz Wêgorzyna podjêtymi pomiêdzy sesjami.

Skup i sprzeda¿
surowców wtórnych
Barsul Stanis³aw
£obez, ul. Podgórna 4D

Zapraszamy

Podejmowanie uchwa³ radni rozpoczn¹ od uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych do roku 2016.
Kolejna uchwa³a bêdzie dotyczyæ
nowych stawek za wodê i œcieki.
Radni zadecyduj¹ o przyst¹pieniu Gminy Wêgorzyno do Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
i przyjêcie jego statutu ze zmianami.
Kolejna uchwa³a bêdzie dotyczyæ
zmian w bud¿ecie. Radni rozpoczn¹
równie¿ pracê nad projektem bud¿etu na rok przysz³y, a w szczególnoœci
nad tym, jakie zadania w przysz³ym
roku nale¿y zrealizowaæ.
MM

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750
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Zdecyduj¹ na najbli¿szej sesji

Podwy¿ki za
wodê i œcieki
(WÊGORZYNO). Podczas najbli¿szej sesji Rady Miejskiej rajcy wêgorzyñscy bêd¹ musieli podj¹æ decyzjê w sprawie zatwierdzenia b¹dŸ nie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków.
Wodoci¹gi Zachodniopomorskie w Goleniowie zaproponowa³y
wzrost ceny wody o 1,15 z³ brutto za
m. szeœc. dla gospodarstw domowych, przemys³owych i pozaprzemys³owych odbiorców us³ug. Tyle
samo mia³aby zap³aciæ gmina za
wodê pobran¹ z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczonego wg wodomierza g³ównego (z³/odbiorca/m-c)
zgodnie z propozycj¹ przedsiêbiorstwa mia³aby wzrosn¹æ z 5,40 z³ brutto do 6,81 z³ brutto. Stawka op³aty
abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza przy
punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz
g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub
w³aœcicielem budynku) (z³/odbiorca/m-c) mia³aby zwiêkszyæ siê z 4,41
z³ do 4,99 z³ brutto. Stawka op³aty

abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wed³ug przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody (z³/odbiorca/m-c) zgodnie z
propozycj¹ mia³aby wzrosn¹æ z 4,05
z³ do 5,47 z³ brutto.
Z kolei stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego
wed³ug wodomierza dodatkowego,
mierz¹cego iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody (dla dostarczenia wody i
odprowadzenia œcieków) (z³/o
dbiorca/m-c) ma pozostaæ bez zmian.
Znacznie mia³aby równie¿ wzrosn¹æ cena za œcieki. I tak z 1 m.szeœc.
odebranych œcieków mieszkañcy
gminy, zgodnie z nowym taryfikatorem mieliby zap³aciæ 8,75 z³ brutto,
gdy dotychczasowa stawka wynosi³a 5,29 z³ brutto.
Z takimi stawkami nie zgodzi³a siê
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, uznaj¹c je za zbyt wysokie.
18 wrzeœnia odby³o siê spotkanie
burmistrz z przedstawicielem Wodoci¹gów Zachodniopomorskich,
podczas którego ustalono, ¿e przedsiêbiorstwo przed³o¿y korektê
wniosku taryfowego na posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej w poniedzia³ek, 23 wrzeœnia. W czwartek z kolei
nad wnioskiem pochyl¹ siê radni,
choæ kompetencja rady ogranicza
siê w tym wypadku jedynie do wyra¿enia opinii.
MM

Pieni¹dze na razie
na papierze
(REGION). Samorz¹dy - teoretycznie na organizacjê i finansowanie dodatkowych zajêæ w przedszkolach, w tym na naukê jêzyka
angielskiego, otrzyma³y pieni¹dze. W praktyce - jedynie na papierze.
Fizycznie ¿adnych pieniêdzy
gminy jeszcze nie dosta³y. Nie oznacza to jednak, ¿e nie wp³yn¹ do bud¿etu gmin i ¿e samorz¹dy do tego
czasu zwolnione s¹ z obowi¹zku finansowania zajêæ dodatkowych.
Finansowanie przez pañstwo zajêæ
dodatkowych ma na celu g³ównie
odci¹¿enie rodziców, i co za tym idzie
- wyrównanie szans dla wszystkich

dzieci. Dodatkowo reforma mia³a
zachêciæ samorz¹dy do stworzenia
nowych miejsc pracy w przedszkolach.
W tym roku dotacja na jedno
dziecko ma wynosiæ 414 z³ w wieku od
2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym, w roku przysz³ym – 1242 z³.
Rodzice za zajêcia nie mog¹ p³aciæ wiêcej ni¿ 1 z³, pieni¹dze z pañstwa to czêœciowa rekompensata
wp³ywów dla gmin, jakie mia³y z tytu³u op³at za przedszkole przez rodziców.
Na zorganizowanie dodatkowych zajêæ w przedszkolach w tym
roku rz¹d przeznaczy³ ponad 500 mln
z³ w skali kraju.
MM
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Ba³agan w urzêdzie,
a drogi czekaj¹

(£OBEZ). Od d³u¿szego czasu
trwaj¹ rozmowy pomiêdzy starostwem a gmin¹ £obez na temat przejêcia dróg od skarbu pañstwa i uregulowania kwestii dbania o nie.
Teoretycznie w tej sprawie mieli
spotkaæ siê przedstawiciele gminy i
starostwa, aby w ramach zamiany
dróg doprowadziæ do ³adu. Istniej¹cy ba³agan jest szczególnie dotkliwy
w okresie zimowym, gdy nie ma kto
odœnie¿aæ dróg. Tak siê dzieje w
Tarnowie, Ro¿nowie, Worowie od
wielu lat. Wstêpne ustalenia by³y
takie, ¿e powiat przejmie odcinki
dróg nale¿¹ce do skarbu pañstwa w
wymienionych miejscowoœciach, w
zamian odda gminie ulice w £obzie,
które zgodnie z definicj¹ nie powinny stanowiæ dróg powiatowych. O
tym, które to mia³yby byæ ulice, mieli
postanowiæ pracownicy urzêdów.
Zamiast tego jednak burmistrz
£obza napisa³ pismo do starosty
³obeskiego, w którym napisa³:
„W zwi¹zku z brakiem powo³ania
jednostki zajmuj¹cej siê zarz¹dzaniem i utrzymaniem (w celu zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym), odcinków dróg przebiegaj¹cych przez miejscowoœci Worowo,
Ro¿nowo £obeskie, Tarnowo burmistrz £obza zwraca siê z proœb¹ o
uregulowanie stanu prawnego i
podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zakwalifikowania” odcinków dróg
do kategorii dróg publicznych - chodzi o drogi w Ro¿nowie, Tarnowie i
Worowie.
Burmistrz nadmieni³ przy okazji,
¿e drogi te s¹ w³asnoœci¹ skarbu
pañstwa, a takimi drogami zarz¹dza
starostwo.
W odpowiedzi starosta wyjaœni³
m.in., ¿e starostwo nie ma obowi¹zku zarz¹dzaæ drogami skarbu pañstwa, bowiem dla tego celu w³adaj¹cy drogami powo³uj¹ zarz¹dy dróg.
Starosta poinformowa³ burmistrza równie¿ o tym, ¿e w sprawie
dróg toczy siê ju¿ postêpowanie o
uregulowanie stanu prawnego na
wniosek Starosty £obeskiego.

Z treœci pisma wynika równie¿, ¿e
„Wojewoda Zachodniopomorski w
odniesieniu do dróg w obrêbie Ro¿nowo i Worowo 28.10.2009 roku, a
dla Tarnowa 08.12.2011, wyda³ decyzje stwierdzaj¹ce nabycie mienia
przez gminê z mocy samego prawa,
rozstrzygaj¹c tym samym, kto powinien pe³niæ zarz¹d ww. drogami. Jednak¿e proces nabycia nie jest ostatecznie rozstrzygniêty. Fakt, ¿e gmina £obez – powo³uj¹c siê na nieistotne okolicznoœci z punktu widzenia realizacji potrzeb mieszkañców
miejscowoœci Tarnowo, Ro¿nowo
£obeskie i Worowo – odwo³a³a siê
od ww. decyzji i obecnie trwa procedura odwo³awcza, nie zmienia statusu tych dróg ani te¿ wybitnie lokalnego jej znaczenia dla mieszkañców
wsi. Uchylanie siê gminy od pe³nienia swoich obowi¹zków wobec
wspólnoty w zakresie cyt. „ gminnych dróg, ulic mostów, oraz organizacji ruchu drogowego” (…) w tej
sytuacji nie obci¹¿a Powiatu £obeskiego”. Z pisma jasno wynika, ¿e
drogi s¹ w zarz¹dzie gminy, przynajmniej do czasu rozstrzygniêcia procedury odwo³awczej. Starosta zaznaczy³ równie¿, ¿e bez wzglêdu na
wynik postêpowania, nie zamierza
wystêpowaæ do w³aœciwych organów
o wyra¿enie zgody na przejêcie odcinków dróg, o które toczy siê spór.
Dodatkowo starosta zwróci³
uwagê równie¿ na to, ¿e burmistrz
pozytywnie zaopiniowa³ wstêpny
projekt podzia³u - w formie postanowienia. Zosta³a wydana decyzja
burmistrza zatwierdzaj¹ca podzia³,
Rada Miejska w £obzie 30.06.2004
roku podjê³a uchwa³ê Nr 155/04 w
sprawie zaliczenia do kategorii dróg
– ulic gminnych na terenie gminy
£obez drogê Ro¿nowo-Nêtno na
d³ugoœci 1,30 km. Tym samym burmistrz nie doœæ, ¿e wniós³ o odwo³anie od decyzji wojewody przyznaj¹cej nieodp³atnie w³asnoœæ dzia³ki, to
wnosi o jej „zakwalifikowanie” do
kategorii drogi powiatowej, gdy
Rada Miejska zakwalifikowa³a j¹ ju¿
do drogi gminnej.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Gala fina³owa XIII Edycji Kampanii „Zachowaj
Mieszkañcy
TrzeŸwy Umys³”
rozpaczaj¹, a na drogi Zuzia Szymanek
nie ma pieniêdzy
laureatk¹ nagrody
(POWIAT). O ile g³ówne drogi
dojazdowe do miast na terenie powiatu nie s¹ najgorszej jakoœci, to
ju¿ poruszanie siê drogami do ma³ych miejscowoœci stwarza niebezpieczeñstwo wypadku. Mieszkañcy
nie wiedz¹ ju¿ do kogo maj¹ skierowaæ swój g³os rozpaczy, skoro od
kilkunastu lat s³ysz¹ jedynie obietnice.

Zaniedbywane od lat drogi nie
sposób naprawiæ, gdy zarówno
gminy, jak i powiat maj¹ niewielkie
fundusze na ten cel. W tym roku
Zarz¹d Dróg Powiatowych na wykonanie remontów dróg nie ma ¿adnych pieniêdzy z bud¿etu. Równoczeœnie mieszkañcy Iglic uszkadzaj¹
samochody, poruszaj¹c siê jedyn¹
droga dojazdow¹ do ich miejscowoœci. Nie mog¹ skorzystaæ z autobusu
liniowego, bo takiego nie ma. Mieszkañcy Policka w tej¿e gminie od 13 lat
prosz¹ o utwardzenie oko³o 800.
metrowego odcinka od krzy¿a. Na
drodze do Komorowa mo¿na uszkodziæ samochód, staraj¹c siê w miarê
bezpiecznie przejechaæ. Takich dróg
w powiecie jest wiele, ale szanse na
ich naprawienie s¹ mizerne, zwa¿ywszy na politykê rz¹du w kwestii dróg
lokalnych.
Drogi lokalne to 95 proc. wszystkich dróg w Polsce. Tymczasem nak³ady przeznaczane na nie s¹ mniejsze, ni¿ na pozosta³e 5 proc. dróg
krajowych. W konsekwencji mamy

coraz wiêcej porz¹dnych ekspresówek i autostrad, a zarazem zaniedbanych, wrêcz niebezpiecznych dróg
dojazdowych, na których ginie w
wypadkach najwiêcej ludzi. W przysz³ym roku ma byæ jeszcze gorzej.

Cztery razy mniej na drogi
W przysz³ym roku zamiast obiecanego miliarda na drogi lokalne,
zostanie przyznanych 250 mln z³ –
zgodnie z now¹ propozycj¹ Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
odnoœnie Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zgodnie z propozycj¹ nowego
podzia³u œrodków na „schetynówki”, dla województwa zachodniopomorskiego na rok przysz³y zaplanowano 13.720 tys. z³, czyli o po³owê
mniej, ni¿ w tym roku. Projektowana
uchwa³a przewiduje równie¿, ¿e gmina mo¿e otrzymaæ dofinansowanie
tylko na jedn¹ drogê, powiat ziemski
– na dwa zadania rocznie. Wojewodowie bêd¹ jednak mogli zwiêkszyæ
limity, o ile koszt remontów dróg nie
przekroczy planowanej kwoty dla
województwa.
Najwiêcej pieniêdzy przewidziano na rok 2015. Dla województwa
zachodniopomorskiego kwota ta ma
wynieœæ prawie 55 milionów z³. To i
tak kropla w morzu potrzeb, bo ju¿
trzeba naprawiaæ drogi, które by³y
remontowane kilka lat temu, jak ta
wojewódzka, z £obza przez Radowo
Ma³e do Nowogardu.
MM

Do³o¿¹... 20 tysiêcy
(RESKO). Burmistrz Reska zwróci³ siê z proœb¹ do zarz¹du powiatu
³obeskiego o zabezpieczenie na
przysz³y rok œrodków finansowych
na wspó³finansowanie przebudowy
ul. Prusa w Resku. Zarz¹d Powiatu
zadeklarowa³ uczestnictwo w tej inwestycji w kwocie 20 tys. z³.

Warto zaznaczyæ, i¿ gmina Resko
w zwi¹zku z budow¹ kanalizacji w
mieœcie wykona³a lub wykona we
w³asnym zakresie gruntowne remonty ulic powiatowych (tj. ul.
Gdañskiej, Buczka, 1 Maja, Kopernika, Koœciuszki, D¹browszczaków, al.
Wolnoœci).
MM

Kolejne podejœcie
do dróg
(POWIAT). Zarz¹d Powiatu
sk³ada dwa wnioski do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwszy dotyczy realizowanej ju¿ trzeci¹ kadencjê inwestycji

g³ównej

drogowej Resko – Wêgorzyno. Drugi wniosek - drogi Borkowo – Dobra.
W tych inwestycjach nie partycypuj¹ samorz¹dy gminne.
MM

Zachowaj TrzeŸwy Umys³ to
ogólnopolska kampania podejmuj¹ca problem profilaktyki uzale¿nieñ,
realizowana od 2002 roku. Projekt
organizuj¹: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i
Fundacja „TrzeŸwy Umys³”. Celem
kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu
¿ycia oraz atrakcyjnych dla dzieci i
m³odzie¿y zachowañ prospo³ecznych jako alternatywy wobec wielu
patologii, szczególnie picia alkoholu, za¿ywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania Zachowaj TrzeŸwy Umys³ realizuje cele
poprzez œcis³¹ wspó³pracê z samorz¹dami lokalnymi w ca³ym kraju. Co
roku kampania realizuje wiele ciekawych konkursów.
Konkurs pod has³em „Na tropie
piêkna” by³ przeznaczony dla
uczniów szkó³ podstawowych. Na
konkurs nap³ynê³o tysi¹ce prac z
ca³ego kraju. Uczniowie naszej szko³y równie¿ wziêli w nim udzia³. Laure-

atk¹ nagrody g³ównej zosta³a uczennica naszej szko³y Zuzanna Szymanek.
18 wrzeœnia 2013 r. w Centrum
Olimpijskim w Warszawie odby³a siê
Gala Fina³owa XIII Edycji Kampanii
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, podczas której Zuzia odebra³a nagrodê.
Galê prowadzi³ dziennikarz TVN24
Jakub Porada. W uroczystoœci
uczestniczyli: Piotr Adamski - prezes
fundacji, Krystyna Kubczak - dyrektor biura, przedstawiciele Komendy
G³ównej Policji, Ambasady USA,
w³adz pañstwowych oraz inni znakomici goœcie. Podczas fina³u Zuzi towarzyszy³a mama, dyrektor szko³y
pani Beata Zapalska oraz pedagog
szkolny pani Gra¿yna Tymoszczuk.
Bardzo siê cieszymy, ¿e praca Zuzi
zosta³a tak wysoko oceniona i nagrodzona. Jest to du¿e wyró¿nienie
dla naszej szko³y.
Zuziu! Serdecznie Ci gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Wicedyrektor Ilona Osieczko
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17 wrzeœnia - pamiêtamy

(£OBEZ) Rocznica napaœci
Niemców na Polskê 1 wrzeœnia
1939 r. obchodzona jest oficjalnie
przez Pañstwo Polskie, natomiast
druga napaœæ, przez Zwi¹zek Sowiecki, 17 wrzeœnia, by³a do tej pory
pomijana. Upominaj¹ siê o pamiêæ o
tej napaœci Sybiracy, którzy w tym
dniu spotykaj¹ siê, by przypominaæ
nam o konsekwencjach tamtej
agresji.
Tradycyjnie wszyscy chêtni
spotkali siê cmentarzu komunalnym
w £obzie, gdzie w kaplicy zosta³a
odprawiona Msza œwiêta, z piêknym
kazaniem ks. Paw³a z ³obeskiej parafii. Nastêpnie wszyscy przeszli na
plac przy krzy¿u Sybiraków, pod którym delegacje szkó³ i urzêdów, w tym
Stra¿y Po¿arnej i Policji, z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. Sporo by³o m³odzie¿y, Sybiraków, ich dzieci. By³y poczty sztandarowe szkó³ ³obeskich.
Cmentarnej zadumie towarzyszy³ z
oddali dŸwiêk tr¹bki pana Dariusza
Ledziona.
Po uroczystoœciach na cmentarzu, obchody kontynuowane by³y w
£obeskim Domy Kultury, gdzie nauczyciele i uczniowie Zespo³ Szkó³

przygotowali dla Sybiraków program artystyczny. Trzeba przyznaæ,
³za krêci³a siê w oku, gdy m³odzie¿
recytowa³a i œpiewa³a piosenki nawi¹zuj¹ce do tamtych wydarzeñ.
Rys historyczny wywózek i zes³añ
Polaków przygotowa³ nauczyciel
historii pan Ryszard Krzêæko, wnuk
Sybiraczki, muzycznie program
opracowa³a pani Bo¿ena Kordyl, we
wspó³pracy z pani¹ Dorot¹ Kotwick¹. A¿ prosi siê, by wys³ucha³o
go wiêksze grono m³odych ludzi,
mo¿e w szkole, dla wszystkich, na
jakimœ spotkaniu z Sybirakami.
O swoich odczuciach zwi¹zanych z t¹ rocznic¹, w nawi¹zaniu do
osobistych losów matki Sybiraczki
mówi³ jej syn, starosta Ryszard Brodziñski.
Za te s³owa, piosenki, atmosferê
i szczeroœæ podziêkowa³a pani Zofia
Majchrowicz, szefuj¹ca Sybirakom,
która zaznaczy³a, ¿e sama ci¹gle na
nowo poznaje tamt¹ historiê. By³
pan Leonard Szczucki, jeden z za³o¿ycieli Ko³a Zwi¹zku Sybiraków.
Przez chwilê byliœmy ma³¹ kresow¹
wspólnot¹, zaduman¹, zas³uchan¹,
pulsuj¹c¹ polskim losem naszych
przodków.
KAR

Remis w wyborach uzupe³niaj¹cych w Dobrej

Radna wylosowana!
(DOBRA) Bardzo rzadko dochodzi w wyborach do takiej sytuacji, ¿e dwóch kandydatów dostaje
tyle samo g³osów. Taka sytuacja zdarzy³a siê w wyborach uzupe³niaj¹cych w gminie Dobra.
Wybory odby³y siê w niedzielê,
22 wrzeœnia 2013 r., w okrêgu nr 7,
obejmuj¹cym wsie Wojtaszyce i
Wrzeœno. O mandat ubiega³y siê
dwie kandydatki: 66-letnia Zenobia
Józefa Krzak i 39-letnia Wioletta Jadwiga Perek, obie z Wojtaszyc.
Do urn posz³o zaledwie 54 wyborców (frekwencja 14,35 procent),
którzy po równo obdarzyli g³osami
swoje kandydatki, oddaj¹c na obie
po 26 g³osów (dwa by³y niewa¿ne).
W tym przypadku, aby dokonaæ
wybory, komisja wyborcza musia³a
przeprowadziæ losowanie. Los

wskaza³ na m³odsz¹ kandydatkê Wiolettê Jadwigê Perek, która obejmie mandat radnej Rady Miejskiej w
Dobrej.
KAR
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ZARZ¥D POWIATU
og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci: Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr 6/
1, pow. 0,3491 ha, sklasyfikowana jako „B”. Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie
Resko przy ul. Stodólnej. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym,
uzbrojona w energiê elektryczn¹, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ
dz. oko³o 700 mkw. - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu
zadrzewiona (œwierki, orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych,
publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga
wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej
pow. u¿. 633,61 mkw.: w tym: parterowy budynek gara¿owy o pow. u¿. 16,02
mkw. -1970 r., budynek gara¿owy o pow. u¿. 118,90 mkw. - 1935 r., budynek
gospodarczy pow. u¿. 282,66 mkw. - dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹ - 1935 r., budynek gospodarczy o pow. u¿. 44,65
mkw. - 1935 r., jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej
2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38 mkw. - 1935 r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania
- zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne
wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

Pomimo, ¿e pochodzimy z ró¿nych czêœci Polski, to mamy wspólne poczucie humoru i potrafimy siê
cieszyæ wraz ze szczêœliwymi ludŸmi.
W dniu 21.09.013 r., o godz. 17. z
minutami, przeje¿d¿a³ orszak weselny drog¹ nr 20, przez Winniki. M³odzi ludzie œlubowali sobie mi³oœæ
dozgonn¹ - oby wytrwali w tych œlubach, bo to czasy takie trudne i pokus tak wiele, ale zaufali Bogu i sobie, wiêc jad¹ siê weseliæ!

Na drodze w Winnikach mieszkañcy ustawili „bramê”. Do sto³u
przysz³a m³oda para, oczywiœcie jak
przysta³o na powa¿nych goœci - nie
przybyli z pust¹ rêk¹. Od mieszkañców Winnik otrzymali… ¿yczenia i
upominki, to mo¿e poœwiadczyæ
œwiadkowa ceremonii. I ja tam by³em, a co widzia³em, to pañstwu opisa³em, a M³odym - ³ask Bo¿ych ¿yczê
oraz Szczêœcia, i Szczêœcia, i jeszcze
raz Szczêœcia!!!
Andrzej z Winnik, 21.09.013 r.

Kolejowa wizytówk¹?
(£OBEZ). Gmina £obez podjê³a
dzia³ania zmierzaj¹ce do remontu
ul. Kolejowej w £obzie. Czy tym
razem zamierzenie zostanie zrealizowane?
Od pocz¹tku wrzeœnia trwa nabór wniosków przez Wojewodê Zachodniopomorskiego do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo
– Dostêpnoœæ – Rozwój” na rok
2014. w zwi¹zku z tym burmistrz
£obza Ryszard Sola zwróci³ siê do
zarz¹du powiatu ³obeskiego z
proœb¹ o nawi¹zanie wspó³pracy w
zakresie przebudowy i remontu drogi powiatowej, ul Kolejowej w
£obzie.
W latach ubieg³ych ju¿ do takiego remontu mia³o dojœæ, dosz³o jednak do nieporozumienia i z remontu
nici. Przypomnijmy, ¿e wówczas
zgodnie ze wstêpnym porozumieniem z województwem remont ulicy
Kolejowej mia³ byæ dofinansowany
w po³owie. Gmina £obez mia³a wykonaæ remont swojej czêœci, to znaczy drogi odbiegaj¹cej od ul. Kolejowej i wiod¹cej przy stacji PKP.
Wszystko sz³o dobrze, póki woje-

wództwo nie zmieni³o zasad gry i
zamiast 50 proc. dofinansowania
postanowi³o przeznaczyæ 30 proc.
Wówczas zarz¹d powiatu wyst¹pi³ z
wnioskiem do gminy, by to ona przejê³a na siebie dofinansowanie brakuj¹cych 20 proc., starostwo pozosta³oby przy dofinansowaniu, do
którego siê zobowi¹za³o, czyli do
po³owy kosztów. Kwestia dotyczy³a
oko³o 100 tys. z³. Gmina wówczas nie
zgodzi³a siê na takie rozwi¹zanie.
Obecnie, gdy pojawi³a siê kolejna mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania, równie¿ po³owy kosztów zadania, burmistrz wyst¹pi³ z wnioskiem do zarz¹du powiatu, aby dofinansowa³ remont drogi ju¿ nie w
wysokoœci 30, a 20 proc. Gmina mia³aby ze swojej strony do³o¿yæ 30
proc. ceny. Szacowany koszt zadania wynosi ponad milion z³. Nabór
wniosków trwa do 30 wrzeœnia, wiêc
burmistrz prosi³ o szybkie, wnikliwe
i pozytywne rozpatrzenie proœby.
Zarz¹d powiatu ze swojej strony
przyj¹³ propozycjê. Obecnie trwaj¹
prace nad treœci¹ porozumienia, które ma byæ zawarte miêdzy Gmin¹
£obez i Powiatem £obeskim. MM

Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia
kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y zarz¹d
zostanie wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.
Cena wywo³awcza - 299.900 z³. Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi
14.950 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do
pe³nych dziesi¹tek z³otych (3.000 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT
Przetarg rozpocznie siê dnia 29 paŸdziernika 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy
je¿eli najpóŸniej w dniu 25.10.2013r. wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000
1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium
wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo
zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium,
na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402 0009 5828
w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania
rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu
odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania
granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65
1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty
zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³ brutto. Z ¿¹daniem
kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14,
I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania
przyczyn.
£obez, dnia 18.09.2013 r.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski
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Wo³yñ we wspomnieniach œwiadków
(£OBEZ). W pi¹tek, 20 wrzeœnia 2013 r., o godz. 17.00 w £obeskim Domu Kultury rozpoczê³o siê
spotkanie historyczne pn. „Wo³yñ
we wspomnieniach œwiadków”.
Spotkanie zorganizowa³ i poprowadzi³ Kazimierz Rynkiewicz, redaktor naczelny Tygodnika £obeskiego.
Honorowymi goœæmi spotkania
byli œwiadkowie wydarzeñ maj¹cych miejsce w województwie tarnopolskim: Stefania Michalczyszyn
oraz Micha³ Michalczyszyn.
Œwiadkowie wydarzeñ opowiadali o ¿yciu przed wojn¹, wspominaj¹c wspólne zabawy z dzieæmi ukraiñskimi, szko³ê, stosunki spo³eczne.
Mówili równie¿ o mordach dokonywanych przez cz³onków UPA na
polskiej ludnoœci, wszystko okraszaj¹c rysem historycznym. Podczas spotkania nie by³o, czego obawiali siê niektórzy, nawo³ywañ do
nienawiœci, nacjonalizmu itp. Nie to
bowiem by³o celem spotkania, a poznanie wydarzeñ i próba zrozumienia
przyczyn nienawiœci i agresji w stosunku do polskiej, najczêœciej niebyt zamo¿nej wiejskiej ludnoœci.
O ile historia zwi¹zana z napaœci¹
Niemiec hitlerowskich na Polskê i
dzia³añ na terenie naszego kraju s¹
znane, o tyle wydarzenia na Wschodzie wci¹¿ pozostaj¹ niewypowiedziane. Poznanie historii w sposób
rzeczowy, nie niesie za sob¹ antago-

nizmów – a prowadzi do zrozumienia.
W drugiej czêœci spotkania Barbara Górniak prezes Stowarzyszenia
Kresowian z Kuropatnik opowiada³a o realizowanych projektach na
rzecz ludnoœci przesiedlonej w te
strony po II wojnie œwiatowej. Podkreœla³a, ¿e istotn¹ rzecz¹ dla obecnych pokoleñ jest zachowanie
wspomnieñ i relacji osób, które pamiêtaj¹ wojnê i czasy powojenne, zachowanie tradycji i w³asnych korzeni. Zwróci³a równie¿ uwagê na paradoks maj¹cy miejsce na ziemiach
zachodnich Polskich. Otó¿ przy korzystaniu z pieniêdzy zewnêtrznych
szczególny nacisk k³adziony jest na
kultywowanie tradycji, jakie mia³y
miejsce na danym terenie. O ile nie
ma z tym problemu na terenach
rdzennych Polski, o tyle tutaj, na
zachodzie, zaczyna byæ problem. Bo
co to znaczy – kultywowanie trady-

kaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

NietrzeŸwy kieruj¹cy

Czwarty nietrzeŸwy

16.09.2013 roku oko³o godz.
16.55 w £obzie, na placu Spó³dzielców mieszkaniec £obza kierowa³ samochodem osobowym marki Citroen w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,72 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

17.09.2013 roku o g. 22:55 w
£obzie na ul. Koœciuszki mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³
motorowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,76 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Drugi nietrzeŸwy

19.09.2013 r. o godzinie 16.10 w
£obzie na ul. Ogrodowej, mieszkaniec gminy £obez kierowa³ samochodem osobowym marki Citroen ZX w
stanie nietrzeŸwoœci (1,35 mg/l).

16.09.2013 r. o godzinie 22.00 w
£obzie, na ul. Armii Krajowej, mieszkaniec £obza kierowa³ samochodem
osobowym marki Citroen w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
1,60 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Trzeci nietrzeŸwy
16.09.2013 roku o g. 17:50 w Runowie Pomorskim na ul. Kolejowej
mieszkaniec gminy £obez kierowa³
motorowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1,43 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu,
przy czym naruszy³ te¿ s¹dowy za-

cji, jakie mia³y miejsce na danym terenie? Okazuje siê, ¿e ³atwiej pozyskaæ pieni¹dze na kultywowanie tradycji niemieckich, ni¿ polskich kultywowanych przez przodków np. na
Wschodzie. Jak t³umacz¹ urzêdnicy

– Wchód to teraz inne kraje np.
Ukraina i nie bêd¹ finansowaæ tradycji, jakie mia³y miejsce na tamtym
terenie. Nie bacz¹ przy tym na to, ¿e
wówczas to by³y polskie ziemie, a
tradycje s¹ polskie do dziœ. MM

Sprz¹tanie Œwiata
w SP Resko

Pi¹ty nietrzeŸwy

Kolizja
21.09.2013 roku o g. 13:50 w
£obzie na skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki - Przyrzeczna mieszkanka
£obza, kieruj¹c samochodem marki
BMW, nie udzieli³a pierwszeñstwa
przejazdu, wyje¿d¿aj¹c z ulicy podporz¹dkowanej i uderzy³a w prawid³owo jad¹cy samochód marki Citroen, kierowany przez mieszkañca
£obza.

(RESKO) 20 wrzeœnia 2013 r.
odby³a siê akcja pt. „Odkrywamy
czyst¹ Polskê”, w któr¹ w³¹czy³a
siê równie¿ nasza szko³a.
Wszyscy uczniowie (kl. I –VI)
zostali przeszkoleni na temat segregacji œmieci. W szkole pojawi³y siê
pojemniki o ró¿nym przeznaczeniu:
zielone – na odpady biodegradowalne, ¿ó³te – na plastik, niebieskie – na
szk³o.

Sprz¹taliœmy nie tylko teren
wokó³ szko³y, tak¿e park miejski,
okoliczne lasy, dotarliœmy do ul.
Dzier¿ona, Górnej. Ka¿dy by³ zaopatrzony w rêkawiczki oraz – niezbêdne – kolorowe worki, w zale¿noœci od
rodzaju œmieci. W nagrodê za
owocn¹ pracê, wszyscy uczniowie
otrzymali pieczone kie³baski. Pogoda dopisa³a, humory równie¿, szkoda, ¿e taka akcja ma miejsce tylko raz
w roku.
Justyna Walczykiewicz
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Wspomnienia z Kuropatnik
(£OBEZ) Pani Stefania Michalczyszyn i pan Micha³ Michalczyszyn podczas spotkania
poœwiêconego eksterminacji
ludnoœci polskiej w Ma³opolsce
wschodniej podzielili siê swoimi
wspomnieniami z uczestnikami spotkania. Oboje urodzili
siê i wychowywali w Kuropatnikach, w by³ym województwie
tarnopolskim, na Kresach II
RP.
Szko³a w okresie II RP
Stefania Michalczyszyn: - Szko³a by³a zorganizowana w prywatnych mieszkaniach. W tym celu gospodarz udostêpnia³ pokój w swoim
domu. W szkole uczyli siê Polacy z
Ukraiñcami, osobno jedynie by³y
lekcje religii.
Micha³ Michalczyszyn: - Byliœmy mieszkañcami wsi, rodzice byli
rolnikami, utrzymywali siê z gospodarstwa rolnego. Jak wygl¹da³y relacje Polaków z osobami narodowoœci ukraiñskiej? Wed³ug mojej oceny to ja, jako m³odzieniec, chodz¹cy
do szko³y powszechnej od I do VII
klasy, nie wyczu³em ¿adnej ró¿nicy
pomiêdzy m³odzie¿¹ szkolna polsk¹
a ukraiñsk¹. Ró¿nica by³a tylko taka,
¿e ten Polak, a ten Ukrainiec, ale ¿eby
by³a jakaœ wrogoœæ, nastawienie
nieprzyjazne - to tego nie by³o.
Wszyscy razem spotykaliœmy siê w
klasach, na æwiczeniach gimnastycznych, grach sportowych. Nie
dzieliœmy siê na grupy, ¿e my Polacy
bêdziemy grali przeciwko m³odzie¿y
ukraiñskiej. Grupy by³y mieszane.
Ro¿nicê pomiêdzy ludnoœci¹ polsk¹
a ukraiñsk¹ dostrzeg³em dopiero
wœród ludnoœci starszej - od lat 20. i
wy¿ej. Miêdzy tymi grupami zdarza³y siê ró¿nego rodzaju nieprzyjazne
gesty. W szkole podstawowym jêzykiem nauczania by³ jêzyk polski, ale
by³o równie¿ nauczanie jêzyka ukraiñskiego. Ukraiñcy mieli prawo do
kultywowania w³asnych tradycji,
nauczania w³asnego jêzyka itp.

Przedmioty w szkole by³y podobne
do obecnie nauczanych w szko³ach.
W Kuropatnikach by³y dwa wyznania, ludnoœæ polska wyznania
rzymskokatolickiego, natomiast
ludnoœæ ukraiñska – wyznania greckokatolickiego. W szkole by³a prowadzona nauka religii rzymskokatolickiej, ale nauczania religii w obrz¹dku greckokatolickim nie by³o, wiêc
jakieœ ró¿nice istnia³y.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej zda³em do gimnazjum w Brze¿anach. Szko³ê podstawow¹, dawniej mówiono – powszechn¹, ukoñczy³em w Kuropatnikach. W Brze¿anach
zda³em egzamin, by³
to jeden przypadek na
ca³e Kuropatniki. W
gimnazjum Ukraiñcy
mieli odrêbne klasy,
ju¿ nie by³o w klasie
mieszanych narodowoœci. W klasach dla
Ukraiñców jêzykiem
nauczania by³ jêzyk
ukraiñski. To kolejny
dowód na to, ¿e w³adze polskie spe³nia³y okreœlone zadania, szanowa³y uprawnienia narodowoœci ukraiñskiej. Nie by³o ze
strony w³adz polskich poci¹gniêæ,
które ogranicza³y, t³umi³y rozwój
ukraiñskiej kultury, ukraiñskich tradycji. Mieli swoje cerkwie, spó³dzielnie zwane kooperatywami, mieli
swego rodzaju zgromadzenia, œwiêta narodowe. Pamiêtam jak ca³ymi
kolumnami z ró¿nych wiosek, ze
swoimi sztandarami, bez ingerencji
polskich s³u¿b porz¹dkowych szli
drogami do miasta powiatowego w
Brze¿anach. Tam siê spotykali, tam
przedstawiciele ich organizacji wyg³aszali mowy. Tak jak Polacy obchodzili rocznice swoich pañstwowych œwi¹t czy historycznych wydarzeñ, tak oni swobodnie obchodzili swoje. Nie wiadomo dlaczego
nienawiœæ, która ukaza³a siê po wybuchu wojny, zosta³a skierowana na

ludnoœæ wiejsk¹. Wsie by³y zasiedlone ludnoœci¹ mieszan¹: ukraiñsk¹ i polsk¹. Przecie¿ polska ludnoœæ wiejska nie naprzykrza³a siê
narodowoœci ukraiñskiej. Nie mogê
powiedzieæ czy zabójcami Polaków
w Kuropatnikach byli mieszkañcy
Kuropatnik, czy to byli Ukraiñcy, którzy przybyli spoza. Tego nie wiem.
Wschód pod skrzyd³ami
Centrali?
Do wsi przyje¿d¿ali ró¿nego rodzaju fachowcy kierowani na wieœ i

prowadzili ró¿nego rodzaju zebrania, podczas których przekazywali
wiadomoœci – jak prowadziæ gospodarstwo, jak je unowoczeœniaæ, jak
zak³adaæ hodowlê, ¿eby mieæ dobre
rezultaty, jakie nawozy stosowaæ.
Ze strony pañstwa by³a szeroko stosowana i udzielana pomoc informacyjno-szkoleniowa. Byli prelegenci,
którzy w okreœlonych terminach,
okreœlonych porach roku prowadzili
szkolenia na tematy rolnicze. Tam
nie by³o przemys³u, tylko produkcja
rolna.
Innych oznak brania pod skrzyd³a Polaków na Wschodzie nie by³o.
Takie szkolenie kierowane by³o dla
wszystkich, nie tylko dla Polaków.
Pogromy
Micha³ Michalczyszyn: - Niemcy pomogli Ukraiñcom za³o¿yæ policjê ukraiñsk¹, natomiast podczas
pierwszej okupacji sowieckiej niektórzy Ukraiñcy, którzy byli z powo³ania komunistami, podjêli wspó³pracê z okupantami rosyjskimi, ale
nie mieli ¿adnych innych przywilejów, aby tworzyæ w³asn¹ policjê.
Sowieci tworzyli swoj¹ politykê i
swój aparat taki sam, jaki by³ w Republice Ukraiñskiej Zwi¹zku Radzieckiego. Na so³tysów powo³ywali Ukraiñców.
Stefania Michalczyszyn: - U nas
mo¿na by³o siê tylko po cichu czegoœ przez radio dowiedzieæ. Ale te¿
chodzili i pods³uchiwali. Tam, gdzie
mieszka³am, w naszej dzielnicy by³o
wiêcej Polaków.

Napady na Polaków zaczê³y siê w
1940 roku. Jak wkroczyli Niemcy, to
wtedy zaczêli siê organizowaæ i napadaæ.
17 lipca Niemcy wkroczyli, a 20
lipca ju¿ brat mojego ojca zgin¹³, ju¿
go Ukraiñcy zamordowali. Na odpust do Kozowej pojecha³a Czesia
Kisielewiczowa i Wandzia Horodecka. Zaprosi³a ich nasza nauczycielka
Szulcowa - dyrektorka w naszej
szkole w Kuropatnikach. Na odpuœcie poszli do koœcio³a. Ze œwi¹tyni
wywo³ali mojego stryja, poprowadzili za koœció³ i tam go zamordowali.
Rodzina czeka³a na niego z obiadem, ale on nie przychodzi³. Ludzie
zaczêli opowiadaæ, ¿e z koœcio³a
wyprowadzi³a go ukraiñska policja,
ale to nie by³a policja tylko cywilni,
wyprowadzili go i zamordowali. Tak
siê zaczê³o. PóŸniej znajomy Krosnowski poszed³ zêba rwaæ, te¿ go
zamordowali, zgin¹³ bez œladu, nie
znaleziono go. Nastêpny by³ Micha³
Kmieæ, niby gajowego wozili do lasu
do pracy, zamordowali go tam i drzewo na nim po³o¿yli, ale ¿e grza³o,
by³o gor¹co, drzewo zwiêd³o i po
kilku dniach poszukiwañ znaleŸli go.
PóŸniej napadali w domach. Ludzie
chowali siê, niektórzy do Brze¿an
uciekali, nocowali w Brze¿anach i w
domu siê chowali po piwnicach,
strychach. Ja te¿ ucieka³am – po
s¹siedzku. By³ ma³y, rozwalony domek, a w zawalisku by³a piwnica i tam
chodziliœmy spaæ. Chodziliœmy te¿
do domu pary starszych ludzi, rozœcielaliœmy s³omê i tam spaliœmy:
mama, brat i ja. Starszy brat chodzi³
i pilnowa³. Tatê Niemcy zabrali do
Berlina. By³ taki Karol w Brze¿anach
i chodzili i pilnowali, a my siê chowaliœmy.
Ukraiñcy napadali coraz czêœciej,
to siê nasila³o. Ci¹gle siê coœ s³ysza³o. Na przyk³ad ch³opaki paœli krowy,
dwóch Polaków, jeden Ukrainiec.
Jechali Ukraiñcy na koniach i zamordowali ich wszystkich.
Polacy z Wo³ynia uciekali do
Podkamienia. Do nas uciekali tylko
przed frontem. PóŸniej szli na swoje.
Na Wo³yniu w bia³y dzieñ napadali
na Polaków. Ogieñ rzucali w domy.
To daleko od nas by³o, ale widzieliœmy ogieñ. Jak sz³am krowy paœæ, to
widzia³am i s³ysza³am krzyki, bo ca³e
wioski palili. U nas tego jeszcze nie
by³o.
Micha³ Michalczyszyn: - Dla
mnie osobiœcie by³o bardzo zastanawiaj¹ce, dlaczego Ukraiñcy podjêli
dzia³ania polegaj¹ce na wyniszczaniu ludnoœci polskiej, bo do wojny
¿ycie uk³ada³o siê normalnie, a raptem w czasie dzia³añ wojennych zaczê³y siê wydarzenia nie z tej ziemi.
Cdn. MM
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Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie „Sprz¹tali Œwiat”!
(WÊGORZYNO). 21 wrzeœnia
br. uczniowie Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie w ramach akcji
„Sprz¹tanie Œwiata” zadbali o czystoœæ najbli¿szego otoczenia. Koordynatorkami akcji by³y panie Joanna Stasiak i Alicja Kolbowicz.
Podczas godzin porannych
uczniowie klas I-VI rozwi¹zywali
krzy¿ówki, rebusy, kolorowali ilustracje oraz wykonywali prace techniczno- plastyczne z jesiennych darów natury (kasztanów, ¿o³êdzi, liœci,
szyszek, jarzêbiny itp.). Dzieci z
ogromnym zaanga¿owaniem przyst¹pi³y do pracy twórczej, by o godzinie 9.30 wzi¹æ udzia³ w krótkim
apelu poœwiêconym tematyce akcji.
Prowadz¹ca apel, pani Joanna Stasiak, przypomnia³a zebranym, ¿e akcja Sprz¹tania Œwiata odbywa siê ju¿
po raz 20. W tym roku celem nadrzêdnym jest „Wspólne odkrywanie Polski”. Prowadz¹ca przypomnia³a
wszystkim o tym, ¿e jakoœæ œrodowi-

ska, w którym ¿yjemy, to sprawa
codziennych wyborów ka¿dego z
nas i ¿e to od nas zale¿y, jak nasze
œrodowisko bêdzie wygl¹daæ. Pani
Stasiak podkreœli³a równie¿, ¿e dzia³aj¹cy nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi nie zadzia³a, jeœli jego uczestnicy, czyli my
wszyscy, nie bêdziemy wiedzieli,
dlaczego wa¿ne jest, aby prawid³owo postêpowaæ z odpadami i - co
wa¿niejsze - co zrobiæ, by by³o ich jak
najmniej.
Po apelu uczniowie udali siê w
wyznaczone miejsca, by zebraæ w
sposób selektywny œmieci. W ramach akcji zebrali 20 worków œmieci,
które pozostawili w wyznaczonych
miejscach. Akcja zakoñczy³a siê
ogniskiem na promenadzie oraz pieczeniem kie³basek, które po ciê¿kiej
pracy smakowa³y wyœmienicie.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony naszej szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie
mo¿na zobaczyæ zdjêcia z akcji. AW

Planeta Ziemia l¿ejsza o 180 kg œmieci
(WÊGORZYNO).
Ka¿dego roku w trzeci
weekend wrzeœnia
odbywa siê
ogólnoœwiatowa
kampania pod nazw¹
„Sprz¹tanie œwiata ”.
Polska jest jednym ze 130 krajów,
które bior¹ w niej czynny udzia³.
Pocz¹tki tej wyj¹tkowej inicjatywy
siêgaj¹ 1989 roku, kiedy to oko³o 40
tys. ochotników wysprz¹ta³o zatokê
Sydney w Australii. Rok póŸniej wolontariusze pracowali ju¿ na terenie
ca³ego kontynentu. Polska do kampanii sprz¹tania œwiata do³¹czy³a w
1994 roku. Jak ³atwo policzyæ za rok
bêdziemy obchodziæ 20-lecie tej zaszczytnej inicjatywy w Polsce. Statystyki podaj¹, ¿e zesz³oroczna grupa ochotników na œwiecie wynios³a
oko³o 35 mln osób.
W sobotê 12 wrzeœnia br. uczniowie z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie odziani w strój adekwatny do wyjœcia w teren, wyposa¿eni w rêkawiczki, worki do segregacji œmieci oraz wagi ruszyli wraz z
wychowawcami w wyznaczone rejony miasta. Celem ich pracy by³y ulice Grunwaldzka, Jagielloñska, Kopernika, S³owackiego, Strzelecka,
Koœciuszki, Kolejowa, Przemys³o-

wa, Drawska, £¹kowa, 3 Maja, Runowska oraz promenada i boisko
szkolne. Ka¿da grupa otrzyma³a
wagê, dziêki czemu ju¿ na miejscu
wiedzieli, o ile kilogramów odpadów
odci¹¿yli ziemiê.
Efekty prac wszystkich klas da³y
wspania³y rezultat- 180 kilogramów
zebranych i posegregowanych odpadów. Szczególny wk³ad w ten wynik
maj¹ klasy III a i II b, które odpowiednio zebra³y 30,5 i 26,5 kg œmieci.
Po powrocie na teren szko³y
odby³ siê szkolny quiz ekologiczny.
Sprawdza³ wiedzê gimnazjalistów z
zakresu historii „sprz¹tania œwiata”,
segregacji œmieci, skutków zaœmiecania œrodowiska przyrodniczego.
Konkurs pozwoli³ oceniæ œwiadomoœæ m³odzie¿y z zakresu szeroko
pojêtej wiedzy ekologicznej oraz
wy³oni³ zwyciêzców. Na pierwszym
miejscu znalaz³a siê bezkonkurencyjna klasa II b, drugie miejsce wywalczyli uczniowie z klasy IIa, a trzecie przypad³o klasie IIIa.
Wymienione klasy otrzyma³y
dyplomy gratulacyjne oraz drobne
upominki.
Marzeniem jest, aby ta piêkna
tradycja jak¹ jest coroczne sprz¹tanie œwiata, sta³a siê po prostu naszym codziennym nawykiem. Wówczas w ka¿dy trzeci weekend wrzeœnia mielibyœmy mniej pracy, za to
wiêcej powodów do satysfakcji. (sp)
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Ta spó³ka chcia³a wczeœniej wydzier¿awiæ szpital w Resku

K³opoty z wydzier¿awionym szpitalem
(ŒWIDWIN-PO£CZYNZDRÓJ) Nie bêdzie likwidacji niektórych oddzia³ów szpitala w Po³czynie-Zdroju – to wynik spotkania w³adz Powiatu i przedstawicieli
spó³ki Szpitale Polskie z pracownikami placówki, ale nie tylko. Starosta grozi spó³ce zerwaniem dzier¿awy za nie realizowanie umowy, a
zwi¹zek zawodowy zaskar¿y³
uchwa³ê Rady Powiatu do wojewody.
Dane o dzia³alnoœci spó³ki w po³czyñskim szpitalu s¹ szokuj¹ce. A

kiedyœ chcieli wydzier¿awiæ szpital
w Resku.

Przypomnijmy pokrótce historiê
dzier¿aw. Najwczeœniej, bo pod koniec 2009 roku katowicka spó³ka
akcyjna Szpitale Polskie wygra³a
przetargu na dzier¿awê szpitala powiatowego w Po³czynie-Zdroju.
Umowa zosta³a podpisana w styczniu 2010 r. Kilka miesiêcy póŸniej
spó³ka przyst¹pi³a do przetargu na
dzier¿awê szpitala powiatowego w
Resku, w powiecie ³obeskim. Wtedy
wyst¹pi³a w konsorcjum z polskoamerykañsk¹ spó³k¹ z o.o. American
Heart of Poland z siedzib¹ w Ustroniu. Konsorcjum przegra³o, a szpital
wydzier¿awi³ SPZZOZ w Gryficach
(rangi wojewódzkiej), daj¹c lepsz¹
ofertê.
PóŸniej Szpitale Polskie wydzier¿awi³y szpital w Drawsku Pomorskim. Teraz okazuje siê, ¿e spó³ka
oba te szpitale chce po³¹czyæ w jeden konglomerat medyczny, dostosowuj¹c obie placówki do w³asnych
planów finansowych. Wi¹za³oby
siê to z restrukturyzacj¹ oddzia³ów
w obu szpitalach, czyli zamkniêciem
niektórych.
Rada Powiatu Œwidwiñskiego w
lipcu br. przychyli³a siê do wniosku
spó³ki o tak¹ restrukturyzacjê w
szpitalu w Po³czynie. Jednak inaczej
odebrali to mieszkañcy powiatu i
pracownicy. Stowarzyszenie z Po³czyna rozpoczê³o akcjê zbierania
podpisów w obronie likwidowanych oddzia³ów. Pracownicy zrzeszeni w Zwi¹zku Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia zaskar¿yli uchwa³ê Rady Powiatu do
wojewody, by ten przyjrza³ siê, czy
jest zgodna z prawem, czyli czy zmiana programu funkcjonalno-medycznego nie narusza warunków przetargu na dzier¿awê szpitala.
Spó³ka przystêpuj¹c do przetargu
zgodzi³a siê na utrzymanie istniej¹cych
oddzia³ów, a nawet zaoferowa³a zwiêkszenie zakresu œwiadczonych us³ug.
Teraz chce zlikwidowaæ trzy oddzia³y
i jeden zawiesiæ. Jak zauwa¿y³ pose³
Stanis³aw Wzi¹tek, po tych zmianach
szpital „bêdzie zamieniony w dom spokojnej staroœci albo hospicjum z ma³ymi funkcjami leczniczymi”.

„Ostatecznie powinien odbyæ
siê jeszcze jeden przetarg, gdy¿ dzisiaj oferowane warunki nie tylko ca³kowicie zmieniaj¹ organizacjê szpitala w Po³czynie Zdroju, ale równie¿
umowê opart¹ o warunki przetargu”
– napisali zwi¹zkowcy w piœmie do
wojewody. 16 wrzeœnia dosz³o do
spotkania w³adz powiatu i spó³ki z
pracownikami. Pod wp³ywem krytyki spó³ka wycofa³a siê z likwidacji
oddzia³ów i od³o¿y³a decyzjê na rok.
Dyskusja na lipcowej sesji
Rady Powiatu
Spó³ka w czerwcu z³o¿y³a wniosek
o zmianê programu funkcjonalno-medycznego szpitala w Po³czynie-Zdroju.
W tej sprawie sesjê zwo³ano na 30 lipca
2013 r. Radni, pomimo licznych g³osów
krytyki przyjêli uchwa³ê w sprawie akceptacji programu funkcjonalno-medycznego szpitala (11 g³osów za, 1
wstrzymuj¹cy).
W obradach wziêli udzia³ pos³owie
Stanis³aw Wzi¹tek i Czes³aw Hoc oraz
Tomasz ¯ukowski – wicedyrektor ds.
medycznych NFZ w Szczecinie, Wojciech Olszówka - prokurent spó³ki
Szpitale Polskie, Grzegorz Liszka - wicedyrektor ds. diagnostycznych, Anglika Cudyk – dyrektor Szpitala Polskiego
Po³czyn-Zdrój, Barbara Nowak - burmistrz Po³czyna, Krzysztof Majewski
- Wójt Gminy R¹bino, Marcin Ksi¹¿ek
– Wójt Gminy S³awoborze i kilku pracowników szpitala.
Uzasadnienie do uchwa³y przedstawi³ wicestarosta Roman Kozubek
(cytujemy fragmenty z protoko³u sesji): „W czerwcu 2013 r. Szpitale Polskie przedstawi³y za³o¿enia zmian programu funkcjonalno-medycznego szpitala w Po³czynie-Zdroju, jako powi¹zanego z realizacj¹ programu medycznego
w Drawskim Centrum Specjalistycznym. W ocenie spó³ki w sytuacji, gdy
obydwa szpitale o pierwszym stopniu
referencyjnoœci, oddalone od siebie o 38
km, wykonuj¹ w niektórych zakresach
identyczne œwiadczenia medyczne, gdy
jednoczeœnie na obszarze ich dzia³ania
wystêpuje zapotrzebowanie na inne,
deficytowe œwiadczenia medyczne,
niezbêdnym staje siê zapewnienie
wspó³dzia³ania tych placówek w zapewnieniu jak najszerszego zakresu
œwiadczeñ zdrowotnych. W koncepcji
Spó³ki, wspó³dzia³anie to bêdzie odbywa³o siê na zasadzie synergii zarz¹dzania obu szpitalami. Koncepcjê tê nale¿y
rozumieæ jako skoordynowane, równoczesne zarz¹dzanie projektami polegaj¹cymi na œwiadczeniu us³ug zdrowotnych dla mieszkañców dwóch s¹siednich powiatów (tj. œwidwiñskiego i
drawskiego) oraz powiatów oœciennych, którego nastêpstwem bêdzie
osi¹ganie kompleksowoœci i dostêpnoœci do szerszego spektrum œwiadczeñ
medycznych, a tak¿e poprawa sytuacji
finansowej obu szpitali.

Zmiany w Szpitalu Polskim Po³czyn-Zdrój, wg programu funkcjonalno-medycznego z dnia 11 lipca 2013 r.
polegaj¹ na likwidacji od 1 stycznia
2014 r. oddzia³u chirurgii ogólnej i oddzia³u ginekologii. Nastêpnie od II
kwarta³u 2015 r. nast¹pi likwidacja oddzia³u pediatrii. Dzia³alnoœæ oddzia³u
po³o¿niczo-noworodkowego bêdzie
zawieszona od 1 marca 2014 r. do 31
marca 2015 r. W miejsce zlikwidowanych oddzia³ów zostanie utworzony
oddzia³ neurologii z pododdzia³em udarowym, oddzia³ rehabilitacji leczniczej,
oddzia³ intensywnej opieki medycznej
i zak³ad opiekuñczo-leczniczy.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ proponowane zmiany Programu funkcjonalno-medycznego, nie naruszaj¹ ustaleñ objêtych dotychczasowymi i w tej czêœci
obowi¹zuj¹cymi postanowieniami
umownymi, obejmuj¹cymi w szczególnoœci dzia³ania inwestycyjne, maj¹ce na
celu zapewnienie œwiadczenia us³ug
medycznych w zakresie utrzymanego
profilu Szpitala Polskiego Po³czynZdrój. (…) Zwa¿ywszy na to, ¿e œwiadczenie us³ug zdrowotnych jest istotnym
sk³adnikiem przedsiêwziêæ nale¿¹cych
do lokalnej polityki zdrowotnej, które
to przedsiêwziêcia nale¿¹ do zadañ publicznych samorz¹dów terytorialnych,
swoist¹ „nadbudow¹” przedstawionego
planu bêdzie porozumienie zawarte pomiêdzy Zarz¹dami obu powiatów, w
których ustalone zostan¹ uzupe³niaj¹ce
zasady wspó³dzia³ania samorz¹dów w
harmonizowaniu dzia³añ obiektów i
placówek ochrony zdrowia w œwiadczeniu us³ug zdrowotnych. Zakres i
przedmiot tego porozumienia zostanie
odrêbnie przedstawiony Radzie Powiatu - mówi³ wicestarosta R. Kozubek.
Starosta Miros³aw Majka doda³
m.in.: „Projekt zmiany nast¹pi³ z chwil¹
przyjêcia przez Spó³kê szpitala w
Drawsku. Jesteœmy po rozmowach z
NFZ, ze Starostwem Powiatu w Drawsku. Bêdziemy pracowaæ nad wspólnym programem logistycznym dla obu
szpitali, ten plan mo¿e byæ realny dla
szpitala i dla bezpieczeñstwa mieszkañcom powiatu. Spó³ka przedstawi³a zabezpieczenie finansowe. Szpital traci
charakter szpitala zabiegowego, bêdzie
mia³ charakter zachowawczy. Wiarygodnoœæ Spó³ki jest zastraszaj¹co niska.
Dajemy ostatni¹ szansê, przedstawiamy projekt uchwa³y z zastrze¿eniem,
¿e jeœli swoich planów nie zacznie realizowaæ, to jeszcze w tym roku wypowiemy umowê dzier¿awy. Stawiamy warunek - do koñca roku Spó³ka musi uregulowaæ zaleg³oœci czynszowe”.
Pose³ Stanis³aw Wzi¹tek: „Przedstawiony program nie trzyma siê kupy,
propozycja jest niewiarygodna. Niewiarygodny jest partner. W ofercie zapewniano Powiat, ¿e wszystkie oddzia³y podstawowe bêd¹ istnia³y. Bêd¹
pieni¹dze na remont szpitala. Nikt nie

bêdzie zwolniony. Up³ynê³o parê lat, co
zosta³o z tego programu? Jakie dzia³ania
zosta³y przeprowadzone? Pojawia siê
nowy projekt, na dwóch stronach papieru. Projekt nie daje gwarancji realizacji programu. Partner jest niewiarygodny. Sytuacja jest nowa od chwili dzier¿awy szpitala drawskiego. Szpital w
Po³czynie-Zdroju bêdzie zamieniony
w dom spokojnej staroœci albo hospicjum z ma³ymi funkcjami leczniczymi.
Operator nie dysponuje œrodkami finansowymi, doœwiadczeniem i kadr¹ w
celu realizacji nowych funkcji. Je¿eli
partner nie wywi¹za³ siê z dotychczasowych zobowi¹zañ rozwi¹¿cie umowê dzier¿awn¹ i znajdŸcie operatora,
który zaproponuje program daj¹cy
gwarancje i szanse na rozwój. Zwróci³
siê do radnych jako mieszkaniec powiatu, aby przedstawionego projektu
uchwa³y nie przyjmowali”.
Pose³ Czes³aw Hoc: Spó³ka nie zrealizowa³a zapisów umowy dzier¿awy,
Powiat nie kontrolowa³. Czy spó³ka
p³aci miesiêcznie 40 tys. z³ czynszu
oraz czy przeznacza rocznie 4 mln z³ na
remont i zakup sprzêty medycznego?
Wy³ania siê dramatyczny obraz troski o
personel œredni i pomocniczy. Skromne
pensje, opóŸnione wyp³aty, nieodprowadzone sk³adki ZUS. Czy tak siê sta³o, czy tak siê dzia³o? Jeœli oka¿e siê, ¿e
Spó³ka nie wywi¹za³a siê z umowy,
odpowiedzialnoœæ ponosi Zarz¹d Powiatu.
Burmistrz Po³czyna-Zdroju Barbara Nowak: „Przypomnia³a, ¿e zorganizowa³a dwa spotkania, które zakoñczy³y siê niczym, mimo usilnych starañ. Pyta³a jak Spó³ka widzi nadrobienie
kosztów po zamkniêciu oddzia³ów?
Kontrakt jest pod znakiem zapytania.
S¹ obawy pozyskania lekarzy specjalistów? Jaki bêdzie kontrakt na rehabilitacje? Mówicie, ¿e nie planujecie zwolnieñ pracowników. Dowiadujemy siê,
¿e zwolnienia bêd¹. Czy bêdzie rozwi¹zany transport pacjentów do Drawska,
czêsto kilkakrotnie. Jest za reorganizacj¹ szpitala, ale na zdrowych zasadach.
Prokurent Wojciech Olszówka:
„Nie ma mo¿liwoœci utrzymania szpitala w aktualnym sk³adzie. Szpital przynosi stratê ok. 1 mln z³ rocznie. D³ug corocznie siê powtarza. Stratê przynosz¹: chirurgia, pediatria, ginekologia.
Nikogo nie staæ na wykorzystanie sali
operacyjnej na jeden, dwa zabiegi co
drugi dzieñ. W ci¹gu 3 lat Spó³ka musi
oddaæ kredyt. Trudno zatrudniaæ ludzi
je¿eli nie s¹ do koñca wykorzystani.
Skoñczy³ siê okres ochrony. Aktualnie
szpital generuje 150 tys. z³ straty miesiêcznie. Nie mo¿emy dublowaæ stanowisk. Przedstawiany program jest programem optymalnym, gwarantuj¹cym
rozwój szpitala”.
A mia³o byæ tak dobrze.
KAR
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Zbigniew Kêdra - wêdrówki po Gruzji
Có¿ jeszcze w tej Gruzji? Najwa¿niejsze to krajobrazy gór, dolin, czystych
rzek, to radoœæ i prze¿ycia spowodowane ich ogl¹daniem. To setki zdjêæ i opowiadanie po powrocie. To smak wina, który jeszcze do dziœ zachowa³em. To
po prostu Gruzja. Tam trzeba byæ, to trzeba prze¿yæ. Niezapomniany nocleg
na wysokoœci ponad 2200 m npm. Albo przejazd „Wojenno Gruziñsk¹ Drog¹”
przez Prze³êcz Krzy¿ow¹ na wysokoœci oko³o 2400 m npm., wspinaæ siê pojazdem po krawêdziach przepaœci i nasycaæ siê przepiêknymi widokami
wzd³u¿ tej drogi. Ale to szlak dla najbardziej odwa¿nych, jeszcze teraz dech
mi zapiera. Czterdzieœci lat temu, kiedy jecha³em t¹ drog¹ swoim wartburgiem,
to by³em sam i kilka patroli milicji. Dziœ ta droga jest w budowie, a jad¹ po niej
karawany tirów z ró¿nych krajów i nie potrzebna jest policja. Nikt tu nie
pilnuje socjalizmu, bo nie ma tu takiego. Cdn.
ZB

Wewn¹trz najwiêkszej cerkwi w Gruzji pw. Œwiêtej Trójcy

Pomnik Matki Gruzji

Menora w Synagodze

Koran w Meczecie

Ma³y spacerek

tygodnik ³obeski 24.9.2013 r.

OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512584-156.

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Sprzedam dom w³asnoœciowy w
zabudowie szeregowej w £obzie.
Parter z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ, piêtro – mieszkanie dwupokojowe. Atrakcyjne miejsce do
prowadzenia ka¿dej dzia³alnoœci.
Cena 320.000 z³. Tel. 516 078 456

Region
Kupiê nieu¿ytki, ³¹ki, powierzchnia
4 – 5 ha. Kontakt: 696 443 643.

ROLNICTWO
Kury nioski 19 tyg. oraz leghorny 8
tyg; ¿ó³tonó¿ka 10 tyg; rasy o najwy¿szej intensywnoœci nieœnej. Tel.
501-057-385.

Szukam reproduktora rasy SYBERIAN HUSKY dla 4-letniej suczki.
Tel. 721-010-136.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

PRACA
Powiat ³obeski
Opiekunka z doœwiadczeniem zaopiekuje siê dzieckiem. Tel. 795
926 734.

Powiat gryficki
Dam pracê zagranic¹ - przygotowywanie do szparagów i ich wycinka.
Tel. 790-530-042.

Region
Zatrudniê kierowców kat. C+E, Polska – Skandynawia, tel. 607 585
561.

MIESZKANIA - SPRZEDA¯/ZAMIANA
£OBEZ - kawalerka o pow. 25,15 mkw, III piêtro
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - kawalerka o pow. 30 mkw, parter - zamiana na kawalerkê lub dwa pokoje w
Szczecinie
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 42,31 mkw, I piêtro
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 44,45 mkw, parter
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 41,34 mkw, parter
- CENA 85.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 37,63 mkw, IV piêtro
- CENA 95.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw, I piêtro
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 25,2 mkw, I piêtro
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 36 mkw, IV piêtro
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 49,7 mkw, III piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 59,76 mkw, parter
- CENA 169.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57 mkw, IV piêtro
- CENA 125.000 z³

PILNIE sprzedam mieszkanie w
Resku przy ul. Koœciuszki 25/4, na
II piêtrze, o pow. 53 mkw., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, pomieszczenie
gosp. Cena 65.000 z³. Kontakt 604
396 380, 602 207 322.

Gryfice - wynajem rusztowañ. Tel.
790-530-042.

£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

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

W £obzie odnajmê kawalerkê. Tel.
799 144 452.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
37 mkw., na osiedlu H. Sawickiej w
£obzie, kuchnia, ³azienka, piwnica,
niski czynsz. Cena 72 tys. z³. Tel.
788 905 735.
Sprzedam mieszkanie w Resku, ul.
D¹browszczaków 14, 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, c.o., I piêtro, stare budownictwo. Tel. 665-922-273.
Mieszkanie 4 pokojowe, pow. 56,2
mkw., w centrum £obza, I piêtro,
sprzedam. Tel. 607 099 240.

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski
Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679.
Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Wynajem podnoœnika koszowego
do 12 metrów. Tel. 609 561 996.

Sprzedam mieszkanie 2 – poziomowe, 137 mkw. w Gryficach. Tel.
693 343 401.

Region

Wynajmê mieszkanie w Gryficach,
bardzo tanio, na mieszkanie lub
biuro. Tel. 609 160 464.

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

NAUKA
Powiat gryficki
Nauczycielka jêzyka angielskiego
udzieli tanio korepetycji w domu
ucznia na terenie Gryfic. Kontakt:
AGATA tel. 665 675 432.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego

Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl
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Wszyscy wygrywaj¹, oprócz Sarmaty
Klasa okrêgowa

Mewa gra³a,
Jeziorak strzela³
Mewa przegra³a z Jeziorakiem w
Szczecinie a¿ 6:1. Zmiany w sk³adach
s¹ po ostatnich pora¿kach mocno
krytykowane, tak¿e za siedzenie na
³awce rezerwowej znanych strzelców bramek.
Mewa: Gromek, Adamczuk, Lewandowski, Zamerski, Paw³owski,
Dmowski, Stêpieñ, Wojciechowski,
Deuter Sz., Kubicki, Cymkiej, rezerwa: Czy¿, Ryba, Dudek, Grygiel,
Cytowicz, Kowal, B¹bik.

Sparta rozbija Kastê
Sparta nadrabia ostatnie straty
punktów. Tym razem pokona³a Kastê w Szczecinie 4:1, po bramkach
£ukasza Petery, dwóch Adama Walickiego i Jaros³awa Kiernickiego.
Sparta: Robert Pi³at, £ukasz Petera, Mateusz Nawrolski, Leszek Radziejewski (75' Norbert Halamus),
Daniel Romañczyk, Kamil Kacprzak,
Tomasz Kobielski (80' Micha³ Wojciechowski), Artur Samal, Piotr Grochulski, Adam Walicki (88' £ukasz
Turtoñ), Denis Chodyna (55' Jaros³aw Kiernicki).

Hat trick Komara
Œwiatowid £obez pewnie wygrywa u siebie z GKS Mierzyn 5:1, po

trzech trafieniach Komara oraz Stefaniaka i Borejszy.
Œwiatowid: P. Deuter, £. Brona,
O. Szostak, M. Mosi¹dz, J. Bodys,
K. Stefaniak, B. Sygnowski, K.
Iwachniuk, J. Szabunia, R. Komar,
R. Borejszo, M. Grzywacz, R. Zielonka, M. Koba, P. Pañka, K. £apuæ,
M. Tchurz.

Klasa A

Radowia wreszcie
wygra³a
Radowia pojecha³a na mecz do
Sowna z Sowiank¹ i wreszcie wygra³a. A nie by³o lekko, bo Sowianka
doœæ d³ugo prowadzi³a. Wyrówna³
Mateusz Rylling dopiero w 86 min. i
zdoby³ zwyciêsk¹ bramkê w 90 min.
Radowia: M. Bojanowicz – K.
Gêbka, P. Wojnarowski (35' M. Maziarz), T. Side³, M. Zych (75' £.Adamczewski), E. Pilichowski, D. Sulmiñski (80' M. Stosio), R. Machalski, £.
Kulczyñski (70' P. Wiœniowski), M.
Rylling, M. Smykowski oraz M.
Swarcewicz.

Klasa B

Jastrz¹b lideruje
Bizon strzeli³ bramkê z karnego w
pierwszej po³owie i d³ugo prowadzi³,
broni¹c siê przed atakami Jastrzêbi.
Dopiero w drugiej po³owie ³osoœniczanom uda³o siê przebiæ przez gardê Bizona i po trafieniach Dawida

Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œw. Alanka

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ w Foto-Video „Krzyœ”
w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Szko³udy i Bartosza Jurzysty Jastrz¹b (na zdjêciu) wywióz³ z Cerkwicy trzy punkty (2:1). Tym samym
utrzyma³ pozycjê lidera, chocia¿ ma
o jeden mecz wiêcej od wicelidera, z
którym teraz zmierzy siê w £osoœnicy. Byæ mo¿e bêdzie to mecz rozstrzygaj¹cy o liderze jesieni.

Jastrz¹b: Marcin Leszczyñski,
Tomasz Marciniak, £ukasz Osiecki,
Przemys³aw Skrzypa, Franciszek
Wójtowicz, Micha³ Darul (Maciej
Kaczocha), Rafa³ Baran, Bartosz Jurzysta, Marcel Serafiñski (Tomasz
Señko), Damian Szko³uda (Andrzej
Nowacki), Dawid Szko³uda.
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WYNIKI I TABELE

XV Biegi Prze³ajowe w Dobrej

IV liga
Arkonia Szczecin - Sarmata Dobra
3:0, D¹b Dêbno - Vineta Wolin 1:2,
Œwit Szczecin - Stal Szczecin 0:1,
Odrzanka Radziszewo - Kluczevia
Stargard 1:4, Wielim Szczecinek Hutnik Szczecin 4:0, Astra Ustronie
Morskie - Ina Goleniów 1:1, Gryf
Kamieñ Pom. - K³os Pe³czyce 3:1,
Darzbór Szczecinek - Rasel Dygowo
0:4.

(DOBRA) Zawody biegowe pod
has³em „Szukamy talentów” odby³y siê w Dobrej 19 bm. na stadionie
miejskim przy zmiennej pogodzie.
W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ 12 szkó³ podstawowych i 8 gimnazjów z 13 miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego:
Dobra, Lubieniów, £obez, Marianowo, Radowo Ma³e, Recz, Resko,
Runowo Pom., Siedlice, Starogard
£obeski, Wêgorzyno, Wojtaszyce i
Wolin.
W czasie zawodów odby³o siê 18
biegów dla uczniów klas 1-6 szkó³
podstawowych i klas I-III gimnazjów, w których wystartowa³o oko³o
460 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach.
Szko³y podstawowe:
Julia Grzelak (Wojtaszyce), Anna
Kalita (£obez), Dominika Bagiñska
(Recz), Nikola Kurlej (Recz), Gracja
Kalibabka (Wolin), Karolina Puch
(Resko), Filip Czerenkiewicz (Runowo), Jakub Lenkiewicz (Wêgorzyno), Kacper Sobañski (Radowo

IV liga

Ma³e), Martin Nadzieja (Resko),
Kacper Kurlej (Recz), Filip £akomy
(Dobra).
Gimnazja:
Wiktoria Bakalarczyk (Dobra),
Milena Sadowska (Dobra), Kinga
Borysiak (Dobra), Sebastian Buka³a
(Wêgorzyno), Jerzy Kalibabka (Wolin), Tomasz Dzijak (Marianowo),
Wyniki prowadzonej w czasie zawodów klasyfikacji dru¿ynowej:

Granie w planie

28.09.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Ina Goleniów
16.00 K³os Pe³czyce - Astra Ustronie Morskie
16.00 Hutnik Szczecin - Gryf Kamieñ Pom.
16.00 Sarmata Dobra - Wielim Szczecinek
16.00 Darzbór Szczecinek - Arkonia Szczecin
16.00 Vineta Wolin - Rasel Dygowo
16.00 Kluczevia Stargard - D¹b Dêbno
16.00 Œwit Szczecin - Odrzanka Radziszewo

Klasa okrêgowa regionalna
28.09.13 (sobota)
15.00 GKS Mierzyn - Wicher Brojce
16.00 Wybrze¿e Rewalskie - Sparta Wêgorzyno
16.00 Mewa Resko - Promieñ Mosty
16.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Jeziorak Szczecin
29.09.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów - Œwiatowid £obez
15.00 Rolpol Chlebowo - Iskra Golczewo
16.00 Chemik II Police - Tanowia Tanowo
16.30 B³êkitni II Stargard - Kasta Szczecin

Klasa A
28.09.13 (sobota)
Pionier ¯arnowo - Sparta Gryfice
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Orze³ £o¿nica - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów
16.30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sowianka Sowno
29.09.13 (niedziela)
15.00 Radowia Radowo Ma³e - Ba³tyk Gostyñ

Klasa B
28.09.13 (sobota)
Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska
Muszkieter Trzebiatów - Zieloni Wyszobór
Gardominka Polonia II Mechowo - Bizon Cerkwica
Pauzuje Ba³tyk Miêdzywodzie

SZKO£YPODSTAWOWE
Dziewczêta: I m. - Dobra, II m. Recz, III m. - SP nr 1 £obez.
Ch³opcy: I - Recz, II - Runowo Pomorskie, III - Radowo Ma³e.
GIMNAZJA
Dziewczêta: I - Dobra, II - Wêgorzyno, III - Resko.
Ch³opcy: I - Marianowo, II - Wêgorzyno, III -Dobra.
Najlepsi otrzymali medale, nagrody rzeczowe i dyplomy.

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo
2:0, B³êkitni Trzyg³ów - Pionier ¯arnowo 8:1, Sparta Gryfice - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 4:0, Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo 2:2, Jantar
Dziwnów - Orze³ £o¿nica 9:0, Sowianka Sowno - Radowia Radowo
Ma³e 1:2.
1. Jantar Dziwnów
2. Sparta Gryfice
3. Korona Stuchowo
4. Fala Miêdzyzdroje
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Sowianka Sowno
7. Radowia Radowo M.
8. Prawobrze¿e Œwin.
9. Orze³ £o¿nica
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

12 22:2
12 19:5
10 13:3
9 10:2
7 18:11
4 7:10
3 8:12
3 4:12
3 3:11
3 3:13
1 5:12
0 1:20

Klasa B
Ba³tyk Miêdzywodzie - Gardominka
Polonia II Mechowo 3:1, Znicz Wysoka Kamieñska - Muszkieter Trzebiatów 2:2, Bizon Cerkwica - Jastrz¹b
£osoœnica 1:2, Pauzowali Zieloni
Wyszobór.
1. Jastrz¹b £osoœnica
2. Znicz Wysoka Kam.
3. Bizon Cerkwica
4. Ba³tyk Miêdzywodzie
5. Gardominka Mechowo
6. Muszkieter Trzebiatów
7. Zieloni Wyszobór

9 12:6
7 9:5
6 7:3
6 8:7
3 7:9
1 6:17
0 2:4

1. Kluczevia Stargard
2. Stal Szczecin
3. Vineta Wolin
4. Rasel Dygowo
5. D¹b Dêbno
6. Ina Goleniów
7. Œwit Szczecin
8. Astra Ustronie M.
9. Gryf Kamieñ Pom.
10. Arkonia Szczecin
11. Hutnik Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Wielim Szczecinek
14. Odrzanka Radz.
15. K³os Pe³czyce
16. Darzbór Szczecinek

16 19:9
16 13:6
16 23:6
14 18:8
13 14:9
13 9:9
12 17:10
11 11:9
10 17:12
9 13:17
8 16:18
7 6:20
7 10:12
7 8:15
0 2:14
0 4:26

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Tanowia Tanowo - B³êkitni II Stargard 2:2, Wicher Brojce - Chemik II
Police 4:0, Œwiatowid £obez - GKS
Mierzyn 5:1, Iskra Golczewo - Ehrle
Dobra Szczeciñska 4:1, Jeziorak
Szczecin - Mewa Resko 6:1, Kasta
Szczecin - Sparta Wêgorzyno 1:4,
Promieñ Mosty - Rega Trzebiatów
5:1, Rolpol Chlebowo - Wybrze¿e
Rewalskie 1:2.
1. B³êkitni II Stargard
2. Promieñ Mosty
3. Jeziorak Szczecin
4. Wicher Brojce
5. Mewa Resko
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. Sparta Wêgorzyno
8. Iskra Golczewo
9. Tanowia Tanowo
10. Œwiatowid £obez
11. Ehrle Dobra Szcz.
12. Rega Trzebiatów
13. GKS Mierzyn
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

16 32:11
15 25:16
14 19:8
13 18:15
13 21:17
13 17:14
12 14:8
12 25:16
11 13:15
9 14:11
9 12:15
7 10:18
6 12:21
4 8:23
3 5:19
3 5:23

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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