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Kto to jest, ¿e ju¿ mieni siê burmistrzem?

Lewiñski spali³ na starcie
(£OBEZ). W
minionym
tygodniu
mieszkañcy
tej gminy mogli
odnieœæ wra¿enie,
¿e w £obzie
jest ju¿ nowy
burmistrz, mimo
i¿ jeszcze nie
odby³y siê
wybory.
W ubieg³ym tygodniu pojawi³
siê baner przy ul. Niepodleg³oœci z
napisem „Ryszard Lewiñski burmistrz £obza”. Baner zosta³ powieszony 6 paŸdziernika po po³udniu.
W zwi¹zku z zaistnieniem takiego faktu burmistrz £obza Ryszard Sola i równoczeœnie kandydat na burmistrza na nastêpn¹ kadencjê, z³o¿y³ wniosek do S¹du
Okrêgowego o z³amanie trybu ordynacji wyborczej. W poniedzia³ek S¹d Okrêgowy w Szczecinie
wyda³ postanowienie o oddaleniu
wniosku.
– Zanim jednak z³o¿y³em wniosek, kontaktowa³em siê z pe³nomocnikiem kandydata na burmistrza Romanem Ciechañskim. Z
rozmowy z nim wynika³o, ¿e ju¿
wówczas mieli sygna³, ¿e z³amali
ordynacjê wyborcz¹. Pe³nomocnik
potwierdzi³, ¿e zrobili Ÿle, informuj¹c, ¿e jest nowy burmistrz,
choæ wybory jeszcze siê nie odby³y. Zaproponowa³em pe³nomocnikowi honorowe wyjœcie: niech
zmieni¹ napisy na banerze. W ramach rekompensaty mieli umieœciæ przeprosiny w obu tygodnikach lokalnych. Propozycjê
przyj¹³. Poprosi³em, aby skontaktowa³ siê z kandydatem na burmistrza i do pi¹tku do godziny 10.00
dali mi odpowiedŸ. Do godziny
10.15 nikt nie odezwa³ siê do mnie.
Po tym czasie wys³a³em wniosek
do S¹du Okrêgowego. Zmianê na
banerze zauwa¿y³em dopiero
dzieñ póŸniej. W³aœciwie zmiana
polega³a jedynie na dopisaniu:
„przysz³y” i „kandydat”. Mimo

wszystko wieszaj¹c taki baner,
wprowadzili ludzi w b³¹d, a to jest
niezgodne z ordynacj¹ wyborcz¹.
O tym, czy odwo³am siê od decyzji
S¹du, zadecydujê po otrzymaniu
uzasadnienia.
Po pojawieniu siê baneru odebra³em mnóstwo telefonów z pytaniami i oburzeniem, czy ten pan
uwa¿a, ¿e mieszkañcy £obza s¹ tak
ciemni, ¿e nie wiedz¹, jakie napisy
powinny byæ na plakatach? Pytali
mnie, kto to jest, ¿e ju¿ mieni siê
burmistrzem i co ja w tej sprawie
zrobiê. Mieszkañcy £obza byli
wrêcz zbulwersowani tym banerem – powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
We wniosku wys³anym, do
S¹du, czytamy m.in.:
Jako kandydat na burmistrza
wnoszê o:
1) zakazanie rozpowszechniania materia³ów wyborczych przez
uczestników postêpowania zawieraj¹cych informacje nieprawdziwe, wskazuj¹ce, ¿e Ryszard Lewiñski jest Burmistrzem £obza,
2) nakazanie uczestnikom postêpowania sprostowania informacji zawartej w materiale wyborczym prezentowanym w dniu 6
paŸdziernika 2010 r. na terenie
Gminy £obez poprzez zamieszczenie na pierwszej stronie, w lokalnej prasie tj. w „Tygodniku
£obeskim” i „Nowym Tygodniku
£obeskim”, w wydaniu tych gazet
wychodz¹cym bezpoœrednio po
wydaniu orzeczenia, poprzez zamieszczenie nastêpuj¹cych treœci:
(tu treœæ sprostowania).
W za³¹czniku do wniosku pe³nomocnik wyborczy Komitetu
Wyborczego Jerzy Mechliñski do-

³¹czy³ fotografiê baneru, na którym widnieje fotografia kandydata
na burmistrza Ryszarda Lewiñskiego na tle budynku Urzêdu
Miejskiego z napisem „Burmistrz
£obza Ryszard Lewiñski”.
Nie jest do koñca wiadomym,
kiedy napis zosta³ zmieniony.
Prawdopodobnie 7 paŸdziernika,
jednak nie to jest istotne dla Komitetu Wyborczego Wyborców £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe
wystawiaj¹ce kandydata na burmistrza Ryszarda Solê.
– Liczy siê sam fakt zaistnienia
podania nieprawdy. A na podawaniu nieprawdy nie mo¿na budowaæ
przysz³oœci z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ – skomentowa³ pe³nomocnik
komitetu wyborczego Jerzy Mechliñski.
MM
***
Burmistrz £obza Ryszard Sola,
dzwoni¹c do pe³nomocnika kandydata na burmistrza Ryszarda Lewiñskiego, zaproponowa³ honorowe wyjœcie z sytuacji. Jak widaæ,
kandydat zastosowa³ siê jedynie do
po³owy propozycji: napis na banerze zmieni³, jednak nie skontaktowa³ siê w tej sprawie z urzêduj¹cym burmistrzem, jak równie¿ nie
zamieœci³ przeprosin. Widocznie
uzna³, ¿e sprawy nie ma. A jest.
Dlaczego? Dlatego, ¿e obaj panowie - Roman Ciechañski i Ryszard
Lewiñski - to nie wyrostki, które
przy piwie wymyœli³y sobie udzia³
w wyborach. Pierwszy bra³ udzia³
w niejednych wyborach, drugi
mówi o sobie, ¿e jest z Wielkopolski i lubi porz¹dek. Skoro tak, to
taka gafa nie powinna im siê przytrafiæ. Wiêc mo¿e to nie by³a gafa,

a zamierzony chwyt wyborczy.
Mianowanie siebie na burmistrza
jeszcze przed rozstrzygniêciem
wyborców tr¹ci po prostu megalomani¹. Jak siê tak zaczyna, to co
mog³oby byæ póŸniej?
KAR
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Ojciec zrani³
syna siekier¹
i powiesi³ siê
(STARA DOBRZYCA) Coœ niedobrego dzieje siê
z ludŸmi. Media nieustannie donosz¹ z ró¿nych
stron o tragicznych w skutkach dzia³aniach
osób – strzelaj¹cych do kogoœ, morduj¹cych
dzieci, pope³nianych samobójstwa.
Kilka dni temu w Gryficach 29letni brat zamordowa³ 21-letni¹ siostrê i jej 3-letniego synka, bo posprzeczali siê o mieszkanie i pieni¹dze. Gdzieœ w Polsce samotny starszy mê¿czyzna zacz¹³ strzelaæ do
turysty. Zgin¹³ postrzelony przez
policjantów. W Z³ocieñcu m³ody
mê¿czyzna kilkanaœcie razy dŸgn¹³
starsz¹ kobietê na dzia³kach, bo najprawdopodobniej zobaczy³a, ¿e
chce coœ ukraœæ. To zaledwie kilka
informacji z ostatnich dni.
Z³e wieœci nie ominê³y naszego
powiatu. Tu równie¿ dosz³o do tragicznego zdarzenia, które rozegra³o
siê wczorajszej nocy. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, w Starej
Dobrzycy (gm. Resko), ojciec
mieszkaj¹cy w przybudówce domu,
gdy¿ wczeœniej znêca³ siê nad rodzin¹, zawo³a³ do siebie doros³ego

syna Mariusza N. Po jakimœ czasie
syn wróci³ ca³y zakrwawiony, twierdz¹c, ¿e ojciec próbowa³ go zwi¹zaæ
i zakneblowaæ oraz zaatakowa³ go i
porani³ siekier¹. Mê¿czyzna zosta³
odwieziony do szpitala w Gryficach. Policjanci przybyli na miejsce
zdarzenia nie zastali ojca w mieszkaniu, gdy¿ zd¹¿y³ zbiec. Wszczêto
poszukiwania z udzia³em psa, ale z
powodu ciemnoœci i mg³y nie znaleziono mê¿czyzny. Dopiero rano,
przed godzin¹ siódm¹, policjanci
ujawnili zw³oki mê¿czyzny wisz¹ce
na drzewie w lesie, w pobli¿u domu.
Najprawdopodobniej pope³ni³ on
samobójstwo, ale to potwierdzi lub
wykluczy sekcja. Prokuratura w
£obzie potwierdzi³a ujawnienie
zw³ok, ale nie chcia³a udzielaæ informacji ze wzglêdu na tocz¹ce siê
œledztwo.
KAR

Konsultacje
z organizacjami
Zarz¹d Powiatu w £obzie og³asza konsultacje programu wspó³pracy Powiatu £obeskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie w
dniach 6.10 – 20.10.2010 r. w nastêpuj¹cych formach: przyjmowanie
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Ró¿nice zdañ nie podlega³y ocenie radnych

Odrzucili skargê na
dyrektor gimnazjum
(DOBRA) Pani Teresa Gawlikowska z³o¿y³a
skargê na dzia³ania dyrektor gimnazjum
w Dobrej Urszulê Ko³odziejczyk. Skar¿¹ca
podwa¿a³a prawid³owoœæ przeprowadzonego
egzaminu poprawkowego z jêzyka niemieckiego.
Radni Rady Miejskiej w Dobrej
rozpatrywali skargê na sesji w dniu
30 wrzeœnia. W przyjêtej uchwale
stwierdzili: „Po rozpatrzeniu skargi na dzia³ania Dyrektor Gimnazjum z³o¿onej przez Pani¹ Teresê
Gawlikowsk¹ zamieszka³ej w
GrzêŸnie i po zapoznaniu siê ze
stanow
iskiem Pani Urszuli Ko³odziejczyk - Dyrektor Gimnazjum oraz
protoko³em Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie uznaje skargê za nieuzasadnion¹”.
W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: „Pismem z dnia 30.08.2010 r.
Pani Teresa Gawlikowska z³o¿y³a
skargê na dzia³ania Dyrektor Gimnazjum w przedmiocie prawid³owego przeprowadzenia egzaminu poprawkowego jêzyka niemieckiego.

W trakcie rozpatrywania skargi,
Rada Miejska, zapozna³a siê z zebrana dokumentacj¹ oraz wyjaœnieniami z³o¿onymi przez Dyrektor
Gimnazjum w sprawie i stwierdzi³a,
co nastêpuje:
- protokó³ kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie, nie wykaza³ uchybieñ w
procedurze oceniania i przebiegu
egzaminu poprawkowego,
- kwestia sporna, dotycz¹ca dopuszczenia do egzaminu poprawkowego innej uczennicy gimnazjum, w
ocenie rady nie mia³a wp³ywu na
wynik egzaminu Klaudii Gawlikowskiej,
- ró¿nice zdañ stron, czyli p.
Teresy Gawlikowskiej i p. Urszuli
Ko³odziejczyk, nie podlega³y ocenie rady”.
(r)

Podziêkowanie Dobra w LOT
Dyrektor, pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w £obzie
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie
uczestnikom wyjazdu na Targi Mechanizacji Rolnictwa Agroshow w
dniu 25.09.2010 r. za dokonan¹ darowiznê pieniê¿n¹.

(DOBRA) Tutejsi radni na sesji
pod koniec wrzeœnia wyrazili wolê
wspó³tworzenia i przyst¹pienia do
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
LOT ma wspieraæ rozwój turystyki
w powiecie ³obeskim. Bêdzie dzia³aæ w formie stowarzyszenia. (r)

pisemnych opinii, uwag i wniosków
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie, w biurze Wydzia³u Polityki Spo³ecznej, jak równie¿ przyjmowanie uwag za poœrednictwem
poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksem. Szczegó³owe
informacje dostêpne s¹ na stronie
lub .

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

Str
Str.. 4

REKLAMA

tygodnik ³obeski12.10.2010 r.

DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

Reklama
w Tygodniku
9139 73730
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Nauczyciele
œlubowali

(£OBEZ). 30 wrzeœnia podczas sesji Rady Powiatu w £obzie
nauczyciele Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie: Justyna
Ha³ka – nauczyciel j. angielskiego, Robert Jaremko - nauczyciel j.
angielskiego oraz Maciej Kopryna – pedagog, z³o¿yli uroczyste
œlubowanie.
W wyniku przeprowadzonego
wczeœniej egzaminu, uzyskali stopieñ nauczyciela mianowanego,
natomiast podczas sesji Rady Powiatu w £obzie z³o¿yli uroczyste
œlubowanie. Z r¹k Antoniego Gut-

kowskiego Starosty £obeskiego
odebrali gratulacje. Przewodnicz¹cy odczyta³ rotê œlubowania, która
powtórzyli nauczyciele:
- Œlubujê rzetelnie pe³niæ m¹ powinnoœæ nauczyciela, wychowawcy i
opiekuna m³odzie¿y. D¹¿yæ do pe³ni
rozwoju osobowoœci ucznia i w³asnej. Kszta³ciæ i wychowywaæ m³ode pokolenie, w duchu umi³owania
Ojczyzny, tradycji narodowych poszanowania Konstytucji RP.
Starosta pogratulowa³ nauczycielom i ¿yczy³ nastêpnego stopnia.
SP, foto: Starostwo Powiatowe w
£obzie

Dla kogo mieszkanie
przy ul. Budowlanej?
(£OBEZ). Zgodnie z planami
budynek socjalny przy ul. Budowlanej ma zostaæ oddany do
u¿ytku w po³owie listopada.
Pierwszy odbiór obiektu ma nast¹piæ ju¿ w ten czwartek.
Po pierwszym odbiorze firma
budowlana otrzyma czas na usuniêcie usterek. Jeœli tego dokona, wówczas nast¹pi drugi odbiór. Wszystkie poprawy i formalnoœci maj¹ zakoñczyæ siê do po³owy listopada.
W mieœcie s³ychaæ g³osy, ¿e ju¿
znana jest lista przysz³ych lokatorów. Padaj¹ nawet konkretne nazwiska. Do burmistrza w tej sprawie
przychodz¹ mieszkañcy, którzy staraj¹ siê o lokal w tym budynku. O

listê lokatorów, budz¹c¹ coraz
wiêksze emocje, zapytaliœmy siê
burmistrza £obza Ryszarda Soli.
– Z tego co wiem, nie ma jeszcze pe³nej listy. Lista wci¹¿ jest
weryfikowana. Tym zajmuje siê
komisja mieszkaniowa. Ja jestem od
tego, by budowaæ, a nie przydzielaæ.
Na pewno nie bêdê w ¿aden sposób
sugerowa³ komisji, komu ma przydzieliæ mieszkanie. Nie znam siê na
tym, komisja mieszkaniowa za to
odpowiada i wie komu w pierwszej
kolejnoœci nale¿y siê mieszkanie.
To komisja zna dok³adnie sytuacje
poszczególnych osób staraj¹cych
siê o przydzia³. Ja mogê wrêczyæ
kluczyki – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM
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Radni walcz¹c
z dopalaczami chc¹
zabroniæ sprzeda¿y
substancji
psychoaktywnych

(£OBEZ). 19 paŸdziernika
przed rajcami miejskimi zostanie
przed³o¿ony projekt uchwa³y w
sprawie wprowadzenia na terenie
Gminy £obez zakazu wytwarzania, reklamowania i wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych alternatywnych dla
narkotyków.
W projekcie uchwa³y czytamy:
„W celu ochrony zdrowia i ¿ycia
mieszkañców gminy oraz zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, wprowadza
siê na terenie Gminy £obez zakaz
wytwarzania, reklamowania i wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych alternatywnych dla
narkotyków, dzia³aj¹cych na organizm cz³owieka w sposób wywo³uj¹cy zaburzenia w funkcjonowaniu
organizmu i postrzeganiu rzeczywistoœci, których reklama i obrót nie
podlega regulacji odrêbnymi przepisami.
Uzasadnienie
Wed³ug Krajowego Biura ds.
Przeciwdzia³ania Narkomanii dopalacze to termin nie posiadaj¹cy
charakteru naukowego. U¿ywa siê
go potocznie, dla nazwania grupy
ró¿nych substancji lub ich mieszanek o rzekomym b¹dŸ faktycznym
dzia³aniu psychoaktywnym, nie
znajduj¹cych siê na liœcie substancji
kontrolowanych przepisami ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Sprzeda¿ w/w substancji odbywa
siê g³ównie za poœrednictwem wyspecjalizowanych sklepów, które
sprzedaj¹ dopalacze jako np. nawozy do roœlin, kadzide³ka zapachowe
czy inne. W ostatnim czasie nasili³y
siê doniesienia w œrodkach masowego przekazu na temat tzw. dopalaczy
i zgubnych skutków ich za¿ywania,
zw³aszcza przez osoby niepe³noletnie. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zakazu wprowadzania do obrotu

dopalaczy na terenie Gminy £obez,
zwi¹zane jest z koniecznoœci¹ ograniczenia mo¿liwoœci zakupu tych
substancji, w szczególnoœci osobom
nieletnim, w celu ochrony ich zdrowia i ¿ycia oraz dla zapewnienia
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Podjêcie powy¿szej uchwa³y
pozwoli na efektywne zwalczanie
problemu dopalaczy oraz przyniesie pozytywne skutki spo³eczne.”
Projekt uchwa³y zosta³ z³o¿ony
na wniosek burmistrza £obza Ryszarda Soli.
– Bazuj¹c na fakcie, ¿e na naszym terenie ulokowa³ siê taki
sprzedawca, stwierdzi³em, ¿e nale¿y znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie. Poleci³em, by poszukaæ uchwa³ podjêtych przez samorz¹dy. Takie uchwa³y podjêto w Bydgoszczy i Szczecinie. Redaguj¹c projekt uchwa³y
wzorowaliœmy siê na nich, tak aby w
najmniejszym stopniu ograniczyæ
mo¿liwoœæ uchylenia jej przez nadzór wojewody. Mimo wszystko nie
mamy takich gwarancji. Czy nam siê
uda – zobaczymy. Nad tymi projektami pracowa³y sztaby prawników.
Gdyby ta uchwa³a zosta³a zaakceptowana przez nadzór wojewody,
bylibyœmy trzecim, albo czwartym
miastem w Polsce z tak¹ uchwa³¹.
Oczywiœcie jest to tylko projekt
uchwa³y i Rada Miejska mo¿e
wnieœæ do niego w³asne uwagi.
– Prowadzi³em rozmowy z
ró¿nymi komendantami policji, z
inspektorami sanitarnymi. Chodzi³o o kontrole i o to, aby do tego sklepiku m³odzie¿ mia³a jak najbardziej
ograniczony dostêp.
– W ci¹gu ostatnich dwóch tygodni jest bardzo du¿a dynamika,
jeœli chodzi o dopalacze. Ka¿dy szuka jakiegoœ rozwi¹zania tej sprawy.
Przypuszczam, ¿e w tym miesi¹cu
inne samorz¹dy te¿ podejm¹ podobne uchwa³y – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM

List do redakcji
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Radny Rady Miejskiej w Wêgorzynie Eugeniusz Ko³odyñski zdaje sprawozdanie i ¿egna siê z samorz¹dem

Rozliczenia czas zacz¹æ!

W 2006 roku zosta³em
ponownie wybrany na radnego Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Startowa³em do wyborów z Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina
Dla Mieszkañców”. Na moj¹
kandydaturê oddano 184 g³osy.
Okres sprawowania funkcji radnego
oceni³bym na ocenê 4 z lekkim minusem. Startowa³em z has³em: „Nie
chcê nic obiecywaæ, pragnê jedynie
was s³uchaæ i dzia³aæ”. Jak mog³em
tak realizowa³em moje has³o wyborcze, choæ nie by³o to czasami ³atwe.
Jako stra¿ak ochotnik dba³em w
Radzie Miejskiej o bezpieczeñstwo
naszej gminy. Wielokrotnie zg³asza³em interpelacje maj¹ce na celu
poprawê bezpieczeñstwa poprzez
zakup samochodu dla OSP Wêgorzyno, popar³em inicjatywê wymiany samochodów dla OSP Sielsko,
Runowo Pom. Wielokrotnie zg³asza³em interpelacjê poprawy socjalnej i bytowej stra¿aków wêgorzyñskich poprzez budowê nowej remizy stra¿ackiej, gdzie mia³yby siê
diametralnie poprawiæ warunki socjalne (obecnie nie ma gdzie siê
umyæ po akcji, a nawet nie ma gdzie
zaspokoiæ swoich potrzeb fizjologicznych), miejsce gdzie w godziwych warunkach gara¿owa³yby samochody po¿arnicze i jeszcze jedno, mo¿e najbardziej wa¿ne, miejsce gdzie mia³oby powstaæ swoiste
centrum kultury poprzez wybudowanie przy nowej remizie du¿ej sali,
w której umieszczone by by³y komputery, które obecnie znajduj¹ siê w
jednej z sal Gimnazjum i miejsce,
gdzie mo¿na by by³o zorganizowaæ
zebranie, uroczystoœæ rodzinn¹ i

wiele innych inicjatyw. W tym miejscu pragnê dodaæ, ¿e w poprzedniej
kadencji takowe plany ju¿ istnia³y, a
na dowód tego zosta³y zabezpieczone pieni¹dze w bud¿ecie gminy na
rok 2007 na rozpoczêcie tej inwestycji, lecz niestety lata minê³y, pieni¹¿ki siê rozesz³y, z planów i moich
wielokrotnych wyst¹pieñ wysz³y
nici. Ale có¿, dla obecnie rz¹dz¹cej
pani burmistrz Gra¿yny Karpowicz
wa¿niejsze by³y inne „mniej wa¿ne”
inwestycje.
Przepraszam ¿e mo¿e tak siê
rozpisa³em i w minionej kadencji
poœwiêci³em du¿o czasu stra¿y po¿arnej, ale uwa¿am ¿e powinno siê
robiæ to, co siê umie robiæ najlepiej,
a temat STRA¯ PO¯ARNA jest dla
wszystkich, bez wyj¹tku. Oczywiœcie nie sam¹ stra¿¹ po¿arn¹ cz³owiek ¿yje. Wielokrotnie sk³ada³em
interpelacjê na temat estetyki naszego miasta. Najwa¿niejsze z nich to
chocia¿by wymiana chodnika od
plebanii do skrzy¿owania ul. Strzeleckiej i Po³udniowej po jednej i po
drugiej stronie ulicy, wymiana nawierzchni drogi i chodnika na ul.
Nowy Œwiat- niestety bez odzewu ze
strony urzêdu, dokoñczenie k³adzenia nak³adki bitumicznej na osiedlu
40-lecia – te¿ niestety bez odzewu
ze strony urzêdu, sporz¹dzenie inwentaryzacji oœwietlenia na tym¿e
osiedlu (wiele lamp jest w katastrofalnym stanie, s¹ mocno skorodowane i kolejnej silnej wichury mog¹
nie „prze¿yæ” robi¹c komuœ krzywdê) - te¿ niestety bez odzewu ze strony urzêdu, interpelacja zwi¹zania z
budow¹ palcu zabaw oraz budow¹
nowych miejsc parkingowych na os.
40-lecia – pozwolê sobie nie ko-

Zamiast DPS-u
pomoc s¹siedzka
(WÊGORZYNO). Podczas
wrzeœniowej sesji burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zapowiedzia³a, ¿e przygotowuje zmiany dotycz¹ce opieki
nad osobami starszymi. Stwierdzi³a, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿
opieka w Domu Pomocy Spo³ecznej jest droga, lepiej bêdzie,
jeœli zorganizuje w gminie
p³atn¹ pomoc s¹siedzk¹.
– Gmina za takie osoby dop³aca du¿e pieni¹dze. Dlatego pomyœla³am, aby zorganizowaæ pomoc
s¹siedzk¹. Zamiast p³aciæ do DPS,
zap³acimy s¹siadce za opiekê. Wte-

dy takie osoby mog³yby wróciæ do
swoich domów. Chodzi o osoby,
które nie wymagaj¹ opieki specjalistycznej – powiedzia³a podczas sesji burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz.
Dodatkowo na terenie gminy
mieszka sporo samotnych osób,
wymagaj¹cych pomocy s¹siedzkiej.
Wielu z nich woli zostaæ w domu,
ni¿ udaæ siê do DPS. Dla nich taka
pomoc s¹siedzk¹ równie¿ by³aby
wielk¹ ulg¹. Obecnie takimi osobami, prócz OPS-u, opiekuj¹ siê s¹siedzi, jak na razie ca³kowicie za darmo, po prostu z czystej ludzkiej
wra¿liwoœci.
MM

mentowaæ, sprawdzanie stanu hydrantów na terenie gminy i wiele,
wiele innych pomniejszych interpelacji.
Niestety nie prowadzê dok³adnych statystyk, ale korzystaj¹c ze
strony BIP naszego urzêdu w roku
2007, 2008 i 2009 z³o¿y³em 37 interpelacji (bez zapytañ), zaœ w roku
2010 oko³o 15 interpelacji. Czy jest
to du¿o? Uwa¿am to za przeciêtny
wynik, choæ nie chodzi tu o liczby, a
o treœæ interpelacji.
Niestety za pora¿kê uwa¿am
brak mojej osoby w komisjach rady.
Miejsce mojej sta³ej pracy (Szczecin) nie pozwala³o mi na udzia³ w
pracach komisji. Nowe miejsce pracy, nowy pracodawca - zrozumie to
ktoœ, kto znalaz³ siê w podobnej
sytuacji. Ja rozumiem, ¿e praca w
komisji jednej czy drugiej pozwala
bardziej rozumieæ problemy miasta,
gminy, ale startuj¹c w wyborach
mia³em t¹ œwiadomoœæ i tego nie
ukrywa³em, a dziêki rzetelnej pracy w poszczególnych komisjach
moich kolegów i kole¿anek radnych
mog³em œmia³o opieraæ siê na ich
wypracowanym stanowisku i g³osowaæ „za” lub „przeciw”.
W przeci¹gu minionej kadencji
stara³em siê uczestniczyæ we
wszystkich zwo³ywanych sesjach
Rady Miejskiej. Moj¹ frekwencjê
sesyjn¹ te¿ oceniam dobrze. Niestety, nie prowadzê tak¿e ¿adnych statystyk, ale wynosi ona ok. 85 %.
Wszystkie nieobecnoœci wynika³y z
choroby lub mia³y zwi¹zek z wykonywan¹ prac¹ zawodow¹. Ani razu
nie opuœci³em sesji z lenistwa lub z

powodu, ¿e nie chce mi siê. Udzia³
w sesji nale¿y uznaæ za przywilej
jaki mi dali moi wyborcy.
Kolejn¹ kwesti¹ w moim rozliczeniu jest kwestia diet. Przez te 4
lata za udzia³ w sesjach otrzyma³em
5.466 z³ (dane na podstawie oœwiadczeñ maj¹tkowych). Czy jest to pora¿aj¹ca kwota? OdpowiedŸ myœlê
udzielicie sobie sami moi wyborcy.
Koñcz¹c swoje rozliczenie
chcia³bym PRZEPROSIÆ tych,
którzy mo¿e bardziej liczyli na aktywnoœæ mojej osoby. Chcia³bym
PODZIÊKOWAÆ tym, którzy
uwierzyli we mnie oddaj¹c g³os w
2006 roku w wyborach do samorz¹du. Chcia³bym PODZIÊKOWAÆ
tak¿e tym, którzy mnie raczyli dobrym s³owem, wspierali czasami w
trudnych chwilach - znajomym,
przyjacio³om, kole¿ankom i kolegom stra¿akom, a tak¿e tym, których
nie znam z imienia i nazwiska.
Chcia³bym PODZIÊKOWAÆ tak¿e kolegom i kole¿ankom oraz osobom, którzy byli zwi¹zani z KWW
„Gmina Dla Mieszkañców” za
wspó³pracê wieloletni¹ oraz za
udzielone mi zaufanie. Dziêkujê
tak¿e tym, którzy w zwyk³y sposób
poprzez uœmiech, czy te¿ klêpniêcie
w ramiê popierali moje d¹¿enia do
realizacji pewnych za³o¿eñ.
Z wielu powodów rezygnujê w
nastêpnej kadencji z przywileju bycia radnym, a moim nastêpcom
¿yczê konstruktywnych sesji i aby
realizowali swoje marzenia.
Radny Rady Miejskiej w Wêgorzynie Eugeniusz Ko³odyñski.

Taniej bez kot³owni?
(WÊGORZYNO). Gaz ju¿ w
mieœcie jest, tylko chêtnych do korzystania z kot³owni gminnej coraz mniej. Mieszkañcy budynków
wielorodzinnych zastanawiaj¹ siê
nad innymi rozwi¹zaniami.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Cisy zastanawia siê nad budow¹
w³asnej kot³owni kontenerowej i
najprawdopodobniej nie bêdzie
korzystaæ z kot³owni miejskiej. Z
kolei Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Jutrzenka, le¿y blisko ul. Runowskiej i mo¿e mieæ podany gaz bezpoœrednio z sieci. Powoduje to, ¿e
zostaj¹ tylko trzy wspólnoty, które
kupowa³yby ciep³o z kot³owni
gminnej. Jednak wtedy znacznie
wzrasta koszt, a co za tym idzie –
op³aty za ciep³o. NajpóŸniej do
koñca stycznia przysz³ego roku
mieszkañcy pozosta³ych budynków

wielorodzinnych, musz¹ podj¹æ decyzjê czy przy³¹czaj¹ siê do kot³owni gminnej.
- W osiedlu 40. lecia mamy tylko
dwie klatki, w sumie 13 mieszkañ.
Bêdziemy pod³¹czaæ siê bezpoœrednio do sieci. Obecnie oczekujemy na
warunki. Dopiero, gdy zostanie
wskazane nam miejsce, w które bêdziemy mogli siê pod³¹czyæ, zrobimy to. Mieszkañcy sami zdecyduj¹
czy chc¹ kot³owniê, czy ka¿dy bêdzie mia³ w³asne piece. Zapewne
bêdzie to tañsze rozwi¹zanie, ni¿
skorzystanie z kot³owni gminnej.
Ominiemy przesy³y i op³aty, mieszkañcy bêd¹ mieli bezpoœredni
wp³yw na zu¿ycie gazu. W tym sezonie grzewczym bêdziemy korzystaæ jeszcze z kot³owni gminnej na
dotychczasowych warunkach – powiedzia³a prezes Spó³dzielni Jutrzenka Jolanta Wasielewska. MM
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Stanê³a tablica
upamiêtniaj¹ca
sp³yw Karola
Wojty³y rzek¹ Reg¹
(RESKO) W obecnoœci fundatorów, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Barbary Basowskiej i burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego
oraz radnego powiatowego Jana
Michalczyszyna ods³oniêto w Resku 8 paŸdziernika br. tablicê upamiêtniaj¹c¹ przep³yniêcie rzeki
Regi przez Karola Wojty³ê, Papie-

¿a Jana Paw³a II.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania za pomoc w realizacji:
Oktawiuszowi Je¿owi, Piotrowi
Rewuckiemu, Romanowi Gojlikowi, Józefowi Wackoniemu, Henrykowi Junikowi, Zygmuntowi Œwiêcickiemu, Sebastianowi Kurzykowi, Cezaremu Mentlowi.
(r)

Przetarg w Resku

Urz¹d chce kupiæ
materia³y budowlane
(RESKO) Burmistrz reska
og³osi³ przetarg na dostawê materia³ów budowlanych w ramach
zadania „Prace spo³ecznie u¿yteczne oraz roboty publiczne na
rzecz budownictwa socjalnego zwiêkszenie gminnego zasobu lokali socjalnych”.
Materia³y maj¹ trafiæ do maga-

zynu Zamawiaj¹cego, mieszcz¹cego siê przy ul. Kieleckiej 17a, w
terminie do 20 grudnia br. Ich wykaz
znajduje siê w za³¹czniku nr 6 do
SIWZ og³oszenia na BIP urzedu.
Oferty mo¿na sk³adaæ do 19 paŸdziernika br. do godz. 10. w urzêdzie miejskim w Resku i tam te¿
uzyskaæ wiêcej informacji.
(r)

Robota
dla budowlañców
(RADOWO MA£E) Wójt
Radowa Ma³ego og³osi³ przetarg na adaptacjê obiektów na
œwietlice wiejskie w gminie Radowo Ma³e. Chodzi o obiekty

znajduj¹ce siê w Rogowie, Orlu
i ¯elmowie. Termin sk³adania
ofert do 22.10.2010, do godz.
10.00, w urzêdzie gminy w Radowie Ma³ym.
(r)
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Czy gmina straci³a
100 tysiêcy?
(WÊGORZYNO). Na
pocz¹tku wrzeœnia
burmistrz Wêgorzyna
zapewnia³a, ¿e w ci¹gu
dwóch tygodni og³osi
kolejny przetarg na budowê
i przebudowê sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej w granicach
aglomeracji Wêgorzyno
Etap I. Minê³o piêæ tygodni
i dalej cisza.
Podczas sesji Rady Miejskiej,
która mia³a miejsce 2 wrzeœnia, burmistrz Gra¿yna Karpowicz zapowiedzia³a, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni og³osi kolejny przetarg na budowê kanalizacji w tym mieœcie.
Kanalizacja musi byæ wykonana
do czerwca. O poœpiechu w tym
wzglêdzie mówi³a sama w³odarz
miasta podczas sesji Rady Miejskiej
2 wrzeœnia i zapewnia³a, ¿e kolejny
og³osi w ci¹gu dwóch tygodni.
5 paŸdziernika burmistrz Wêgorzyna napisa³a na stronie gminnej,
¿e „Przeszliœmy jeszcze raz ulice,

którymi idzie trasa kanalizacji, aby
precyzyjnie okreœliæ jak maj¹ byæ
odbudowane drogi po u³o¿eniu sieci, ma to wp³yw na koszty - wiêc
wola³am sprawdziæ to ponownie, w
tym tygodniu og³aszam drugi przetarg.”
11 listopada na stronie BIP-u
og³oszenia o przetargu nadal nie
by³o.
Podczas sesji przewodnicz¹ca
rady Miejskiej Monika KuŸmiñska
zada³a pytanie dotycz¹ce wadium.
Gdyby firma nie podpisa³a umowy,
jak informowa³a podczas sesji burmistrz Wêgorzyna, wadium w wysokoœci 100 tys. z³ powinno wp³yn¹æ
do kasy gminnej.
Pytanie w tej sprawie wys³aliœmy
do burmistrz Wêgorzyna 16 wrzeœnia. Do poniedzia³ku, 11 paŸdziernika odpowiedzi nie otrzymaliœmy.
Pytanie brzmia³o: „Czy wadium firmy EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina
przepad³o na rzecz Gminy Wêgorzyno?” Zdawa³oby siê proste pytanie i
odpowiedŸ te¿ nie wymaga szczególnego zaanga¿owania – wystarczy
„tak” lub „nie”.A jednak Urz¹d w tej
sprawie milczy.
MM

„SZKO£A SUKCESU”
W LO RESKO
Od nowego roku szkolnego Zespó³ Szkó³ w Resku podlega w³adzom Gminy Resko. Dziêki wsparciu w³adz samorz¹dowych w szkole
utworzono trzy oddzia³y klas pierwszych: dwie licealne i jedn¹ zawodow¹. Rada Pedagogiczna stara siê
zapewniæ m³odzie¿y jak najlepsze
warunki rozwoju, przygotowania
do egzaminów zewnêtrznych.
W ostatnim tygodniu wrzeœnia
rozpoczêliœmy realizacjê projektu
edukacyjnego „Szko³a Sukcesu”,
który obejmie trzyletnim cyklem
oddzia³ywania uczniów klas pierwszych liceum. M³odzie¿ bêdzie mia³a niepowtarzaln¹ szansê wziêcia
udzia³u w ponadregionalnym programie rozwijania umiejêtnoœci
uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT.
Jest to wyj¹tkowy program edukacyjny, który zabierze m³odych
ludzi w podró¿ do sukcesu i przygotuje do studiów na miarê XXI wieku. Podczas trzyletniego projektu
uczniowie bêd¹ mieli okazjê, aby:

· staæ siê cz³onkami Szkolnego Ko³a Naukowego prowadzonego
pod patronatem i nadzorem naukowym Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego,
· poznaæ i rozwin¹æ umiejêtnoœci w zakresie kompetencji kluczowych wa¿nych w Unii Europejskiej,
· wzi¹æ udzia³ w 300 bezp³atnych dodatkowych godzinach nauki
jêzyka angielskiego,
· nauczyæ siê zasad samodzielnej pracy, które pomog¹ w
przygotowaniu siê do matury i na
studia,
· spotykaæ siê na platformie elearningowej z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Gdañskiego, udoskonaliæ umiejêtnoœci ITC.
Mamy nadziejê, ¿e zarówno
uczniowie jak i ich rodzice wykorzystaj¹ maksymalnie mo¿liwoœci,
jakie niesie ze sob¹ uczestnictwo w
projekcie.
Koordynatorzy projektu
Agata Popielarz
Marian Bartkowiak
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Ju¿ w roku ubieg³ym NFZ zastanawia³ siê, czy nie zamkn¹æ szpitala

Co to za szpital bez chirurgii?
W zwi¹zku z opublikowanym listem napisanym przez prezesa Intermedu J. Kargula na ³amach naszego
Tygodnika zg³osi³ siê do nas prezes
Chirurga Jerzy Gromowski, który
przedstawi³ nam uœciœlenia do listu
prezesa Intermedu.
J. Kargul pisze w swoim liœcie, i¿
nieprawd¹ jest, ¿e to: „Wskutek dzia³ania Intermedu i uniemo¿liwienia dostêpu dla spó³ki Chirurg do pomieszczenia RTG zosta³ zerwany z Chirurgiem kontrakt na œwiadczenie us³ug w
zakresie lecznictwa szpitalnego. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ju¿
od kwietnia 2009 r., jak nam wiadomo,
NZOZ Chirurg winien zapewniæ,
oprócz RTG swoim pacjentom tak¿e
ca³odobowe m.in. badania endoskopowe i kolonoskopowe, badania laboratoryjne i inne. Jak nam wiadomo
Chirurg nie spe³nia³ wymogów koniecznych dla realizacji us³ug szpitalnych, co zreszt¹ potwierdzi³y kontrole
NFZ, za co na ten zak³ad zosta³a jeszcze w 2009 r. na³o¿ona kara finansowa. W œwietle powy¿szego, ju¿ od
dawna nie spe³nia³ wymogów w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, a skoro dopiero kontrakt zosta³
zerwany w ostatnim czasie, to jest to
dowód du¿ej pob³a¿liwoœci ze strony
NFZ”.
Ca³kiem inne zdanie na ten temat,
poparte dowodami w postaci dokumentów, ma sam zainteresowany –
czyli prezes Chirurga.
We wrzeœniu 2009 roku NFZ przeprowadzi³ kontrolê. W wyst¹pieniu
pokontrolnym znalaz³y siê zastrze¿enia dotycz¹ce braku pisemnej umowy
o korzystanie z rentgena w lokalizacji
szpitala. Chirurg przedstawi³ rachunki wystawione przez Intermed, jako
dowód korzystania ze sprzêtu na miejscu, jednak to nie wystarczy³o – konieczna by³a umowa na piœmie.
– Mieliœmy umowy z podwykonawcami, którzy pracowali na zewn¹trz. Mog³o tak byæ. W innym wypadku otrzymalibyœmy karê, a tê, w
wysokoœci 60 tys. z³, dostaliœmy tylko
i wy³¹cznie za brak dostêpu do rentgena. J. Kargul pisze, ¿e dziwi siê, ¿e
NFZ przez tyle czasu pozwala³ nam i
pob³a¿a³ takiemu funkcjonowaniu. To
nie jest tak, ¿e nic siê nie dzia³o i nagle
NFZ zerwa³ kontrakt – mówi Gromowski.
Z przedstawionych dokumentów
wynika, ¿e 19 listopada 2009 r., gdy
jeszcze szpital w Resku by³ w³asnoœci¹ powiatu stargardzkiego, Chirurg
podpisa³ umowê na dzier¿awê rentgena z Likwidatorem.
Umowa mia³a zacz¹æ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2010 do koñca br.
Gdy ju¿ powiat ³obeski kupi³ szpital, a z koñcem roku wygasa³y umowy
z powiatem stargardzkim, mia³ zawrzeæ umowy z Chirurgiem i z Intermedem.
– Skoro Chirurg mia³ umowê z Li-

kwidatorem na sprzêt, to ta spó³ka
otrzyma³a zapowiedŸ, ¿e bêdzie mia³a
równie¿ dzier¿awê na pomieszczenie.
W grudniu jednak wierzyciele z³o¿yli
do komornika wniosek o zajêcie komornicze – sprzêt na poczet wierzytelnoœci. Komornik dokona³ takiego zajêcia na rentgenie i powierzy³ dozór
panu J. Kargulowi. Gdy Starostwo
otrzyma³o te informacje, wydzier¿awi³o pomieszczenie Intermedowi.
Spó³ki mia³y podpisaæ miêdzy sob¹
porozumienie, ¿e bêd¹ œwiadczyæ
us³ugi na wzajemnych umowach. Nigdy takich umów nie podpisali. Chirurg wniós³ w maju zastrze¿enie do
komornika, ¿e to on ma umowê z Likwidatorem na rentgena i to on powinien mieæ dozór nad sprzêtem. Komornik w odpowiedzi zabra³ dozór
Intermedowi i powierzy³ go Chirurgowi. W zwi¹zku z tym Starostwo wypowiedzia³o umowê Intermedowi na
pomieszczenie i zawarliœmy j¹ z Chirurgiem. J. Kargul nie wpuœci³ nas
jednak do pomieszczenia, podwa¿a³
prawomocnoœæ tej decyzji. Nie wiem
czy tak naprawdê zaskar¿y³ nasz¹ decyzjê, czy nie. Do dzisiaj ¿adnego rozstrzygniêcia s¹dowego w tej sprawie
nie ma. J. Kargul informowa³ nas o
tym tylko ustnie, bez przedstawienia
¿adnego pisma. Ale my te¿ nie dysponujemy pomieszczeniem. Argumentowa³ to tym, ¿e tylko ca³a umowa
mo¿e byæ wypowiedziana, a nie jej
czêœæ. Jedyn¹ drog¹ zabrania pomieszczeñ jest droga s¹dowa. A patrz¹c na rozwlek³oœæ dzia³ania naszych s¹dów, to do koñca roku z pewnoœci¹ nie skoñczy³oby siê to. Po nowym roku i tak jest ju¿ nowy dzier¿awca – odpowiedzia³ na nasze zapytanie
w tej sprawie wicestarosta Ryszard
Brodziñski.
Po tych wyjaœnieniach nasuwa siê
pytanie, dlaczego dopiero po piêciu
miesi¹cach Chirurg wyst¹pi³ do komornika o przejêcie dozoru nad rentgenem, tym bardziej, ¿e NFZ domaga³
siê od firmy umowy na dostêp do
sprzêtu; ca³y czas grozi³o te¿ zerwanie
kontraktu z tego tytu³u.
- Na prze³omie roku zmieni³ siê
komornik i ten, który by³ dotychczas,
wyjecha³ do Kamienia Pomorskiego,
zabieraj¹c ze sob¹ wszystkie dokumenty. Bez nich nie mo¿na by³o sporz¹dziæ nowej umowy. Móg³ tak zrobiæ. Nie mam prawa ¿¹daæ, aby zwróci³ dokumenty. Mogê go jedynie poprosiæ, aby je odda³, albo zwróciæ siê
o to s¹downie. S¹downie trwa³oby to
bardzo d³ugo. Po ró¿nych interwencjach komornik odda³ dokumenty, ale
dopiero w maju. Dopiero wówczas
mogliœmy zwróciæ siê do nowego komornika, abym to ja by³ nadzorc¹
sprzêtu, z uwagi na fakt, ¿e mam
umowê najmu z Likwidatorem – wyjaœni³ dr Gromowski.
Dopiero wiêc 26 maja 2010 roku
Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejo-

nowym w £obzie zwolni³ J. Kargula z
obowi¹zków dozorcy nad wyposa¿eniem i sprzêtem medycznym przynale¿nym do pracowni radiologicznej.
Jako dozorcê ustanowi³ wówczas Jerzego Gromowskiego prezesa NZOZ
Chirurg. Jednak, jak siê okaza³o, Chirurg nadal nie mia³ dostêpu do sprzêtu
RTG.
Pod koniec sierpnia Komornik
S¹dowy poinformowa³ firmê, ¿e postanowienie z koñca maja zosta³o zaskar¿one. W zwi¹zku z tym „brak jest
mo¿liwoœci podjêcia czynnoœci do
czasu rozpoznania skargi przez S¹d.”
Tym samym Chirurg zosta³ pozbawiony fizycznego dostêpu do rentgena.
– Czyli tak: jest komornik, dzier¿awa, wypowiedzenie J. Kargulowi
umowy dzier¿awy w trybie natychmiastowym – mam wszystko: sprzêt,
pomieszczenie, mam nadzór komornika i to wszystko jest teoretyczne. O
tym wszystkim pisa³em w korespondencji z NFZ. To wszystko trwa³o w
czasie. W jednym piœmie NFZ zwróci³
siê do mnie, abym okaza³ siê fizycznym, rzeczywistym dostêpem do rentgena. Nie mog³em tego przedstawiæ i
nadal nie móg³bym; klucze wci¹¿ ma
J. Kargul, a sprawa jest w s¹dzie.
Po zakoñczeniu sprawy s¹dowej
zwi¹zanej ze sprzêtem RTG wyst¹piê
o odszkodowanie w zwi¹zku z utrat¹
kontraktu z tego tytu³u – zapowiedzia³
prezes Chirurga.
J. Gromowski odnosi siê równie¿
do zarzutu, ¿e jest w jakiœ szczególny
sposób traktowany przez Starostwo.
Zdecydowanie temu zaprzecza, argumentuj¹c, ¿e wszelkie dzia³ania Starostwa mia³y na celu utrzymanie
wszystkich oddzia³ów szpitala, jak i
samej placówki lecznictwa zamkniêtego. Ju¿ w ubieg³ym roku NFZ zastanawia³ siê czy nie zamkn¹æ szpitala w
Resku.
- Zaczê³o siê od laboratorium, od
pisma konsultantki wojewódzkiej od
spraw laboratoryjnych i nie spe³nianiu
wymogów formalnych. By³em na tyle
przewiduj¹cy, ¿e ju¿ wczeœniej podpisa³em umowê ze Œwidwinem i mia³em
laboratorium. PóŸniej Kargul wszystkim wypowiedzia³ laboratorium.
Dzia³a³o tylko na Internê i na ZOL. Z
rentgenem zrobi³ to samo.
Intermed zacz¹³ nam podwy¿szaæ
aneksami wysokoœæ dzier¿awy, op³aty
za badania itd. Widz¹c zagro¿enie, ¿e
w pewnym momencie nie wytrzymamy finansowo, w styczniu poszliœmy
do pana wicestarosty. Poprosiliœmy o
pomoc, albowiem ta sytuacja zagra¿a³a istnieniu oddzia³u chirurgicznego.
Wtedy wicestarosta dowiedzia³ siê, ¿e
w ogóle w szpitalu istnieje druga, nasza firma. Tu nie chodzi o to, ¿e chcia³
nam pomóc, ale pragn¹³ zachowaæ
oddzia³ chirurgiczny, tak potrzebny w
tym powiecie. W zesz³ym roku byliœmy równie¿ u zastêpcy do spraw medycznych dyrektora Kondaszewskie-

go. Bardzo powa¿nie zacz¹³ zastanawiaæ siê w ogóle nad dalszym istnieniem szpitala w Resku, bo co to za
szpital bez chirurgii, tylko z izb¹ przyjêæ i oddzia³em internistycznym? Ju¿
w ubieg³ym roku istnia³o realne zagro¿enie dla dalszego bytu szpitala.
Oczywiœcie mo¿na odtworzyæ chirurgiê, ale nie jest to takie proste, chirurgia jest bardzo kosztoch³onna, to nie
interna.
To zaanga¿owanie wicestarosty
sz³o w kierunku utrzymania ca³ej struktury szpitala. Uda³o siê j¹ utrzymaæ na
tak d³ugi okres. Trudniejszy by³ rok
ubieg³y, bo by³o o wiele wiêksze zagro¿enie, ze wzglêdu na to, ¿e moc decyzyjna by³a w Stargardzie. Naprawdê
trzeba by³o mocno napracowaæ siê, by
utrzymaæ oddzia³ chirurgiczny.
To wcale nie wynika³o z ¿adnej
sympatii do nas, jak to usi³uje stwierdziæ J. Kargul w swoich artyku³ach.
Wiadomo, ¿e specjalistów jest ma³o.
Trudno jest ich utrzymaæ i zatrzymaæ.
Tu jest przyk³ad pana J. Kargula, który
zawiesza oddzia³, bo nie ma specjalistów – mówi prezes Chirurga.
Jedna rzecz jest jednak zastanawiaj¹ca. Jak to siê dzieje, ¿e Intermed
zawiesza oddzia³, bo nie ma specjalistów? Prezes Intermedu t³umaczy nawet, ¿e to przez sytuacjê w szpitalu. Z
drugiej strony z Chirurga ¿aden lekarz
nie odszed³. Trzon Chirurga stanowi
piêciu lekarzy, do tego s¹ podwykonawcy. Dodatkowo na oddzia³ do Reska przyje¿d¿ali lekarze z doktoratami z kliniki, w zespole jest ordynator
chirurgii ogólnej z innego powiatu, w
Resku dy¿urowa³ doktor, który by³ ordynatorem w Nowogardzie. Nie odeszli z Chirurga ze wzglêdu na niepewn¹ sytuacjê szpitala.
- Odwrotnie, wrêcz coraz czêœciej
i wiêcej zg³asza³o siê do nas lekarzy
chêtnych do wspó³pracy. My nie
mamy problemów, jeœli chodzi o obsadê chirurgiczn¹. By³a bardzo du¿a
ró¿norodnoœæ lekarzy, spektrum poszerza³o siê, jeœli chodzi o specjalistów. Jesteœmy bardziej skupieni na
leczeniu, ni¿ na polityce – mówi dr
Gromowski.
Prezes Chirurga zauwa¿a jeszcze,
¿e izba przyjêæ powinna s³u¿yæ ca³emu szpitalowi, a tak nie by³o.
- Mieliœmy oœwiadczenia pacjentów, ¿e byli zaopatrywani u nas na
oddziale, a nie na izbie przyjêæ, do
czego powinna by³a s³u¿yæ. Kilka razy
wysy³aliœmy dokumentacjê z oœwiadczeniami pacjentów, jednak NFZ dotychczas nie odpowiedzia³ nam na
nasze pisma – dodaje Gromowski.
J. Gromowski odnosi siê równie¿
do zas³ug, jakie przypisuje sobie prezes Intermedu w rozwoju reskiego
szpitala. Zauwa¿a, ¿e w 2003 roku pod
nazw¹ Chirurg pracowali ci wszyscy,
którzy póŸniej rozdzielili siê na dwie
spó³ki: Chirurga i Intermed. Zas³ugi
wiêc nale¿¹ siê wszystkim.
MM
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Co nam siê zarzuca?
¯e Gryfice to z³y szpital?
Rozmowa z wicestarost¹ Ryszardem Brodziñskim
- W trakcie ostatniej sesji
Rady Powiatu zapowiada³ pan
spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego z J. Kargulem, prezesem NZOZ Intermed,
które mia³o dotyczyæ m. in. obni¿enia czynszu za najmowane pomieszczenia w szpitalu w Resku.
Jakimi uzgodnieniami zakoñczy³o siê spotkanie?
– W pi¹tek, 1 paŸdziernika,
wypracowaliœmy wstêpne ustalenia. Uzgodniliœmy, i¿ prezes Kargul, za wyj¹tkiem oddzia³u opiekuñczo-leczniczego, sto³ówki i
pralni, przeka¿e powiatowi
wszystkie pomieszczenia oraz zadanie administrowania ca³oœci¹
obiektu. W efekcie koszty dzier¿awy ponoszone przez INTERMED
spad³yby z 10,9 tys. z³ do ok. 3,6
tys. z³. Przekazanie to mia³o mieæ
miejsce w poniedzia³ek.
- Co to znaczy, ¿e mia³o mieæ
miejsce? Czy¿by nie dosz³o do realizacji tych uzgodnieñ?
– Niestety, pan Kargul odmówi³
zdania dzier¿awionych, a nie u¿ytkowanych pomieszczeñ. Zda³by je
wy³¹cznie pod warunkiem powierzenia mu dozoru nad zwolnionymi powierzchniami. Mówi¹c
wprost to by³oby to dzia³anie pozorne, prezes Kargul pozby³by siê
p³atnoœci nie pozbywaj¹c siê pomieszczeñ.
- Pisaliœmy ostatnio o tym, ¿e
Intermed powiêkszy³ stan ³ó¿ek
opiekuñczo-leczniczych, do czego mia³ prawo, w zwi¹zku z niewykorzystanym kontraktem.
Teraz wnioskuje, abyœcie wskazali podmiot, który przejmie pacjentów ZOL po zakoñczeniu
obecnego kontraktu. Czy starostwo jest w³aœciwym organem,
do którego powinno byæ skierowane to pytanie?
- W tej materii te¿ mamy pewne
zamieszanie. W trakcie pi¹tkowych rozmów prezes Kargul
mówi³, ¿e na potrzeby ZOL-u zaj¹³
dwie sale w nieczynnym oddziale
wewnêtrznym. Natomiast w poniedzia³ek stwierdziliœmy, ¿e zajêty jest ca³y oddzia³ wewnêtrzny.
Obawiam siê, ¿e w œwietle ostatnich wydarzeñ mo¿na przypusz-

czaæ, i¿ pozostawienie INTERMED-u w reskim szpitalu zakoñczy³oby siê przekszta³ceniem tej
placówki w drugi w tym mieœcie
Dom Pomocy Spo³ecznej. Co do
pani pytania to odpowiem tak: zakoñczenie kontraktu INTERMEDU nie jest koñcem funkcjonowania szpitala. Szpital bêdzie nadal
pracowa³, jednak z nowym operatorem. A to wi¹¿e siê z pewnymi
warunkami, które INTERMED
powinien spe³niæ. Ktoœ zdaje i ktoœ
przyjmuje chorych. Te sprawy reguluje prawo. S¹ kryteria, które
nale¿y spe³niæ, przekazaæ wypis i
kartê chorobow¹ danego pacjenta
bezpoœrednio nastêpnemu podmiotowi. Nowym podmiotem, z
którym mamy zawart¹ umowê, jest
SPZOZ Gryfice, natomiast kwestie przekazywania pacjentów reguluj¹ umowy z NFZ.
- Podczas ostatniej sesji powia³o optymizmem, ¿e to ju¿ koniec emocjonuj¹cych wydarzeñ
zwi¹zanych ze szpitalem w Resku. Dyrektor Jacek Pietryka zapewnia³, ¿e szpital w Resku z
dniem 1 stycznia bêdzie funkcjonowa³. Czy istnieje taka mo¿liwoœæ, ¿e ewentualny nowy zarz¹d, z³o¿ony z osób, które tak
mocno par³y na to, aby w Resku
nie by³o zmian, zerwie umowê z
Gryficami i podpisze now¹ z Intermedem?
- W pi¹tek spotkaliœmy siê z J.
Kargulem, który jakby mimochodem stwierdzi³ - zapyta³: „no to
chyba przekazanie szpitala w Resku dla Gryfic jest nieodwo³alne?”
Dla nas to zdumiewaj¹ce s³owa. W
tych dniach pojawi³y siê pog³oski
typu – po wyborach zobaczymy, jak
bêdzie i insynuacja, ¿e nowe w³adze
powiatu rozwi¹¿¹ umowê z Gryficami. W miniony poniedzia³ek dyrektor Pietryka dzwoni³ do mnie z
pytaniem: co siê dzieje, bowiem do
niego dotar³y tego rodzaju zapowiedzi? Kto i w jakim celu przekazuje
informacje dyrektorowi Pietryce,
¿e po wyborach jego sytuacja zmieni siê, to mogê jedynie siê domyœlaæ. S¹ w naszym powiecie ludzie,
którym podpisanie umowy z SPZZOZ Gryfice ogromnie przeszkadza. Tylko czy tym ludziom zale¿y
na dobrym szpitalu w Resku, czy
te¿ maj¹ na uwadze inny cel?

- Komu zale¿y
na tym, aby wci¹¿
by³a podnoszona
kwestia szpitala?
Bo odnosi siê
wra¿enie, ¿e szpital jest tylko i
wy³¹cznie
zagrywk¹ polityczn¹.
- Wszyscy wiedz¹, kto za kim
stoi. Moim zdaniem takie dzia³ania
s¹ nierozs¹dne, a w szczególnoœci
szkodliwe dla spo³ecznoœci naszego powiatu. Przykro mi, ¿e my
wszyscy dajemy siê wci¹gn¹æ w tê
dyskusjê i niepotrzebnie tracimy
czas.
- S¹ dwie opcje, które od
d³u¿szego czasu walcz¹ ze sob¹,
a ta walka skupia siê wokó³
szpitala w Resku. Z jednej strony starostwo skupi³o swoje si³y
na tym, aby zorganizowaæ
przetarg i w wyniku tego przetargu wy³oniæ najlepszego
dzier¿awcê. Z drugiej strony
Solidarnoœæ dzia³aj¹ca w Resku na czele z Zofi¹ Krup¹ oraz
radna sejmiku wojewódzkiego
Halina Szymañska m.in. cz³onkini Komisji Zdrowia - ostro
walczy³y podczas pamiêtnej, listopadowej sesji i zabiega³y o
to, aby w szpitalu by³a firma Intermed. Nie oby³o siê równie¿
bez straszenia czytelników w
prasie lokalnej tym, ¿e w Resku
bêdzie hula³ wiatr. Obie panie
startuj¹ w wyborach. Czy rzeczywiœcie wybór Gryfic by³
prawid³owy, skoro jest taka
walka wokó³ szpitala?
– Co nam siê zarzuca? ¯e to
z³y wybór w sensie merytorycznym? ¯e Gryfice to jest z³y szpital?
¯e ta umowa nie rokuje dobrej
przysz³oœci? Nie. Nikt nie podnosi
takich argumentów. Podnosi siê jedynie jakieœ wydumane przeszkody typu: a mo¿e zmianê statutu
SPZZOZ ma rozstrzygn¹æ sejmik,
a nie zarz¹d województwa, a kiedy
wpisali zmiany w dokumentach rejestrowych, itd. Pytam wiêc, jakie
rozwi¹zanie forsuj¹ œrodowiska,
które próbuj¹ przewróciæ do góry
nogami to, co z tak wielkimi kosztami i trudami wypracowaliœmy.
Co proponuj¹? Jakie rozwi¹zania?

Co ma byæ w tym szpitalu? Jakie
argumenty przemawiaj¹ za rozwi¹zaniem, które polega na systematycznym likwidowaniu dotychczasowych oddzia³ów? Czy chodzi
o zamianê szpitala wielooddzia³owego na zak³ad opiekuñczo-leczniczy?
Nasza koncepcja jest jasna:
szpital wieloodzia³owy. Tak ustaliliœmy warunki przetargu, aby ten
cel osi¹gn¹æ. Rozumiem, ¿e druga
strona twierdzi, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem jest pozostawienie INTERMED-u.
- Ale INTERMED nie wystartowa³ w przetargu.
W NT£ by³a wypowiedŸ pana
Kargula, w której stwierdzi³, ¿e
dlatego nie z³o¿y³ swojej oferty w
przetargu, poniewa¿ przera¿a³y go
warunku, dla niego nierealne. Okaza³o siê jednak, ¿e dla powa¿nych
oferentów by³y realne.
- W prasie lokalnej czytamy,
¿e lepszym rozwi¹zaniem jest
dzier¿awa na trzy lata, a nie 20.
A mo¿e dzier¿awa bez przetargu?
– Zadziwiaj¹cy to zwrot. Teraz
nie 20 lat, ale 3 lata? Mieliœmy ju¿
umowy krótkoterminowe i co to
da³o?
- Spytam inaczej - jakie nak³ady inwestycyjne poniós³ INTERMED w Resku, a co zaoferowa³ SP ZOZ Gryfice?
– Intermed? ¯adnych. Jeœli pan
Kargul cokolwiek kupi³ do szpitala, to na swoje nazwisko i jak wyjdzie z niego, to zabierze to ze sob¹.
Gryfice w swojej ofercie zobowi¹za³y siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat zainwestuj¹ w reskim szpitalu 1.250 tys. z³ w nieruchomoœæ oraz 703 tys. z³ w zakup
sprzêtu i wyposa¿enia.
Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha
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O bezrobociu w powiecie ³obeskim
(POWIAT). Podczas Powiatowej Rady Zatrudnienia dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski powiedzia³, ¿e
kryzys pokaza³ s³aboœæ gospodarcz¹ naszego powiatu, bo z trzynastego miejsca wyl¹dowaliœmy
na miejscu pi¹tym. Wiadomoœci¹
pocieszaj¹c¹ jest fakt, i¿ PUP uda³o siê pozyskaæ z Ministerstwa
1.663 tys. z³.
Pieni¹dze bêd¹ musia³y byæ wydatkowane do koñca roku. Ponad
milion z³ skierowanych jest do przedsiêbiorców, w szczególnoœci na tworzenie nowych miejsc pracy po za³o¿eniu nowych firm przez osoby bezrobotne, a tak¿e tworzenie przez
przedsiêbiorców refundowanych
miejsc pracy. Czêœæ pieniêdzy pochodzi z puli z usuwania skutków
katastrof. Projekt mia³ zwi¹zek z powodziami na po³udniu kraju, jednak
³obeski PUP „wstrzeli³” siê wraz z
Nadleœnictwem £obez ze wzglêdu na
tr¹by powietrzne, jakie przesz³y nad
naszym powiatem. Dziêki temu
czêœæ osób bezrobotnych bêdzie
mo¿na skierowaæ do pracy w Lasach
Pañstwowych.
Pozosta³a kwota – 500 tys. z³,
zostanie skierowana do pozosta³ych
jednostek na ró¿ne formy, pieni¹dze
te umo¿liwi¹ wsparcie 320 osób.
- Trzy nasze panie z poœrednictwa
pracy, tylko wykonuj¹c telefony
przez dwa dni, otrzyma³y deklaracjê
od 49. prywatnych przedsiêbiorców,
¿e z³o¿¹ wniosek na sta¿ trwaj¹cy 6
miesiêcy, a póŸniej pracodawca deklaruje zatrudnienie przynajmniej na
trzy miesi¹ce. Czêœæ z tych osób ju¿
nie wraca, bo jeœli ktoœ ma cz³owieka
przez 9 miesiêcy i za niego zap³aci
parê groszy, to ten cz³owiek z regu³y
u niego zostaje. Nie zawsze jednak,
bo to te¿ jest podyktowane sytuacj¹
gospodarcz¹. Wiemy, ¿e jeszcze ca³kowicie nasz kraj nie wyszed³ z kryzysu, powiat tak¿e. Kwota aktualnie
dzisiaj skierowana na rynek pracy i
pozyskana jest najwy¿sz¹ i rekordow¹ w historii naszego powiatu, nie
licz¹c kwoty pozyskanej rok temu na
przedszkola. Bo jeœli policzymy
przedszkola, to tamten rok by³ rekordowy, ale przedszkola by³y czymœ
dodatkowym, czego urzêdy z regu³y
nie robi¹. Mo¿na dyskutowaæ czy te
pieni¹dze s¹ Ÿle wydatkowane, ale
iloœæ firm i instytucji, która zg³asza
siê do nas z proœb¹ o pomoc o sta¿ystów, a tak¿e iloœæ sta¿ystów, osób
m³odszych i starszych, które przychodz¹ i prosz¹ o tak¹ formê pomocy
œwiadczy o tym, ¿e innego wyjœcia
nie ma. Skoro jest ci¹g³y niedosyt
miejsc pracy na rynku, to tymi formami ³atamy dziury. Dzisiaj pani by³a i

dziêkowa³a, ¿e przynajmniej bêdzie
mia³a za co œwiêta zrobiæ, bo przynajmniej pójdzie na trzy miesi¹ce na sta¿
– powiedzia³ dyrektor PUP Jaros³aw
Namaczyñski.
Argumentowa³, ¿e w przysz³oœci
trzeba wspieraæ przedsiêbiorczoœæ i
szkoliæ osoby bezrobotne, z tego
wzglêdu, ¿e s¹ przedsiêbiorcy, którzy zatrudniliby, ale fachowców.
Doda³, ¿e PUP musi realizowaæ sta¿e, bo s¹ potrzebne, ale stopniowo
trzeba schodziæ ze sta¿y w jednostkach publicznych, a jak najwiêcej
ró¿nymi sposobami kierowaæ osoby
do sektora prywatnego.
W ramach œrodków, o których
mówi³ dyrektor PUP, pozyskano
równie¿ pieni¹dze na osoby powy¿ej 55 roku ¿ycia. Te osoby maj¹
najtrudniejsz¹ sytuacjê na rynku pracy, albowiem pracodawcy s¹ najmniej zainteresowani zatrudnianiem
ludzi powy¿ej tego wieku.
- Takie osoby s¹ w szczególnie
trudnej sytuacji, najczêœciej bez
kwalifikacji i najmniej mobilne. Aby
zachêciæ pracodawców, ¿eby te osoby zatrudniaæ, zrobimy tak¹ promocjê, ¿e od 1 paŸdziernika do listopada z tych œrodków pracodawca, czy
prywatny, czy pañstwowy, który tak¹
osobê przyjmie na sta¿ na szeœæ miesiêcy, póŸniej bêdzie musia³ zatrudniæ j¹ na jeden miesi¹c. Nie na trzy,
jak wszyscy pozostali. Mamy nadziejê, ¿e to spowoduje troszeczkê
wiêksze zainteresowanie tymi osobami, bo jest ciê¿ko – doda³ dyrektor.
J. Namaczyñski ostrzeg³ równie¿, ¿e w tym roku na ca³y kraj Fundusz Pracy wynosi³ 7 miliardów z³.
W przysz³ym roku ma byæ po³owê
mniejszy. Oznacza to, ¿e pieni¹dze
wystarcz¹ jedynie na zapotrzebowanie tylko prywatnych przedsiêbiorców. Bêdzie mniej œrodków dla jednostek publicznych, albowiem, jak
zastrzeg³ dyrektor, zawsze w pierwszej kolejnoœci PUP kieruje œrodki
do jednostek prywatnych.
Jak zauwa¿y³ szef PUP, jest olbrzymie zainteresowanie zak³adaniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Na ten cel Urz¹d Pracy przeznacza dotacjê w wysokoœci 19.600 z³.
Problem jednak polega na tym, ¿e t¹
„dzia³k¹” zajmuje siê w urzêdzie pó³torej osoby.
- A jeszcze musz¹ kontrolowaæ
oko³o 650 osób, którym do tej pory
udzieliliœmy dotacji. Jesteœmy w
czo³ówce województwa. Jesteœmy
jednym z najmniejszych powiatów, a
udzieliliœmy w liczbach bezwzglêdnych najwiêkszej liczby tego typu
dotacji. Przerobiæ te wszystkie dokumenty, a to jest ca³a sterta, skontrolowaæ tych, którzy dostali i iœæ na rozprawy s¹dowe z kilkoma, którzy siê

nie wywi¹zuj¹, to jest trudne i ciê¿kie. Niektórzy denerwuj¹ siê, ¿e nie
na czas itd., ale nie ma kto tego robiæ.
Kiedyœ badaliœmy, to oko³o 10 15 osób z 650 osób nie wywi¹za³o siê
z umowy. Zdecydowana wiêkszoœæ
dalej kontynuuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wczoraj by³a u mnie pani,
która powiedzia³a, ¿e zamknê³a firmê przez kryzys, ale rok obowi¹zywa³a j¹ umowa z nami, a rok i tak prowadzi³a dzia³alnoœæ. Twierdzi, ¿e
wróciæ do tematu, jak kryzys siê
skoñczy. Zapewne jest to te¿ zwi¹zane z wysokoœci¹ ZUS-u. Zdecydowana wiêkszoœæ firm funkcjonuje,
niektóre zatrudniaj¹ oko³o 15 osób,
mimo ¿e nadszed³ kryzys. Jest to
chyba, oprócz indywidualnych szkoleñ, najlepsza forma, bo to jest prawdziwe wsparcie przedsiêbiorczoœci i
gospodarki. W zwi¹zku z tym, ¿e jest
tu piêciu burmistrzów, to ich zainteresowaniem s¹ zawsze roboty publiczne, ale liczba 650 nowych form,
którym udzieliliœmy wsparcia przez
ostatnie piêæ lat, jest naprawdê spora. Uwa¿am, ¿e ci¹gle za ma³o dzia³amy, jeœli chodzi o przedsiêbiorców
i inwestorów. Za ma³o tu siê dzieje –
doda³ dyrektor Namaczyñski.
J. Namczyñski nadmieni³ równie¿ o szkoleniach, które maj¹, b¹dŸ
bêd¹ mia³y, miejsce jeszcze w tym
roku. Jak mówi³, szkolenia grupowe
organizowane s¹ czêsto na wniosek
samych bezrobotnych, a indywidualne przeprowadzane s¹ wówczas, gdy
zainteresowany ma poœwiadczenie,
¿e zostanie póŸniej zatrudniony u
przedsiêbiorcy prywatnego. Zarówno jedna jak i druga forma szkoleñ
cieszy siê sporym zainteresowaniem.
W tym roku bezrobotni zostan¹ przeszkoleni w zakresie: obs³ugi kas fiskalnych, minimum sanitarne – 2
szkolenia po 20 osób. Szkolenie to
jest przepustk¹ do podjêcia jakiejkolwiek pracy choæby w sklepie
spo¿ywczym. Nastêpne szkolenie,
to opiekun osób starszych z elementami jêzyka niemieckiego na 20
osób oraz szkolenie – z zakresu kelner-barman. To ostatnie zosta³o zorganizowane na wniosek przedsiêbiorcy prywatnego, który zamierza
zatrudniæ cztery osoby. W tym celu
do £obza przyjedzie mistrz Polski w
tym fachu. Obecnie trwa szkolenie
monter stolarki okiennej. Z ciekawszych indywidualnych szkoleñ – to
balsamista zw³ok. Dodatkowo sporym zainteresowaniem cieszy siê
„Nie tylko gosposia, Akademia Pe³ni
¯ycia” – szkolenie przewidziane dla
pañ powy¿ej 50 roku ¿ycia.
- Panie ucz¹ siê podstawy obs³ugi
komputera, s¹ zajêcia z lekarzem, z
wiza¿yst¹. To szkolenie ma na celu
wyrwanie tych pañ z monotonii ¿ycia

codziennego. S¹ to panie po 50 roku
¿ycia. Zapisuj¹ siê czasami na inne
szkolenia i stwierdzaj¹, ¿e one nie
nadaj¹ siê do tego, bo gdzie one póŸniej znajd¹ pracê. Szkolenie ma na
celu pokazaæ, ¿e nie liczy siê tylko
dom, tylko ¿e mog¹ jeszcze coœ w
¿yciu zrobiæ. To jest oferta jednej z
drawskich firm szkol¹cych, jedna z
lepszych w województwie. Jest tam
lekarz, który mówi jak sobie radziæ z
ró¿nymi procesami staroœci, jest tam
dietetyk, nie tylko sama praca, ale i
inne rzeczy naoko³o, aby te osoby
wzmocniæ i te¿ zawsze ktoœ z tych
osób pracê podejmuje. W tym, co robimy, praca jest najwa¿niejsza, ale
mo¿na mieæ pracê i mo¿na dalej piæ,
t³uc dzieci, ¿onê, nie sp³acaæ d³ugów.
Tego typu szkolenia sprawiaj¹, ¿e
niektóre osoby zaczynaj¹ inaczej
myœleæ o swoim ¿yciu z rodzinami, o
swoim potoczeniu – powiedzia³.
Wójt Radowa Ma³ego Józef
Wypijewski zauwa¿y³, ¿e trudno jest
znaleŸæ takie osoby, które maj¹ 55 lat
i wiêcej. Stwierdzi³, ¿e te osoby nie
za bardzo garn¹ siê do pracy.
Na te s³owa J. Namaczyñski
stwierdzi³, ¿e ustawa przewiduje, i¿
osoby, które nie chc¹ podj¹æ pracy,
musz¹ byæ wyrejestrowane. Trwaj¹
prace w ministerstwie nad tym, ¿eby
wycofaæ z Urzêdu Pracy sk³adkê
zdrowotn¹. Takie posuniêcie, zdaniem dyrektora PUP, wyeliminowa³oby wszystkie zabawy w kotka i
myszkê. Rejestrowa³yby siê tylko i
wy³¹cznie te osoby, które rzeczywiœcie s¹ zainteresowane szkoleniem,
podjêciem pracy albo jak¹kolwiek
form¹ aktywizacji.
- Dzisiaj mo¿na przewidzieæ, ¿e
czêœæ osób nie jest prac¹ zainteresowana i to wcale nie ma siê im co dziwiæ, bo prawo im stwarza takie mo¿liwoœci opieki bezp³atnej. Dzisiaj
ka¿e nam siê ich aktywizowaæ trochê
na si³ê, panie z poœrednictwa otrzymuj¹ trochê inwektyw. Kiedyœ osoby
denerwowa³y siê, ¿e chc¹ pracê, a
dzisiaj... Kiedyœ by³o bezrobotnych
6.100, dzisiaj 2.900, nawet 2.800.
Jeœli chodzi o te cztery szkolenia,
posz³o og³oszenie do prasy, staramy
siê wysy³aæ do OPS-ów na terenie
gmin, faxem, wisi w urzêdzie i na
BIP. Jak ktoœ chce, to zawsze dowie
siê z prasy. Informujemy wszystkie
osoby bezrobotne o tym, jakie bêd¹
szkolenia. Ministerstwo przymusza
nas do tego, aby w pierwszym rzêdzie kierowaæ na szkolenia osoby z
zasi³kiem, bo najgorsze z³o, to jeœli
bierze siê pieni¹dze za nic. To bardzo
rozpuszcza – powiedzia³ J. Namaczyñski.
Od siebie dodamy, ¿e ¿adnej informacji z PUP nie otrzymaliœmy w
tej sprawie.
MM
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Gardzin nie gardzi Najbardziej
unijnymi
usportowione

szko³y

GARDZIN. Ta wieœ, le¿¹ca w
gminie Resko zdoby³a równorzêdne trzecie miejsce wraz z
Sielskiem w konkursie „Ekologiczna wieœ”.
O samej miejscowoœci, jej osobliwoœciach i historii niezwykle
trudno jest znaleŸæ jakiekolwiek
informacje, a szkoda, albowiem
wieœ godna jest pokazania. Nie bez
przyczyny te¿ otrzyma³a w tym roku
trzecie miejsce.
Niemiecka nazwa wsi, to Gardin. Gardzin w jêzyku staropolskim
oznacza rycerza, mocarza, ale te¿,
jego pó³nocnopolska forma gard –
oznacza gród. S¹dz¹c z nazwy, ju¿
we wczesnym œredniowieczu istnia³
tu gród, aczkolwiek trudno znaleŸæ
jakiekolwiek dane historyczne na
temat tej miejscowoœci.
Wed³ug stanu z 1 lipca 1952 wieœ
nale¿a³a do gminy Starogard £obeski. Gmina ta sk³ada³a siê z 4 gromad: Gardzin, Iglice, Sosnowo i
Stara Dobrzyca. Gmina zosta³a
zniesiona 29 wrzeœnia 1954 wraz z
reform¹ wprowadzaj¹c¹ gromady w
miejsce gmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z
kolejn¹ reform¹ reaktywuj¹c¹ gminy, a jej dawny obszar wszed³ g³ównie w sk³ad gminy Resko.
Tyle historii. Obecnie mieszkañ-

cy chc¹c upiêkszyæ swoj¹ miejscowoœæ, wpadli na pomys³, aby jedn¹
ze œcian kurnika, tê od strony drogi,
pomalowaæ. Ale nie zwyk³¹ farb¹
emulsyjn¹. Za pêdzle chwyci³y
dzieci i namalowa³y postaci bajkowe. Prywatny w³aœciciel nie mia³ nic
przeciw temu, a elewacja sta³a siê
dziêki dzieciom weso³a i kolorowa.
Panie z kolei, nie bacz¹c na nic,
w³asnymi si³ami po³o¿y³y kostkê
polbrukow¹ w miejscu, w którym
niegdyœ by³ kawa³ek asfaltu.
Pani so³tys wsi Elwira Piestrzeniewicz z kolei napisa³a dla siebie
cztery projekty unijne i z ka¿dego z
ich skorzysta³a w rozbudowie swojego gospodarstwa. Jednak wiedzê
o tym, w jaki sposób pisaæ projekty,
aby uzyskaæ dotacje, nie zatrzymuje
jedynie dla siebie. Pi¹ty projekt ma
s³u¿yæ ca³ej wsi. Ze swojej strony
mocno namawia s¹siadów do korzystania z pieniêdzy unijnych, wspieraj¹c ich swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.
We wsi jest œwietlica wiejska,
oddana do u¿ytku w 2008 roku oraz
plac zabaw.
Prócz tego we wsi znajduje siê
³zadbany stary cmentarz i boisko.
Oczywiœcie nie brakuje œwie¿ych
nasadzeñ drzew i krzewów. MM
Foto: Starostwo Powiatowe
w £obzie

(£OBEZ). Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczê³y siê mi³ym akcentem. Dyrektorzy
placówek oœwiatowych odebrali z r¹k starosty ³obeskiego Antoniego Gutkowskiego
oraz przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Marka Kubackiego gratulacje za najwy¿sze
wyniki sportowe, jakie osi¹gnêli uczniowie
ich szkó³ w minionym roku szkolnym.
Podczas sesji obecni byli dyrektorzy szkó³ i nauczyciele wychowania fizycznego. W s³owach wstêpu
dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw Ma³y powiedzia³
m.in.:
– Jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ w swych zadaniach
promocjê sportu i kultury fizycznej.
Dzia³alnoœæ ta nie by³a doceniania
zarówno wœród niektórych rz¹dz¹cych, jak i te¿ dyrektorów szkó³,
traktowana tak trochê po macoszemu. Do powiatu nale¿¹ jednostki
ponadgimnazjalne, jednak nie zajmujemy siê tylko tymi szko³ami,
choæby z tego wzglêdu, ¿e ci¹¿y na
nas obowi¹zek szerzenia kultury i
sportu w ca³ym powiecie. Coraz
wiêcej œrodków przeznaczamy na
dzia³alnoœæ sportow¹ w szko³ach.
S¹ to œrodki niema³e, w tym roku
przekazaliœmy na to 104 tys. z³.
Oko³o 65 proc. tych pieniêdzy przeznaczanych jest na dzia³alnoœæ
szkoln¹, pozosta³e œrodki - na imprezy sportowe wynikaj¹ce z kalendarza. Co roku nasze szko³y w rankingu wojewódzkim s¹ coraz wy¿ej.
W roku szkolnym 2009/10 we
wspó³zawodnictwie sportowym
startowa³o 13 szkó³ podstawowych
i gimnazja, w sumie - oko³o 85 zespo³ów ze szkó³ podstawowych i
ponad 60 zespo³ów z gimnazjów.
We wszystkich zawodach wziê³o
udzia³ ponad 3 tys. dzieci. Nieliczone s¹ tu: Liga Czwartków Lekkoatletycznych i Orlików, bo gdybyœmy jeszcze to policzyli, to w zawodach powiatowych wziê³oby udzia³
ponad 4 tys. dzieci – powiedzia³ W.
Ma³y.
Nagrody dla najbardziej usportowionych szkó³ w powiecie ³obeskim wrêczy³ starosta ³obeski Antoni Gutkowski.

I miejsce w kategorii szkó³
podstawowych zajê³a Szko³a Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w
£obzie, nagrodê odebra³a dyrektor Jolanta Babyszko wraz z nauczycielami wf - El¿biet¹ Romej,
Waldemarem Winiarskim i Andrzejem Jurzyst¹. II miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa im. K. I.
Ga³czyñskiego w Wêgorzynie,
nagrodê odebra³a dyrektor Lucyna
Wolska wraz z nauczycielami wf Monik¹ Nadkierniczn¹ i Dariuszem Czajk¹, III miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Dobrej.
Nagrodê odebra³a dyrektor Urszula Ko³odziejczyk wraz nauczycielem wf - Marzen¹ Howsa.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych I miejsce Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych im. A. Mickiewicza w
£obzie odebra³a dyrektor - Ewa
Pop³awska wraz z nauczycielami wf
– Miros³awem £owkiet, Mariuszem
Poniewier¹, Grzegorzem Pawlakiem i El¿biet¹ Iwan.
II miejsce zajê³o Gimnazjum im.
K. Górskiego w Resku. Nagrodê
odebra³ dyrektor Adam Szatkowski
oraz nauczyciele wf - Renata Czerwiñska, Roman Gojlik.
Po odebraniu nagrody dyrektor
Gimnazjum w Resku powiedzia³:
– W dniu wczorajszym zespó³
lekkoatletyczny w Resku zaj¹³ II
miejsce w województwie. Jest to
jeden z najwiêkszych sukcesów lekkoatletycznych powiatów w historii.
W koñcu imiê Kazimierza Górskiego – zobowi¹zuje.
Zwyciêskie placówki tegorocznego konkursu na „Najbardziej
usportowion¹ szko³ê” otrzyma³y
prócz nagród rzeczowych w postaci
sprzêtu sportowego - dyplomy gratulacyjne.
MM
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Jesienne biegi
prze³ajowe
Na trasach terenowych wokó³ Stadionu Miejskiego w Resku przeprowadzono zawody dla
wszystkich typów szkó³ w powiecie pod nazw¹
Sztafetowe Biegi Prze³ajowe.
W imprezie sportu szkolnego o tytu³ mistrza Powiatu £obeskiego i awans
do fina³ów wojewódzkich wystartowa³y 23 zespo³y 10-osobowe.
Wyniki Powiatowych Sztafetowych Biegów Prze³ajowych.
Szko³y podstawowe:
dziewczêta (10 x 800 m)
1. Szko³a Podstawowa Wêgorzyno (awans do fina³ów wojewódzkich)
opiekunowie zespo³u - Monika Nadkierniczna i Dariusz Czajka
2. Szko³a Podstawowa Resko
3. Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
4. Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
5. Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
ch³opcy (10 x 800 m)
1. Szko³a Podstawowa nr 2 £obez (awans do fina³ów wojewódzkich)
opiekun zespo³u - Waldemar Winiarski
2. Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
3. Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
4. Szko³a Podstawowa Resko
5. Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Szko³y gimnazjalne:
dziewczêta (10 x 800 m)
1. Gimnazjum Resko (awans do fina³ów wojewódzkich)
opiekun zespo³u - Renata Czerwiñska
2. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
3. Gimnazjum Dobra
4. Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
5. Gimnazjum Wêgorzyno
ch³opcy (10 x 1000 m)
1. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
(awans do fina³ów wojewódzkich) opiekun dru¿yny - Grzegorz Pawlak
2. Gimnazjum Wêgorzyno
3. Gimnazjum Resko
4. Gimnazjum Dobra
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e ( nie ukoñczy³ - kontuzja zawodnika)
Szko³y ponadgimnazjalne:
dziewczêta (10 x 800 m)
1. Zespó³ Szkó³ £obez (awans do fina³ów wojewódzkich)
opiekun dru¿yny - Mariusz W³odarz
ch³opcy (10 x 1000 m)
1. Zespó³ Szkó³ £obez (awans do fina³ów wojewódzkich)
opiekun dru¿yny - Mariusz W³odarz
2. Zespó³ Szkó³ Resko
Reprezentacje szkó³ za zajêcie I, II i III miejsca zosta³y nagrodzone
pucharami, a wszystkie uczestnicz¹ce zespo³y otrzyma³y dyplomy.
Najlepsze zespo³y szkolne w eliminacjach powiatowych – Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie, Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie, Gimnazjum w
Resku, Gimnazjum w £obzie oraz Zespó³ Szkó³ w £obzie, bêd¹ reprezentowaæ Powiat £obeski w Fina³ach Wojewódzkich Sztafetowych Biegów
Prze³ajowych w Tychowie (19.10.2010 r.).
¯yczymy m³odym biegaczom udanego startu w Tychowie i miejsca na
podium.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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18 medali dla Powiatu £obeskiego

VIII Wojewódzkie Igrzyska
LZS w Lekkiej Atletyce
18 medali, w tym 4 z³ote, 6 srebrnych i 8 br¹zowych zdobyli lekkoatleci powiatu ³obeskiego w VIII Wojewódzkich Igrzyskach Ludowych
Zespo³ów Sportowych w Lekkiej Atletyce. Zawody rozegrano na stadionie „Ba³tyku” w Koszalinie.
Ekipa reprezentacyjna powiatu ³obeskiego z³o¿ona z m³odych sportowców z gminy Resko, Wêgorzyna, Radowa Ma³ego i £obza wypad³a w konfrontacji z lekkoatletami innych powiatów bardzo korzystnie. £¹cznie nasi
sportowcy a¿ 18-krotnie stawali na podium po odbiór medali.
Prezentujemy naszych medalistów:
I miejsca – z³ote medale
Karolina Puch (£abuñ Wielki)
60 m, 10,10 s
Katarzyna Fabisiak (Gimnazjum Resko) 400 m, 76,68 s
Anna Nowicka (Gimnazjum Resko)
kula, 10,10 m
Deuter Laura Gimnazjum £obez)
w dal, 4,54 m
II miejsca – srebrne medale
Monika Strojna (Gimnazjum Resko)
400 m, 78,84 s
Anna Nowicka (Gimnazjum Resko)
oszczep, 27,75 m
Szymon Franczuk (Gimnazjum Wêgorzyno) wzwy¿ 170 cm – rekord powiatu
Micha³ Pniewski (Gimnazjum Resko)
oszczep, 38,63 m
Sandra Kocik (Gimnazjum Resko)
wzwy¿, 140 cm
Dagmara Wêzik (Gimnazjum £obez)
w dal, 4,26 s
III miejsca – br¹zowe medale
Kamila Œluz (Gimnazjum Resko)
100 m, 13,59 s
Maria Kusiewicz (Gimnazjum Resko)
600 m, 2:04,04 min
Gra¿yna Latawiec (Gimnazjum Resko)
kula, 7,77 m
Izabela Wiœniewska (Gimnazjum Radowo Ma³e)400 m 90,72 s
Alicja Turzyñska (Gimnazjum Radowo Ma³e) oszczep, 25.33 m
Tomasz Grzelak (Gimnazjum Resko)
1000 m, 3:11,65 min
Laura Deuter (Gimnazjum £obez)
wzwy¿ 140 cm
Joanna Kielan (Gimnazjum £obez)
w dal, 4,17 m
Rolê trenera-koordynatora reprezentacji powiatowej pe³ni³ pan Kazimierz Mikul, od lat nierozerwalnie zwi¹zany ze sportow¹ m³odzie¿¹ szkoln¹
oraz lekk¹ atletyk¹.
Gratulacje. Zdz. Bogdanowicz

Razem
aktywniej,
razem
bezpieczniej
Policjanci z £obza uczestniczyli w spotkaniu z seniorami –
„Razem aktywniej, Razem Bezpieczniej”.
W siedzibie ko³a Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych w £obzie
odby³o siê spotkanie pod nazw¹ „Razem Aktywniej, Razem Bezpieczniej”. W spotkaniu tym uczestniczyli
niepe³nosprawni wzrokowo seniorzy
z terenu powiatu ³obeskiego. Policjanci w czasie prelekcji omówili zagro¿enia zwi¹zane z potencjalnymi
oszustami dzia³aj¹cymi m.in. metod¹
na tzw. „ wnuczka”, zapoznali ze skutecznymi metodami zapobiegaj¹cymi innymi negatywnym zjawiskom :
kradzie¿e mienia, rozboje.
Istotnym tematem okaza³o siê
bezpieczeñstwo na drodze osób niewidomych i niedowidz¹cych, którzy potrzebuj¹ wsparcia i pomocy w
tym zakresie.
(kp)

Gorzelnia Rolnicza
Nie¿ychowo (Wielkopolska)

kupuje ¿yto,
pszen¿yto i pszenicê
(mo¿e byæ poroœniête)
tel. 67-287-63-11,
501 386 929, 502 349 320.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam 1/4 czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

WYKONUJEMY OGRODZENIA betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Wypo¿yczalnia sprzêtu budowlanego i ogrodowego oferuje: zagêszczarki, m³oty, mieszad³a, elektronarzêdzia, bruzdownice, kosiarki,
kosy spalinowe, glebogryzarki itp.
Tel. 512997714.

Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl

Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena: 300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828
Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

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

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam glebogryzarki Texas 5
KM. Tel. 512997714.
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Studentka filologii angielskiej po
kilkuletnim pobycie w Anglii udzieli
korepetycji na ka¿dym poziomie.
Tel. 795 674 466

Do wynajêcia ³adne mieszkanie bezczynszowe w £obzie, ul. Koœcielna. 2
pok.,
kuchnia,
³azienka. Tel.
791185332.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na ul.
S³owackiego 51 o pow. 120 mkw. Tel.
784574656 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie w Radowie M.,
53,6 mkw. 2 pokoje. Tel. 913978730.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w centrum £obza. Tel. 608 335 881.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w
kamienicy w £obzie, pokój, kuchnia,
piec kaflowy. Tel. 665 730 318.

Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 62
mkw., bez czynszowe w £obzie. Mieszkanie znajduje sie na I piêtrze w budynku 4 rodzinnym. Cena 160 tys. z³. Tel.
607 442 105 lub 782 488 698.

Dywanopranie. Tel. 604 373 143

£obez ul. Kiliñskiego. Mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿. Cena 198 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

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

Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

Powiat ³obeski

Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224

Powiat œwidwiñski

Region

MIESZKANIA

Region

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

PRACA

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

Sprzedam lub wynajmê 37 mkw.
mieszkanie + szopka + piwnica w
£obzie. Tel. 91 397 6453.

Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

Sprzedam pó³ domu w Œwidwinie,
pow. 110 mkw. na dzia³ce 1300
arów. Tel. 601 795 722 lub 665 846
162

Str
Str.. 13

Powiat œwidwiñski

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

Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam
mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91 397 4342,
600 265 547, www.atut-dom.pl
Podnajmê mieszkanie dwupokojowe
w bloku w centrum £obza na I piêtrze.
Tel. 504 782 816.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe w
£obzie na os. Orzeszkowej. Cena 185 tys
z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91 3975088.

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
bez czynszowe do remontu w Poradzu
65,20 mkw., dwa pokoje, kuchnia,
³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica
po pow. 33,07 mkw., ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³
do negocjacji, kontakt 505 533 306 po
godz. 18.00.

MOTORYZACJA

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64 mkw.,
I piêtro, w³asnoœciowe bez czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel. 667 952
302

Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra 99 r., diesel
+ ko³a zimowe. Tel. 665 730 318.
Toyota Picnic, rok prod. 99, 2.0,
benzyna + gaz. Tel. 501 894 828.

MIESZKANIA

Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37 mkw.
2 pok. z aneksem kuchennym po kapitalnym remoncie Cena 125 tyœ z³. Tel.
509 420 077. Ul. Ogrodowa

Powiat gryficki

Powiat drawski

Powiat drawski

Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfic kompletnie umeblowane, tel. 503 045 960.

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

Pilnie poszukujê kawalerkê do wynajêcia (Z³ocieniec, Drawsko, okolice), Tel.: 604811471, 787836991

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.
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Gimnazjum w Resku wœród
najlepszych w województwie
M³odzie¿ reskiego Gimnazjum
im. Kazimierza Górskiego
nie zawodzi swojego wielkiego
sportowego patrona.

Wielki sukces odnotowa³ 15osobowy zespó³ uczennic z Reska.
W klasyfikacji dru¿ynowej reprezentacja szkolna pod kierunkiem
pani Renaty Czerwiñskiej zajê³a II
miejsce i odebra³a puchar z tytu³em
wicemistrza województwa zachodniopomorskiego.
Zespó³ zgromadzi³ 1107 punktów, ustêpuj¹c liderowi zawodów,
uprofilowanemu sportowo Gimnazjum nr 12 ze Szczecina.
Reprezentacja ch³opców uplasowa³a siê na VIII pozycji z dorobkiem 1041 pkt (startowa³o 16 dru¿yn).

dych lekkoatletów, przedstawicieli
32 najlepszych zespo³ów szkolnych
z ca³ego województwa.
Srebrny medal dziewcz¹t z
„Górskiego” zdobyty w finale Wojewódzkiej Gimnazjady
w Lekkiej Atletyce trzeba uznaæ
za jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ w
historii sportu szkolnego gminy
Reska i Powiatu £obeskiego.
Wa¿nym podkreœlenia jest fakt,
¿e przed dwoma laty dru¿yna Szko³y Podstawowej
z Reska (opiekun ekipy pani
Agnieszka Kmieæ) stanê³a na podium za zajêcie III miejsca
w finale Wojewódzkich Mistrzostw w Czwórboju Lekkoatletycznym. Dziœ te same uczennice
ambitnie broni¹ barw swojego Gimnazjum, plasuj¹c siê na czo³owych
miejscach wœród najlepszych i
wci¹¿ poprawiaj¹ w³asne rekordy
¿yciowe.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
osi¹gniêæ sportowych.

Na starcie do wspó³zawodnictwa na stadionie tartanowym w
Szczecinie stanê³o blisko 500 m³o-

W imieniu Powiatowego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
Zdzis³aw Bogdanowicz

29.09.2010 r. na Miejskim Stadionie im. Wies³awa Maniaka w
Szczecinie zosta³ rozegrany fina³
Wojewódzkiej Gimnazjady w
SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZEJ. Powiat £obeski reprezentowa³y najlepsi z eliminacji
powiatowych – dziewczêta i ch³opcy z Gimnazjum w Resku.

Wyniki Fina³u Wojewódzkiej Gimnazjady w Lekkiej
Atletyce:
dziewczêta:
1. Gimnazjum nr 12 Szczecin 1135 pkt
2. Gimnazjum Resko
1107 pkt
Opiekun – mgr Renata Czerwiñska.
w sk³adzie:
Kamila ŒLUZ
100 metrów
13.47 s
134 pkt.
Anna NOWICKA
pchniêcie kul¹
9.40 m
125
4x100 metrów dziewcz¹t
54.56 s
99
Sandra KOCIK
300 metrów
47.67 s
92
Natasza CZURA
100 metrów
14.42 s
92
Katarzyna FABISIAK
300 metrów
49.69 s
87
Paulina ŒLUZ
300 metrów
50.39 s
84
Gra¿yna LATAWIEC
pchniêcie kul¹
7.96 m
81
Maria KUSIEWICZ
600 metrów
1:59.49 min 75
Klaudia PODHORODECKA 600 metrów
1:59.68 min 75
Katarzyna MAÑKA
600 metrów
2:04.14 min 66
Monika STROJNA
skok w dal
3.85 m
49
Klaudia KUKLIÑSKA
pchniêcie kul¹
6.89 m
47
Justyna JÓ•WIAK
skok w dal
3.76 m
46
Pamela CIURA
skok w dal
3.66 m
42
3. Gimnazjum nr 1 Koszalin
1099 pkt
ch³opcy:
1. Gimnazjum Mieszkowice 1167 pkt
2. Gimnazjum Chwiram
1151pkt
8. Gimnazjum Resko
1041 pkt Opiekun – mgr Roman Gojlik.
w sk³adzie:
Pawe³ CISZEWSKI
300 m
38.88 s
141 pkt.
4x100 metrów ch³opców
50.16 s
120
Szymon OSIAK
300 m
43.26 s
88
£ukasz WÓJCIK
100 m
12.93 s
87
Daniel DANIELCZYK
300 m
43.86 s
85
Micha³ KRECZKO
100 m
13.17 s
81
Micha³ PNIEWSKI
oszczep
32.93 m
77
Tomasz GRZELAK
1000 m
3:11.53 min 76
Mateusz DAŒKO
oszczep
32.40 m
74
Mateusz GRZELAK
oszczep
32.10 m
73
Arkadiusz KRUPKA
100 m
13.57 s
71
Bartosz SMYKLA
pchniêcie kul¹
9.28 m
68
Alan KUBALAK
1000 m
3:26.90 min 56
Tomasz OKRÓJ
1000 m
3:28.70 min 54
Tomasz OLBRICH
skok w dal
4.31 m
49

£OBESKA AMATORSKA LIGA
PI£KI SIATKOWEJ
MKS „OLIMP” £OBEZ zaprasza wszystkich fanów siatkówki do udzia³u w £obeskiej Amatorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej w sezonie 2010/2011.
Regulamin Ligi:
1. Udzia³ w lidze bior¹ zespo³y
mêskie, powy¿ej 16 roku ¿ycia,
2. Mecze bêd¹ rozgrywane do
trzech zwyciêskich setów, mecz rewan¿,
3. W zale¿noœci od iloœci zespo³ów ustalony zostanie system rozgrywek,

4. Zg³oszenie do ligi nastêpuje
po wp³aceniu wpisowego oraz pisemnego zg³oszenia dru¿yny do
dnia 18.10.2010 r.
5. Za organizacjê i prowadzenie
ligi odpowiada MKS „OLIMP”.
Spotkanie organizacyjne dotycz¹ce ligi odbêdzie siê dnia 18 paŸdziernika br. w hali widowiskowosportowej o godzinie 18.00. Koordynatorem ligi jest Marcin Æwik³a.
Tel. kom. 512 466 241.
Prezes MKS OLIMP
Marcin Æwik³a

IV liga

Po dobrej grze tylko remis
z In¹ Goleniów
Tylko po³owiczny sukces osi¹gnêli w kolejnym meczu ligowym
pi³karze IV ligowego Sarmaty Dobra. Po meczu z zajmuj¹c¹ aktualnie czwart¹ lokatê w ligowej
tabeli In¹ Goleniów na stadionie
w Dobrej zremisowali 0:0.
Czêœæ kibiców Sarmaty z tego
wyniku na pewno by³a niezadowolona, tym bardziej, ¿e po wyrównanej pierwszej po³owie pi³karzom z
Dobrej uda³o siê osi¹gn¹æ znacz¹c¹ przewagê. Szkoda tylko, ¿e
tej przewagi, podobnie jak w ostatnich meczach, zawodnikom Sarmaty nie uda³o siê zamieniæ na
bramki. O tym, ¿e w dru¿ynie Sarmaty tkwi¹ znaczne mo¿liwoœci,
pokaza³o ostatnie 20 minut meczu,
gdy za czerwon¹ kartkê (po dwóch
¿ó³tych) boisko musia³ opuœciæ
Damian Dzierbicki, a mimo to graj¹ca w os³abieniu dru¿yna z Dobrej
osi¹gnê³a znaczn¹ przewagê w polu,
nie schodz¹c z po³owy dru¿yny goœci.
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Mecz ten przy bardzo kulturalnym dopingu kibiców obu dru¿yn
(chcia³bym to mocno podkreœliæ)
by³ ostatnim rozegranym w Dobrej
przed planowan¹ modernizacj¹ p³yty boiska. Spowoduje to koniecznoœæ rozegrania dwóch jesiennych
meczów Sarmaty z Astr¹ Ustronie
Morskie i Piastem Chociwel poza
Dobr¹, na boiskach, które na dzieñ
dzisiejszy nie zosta³y jeszcze ustalone.
Sarmata Dobra – Ina Goleniów 0:0
Sarmata: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, J. Jaszczuk (kpt.), M.
Garliñski, £. Olechnowicz, W. Kliœ,
P. Grochulski, W. Dorsz, D. Padziñski, W. GuŸniczak, R. Cytowicz (73'
Z. Szw¹der)
Ina: P. Sobolewski, M. Stuba, M.
Winiarski, K. Borkowski, P. Winogrodzki, P. Hanuszkiewicz, A. Dobrowolski, F. Borek (73’ M. £ukasiak), T. Trosko, R. Wiœniewski (78’
S. Paszkowski), H. Pêdziwiatr (63’
S. Kott).
estan

GRANIE W PLANIE
IV liga
11 kolejka 16.10 (sobota): Drawa Drawsko Pom. - Sarmata Dobra;
Vineta Wolin – Victoria Przec³aw; Wybrze¿e Rewalskie – Kluczevia
Stargard; Gryf Kamieñ Pom. - Odra Chojna; Astra Ustronie Morskie –
Ba³tyk Koszalin; Leœnik Rossa Manowo – Lech Czaplinek; Hutnik Szczecin – Piast Chociwel; Ina Goleniów – Darzbór Szczecinek.
Klasa Okrêgowa
11 kolejka 16.10 (sobota): Promieñ Mosty – Œwiatowid £obez; Chemik II Police – Jeziorak Szczecin, Wicher Brojce – D¹brovia Stara
D¹browa, GOK Ehrle Dobra Szcz. - Flota II Œwinoujœcie, Orze³ £o¿nica
– GKS Mierzyn, 15.00 Ina Iñsko – Korona Stuchowo, 15.00 Sparta
Wêgorzyno – Kasta Szczecin, 17.30 B³êkitni II Stargard – Rega II Trzebiatów.
Klasa A gr. 1
9 kolejka 16.10 (sobota): 14.00 Mewa Resko – Jantar Dziwnów,
Ba³tyk Gostyñ – Sowianka Sowno, Ba³tyk Miêdzywodzie – Pomorzanin
Przybiernów, Bizon Cerkwica – Orze³ Prusinowo, Pionier ¯arnowo –
B³êkitni Trzyg³ów, Iskra Golczewo – Fala Miêdzyzdroje.
Klasa A gr. 2
9 kolejka 16.10 (sobota): WODR Barzkowice – D¹b Dêbice, Pomorzanin Kr¹piel – Unia Stargard, Vitkowia Witkowo – Rolpol Rossow
Chlebowo, 17.10 (niedziela) 14.30 Orze³ Grzêdzice – Radovia Radowo
Ma³e, 14.30 Orze³ Pêzino – Olimpia Nowogard, 15.00 Zenit Koszewo –
Zorza Tychowo.
Klasa B gr. 1
8 kolejka 16.10 (sobota): 15.00 Jastrz¹b £osoœnica – Komarex Komarowo, Zalew Stepnica – Zryw Kretlewo, 15.00 Zieloni Wyszobór –
Gadominka Polonia II Mechowo, 17.10 (niedziela) Huragan Wierzchos³aw – Prawobrze¿e Œwinoujœcie, Znicz Wysoka Kamieñska – OKS
Goleniów.
Klasa B gr. 2
8 kolejka 16.10 (sobota): Piast Kolin – Saturn Szadzko, Orkan Dalewo – Orkan II Suchañ, 17.10 (niedziela): 14.30 Derby Ulikowo – Znicz
Sulibórz, 15.00 Ogniwo Dzwonowo – Œwiatowid II £obez.

Wyniki i tabele
IV liga
10 kolejka: Piast Chociwel – Astra
Ustronie Morskie 0:3, Ba³tyk Koszalin – Drawa Drawsko Pom. 2:2,
Darzbór Szczecinek – Leœnik Rossa
Manowo 2:5, Odra Chojna – Wybrze¿e Rewalskie 3:0, Victoria
Przec³aw – Hutnik Szczecin 0:1,
Sarmata Dobra – Ina Goleniów 0:0,
Lech Czaplinek – Gryf Kamieñ
Pom. 3:2, Kluczevia Stargard – Vineta Wolin 1:1.
1. Gryf Kamieñ Pom.
21 34:22
2. Ba³tyk Koszalin
20 23:9
3. Drawa Drawsko Pom. 19 23:8
4. Ina Goleniów
18 20:14
5. Hutnik Szczecin
18 23:13
6. Leœnik Rossa Manowo 17 19:16
7. Astra Ustronie Morskie 16 20:21
8. Sarmata Dobra
15 14:14
9. Vineta Wolin
14 17:15
10. Odra Chojna
14 16:19
11. Lech Czaplinek
12 17:17
12. Kluczevia Stargard 10 15:20
13. Victoria Przec³aw 9 10:15
14. Darzbór Szczecinek 7 15:28
15. Piast Chociwel
6 10:21
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 9:33
Klasa Okrêgowa
10 kolejka: Jeziorak Szczecin –
GOK Ehrle Dobra Szcz. 2:3, Flota
II Œwinoujœcie – Promieñ Mosty
3:0, GKS Mierzyn – B³êkitni II Stargard 1:2, Rega II Trzebiatów – Chemik II Police 1:2, Korona Stuchowo
– Orze³ £o¿nica 0:0, Œwiatowid
£obez – Wicher Brojce 3:1, Kasta
Szczecin – Ina Iñsko 0:2, D¹brovia
Stara D¹browa – Sparta Wêgorzyno
0:6.
1. GOK Dobra Szcz.
23 26:9
2. Œwiatowid £obez
23 27:12
3. Jeziorak Szczecin
23 25:9
4. B³êkitni II Stargard 22 29:18
5. Chemik II Police
14 16:13
6. Orze³ £o¿nica
14 12:13
7. Rega II Trzebiatów 14 16:13
8. Ina Iñsko
13 17:14
9. Wicher Brojce
11 25:27
10. Flota II Œwinoujœcie 11 11:23
11. Sparta Wêgorzyno 11 16:20
12. GKS Mierzyn
11 9:14
13. Kasta Szczecin
10 18:18
14. Promieñ Mosty
10 12:21
15. Korona Stuchowo
9 9:21
16. D¹brovia St. D¹browa 3 4:27
Klasa A gr. 1
8 kolejka: Sowianka Sowno – Pionier ¯arnowo 4:1, Jantar Dziwnów
– Iskra Golczewo 1:4, Pomorzanin
Przybiernów – Ba³tyk Gostyñ 1:1,
Fala Miêdzyzdroje – Bizon Cerkwica 1:1; B³êkitni Trzyg³ów – Mewa
Resko 2:1, Orze³ Prusinowo – Ba³tyk Miêdzywodzie 2:4.
1. Iskra Golczewo

19 23:4

2. Pomorzanin Przyb. 18 23:10
3. Mewa Resko
16 23:12
4. Fala Miêdzyzdroje
13 18:8
5. Jantar Dziwnów
13 19:15
6. Sowianka Sowno
13 10:15
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 12 15:13
8. Orze³ Prusinowo
9 14:26
9. Bizon Cerkwica
8 11:14
10. Pionier ¯arnowo
6 16:27
11. Ba³tyk Gostyñ
5 7:21
12. B³êkitni Trzyg³ów
3 9:23
Klasa A gr. 2
8 kolejka: Radovia Radowo Ma³e –
WODR Barzkowice 2:0, Olimpia
Nowogard – Orze³ Grzêdzice 3:0,
Unia Stargard – Orze³ Pêzino 0:4,
Zorza Tychowo – Vitkowia Witkowo 1:1, D¹b Dêbice – Zenit Koszewo 4:0, Rolpol Rossow Chlebowo –
Pomorzanin Kr¹piel 1:0.
1. Orze³ Pêzino
2.Olimpia Nowogard
3. Radovia Radowo M.
4. WODR Barzkowice
5. Zorza Tychowo
6. Rolpol Chlebowo
7. Vitkowia Witkowo
8. D¹b Dêbice
9. Orze³ Grzêdzice
10. Pomorzanin Kr¹piel
11. Zenit Koszewo
12. Unia Stargard

24 25:7
18 25:12
18 22:4
16 24:18
13 20:16
11 9:7
9 13:18
8 13:21
5 10:23
5 15:23
4 7:20
3 10:24

Klasa B gr. 1
7 kolejka: Komarex Komarowo –
Huragan Wierzchos³aw 5:2, Zieloni
Wyszobór – Zryw Kretlewo 0:4,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Zalew
Stepnica 3:2, Gardominka Polonia
II Mechowo – Znicz Wysoka Kamieñska 0:3, OKS Goleniów – Jastrz¹b £osoœnica 2:1.
1. OKS Goleniów
19 20:5
2. Znicz Wysoka Kam. 17 25:9
3. Jastrz¹b £osoœnica 15 20:12
4. Prawobrze¿e Œw.
14 25:15
5. Komarex Komarowo 14 16:10
6. Zalew Stepnica
6 11:14
7. Gardominka Mechowo 5 12:20
8. Zryw Kretlewo
4 11:21
9. Huragan Wierzchos³aw 2 15:26
10. Zieloni Wyszobór
1 7:30
Klasa B gr. 2
7 kolejka: Orkan II Suchañ – Ogniwo Dzwonowo 1:2, Œwiatowid II
£obez – Derby Ulikowo 0:0, Znicz
Sulibórz – Piast Kolin 2:0, Orkan
Dalewo – Kluczevia II Stargard 5:2.
1. Orkan Dalewo
2. Kluczevia II Stargard
3. Saturn Szadzko
4. Orkan II Suchañ
5. Derby Ulikowo
6. Znicz Sulibórz
7. Ogniwo Dzwonowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

15 18:9
15 30:20
13 16:9
11 10:5
10 11:7
7 9:12
6 9:13
4 11:21
0 4:22
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Z ¿ycia s¹siadów

Odpowiedzialni gimnazjaliœci z Radowa

No¿ownik napad³
na dzia³kach
na starsz¹ kobietê

Policjanci z £obza
i Radowa odwiedzili
gimnazjalistów
z Radowa Ma³ego

(Z£OCIENIEC).
Wieczorem w
poniedzia³ek, czwartego
wrzeœnia, w Z³ocieñcu,
na terenie ogródków
dzia³kowych przy ulicy
Po³czyñskiej, dosz³o
do napadu z no¿em
na samotn¹, starsz¹
kobietê.
We wtorek w po³udnie po³¹czyliœmy siê z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Drawsku Pomorskim. Us³yszeliœmy:
- Faktycznie, mia³o miejsce tego
rodzaju wydarzenie. Nie mia³o ono
zwi¹zku, jak to siê ju¿ mówi, z tym,
¿e ten ewentualny sprawca dokonywa³ w³amania do jednej z altanek i
zosta³ zauwa¿ony przez napadniêt¹
kobietê. Z zeznañ poszkodowanej
wynika, ¿e sprawca nieadekwatnie
zachowywa³ siê w stosunku do sytuacji, w której siê znalaz³. Twierdzi³,
¿e ktoœ go goni, ¿e on musi siê skryæ.
Poszkodowana w pewnym momencie odwróci³a siê od sprawcy, a ten
wtedy j¹ zaatakowa³. Wszystko
dzia³o siê na terenie ogródków
dzia³kowych przy ulicy Po³czyñskiej w Z³ocieñcu. Napadniêta kobieta jest szpitalu. Jej stan zdrowia

jest dobry. Policjanci z Komendy
Powiatowej w Drawsku Pomorskim
ju¿ z ni¹ rozmawiali. Do Drawska
Pomorskiego zd¹¿a policyjny rysownik z Komendy Wojewódzkiej
w Szczecinie, który sporzadzi portret pamiêciowy. Bêd¹ ustalane
wszelkie szczegó³y, by ustaliæ
sprawcê. Póki co, my tutaj wykonujemy okreœlone czynnoœci. Jest prowadzona lustracja terenu, zabezpieczane œlady. S¹ przes³uchiwani i poszukiwani ewentualni œwiadkowie
wydarzenia. S¹ typowani ewentualni sprawcy na podstawie danych,
które otrzymaliœmy od pokrzywdzonej. Jak ustala³ reporter Tygodnika,
napadniêt¹ jest siedemdziesiêcioletnia Maria D. Nie wiadomo jaki dalszy ci¹g przybra³yby wydarzenia,
gdyby po babciê nie przyjecha³a
wnuczka. D³u¿ej ni¿ zwykle oczekiwa³a na babciê, po czym zaniepokojona uda³a siê na dzia³ki. Mo¿liwe, ¿e
jej pojawienie siê sp³oszy³o napastnika.
Wedle niepotwierdzonych informacji, Maria D. zosta³a no¿em ugodzona trzynastokrotnie, w tym w g³owê.
Tadeusz Nosel (Tygodnik
Pojezierza Drawskiego wydawany
przez WPPP w £obzie)

Kredyt na
ponad cztery miliony
(RESKO). Radni miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytu do kwoty 4.290 tys. z³
na sfinansowanie deficytu.

Gmina ma sp³aciæ kredyt w latach
2011-2020 z dochodów w³asnych.
Zabezpieczenie sp³aty kredytu bêdzie w formie weksla in blanco. op

Gmina sprzedaje dzia³kê przy
Reymonta i 4 ha w Bienicach
(DOBRA) Radni doberscy
zdecydowali na sesji 30. wrzeœnia
o sprzeda¿y dzia³ki w mieœcie oraz
gruntu w Bienicach.
Radni wyrazili zgodê na sprzeda¿ w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoœci gruntowej
niezabudowanej oznaczonej nume-

rem dzia³ki 127/7 po³o¿onej w Dobrej przy ulicy Reymonta o pow.
0,1018 ha (KW- 2004). W Bienicach zaœ chc¹ sprzedaæ, równie¿ w
drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w obrêbie Bienice, stanowi¹c¹ dzia³kê Nr 233 o
pow. 4,27 ha (KW- 20074).
(r)

Policjanci z £obza i Radowa
zawitali dziœ do Gimnazjum w Radowie Ma³ym. Odwiedzili pierwszo i drugoklasistów. Tematem
spotkania by³a „ Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich”.
Podczas pogadanki mundurowi
zwrócili uwagê na najczêœciej pope³niane czyny karalne przez m³odych ludzi w wieku 13-14 lat. Omówili tak¿e œrodki wychowawcze stosowane przez S¹d Rodzinny i Nieletnich.
Po minach gimnazjalistów i zadawanych przez nich pytaniach

mo¿na by³o zorientowaæ siê, ze m³odzi ludzie nie wiedz¹ do koñca, ¿e
ich zachowanie niezgodne z prawem mo¿e mieæ swój fina³ w S¹dzie.
Burzliw¹ dyskusje wywo³a³ tak¿e temat reagowania na krzywdê
drugiego cz³owieka: Czy warto, jest
zawiadamiaæ o takiej sytuacji osobê
doros³¹ ?, Czy takie zachowanie
mo¿na nazywaæ „ donosicielstwem”
? – to trudne pytania i odpowiedzi.
Policjanci jednoznacznie podkreœlili, ¿e dbanie o ¿ycie i zdrowie
drugiego cz³owieka jest obowi¹zkiem ka¿dego z nas.
(kp)

NASZE BEZPIECZEÑSTWO
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Przedszkolaki z wizyt¹
u policjantów
Dzieci z Przedszkola „ Maja i
Gucio” odwiedzili policjantów na
Posterunku Policji w Dobrej.
Do policjantów z Dobrej zawitali ostatnio piêciolatki z przedszkola
„ Maja i Gucio”. Dzieci chcia³y
bowiem poznaæ pracê policjantów,
zobaczyæ jak pracuj¹, dowiedzieæ
siê, czym dok³adnie siê zajmuj¹.
Mundurowi pokazali przedszkolakom Posterunek Policji, opowie-

dzieli o swojej pracy. Dzielnicowi
przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego zachowania siê na drodze
i podczas zabaw. Pokazali tak¿e
tresurê psa policyjnego, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na zasady postêpowania w przypadku ataku psa.
Ka¿de dziecko przeæwiczy³o pozycjê „ ¿ó³wika” i tzw. „ drzewka”.
Przedszkolaki by³y bardzo zadowolone z tej wycieczki, obieca³y,
¿e bêd¹ grzeczne i bezpieczne.

Rodzinny interes
Policjanci z Reska wspólnie
z Stra¿nikami Leœnymi zatrzymali
sprawców, którzy usi³owali skraœæ
szyny kolejowe Mundurowi z terenu powiatu ³obeskiego otrzymywali
ostatnio zg³oszenia dotycz¹ce kradzie¿y metalowych linii na by³ej trasie kolejowej w kierunku Reska.
Do wspólnych dzia³añ maj¹cych
na celu ustalenie i zatrzymanie
sprawców tych czynów policjanci
zaprosili Stra¿ników Leœnych oraz
Funkcjonariuszy SOK. Dzia³ania te
przynios³y efekty. W pi¹tek w nocy
policjanci ze Stra¿nikami Leœnymi
zatrzymali sprawców, którzy usi³owali w³aœnie skraœæ te elementy.
Zatrzymani to – matka, syn i ich
znajomy. Wszyscy s¹ mieszkañcami
gm. S³awoborze, powiat œwidwiñski. 51 letnia Lilianna W. jej 27 letni
syn Miros³aw oraz 32 letni Krzysztof R – us³yszeli zarzuty usi³owania
kradzie¿y linii kolejowych. Podczas
przes³uchania ca³a trójka przyzna³a
siê do pope³nionego czynu.

Nieudana impreza

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy SSR S³awa Miszel, Protokolant st. sekr. S¹d. Katarzyna Weso³a,
przy udziale Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 21.09.2010
r. sprawy

Stanis³awa £ucyków

s. Jana i Anny z d. Turkowskiej, ur. 24 lutego 1957 r. w £obzie,
oskar¿onego o to, ¿e:
W dniu 10 maja 2010 r. o godz. 18.25 na drodze Budziszcze –
Zagórzyce kierowa³ na drodze publicznej rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 1,06 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, przy czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt
II K 83/08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych na okres 6 lat, przy czym czynu powy¿szego dopuœci³ siê,
dzia³aj¹c w warunkach powrotu do przestêpstwa, w ci¹gu 5 lat po
odbyciu co najmniej szeœciu miesiêcy kary pozbawienia wolnoœci za
umyœlne przestêpstwo podobne, bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt
II K 380/06 za czyn z art. 178a par. 2 kk, któr¹ odby³ w okresie od dnia
26.11.2008 do dnia 26.05.2009 r., tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb.
z art. 244 kk w zw. z Art. 64 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Stanis³awa £ucyków uznaje za winnego pope³nienia zarzuconego ma przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 3 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu)
miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
6 (szeœciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez jednorazowe jego opublikowanie z „Tygodniku
£obeski”;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Policjanci z £obza zatrzymali

dwóch m³odych mieszkañców miasta, którzy dokonali napadu rabunkowego na kierowcy z Kostrzyna.
Do zdarzenia dosz³o w niedziele wieczorem. 36 letni mieszkaniec Kostrzyna – kierowca tira
postanowi³ zwiedziæ £obez. Na
mieœcie spotka³ mê¿czyznê o imieniu Tomasz, który zaprosi³ go do
siebie na imprezê. Podczas wspólnego biesiadowania przy alkoholu
27 letni Pawe³ K. z³apa³ pokrzywdzonego mê¿czyznê a jego kolega
– poznany wczeœniej mê¿czyzna
Tomasz k. lat 28 zacz¹³ kopaæ i
uderzaæ zaproszonego goœcia.
Sprawcy skradli pokrzywdzonemu portfel z dokumentami oraz
220 z³.
Pokrzywdzony mê¿czyzna poinformowa³ o tym zdarzeniu policjantów, którzy w centrum £obza
zatrzymali jednego ze sprawców.
Tomasz K. mia³ przy sobie ukryte w
skarpecie pieni¹dze.
Obaj sprawcy zostali osadzeni w
Policyjnym Areszcie. Dziœ Komendant ³obeskiej policji wyst¹pi z
wnioskiem o zastosowanie wobec
sprawców aresztu.

TrzeŸwy poranek w Dobrej

Policjanci z Dobrej wraz
z policjantami z £obza
przeprowadzili akcjê
„TrzeŸwy Poranek”
Policjanci z Posterunku Policji w Dobrej wspólnie z policjantami z Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP £obez przeprowadzili na
terenie miasta Dobra akcje pn.
„TrzeŸwy Poranek”.
Akcja ta mia³a na celu ujawnienie nietrzeŸwych kieruj¹cych
wszelkimi pojazdami. Na szczêœcie
okaza³o siê, ¿e wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeŸwi. Poli-

cjanci dodatkowo kontrolowali stan
techniczny aut i tu by³o ju¿ gorzej.
Ujawnili kilkanaœcie nieprawid³owoœci tj. usterki techniczne i brak
aktualnych badañ, zatrzymali dowody rejestracyjne tych pojazdów.
Ujawnili tak¿e kierowców jad¹cych
bez zapiêtych pasów bezpieczeñstwa. Takie akcje przeprowadzane
bêd¹ cyklicznie na terenie ca³ego
powiatu ³obeskiego.
(kp)
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Wiêc zosta³ na lodzie.
Nagrodê wylosowa³a pani Katarzyna Lewak ze Szczecina.
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