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Jak leczyæ bez
rentgena

Jeœli jest nam niezbêdnie konieczny rentgen, to pacjent dowo¿ony jest
karetk¹ do Gryfic. Tam robione jest zdjêcie i wraca do nas. Do niedawna
mieliœmy mo¿liwoœæ korzystania z laboratorium, dziêki klauzuli o ratowaniu ¿ycia czy ze wskazañ ¿yciowych, mimo ¿e pan Kargul wypowiedzia³
nam umowê. Coœ siê sta³o, ¿e w ogóle nie mamy mo¿liwoœci dokonywania
tych badañ, co te¿ skutkowa³o, ¿e donios³em do prokuratury, ¿e taka sytuacja istnieje. Jest zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia pacjentów. Jeœli mam krew
do podania, jeœli mam j¹ przetoczyæ – wynajmujê samochód, krew wieziona
jest do Gryfic, tam wykonywane s¹ badania, krzy¿ówka, krew wraca i krew
podawana jest w szpitalu – dopowiedzia³ dr J. Gromowski.
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Zespó³
Szkó³
w Resku
przejêty
Zlecê zaoranie
100 ha ziemi
w okolicach
Nowogardu
Tel. 609-671-030
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Z drugiej strony

S³u¿ba zdrowia
- ratowaæ co siê da
Kazimierz Rynkiewicz

Oczywista prawda, ¿e s³u¿ba
zdrowia jest od ratowania ludzi, nie
wydaje siê ju¿ tak oczywista w powiecie ³obeskim. Tutaj okazuje siê,
¿e jest odwrotnie – to mieszkañcy
musz¹ ratowaæ s³u¿bê zdrowia, je¿eli chc¹ j¹ mieæ tak¹, jaka powinna
byæ.
Dyskusje na temat s³u¿by zdrowia w powiecie wybuchaj¹ co jakiœ
czas na ró¿nych sesjach, od powiatowej, poprzez miejskie w £obzie i
Resku. Temat od lat budzi emocje,
ale tylko emocje, bo konkretów
brakuje, a jak s¹ rozwi¹zania, to
coraz gorsze. W tym sensie, ¿e dzieje siê coraz gorzej. Mieszkañcy reaguj¹ na niedogodnoœci w ró¿ny
sposób; jedni ponarzekaj¹ i przechodzi im, inni lecz¹ siê poza powiatem, jeszcze inni zdani s¹ na to
co jest i przyjmuj¹ tê sytuacjê z
rezygnacj¹, bo nie staæ ich na dojazdy i leczenie prywatne. A przecie¿
jak¿e ogromne by³y nadzieje zwi¹zane z walk¹ o szpital w Resku.
Jak¿e mobilizowa³y ca³¹ spo³ecznoœæ powiatow¹. Co dzisiaj z tego
wszystkiego zosta³o? Chyba niewiele. Dlaczego?

B³¹d pierworodny
Z perspektywy czasu - tak to
widzê – b³êdem pierworodnym
by³o nie wziêcie szpitala wraz z
powstaniem powiatu. To co wówczas wydawa³o siê sukcesem, owa
walka z w³adzami powiatu stargardzkiego o czêœæ d³ugu ci¹¿¹cego na szpitalu, okaza³a siê pora¿k¹
o dalekosiê¿nych konsekwencjach.
Dzisiaj te konsekwencje nas dotykaj¹. Ca³¹ s³u¿bê zdrowia w powiecie. Podkreœlê, ¿e jest to wy³¹cznie
mój pogl¹d oparty na przemyœleniach i obserwacji. Mo¿na siê z nim
zgadzaæ lub nie, ale wówczas, gdy
trwa³a walka o szpital, byæ mo¿e
zabrak³o w debacie publicznej innych punktów widzenia, które by
korygowa³y podejmowane decyzje. Niestety, tak¿e w naszej gazecie. W ka¿dej wa¿niejszej sprawie
dotycz¹cej spo³ecznoœci, powinno
wywo³ywaæ siê debatê publiczn¹,
bo debatowanie pozwala ujawniæ
siê argumentom, które mog¹ zmieniæ pierwotne decyzje. Wtedy, zamiast debaty, wywo³ano histeriê i
mamy to co mamy.

Gdy powsta³ powiat, ZOZ i
szpital w Resku nale¿a³ do powiatu
stargardzkiego. By³ zad³u¿ony.
Jednak d³ug nie by³ tak wysoki, by
nie mo¿na by³o sobie z nim poradziæ. Kto nie wierzy, niech sprawdzi, jakie by³o w tamtym czasie
zad³u¿enie okolicznych szpitali.
Spór ze Stargardem powsta³ na tle
czêœci d³ugu, której £obez nie
chcia³ przej¹æ. Ówczesne w³adze
naszego powiatu uzna³y, ¿e nie
przejm¹ ZOZ-u i szpitala z – ich
zdaniem – niezawinionym przez
powiat ³obeski d³ugiem, a raczej
jego sporn¹ czêœci¹. Mo¿na by³o
wynegocjowaæ najkorzystniejszy
wariant przejêcia czêœci d³ugu i
wzi¹æ szpital, jednak nie zgodzono
siê na to i szpital przez 7 lat nale¿a³
do Stargardu. To, ¿e Stargardowi
nie zale¿a³o na naszym ZOZ-ie by³o
jasne od pocz¹tku. Za zwyciêstwo
uznano, ¿e go nie zamkniêto, bo
wydzier¿awi³a go spó³ka Intermed
wraz ze spó³k¹ Chirurg, których
prezesem by³ dr Jacek Kargul. Nikt
wówczas tego tak nie nazywa³, ale
by³a to jedna z pierwszych prywatyzacji szpitali w stylu, w jakim robi
siê to dzisiaj. Jednak kwota dzier¿awy maj¹tku ZOZ-u i szpitala w
¿aden sposób nie „obs³ugiwa³a”
d³ugu, który rós³ sobie spokojnie,
trochê nawet zapomniany. Mniejsza z d³ugiem, bo zosta³ po stronie
Stargardu, ale zapewne tam nikomu
w³os z g³owy nie spad³ z tego powodu, bo politycy nie ponosz¹ przecie¿ odpowiedzialnoœci za swoje
decyzje. Mnie bardziej interesuje
saldo po naszej stronie.

Niewydolnoœæ kr¹¿enia,
czyli zawa³
Szpital w Resku funkcjonowa³,
czyli œwiadczy³ us³ugi. Jednak
ZOZ w £obzie (nadal stargardzki)
odciêty od szpitala powoli umiera³. Wraz z nim umiera³a powiatowa s³u¿ba zdrowia, rozumiana
jako ca³oœæ us³ug zdrowotnych
œwiadczonych na terenie powiatu
oraz oko³ozdrowotnych (np. diagnozowanie stanu zdrowotnego
mieszkañców). Jakie konsekwencje wynika³y z braku ZOZ-u i sprywatyzowania szpitala? Mo¿emy to
zobaczyæ na przyk³adach powiatów, gdzie ZOZ-y ze szpitalami
by³y powiatowe lub – jak w przypadku Gryfic – wojewódzkie. Ktoœ
mo¿e powiedzieæ, ¿e przyk³ad

Gryfic nie jest adekwatny, bo to
w³aœnie szpital wojewódzki, ale
ma podobny wp³yw na funkcjonowanie s³u¿by zdrowia w powiecie,
jak ka¿dy inny.
Gdyby ówczesne w³adze przejê³y ZOZ i szpital, jako powiat mielibyœmy wp³yw na jego dalszy los.
Mo¿e i by³oby ciê¿ko, ale to my
byœmy decydowali, co z nim zrobiæ,
jak go urz¹dziæ i rozwijaæ. Nie
przejmuj¹c, decyzje oddaliœmy
komu innemu. Wy³¹czaj¹c siê z gry,
przegraliœmy na starcie. Jak siê gra,
mo¿na przegraæ lub wygraæ, jak siê
nie gra, na pewno wygraæ nie mo¿na. Wspomnê tylko, ¿e Nowogard,
jako gmina, zaryzykowa³ przejêcie
szpitala na swój bud¿et i jak niedawno czyta³em w Dzienniku Nowogardzkim, szpital osi¹gn¹³ milionowy zysk za rok ubieg³y. A te¿
mia³ d³ugi.
Tak jak budownictwo jest miastotwórcze, tak szpital powiatowy
jest s³u¿botwórczy. To on daje
pracê lekarzom miejscowym lub
œci¹ga lekarzy, którzy wi¹¿¹ siê z
nim na sta³e. Œci¹ga specjalistów,
którzy w pobli¿u otwieraj¹ gabinety, obs³uguj¹ce mieszkañców w
szerszym zakresie us³ug. Ze szpitalem zwi¹zane s¹ us³ugi specjalistyczne; laboratorium, rentgen,
rezonans, inne badania. Wokó³
szpitala powstaj¹ poradnie i jednostki z nim kooperuj¹ce oraz
œwiadcz¹ce us³ugi na jego rzecz.
Po latach wyrasta kadra i wytwarza siê infrastruktura s³u¿by zdrowia, która promieniuje na ca³y
powiat. To oczywiœcie trwa latami
i wymaga stymulacji samorz¹du,
ale przynosi efekt w postaci normalnie funkcjonuj¹cej s³u¿by
zdrowia. Takie procesy zasz³y w
Gryficach i chocia¿ to inna skala,
to jednak procesy s¹ te same.
Mówiê tu oczywiœcie o publicznej
s³u¿bie zdrowia, bo prywatna takie procesy ju¿ niekoniecznie jest
w stanie lub chce wytwarzaæ. W
prywatnej
s³u¿bie
zdrowia
wszystko siê minimalizuje, by
osi¹gn¹æ najwiêkszy zysk. Lekarze czêsto nie wysy³aj¹ pacjentów
na badania, gdy musz¹ za nie zap³aciæ. Jak tragicznie niewydolna
jest u nas s³u¿ba zdrowia, móg³by
pokazaæ jakiœ rzetelnie sporz¹dzony raport na ten temat, tylko
kto go zrobi? Powiat Drawski zrobi³ diagnozê zdrowotn¹ mieszkañców powiatu drawskiego i wy-

sz³o im, ¿e wzrós³ wskaŸnik zachorowañ na cukrzycê i choroby
uk³adu kr¹¿enia. Badania dotyczy³y tak¿e szkolnej i szeroko pojêtej s³u¿by zdrowia i dzia³añ prozdrowotnych. Maj¹c diagnozê, Powiat podj¹³ odpowiednie kroki. A u
nas? Nic nie wiemy, nic nie robimy,
za to jest nawalanka. Ani siê niektórzy obejrz¹, jak oka¿e siê, ¿e ludzie
je¿d¿¹ do Drawska, Nowogardu i
Gryfic, bo we w³asnym powiecie
ju¿ nie chc¹ siê leczyæ.
U nas procesy s³u¿botwórcze
zosta³y przerwane, nast¹pi³a niewydolnoœæ systemu, co skutkuje
zawa³em. Pacjenta (s³u¿bê zdrowia) mog¹ uratowaæ decydenci kieruj¹cy siê kryteriami odpowiedzialnoœci za zdrowie (i ¿ycie)
mieszkañców powiatu i to powinna
byæ jedyna zasada wp³ywaj¹ca na
ich decyzje. Po to zostali przez
mieszkañców wybrani.
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Dotacja na koœció³
czy wodoci¹g
(RUNOWO). Parafia w Runowie otrzyma dotacjê od gminy w
wysokoœci 70 tys. z³ na remont wie¿y koœcio³a. Przeciw dotacji by³ radny Tomasz Mielcarek, który uzna³,
¿e w roku ubieg³ym dotacje na koœcio³y by³y wysokie.
Uzna³, ¿e spokojnie z tej kwoty,
mo¿na by³oby „uszczkn¹æ” 20 tys.
z³ na wodoci¹g w K¹kolewicach,
zaznaczaj¹c wczeœniej, ¿e nie jest
przeciwny dotacjom do koœcio³ów,
jednak poza nimi s¹ i inne bardzo
wa¿ne potrzeby w gminie.
- Ksi¹dz z Runowa ma bardzo
dobr¹ opiniê. Ja o nim z³ego s³owa
nie s³ysza³em. Wyjdê, bo mnie to
boli. Przecie¿ mo¿na by³o daæ te 20
tys. z³ na wodê i nie by³oby dyskusji.
Ju¿ nie wspominam, ¿e na Orliku nie
ma ani jednej pi³ki. Dzieci na boisko
przynosz¹ w³asne, bo nie ma za co

kupiæ. ¯eby nie by³o, ¿e jestem jakiœ
antykoœcielny. Mamy autorytety
duchowe, a nie chcê cytowaæ s³owa
Tischnera, bo byœcie siê poobra¿ali
– powiedzia³ radny po czym, zgodnie z zapowiedzi¹ opuœci³ salê obrad.
Radni podjêli uchwa³ê jednog³oœnie, bez udzia³u w g³osowaniu
radnego Tomasza Mielcarka.
Wniosek o przyznanie dotacji z
bud¿etu gminy na remont dolnej
czêœci wie¿y koœcio³a parafialnego
w Runowie parafia Rzymskokatolicka w Runowie z³o¿y³a 16 lutego
br. W roku 2009 parafia przeprowadzi³a remont I czêœci wie¿y i obecnie w celu zabezpieczenia obiektu
konieczne jest wykonanie dalszych
prac. Ogólny koszt wykonania zadania wg kosztorysu wynosi
259.514,92 z³.
MM
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Polski Koncern
Spirytusowy w Iñsku

zatrudni
elektryka utrzymania ruchu.
Wymagane wykszta³cenie w
kierunku elektrotechniki œrednie
lub wy¿sze oraz praktyczne
umiejêtnoœci obs³ugi i naprawy
urz¹dzeñ elektrycznych i
energetycznych oraz automatyki
sterowania klasycznego i z PLC.

Prosimy dokumenty CV
kierowaæ na adres: Polski
Koncern Spirytusowy 73-140
IÑSKO ul. H. Sienkiewicza
22A lub poczt¹ E-mail
biuro@bioetanol-insko.pl

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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Aby pamiêæ pozosta³a

Sybiracy maj¹ swój plac
(£OBEZ). Przewa¿nie obradom
Rady Miejskiej towarzyszy gwar,
czasami o mniejszym natê¿eniu,
czasem dochodzi do k³ótni. Ale gdy
zaczê³a przemawiaæ prezes Ko³a
Sybiraków w £obzie Zofia Majchrowicz, na sali zaleg³a idealna
cisza. Wszyscy w skupieniu wch³aniali ka¿de s³owo wypowiadane z
wielkim wzruszeniem.
Wszystko dziêki temu, ¿e radni
jednog³oœnie uchwalili, i¿ plac z
fontann¹ w £obzie nosiæ bêdzie
miano Placu Sybiraków.
Na pocz¹tku swojego przemówienia p. Zofia Majchrowicz przytoczy³a s³owa Mariana Jonkajtisa o
matkach - Sybiraczkach.
„Ca³ujê serdecznie Twoje matczyne d³onie,
które z moc¹ nadludzk¹ i z czu³¹
mi³oœci¹ kochania,

by³y tarcz¹, opok¹ w trudnych
chwilach zes³ania.”
– By³y tarcz¹ i opok¹. Dziêki
tym matkom, na pewno ja i mój
kolega – ¿yjemy. To nasze matki, tu
z nami pracowa³y. Tu w³aœnie na tym
skwerze by³y wielkie gruzy, tu by³y
naloty dywanowe. Œrodek miasta
zosta³ zburzony. Myœmy tu odgruzowywali. Ta ceg³a sz³a na odbudowê stolicy. To nasze matki, bo wiêkszoœæ by³o matek – ojców by³o ma³o,
wiêkszoœæ ojców zginê³a na wojnie... Myœmy koœció³ stawiali – my
dzieci. Pamiêtam, jako ma³e dziecko chodzi³am tam po deskach i nosi³am po jednej dachówce. Za to
wam dziêkujê, ¿e zostanie jakaœ
pamiêæ po nas. One nie doczeka³y,
nasze matki, te które w £obzie ¿y³y.
Nie doczekali tego nasi bracia, wujkowie... Tu szczególnie mam na

myœli rodzinê Daszkiewiczów, która siê tak walnie przyczyni³a do
odbudowy naszego koœcio³a. Tak
bardzo cieszê siê, ¿e to akurat przypad³o mnie, ¿e spotka³am tak wiele
¿yczliwych ludzi, tak serdecznych i
¿e zostanie pamiêæ po nich a przy
okazji i o nas. Nas jest coraz mniej,
odchodzimy – powiedzia³a p. Zofia.
Z. Majchrowicz przytoczy³a
jeszcze jeden utwór:
„Wmawiaj¹ nam, ¿e nie wrócimy,
¿e nie powstanie Polska ju¿,
¿e kraju ju¿ nie zobaczymy
lecz w zmartwychwstania wierzymy cud.”
– Wstaliœmy z martwych –
zmartwychwstaliœmy – doda³a.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka zaproponowa³a, aby gdy ju¿ bêdzie przygoto-

wana tablica z nazw¹ skweru zrobiæ
imprezê, by i mieszkañcy miasta
dowiedzieli siê o historii ludzi, którzy tu jako pierwsi przyjechali i
odgruzowywali miasto.
Zofia Majchrowicz poinformowa³a, ¿e 17 wrzeœnia jest Miêdzynarodowy Dzieñ Sybiraka i myœl¹ o
ustawieniu obelisku. Kamieñ maj¹ ju¿
upatrzony. Znajduje siê na osiedlu
suliszewickim. Powiedzia³a, ¿e Sybiracy wykonaj¹ tablicê, ale ma nadziejê, ¿e Urz¹d Miasta i Gminy pomo¿e
w ca³ym przedsiêwziêciu.
MM
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Pomocy nie udzieli³, do s¹du pozwa³
(£OBEZ). W tym tygodniu
przedstawiamy relacjê z wizyt w
opiece nocnej i œwi¹tecznej pañstwa Knysz. W tym przypadku
skoñczy³o siê nie tylko na braku
udzielenia pomocy przez lekarza.
Doktor pozwa³ do s¹du syna pañstwa Knysz, albowiem ten mia³
podejrzenia co do stanu doktora.
Pañska chora, pañski problem
Pañstwo Lucyna i Stanis³aw
Knysz mieszkaj¹ w £obzie. Ich
„przygoda” z opiek¹ nocn¹ mia³a
miejsce w okresie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Rano w drugi dzieñ œwi¹t Pani
Lucyna dosta³a silnego krwotoku z
nosa. Przyjecha³o pogotowie.
£obzianka dosta³a zastrzyki, tabletkê pod jêzyk i sytuacja wydawa³a siê
opanowana. Po po³udniu jednak
dosta³a nastêpny krwotok. M¹¿ pani
Lucyny zadzwoni³ ponownie na
pogotowie. Dyspozytorka grzecznie przeprosi³a, ale karetki nie mog³a przys³aæ, bo ta by³a gdzieœ w
trasie. Powiedzia³a jednak, ¿e przecie¿ jest opieka ca³odobowa i œwi¹teczna.
- Nie mia³em czym zawieŸæ ¿ony
na tê opiekê. Zreszt¹, krew la³a siê z
nosa, miska by³a podstawiona. Pani
z pogotowia powiedzia³a, abym zadzwoni³, a lekarz z opieki nocnej ma
obowi¹zek przyjechaæ do pacjenta.
Zadzwoni³em, powiedzia³em,
jaka jest sytuacja, a lekarz kaza³
zawieŸæ mi ¿onê do Gryfic na laryngologiê. Powiedzia³em, ¿e nie mam
czym, a lekarz do mnie: „pañska
chora, pañski problem” i koniec
dyskusji. Choæby powiedzia³, jak
mam siê zachowaæ. Zadzwoni³em
do syna. Przyjecha³ z m³odszym,
który by³ akurat z rodzin¹ w odwiedzinach. Starszy zadzwoni³ na opiekê, ale rozmawia³ tylko z pielêgniark¹, bo lekarz nie chcia³ nawet
podejœæ do telefonu.
Wyda³o mi siê to podejrzane,
pani z pogotowia powiedzia³a, ¿e
lekarz ma obowi¹zek przyjechaæ do
pacjenta, a ten nie chce. Gdy my ze
starszym synem pojechaliœmy do
szpitala do Drawska, m³odszy zadzwoni³ na policjê i powiedzia³, ¿e
podejrzewa, i¿ lekarz jest po spo¿yciu, bo nie chce przyjechaæ do pacjenta. Sam bym tak zrobi³. Gdy
rodzice wzywaj¹ policjê, by zbadali
czy kierowca nie jest po spo¿yciu,
gdy wysy³aj¹ dzieci, to czy to jest
przestêpstwo? A ten poda³ syna do
s¹du o szkalowanie opinii. Teraz ma
sprawê w s¹dzie. W Drawsku lekarze opatrzyli ¿onê, zrobili badanie
krwi - powiedzia³ Stanis³aw Knysz.
W sobotê, 2 stycznia, lekarz rodzinny wystawi³ pani Lucynie skie-

rowanie do szpitala, by ustawiæ leki,
albowiem by³y drastyczne skoki ciœnienia. W szpitalu lekarz orzek³, ¿e
nie ma powodów, aby przyj¹æ j¹ na
oddzia³. Jednak panu Stanis³awowi
i jego synowi jakoœ uda³o siê przekonaæ doktora do pozostawienia
pani Lucyny na obserwacji.
– Tylko wyjechaliœmy z synem
ze szpitala, a ¿ona dosta³a tak silnego
krwotoku, ¿e chirurgicznie musieli
opatrywaæ. W domu nie by³oby szans.
By³a ju¿ tak os³abiona po poprzednich
krwotokach, a opieka nocna, to jest
fikcja – powiedzia³ ³obzianin.
Jedna kobieta na fotelu, druga
na kozetce, a lekarza nie by³o
Jednak to nie jest jedyne zdarzenie pañstwa Knysz z opiek¹ nocn¹.
Jak opowiadaj¹ ³obzianie doœæ czêsto byli zmuszeni korzystaæ z pomocy lekarskiej w nocy b¹dŸ w dni
wolne. Pan Stanis³aw skar¿y siê na
bóle w piersiach, pojawiaj¹ siê one
najczêœciej po pó³nocy. Z tego te¿
powodu woli skonsultowaæ siê z
lekarzem i przebadaæ siê. Pani Lucyna ma problemy z wysokim ciœnieniem.
- Ile razy mia³em burê. Jesteœmy
w podesz³ym wieku i ró¿nie bywa.
Mam k³opoty z sercem i ile razy nie
pojecha³oby siê, to lekarz wychodzi³ zaspany. Patrzy³ na mnie i za
ka¿dym razem – „A! Pan cukrzycê
pewnie ma”. Gdy mówi³em, ¿e nie
mam, on na to: - „To bêdzie pan

mia³!” I tak za ka¿dym razem. Ostatnio, zanim siê odezwa³, sam powiedzia³em, ¿e nie mam cukrzycy.
Czêsto tam jesteœmy, ale nigdy
nie widzieliœmy innego lekarza.
Raz pojechaliœmy i by³a sama
pielêgniarka. ¯ona mia³a potê¿ne
ciœnienie, pielêgniarka zaczê³a jej
coœ podawaæ, równoczeœnie inny
pan przyjecha³ ze swoj¹ ¿on¹. Ta
kobieta ju¿ by³a nieprzytomna,
wniós³ j¹ na rêkach, po³o¿y³ na kozetce. Mia³a atak epilepsji. Pielêgniarka wpad³a w panikê, zadzwoni³a po karetkê. Przyjechali z Drawska, zabrali ¿onê do Drawska, bo
mia³a bardzo wysokie ciœnienie i
ko³atanie serca. By³o to oko³o
20.00, a mo¿e póŸniej. Pielêgniarka
czu³a siê podle, co chwilê przeprasza³a, ale co mia³a zrobiæ?
Syn wys³a³ e-meila do dr. Kargula, nie otrzyma³ odpowiedzi, wys³a³
do Ministerstwa, dosta³ odpowiedŸ,
¿e posz³o do NFZ w Szczecinie i do
dr. Kargula. Dodatkowo dosta³ odpowiedŸ ze Szczecina od Rzecznika
Praw Pacjenta, ¿e bêd¹ sprawdzaæ –
powiedzia³ p. Stanis³aw.
To jest parodia
- Syna ¿ona posz³a ze swoj¹
córk¹, dziecko ma 13 lat, a lekarz
pyta siê, czy ona w ci¹¿y jest. To s¹
parodie.
Ju¿ tam nie mam po co iœæ. Po
krwotoku ¿ona by³a prywatnie u laryngologa. Dosta³a zastrzyki. Bra³a

je w przychodni. W sobotê pojechaliœmy do opieki nocnej, a pielêgniarka krzyczy przez ca³y korytarz:
„pani Knysz przysz³a”, a lekarz nawet nie podniós³ g³owy. Powiedzieli, ¿e op³atê trzeba pobraæ. Za co? W
przychodni dostawa³am codziennie
zastrzyk i nikt nie pobiera³ op³aty.
To by³o normalne skierowanie. Nie
wziêli op³aty, ale na drugi dzieñ wziêliœmy ju¿ prywatnie pielêgniarkê.
Gdyby teraz coœ siê przytrafi³o, to od
razu wzywamy karetkê, albo jedziemy do Drawska. Tam ju¿ nie pójdziemy, póki bêdzie ten lekarz. Ile razy
zim¹ syn wióz³ mnie do Reska, droga
oblodzona, bo tu lekarza nie by³o, a
powinien byæ. A pielêgniarka, mówi³a, ¿e wyszed³ na godzinkê do pacjenta i sugerowa³a, by jechaæ do Reska.
Lekarz przyjmuje w dresach, bez
fartucha, bez niczego – powiedzia³
Stanis³aw Knysz.
– Jak cz³owiek idzie do lekarza, lekarz jest przyjemny, to ju¿ jest
po³owa sukcesu. A tu siê wchodzi, a
lekarz: „Co? Ciœnienia siê pani
boi?” Chodzi nam tylko o to, aby,
gdy cz³owiek jest w potrzebie, mia³
pomoc. O nic wiêcej. Ja idê, mówiê,
jakie biorê leki, t³umaczê, a on do
mnie – to dobraæ sobie leków. By³o
stare pogotowie, byli ró¿ni lekarze,
niewa¿ne, o której godzinie, zawsze
przyjêli, nigdy nie by³o tak, jak teraz. Oni nie udzielaj¹ pomocy - doda³a Lucyna Knysz.
MM

Radni chc¹ do komisji
(POWIAT-RESKO). Sesja powiatowa rozpoczê³a siê burzliwie,
a to z powodu przed³o¿enia przez
radnego Waldemara Konefa³a
projektu uchwa³y tu¿ przed sesj¹.
Pod projektem uchwa³y podpisa³o siê siedmiu radnych: Waldemar
Konefa³, Marek Kubacki, Pawe³
Bot, Andrzej Bola³ek, Ryszard Sola,
Henryk Musia³ oraz El¿bieta Pilecka.
W projekcie uchwa³y wnoszono,
aby radni uczestniczyli w komisji
przetargowej maj¹cej wy³oniæ
dzier¿awcê szpitala w Resku .
– Statut mówi, i¿ jakiekolwiek
uchwa³y wprowadzane s¹ tydzieñ
przed terminem sesji po to, aby radni mieli czas wszytko odpowiednio
przedyskutowaæ podczas komisji, a
nie wprowadzasz ferment teraz.
Trzech czy siedmiu radnych ci¹gnie, by w komisji przetargowej
byæ. Tego nie by³o jeszcze chyba w
historii samorz¹dnoœci. Zg³aszam
wniosek o odrzucenie uchwa³y –
powiedzia³ radny Jan Zdanowicz
Radny Mieczys³aw Fojna za-

uwa¿y³, ¿e w tej sprawie mia³ przygotowany wniosek, a nie uchwa³ê.
Zapewne zdawa³ sobie sprawê, ¿e
taka uchwa³a mo¿e byæ zaskar¿ona
i uznana za niewa¿n¹. W swoim
wniosku zg³osi³, by w komisji przetargowej wziê³o udzia³ trzech radnych i czynnik spo³eczny w osobie
Zofii Krupy ze Zwi¹zku „Solidarnoœæ” s³u¿by zdrowia. W projekcie
uchwa³y by³a mowa, aby w przetargu mogli wzi¹æ udzia³ wszyscy radni, którzy wyra¿¹ tak¹ wolê. Mieczys³aw Fojna zaoponowa³ i wskaza³, ¿e trzech wystarczy, bo jak powiedzia³: „To nie jest jarmark, tylko
powa¿ny przetarg, gdzie bêd¹ ró¿ne
instytucje i trzeba to jakoœ zrobiæ
solidnie, by nikogo nie przestraszyæ, bo jak wszyscy wejdziemy, to
ci oferenci uciekn¹ nam.” Pewne
w¹tpliwoœci co do wskazania imiennego „czynnika spo³ecznego” mia³
przewodnicz¹cy rady Marek Kubacki, który zauwa¿y³, ¿e przetarg
nie dotyczy przecie¿ tylko jednego
zwi¹zku. W konsekwencji radni, we
w³asnym gronie podczas przerwy,
przedyskutowali ostateczny kszta³t

projektu uchwa³y, nanosz¹c zmiany.
Poprawka dotyczy³a faktu, i¿ w
przetargu, który odbêdzie siê 15
kwietnia weŸmie udzia³ trzech radnych.
- Nie chcemy w przetargu ¿adnej
polityki i nie chcemy wprowadzaæ
¿adnych nacisków tego typu na komisjê przetargow¹. Obecnoœæ
trzech radnych ma byæ g³osem doradczym. Jest to decyzja historyczna, w której my jako radni chcemy
wzi¹æ udzia³ – powiedzia³ nam po
obradach rady przewodnicz¹cy
Marek Kubacki.
W konsekwencji uchwalono, ¿e
Rada Powiatu w £obzie proponuje
do powo³ania w sk³ad komisji przetargowej b¹dŸ spraw przetargu nieograniczonego na dzier¿awê nieruchomoœci bêd¹cego w³asnoœci¹ powiatu ³obeskiego oraz sprzêtu medycznego i wyposa¿enie szpitala w
Resku na okres 20 lat wraz z przejêciem œwiadczeñ zdrowotnych radnych: Jana Michalczyszyna, Mieczys³awa Fojnê i Jana Zdanowicza.
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
MM
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GMINA DOBRA

Symboliczne podwy¿ki
so³tysów w Dobrej

Konkurs na dobersk¹
palmê, stroik i pisanki
rozstrzygniêty
(DOBRA) W drugiej po³owie
marca Biblioteka Publiczna w
Dobrej og³osi³a konkurs na palmê, pisankê i stroik wielkanocny.
Konkurs rozstrzygniêto, a zwyciêzców nagrodzono.

(DOBRA) So³tysi gminy Dobra doczekali siê podwy¿ek. Kwota nie jest satysfakcjonuj¹ca, jednak¿e przewodnicz¹ca rady, burmistrz i sekretarz urzêdu obiecali
pamiêtaæ o proœbie so³tysów, planuj¹c bud¿et na rok 2011.
Sekretarz Urzêdu Miejskiego
Dorota Kisiel poinformowa³a, ¿e na
wspólnych komisjach ustalono, i¿
dieta so³tysów wzroœnie do 120 z³otych. Powodem niskiej podwy¿ki,
by³ fakt, ¿e wniosek od so³tysów
wp³yn¹³ ju¿ po ustaleniu bud¿etu na
rok obecny. Jak powiedzia³a przewodnicz¹ca rady Jolanta Siekiera,
pieni¹dze na diety so³tysów pochodz¹ z funduszy biura rady. A na
ten rok biuro nie otrzyma³o wiêkszych pieniêdzy.
Oprócz wysokoœci podwy¿ki,
so³tysi byli niezadowoleni z faktu, ¿e dieta bêdzie wyp³acana za

udzia³ w sesji, a nie jak chcieli
rycza³towo za miesi¹c. Z ich
punktu widzenia i z pewnoœci¹
innych osób, by³oby to rozwi¹zanie sprawiedliwe i zabezpieczaj¹ce ich, w razie jakiejkolwiek
niedyspozycji, uniemo¿liwiaj¹cej obecnoœæ podczas obrad. Nieobecnoœæ na sesji nie zwalnia ich
przecie¿ od pe³nienia funkcji spo³ecznikowskiej.
S³owa otuchy dla zapracowanych spo³eczników gminy Dobra
pad³y z ust zastêpcy przewodnicz¹cego rady Damiana Padziñskiego.
- Na wspólnych komisjach nikomu nie przesz³o przez myœl i nikt tak
nie powiedzia³, ¿e so³tysi nie zas³uguj¹ na podwy¿ki. Wrêcz przeciwnie. Wszystkie nasze sugestie by³y
konsultowane ze skarbnikiem. I on
dobrze nam zasugerowa³, ¿e ¿eby
wam daæ podwy¿kê, trzeba komuœ
zabraæ - powiedzia³.
GD
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Konkurs og³oszono w dwóch
kategoriach wiekowych: dla dzieci i doros³ych. W tym roku zg³oszono du¿o mniej prac ni¿ w latach
poprzednich. Wiêkszoœæ z siedemnastu prac dostarczonych
przez dzieci zosta³y wykonane na
Kó³ku Plastycznym dzia³aj¹cym w
miejscowej Szkole Podstawowej. Jury w sk³adzie Danuta Jaworska,
Wies³awa Mielewczyk i
Ma³gorzata Cieœlak wy³oni³o zwyciêzców w ka¿dej kategorii. Wœród
dzieci nagrodzeni zostali: I m. Sandra Szymczak i
Ma³gorzata Reformat,
II m. Remigiusz Joñca,
III m. NikolaMularczyk.

Spoœród doros³ych nagrodzono
pracê Marii Januszewskiej za zajêcie I miejsca, Ma³gorzaty NiedŸwiedŸ za II miejsce i Ma³gorzatê Joñca za III miejsce. Nagrody w
postaci szklanych pater i serwisów
do kawy dla doros³ych oraz s³odyczy i maskotek dla dzieci ufundowa³a Biblioteka Publiczna w Dobrej. Dla wszystkich przewidziano s³odki poczêstunek. Warto dodaæ, ¿e narodzone prace wziê³y
udzia³ w konkursie „£obeskiej
Baby Wielkanocnej”.
GD

Du¿o drewna, du¿o ³awek
(DOBRA) Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej poinformowa³a
radnych i so³tysów, ¿e Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich przekaza³ gminie 80
m. szeœc. drewna. Pozwoli to na zbudowanie m. in. ³awek, których ci¹gle
brakuje w miejscach wypoczynkowych na terenie gminy.
GD

So³tys Tucze Marta Sad³owska
(TUCZE- DOBRA) Fundusz
so³ecki- najgorêtszy temat wœród
mieszkañców wsi. Mimo ¿e dla
so³tysów oznacza to wiêcej obowi¹zków i pracy, so³tys Tuczy
Marta Sad³owska jest zadowolona, i¿ w tym roku do dyspozycji
jest kilkakrotnie wiêcej pieniêdzy
ni¿ rok temu.
Tucze, to mówi¹c kolokwialnie
spora wioska licz¹ca 273 mieszkañców. Do tej pory na wydatki bie¿¹ce
so³ectwo mia³o przyznane oko³o 2,5
tys. z³ rocznie. Dziêki funduszowi
so³eckiemu w tym roku do dyspozycji jest a¿ 11 tys. z³. Pocz¹tki, jak
wszêdzie i tu by³y trudne, dlatego
latem so³tys zorganizowa³a spotka-

nie wiejskie dla
mieszkañców, gdzie
wspólnie z
pani¹ burmistrz i
skarbnik i e m
Urzêdu
Gminy dyskutowali o najpilniejszych potrzebach wioski oraz o tym
na jakie cele fundusz so³ecki mo¿na
przeznaczyæ. Wspólnie uda³o siê
podj¹æ decyzjê o przeznaczeniu
pieniêdzy.
Od kwietnia w ca³ym regionie
rusza program „Piêkna wieœ”. Na
terenie Tuczy, codziennie przez

osiem godzin bêdzie obecny pracownik PUP- u. Bêdzie to ogromny
zastrzyk pomocy dla so³ectwa,
zw³aszcza ¿e zaplanowano zakup
sadzonek na ³¹czn¹ kwotê 2,5 tys. z³,
które wkrótce przyozdobi¹ wieœ.
Podczas rozmowy pani so³tys podkreœla³a, ¿e pracownikiem bêdzie
pani, która wczeœniej wykonywa³a
ju¿ tak¹ pracê i inni so³tysi byli z niej
bardzo zadowoleni.
Du¿a czêœæ funduszu so³eckiego, bo 3 tys. z³ zostanie przeznaczona na zakup kosy spalinowej. Jest to
bardzo wa¿na inwestycja, na któr¹
do tej pory so³ectwo nie mog³o sobie pozwoliæ. Tucze jest rozleg³¹
wiosk¹ z wieloma pasami zieleni, o
które choæby ze wzglêdów bezpie-

czeñstwa trzeba regularnie dbaæ.
Horendalna czêœæ funduszu tj. 4
tys. z³ zosta³y zarezerwowane na
remont œwietlicy. O wyposa¿eniu jej
mieszkañcy pomyœl¹, planuj¹c bud¿et na przysz³y rok.
Mimo i¿ ten rok bêdzie rokiem
doœwiadczeñ i ciê¿kiej pracy, pani
Marty nie opuszcza optymizm.
Jest zadowolona, ¿e na wioskê
wp³ynie tak du¿a suma pieniêdzy.
Zapytana o postawê spo³ecznoœci
wobec takiego du¿ego przedsiêwziêcia, odpowiedzia³a, ¿e nie da
siê wszystkim dogodziæ. Jednak¿e
w³aœnie po to by³o zorganizowane
spotkanie, ¿eby ludzie sami mogli
wnosiæ uwagi i dokonywaæ wyborów.
GD
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Klub Kobiet Aktywnych Ka- 60

Nie siedŸ w domu i nie rdzewiej
(RESKO) Inicjatork¹ klubu
kobiet aktywnych Ka-60 jest
Maria Sêkowska, emerytowana
nauczycielka reskiego liceum.
Pierwsze spotkanie klubu mia³o
miejsce 26 stycznia ubieg³ego
roku. Towarzyszy³a temu burza
mózgów, podczas której panie
wspólnie ustali³y, co chc¹ razem
robiæ.
Jak dosz³o do za³o¿enia klubu?
- Dosz³am do wniosku, ¿e znam
kilkanaœcie pañ, podobnie jak ja niepracuj¹cych, które nie chc¹ siedzieæ
domu i rdzewieæ. Dlatego rok temu
wys³a³am kilkanaœcie zaproszeñ.
Co oznacza nazwa Ka-60?
Nazwa pochodzi od szczytu K 2.
Jest to trochê zwi¹zane z wiekiem.
Niektóre panie ju¿ na nim s¹, niektóre jeszcze nie lub tu¿ za nim. Wœród
nas s¹ panie nauczycielki, lekarki i
ksiêgowe.
Co jest motorem napêdzaj¹cym dzia³anie klubu?
My przede wszystkim chcemy
ze sob¹ byæ, rozmawiaæ, jeŸdziæ do
kina, teatru i opery. Zimow¹ por¹
spotyka³yœmy siê zawsze w Cen-

trum Kultury. Latem g³ównie spacerujemy. Do tej pory by³yœmy z wizyt¹ w muzeum lalek w Troszczynie,
gdzie pozna³yœmy jego w³aœcicielkê. Ponadto odwiedzi³yœmy Kulice,
gdzie nawi¹za³yœmy kontakt z
pani¹, która pracuje na Uniwersytecie Szczeciñskim.
Jakie macie plany na przysz³oœæ?
Pojawi³ siê pewien pomys³, który zosta³ zaaprobowany przez
wszystkie panie. Chcia³ybyœmy,
¿eby nasz klub sta³ siê grup¹ inicjatywn¹ do stworzenia uniwersytetu
trzeciego wieku. Problem jest taki,
¿e uniwersytet musi mieæ patronat
szko³y. Byæ mo¿e nie stworzymy
uniwersytetu, ale jego filiê. Chcia³ybyœmy rozwijaæ tê inicjatywê. Ze
wzglêdu na koszty, trudno jest nam
zapraszaæ prelegentów ze Szczecina. Za to absolwenci naszego zespo³u szkó³ piastuj¹ bardzo ciekawe
stanowiska, maj¹ ciekawe hobby i
zawody. Ostatnio z okazji Dnia
Kobiet mia³yœmy spotkanie z jedn¹
z nich, pani¹ Cecyli¹ Król- Judek,
która jest sekretarzem naukowym
Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Przeprowadzi³a nam przepiêkn¹ pogadankê na
temat „Kobiet w ¿yciu Witkacego”.

To spotkanie zaowocowa³o inn¹
form¹ pracy. Najprawdopodobniej
ju¿ w kwietniu odbêdzie siê spotkanie z nasz¹ absolwentk¹, doktorem
wydzia³u biotechnologii. Podzieli
siê z nami problemem ¿ywnoœci
modyfikowanej.
Jakie osoby zrzesza klub i jak
mo¿na staæ siê jego cz³onkiem?
Klub jest stworzony dla pañ pe³nych energii, inicjatywy, ciekawych
œwiata i zainteresowanych aktywnym spêdzaniem czasu. Do klubu
mo¿na zostaæ zaproszonym. Aktualnie jest nas 17, a aktywnie uczestnicz¹cych 14. Spotykamy siê zawsze w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca. Po roku ka¿da z pañ dostaje kartê
cz³onkowsk¹.
Co robi³yœcie panie podczas
ostatniego spotkania?
Ostatnie spotkanie mia³o miejsce 29 marca. Podjê³yœmy decyzje o
przyst¹pieniu do ogólnopolskiej
akcji charytatywno-ekologicznej.
Oprócz tego mia³yœmy trening umys³owy, w postaci zabaw w odgadywaniu hase³ mimicznych. Mamy
kole¿ankê, która podczas spotkañ
umila nam czas gr¹ na pianinie.
Wszystko co robimy, jest oczywi-

œcie dostosowane do naszego wieku.
Jakie z³ote myœli towarzysz¹
dzia³alnoœci klubu?
Po pierwsze „Nie siedzieæ w
domu i nie rdzewieæ” oraz bior¹c
przyk³ad z ksi¹¿ki Jacka Dehnela
„Lala”: „Babcia ma ju¿ 81lat. Ale co
to jest osiemdziesi¹t jeden lat dla
m³odej kobiety”. A my jeszcze takiego wieku nie mamy, wiêc jesteœmy bardzo m³ode.
Gabriela Doroszko

Zespó³ Szkó³ w Resku przejêty
(RESKO) Minione obrady
Rady Miejskiej w Resku wpisa³y
siê w historiê miasta. To na nich
radni jednog³oœnie zdecydowali o
przejêciu przez gminê Zespo³u
Szkó³.
Zatwierdzony projekt uchwa³y
dotyczy³ „Porozumienia w sprawie
przekazania przez Powiat £obeski
Gminie Resko zadania publicznego
w zakresie oœwiaty, polegaj¹cego na
prowadzeniu Zespo³u Szkó³ w Resku”.
Na wniosek radnego Adama Seredyñskiego przewodnicz¹ca rady
Barbara Basowska odczyta³a treœæ
niniejszego porozumienia.
Porozumienie zawarto pomiêdzy Powiatem £obeskim a Gmin¹
Resko. Zgodnie z nim strony postanawiaj¹:
– powiat przekazuje, a gmina
przejmuje do prowadzenia z dniem
1 lipca 2010 zadanie publiczne w
zakresie oœwiaty polegaj¹ce na
prowadzeniu Szko³y Ponadgimnazjalnej pod nazw¹ Zespó³ Szkó³.
– Od 1 lipca 2010 powiat nie
ponosi ¿adnych kosztów zwi¹za-

nych z funkcjonowaniem szko³y
oprócz wskazanych w porozumieniu.
– Powiat przeka¿e gminie w
formie darowizny nieruchomoœæ
zabudowan¹ po³o¿on¹ w Resku
(budynek szkolny). Powiat przeka¿e gminie w formie darowizny mienie ruchome bêd¹ce na wyposa¿eniu szko³y wg stanu na dzieñ 30
czerwca 2010 roku. Wartoœæ tego
mienia zostaje ustalona przez pe³nomocnych przedstawicieli stron
sporz¹dzonym najpóŸniej do 31
lipca 2010 roku. Gmina zobowi¹zuje siê pozostawiæ mienie na wyposa¿eniu szko³y.
– Koszty zwi¹zane z przekazaniem mienia nieruchomego ponosz¹
obie strony w równych czêœciach.
Zobowi¹zania i nale¿noœci szko³y,
które stan¹ siê wymagalnymi do
dnia 30 czerwca 2010, pozostaj¹
zobowi¹zaniami powiatu.
– Powiat zobowi¹zuje siê do
przekazania gminie w formie dotacji na funkcjonowanie szko³y w
okresie lipiec- grudzieñ 2010 niewykorzystanych przez powiat
œrodków bud¿etowych zaplano-

wanych w bud¿ecie powiatu dla
Zespo³u Szkó³ w Resku na 2010
rok.
– W celu z³agodzenia skutków
finansowych przejêcia zadania do
realizacji przez gminê, powiat zobowi¹zuje siê do przekazania w
nastêpnych latach trwania niniejszego porozumienia dotacji w wysokoœci: rok 2011- 500 tys. z³, rok
2012- 300 tys. z³, rok 2013
100 tys. z³.
– Powiat zastrzega sobie prawo skontrolowania prawid³owoœci
wykorzystania przez gminê udzie-

lonych dotacji.
– Powiat ³obeski w roku 2010
przed przekazaniem obiektu Gminie Resko dokona termomodernizacji i drobnych remontów Zespo³u Szkó³ w Resku o wartoœci 250
tys. z³ z czego powiat pokryje 150
tys. z³, a Gmina Resko pozosta³e
100 tys. z³.
– Gmina zobowi¹zuje siê wykorzystaæ nieruchomoœæ i ruchomoœæ zgodnie z przeznaczeniem
okreœlonym w porozumieniu pod
rygorem odwo³ania przez powiat
uczynionych darowizn.
GD
foto: resko4.webpark.pl
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Kino za 8 z³?
(RADOWO MA£E-RESKO).
Powoli stra¿acy ochotnicy ponownie zaczynaj¹ dŸwigaæ na swoich
barkach odpowiedzialnoœæ za szerzenie siê kultury, w szczególnoœci
na terenach wiejskich i w ma³ych
miastach. W pierwszym rzêdzie to
w³aœnie dziêki nim powsta³y centra
internetowe, pozwalaj¹ce ludziom
korzystaæ za darmo z internetu.
Obecnie powstaje drugi projekt –
„Nasze kino”.
Dziêki niemu mieszkañcy powiatu bêd¹ mogli ogl¹daæ firmy ju¿
dzieñ, b¹dŸ kilka dni po wyœwietleniu ich w Warszawie. Ale czy tak siê
stanie zale¿eæ bêdzie od decydentów w ró¿nych miejscowoœciach.
Na razie do projektu z terenu powiatu ³obeskiego zg³osi³o siê Radowo
Ma³e oraz Resko.
Dysponuj¹c odpowiednimi systemami informatycznymi, analitycznymi oraz dostêpem do zasobów najnowszych osi¹gniêæ w zakresie twórczoœci kinematograficznej i technik projekcji medialnych
zapewnionych przez East Pictures
S.A. Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y

Po¿arnych RP wspólnie z Krajowym Zwi¹zkiem Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych wdra¿aj¹
wspólne przedsiêwziêcie „Nasze
kino”.
Do tego projektu gmina Radowo
Ma³e przyst¹pi³a 25 marca. Postanowiono, ¿e kino powstanie w budynku by³ej sali gimnastycznej, która obecnie u¿ytkowana jest jako
œwietlica wiejska. W budynku tym,
po przeprowadzonym remoncie,
zostanie utworzony dom kultury.
Tam te¿ zostanie przeniesione Internetowe Centrum Kszta³cenia.
Obecnie mieœci siê ono w Domu
Sportowca. Osob¹ odpowiedzialn¹
za realizacjê tego projektu jest Mateusz Czerwiñski - Kierownik Internetowego Centrum Kszta³cenia w
Radowie Ma³ym.
W Resku natomiast filmy mia³yby byæ wyœwietlane w Centrum
Kultury.
Jak zapowiadaj¹ pomys³odawcy
- filmy bêd¹ mia³y premierê w tym
samym czasie, co w stolicy i w najwiêkszych miastach, a w niektórych
przypadkach nawet przed nimi.

Trzynastka dla wójta Gminy
Radowo Ma³e
(RADOWO MA£E). Na minionej sesji Rady Gminy zatwierdzono projekt uchwa³y w
sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta gminy. Z treœci uchwa³y wynika, i¿
Józef
Wypijewski
spe³ni³
wszystkie kryteria warunkuj¹ce
nabycie prawa do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za rok
2009r. Wysokoœæ trzynastki wynosi 5657,51 z³ netto.
GD

Dlaczego w remizach?
OdpowiedŸ na to pytanie zdaje
siê bardzo prosta. Tam bowiem
mieszcz¹ siê Centra kszta³cenia
wyposa¿one w ponad 40.calowe telewizory, monitory oraz laptopy i
projektory, które umo¿liwiaj¹ wyœwietlanie filmów na zawieszonym
ekranie. To z kolei pozwala na projekcjê filmu nawet dla 50.osobowej
widowni.
Z uwagi na tryb pracy rolników,
w dni powszednie planowane jest
wyœwietlanie tylko jednego seansu
o godzinie 18.30. Za to w weekendy
wyœwietlanych ma byæ od 2 do 4
seansów ka¿dego dnia, pocz¹wszy
od godziny 9.30 rano. Iloœæ seansów
bêdzie uzale¿niona od wykorzystywania sali kinowej na inne cele takie
jak wesela czy dyskoteki.
Cena jednoosobowego biletu/
wejœciówki na film „Ciacho”, bêd¹cego projektem testowym wynosi 8

z³otych. Z tej kwoty pracownik obs³ugi kina otrzyma 2 z³, natomiast za
udostêpnienie sali potr¹cana jest
z³otówka.
Projekt nie jest skierowany jedynie do stra¿aków. Na wsiach jednak
to w³aœnie oni dysponuj¹ odpowiednim sprzêtem.
Na terenie powiatu ³obeskiego do
projektu przyst¹pi³o ju¿ Radowo
Ma³e i Resko. Czy pozosta³e gminy
zgodz¹ siê, aby w ich salach i remizach odbywa³y siê projekcje filmowe
– czas poka¿e. W £obzie s¹ przymiarki do tego, aby mia³y one miejsce w £obeskim Domu Kultury, czy
tak siê stanie – zobaczymy. Mo¿e
okazaæ siê, ¿e mieszkañcy £obza,
aby obejrzeæ film, bêd¹ musieli jechaæ do Radowa Ma³ego albo Reska.
Z terenu powiatu œwidwiñskiego
do projektu przyst¹pi³a gmina S³owieñsko, a z terenu powiatu drawskiego – Ostrowice.
MM

Robi¹ „patelniê”

Powiat £obeski informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie: Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy
ul. G³owackiego 4, Urzêdu Miejskiego w Resku, na tablicy
og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci w mieœcie £obez oraz na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
zabudowanej nieruchomoœci przeznaczonej do dzier¿awy
(na okres 20 lat w drodze przetargowej) stanowi¹cej w³asnoœæ
Powiatu £obeskiego obejmuj¹cej dzia³kê gruntu nr 310 o pow.
3,2332 ha po³o¿on¹ w mieœcie Resko przy ul. Szpitalnej 8
wy³¹cznie osobie prowadz¹cej œwiadczenia w zakresie us³ug
medycznych w ramach zawartego kontraktu z NFZ.
Starosta £obeski Antoni Gutkowski

(RADOWO MA£E). Ostatniego dnia marca, podczas obrad Rady
Gminy, radni zdecydowali o zaci¹gniêciu d³ugoterminowego kredytu
inwestycyjnego do kwoty oko³o
314 tys. z³. Œrodki pozwol¹ na sfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa ma³ej sceny wraz z
trybunami, wiat rekreacyjnych i
wiaty z miejscem na ognisko, pomo-

stu oraz utwardzenie drogi dojazdowej”. Korzystaj¹c z przychylnoœci
pogody, wykonawcy uda³o siê ju¿
zrealizowaæ spor¹ czêœæ zaplanowanych prac. Na jeziorku zamontowano now¹ k³adkê, ponadto zburzono star¹ muszlê. Miejmy nadziejê,
¿e pogoda pozwoli na sprawne dokoñczenie prac i ju¿ wkrótce bêdziemy mogli uczestniczyæ w
otwarciu obiektu.
GD

POWIAT
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Jak powiat prze¿y³ zimê
(POWIAT) Zima, to najciê¿szy okres dla osób korzystaj¹cych
z pomocy materialnej i rzeczowej
w miejscowych oœrodkach pomocy spo³ecznej. Latem stawiaj¹c na
zaradnoœæ, ludzie trudni¹ siê
prac¹ dorywcz¹ w lasach, zbieraj¹ owoce na skup, utrzymuj¹
czystoœæ w cudzych obejœciach.
Zima nie pozostawia im wiêkszego wyboru.
Aby mog³a zostaæ przyznana
podopiecznemu pomoc, nie mo¿e
on przekroczyæ pewnego progu dochodowego. Dla przypomnienia,
dla osoby samotnej wynosi on 477
z³, natomiast dla osoby w rodzinie
351 z³. Ponadto funkcjonuje Rz¹dowy Program „Pomoc pañstwa w
zakresie do¿ywiania”. Za³apaæ siê
na niego jest ju¿ du¿o proœciej, gdy¿
próg wynosi 150 procent dochodu.
Ustawa o Pomocy Spo³ecznej przewiduje, ¿e osoba bêd¹ca w trudnej
sytuacji socjalnej nie mo¿e byæ pozostawiona bez pomocy. Nie zawsze jest jednak tak, ¿e kwalifikuje
siê na dan¹ pomoc. W takich przypadkach potwierdza siê, ¿e warto
wspó³pracowaæ z pracownikami

OPS. Dyrektorzy i kierownicy
oœrodków z naszego powiatu podkreœlali, ¿e ka¿dego roku maj¹ do
czynienia z osobami, które pomimo
trudnej sytuacji, w której siê znaleŸli, staraj¹ siê byæ zaradni. Bywa, ¿e
latem sami chodz¹ wyrabiaæ drzewo
do lasu, tylko po to, ¿eby by³o taniej.
W Gminie Radowo Ma³e tegoroczna zima nale¿a³a do zdecydowanie ubo¿szych, mimo i¿ gmina
przeznaczy³a na pomoc celow¹ podopiecznym, wiêksze fundusze ni¿ to
mia³o miejsce ubieg³ej zimy. W tê
zimê tj. 2009/2010 OPS na zakup
opa³u mia³ do dyspozycji ponad
13.500 z³ tj. o ponad 1.500 z³ wiêcej
ni¿ w zesz³ym roku. Ka¿dy, kto zg³osi³ siê z proœb¹ o zakup opa³u, tê
pomoc otrzyma³. Jednak¿e z uwagi
na fakt, i¿ tej zimy nap³ynê³o blisko
50 procent wiêcej takich podañ ni¿
zimy poprzedniej, wysokoœæ zasi³ków znacznie zmala³a. Z zasi³ków
celowych na zakup opa³u skorzysta³y 62 rodziny, z czego dwóm przyznano w naturze, a pozostali otrzymali pomoc gotówkow¹.
W Gminie Dobra podczas zimy
2008/2009 przyznano zasi³ki celowe za ³¹czn¹ kwotê 75.406 z³, z cze-

go 35.650 z³ by³o przeznaczone na
opa³. Z tej pomocy skorzysta³o 29
osób. W minion¹ zimê œrodki na tzw.
pomoce celowe wynosi³y 57.406 z³,
z czego a¿ 45 osobom zapewniono
opa³, za ³¹czn¹ kwotê 42.134 z³.
Oprócz tego oœrodek proponowa³
pomoc w postaci ¿ywnoœci w ramach wy¿ej opisanego programu
rz¹dowego. Tej zimy do¿ywiane
by³y 24 osoby za kwotê 20.647 z³.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Resku oprócz zasi³ków celowych i
okresowych przekazuje œrodki na
Zachodniopomorskie Centrum Pomocy BliŸniemu Monar- Markot
Dom Dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych Szko³a ¯ycia w £agiewnikach. Na ten cel tej zimy, jak i
poprzedniej przekaza³ porównywaln¹ kwotê oko³o 3400 z³. Pomoc
na opa³, w sumie 1000 z³ zosta³a
zesz³ej zimy przyznana dwóm osobom samotnym. W tegoroczn¹ zimê
z tej pomocy skorzysta³o osiem rodzin. Na ten cel oœrodek wyda³
2.578 z³. Podobnie jak w innych
oœrodkach i ten przyznaje pomoc w
zakresie z programu rz¹dowego na
do¿ywianie. Pomoc przyznawana
jest w postaci gotówki, artyku³ów

¿ywieniowych lub obiadów. Z tej
ostatniej formy najczêœciej korzystaj¹ dzieci i m³odzie¿ w szko³ach.
W styczniu i lutym 2009r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie przyj¹³ 326 wniosków o pomoc.
35 rodzinom przyznano pomoc celow¹, z czego 7 na opa³. 260 rodzinom
przyznano zasi³ki okresowe, a 238
pomoc na zakup ¿ywnoœci. Tegoroczna zima by³a zdecydowanie sro¿sza, o
czym œwiadcz¹ a¿ 426 z³o¿one wnioski z proœb¹ o pomoc. Oznacza to, ¿e
a¿ sto rodzin nie poradzi³o sobie z
ciê¿arem tegorocznej zimy. 79 rodzinom przyznano zasi³ki celowe, z czego 22 na opa³. Zasi³ki okresowe przyznano 383 rodzinom. Pomoc na zakup
¿ywnoœci otrzyma³y 248 rodziny.
Poniewa¿ na zasi³ki celowe gmina
przeznaczy³a na rok bie¿¹cy tylko 10
tys. z³ , pomoc udzielana by³a w niewielkiej kwocie. Mimo tego nie by³o
decyzji odmownej.
£obeski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej tej zimy przyzna³ pomoc celow¹ na opa³ 169 osobom na ³¹czn¹
kwotê 50.975 z³. W zesz³ym roku
wysokoœæ pomocy oraz iloœæ osób z
niej korzystaj¹cych by³a porównywalna.
GD

tym mo¿na siê na spokojnie zaj¹æ.
Przejmujê siê, gdy droga nam „ucieka”. Mieliœmy taki przypadek na
drodze Resko – Wêgorzyno w okolicach Runowa, tam akcyjnie zasypaliœmy i ustabilizowaliœmy drogê.
W tym roku nast¹pi³a bardzo powa¿na degradacja. Musimy przygotowaæ siê, by nie nastêpowa³a w
nastêpnych latach, bo dojdzie do
takiego momentu, ¿e przyjdzie zamkn¹æ drogi poboczne i poruszaæ
siê tylko g³ównymi, bo nie bêdzie
œrodków. Programy unijne mamy
tylko do 2013 roku, jeœli chodzi o
drogi. Mam wra¿enie, ¿e to, co by³o
na drogi z pieniêdzy unijnych, zostanie wykorzystane ju¿ w tym roku.
W nastêpnym skoñcz¹ siê dofinansowania schetynówek i mo¿e siê
okazaæ, ¿e w nastêpnych latach nie
bêdzie ¿adnych programów dotacyjnych. Ja sobie nie wyobra¿am
funkcjonowania tylko w oparciu o
nasz bud¿et. Mam nadziejê, ¿e nasz
Rz¹d i UE wymyœl¹ jeszcze jakiœ
program wspomagaj¹cy w finansowaniu grubszych remontów. To, co
robimy, to jest bardzo drogie, ale to
jest dzia³anie doraŸne – doda³ W.
Bernacki.
Starosta Antoni Gutkowski po-

informowa³, ¿e urz¹dzenie, o którym mówi³ dyrektor kosztuje 220
tys. z³. Doda³, ¿e na ostatnim posiedzeniu zarz¹d podj¹³ decyzjê o jego
kupnie.
Radny Zdzis³aw Trojga zauwa¿y³ jednak, ¿e wprawdzie ¿adna
szko³a w powiecie nie zosta³a zamkniêta z powodu tragicznej jakoœci dróg, ale odciêci od œwiata s¹
mieszkañcy Potulin, z której po zimie ¿aden sprzêt nie móg³ wywieŸæ
doros³ych ani dzieci do szko³y.
Doda³, ¿e jest to wioska, która nie
ma ¿adnej dobrej drogi, a droga powiatowa idzie wzd³u¿ pola.
Dyrektor ZDP zapewni³, ¿e droga ta bêdzie planowana do wykonania na 2011 rok, o ile powiat otrzyma dofinansowanie, a zarz¹d znajdzie pieni¹dze.
Zarz¹d powiatu zwróci³ równie¿
uwagê na z³y stan techniczny drogi
na odcinku Borkowo-Siedlice i zobowi¹za³ dyr. ZDP w £obzie do
podjêcia stosownych dzia³añ. MM

Drogi „fruwa³y”, „strzela³y jak butelki” i „ucieka³y”

Odciêci od œwiata
(POWIAT). Bardzo z³y stan
dróg po zimie zaskoczy³ najbardziej chyba samych drogowców.
Spodziewali siê znacznie mniejszych szkód, ani¿eli to, co sta³o siê
z drogami po ostrym ataku zimy.
Niektóre miejscowoœci zosta³y
odciête od œwiata. Aby zabezpieczyæ siê na przysz³oœæ, starostwo
postanowi³o doposa¿yæ ZDP.
- Jest zdecydowanie gorsza sytuacja, jeœli chodzi o stan dróg ni¿ po
ka¿dej zimie. Skutek jest odwrotny
od spodziewanego. Byliœmy przekonani, ¿e drogi obroni¹ siê, w
zwi¹zku z tym, ¿e temperatura by³a
niska, ale niezmienna. Okaza³o siê
jednak, ¿e temperatura by³a tak niska i przemarz³o tak g³êboko, ¿e
drogi zaczê³y nam „fruwaæ” i strzelaæ jak butelki, pêkaæ wzd³u¿nie, a
to jest oznaka ewidentna, ¿e zostaje
naruszona podbudowa drogi. Wówczas pêkniêcia s¹ od spodu, wzd³u¿
osi drogi i takie przypadki mamy na
naszej nowej drodze, któr¹ budowaliœmy 5 lat temu. Niestety jest to
przyczyna naturalna i nie dotyczy to
tylko nas. W telewizji pokazywali
powiat, który zamkn¹³ gimnazjum i
liceum, bo nie ma dojazdu. U nas

¿adnej szko³y nie zamkniêto, ale
dzisiaj musimy awaryjnie naprawiæ
drogê do Rynowa i Komorowa. W
tej chwili drogi te naprawiamy systemem zimnego asfaltu, jest to system, który pozwala na szybkie dzia³anie, ale bardzo drogie, dlatego te
naprawy prowadzimy tam, gdzie
istnieje zagro¿enia ¿ycia – powiedzia³ podczas sesji Rady Powiatu
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
Dyrektor zaznaczy³, ¿e ZDP jest
przygotowane materia³owo, by
wejœæ na drogi z ³ataniem zwyk³ym.
Na razie nie mo¿e tego jednak uczyniæ, albowiem wymaga to stabilizacji pogody. Jak wyjaœni³ emulsja,
któr¹ u¿ywa siê do klejenia dziur,
rozk³ada siê na wodê i czynnik smolisty w temperaturze 0 stopni C.
Doda³ równie¿, ¿e na zarz¹dzie powiatu toczone by³y rozmowy na temat zakupu nowoczesnego sprzêtu,
aby cywilizacyjnie podejœæ do remontów dróg.
- Codziennie mam mnóstwo telefonów, ¿e s¹ dziury. Ja albo mój
zastêpca jeŸdzimy na ka¿d¹ interwencjê. Dopóki mo¿na przejechaæ
samochodem, to ja siê tym tak mocno nie przejmujê, bo wiadomo, ¿e
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Zabrak³o 710 tys. z³
(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji radni mieli nie lada
orzech do zgryzienia. Okaza³o siê,
¿e musz¹ nagle do³o¿yæ bagatela
710 tys. z³ na rozbudowê oczyszczalni œcieków.
Z kosztorysu inwestorskiego
wynika³o, ¿e koszt rozbudowy
oczyszczalni wynosi oko³o 2.400
tys. z³. Wysokoœæ oferty jednej z
firm, która stanê³a w przetargu wynios³a 2.300 tys. z³. Kwota ta wyda³a siê decydentom „ra¿¹co niska”,
druga oferta opiewa³a na wartoœæ 3
milionów z³, trzecia na nieca³e
3.300 z³ - tak poinformowa³a burmistrz Wêgorzyna podczas jednej z
sesji, gdy jeszcze zastanawiano siê
nad wyborem oferty. W miniony
czwartek in¿ynier kontraktu Tomasz Granops (na zdjêciu), wyjaœni³, ¿e pierwsza i trzecia oferta
zosta³a odrzucona ze wzglêdów formalnych, zwyciê¿y³a druga.
Mimo ¿e gmina nie zabezpieczy³a w bud¿ecie dodatkowych pieniêdzy na ten cel, nie uniewa¿niono
przetargu ze wzglêdu na zbyt wysoki koszt. Tak robi wiele gmin, og³asza drugi przetarg i zawsze jest
prawdopodobieñstwo, ¿e oferty na
wykonanie zadania bêd¹ ni¿sze.

Wys³ano za to zawiadomienie do
firmy, która przetarg wygra³a. Po
tym fakcie dopiero radni miejscy
dowiedzieli siê, ¿e musz¹ znaleŸæ
710 tys. z³ na inwestycjê. Sprawa jest
o tyle patowa, ¿e po wys³aniu zawiadomienia nie ma ju¿ ¿adnej mo¿liwoœci uniewa¿nienia przetargu.
Zadanie to rozpocz¹³ jeszcze
burmistrz S. Konarski, gmina wiele
lat czeka³a na jego pomyœlne rozstrzygniêcie. Po latach oczekiwania
otrzyma³a dofinansowanie z Funduszu Norweskiego i do paŸdziernika

zadanie musi byæ wykonane.
Na pytanie radnych, ile trwa³oby
uniewa¿nienie przetargu, przed
wys³aniem zawiadomienia us³yszeli od burmistrz Wêgorzyna odpowiedŸ, ¿e 3 miesi¹ce. Jest to wiêc
zbyt d³ugi czas, albowiem do paŸdziernika oczyszczalnia ma byæ
zmodernizowana. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz wyjaœni³a te¿, ¿e w
razie uniewa¿nienia przetargu istnia³oby niebezpieczeñstwo, ¿e Fundusz Norweski nie uzna³by powodów i móg³by cofn¹æ dotacjê, a to
jest zbyt wielkie ryzyko. Wa¿ny jest
równie¿ termin wykonania, którego
nie wolno przekroczyæ. Kolejne
przetargi, mog³yby spowodowaæ, ¿e
inwestycja nie zosta³aby zakoñczona w czasie.
Z naszych Ÿróde³ jednak wynika,
¿e mo¿na procedurê przetargow¹
przeprowadziæ w innym terminie –
14 dni – og³oszenie przetargu, 10
dni na podpisanie umowy i kilka dni
na ewentualne uzupe³nienie dokumentacji.
Oferta firmy, która przetarg wygra³a, przekracza³a ponad 30 proc.
ceny kosztorysu inwestorskiego,
jednak w sukurs burmistrz Wêgorzyna przyszed³ in¿ynier kontraktu
Tomasz Granops. Wyjaœnia³, ¿e gdy

tylko spojrza³ na projekt, od razu
powiedzia³, ¿e inwestycja bêdzie
kosztowa³a 3 miliony z³, czyli tyle,
co zaoferowa³a firma, która wygra³a. Radni podczas sesji zauwa¿yli,
¿e ma ona swoj¹ siedzibê w tym
samym obiekcie, co firma in¿yniera kontraktu. Przypadek? In¿ynier
twierdzi, ¿e tak, albowiem w tym
samym obiekcie w Gorzowie Wielkopolskim znajduje siê 50 a mo¿e
60 firm. Zauwa¿y³, przy tym, i¿
ceny podane za materia³y przez firmê, która zaoferowa³a najni¿sz¹
kwotê, s¹ nierealne. Na poparcie
swojej tezy poda³ kilka przyk³adów. Doda³ równie¿, ¿e przedstawione przez firmê urz¹dzenia nie
s¹ zgodne ze specyfikacj¹ zamówienia i nie nadaj¹ siê do oczyszczalni.
Trudno znaleŸæ 710 tys. z³ podczas posiedzenia sesji, gdy w porz¹dku obrad jest 30 projektów
uchwa³. Radni nie kryli te¿ oburzenia, ¿e o wy¿szym koszcie oczyszczalni urzêdnicy wiedzieli ju¿ kilka
miesiêcy wczeœniej i nie poinformowali o tym rady, choæby przy ustalaniu bud¿etu na ten rok.
W konsekwencji , po burzliwej debacie, zag³osowali za zaci¹gniêciem
kredytu d³ugoterminowego .
MM

Komu potrzebne obeliski
(WÊGORZYNO). Czy na grodzisku w tym mieœcie stanie obelisk upamiêtniaj¹cy przybycie
pierwszych osadników polskich
na te ziemie w 1945 roku?
Podczas sesji w miniony czwartek przed radnymi miejskimi zosta³

przed³o¿ony projekt uchwa³y o postawienie obelisku na obecnym grodzisku. Komisja bud¿etowo-gospodarcza nie wypracowa³a stanowiska, komisja oœwiatowa negatywnie
zaopiniowa³a projekt uchwa³y. Radni podczas sesji nie wiedzieli, z której strony ugryŸæ problem. Jak wy-

jaœni³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz obelisk, to by³by
kamieñ z pami¹tkow¹ tablic¹.
– Mamy rok jubileuszowy i
intencj¹ mieszkañców jest, aby
uczciæ pamiêæ pierwszych mieszkañców, którzy w 1945 roku przyje¿d¿ali tutaj transportami do Wêgorzyna. By³a to propozycja nie¿yj¹cego ju¿ so³tysa Zbigniewa Sobczyka i on zawsze twierdzi³, ¿e stawiamy ró¿ne kamienie i obeliski dla
Niemców, upamiêtniaj¹c historiê,
oczywiœcie nie nale¿y postrzegaæ
tego, jako coœ negatywnego, ale
równie¿ zadbajmy o pamiêæ naszej
historii, która po 1945 roku jest ju¿
dzie³em naszych ojców i ludzi, którzy tutaj byli pierwsi. Nie rozumiem
stanowiska komisji, przecie¿ to s¹
nasze sprawy lokalne, wa¿ne dla
œwiadomoœci historycznej, dla podkreœlenia historii, ¿e jesteœmy tutaj
od 1945 roku i w rocznicê 550.lecia
taki kamieñ, upamiêtniaj¹cy tych
ludzi, którzy chcieli, czy nie chcieli
– przyjechali. Tu zatrzyma³ siê poci¹g, tu wysiedli, za³o¿yli rodziny,
powinien taki kamieñ powstaæ –
argumentowa³a burmistrz.
Zaproponowany napis brzmia³:
„Ku uczczeniu pamiêci pierwszych

osadników gminy Wêgorzyno w
550. rocznicê uzyskania praw miejskich.”
Radna Jadwiga Kamiñska
stwierdzi³a, ¿e prawa miejskie uzyskali Niemcy. Radny Adam Hlib w
trosce czy bud¿et gminy wytrzyma,
zapyta³ o koszty, choæ by³by to koszt
tylko tablicy, ktoœ inny zwróci³ uwagê, ¿e napis jest niestylistyczny,
jeszcze ktoœ inny – ¿e historia nie
by³a zbyt g³adka, wiêc mo¿e pozostawiæ napis w brzmieniu „W 550
rocznicê nadania praw miejskich”.
Radny M. K³osiñski zaproponowa³
konkurs na napis.
Póki co, radni nie uradzili nic
poza tym, ¿e licz¹ na mieszkañców,
byæ mo¿e ktoœ napis godny wymyœli, aby mo¿na go by³o na tablicy
wyryæ i ku potomnym zostawiæ.
Przy okazji mieszkañcy gminy Wêgorzyno powinni jeszcze wskazaæ
lokalizacjê, bo burmistrz chce na
mateczniku grodu, a niektórzy radni
na placu, by siê starszym ludziom
³atwiej by³o do kamienia dostaæ. Na
kamieñ i p³ytê czasu jeszcze sporo,
bo we wrzeœniu mia³by on stan¹æ,
jednak wczeœniej napis musi zaakceptowaæ Rada Ochrony Pomników
Walki i Mêczeñstwa.
MM
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Jak leczyæ bez rentgena
(POWIAT-RESKO). Podczas
sesji powiatowej zrodzi³a siê
burzliwa dyskusja na temat tego,
co aktualnie dzieje siê w szpitalu.
Na pytanie radnych o sytuacjê w
szpitalu w Resku, jako pierwszy
wypowiedzia³ siê wicestarosta Ryszard Brodziñski.
-Do podpisania umowy w styczniu obie spó³ki musia³y zawrzeæ porozumienie, ¿e solidarnie przyjmuj¹ na siebie obowi¹zek administrowania obiektem i ponoszenia
kosztów. Zarz¹d poszed³ na ustêpstwa i wydzier¿awi³ tylko niezbêdne obiekty dla obu spó³ek. Do dzisiaj spó³ki nie podpisa³y ostatecznego porozumienia. Skierowano do
NFZ skargê na spó³kê Chirurg, i¿ ta
nie ma mo¿liwoœci korzystania z
rentgena. W zwi¹zku z tym NFZ
skierowa³ do nas zapytanie, jaka jest
sytuacja. Chirurg wp³aci³ kaucjê
wynikaj¹c¹ z umowy, podpisa³
umowê, natomiast Intermed uchyla
siê od wp³aty kaucji i uchyla siê od
podpisania wzajemnych umów.
Grozi to zerwaniem kontraktu –
powiedzia³ wicestarosta.
Jak doda³ Wies³aw Ma³y mo¿e
okazaæ siê, ¿e rada powiatu bêdzie
rozpatrywaæ przetarg na dzier¿awê
nie maj¹c podmiotów, które prowadz¹ dzia³alnoœæ w szpitalu, bo
oba zostan¹ zawieszone.
Sytuacjê w szpitalu dookreœli³ prezes spó³ki Chirurg Jerzy Gromowski.
- Z dr. J. Kargulem Spotkaliœmy
siê w pi¹tek i przedstawiliœmy swoje stawki. Pan Kargul zgodzi³ siê,
twierdz¹c, ¿e w poniedzia³ek podpiszemyumowy. Zarz¹dowi przedstawiliœmy je z moj¹ piecz¹tk¹ i podpisem, tylko czekamy na pana Kargula. W poniedzia³ek, tak jak umawialiœmy siê, próbowaliœmy spotkaæ siê
z panem Kargulem, ale pana doktora nie by³o, telefonów komórkowych te¿ nie odbiera³, podobnie we
wtorek i w œrodê.
Jeœli chodzi o nasz¹ stronê, my
nie uchylamy siê od czêœci wspólnych. Wiemy, ¿e trzeba je utrzymaæ,
one s¹ niezbêdne dla ca³oœci szpitala. Jako oddzia³, nie mo¿emy pracowaæ, nie maj¹c pracowni rentgenowskiej lub te¿ umowy w szpitalu.
To jest jedyne miejsce, które nas
ogranicza, jeœli chodzi o kontrakt.
Chcemy wspó³uczestniczyæ w p³aceniu, zosta³o okreœlone na 30 proc.
wczeœniej przez wiele lat p³aciliœmy
44 proc., maj¹c tak¹ sam¹ powierzchniê u¿ytkow¹. Chcemy pracowaæ na tym oddziale – powiedzia³
prezes Chirurga.
Podczas dyskusji okaza³o siê , ¿e
do szpitala dowo¿one jest jedzenie
i pranie. To jednak nie wszytko.

– Jeœli jest nam niezbêdnie
konieczny rentgen, to pacjent dowo¿ony jest karetk¹ do Gryfic. Tam
robione jest zdjêcie i wraca do nas.
Mamy podpisane umowy z innymi
firmami. Do niedawna mieliœmy
mo¿liwoœæ korzystania z laboratorium, dziêki klauzuli o ratowaniu
¿ycia czy ze wskazañ ¿yciowych,
mimo ¿e pan Kargul wypowiedzia³
nam umowê. Coœ siê sta³o, ¿e w
ogóle nie mamy mo¿liwoœci dokonywania tych badañ, co te¿ skutkowa³o, ¿e donios³em do prokuratury,
¿e taka sytuacja istnieje. Jest zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia pacjentów.
Jeœli mam krew do podania, jeœli
mam j¹ przetoczyæ – wynajmujê
samochód, krew wieziona jest do
Gryfic, tam wykonywane s¹ badania, krzy¿ówka, krew wraca i krew
podawana jest w szpitalu – dopowiedzia³ dr J. Gromowski.
Tych s³ów, jak wyzna³a „nie
mog³a s³uchaæ” Zofia Krupa i postanowi³a przedstawiæ swój punkt widzenia na zaistnia³¹ sytuacjê. Swoj¹
d³ug¹ wypowiedŸ rozpoczê³a od
tego, ¿e du¿ym nieporozumieniem
jest, by przy takim gremium „jechaæ” na jeden podmiot, nie wys³uchawszy przedtem drugiego. Jej
zdaniem na tym wszystkim najgorzej cierpi¹ pracownicy. Co do pacjentów nie wypowiedzia³a siê, bo
jak sama okreœli³a – nie wie, jak jest.
Rzuci³a jednak pod rozwagê inn¹
myœl. Otó¿ porówna³a s³u¿bê zdrowia do szkolnictwa i zarzuca³a samorz¹dowi, ¿e nic nie robi wzglêdem opieki zdrowotnej.Nie zauwa¿y³a jednak, ¿e mówi¹c o szkolnictwie mia³a na myœli szkolnictwo
publiczne, a gdy o s³u¿bie zdrowia –
spó³ki prywatne.
Dotknê³a równie¿ aspektu op³at
czynszowych za szpital, zarzucaj¹c
zarz¹dowi powiatu, ¿e ten chce siê
dorobiæ kosztem spó³ek. Nie przyjmowa³a wyjaœnieñ, ¿e pieni¹dze z
czynszów wróc¹ do szpitala w formie remontów i adaptacji. Pominê³a
równie¿ milczeniem fakt, ¿e podczas podpisywania umów spó³ek z
powiatem na wysokoœæ czynszów za
obiekty ¿adna ze spó³ek nie wnosi³a
zastrze¿eñ ani co do wysokoœci
czynszów, ani form, zabezpieczeñ.
– Samorz¹d powiatowy zachowuje siê jak przedsiêbiorca, który za wynajem swojej nieruchomoœci chce na nim zarobiæ. Samorz¹d
dyktuje podmiotom wysokie stawki
wynajmu, oprócz tego, ¿e s¹ zabezpieczone wekslami, ¿¹da jeszcze
kaucji i ma za z³e, ¿e np. podmiot tej
kaucji nie wp³aci³. Ja siê pytam, czy
szko³y p³ac¹? Generalnie jest jakieœ
schizo na ten temat. Ci zap³acili, bo
pewnie maj¹ mniej do zap³acenia.

Tamten nie zap³aci³, bo ma du¿o do
zap³acenia – powiedzia³a.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki wyjaœni³, ¿e zaproszenia zosta³y wys³ane do obu firm
a buzi nikomu zamkn¹æ nie mo¿na,
tym bardziej, ¿e radni maj¹ obowi¹zek wiedzieæ, co dzieje siê w szpitalu. Doda³, ¿e sam p³aci czynsz i
mimo tego funkcjonuje.
Starosta powiatu Antoni Gutkowski doda³, ¿e nikt nie zabroni³
przys³aæ doktorowi Kargulowi
kogoœ w swoim imieniu.
– Ju¿ w roku ubieg³ym dr Kargul straszy³ nas, ¿e szpital bêdzie
zamkniêty, ze wzglêdu na windê.
Ale zapomnia³, ¿e wówczas my nie
byliœmy w³aœcicielem szpitala i nie
tu powinien kierowaæ swoje ¿¹dania
tylko do Stargardu. Gdy staliœmy siê
w³aœcicielem, zareagowaliœmy natychmiast. A o co by³a wojna? O
g³upie 3 tys. z³. Strasznie by Intermed czy wspólnie z Chirurgiem
zbiednia³, gdyby tê windê naprawi³.
Mówisz, ¿e zarz¹d chce zarabiaæ, a
nie finansuje w jakiœ sposób s³u¿by,
a kto wyda³ bez paru z³otych prawie
3 miliony z³ na szpital? To co to jest?
Pryszcz? Wykonujê swoje obowi¹zki i trzymam siê umowy. Widzia³y
ga³y, co bra³y. Jeœli podpisana zosta³a umowa, znane s¹ warunki, to trzeba je spe³niæ, albo z nami rozmawiaæ, a nie straszyæ pismami – zripostowa³ wypowiedŸ Zofii Krupy
starosta.
Wicestarosta R. Brodziñski
doda³, ¿e nikt nie podnosi³ kwestii
czynszu, ani zabezpieczenia wekslowego.
– Je¿eli dzisiaj dowiadujê siê,
¿e Chirurg podpisa³ umowy, a Intermed nie podpisa³ i jutro NFZ dostanie odpowiedŸ i zerwie kontrakty, to
z kim bêdziemy rozmawiaæ? Jeœli
byliœmy zagro¿eni w listopadzie,
byliœmy zobowi¹zani do szukania
rozwi¹zania. Kto by³ dla nas partnerem? Z ca³ym szacunkiem panowie

doktorzy – nie Intermed, nie Chirurg, ale samorz¹d województwa.
Pani sobie pozwala na insynuacje –
moje ulubione Gryfice? Pani Zosiu
– jest to 11 szpital w kraju, jeden z
najlepszych – prywatnie mam prawo mieæ zdanie. Proszê zapytaæ
wielu ludzi, czy nie odpowiada³aby
im pe³na obs³uga. Gdyby pan Kargul
powiedzia³ na sesji grudniowej, ¿e
nie odpowiada mu czynsz, mo¿e trybem b³yskawicznym wnioskowalibyœmy o ustalenie nowych stawek.
Nikt takiego problemu nie podnosi³.
Dziœ nie zap³aci³ kaucji. Czynsz za
obiekt wynosi 15.200 z³. Intermed
p³aci raptem 30 proc. wiêcej, ni¿
p³aci³ Stargardowi. Wiêc o co ten
krzyk? Wczeœniej refundowa³ im te
czynsze Chirurg. Proste rozwi¹zanie. Wiêc o czym my rozmawiamy?
W kryteriach mamy milion z³otych
na remonty, dostosowanie itd. na
przestrzeni lat - powiedzia³ R. Brodziñski
Zofia Krupa nie dawa³a za wygran¹. Udowadnia³a, ¿e wysokie
czynsze s¹ przyczyn¹ braku podwy¿ek dla personelu i ograniczenia etatów w szpitalu. Równoczeœnie dopytywa³a siê, czy aby starosta jest
pewien, ¿e to Intermed nie podpisa³
umowy, mimo i¿ starosta nie mia³ na
swoim biurku dokumentu.
Wicestarosta zwróci³ uwagê na
inny aspekt. Zauwa¿y³, ¿e Zofia
Krupa by³a na komisjach. Wówczas
jednak nie by³o nawet cienia polemiki, jaka rozgorza³a podczas sesji.
Wówczas wszyscy potrafili zgodnie
pracowaæ nad tym jak najlepiej dokonaæ wyboru podmiotu dzier¿awi¹cego szpital na lat 20 i jak najlepiej zabezpieczyæ funkcjê, któr¹ ma
pe³niæ.
MM
W sprawie sytuacji w szpitalu w
Resku oraz opieki nocnej iœwi¹tecznej w £obziestaraliœmy skontaktowaæ siê z doktorem Jackiem Kargulem, jednak nie uda³o nam siê.
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Obchody Œwiêta Patrona w ³obeskim
Zespole Szkó³
(£OBEZ) Przez ca³y tydzieñ
³obeski Zespó³ Szkó³ im. Tadeusza
Koœciuszki poœwiêci³ obchodom
œwiêta patrona szko³y. W tym
roku uroczystoœci postanowiono
po³¹czyæ z obchodami dnia wiosny. Organizatorami uroczystoœci
byli Ewa £ukasik, Mariusz W³odarz, Joanna Ha³ka i Ryszard
Krzêæko.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê od
przeprowadzenia we wszystkich
klasach pierwszych lekcji historii o
patronie szko³y. Uczniowie mieli
mo¿liwoœæ dowiedzenia siê o
wszechstronnoœci Koœciuszki, jego
dokonaniach, zas³ugach i ¿yciu.
Organizatorzy ka¿dego roku nastawieni s¹ na najmocniejsz¹ edukacjê
wœród uczniów klas pierwszych, tak
¿eby bêd¹c na pocz¹tku edukacji w
ZS, zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ i
¿yciem swojego patrona.
Z okazji obchodów wœród klas
pierwszych og³oszono konkurs dotycz¹cy jednego z czterech wylosowanych tematów tj. „Tadeusz Koœciuszko- zwyczajny cz³owiek, nadzwyczajny obywatel”, „£obez
wczoraj i dziœ”, „Historia Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie” oraz „Powiat ³obeski- historia i reaktywacja”. Oceny starañ
pierwszoklasistów dokonywali za-

równo uczniowie jak i nauczyciele.
W holu g³ównym szko³y mo¿na
by³o ogl¹daæ gazetkê okolicznoœciow¹ pt. „By³ taki dzieñ” przygotowan¹ przez uczniów klasy 3b. W
ostatni dzieñ obchodów œwiêta patrona uczniowie klas pierwszych i
trzecich pe³nili przy tablicy pami¹tkowej Tadeusza Koœciuszki wartê
honorow¹ w strojach z epoki. Pod
tablic¹ z³o¿ono kwiaty.
Równie¿ w pi¹tek odby³ siê uroczysty apel podsumowuj¹cy obchody Tygodnia Patrona i Dzieñ Wiosny. W sali gimnastycznej uczniowie zaprezentowali czêœæ artystyczn¹ z okazji 216. rocznicy wybuchu Powstania Koœciuszkowskiego. Ponadto rozstrzygniêto
konkurs na naj³adniejsz¹ marzannê.
Jedna z klas postawi³a na innowacyjnoœæ i przygotowa³a pana marzannê- Marzana. Oceny prac dokonali pani dyrektor i wicedyrektorzy.
Warto wspomnieæ, ¿e zwyciêska
marzanna zosta³a uroczyœcie spalona podczas trwania Jarych Godów.
Kolejnym elementem apelu by³
konkurs dla nauczycieli i uczniów
„Historia na weso³o”. Trzyosobowe
dru¿yny- przedstawiciele poszczególnych klas odpowiadali na pytania dotycz¹ce patrona, historii szko³y, miasta i powiatu. Wielk¹ niespo-

dziank¹ dla uczestników apelu by³
wystêp Wiktora Krzêæko, przebojowego i pozbawionego tremy oœmiolatka. U boku starszego kolegi Przemka Œwirskiego wyrecytowa³
wiersz o Koœciuszce zaczynaj¹cy
siê od s³ów „S¹ na œwiecie ró¿ne
cuda, ja widzia³em wielkoluda”,
wskazuj¹c na wy¿szego o kilka g³ów kolegê.
Zdaniem organizatorów i uczniów wystêp
odwa¿nego ma³olata
ca³kowicie roz³adowa³
nieco spiêt¹ i powa¿n¹
atmosferê.
W tym samym czasie w hali widowiskowo- sportowej odbywa³ siê turniej sportowy Futsal dla dziewcz¹t i ch³opców. Sportowa czêœæ obchodów
œwiêta patrona by³a
przygotowana przez
nauczycieli wychowana fizycznego. Miêdzy
rozgrywkami gor¹cych wystêpów dawa³y szkolne dziewczêce
grupy taneczne oraz
rozstrzygniêto konkurs na naj³adniejszy
wiersz o wioœnie.

Chwile aktywnej rozrywki czeka³y
równie¿ na nauczycieli i dyrektorów, podczas specjalnie dla nich
przygotowanych konkursów sportowych. Po wyczerpaniu programu i
wrêczeniu zas³u¿onych nagród ca³a
spo³ecznoœæ uczniowska uda³a siê
na zas³u¿ony wypoczynek.
GD

Radosna wiosna z uczniami SP2 £obez
(£OBEZ) Ostatni dzieñ zajêæ
przed przerw¹ wielkanocn¹
uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 w £obzie spêdzili aktywnie.
Na proœbê rodziców o wspólne
dzia³ania z dzieæmi na terenie
szko³y, dyrekcja wraz z nauczycielami zorganizowa³a szkoln¹
imprezê pt. „Wiosna, cieplejszy
wieje wiatr...”.
Radosny harmider w szkole
zacz¹³ siê tu¿ po godzinie ósmej.
Uczniowie klas I-III dzieñ rozpoczêli od wziêcia udzia³u w przestawieniu przygotowanym przez swoich kolegów i kole¿anki. Dla
wszystkich uczestników przygotowano s³odki poczêstunek. Po chwili
odpoczynku przyszed³ czas na
uwolnienie ducha sportowej rywalizacji. Pod czujnym okiem nauczycieli - sêdziów, uczniowie zmagali
siê z wieloma konkurencjami
sprawdzaj¹cymi ich wytrzyma³oœæ,
spryt i zwinnoœæ. Po tak aktywnie
spêdzonym przedpo³udniu dzieci
uda³y siê do klas, gdzie wspólnie z

nauczycielami i rodzicami odda³y
siê pracom plastycznym. Z po³¹czenia gotowych materia³ów, ozdób i
niezast¹pionej wyobraŸni powsta³y
prawdziwe arcydzie³a.
Nieco inaczej przedstawia³ siê
harmonogram imprezy dla uczniów
klas starszych IV- VI. Licznie przyby³e dzieci, zaczê³y dzieñ od tworzenia. Do dyspozycji mia³y zaanga¿owanych w przedsiêwziêcie kilku rodziców, umiejêtnoœci nauczycieli oraz w³asne pomys³y. Ta
wspó³praca zaowocowa³a wymyœlnymi i bardzo oryginalnymi stroikami œwi¹tecznymi i pisankami. Najwa¿niejszym, wnioskuj¹c po podekscytowaniu dzieci, punktem programu by³ zorganizowany przez
nauczyciela Marka Woniaka marsz
na orientacjê.
Ka¿da klasa wyrusza³a w kilkuminutowych odstêpach. Informacj¹
o wymarszu by³o pojawienie siê tajemniczego ucznia w klasie. Ka¿da
grupa na starcie otrzyma³a mapê
oraz wykaz zadañ do wykonania w

terenie. Trasa przewidziana zosta³a
na oko³o 50 minut marszu, z dziesiêcioma punktami kontrolnymi. Na
ka¿dym z nich by³a zagadka do rozwi¹zania np. odczytaæ, jaki znak
drogowy znajduje siê w danym
miejscu. Pomiêdzy punktami kontrolnymi na maszeruj¹cych uczniów
czekali koledzy z innych klas z za-

daniami niespodziankami. Marsz na
orientacjê by³ prawdziwym sprawdzianem, gdy¿ jak powiedzia³ jego
organizator, ca³a praca nale¿y do
dzieci, nauczyciel jest jedynie opiekunem.
Po straconych kaloriach na dzieci i opiekunów czeka³ s³odki poczêstunek.
GD
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M³odzie¿ z Liceum w Resku
na wojewódzkiej konferencji
„Wolontariat m³odzie¿owy
- przyk³ady dobrej praktyki”
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Kalendarz imprez kulturalnych
w kwietniu
Gmina £obez
Zespó³ Szkó³
– 7-9.04. Dni Zdrowia- akcja profilaktyczna propaguj¹ca ochronê zdrowia
– 22.04. Œwiatowy Dzieñ Ziemi- akcja propaguj¹ca postawy proekologiczne
– 23.04. Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
– 30.04. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja
– 30.04. po¿egnanie absolwentów LO i LP
Polski Czerwony Krzy¿
– 07.04. Œwiatowy Dzieñ Zdrowia- pogadanki, prelekcje
– 15.04. Dzieñ TrzeŸwoœci
– 20.04. VIII edycja Okrêgowego Fina³u konkursu o tematyce czerwonokrzyskiej
£obeski Dom Kultury
– 13.04. Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej- eliminacje powiatowe, godzina 9.30
kategoria 7-9 lat, godzina 11.00 kategoria 10-12 lat, godzina 12.30 kategoria 13 lat i wy¿ej
– 21.04. Œwiatowy Dzieñ Inwalidy godzina 11.00

Gmina Resko
We wtorek, 30 marca b.r. m³odzie¿ z LO w Resku, uczestniczy³a
w konferencji metodycznej pt.
„Wolontariat m³odzie¿owy przyk³ady dobrej praktyki”, której celem by³a promocja idei i
dzia³alnoœci Szkolnych Klubów
Wolontariusza.
Organizatorem spotkania by³o
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y
Sandra Marciniuk, Ola Jacewicz i
Paulina WoŸniak - uczennice klasy
drugiej (profil humanistyczno - spo³eczny).
Tematem przewodnim by³a
dzia³alnoœæ szkolnych grup wolontariackich; przedstawiciele szczeciñskiego stowarzyszenia Polites
omówili ABC wolontariatu, prawa,
powinnoœci oraz obowi¹zki wolontariuszy. Zaproszona m³odzie¿ prezentowa³a w³asn¹ dzia³alnoœæ, pokazywa³a przyk³ady dobrej prakty-

ki, czyli dzieli³a siê wiedz¹ i doœwiadczeniem z kolegami z innych
szkó³. Uczennice godnie zaprezentowa³y nasz¹ szko³ê, przedstawi³y
prezentacjê multimedialn¹ o dzia³alnoœci w ramach wolontariatu
szkolnego oraz Amnesty International w naszej placówce. Otrzyma³y
gratulacje za profesjonalizm i œwietne przygotowanie zarówno od organizatorów, jak i uczestników spotkania.
Uwa¿am, ¿e m³odzie¿ nale¿y
zachêcaæ do pracy na rzecz innych,
zarówno w œrodowisku szkolnym,
jak i lokalnym. Moim zdaniem,
wolontariat jest nieodzownym elementem wspó³czesnego œwiata, dlatego wpajanie m³odym ludziom
jego idei stanowi istotne ogniwo
wychowania. W ten sposób rozwijaj¹ swoje pasje oraz zainteresowania, ale przede wszystkim ucz¹ siê
szacunku oraz empatii do drugiego
cz³owieka.
Malwina Wiêckowska
Zespó³ Szkó³ w Resku

Centrum Kultury
– 22.04. Wojewódzkie prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych,
godzina 10.00
Zespó³ Szkó³
– Dni Otwarte Szko³y
– Dzieñ Ziemi
– 30.04. Uroczystoœæ po¿egnania absolwentów
Gimnazjum
– 27.04. Próbny egzamin wa³brzyski dla klas I
– 28.04. Dzieñ Ziemi klasy I
– 27-29.04. Egzamin gimnazjalny klasy III

Gmina Wêgorzyno
Gimnazjum
- 27-29.04. Egzamin gimnazjalny
- 30.04. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja
Przedszkole Publiczne
– Ca³a Polska czyta dzieciom
Szko³a Podstawowa
- Gminny Przegl¹d Poezji Religijnej

Primaaprilisowy ¿art,
czy wiosenne porz¹dki?

Sejmik w wêgorzyñskim gimnazjum

W Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie odby³ siê 24
marca VIII Sejmik Uczniowski
W klasach I sejmik dotyczy³ regulaminów szkolnych, obowi¹zków
ucznia i jego odpowiedzialnoœci. W
klasach II uczniowie tworzyli swój
w³asny wizerunek na warsztatach z
pani¹ El¿biet¹ Bobryk, doradc¹ zawodowym i koordynatorem oœwiaty
w Wêgorzynie oraz panem Jaros³awem Rudnickim, w³aœcicielem firmy.
W klasach III m³odzie¿ mia³a
spotkanie z przedstawicielami szkó³

ponadgimnazjalnych pani¹ Jolant¹
Manowiec, dyrektorem ZS w
£obzie i panem Maciejem Zbiegiem, zastêpc¹ dyrektora ZS w Œwidwinie.
Po sejmiku zosta³y wypracowane wnioski do dalszej pracy. Ka¿da
klasa przygotowa³a wnioski w formie plakatu. VIII Sejmik odby³ siê
podczas rekolekcji wielkopostnych.
(o)

Na mieszkañców £obza w po primaaprilisowy poranek
czeka³a mi³a niespodzianka. Na przejœciu dla pieszych ko³o
starej przychodni ktoœ pod os³on¹ nocy rozwin¹³ dywan.
Niby dowcip, ale za to w królewskim guœcie.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
SPRZEDAM: 1)wózek spacerowy 120 z³; 2) pralkê automatyczn¹
wk³adan¹ z góry firmy BOSCH – 150
z³: 3) naro¿nik du¿y zielony, trochê
wytarte siedzisko – 120 z³. Tel. 785
477 125.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o pow.
600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem.
Telefon kontaktowy 511 691 881.
Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 51 7 381
678..
Pomieszczenie w Radowie Ma³ym
na dzia³alnoœæ handlow¹ - WYNAJMÊ . Tel. 604 997 741

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

Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 518 567
527.

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130

Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

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

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

PRACA
Powiat ³obeski
Spó³ka SBS Stado Ogierów £obez
poszukuje do pracy w restauracji
kelnerów, kelnerki, barmanów i szefa kuchni. Informacje pod nr. tel. 508
392 957.
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 190.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.
Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.

Powiat œwidwiñski

tygodnik ³obeski 7.4.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576
Ma³¿eñstwo z ma³ym dzieckiem
wynajmie w £obzie mieszkanie 2
pokojowe lub du¿¹ kawalerkê od
zaraz. Tel. 511 864 398
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym Legalnie na umowê i z
meldunkiem. Tel. 604 997 741
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637
Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

ROLNICTWO

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Sprzedam 9 ha w Zaj¹czkowie. Tel.
600 565 719
Dzia³kê budowlan¹ w Po³czynie
Zdroju sprzedam. Tel. 600 565 719

WIZYTÓWKI

Region

- PROJEKTY - WYKONANIE -

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

Reklama w gazecie

512 138 349

TANIO

tel. 504 042 532
Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 7.4.2010 r.
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UZDROWISKO KO£OBRZEG S.A.
ul. ks. Piotra Œciegiennego 1, 78-100 Ko³obrzeg
Tel. 0-94/352-25-16, 354-88-02, 354-89-08

OG£ASZA przetarg nieograniczony
na œwiadczenie us³ug medycznych w zakresie
opieki lekarskiej nad pacjentami sanatoryjnymi
i szpitalnymi skierowanymi przez NFZ
oraz pe³nop³atnymi krajowymi i zagranicznymi.
Oznaczenie sprawy: DPZ-09/U/10, DPZ-10/U/10 i DPZ-11/U/10
Szczegó³owe informacje i pliki (SIWZ z formularzami ofertowymi), dotycz¹ce niniejszych postêpowañ przetargowych s¹ do pobrania na stronie internetowej Uzdrowisko Ko³obrzeg S.A. www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl odnoœnik BIP, przetargi.

(Nie) wymierne korzyœci
z bycia radnym i so³tysem
(POWIAT) So³tysi i radni wykonuj¹ pracê spo³eczn¹. Pracê ciê¿k¹, daj¹c¹ satysfakcjê z racji
pe³nionej funkcji oraz mniej lub bardziej wymierne korzyœci finansowe. O wysokoœci diet w poszczególnej gminie decyduje Rada Miejska.

Przedmiotem zamówieñ jest udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych
w zakresie:
- prowadzenia piêciu oddzia³ów sanatoryjnych i szpitalnych (rycza³t) przez lekarzy specjalistów w nastêpuj¹cych specjalnoœciach: internista z doœwiadczeniem kardiologicznym - 2 osoby; diabetolog - 1
osoba; reumatolog lub neurolog, ewentualnie rehabilitant - 1 osoba;
pulmonolog - 1 osoba,
- prowadzenia pacjentów w obiektach NZOZ skierowanych przez
NFZ na pobyty sanatoryjne i szpitalne, trwaj¹cych od 21 dni do 28 dni,
w iloœci 3.481 osób;
- prowadzenia pacjentów krajowych i zagranicznych na pobytach
pe³nop³atnych leczniczych w iloœci 1.944 osoby;
- pe³nienia dy¿urów lekarskich w dni robocze, trwaj¹cych 16 godzin i 25 minut, stacjonarnych w iloœci 423 dy¿ury;
- pe³nienia dy¿urów lekarskich w dni robocze, trwaj¹cych 16 godzin i 25 minut, „na wezwanie” w iloœci 423 dy¿ury;
- pe³nienia dy¿urów lekarskich w dni œwi¹teczne, trwaj¹cych 24
godziny, stacjonarnych w iloœci 184 dy¿ury;
- pe³nienia dy¿urów lekarskich w dni œwi¹teczne, trwaj¹cych 24
godziny, „na wezwanie” w iloœci 184 dy¿ury.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2010 r. do dnia 31.12.2011 r.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ na adres:
Uzdrowisko Ko³obrzeg S.A.,
ul. Œciegiennego 1, 78-100 Ko³obrzeg (pokój nr 26).
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 12.04.2010 r. o godz. 10.00.
Wadium nie jest wymagane, otwarcie ofert w dniu 12.04.2010 r.
o godz. 11.00.
Uzdrowisko Ko³obrzeg S.A. przy wyborze ofert bêdzie kierowa³o siê
kryteriami okreœlonymi w SIWZ.

Festyn z Motosercem
(£OBEZ). 10 kwietnia £obeski
Klub Motocyklowy „Wilk” organizuje akcjê Motoserce, polegaj¹c¹ na
oddaniu krwi na rzecz dzieci.
Akcja ma charakter otwarty,
tote¿ prócz motocyklistów, krew
mo¿e oddaæ ka¿dy mieszkaniec powiatu od godz. 10.00 do 16.00 w
£obeskim Domu Kultury.
Równoczeœnie, przy tej okazji,
na starym boisku w godz. od 14.00
do 20.00 odbêdzie siê festyn rodzinny. W programie m.in.: konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Krew darem
serca”. Konkurs artystyczny – wystêpy dzieci i zespo³ów muzycznych, w tym: „Duet” i „Lam” oraz

zespo³u rockowego „My z Recza”.
Do zabawy w³¹czyli siê równie¿
stra¿acy i policjanci, którzy równie¿
oferuj¹ najm³odszym wiele radosnych prze¿yæ.
Stowarzyszenie Diabetyków z
kolei przygotowuje stoisko, na którym bêdzie mo¿na zbadaæ sobie
poziom cukru oraz ciœnienie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z £obeskim Klubem Motocyklowym, tym bardziej, ¿e dla najm³odszych motocykliœci przygotowali
przeja¿d¿ki motocyklami, quadami, wystawê motocykli zabytkowych oraz wiele atrakcji, w tym
konkursy z nagrodami.
MM

Str
Str.. 16

SPORT

tygodnik ³obeski 7.4.2010 r.

Œwiatowid wygra³, ale nie zachwyci³
ŒWIATOWID £obez – ORZE£ £o¿nica 2:1 (0:0)

Œwiatowid: Bartosz Marczak –
£ukasz Petera, Waldemar Popielewski, Marcin Mosi¹dz, Micha³
Koba, Artur Samal, Tomasz Rokosz
(65' Kamil Iwachniuk), Micha³ NiedŸwiecki, Ernest Marcinkowski (85'
Mateusz Ostaszewski), Dawid Dudek (75' Kamil Zych), Tomasz Skibiñski (89' Marcin Grzywacz) oraz
£ukasz Falkiewicz i Piotr Kulczyñski. Trener Grzegorz Pawlak.
Bramki dla Œwiatowida: Marcinkowski (57') i Samal (85'); dla
Or³a: Brzozowski (92').
Œwiatowid wygra³ i to chyba
najlepsza wiadomoœæ z tego meczu,
gdy¿ gr¹ ³obeski zespó³ nie zachwy-

ci³. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Orze³
£o¿nica wszed³ z klasy A w ubieg³ym sezonie, ale lepiej radzi sobie
w lidze, ni¿ Œwiatowid. Kibice po
raz pierwszy mieli okazjê obejrzeæ
zespó³ wzmocniony nowymi zawodnikami. Do przerwy ³obzianie
mieli kilka okazji na strzelenie bramek, ale pud³owa³ Dudek i Skibiñski, który w tym meczu nie wykorzysta³ dwóch tzw. stuprocentówek.
Spoœród nabytków rozczarowa³
Skibiñski. Petera na stoperze stanowi³ silny punkt obrony, ale te¿ nie
mia³ wymagaj¹cych napastników.
Najlepiej wypad³ Ernest Marcinkowski, który strzeli³ gola oraz nagra³ pi³kê Samalowi, który „szczu-

Dla jednych okrêgówka to za
ma³o, dla innych to marzenie
Miniona kolejka pi³karska nie
przynios³a jakichœ zdecydowanych
rozstrzygniêæ. Sarmata, pomimo
pora¿ki, mo¿e graæ spokojnie, nie
martwi¹c siê o ligowy byt. To jedyna
dru¿yna w powiecie, która ma tak
komfortow¹ sytuacjê. Co prawda w
podobnej jest Radovia z Radowa
Ma³ego, bo nie grozi jej spadek, ale
musi martwiæ siê o... awans. Wydawa³o siê, ¿e spadek do klasy A jest
tylko chwilowy i w marszu powróci
do klasy okrêgowej, ale okaza³o siê,
¿e nawet w tej klasie trzeba dobrze
graæ, by awansowaæ. A tutaj chêtnych do awansu jest a¿ kilka zespo³ów, wiêc Radovia nie mo¿e odpuœciæ ¿adnego meczu. Podobna sytuacja jest z drug¹ dru¿yn¹ Œwiatowida, w klasie B. Tu te¿ wydawa³o siê,
¿e awans przyjdzie g³adko, bo wiadomo – Œwiatowid pany, ale na wioskach nie poznali siê i zrobi³ siê
problem. Œwiatowidowi do lidera
brakuje a¿ 7 punktów i jak lider siê
nie potknie, to Œwiatowid mo¿e

ugrz¹zn¹æ w klasie B na d³ugie lata.
Sparta Wêgorzyno przegra³a
mecz z zajmuj¹c¹ ostatnie miejsce
Iskierk¹ i oba zaspo³y zamieni³y siê
miejscami. Teraz Sparta jest ostatnia, a Iskierka przedostatnia. O
wysi³ku resztek pi³karzy z teamu,
który mia³ obiecan¹ II ligê, chcia³oby siê pisaæ z sympati¹, bo gra w
takiej sytuacji, jaka powsta³a pod
rz¹dami nowej prezes, naprawdê
wymaga hartu. Zostañmy przy tej
sympatii.
Drgnê³o w Mewie, bo na boisku
zawsze groŸnego Wichra, w tym
roku nawet wicelidera, remis trzeba
uznaæ za sukces. Mo¿e to poderwie
zespó³ do walki o utrzymanie w klasie okrêgowej. S¹ na to jeszcze du¿e
szanse.
Jak widaæ, dla jednych okrêgówka to za ma³o, dla innych to marzenie. A pi³karskie widowisko? Od
której klasy siê zaczyna? Mo¿e nie
zale¿y od klasy, ale od iloœci widzów? Jak jest, to i oni s¹. KAR

pakiem” zdoby³ ³adn¹ bramkê. Artur Samal by³ zreszt¹ najlepszym
zawodnikiem tego meczu. W zespole wyraŸnie brakuje zgrania i odpowiedniego ustawienia zawodników,
bo np. Marcinkowski móg³by z
wiêkszym po¿ytkiem zagraæ na lewym napadzie i wchodziæ na pole
karne do doœrodkowañ. Jako pomocnik musi przemierzaæ pó³ boiska, by wrzucaæ pi³ki w pole karne
i póŸniej brakuje mu si³y, a z kolei w
polu karnym brakuje wysokiego
zawodnika strzelaj¹cego g³ow¹.
Szkoda, ¿e nie zagra³ chocia¿ chwilê Kulczyñski, bo moglibyœmy oceniæ jego postawê na tle Skibiñskiego
i bezbarwnego w tym meczu Nie-

dŸwieckiego. Kulczyñski by³ jesieni¹ podpor¹ zespo³u, wiêc dziwi
posadzenie go na ³awce rezerwowych.
Klub musi przemyœleæ cele, jakie chce osi¹gn¹æ – krótkoterminowe i d³ugoterminowe. Mówienie dzisiaj o awansie w przysz³ym
sezonie wydaje siê fantazjowaniem. Trzeba sobie odpowiedzieæ,
czy pracujemy kilka lat nad zespo³em i jak go zbudujemy, to awans
przyjdzie, czy te¿ marzy nam siê
awans szybko, bez wzglêdu na pi³karski poziom i zaplecze. OdpowiedŸ na to pytanie wyznaczy
oczekiwania i etapy pracy, jakie
klub musi przebyæ.
KAR

Starostwo dorzuci
do stadionu?
(£OBEZ). O koniecznoœci poprawy stanu stadionu miejskiego w
£obzie mówi siê ju¿ od dawna.
Dotychczas jednak w tej materii
widoczne by³y dzia³ania burmistrza
£obza Ryszarda Soli. Podczas
ostatniej sesji rady powiatu okaza³o
siê, ¿e i powiat poczu³ siê do odpowiedzialnoœci za stadion.
Takie podejœcie jest konieczne,
albowiem, jeœli powiat chce organizowaæ zawody o randze powiatowej, to musi mieæ do tego odpowiednie miejsce. Stadion jest miejski, a
powiat ma Radê Sportu. Jeœli chce
organizowaæ na stadionie zawody,
powinien czuæ siê wspó³odpowiedzialnym za stan obiektu. A ten jaki
jest – ka¿dy widzi.
Minister sportu Miros³aw Drzewiecki wyst¹pi³ swego czasu do Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki o
wytypowanie 21 stadionów lekko-

atletycznych. Wœród 21 stadionów
jest równie¿ nasz - ³obeski.
W £obzie nie ma potrzeby budowania Orlika lekkoatletycznego.
Tutaj wystarczy modernizacja. Jak
wyjaœni³ nam burmistrz miasta Ryszard Sola, miasto ju¿ wykona³o
wyliczenia, ile pieniêdzy nale¿y
przygotowaæ w kasie gminy. Na
przysz³y rok w WPI gmina zapisa³a
250 tys. z³ na ten cel, jest to 33 proc.
ca³oœci kwoty, jaka bêdzie konieczna. 33 proc. ma dodaæ województwo, a kolejne 33 proc. - ministerstwo sportu. W kuluarach, podczas
rady powiatu, dowiedzieliœmy siê,
¿e powiat poczuwa siê do wspó³finansowania wraz z gmin¹ czêœci
kwoty nale¿¹cej do samorz¹du. Czy
jednak dofinansuje remont stadionu, oka¿e siê przy inwestycji, a ta nie
nast¹pi wczeœniej ni¿ w roku przysz³ym.
MM
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£ut szczêœcia dla wicelidera
Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pomorski 2:3 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Rados³aw Cytowicz (59’) i Piotr
Grochulski (65’), dla Gryfa Rafa³
Makarewicz 2 (52’ i 63’) i Rafa³
Janus (69’).
sêdzia: Dariusz Królikowski,
Tomasz Winiarczyk i Micha³ Magdziarz.
Sk³ady dru¿yn
Sarmata: Marcin Kamiñski, Jaros³aw Jaszczuk (kpt.), Pawe³ Za³êcki, Grzegorz Mêdrek, Maciej
Garliñski (od 82’ Wojciech Bonifrowski), Piotr Grochulski, Krzysztof Szkup, Rados³aw Cytowicz (od
70’ Wojciech GuŸniczak), Emil
Kamiñski (od 62’ £ukasz Olechnowicz), Wojciech Kliœ (od 77’ Wojciech Dorsz), Damian Padziñski.
Gryf: Ireneusz Benedyczak,
Kacper Wittbrodt (od 46’ Rafa³ Janus), Ryszard Król, Adrian Kapczyñski, Gracjan Górski, Szymon
Smerdel (od 46’ £ukasz Tomaszkiewicz), Sebastian Kmetyk (od 70’
Wysocki Krzysztof), Rafa³ Makarewicz, Wiktor Kasztelan, Rados³aw
Smela (od 88’ Rados³aw Janus),
Mariusz Kostur.
Ponad 1000 minut potrzebowali
rywale Sarmaty, aby pokonaæ go w
oficjalnych meczach ligowych i
pucharowych. Po kolejnych dziewiêciu zwyciêstwach i jednym remisie w jedenastym meczu Sarmata
uleg³ w Wielk¹ Sobotê na stadionie w
Dobrej aktualnemu wiceliderowi IV
ligi, Gryfowi Kamieñ Pomorski 2:3.
Pojedynek ten, dwóch najbardziej bramkostrzelnych dru¿yn IV

ligi, sprawi³, ¿e na stadion w Dobrej
przyby³a liczna rzesza kibiców. I ci
co przybyli na pewno siê nie zawiedli, chocia¿ minimalnie przegrali
gospodarze, to wszyscy byli œwiadkami dobrego i emocjonuj¹cego
meczu. Jak przysta³o na najskuteczniejsze zespo³y IV ligi kibice mogli
obejrzeæ a¿ 5 bramek. Mimo pora¿ki zespó³ z Dobrej pozostawi³ bardzo dobre wra¿enie i to zawodnikom Sarmaty w czasie meczu uda³o
siê wypracowaæ wiêcej klarowniejszych sytuacji na strzelenie bramek.
Ale tu zawodnikom Sarmaty zabrak³o trochê rutyny i trochê przys³owiowego szczêœcia. Kibice Sarmaty
po zakoñczeniu meczu mieli wiele
krytycznych uwag pod adresem sêdziego. Ich zdaniem sêdzia meczu
podj¹³ co najmniej trzy mylne decyzje o kluczowym znaczeniu na niekorzyœæ Sarmaty. W pierwszej po³owie Damian Padziñski w polu karnym Gryfa zosta³ przewrócony
chwytem wokó³ szyi przez obroñcê
goœci, sêdzia odgwizda³ faul, lecz
zamiast pokazaæ na rzut karny dla
Sarmaty, przeniós³ akcjê poza pole
karne i nakaza³ wyegzekwowaæ rzut
wolny, który nie przyniós³ efektu
bramkowego. W drugiej po³owie
przy stanie 2:2 bramkarz Sarmaty w
polu bramkowym zosta³ odepchniêty rêkoma przez zawodnika Gryfa
co sprawi³o, ¿e interwencja bramkarza by³a nieskuteczna, a rywale
dziêki temu zdobyli gola. Sêdzia
zamiast podyktowaæ rzut wolny dla
Sarmaty, mimo protestów zawodników z Dobrej, uzna³ bramkê dla

Gryfa. Trzecia sytuacja, w której
sêdzia podj¹³ niew³aœciw¹ decyzjê,
mia³a miejsce pod koniec meczu,
kiedy prowadz¹cy pi³kê Wojciech
Dorsz w polu karnym Gryfa zosta³
klasycznie „podciêty” przez zawodnika Gryfa. Zamiast rzutu karnego
sêdzia nie dopatrzy³ siê ¿adnego
przewinienia. Przy tak wyrównanym meczu te trzy przedstawione
wy¿ej sytuacje mia³y niew¹tpliwie
znaczny wp³yw, ¿e Sarmata zszed³ w
tym meczu pokonany.
Ale prawdziwym kibicom emocji nigdy nie za du¿o i te same dru¿yny spotkaj¹ siê ponownie 7
kwietnia w æwieræfina³owym meczu PP na szczeblu podokrêgu
szczeciñskiego.
Dla Sarmaty jest to najwy¿sze
pucharowe osi¹gniêcie, natomiast
Gryf by³ w edycji 2008/09 zwyciêzc¹ zachodniopomorskiej edycji
PP, a na szczeblu centralnym uleg³
Nielbie W¹growiec 0:2.
Po tym, mam nadziejê emocjonuj¹cym, dwumeczu z Gryfem, Sarmatê czeka kolejny trudny sprawdzian. 10 kwietnia na boisku w Dobrej pojawi siê po raz pierwszy w
swej historii Gwardia Koszalin,
czo³owa dru¿yna IV ligi. W jesiennym pojedynku tych dru¿yn w Koszalinie skromne zwyciêstwo 1:0,
odnios³a Gwardia, zdobywaj¹c
bramkê z rzutu karnego. Myœlê, ¿e
cz³onkowie Klubu Kibica Sarmaty
„Dobermani” bardzo serdecznie
przywitaj¹ oba zespo³y i ich kibiców
na stadionie w Dobrej, jak to ju¿ jest
w sarmackim zwyczaju.
estan

Granie w planie
IV liga 10.04 (sobota)
Gryf Kamieñ Pom. - Drawa Drawsko Pom.
Leœnik Rossa Manowo – Ina Goleniów
Vineta Wolin – Pogoñ Barlinek
Piast Chociwel – Sokó³ Pyrzyce
Stal Szczecin – Wybrze¿e Rewalskie Rewal
16.00 Sarmata Dobra – Gwardia Koszalin
11.04 (niedziela)
15.00 Hutnik Szczecin – Piast Drzonowo
V liga 10.04 (sobota)
Osadnik Myœlibórz – Kluczevia Stargard Szcz.
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Sparta Gryfice
Odra Chojna – Stal Lipiany
Polonia P³oty – Zorza Dobrzany
Woda Piast II Rzecko – Iskierka Szczecin
Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn
15.00 K³os Pe³czyce – Arkonia Szczecin
16.00 Sparta Wêgorzyno – Œwit Szczecin
Klasa okrêgowa 10-04 (sobota)
13:00 Korona Stuchowo – Fagus Ko³bacz
13.30 Pogoñ II Szczecin – Wicher Brojce
13.30 Ina Iñsko – Flota II Œwinoujœcie

15.00 Masovia Maszewo – Ehrle Dobra Szcz.
15.00 Mewa Resko – Promieñ Mosty
16.00 Orze³ £o¿nica – Jeziorak Szczecin
11.04 (niedziela)
13.30 Chemik II Police – D¹brovia Stara D¹browa
15.00 Wicher Reptowo – Œwiatowid £obez
Klasa A 10.04 (sobota)
Sowianka Sowno – Rega II Trzebiatów
Jantar Dziwnów – Fala Miêdzyzdroje
B³êkitni Trzyg³ów – Orze³ Prusinowo
Radovia Radowo Ma³e – Ba³tyk Miêdzywodzie
Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica
14.00 Olimpia Nowogard – Ba³tyk Gostyñ
11.04 (niedziela)
16.00 Znicz Wysoka Kamieñska – Iskra Golczewo
Klasa B 10.04 (sobota)
Sparta Lubieniów – Derby Ulikowo
Znicz Sulibórz – Œwiatowid II £obez
17.00 Saturn Szadzko – Orkan II Suchañ
11.04 (niedziela)
15.00 Sokó³ Sokoliniec – Ogniwo Dzwonowo

IV liga
Sokó³ Pyrzyce – Stal Szczecin 0:4;
Pogoñ Barlinek – Victoria Przec³aw
3:0; Wybrze¿e Rewalskie – Hutnik
Szczecin 0:1; Drawa Drawsko Pom. Leœnik Rossa Manowo 1:0; Gwardia
Koszalin – Piast Drzonowo 7:0; S³awa
S³awno – Piast Chociwel 0:0; Ina Goleniów – Vineta Wolin 2:2; Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pom. 2:3.
1. Pogoñ Barlinek
43 38:9
2. Gryf Kamieñ Pom.
39 58:20
3. Hutnik Szczecin
37 38:16
4. Gwardia Koszalin
36 37:14
5. Vineta Wolin
32 37:24
6. Ina Goleniów
31 33:18
7. Wybrze¿e Rewalskie
31 34:18
8. Sarmata Dobra
29 44:29
9. Drawa Drawsko Pom. 23 21:24
10. Victoria Przec³aw
21 22:26
11. Leœnik/Rossa Manowo 16 16:24
12. Piast Chociwel
13 21:32
13. S³awa S³awno
12 15:52
14. Stal Szczecin
11 24:44
15. Sokó³ Pyrzyce
10 19:51
16. Piast Drzonowo
6 12:67
V liga
Zorza Dobrzany – Woda Piast II Rzecko
8:1; Stal Lipiany – Polonia P³oty 2:1;
Sparta Gryfice – Odra Chojna 1:2;
Osadnik Myœlibórz – Orze³ TrzciñskoZdrój 2:0; GKS Mierzyn – K³os Pe³czyce 0:2; Iskierka Szczecin – Sparta Wêgorzyno 2:0; Kluczevia Stargard – Arkonia Szczecin 2:1; Œwit Szczecin –
Pomorzanin Nowogard 2:2.
1. Kluczevia Stargard
41 40:11
2. Odra Chojna
34 40:21
3. Arkonia Szczecin
33 45:16
4. Osadnik Myœlibórz
32 41:27
5. Polonia P³oty
31 41:20
6. Stal Lipiany
29 32:34
7. Sparta Gryfice
25 26:23
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 24 28:29
9. Pomorzanin Nowogard 21 14:21
10. Œwit Szczecin
21 20:22
11. K³os Pe³czyce
21 18:29
12. Zorza Dobrzany
18 25:31
13. GKS Mierzyn
17 19:30
14. Woda-Piast Rzecko 13 15:36
15. Iskierka Szczecin
12 10:35
16. Sparta Wêgorzyno 11 16:38
Klasa Okrêgowa
Pogoñ II Szczecin – Fagus Ko³bacz 5:1;
Promieñ Mosty – Masovia Maszewo
2:3; Flota II Œwinoujœcie – Wicher Reptowo 2:0; Ehrle Dobra Szcz. - Ina Iñsko
0:2; Wicher Brojce – Mewa Resko 1:1;
Jeziorak Szczecin – Chemik II Police
0:5; D¹brovia Stara D¹browa – Korona
Stuchowo 0:1; Œwiatowid £obez –
Orze³ £o¿nica 2:1.
1. Masovia Maszewo
39 37:17
2. Wicher Brojce
35 36:19
3. Ehrle Dobra Szcz.
34 36:22
4. Jeziorak Szczecin
33 44:14
5. Pogoñ II Szczecin
32 62:14
6. Flota II Œwinoujœcie
30 43:38
7. Korona Stuchowo
28 29:28
8. Fagus Ko³bacz
28 38:28
9. Orze³ £o¿nica
27 29:31
10. Ina Iñsko
25 27:33
11. Œwiatowid £obez
18 19:41
12. Chemik II Police
15 32:47
13. Promieñ Mosty
14 25:49
14. D¹brovia St. D¹browa 14 32:40
15. Mewa Resko
11 22:59
16. Wicher Reptowo
9 22:53
Klasa A pauzowa³a
Klasa B rozpoczyna rundê
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£obeska Baba - sukces, ale jaki?
(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿
w Niedzielê Palmow¹
odby³ siê w £obzie
jarmark œwi¹teczny
„£obeska baba
wielkanocna”.
Zarówno w £obeskim Domu
Kultury, jak i na placu przed Bibliotek¹ przy dŸwiêkach muzyki i œpiewach zespo³ów ludowych mieszkañcy powiatu i nie tylko mogli
podziwiaæ, spróbowaæ oraz nabyæ
œwi¹teczne wypieki i dekoracje.
Podczas wojewódzkiego spotkania kapel, zespo³ów œpiewaczych i rêkodzielników nie zabrak³o
nie tylko muzyki, tañców i œpiewów,
ale i: mazurków, bab wielkanocnych, ciasteczek, wyrobów masarniczych, piekarniczych, potraw
kuchni regionalnej przygotowanych zarówno przez osoby indywidualne, firmy, jak i Ko³a Gospodyñ
Wiejskich.
Nie brak³o oczywiœcie pisanek,
frywolitek, ceramiki, metaloplastyki, wyrobów z siana, wikliny – s³owem wszystkiego, co zwi¹zane jest
z tradycj¹ Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Aby palma, palm¹ by³a
Przy tym wszystkim nie mog³o
zabrakn¹æ palm wielkanocnych.
Przed ich wykonaniem skorzystano
z kursów, na które starostwo pozyska³o pieni¹dze, dziêki którym pod
ocenê mia³y trafiæ tylko te, które
wykonane by³y ze wszelkimi prawid³ami sztuki ludowej. Mia³y, ale nie
wszyscy s¹ zdania, ¿e tak siê sta³o.
Czêœæ so³tysów nie kry³o roz¿alenia po odczytaniu wyników. Pytali po co w takim razie by³y szkolenia
i po co dyrektor £obeskiego Domu
Kultury podkreœla³, ¿e zgodne z tradycj¹ s¹ jedynie palmy w ca³oœci
wykonane z naturalnych elementów, suszonych kwiatów, traw i
zbó¿, ewentualnie z niewielkim dodatkiem sztucznych elementów dekoracyjnych, skoro i tak ocenia siê
inaczej, ni¿ szkolono. Czêœæ osób
nie by³o w stanie ukryæ ³ez ¿alu,
niektórzy wrêcz zapowiedzieli, ¿e
nie bêd¹ ju¿ startowaæ w konkursach, skoro ich starania nie s¹ doceniane.
– Po co mi zbieraæ ca³e lato
kwiaty i zbo¿a, suszyæ, pilnowaæ,
aby wszystko dotrwa³o do wiosny w
nale¿ytym stanie, po co mi poœwiêcaæ swój czas i pleœæ ca³ymi dniami,
skoro i tak nagrody otrzymuj¹ palmy, wykonane niemal w ca³oœci z
kwiatów z bibu³y? To wszystko
zniechêca. Wa¿ne przecie¿, aby palma palm¹ by³a, niech zobacz¹, jak

wygl¹daj¹ palmy w telewizji skoro
ci, co oceniaj¹ nie wiedz¹ – powiedzia³a jedna z uczestniczek konkursu.
Najwy¿sz¹ palmê wykona³y panie z Poradza – so³tys Helena Olejnik wraz z pani¹ œwietlicow¹ Ew¹
Zwierzchowsk¹.
– Palmê robi³yœmy szeœæ dni.
Wszystkie kwiatki zbierane s¹ od
ubieg³ego roku. Nie ma niczego
sztucznego. Czêœæ kwiatków zbiera³yœmy na polach, czêœæ pochodzi z
naszych ogródków. Wszystko suszy³a Ewa Zwierzchowska wraz ze
swoj¹ mam¹. Nasza palma ma 6.75
cm. Robi³yœmy j¹ na korytarzu w
£obeskim Domu Kultury, bo nasza
œwietlica jest nieczynna. Specjalnie
przyje¿d¿a³yœmy tutaj w poniedzia³ki, gdy pani Ewa mia³a wolne –
powiedzia³a so³tys Poradza Helena
Olejnik.
Najwy¿sza palma nie zdoby³a
jednak ¿adnej nagrody. I miejsce
przyznano palmie wykonanej przez
mieszkañców Runowa Pomorskiego. Jej szczyt zwieñcza³o sporych
rozmiarów jajko w specjalnie przygotowanym w tym celu „gnieŸdzie”.
– Jajko toczone jest z drewna, wytoczy³ je Zbigniew Sitañski. Trzcinê zbieraliœmy nad
rzek¹, zbieraliœmy w lutym. Przy
budowie palmy pracowa³o przynajmniej 10 osób, czêœæ wykonywa³o kwiaty, czêœæ sk³ada³a. Naprawdê du¿o osób z Runowa zaanga¿owa³o siê w tê pracê. Zrobiliœmy ponad 500 kwiatów z bibu³y. W zesz³ym roku by³am na
szkoleniach, przeszkolona w tym
zakresie jest równie¿ Gra¿yna
Cieplak, która bra³a udzia³ w komisji oceniaj¹cej w Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie.

Firma „Asprod”
Gra¿yna Cieplak du¿o nam pomog³a, bo jest fachowcem – powiedzia³a Maria S³awska so³tys Runowa Pomorskiego.
Na zdjêciu pod zwyciêsk¹ palm¹
stoj¹ od lewej: Stanis³aw Kaliciñski, Zbigniew Sitañski, Maria S³awska, Czes³awa Sitañska, Gra¿yna
Cieplak oraz Tomasz Kaliciñski.
Nagrodzeni
Nagrodê g³ówn¹ w kategorii
„Baba” otrzyma³a Jolanta Lipiñska
KGW Sulino.
I miejsce w kategorii Wypieki
wielkanocne otrzyma³a firma
„Asprod” za mazurek kajmakowy –
w nagrodê firma otrzyma³a wypiekacz do chleba. II miejsce - Arka z
Reska za mazurek, III miejsce –
Ewelina Turkowska-P³owczyk z
Prusinowa za mazurek.
W kategorii potrawy wielkanocne I miejsce zdoby³a Gmina Dobra
za Nalewki Doberskie, II mijesce –

So³tys Poradza
Helena Olejnik

KGW Sulino za kaczuszki i owieczki na groszku, III miejsce – Anna
Bogdañska z so³ectwa £ugowina za
galaretê wielkanocn¹.
W kategorii ozdoby wielkanocne I miejsce za ozdoby zdoby³a
Aneta Kaczmarek z miejscowoœci
Mokre, gmina Maszewo za kurki z
siana, II miejsce – za pisanki otrzyma³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w
Chociwlu, III miejsce za wyroby
dziewiarskie i inne – œwietlica „Czaruœ” z Przemys³awia.
W kategorii palmy I miejsce
zdoby³o Runowo Pomorskie, II
miejsce – Irena Wojciechowska –
œwietlica Wysiedle, III miejsce –
Bo¿ena Giermakowska – so³ectwo
Prusinowo.
Nagrodê specjaln¹ – karnet
roczny do Muzeum Narodowego w
Szczecinie zdoby³o KGW Sulino za
palmê wielkanocn¹ – jest to nagroda
Dyrektora Muzeum Narodowego w
Szczecinie.
MM

Od lewej: Stanis³aw Kaliciñski, Zbigniew Sitañski, Maria S³awska, Czes³awa Sitañska, Gra¿yna Cieplak oraz Tomasz Kaliciñski.
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Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu w £obzie na rozprawie
dnia 3 marca 2010r. Sprawy

Dwa w³amania
W okresie od 29 do 31 marca br. w
Radowie Ma³ym nieznany sprawca
w³ama³ siê do altanki, wybijaj¹c wczeœniej szybê. Ze œrodka sprawca skrad³
radio tranzystorowe o wartoœci 180 z³.
W Siedlicach nieustalony sprawca w³ama³ siê do piwnicy, zrywaj¹c wczeœniej
k³ódki z drzwi. W³amywacz z piwnicy
skrad³ 25 butelek alkoholu ró¿nego rodzaju o wartoœci 700 z³.

Kradzie¿e w ró¿nych
miejscach
30 marca z jednego z marketów w
£obzie nieznany sprawca skrad³ dwie
butelki alkoholu oraz kawê. Straty to
ponad 100 z³. W Resku natomiast z
cmentarza komunalnego nieustalony
sprawca ukrad³ z grobu dwie granitowe
doniczki. Straty to 200 z³.
W jednej z wiosek na terenie gminy
Resko Dariusz O. wraz z Wies³awem P.,
dzia³aj¹c wspólnie, dokonali kradzie¿y 70 sztuk p³yt betonowych o ³¹cznej
wartoœci 14 tys. z³, na szkodê ANR w
Nowogardzie. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów z Reska i przes³uchani na okolicznoœæ dokonanej kradzie¿y.

Bezpieczne œwiêta
Œwiêta Wielkanocne na terenie powiatu ³obeskiego minê³y spokojnie.
Policjanci w tym czasie nie odnotowali
¿adnych powa¿niejszych zdarzeñ. Zatrzymali 5 nietrzeŸwych kieruj¹cych; w
sobotê 3 kwietnia br. Dariusza K., który
na drodze £obez - Polakowo kierowa³
rowerem z wynikiem 1,16 mg/l; Józefa
P. - nietrzeŸwego rowerzystê w £oso-

œnicy i Wojciecha S., który na drodze
Grzêzno - Dobra kierowa³ rowerem z
wynikiem 1,43 mg/l.
4 kwietnia br. zatrzymali w Resku
Mariana M., kieruj¹cego rowerem pod
wp³ywem alkoholu. W œwi¹teczny poniedzia³ek policjanci zatrzymali w
£obzie Bart³omieja W., który kierowa³
samochodem marki Honda w stanie po
spo¿yciu alkoholu.
Zatrzymali kieruj¹cych na zakazie
Marcina P., którego policjanci zatrzymali w niedzielê rano w Starogardzie i
w poniedzia³ek 5 kwietnia oraz Stefana
W., który na drodze Resko - Mi³ogoszcz
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi
prowadzenia wszelkich pojazdów.

Kolizje drogowe
3 kwietnia, oko³o godz. 15.30, na
drodze Wêgorzyno - Runowo Pomorskie spod ko³a jad¹cego samochodu
marki Kia wylecia³ kamieñ, który rozbi³
przedni¹ szybê jad¹cego z naprzeciwka
samochodu Daewoo Nexia.
4 kwietnia, oko³o godz. 17.00, na
drodze Przytoñ – Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki Mitsubishi Wojciech S. przekroczy³ oœ jezdni i zderzy³
siê lusterkami z samochodem WV Golf.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Wieczorem w Wêgorzynie kieruj¹cy samochodem Ford Fokus wjecha³ w
wyrwê w jezdni i uszkodzi³ oponê w
samochodzie.
5 kwietnia, oko³o godz. 11.40, na
drodze Iglice – Orzeszkowo, Józef
T., lat 86, kieruj¹c samochodem Renault zas³ab³, w wyniku czego zjecha³ do rowu i uderzy³ drzewo. Kieruj¹cy uskar¿a³ siê na ból krêgos³upa. Zosta³ przewieziony do szpitala
na obserwacjê.

W³amywacze ujêci
(RESKO) Policjanci z £obza
wspólnie z policjantami z Nowogardu zatrzymali sprawców, którzy w³amali siê do sklepu w gminie Resko.
Do zdarzenia dosz³o w nocy
w ostatni weekend marca, w
miejscowoœci na terenie gminy
Resko. Trzech m³odych mê¿czyzn w³ama³o siê do sklepu,
przecinaj¹c wczeœniej k³ódki i
wy³amuj¹c zamek w drzwiach.
W³amywacze zdo³ali ukraœæ jedynie 3 kg mandarynek. Zostali
bowiem sp³oszeni przez w³aœcicieli sklepu, którzy zauwa¿yli
w³amanie.
Policjanci z Posterunku Policji
w Resku, którzy od razu przybyli na
miejsce zdarzenia, zatrzymali jednego ze sprawców. Zosta³ on osadzony w policyjnym areszcie. W

niedzielne popo³udnie policjanci z
Nowogardu, na podstawi otrzymanych z £obza informacji, zatrzymali dwóch pozosta³ych w³amywaczy.
Okaza³o siê, ¿e jeden z nich, mieszkaniec Nowogardu, by³ poszukiwany przez wymiar sprawiedliwoœci.
Zosta³ osadzony w areszcie œledczym w Szczecinie. Trzeci ze
sprawców dosta³ œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Ca³a trójka przyzna³a siê do
dokonanego w³amania. (kp)

Andrzeja Bola³ka

s. Jana i Olgi z d. Dudisz, ur. 27 paŸdziernika 1960 r. w Dobrej
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 15 listopada 2008r. o godzinie 22.10 w
Dobrej na ul. Westerplatte, kierowa³ samochodem osobowym marki
Fiat Siena, o numerze rejestracyjnym ZLO 00176 znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 1,05 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Oskar¿onego Andrzeja Bola³aka uznaje siê za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za ten czyn na podstawie art. 178 a par.
1 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 100 stawek dziennych,
ka¿da stawka po 10 z³otych.
Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego œrodek
karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres trzech lat.
Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec
oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym zalicza okres zatrzymania prawa jazdy oskar¿onego od dnia 15 listopada 2008r.
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”.
Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa- S¹du Rejonowego w £obzie koszty sadowe, w tym op³atê w kwocie 100 z³otych.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu w £obzie, na rozprawie
dnia 3 marca 2010 r. sprawy

Piotra Roberta Mazura

s. Wiktora i Teresy z d. So³owiej, ur. 1 lipca 1971 r. w Resku
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 17 paŸdziernika 2008r. O godzinie 16.50
na drodze publicznej nr 0136Z w miejscowoœci £abuñ Wielki, gm.
Resko, woj. zachodniopomorskie, nie stosuj¹c siê do wyroku S¹du
Rejonowego w £obzie, II Wydzia³ Karny, sygn. akt II K 490/ 06 z dnia
20 wrzeœnia 2008r., orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres czterech lat, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
W dniu 17 paŸdziernika 2008r. o godzinie 17.30 na drodze publicznej nr 0136Z £abuñ Wielki- Komorowo, gm. Resko, woj. zachodniopomorskie, nie stosuj¹c siê do wyroku S¹du Rejonowego w
£obzie, II Wydzia³ Karny, sygn. akt. II K 490/06 z dnia 20 wrzeœnia
2008r., orzekaj¹c zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres czterech lat, kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,20 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z artyku³u 178 a par.
2 kk w zb. Z art. 244 w zw. Z art. 11 par. 2 kk.
Oskar¿onego Piotra Roberta Mazura uznaje siê winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów, przy przyjêciu, ¿e zosta³y one pope³nione w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za te czyny
na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk w zw. z art. 91 par.
1 kk wymierza mu karê piêciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci; na
podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par.1 pkt. kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres
dwóch lat próby; na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec
oskar¿onego œrodek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów na okres
czterech lat; na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie
lokalnej; na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od
ponoszenia kosztów s¹dowych.
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Galeria tygodnika

Reklama
Tel./fax

Nicole i Hania

91 3973730
Krzy¿ówka nr 14

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

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

£obeska Baba

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 brzmia³o:

„Nowy Papie¿, a jaki koœció³”
Nagrodê wylosowa³a pani Danuta Cieœla z £obza.

Gratulujemy.

