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Szlaban na kontrole
(POWIAT). W szpitalu
trwa ci¹g³a wojna
m.in. o rentgen –
kluczowy dla obu
spó³ek sprzêt, bez
którego nie mog¹
prowadziæ
dzia³alnoœci. Wojna ta
przenios³a siê na
starostwo, sprawa w
s¹dzie, urzêdnicy
przed szlabanem.

Radny Pa³ubiak pyta
o „cudze” œmieci
JAN KOZ£OWSKI Autoryzowany Dealer
Nowogard ul. 3 Maja 27A

zatrudni na stanowisko:

kierownik serwisu

w Punkcie Dealerskim w Nowogardzie
Wymagania:
1. wykszta³cenie min. œrednie (zal. techniczne)
2. mile widziane doœwiadczenie w bran¿y motoryzacyjnej
3. posiadanie prawa jazdy - obowi¹zkowo
4. umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em
Oferty proszê sk³adaæ na adres e-mail: kadry@toyotanowogard.pl
do dnia 23.08.2010r

Kolejny
wypadek na
trasie £obez Poradz

Chcia³ siê
podpaliæ,
policjanci
go uratowali
Redakcja zatrudni

dziennikarza
Wymagane: obs³uga komputera,
prawo jazdy. CV sk³adaæ
w redakcji Tygodnika £obeskiego
ul. S³owackiego 6
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Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 17.8.2010 r.

O co chodzi z tym szpitalem?
Mówi siê, ¿e gdy nie wiadomo, o co
chodzi, to chodzi o pieni¹dze, od pieniêdzy wa¿niejsza jest jednak w³adza,
bo kto j¹ ma, ma te¿ i pieni¹dze. Mamy
taki kraj, jaki mamy – tu w³adzê i pieni¹dze maj¹ politycy – od najni¿szego
szczebla do najwy¿szego i to oni ustalaj¹ regu³y gry, dziel¹ i rz¹dz¹. W takiej
walce wszelkie chwyty s¹ dozwolone –
trzeba „tylko” byæ cynicznym, mieæ
swoj¹ grupê i odpowiednio graæ na
uczuciach ludzi, ludzi, którzy maj¹
myœleæ i robiæ, jak im siê zagra, a po wygranych wyborach...
Chyba ka¿dy, kto œledzi³ losy szpitala w Resku ¿y³ nadziej¹, ¿e gdy szpital zostanie zakupiony przez Powiat
£obeski „wojna” spó³ek w szpitalu zakoñczy siê, bowiem Powiat zapowiedzia³, ¿e w innym wypadku og³osi
przetarg otwarty na prowadzenie szpitala. Spó³ki mia³y zawrzeæ umowy,
które w jasny i szczegó³owy sposób
okreœla³yby prawa i obowi¹zki obu
firm. Do dziœ spó³ki nie wywi¹za³y siê
ze zobowi¹zañ, choæ termin dawno ju¿
min¹³. Do dziœ trwaj¹ wojny i wojenki,
które odbijaj¹ siê bezpoœrednio na nas
– mieszkañcach powiatu, na pacjentach tego szpitala. Wielkie krzyk by³, ¿e
nie dzia³a winda, oskar¿ano o to powiat
³obeski, gdy ten nie by³ w³aœcicielem.
Winda by³a nieczynna, nikt nie myœla³
o pacjentach. Gdzie wówczas by³a lekarska wra¿liwoœæ? ZagnieŸdzi³a siê
chyba w portfelu, bo gdy Powiat
przej¹³ szpital i sta³ siê jego w³aœcicielem, w pierwszym rzêdzie naprawi³
windê – koszt (sic.!) kilka tys. z³.
Œmieszna kwota zarówno dla powiatu
stargardzkiego, który by³ w³aœcicielem, jak i spó³ek korzystaj¹cych z
obiektu – jeœli ju¿ nawet w³aœciciel nie
chcia³ wyremontowaæ windy, to spó³ki
mog³y zrobiæ to same i ow¹ naprawê
zwyczajnie wrzuciæ w koszty. Ale
przecie¿, jak powiedzia³y pielêgniarki
na grudniowej sesji Rady Powiatu – pacjent jest na koñcu, bo tu nie o pacjenta
chodzi, a o politykê i pieni¹dze. W liœcie otwartym napisanym i podpisanym przez pielêgniarki znajduje siê
kuriozalne pytanie: „Dlaczego pan
Starosta Gutkowski na spotkaniu
otwartym w Resku mówi³, ¿e Powiat
mo¿e wydaæ jeszcze dodatkowe pieni¹dze np. na sprzêt medyczny, czy
inne cele, jakie zechce realizowaæ dyrektor szpitala w Gryficach, a wczeœniej nie móg³?! Przecie¿ ten sprzêt ma
s³u¿yæ pacjentom!”. Trudno uwierzyæ,
¿e panie pielêgniarki (dziwnym trafem
list utrzymany w tonie znanej retoryki,
jak¹ bywalcy sesji powiatowych mieli
okazjê poznaæ) nie wiedz¹, kto by³
wczeœniej w³aœcicielem i kto odpowiada³ za stan obiektu i kto by³ w³aœcicielem sprzêtu, ale mo¿e nie wiedz¹, a
mo¿e pisz¹ tak, aby ludzie myœleli, ¿e
jednak to Powiat £obeski mia³ na swoim stanie szpital wraz z wyposa¿eniem.
Dalej panie pytaj¹, po co Powiat £obeski przekazuje prowadzenie szpitala
innym podmiotom i samorz¹dom – tak
sobie myœlê, z punktu widzenia potencjalnego pacjenta, ¿e nigdy w ¿yciu nie

chcia³abym trafiæ do szpitala, w którym
trwa wojna pomiêdzy spó³kami, gdzie
najmniej liczy siê sam pacjent, który ze
swoich podatków utrzymuje s³u¿bê
zdrowia, p³aci na ni¹, a w podziêkowaniu otrzymuje wy³¹czenie pr¹du w
trakcie zabiegu, zamkniêt¹ windê z powodu bzdurnej ceny naprawy, brak dostêpu do rentgena i innych rzeczy. Po
co mieszkañcom powiatu taki szpital?
Po co maj¹ p³aciæ komuœ, kto pacjentów ma w g³êbokim powa¿aniu? Ci¹gle mówi siê o spó³kach, o pielêgniarkach, a gdzie s¹ mieszkañcy powiatu,
którzy ten szpital utrzymuj¹? Po co
ludziom cynizm, awantury, gry polityczne, zak³amanie?
Gdy przeœledzi siê ostatnie wydarzenia dziej¹ce siê wokó³ szpitala w
Resku nietrudno zauwa¿yæ dwie grupy
stoj¹ce w opozycji. Grupy te uaktywnia³y siê ka¿dorazowo podczas sesji –
w ka¿dym razie by³y one wówczas najbardziej widoczne. Po jednej stronie
barykady sta³y osoby murem broni¹ce
firmê Intermed i dla jasnoœci tylko tê
firmê. Nie by³o obrony obu spó³ek
dzia³aj¹cych na terenie szpitala i prób
pogodzenia ich. Tam ka¿dorazowo
by³a grupa pielêgniarek wraz z Zofi¹
Krup¹, a podczas grudniowej sesji - z
Halin¹ Szymañsk¹. Dlaczego znalaz³a
siê tam by³a starosta H. Szymañska?
Mo¿e dlatego, ¿e w „Europejskiej Akademii Umiejêtnoœci Wsparcie i Rozwój” Sp. z o.o. w Tarnowie wiceprezesem zarz¹du jest Jacek Kargul a cz³onkiem zarz¹du jest Halina Szymañska.
Kuriozalne jednak jest to, ¿e to w³aœnie
ona mog³a przej¹æ szpital nieco taniej,
gdy sama by³a starost¹. Ale to siê nie
liczy – ludzie maj¹ krótk¹ pamiêæ,
wystarczy przecie¿ tylko g³oœno i
wznioœle mówiæ przy odpowiednim
audytorium i poklasku.
W grudniu obecnego stanu bronili
równie¿ zaciêcie m.in. radni powiatowi: Pawe³ Bot i Mieczys³aw Fojna. Jednak podczas spotkania, maj¹cego
miejsce po pi¹tkowej sesji – ci radni do
tematu podeszli zgo³a inaczej. Dyskutowano m.in. na temat listu otwartego
pielêgniarek skierowanego do Rady
Powiatu i Zarz¹du Powiatu. Radny
Pawe³ Bot w tej sprawie rozmawia³ ze
spotkanymi przez siebie pielêgniarkami w reskim szpitalu. Potwierdzi³y, ¿e
znaj¹ treœæ pisma, jednak nie uto¿samiaj¹ siê z nim i nie zgadzaj¹ siê z zawart¹ tam treœci¹. W szpitalu pracuje
oko³o 50 osób, spoœród których pod listem podpisa³y siê 23. Radni doszli do
wniosku, ¿e podczas nastêpnej sesji
zredaguj¹ wspólne stanowisko radnych w tej sprawie.
Dla przypomnienia, podczas grudniowej sesji przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Marek Kubacki zada³ bardzo
wa¿ne pytanie – w jaki sposób spó³ki
wyobra¿aj¹ sobie dalsza wspó³pracê.
Pad³y wówczas deklaracje, ¿e przy pomocy mediatora jakoœ siê dogadaj¹. J.
Kargul – prezes Intermedu doda³ wówczas, ¿e takim mediatorem stara³a siê
byæ H. Szymañska, ale nie uda³o jej siê.
Trudno siê dziwiæ, mediatorem z za³o-

¿enia powinna byæ osoba bezstronna,
a obiektywizm pani Szymañskiej w
zwi¹zku choæby z powi¹zaniami zwi¹zanymi z Akademi¹ – staje pod znakiem zapytania.
Do dziœ nie tylko nie dosz³o do
porozumienia, ale do zaostrzenia konfliktu. Skoro dwie spó³ki nie potrafi¹
pogodziæ siê pod jednym dachem przy
prowadzeniu dzia³alnoœci, maj¹c w
nosie dobro pacjenta, to byæ mo¿e ktoœ
na tym korzysta? Z pewnoœci¹ do tej
grupy nie nale¿¹ pacjenci, pielêgniarki
te¿ nie, poszczególni pracownicy równie¿ nie. Skorzystaæ mog¹ tylko g³ówni gracze. Ktoœ, kto gra w szachy wie,
¿e podstaw¹ wygranej jest przewidywanie kolejnego, b¹dŸ kolejnych ruchów przeciwnika. Tu nie trzeba byæ
geniuszem, aby zauwa¿yæ, ¿e im gorsza sytuacja w szpitalu, tym lepiej dla
pewnej grupy. Bo skoro Ÿle siê dzieje
w szpitalu, to czyja wina? - starostwa
oczywiœcie, bez wzglêdu na to, z czyjej
winy tak jest, bez wzglêdu na to, czy
dzia³o siê Ÿle nim powiat ³obeski
przej¹³ szpital, czy Ÿle zaczê³o siê dziaæ
po tym fakcie. Strategia jest prosta – za
wszystko oskar¿aæ zarz¹d, wyrobiæ jak
najgorsz¹ opiniê radnym. A metoda
jest prosta, wypracowana przez lata
przez naszego Wielkiego Brata za oceanem i przejêta przez nasze partie polityczne – powodzenie buduje siê na
strachu, wystarczy zastraszaæ, budowaæ wizjê apokalipsy, obrzydzaæ wroga, wyolbrzymiaæ wszystko – na zasadzie – ciemny lud wszystko kupi. Pielêgniarki w swoim liœcie pisz¹, ¿e maj¹
TYLKO rok gwarancji zatrudnienia. A
ja tak siê zastanawiam, który zak³ad
pracy jakiemukolwiek pracownikowi
w tym powiecie daje gwarancjê zatrudnienia przez nastêpne dwa miesi¹ce?
Dlaczego nie wspominaj¹ nic na temat
zwolnieñ pielêgniarek podczas przejmowania szpitala przez Intermed? Jakie wówczas mia³y gwarancje? Dla
przypomnienia informacja z 2004 roku
z portalu http://szczecin.gazeta.pl/
szczecin: „Pielêgniarki z Reska oskar¿aj¹ szpital o ³amanie kodeksu pracy”.
„Pielêgniarki z Reska oskar¿y³y
szpital i prywatn¹ firmê Intermed o
³amanie kodeksu pracy. Dyrekcja placówki nak³oni³a pracowników do dobrowolnego zwolnienia siê z pracy.
Dzieñ póŸniej zatrudni³ je Intermed,
który wzi¹³ za to od ³obeskiego urzêdu
pracy 190 tys. z³.
Skargê na szpital pielêgniarki wys³a³y do Pañstwowej Inspekcji Pracy w
Szczecinie w czwartek.
- Inspektorzy obiecali, ¿e jak tylko
j¹ dostan¹, natychmiast zjawi¹ siê w
szpitalu - mówi Henryk Konieczny,
przewodnicz¹cy regionu zachodniopomorskiego NSZZ „Solidarnoœæ” ’80
Ma³opolska. - Przecie¿ zmuszanie do
zwolnienia siê to zastraszanie pracowników.
Konieczny zapewnia, ¿e w poniedzia³ek zwi¹zkowcy zaskar¿¹ szpital i
Intermed tak¿e w s¹dzie pracy.” gab
Od przynajmniej miesi¹ca pracownicy starostwa staraj¹ siê skontrolowaæ

pomieszczenia, których powiat jest w³aœcicielem, a które dzier¿awi Intermed nie mog¹ tego zrobiæ bo... nigdy nie ma
osoby, która otworzy³aby drzwi kontrolerom, choæ zawsze ka¿da wizyta poprzedzana jest stosownym pismem.
Ale nie tylko dla starostwa s¹ zamkniete drzwi. Dla NIK-u te¿.
W maju ukaza³ siê raport NIK-u o
wynikach kontroli funkcjonowania zak³adów opiekuñczo-leczniczych, a w
niej krótka notka, ¿e Intermed nie dopuœci³ do kontroli urzêdników NIK.
Tak wiêc Intermed uchyla siê nie
tylko przed kontrol¹ starostwa, ale i
NIK-u, ale to nie jest wa¿ne, nie ma to
¿adnego znaczenia, tak samo, jak nie ma
znaczenia to, ¿e w szpitalu dzieje siê Ÿle,
wa¿ne jest, by napisaæ w innej gazecie,
¿e nasz Tygodnik czepi³ siê Intermedu,
by go wyrugowaæ ze szpitala. A nam to
jest obojêtne kto prowadzi szpital, wa¿ne jest, aby dzia³a³ dla dobra pacjentów.
Wa¿ne jest dla nas, aby ludzie, którzy
tak piêknie mówi¹ i pisz¹ o szpitalu,
mieli na uwadze dobro pacjentów i rozwój szpitala, a nie w³asne ambicje. Wa¿ne jest dla nas to, ¿e przez dwa lata toczy
siê walka pomiêdzy spó³kami, na czym
my cierpimy – p³atnicy, a przecie¿ jeœli
kupujemy us³ugi, to chcemy, by by³y
one wykonane na najwy¿szym poziomie, dlaczego wiêc mamy godziæ siê na
to, co jest?
Magdalena Mucha
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Chcia³ siê podpaliæ,
policjanci go uratowali
Policjanci z Dobrej
skutecznie zapobiegli
pope³nieniu
samobójstwa przez 45letniego mieszkañca gm.
Dobra.
Do zdarzenia dosz³o 11 sierpnia
po godzinie 17.00. Policjanci udali
siê do jednej z wiosek w gminie
Dobra, po tym, jak mieszkaniec
zg³osi³, ¿e jego znajomy bêd¹c pod
znacznym wp³ywem alkoholu grozi,
¿e pope³ni samobójstwo. Podczas
rozmowy ze zg³aszaj¹cym policjanci zauwa¿yli konkubinê mê¿czyzny,
który grozi³ zrobieniem sobie
krzywdy. Postanowili z ni¹ porozmawiaæ.

W trakcie rozmowy ustalili, ¿e
mê¿czyzna znajduje siê na terenie
swojego podwórka, jest pod znacznym wp³ywem alkoholu i dziwnie
siê zachowuje.
Mundurowi udali siê natychmiast
we wskazane miejsce, gdzie w gara¿u zauwa¿yli 45-letniego mê¿czyznê, który rozlewa³ na swoje cia³o
benzynê z kanistra. Jeden z policjantów b³yskawicznie podbieg³ do mê¿czyzny i wyrwa³ mu kanister z rêki.
Niedosz³y samobójca by³ agresywny
i pobudzony. Policjanci obezw³adnili go i wezwali karetkê pogotowia
ratunkowego. Przyby³y na miejsce
zdarzenia lekarz podj¹³ decyzjê o
przewiezieniu mê¿czyzny na oddzia³
psychiatryczny. Tylko skuteczna i
szybka reakcja dobreskich policjantów zapobieg³a nieszczêœciu. (kp)

Bêdzie na Wigiliê

Pó³godzinne grzybobranie we
wtorek zaowocowa³o pokaŸnym
zbiorem prawdziwków. W tym roku
Jan Kaniecki by³ na grzybobraniu
po raz trzeci. Po raz pierwszy jed-
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nak trafi³ mu siê taki okaz jak na
zdjêciu. Kilogramowy prawdziwek
zosta³ przeznaczony na suszenie z
przeznaczeniem na jedno z dañ wigilijnych.
MM

Czworo m³odych ludzi trafi³o do szpitala

Kolejny wypadek na trasie
£obez - Poradz

Tydzieñ temu póŸnym
wieczorem dosz³o do
groŸnego wypadku na
trasie £obez - Poradz.
Jad¹cy w stronê Reska
samochód marki Fiat
Doblo z nieustalonych
na chwilê obecn¹
przyczyn zjecha³ na
lewy pas jezdni i uderzy³
w przydro¿ne drzewo.
W samochodzie by³y cztery osoby, które trafi³y do szpitala z ogólnymi obra¿eniami cia³a, podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu oraz obra¿eniami g³owy. Poszkodowani to
m³odzi ludzie w wieku od 18 do 26

lat, mieszkañcy gminy Resko, dwie
kobiety i dwóch mê¿czyzn. Policjanci ustalaj¹ przebieg ca³ego
zdarzenia oraz przyczyny tego wypadku. Jest to ju¿ kolejny wypadek,
w którym bior¹ udzia³ tak m³odzi ludzie. Na pocz¹tku sierpnia na wyjeŸdzie z £obza 16-letni ch³opiec kieruj¹c bez uprawnieñ samochodem
marki Mercedes z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na prawe pobocze
i uderzy³ w drzewo. W ciê¿kim stanie
trafi³ do szpitala w Szczecinie.
Brawura m³odych ludzi, luz wakacyjny i nierozwaga s¹ czêsto przyczyn¹ groŸnych wypadków drogowych. Policja po raz kolejny apeluje
do wszystkich uczestników ruchu
drogowego o rozwagê i dostosowanie prêdkoœci do panuj¹cych na drodze warunków.
(kp)

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
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Powszechny Spis Rolny 2010

Spisz siê sam
(POWIAT) W 2010 roku we wszystkich krajach Unii
Europejskiej (UE) zostan¹ przeprowadzone
powszechne spisy rolne. Spis ten ma dla Polski
szczególne z naczenie. Jest to bowiem pierwszy spis
rolny po przyst¹pieniu kraju do UE. Uzyskane dane
pozwol¹ na obiektywn¹ ocenê sytuacji polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich po w³¹czeniu Polski
do wspólnego rynku europejskiego.
Do 23 sierpnia na terenie powiatu trwaæ bêdzie obchód przedspisowy. Wy³onieni rachmistrzowie odwiedz¹ wszystkie zaktualizowane
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny
gospodarstwa rolne celem ich weryfikacji. Rachmistrzowie bêd¹
sprawdzali czy na dzieñ 30 czerwca br. adres gospodarstwa by³ aktualny oraz dane adresowe u¿ytkownika. Dopiero po tym okresie rozpocznie siê Powszechny Spis Rolny (PSR), który potrwa od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika br. W tym
przypadku praca rachmistrzów
rozpocznie siê dopiero w drugim
tygodniu wrzeœnia. Pocz¹tek miesi¹ca to szansa dla rolników, aby
skorzystaæ z mo¿liwoœci samodzielnego spisania siê. Wystarczy
wejœæ na stronê www.spis.gov.pl lub
www.stat.gov.pl i krok po kroku
wype³niæ ankietê. Dlaczego samospis? Poniewa¿ jest to najwygodniejsza forma udzia³u w spisie. Pozwala ankietowanemu na
kilkakrotne otwieranie formularza w zale¿noœci od czasu, którym
aktualnie dysponuje. Od momentu pierwszego uruchomienia ankietê mo¿na uzupe³niaæ w ci¹gu

14 dni. Do tych, którzy nie skorzystaj¹ z tej opcji, przyjedzie
rachmistrz i osobiœcie przeprowadzi ankietê. Wówczas nale¿y
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, gdy¿
ankieta jest bardzo szczegó³owa.
Czas jej wype³nienia zale¿eæ bêdzie od wielkoœci gospodarstwa,
ró¿norodnoœci zasiewów i iloœci
pog³owia zwierz¹t. W Polsce zostanie spisanych oko³o 1,8 mln
gospodarstw. W powiecie ³obeskim bêdzie ich najprawdopodobniej oko³o 1500. Ostateczna liczba
bêdzie znana dopiero po zakoñczeniu obchodu przedspisowego. W ramach spisu zostanie te¿ przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200. tysi¹cach wylosowanych
gospodarstw rolnych. Ostatni raz
Polska uczestniczy³a w Spisie Rolnym w 2002 roku.
Przygotowaniem do PSR by³o
przeprowadzenie w 2009 roku spisu
próbnego. Badanie objêto cztery
gminy wiejskich tj. Gniezno- województwo wielkopolskie, Kamieñwojewództwo podkarpackie, Ko³obrzeg- województwo zachodniopomorskie i Rutki- województwo podlaskie.
GD

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Cisy” ,
72-200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a

og³asza przetarg nieograniczony na budowê
kot³owni gazowej kontenerowej
dla budynku mieszkalnego 35 rodz.
przy ul. Runowskiej 9, 10, 11, 12 w Wêgorzynie.
Szczegó³owy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia w cenie 30 z³, któr¹
mo¿na odebraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego.
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 13.09.2010 r. do godz.10.00 w
siedzibie Zamawiaj¹cego.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 13.09.2010 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Zamawiaj¹cego.
Wadium w wysokoœci 10.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto
Spó³dzielni w PKO BP O/Nowogard nr 95 1020 4812 0000 0802
0004 8991 do dnia 12.09.2010 r.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,
a tak¿e uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni,
b¹dŸ pod numerem tel. 91-39-25-261.

Str
Str.. 5

Ma³a gastronomia
w centrum wsi
(RADOWO MA£E) W centrum wsi Radowo Ma³e znajduje
siê lokal po by³ej dyskotece. Jakiœ
czas temu zyska³ nowego w³aœciciela. Wed³ug zaczerpniêtych informacji w³aœcicielka ma ambitny
plan na poprawê oferty Radowa
skierowanej do mieszkañców i
turystów.
Jak powiedzia³ wójt Radowa
Ma³ego, nabywca obiektu w lutym
wystosowa³ do gminy pismo, z
proœb¹ o wytypowanie potrzeb spo³eczeñstwa, które dziêki dzia³alnoœci obiektu mog³yby zostaæ zaspokojone. W odpowiedzi otrzyma³ informacjê o mile widzianym punkcie
gastronomicznym z lekk¹ kuchni¹.
Coœ w rodzaju ma³ej gastronomii.
Œrodki na urealnienie planów maj¹
pochodziæ z dofinansowania.
- Wiem, ¿e ci ludzie mieli sk³adaæ do unii wnioski na dofinansowanie tego przedsiêwziêcia. Taki
wniosek mo¿na z³o¿yæ do naszego
lidera Lokalnej Grupy Dzia³ania
nawet na 100 tysiêcy z³. To jest finansowane w 50 procentach. Naj-

pierw trzeba samemu wy³o¿yæ ca³¹
kwotê, a potem dostaje siê po³owê
zwrotu - powiedzia³ wójt Józef
Wypijewski.
Z rozmowy z mieszkañcami
³atwo jest wychwyciæ czego w ich
otoczeniu najbardziej brakuje. St¹d
w³aœnie pojawi³ siê pomys³ na taki
biznes. Lokalizacja obiektu pod ten
cel jest wrêcz wymarzona. Nie ulega równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e oferta
powinna byæ elastyczna i uwzglêdniaj¹ca mo¿liwoœci spo³eczeñstwa.
Ka¿dego roku bowiem przedsiêbiorcy oferuj¹ nowe us³ugi lecz
przez niedostosowanie ich do potrzeb i mo¿liwoœci odbiorców prêdzej czy póŸniej plajtuj¹. A stara
prawda mówi, ¿e klient nasz pan.
Miejmy nadziejê, ¿e wizja ma³ej
gastronomii w centrum wsi szybko
stanie siê faktem, zyska wielu zadowolonych klientów, a wieœæ o lokalu
rozniesie siê po okolicy. Szanse na
to s¹ du¿e, zw³aszcza, ¿e w³aœcicielka wychowa³a siê w Radowie Ma³ym i podziela potrzeby mieszkañców.
GD

Jedyny nowy wóz
dla stra¿aków z Wêgorzyna
(WÊGORZYNMO). Tutejsi
stra¿acy maj¹ jedyny nowy wóz
bojowy w powiecie. Zakup ten zawdziêczaj¹ staraniom gminy, która to pozyska³a dotacjê w wysokoœci a¿ 625 tysiêcy z Unii. Z w³asnego bud¿etu gmina do³o¿y³a 205
tysiêcy z³.
Wniosek o nowy samochód stra¿acki wraz z wyposa¿eniem zosta³
z³o¿ony 29 marca br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Zapobieganie zagro¿eniom.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi³a 832 854,12 z³. Maksymalne dofinansowanie wynosi³o 624 640,59
z³. Stra¿acy mieli zapewnione w bud¿ecie 200 tys. z³ (nawet gdyby nie
otrzymali dofinansowania, zosta³by
zakupiony wóz u¿ywany). Doskonale napisany wniosek oraz wysokie
miejsce na liœcie rankingowej da³o
efekt w postaci maksymalnego dofinansowania.
Przetarg na nowy samochód zosta³ ju¿ rozstrzygniêty, wp³ynê³a jedna oferta z firmy z Bielska-Bia³ej.
– Poinformowa³am ju¿ firmê o
tym, ¿e wygra³a przetarg. Samochód
planujemy przekazaæ stra¿akom

podczas do¿ynek powiatowo-gminnych, które odbêd¹ siê u nas 19
wrzeœnia. Samochód ma zostaæ
przekazany gminie do 14 wrzeœnia.
Nikt nie wierzy³, ¿e nam siê uda, to
powiedzia³am - sk³adamy wniosek
i... jest nowy wóz stra¿acki – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Wêgorzyñska stra¿ OSP jest jedyna w powiecie ³obeskim, która ma
nowy samochód bojowy wraz z
wyposa¿eniem.
W roku ubieg³ym radni miejscy
przeznaczyli na zakup samochodu
stra¿ackiego 120 tys. z³. Okaza³o siê
jednak, ¿e kwota ta by³a zbyt niska,
tote¿ za zgod¹ stra¿aków, œrodki te
pozostawiono na rok obecny i do³o¿ono kolejne 80 tys. z³. Tym, sposobem w bud¿ecie gminy znalaz³o siê
200 tys. z³ na samochód dla po¿arników.
MM
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NIK odes³ana
z kwitkiem przez
Intermed

(RESKO). W minionym roku NIK przeprowadza³a kontrole w wybranych przez siebie Zak³adach Opiekuñczo-Leczniczych. Jednym z elementów, które decydowa³y o tym,
które placówki zostan¹ poddane kontroli by³y
skargi pacjentów i publikacje w prasie. Na liœcie znalaz³ siê równie¿ Intermed, ale... jako jedyny w Polsce uchyli³ siê od kontroli.
Na naszym terenie wytypowano dwa zak³ady
niepubliczne – w Szczecinku i w Resku. O ile w
Szczecinku nie by³o najmniejszych problemów,
o tyle w Resku – urzêdniczce NIK-u nie zezwolono na kontrolê.
W protokole pokontrolnym, opublikowanym
w maju br. czytamy: „1 niepubliczny ZOL (15-ty)
„INTERMED” w Resku uchyli³ siê od kontroli
NIK i Delegatura NIK w Szczecinie skierowa³a
do S¹du Rejonowego II Wydzia³ Karny Sekcja
dla spraw o wykroczenia w miejscowoœci £obez
wniosek o ukaranie. W dniu 30 grudnia 2009 r.
S¹d uzna³ Prezesa Spó³ki „INTERMED” za winnego zarzucanego mu czynu stanowi¹cego wykroczenie z art. 98 ustawy o NIK i wymierzy³ mu
karê grzywny”.
Dla wyjaœnienia Art. 98. mówi: „Kto uchyla
siê od kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie lub utrudnia jej prowadzenie, w szczególnoœci przez nieprzedstawienie potrzebnych do kontroli dokumentów, b¹dŸ niezgodnie z prawd¹ informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci
albo grzywny”.
W tej sprawie skontaktowaliœmy siê z delegatur¹ w Szczecinie; oto co na ten temat powiedzia³
nam zastêpca dyrektora:
– To bardzo nietypowy temat. Na miejscu by³a
kontrolerka, ale pan J. Kargul nie dopuœci³ do
kontroli. By³a ponownie – z takim samym skutkiem. Rozpoczêliœmy korespondencjê. Odwo³ywa³ siê, wynaj¹³ prawników, powo³ywa³ siê na
przepisy o dzia³alnoœci gospodarczej, w tym samym czasie mia³ kontrolê z NFZ. Skierowaliœmy
wiêc sprawê do s¹du i s¹d w £obzie wymierzy³
karê grzywny za uchylanie siê od kontroli w
wysokoœci 500 z³. Wyrok w s¹dzie zbieg³ siê z
czasem zakoñczenia ogólnopolskiej kontroli zak³adów opiekuñczo-leczniczych, to te¿ nie by³o
kolejnej próby kontroli – powiedzia³ zastêpca dyrektora delegatury NIK w Szczecinie.
Wysokoœæ grzywny jest zaskakuj¹ca, w obliczu takiej kary za uchylanie siê od kontroli. Wynika z niej, ¿e warto zap³aciæ 500 z³ i mieæ z g³owy
NIK, choæby tylko dla zasady, by udowodniæ, ¿e
tak mo¿na.
MM
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tygodnik ³obeski 17.8.2010 r.

LIST OTWARTY PRACOWNIKÓW
SZPITALA W RESKU
Szanowni Pañstwo,
my pracownicy Szpitala w Resku pragniemy wyraziæ swój niepokój, ¿al i rozgoryczenie postêpowaniem Rady, ale przede
wszystkim Zarz¹du Powiatu w stosunku do
nas jako wieloletnich obecnych pracowników tej placówki.
Rozumiemy ca³oœæ postêpowania dotycz¹cego konkursu na dzier¿awê Szpitala w
Resku i to ¿e jego zamierzeniem jest wy³onienie w przetargu kolejnego dzier¿awcy.
Powiat po wielu latach odkupi³ szpital od
Powiatu Stargardzkiego. Nie uda³oby siê to
jednak, gdyby szpital nie funkcjonowa³, a do
tego przyczyniliœmy siê przede wszystkim
my - jego pracownicy!
Gdyby nie nasza praca, a zw³aszcza postawa w 2004 roku, kiedy zgodziliœmy siê na
przejœcie do innych pracodawców, szpital w
Resku zosta³by wtedy zamkniêty!
Nale¿y jednak w tym miejscu przypomnieæ, ¿e ówczesne w³adze Powiatu £obeskiego, oprócz widzenia potrzeby trwania i
dzia³ania szpitala, równie¿, w odró¿nieniu
od Pañstwa, widzieli potrzebê zainteresowania siê naszym losem. Nie traktowano nas
wówczas jako „dobrodziejstwo inwentarza”, z którym przekazuje siê w dalsz¹
dzier¿awê obiekt szpitala?!
Wtedy, za najwa¿niejsz¹ kwestiê ówczesne w³adze Powiatu uznawa³y utrzymanie
miejsc pracy i poszanowanie naszych praw
pracowniczych przez nastêpne podmioty,
które mia³y obiekt szpitala w Resku wydzier¿awiæ.
A jak to jest teraz? Po spotkaniu z Dyrektorem Szpitala w Gryficach, Panem Petryk¹,
w obecnoœci Starosty Gutkowskiego, cz³onków zarz¹du Trojgi i Sarny, a tak¿e Burmistrza Reska Pana Czerwiñskiego, na szereg
zadawanych przez nas pytañ dotycz¹cych
naszego sposobu dalszego zatrudnienia nie
otrzymaliœmy jakiejkolwiek odpowiedzi!
Pada³y wymijaj¹ce odpowiedzi ze strony
Dyrektora Szpitala w Gryficach, ¿e albo
„nie jest w stanie” na nie odpowiedzieæ,
albo jest na odpowiedzi za wczeœnie? albo
nasze pytania by³y po prostu zbywane przez
Starostê, który co chwilê twierdzi³, ¿e nie s¹
na temat i nie jest to czas na ich zadawanie?!
A kiedy ten czas bêdzie odpowiedni? za rok?
Na wszystkie ¿¹dania Powiatu £obeskiego dotycz¹ce wysokoœci dzier¿aw i
wydatków - wielomilionowych, które chce
ponieœæ na szpital w Resku potrafi³ daæ odpowiedŸ nie wiedz¹c jakie bêdzie mia³ kontrakty od przysz³ego roku ? to mo¿e te jego
zobowi¹zania s¹ nieprawdziwe?!
W umowie podpisanej pomiêdzy Powiatem £obeskim, a SPZZOZ w Gryficach zapewniono pracownikom 12 miesiêczny
okres zatrudnienia. Z wypowiedzi Pana
Dyrektora Petryki wynika, ¿e po okresie
gwarantowanego roku us³ugi kuchni i pralni
bêd¹ wykonywaæ pracownicy z SPZZOZ w
Gryficach, natomiast do sprz¹tania obiektu
zatrudni¹ firmê zewnêtrzn¹. Po tych s³o-

wach wywnioskowaliœmy, ¿e pracê mo¿e
straciæ ok. 20 osób personelu pomocniczego, które bêd¹ musia³y zasiliæ szeregi bezrobotnych. Przedstawicieli Starostwa oraz Nasze miejscowe W³adze perspektywa utraty
stanowisk pracy przez obecnych pracowników w ogóle nie poruszy³a. W zwi¹zku z tym
¿¹damy by zmieniæ zapisy umowy, w których
zapewni siê pracownikom zatrudnienie na
okres co najmniej lat 5-u.
Dlaczego podczas konkursu nie wpisano
do warunków przetargu gwarancji zatrudnienia wszystkich obecnych pracowników
szpitala w Resku i utrzymania jako minimum
poziomu obecnych wynagrodzeñ?!
Dlaczego mimo wczeœniejszych publicznych deklaracji, wyg³aszanych na sesjach
Rady Powiatu £obeskiego, m.in. cz³onków
Zarz¹du w szczególnoœci przez Pana Brodziñskiego, ¿e ka¿da z³otówka z dzier¿awy
szpitala zostanie podwójnie, a nawet potrójnie zwrócona na jego inwestycje, teraz znika
jak kamfora ?! Nadal widzimy odpadaj¹ce
rynny i szereg rzeczy do napraw ?!
Dlaczego na ostatniej sesji Pan Brodziñski powiedzia³, ¿e wp³ywy z przysz³ych
dzier¿aw od szpitala w Gryficach maj¹ byæ
przeznaczone na remonty dróg ?! A mo¿e
w³aœnie te œrodki powinny byæ jednak przeznaczone na us³ugi medyczne dla pacjentów,
badania i inne ? A mo¿e w³aœnie powinny
stanowiæ rezerwê po to, aby nie doœæ, ¿e
utrzymaæ to jeszcze stworzyæ dodatkowe
miejsca pracy w szpitalu w Resku?!
Dlaczego Pan Starosta Gutkowski na
spotkaniu otwartym w Resku mówi, ¿e Powiat teraz mo¿e wydaæ jeszcze dodatkowe
pieni¹dze np, na sprzêt medyczny, czy inne
cele jakie zechce realizowaæ dyrektor szpitala w Gryficach, a wczeœniej nie móg³?!
przecie¿ ten sprzêt ma s³u¿yæ pacjentom!
Dlaczego i po co Powiat £obeski, przekazuje innym podmiotom i samorz¹dom do
dalszego prowadzenia szpital w Resku?!
Skoro Powiat £obeski nie chce sam wykonywaæ swoich zadañ ustawowych, to mo¿e
nale¿a³oby pomyœleæ o rozwi¹zaniu tego
Powiatu?!
Dlaczego Powiat £obeski nie utworzy
w³asnej spó³ki samorz¹dowej do prowadzenia szpitala w Resku, tak jak to siê dzieje w
innych samorz¹dach, zw³aszcza , ¿e teraz
jest w³aœcicielem tego obiektu?! I mówi siê,
¿e wejd¹ w ¿ycie wszystkie ustawy temu
sprzyjaj¹ce?!
Prosimy i ¿¹damy jasnych odpowiedzi na
zadane pytania, gdy¿ czujemy siê bardzo zaniepokojeni obecn¹ nieprzejrzyst¹ sytuacj¹
dotycz¹c¹ naszego dalszego zatrudnienia u
nowego pracodawcy - szpitala w Gryficach
i podjêcia rzeczywistych dzia³añ przez Zarz¹d i Powiat £obeski, które zapewni¹ nam
faktyczne poczucie stabilnoœci pracy i p³acy,
a nie tylko obiecywane!!!
Pracownicy Szpitala w Resku
(pod listem podpisa³y siê 23 osoby)
Resko, 08.07.2010 r.
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LISTY - INFORMACJE

£obez, dn. 25.07.2010 r.

OdpowiedŸ na list otwarty
23 pracowników Szpitala
w Resku z dnia 8.07.2010 r.
Szanowni Pañstwo!
Jestem zmuszony zabraæ g³os w kwestiach reskiego Szpitala, bowiem w spotkaniu, o którym w liœcie piszecie, tak¿e uczestniczy³em. I nie zgadzam siê z treœciami w
tym liœcie zawartymi. Przedstawiacie w nim
zafa³szowany obraz przebiegu spotkania, a
wiêkszoœæ sformu³owañ – delikatnie mówi¹c – to prze- k³amania. Ale do rzeczy!
Faktem jest, ¿e po wielu latach ( powiem dok³adniej: po 9-ciu) Powiat £obeski odkupi³
szpital. Ale jest ju¿ chyba przesad¹ stwierdzenie, ¿e zakup ten „uda³ siê” dziêki pracownikom reskiego szpitala. Nie kwestionujê zas³ug za³ogi w ochronie zdrowia, nawet
wysoce ceniê sobie jej profesjonalizm i zaanga¿owanie. Ale swój wp³yw na przekszta³cenia w³asnoœciowe, jakie ten szpital
przechodzi³, chyba nieco przeceniacie.
Nie podejmujê siê zaœ oceniaæ, która ekipa rz¹dz¹ca Powiatem £obeskim bardziej
przyczyni³a siê do zachowania funkcji tego
szpitala i ochrony jego pracowników. Oceni
to historia i wyborcy w kolejnych wyborach
samorz¹dowych. Z mojego blisko czteroletniego zasiadania w Zarz¹dzie Powiatu wy³ania siê jedynie obraz olbrzymiego wysi³ku
intelektualnego i organi- zacjnego , jaki
obecna Rada Powiatu i Zarz¹d w³o¿yli w
przejêcie obiektu szpitalnego za godziwe
pieni¹dze i zapewnienie za³odze mo¿liwie
korzystnych warunków trwania w zatrudnieniu. Szczególn¹ rolê w zakupie i przysz³oœcio- wym zagospodarowaniu tej placówki odegrali panowie: Zdzis³aw Trojga i
wicestarosta Ryszard Brodziñski. Ostatni z
nich w niektórych krêgach traktowany jest
jako „z³y duch” tego¿ szpitala – zupe³nie
niezas³u¿enie! Gdyby zaœ podpisuj¹cy siê
pod wspomnianym na wstêpie listem otwartym mieli okazjê uczestniczyæ w posiedzeniach wspólnych Komisji przy Radzie Powiatu, to mieliby faktyczny obraz troski radnych Powiatu £obeskiego o los szpitala i
jego pracowników. Zapewniam, ¿e nikt z
radnych nigdy nie myœla³ o Was jak o „dobrodziejstwie inwentarza”.
Wróæmy jednak do spotkania, które odby³o siê w reskim Domu Kultury z inicjatywy dyrektora Petryki. W przeciwieñstwie do
podpisuj¹cych siê pod listem otwartym ja
us³ysza³em wiele konkretnych deklaracji
Dyrektora Petryki. Oto niektóre z nich: Wszystkim dotychczasowym pracownikom, którzy wyra¿¹ tak¹ wolê, gwarantujê
zatrudnienie na czas nieokreœlony ( czytaj:
na umowê sta³¹)
- Pracownikom bêd¹cym na kontraktach
zapewniam zatrudnienie w tej formie na 3
lata.
- Niezmienione warunki wynagrodzenia

zapewniam na 1 rok, w kolejnych latach
wynagrodzenie zale¿eæ bêdzie od wysokoœci kontraktów z NFZ ( tu doda³: „doœwiadczenie wykazuje, ¿e w nastêpnych latach
raczej pomniejszane nie bêdzie”).
- Oddzia³y szpitalne dotychczas funkcjonuj¹ce bêd¹ utrzymane, z tendencj¹ do
rozszerzania zakresu us³ug medycznych. –
W pierwszym roku bêdziemy siê przygl¹daæ funkcjonowaniu szpitala pod k¹tem
mo¿liwoœci jego ewentualnego usprawnienia z gwarancj¹ zatrudnienia pracowników, którzy w wyniku tych usprawnieñ
utraciliby dotychczasowe miejsca pracy.
Jeœli takie deklaracje opisuje siê w liœcie jako: cytujê: „na szereg zadawanych
pytañ dotycz¹cych naszego sposobu dalszego zatrudnienia nie otrzymaliœmy jakichkolwiek odpowiedzi…”, to ja pytam:
Czego Pañstwo podpisuj¹cy siê pod listem
otwartym s³uchaliœcie na tym spotkaniu?
Prawd¹ jest, ¿e na kilka pytañ bardzo
szczegó³owych, które wi¹za³y siê z wysokoœci¹ kontraktu z NFZ b¹dŸ dotycz¹cych
dalszej przysz³oœci szpitala, dyrektor nie
odpowiada³ jednoznacznie, co wydaje siê
byæ zrozumia³e. Jeœli natomiast oczekiwaliœcie Pañstwo po tym spotkaniu, deklaracji dyrektora, który „w ciemno” zagwarantuje wszystkim pracownikom do¿ywotnie
(czytaj: doemerytalne) zatrudnienie i spe³nienie wszystkich pracowniczych ¿¹dañ,
zgodnie z zasad¹ „czy siê stoi, czy siê
le¿y….”, to mogê zrozumieæ Wasze rozgoryczenie. A swoj¹ drog¹ – w spotkaniu doliczy³em siê ponad 40 osób, potem jeszcze
kilka dosz³o, a w „liœcie” swoje niezadowolenie wyrazi³y 23 osoby. Wynika z tego,
¿e druga po³owa uczestników jednak
uwa¿niej s³ucha³a.
W dalszej czêœci Waszego listu pojawiaj¹ siê pytania – zarzuty pod adresem
Starostów. A w nich wk³ada im siê w usta
s³owa, których na sesjach nie powiedzieli,
albo powiedzieli je w zupe³nie innym kontekœcie. Ale trudno siê dziwiæ – wszak na
ostatnich sesjach Rady Powiatu ¿adna z
osób podpisanych pod listem nie mia³a
okazji przebywaæ, st¹d i cytowane wypowiedzi Starostów nie mog³y byæ prawdziwe. Odnoszê nieodparte wra¿enie, ¿e list
ten by³ inspirowany, bowiem podobne
pytania b¹dŸ zarzuty s³ysza³em ju¿ na Sesjach Rady Powiatu, tylko z innych ust.
Nasuwa siê uporczywe pytanie: komu tak
bardzo zale¿y, aby restrukturyzacja reskiego Szpitala nie powiod³a siê???
Z powa¿aniem
Radny Powiatu £obeskiego
Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Ryszard Sarna
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Nowy dyrektor
SP Siedlice
(RADOWO MA£E) 12 sierpnia br. w Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym odby³ siê konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Siedlicach. Ju¿ wiadomo, ¿e dotychczasowa dyrektor Ma³gorzata Zasada ust¹pi
miejsce Ryszardowi Jamro¿emu.
Oferta pani Zasady zosta³a odrzucona z powodu braku kompletu wymaganych dokumentów.
Nowy dyrektor pochodzi z Iñska, gdzie by³
dyrektorem Centrum Oœwiatowo-Kulturalnego.
Nastêpnie zosta³ zatrudniony przez burmistrz
Karpowicz jako kierownik Wydzia³u Oœwiaty i
Kultury w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, ale
po pewnym czasie odszed³ z urzêdu.
(r)

Szukaj¹ ksiêgowej
(SIEDLICE) Urz¹d Gminy Radowo Ma³e
og³osi³ konkurs na stanowisko g³ównej ksiêgowej w Szkole Podstawowej w Siedlicach w
wymiarze pó³ etatu.
Od kandydatów oczekuje siê ukoñczenia ekonomicznych studia magisterskie, ekonomicznych
wy¿szych studiów zawodowych, uzupe³niaj¹cych ekonomicznych studiów magisterskich lub
ekonomicznych studiów podyplomowych. Niezbêdna jest równie¿ co najmniej 3-letnia praktyka w ksiêgowoœci.
W przypadku ukoñczenia œredniej, policealnej lub pomaturalnej szko³y ekonomicznej wymaga siê co najmniej 6-letniej praktyki w zawodzie. Zainteresowany mo¿e równie¿ okazaæ siê
certyfikatem ksiêgowym uprawniaj¹cym do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych lub
œwiadectwem kwalifikacyjnym uprawniaj¹cym
do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Kandydaci winni s¹ z³o¿yæ stosowne dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko g³ównej ksiêgowej w
Szkole Podstawowej w Siedlicach” w Szkole
Podstawowej w Siedlicach. Dokumenty nale¿y
sk³adaæ do 23 sierpnia br.
GD

NietrzeŸwi na drogach
W poniedzia³ek 9 sierpnia br. policjanci zatrzymali na drogach naszego powiatu czterech
nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Tu¿ przed pó³noc¹ w Dobrej, na ulicy Westerplatte, Pawe³ G. kierowa³ motorowerem w stanie
nietrzeŸwym. W nocy przed godzin¹ 3.00 w
£obzie, na ulicy Spokojnej, policjanci zatrzymali
45-letniego Janusza R., który kierowa³ samochodem marki VW Transporter z wynikiem 0,42
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przed
godzin¹ 7.00 na drodze Wo³kowo - Gostomin
policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego zatrzymali kolejnego nietrzeŸwego kierowcê. Tym razem 27-letni Grzegorz S. kierowa³ samochodem
marki VW Passat z wynikiem 0,32 mg/l. Po po³udniu policjanci z Dobrej zatrzymali na drodze Dobropole - Chociewl Kamila S., który kierowa³
motocyklem marki WSK w stanie nietrzeŸwym.
Dodatkowo kierowca ten z³ama³ s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów.
(kp)
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Kiedy drzewa do wycinki?
(POWIAT) Zarz¹dy dróg
maj¹ zawsze pe³ne rêce roboty.
Jak nie dziury w drogach latem
czy zalegaj¹cy zim¹ œnieg, to niebezpieczne, stare drzewa przy
skrajni drogi. Okres letni sprzyja
wzmo¿onym pracom nad przegl¹dem stanu zadrzewienia pasów
drogowych.
Na dziesi¹tki oznakowanychdrzew na skrajni dróg uwagê zwróci³a podczas sesji Rady Gminy w
Radowie Ma³ym radna Marzanna
Taborska. Jak poinformowa³ wójt
gminy, owe drzewa s¹ zaznaczone
przez Zarz¹d Dróg Powiatowych i w
najbli¿szym czasie z pewnoœci¹ zostan¹ wyciête.
O czêstotliwoœci i weryfikacji
takich drzew do wycinki rozmawialiœmy z Sylwi¹ Luberack¹ z Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie.
W jaki sposób drzewa s¹ kwalifikowane do wycinki?
- Sprawdzamy ich stan zdrowotny, czy zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730

ruchu drogowego, czy ograniczaj¹
skrajniê drogow¹ - wszystko, co jest
zwi¹zane z bezpieczeñstwem ruchu
drogowego.
Jak kontroluje siê stan drzew?
- Najczêœciej odbywa siê to w
trakcie przegl¹du wszystkich dróg w
powiecie. Objazd dróg jest robiony
co miesi¹c. Ewentualnie, je¿eli s¹
podania lub ludzie zg³aszaj¹ jakiœ
problem z zagra¿aj¹cym drzewostanem, te¿ to sprawdzamy. Objazd
comiesiêczny dróg prowadzi kierownik sekcji patrolowo- interwencyjnej. Najczêœciej, jeœli czas na to
pozwala, jeŸdzimy w dwie osoby.
Drzewa trzeba zmierzyæ i spisaæ kilometr, na którym siê znajduje. Ogl¹damy je, patrzymy, jak korona wygl¹da. Wybieraj¹c siê w trasê, wiemy,
na których odcinkach zadrzewienie
jest najgorsze. Najgorsze drogi wtedy przegl¹damy i sukcesywnie robimy. Je¿eli uda nam siê zrobiæ przegl¹d to wówczas piszemy wniosek i
za³atwiamy sprawê. Obecnie robimy

przegl¹d drzewostanu w pasie drogowym w Gminie Resko.
Gdzie obecnie trwaj¹ wycinki?
Jeœli chodzi o Gminê Radowo
Ma³e, to wycinka trwa na trasie Pogorzelica- Orle. Tam jest 59 drzew
do wyciêcia. Równolegle wycinka
trwa na drodze znajduj¹cej siê niedaleko w/w, tj. Borkowo- DobraBród, ona biegnie z Borkowa Wielkiego przez Dobr¹. Tam te¿ mamy
podpisan¹ umowê i trwa wycinka.
Ponadto prace trwaj¹ na drodze z
Reska do granicy powiatu przez
£osoœnicê. Droga na Kraœnik zosta³a zakoñczona.
Co dzieje siê z pozyskanym
drewnem?
- Firmy wykonuj¹ce przycinkê,
wykonuj¹ to bezp³atnie i za to zagospodarowuj¹ pozyskany materia³,
jak chc¹. Robimy tak ze wzglêdu na
uci¹¿liwoœæ pracy. Osoba, na której
pole wywróci siê drzewo, równie¿
ma mo¿liwoœæ je kupiæ. Wówczas

tygodnik ³obeski 17.8.2010 r.
powinna z³o¿yæ podanie do ZDP w
£obzie. Nabywca jest wówczas zobowi¹zany do uprz¹tniêcia pasa
drogowego. Jeœli natomiast drzewo
jeszcze stoi, ale zagra¿a bezpieczeñstwu, mo¿e zostaæ odkupione
przez zg³aszaj¹cego, ale musi znaleŸæ firmê z uprawnieniami, która
mu te drzewo zetnie.
Ile w ci¹gu roku wycinacie
drzew?
- Ka¿dego roku jest inaczej.
Przycinki, podobnie jak wycinki,
mo¿na robiæ ca³y rok. Staramy siê co
roku zrobiæ porz¹dn¹ robotê w ka¿dej gminie. Zawsze jeŸdzimy do
miejsc, gdzie drzewa s¹ w najgorszym stanie. Oczywiœcie rozpatrujemy te¿ podania od mieszkañców
czy instytucji, w których informuj¹
o zagra¿aj¹cych drzewach. Wówczas pojedynczo to robimy. Iloœæ
kilometrów dróg w danej gminie nie
przek³ada siê na iloœæ zadrzewienia.
Czy drzewo rosn¹ce w naszym pasie
drogowym jest nasze, sprawdzamy
w geodezji. Czasem nasze drzewa
rosn¹ metr, dwa czy piêæ od drogi.
Dziêkujê za rozmowê.
Gabriela Doroszko
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Szlaban na kontrole
(POWIAT). W szpitalu
trwa ci¹g³a wojna m.in.
o rentgen – kluczowy dla
obu spó³ek sprzêt, bez
którego nie mog¹
prowadziæ dzia³alnoœci.
Wojna ta przenios³a siê
na starostwo, sprawa w
s¹dzie, urzêdnicy przed
szlabanem.
Fakt, i¿ Powiat £obeski zakupi³
szpital, ¿e zosta³ rozstrzygniêty przetarg na œwiadczenie us³ug w reskim
szpitalu od przysz³ego roku, ¿e obecnie dzia³aj¹ce tam prywatne spó³ki s¹
w³aœciwie ju¿ na koñcówce, nie
wp³yn¹³ na zakoñczenie sporów pomiêdzy firmami medycznymi. Jak
widaæ, nic chyba nie jest w stanie
sprawiæ, aby dla dobra pacjentów i
w³asnego (czyli spó³ek) nawi¹zaæ ze
sob¹ wspó³pracê. Brak tej wspó³pracy doprowadzi³ bowiem do tego, ¿e
od stycznia w Resku bêdzie dzia³aæ
SP ZOZ Gryfice. Wszak, gdyby nie
ci¹g³e spory, w których efekcie najbardziej cierpia³ i cierpi nadal pacjent, nie dosz³oby do przetargu na
œwiadczenie us³ug. W reskim szpitalu konflikt trwa nieprzerwanie, jakby nic siê nie sta³o.
Wojna w szpitalu dotyczy wielu
rzeczy i trwa od wiosny ubieg³ego
roku. Rentgen, jako przedmiot niezbêdny do œwiadczenia us³ug, s³u¿y
jako karta przetargowa.
„Intermed” mia³ w ubieg³ym
roku umowê ze Stargardem na ca³oœæ: zarówno na pomieszczenie, jak
i sprzêt. Wydzier¿awia³ „Chirurgowi” us³ugi rentgena. PóŸniej przesta³.
W grudniu na temat rentgena
trwa³y rozmowy ju¿ w £obzie.
„Chirurg” uzyska³ umowê dzier¿awy sprzêtu u likwidatora. Jednak
sprzêt zosta³ zajêty przez komornika, tote¿ umowê dzier¿awy lokalu
uzyska³ od starostwa Intermed.
Dlaczego Intermed?
Jak wyjaœni³ Grzegorz Wasilewicz, sekretarz powiatu, komornik
zaj¹³ rentgen na wniosek wierzyciela – osób fizycznych, ale to byli
pracownicy Intermedu. Byæ mo¿e
przypadkowo... Pomieszczenia
otrzyma³a wiêc firma Intermed,
jako ta, która otrzyma³a od komornika kontrolê nad rentgenem. Podpisane zosta³y zobowi¹zania, ¿e
bêd¹ œwiadczyli us³ugi na rzecz
Chirurga. Potem obie firmy funkcjonowa³y przez kilka miesiêcy, ale
strony nie podpisa³y ze sob¹ ¿adnych umów. Potem zaczê³y siê kontrole wykonywane przez NFZ, czy

Chirurg posiada rentgena. 27 maja
Chirurg przedstawi³ komornikowi
umowê dzier¿awy z likwidatorem,
któr¹ ca³y czas posiada³. Otrzyma³
wiêc dozór nad rentgenem. Tego samego dnia starostwo wypowiedzia³o
firmie Intermed umowê w czêœci
dotycz¹cej pomieszczeñ rentgena,
skoro Chrurg otrzyma³ kontrolê nad
sprzêtem. Obecnie wprawdzie rentgen dzia³a, ale nadal wykorzystuje je
Intermed, a Chirurg nie ma do niego
dostêpu. Do rentgena nie maj¹ te¿
dostêpu pracownicy starostwa powiatowego w £obzie.
Sytuacjê zrelacjonowa³ sekretarz
Starostwa Powiatowego w £obzie
Grzegorz Wasilewicz.
- Byliœmy tam kilkakrotnie w
celu odbioru rentgena – pracownicy starostwa nie zostali jednak
wpuszczeni. Nie by³o ani pana Jacka Kargula ani innego upowa¿nionego pracownika. Oczywiœcie wysy³aliœmy powiadomienia o tym, ¿e
bêdzie taka kontrola, ale powiadomienia wraca³y po dwóch tygodniach - bez odbioru. To ju¿ wielokrotnie siê zdarzy³o, ¿e nikt nie
odbiera naszej korespondencji.
By³y te¿ wczeœniejsze zapowiedzi
kontroli innych pomieszczeñ,
chcieliœmy obejrzeæ tlenowniê,
agregatorniê i rentgena, ale nie zosta³y udostêpnione. Akurat, gdy
przyje¿d¿aliœmy, to nikogo nie
by³o. W czwartek wysz³o kolejne
pismo, ¿e ostatecznie ¿¹damy wydania pomieszczeñ RTG, a jak nie,
to sami przejmujemy je bez obecnoœci przedstawiciela. Ma byæ
przedstawiciel likwidatora. W pi¹tek jednak decyzja ta zosta³a zmieniona i poprzestaliœmy na chêci dokonania kontroli.
Prawnie Chirurg ma sprzêt, ma
umowê na dozór komorniczy, ale w
praktyce nie ma do niego dostêpu –
powiedzia³ sekretarz powiatu Grzegorz Wasilewicz.
Przeci¹ganie tej sprawy mog³oby
wydawaæ siê dziwne, gdyby nie fakt,
i¿ 20 sierpnia mija termin, w którym
Chirurg musi wykazaæ siê przed NFZ
dokumentami poœwiadczaj¹cymi, ¿e
ma mo¿liwoœæ korzystania z RTG, w
to wchodzi m.in. opinia sanepidu, zatrudnienie pracowników.
W miniony pi¹tek do starostwa
przysz³a odpowiedŸ z Intermedu, odnoœnie próby przejêcia przez starostwo pomieszczeñ, jak i sprzêtu
RTG. Pod listem podpisa³a siê kierownik NZOZ Intermed El¿bieta Rochowiec. W piœmie, „jako kierownik
zak³adu” stwierdza „niedopuszczalnoœæ i bezprawnoœæ podejmowanych
przez Zarz¹d Powiatu prób naruszenia posiadania przez tutejszy zak³ad
pomieszczeñ RTG szpitala w Resku,
które wykorzystujemy w zwi¹zku z
prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ me-

Foto: Aneta Gromek

dyczn¹. (...) Nie uznaliœmy za skuteczne Pañstwa wypowiedzenie najmu tych pomieszczeñ przedstawiaj¹c na tê okolicznoœæ w piœmie z dnia
18.06.2010 r. argumenty merytoryczne i prawne”.
Dalej twierdzi, ¿e przekazanie
pomieszczeñ „przed zakoñczeniem
najmu” i przekazania ich innym podmiotom s¹ bezprawne, albowiem
sytuacja prawna dotycz¹ca zajêtych
ruchomoœci nie zosta³a do koñca
wyjaœniona, a postêpowanie s¹dowe
w tej kwestii nadal trwa. „O ile nam
wiadomo wierzyciele zaskar¿yli
czynnoœci komornika w £obzie, który przekaza³ pod dozór sprzêt RTG
Panu Gromowskiemu (prezes Chirurga – przyp. red.) W tej sytuacji
skoro jest to czynnoœæ nieprawomocna nadal sprzêt ten pozostaje
pod nadzorem Pana Jacka Kargula.
Ponownie oœwiadczamy, ¿e do
czasu prawomocnych rozstrzygniêæ
S¹du w tych kwestiach nie udostêpnimy, jak równie¿ nie wydamy pomieszczeñ RTG czy te¿ znajduj¹cego siê w nim sprzêtu.
W tym stanie rzeczy jakiekolwiek dalsze próby zastraszania tutejszego zak³adu i jego personelu w
zakresie przejêcia pomieszczeñ i
sprzêtu uznamy za naruszenie przepisów prawa, w tym u¿ywanie gróŸb
karalnych. (...)
Dalsze nachodzenie naszego zak³adu w tym celu spowoduje powiadomienie organów œcigania o podejmowanych przez Pañstwa bezprawnych próbach wymuszenia okreœlonego zachowania i groŸbach”.
***
W liœcie nie ma niestety ani jednego s³owa odnosz¹cego siê do faktu, ¿e podstawowym argumentem
przemawiaj¹cym za tym, by Intermed i Chirurg pozosta³y jeszcze w
tym roku w obiekcie szpitala w Resku, by³o zapewnienie z³o¿one radzie powiatowej i zarz¹dowi przez
obie firmy, ¿e podpisz¹ porozumie-

nia na korzystanie przez obie firmy
ze sprzêtu znajduj¹cego siê w szpitalu. Obie firmy bowiem w sporej czêœci korzystaj¹ ze sprzêtu, który nie
jest ich w³asnoœci¹. W liœcie nie ma
s³owa o z³amaniu tego zobowi¹zania. Gdyby by³o porozumienie – starostwo nie musia³oby interweniowaæ. Starostwo te¿, jako w³aœciciel
obiektu, teoretycznie ma prawo dokonywaæ kontroli swoich nieruchomoœci i ruchomoœci. O tym, ¿e jest
inaczej, pracownicy starostwa dowiedzieli siê po raz kolejny w miniony poniedzia³ek, gdy przybyli do Reska z zapowiedzian¹ wizyt¹. Na
wstêpie przywita³ ich zamkniêty
szlaban oraz wynajêta przez J. Kargula - ochrona. Pracownicy starostwa pozostawili samochód przed
szlabanem zagradzaj¹cym wjazd na
teren szpitala i przeszli do obiektu.
Tam po raz kolejny dowiedzieli siê,
¿e nie ma nikogo, kto móg³by otworzyæ drzwi do pomieszczeñ, w którym znajduje siê rentgen.
O tym, jak¹ taktykê wobec Intermedu obierze starostwo zdecyduje
zarz¹d w nied³ugim czasie. Obecnie
wystosowywane jest pismo do Intermedu, aby firma wykaza³a siê dokumentami œwiadcz¹cymi, ¿e wywi¹za³a siê ze wszystkich zobowi¹zañ wobec starostwa.
Wprawdzie do stycznia zosta³o
niewiele czasu, ale wiele mo¿e siê
jeszcze wydarzyæ. Jednym ze scenariuszy mo¿e byæ wypowiedzenie
dzier¿awy Intermedowi, inny, ¿e to
Intermed zerwie umowê przed czasem - w ka¿dej z tych opcji oczywiœcie zawsze winny bêdzie powiat, a
byæ mo¿e wojenka trwaæ bêdzie do
grudnia, a mo¿e jeszcze d³u¿ej.
Patrz¹c na to, co dzieje siê w
szpitalu pozostaje podziêkowaæ Zofii Krupie, Halinie Szymañskiej oraz
tym radnym, którzy w grudniu tak
ostro walczyli o to, aby firmy te pozosta³y w szpitalu. Bo dziœ nale¿a³oby zadaæ pytanie – kto zyska³ na tym,
bo przecie¿ nie pacjenci.
MM
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Nowy znak pamiêci w 90 rocznicê Bitwy warszawskiej

W Wêgorzynie arcybiskup Dziêga
poœwiêci³ tablicê Cudu nad Wis³¹
(WÊGORZYNO) Tutejsi
parafianie postawili nowy
znak pamiêci – tablicê
poœwiêcon¹ ks. Skorupce,
który zgin¹³ w Bitwie
warszawskiej, zwanej
Cudem nad Wis³¹. O
znaczeniu tej bitwy dla
Polski i Europy mówi³
arcybiskup Andrzej Dziêga,
metropolita szczeciñskokamieñski, który po mszy
poœwiêci³ tablicê
ufundowan¹ przez
parafian.
Jak co roku, 15 sierpnia, parafia
wêgorzyñska obchodzi œwiêto patronki swojego koœcio³a, pod wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. S¹ to te¿ obchody
ogólnopolskie i œwiatowe, bo w tym
dniu we wszystkich koœcio³ach
œwiêci siê równie¿ dary ziemi, st¹d
te¿ to œwiêto zwane jest tak¿e œwiêtem Matki Boskiej Zielnej. A do tego
to data Cudu nad Wis³¹ i œwiêto
Wojska Polskiego. W tym roku 90
rocznica tamtych wydarzeñ. Parafianie postanowili wiêc dodatkowo
uczciæ obchody ods³oniêciem tablicy upamiêtniaj¹cej ks. Ignacego
Skorupki, który zgin¹³ id¹c z krzy¿em wraz z ¿o³nierzami na bolszewików.
Mszê celebrowa³ arcybiskup
Dziêga wraz pos³uguj¹cymi dziekanem dekanatu ³obeskiego ks. Józefem Cyrulikiem, proboszczem parafii wêgorzyñskiej ks. Karolem Wójciakiem, ks. Andrzejem Koœciuczu-

kiem z Warszawy i ks. Ryszardem
Karapud¹, który przyby³ w rodzinne strony z Doniecka, gdzie jest proboszczem. Koœció³, remontowany
od kilku lat, zyska³ nowe otoczenie.
Wyciêto krzaki, ods³aniaj¹c œwi¹tyniê, wokó³ k³adziony jest polbruk,
na pustym obecnie placu pojawi siê
wkrótce nowa zieleñ. Wœród niej
bêdzie sta³ obelisk z tablic¹, któr¹ w
niedzielê ods³oniêto. Wykonywane
prace i postawienie tablicy parafia
zawdziêcza aktywnoœci cz³onków
Rady Parafialnej, czyli panom Ryszardowi Brodziñskiemu, Zbigniewowi Gutkowskiemu, Andrzejowi
JóŸwiakowskiemu, Krzysztofowi
Makarskiemu i Janowi Piotrowskiemu. Otrzymali podziêkowania.
Arcybiskup Dziêga mówi³ o roli
wraz z Andrzejem JóŸwiakowskim,
a poœwiêci³ j¹ arcybiskup. Wêgorzyno zyska³o nowy znak pamiêci o
swoich przodkach, rodakach, którzy przelewali krew i oddawali ¿ycie
za ojczyznê.
- Pomnik to nauczyciel, ma mówiæ o przesz³oœci i w przysz³oœci –
mówi³ podczas kazania arcybiskup
Dziêga. Jak¿e nam brakuje, tu, na
Pomorzu, takich znaków pamiêci,
wi¹¿acych nas z wa¿nymi wydarzeniami dziej¹cymi siê w ojczyŸnie na
przestrzeni wieków. Dziêki parafianom wêgorzyñskim przyby³ nam
jeden wiêcej – „nauczyciel” dziejów.
KAR

i znaczeniu Maryi w ¿yciu Koœcio³a,
nawi¹za³ do pszczelarzy, którzy
œwiêcili podczas mszy sztandar,
odniós³ siê do Cudu nad Wis³¹, w
ró¿nych kontekstach nawi¹zuj¹c do
wydarzeñ wspó³czesnych. PóŸniej
poœwiêci³ sztandar wêgorzyñskiego
ko³a pszczelarzy (asystowa³y sztandary pszczelarzy ³obeskich) i pob³ogos³awi³ dary ziemi przyniesione
przez mieszkañców.
Po mszy wszyscy przeszli pod
obelisk, na którym umieszczono tablicê z napisem: „Bohaterskim
obroñcom ojczyzny. Ksiêdzu kapelanowi Ignacemu Skorupce oraz
¯o³nierzom Wojska Polskiego poleg³ym w Bitwie Warszawskiej 1920
roku – rodacy”. Jej ods³oniêcia dokona³ dziekan ks. Józef Cyrulik
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S¹ ju¿ kandydaci na burmistrzów

Wybory samorz¹dowe za pasem
(POWIAT) Do
najbli¿szego mo¿liwego
terminu wyborów
samorz¹dowych
pozosta³y trzy miesi¹ce.
Pomimo wakacji
i urlopów niektórzy
kandydaci ju¿ podjêli
decyzje o ubieganiu siê
o mandaty radnych
rad gminnych i
powiatowych, a tak¿e
o ubieganiu siê o urz¹d
wójta lub burmistrzów.
Dzisiaj krótki opis stanu
przygotowañ do
nadchodz¹cej kampanii
wyborczej.
Zgodnie z art. 25 Ordynacji
wyborczej, wybory do rad zarz¹dza siê nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed up³ywem kadencji rad. Zakoñczenie obecnej kadencji rad
gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nast¹pi w dniu 12 listopada 2010 r.,
gdy¿ poprzednie wybory odby³y
siê dok³adnie cztery lata temu. W
zwi¹zku z tym Prezes Rady Ministrów musi zarz¹dziæ przeprowadzenie wyborów nie póŸniej ni¿ 13
paŸdziernika br. (œroda).
Datê wyborów wyznacza siê
na dzieñ wolny od pracy, przypadaj¹cy w ci¹gu 60 dni po up³ywie
kadencji rad. W zwi¹zku z powy¿szym wybory powinny byæ przeprowadzone w niedzielê, w terminie pomiêdzy 14 listopada 2010 r.,
a 9 stycznia 2011 r.
Dzisiaj trudno jeszcze powiedzieæ, o jakiej dacie zdecyduje
premier Donald Tusk, ale z punktu
widzenia ci¹g³oœci w³adzy samorz¹dowej, najlepsz¹ dat¹ by³aby
najbli¿sza, czyli 14 listopada, by
nie tworzyæ zbyt d³ugiej przerwy
w rz¹dzeniu samorz¹dami. Jednak
nieoficjalnie mówi siê, ¿e mo¿e to
byæ 26 listopada. Po wygaœniêciu
kadencji radnych, sami wójtowie
i burmistrzowie bêd¹ wykonywaæ
swoje obowi¹zki do czasu zaprzysiê¿enia nowych radnych oraz
swoich nastêpców, chyba, ¿e wyborcy pozostawi¹ ich na tych stanowiskach.
W naszym powiecie trwaj¹ ju¿
przygotowania do wyborów, cho-

cia¿ niektóre komitety maj¹ wrêcz
dopiête listy radnych, co œwiadczy, ¿e rozpoczê³y pracê du¿o
wczeœniej.
£OBEZ
Cztery lata temu o stanowisko
burmistrza £obza ubiega³o siê
szeœcioro kandydatów: Ryszard
Sola (s. Stefana) – obecny burmistrz, Ryszard Sola (s. Józefa) –
obecny prezes £EC, Krystyna
Bogucka (radna Rady Miejskiej),
Marek Romejko (zmar³), Bogdan
Górecki (radny Rady Miejskiej) i
El¿bieta Pilecka (radna Rady Powiatu).
Burmistrz Sola potwierdzi³, ¿e
bêdzie ponownie ubiega³ siê o wybór na burmistrza. Jego kontrkandydat w drugiej turze Ryszard Sola
z £EC powiedzia³ nam, ¿e jeszcze
nie podj¹³ decyzji, ze wzglêdu na
„z³o¿onoœæ sytuacji” (po prywatyzacji £EC jako prezes ma sporo
nowych zadañ przed sob¹). Jednak na pewno wystartuje do Rady
Powiatu. Równie¿ Bogdan Górecki zdecyduje o kandydowaniu w
najbli¿szym tygodniu, ale te¿ na
pewno wystartuje do Rady Miejskiej. Podobnie Krystyna Bogucka. Start na burmistrza potwierdzi³a El¿bieta Pilecka, z w³asnego
komitetu. Bêdzie równie¿ kandydowaæ do powiatu. Nowym kandydatem w tych wyœcigach mo¿e
byæ szef PSL Micha³ Kar³owski,
ale to na razie wiadomoœci nieoficjalne. To oczywiœcie nie zamyka
listy, bo kandydowaæ mo¿e ka¿dy,
kto chce i spe³ni warunki ordynacji wyborczej.
WÊGORZYNO
Tutaj równie¿ wystartuje urzêduj¹ca burmistrz Gra¿yna Karpowicz. Jej g³ówny konkurent Ryszard Brodziñski, obecny wicestarosta, raczej nie wystartuje, choæ
nie podj¹³ ostatecznej decyzji. Na
pewno wystartuje do Rady Powiatu. Grupa wyborców skupiona
wokó³ Tomasza Mielcarka, Mariana Woltera i Paw³a Bota, popieraj¹ca cztery lata temu Gra¿ynê Karpowicz, dzisiaj chce iœæ samodzielnie do wyborów i nawet s³ychaæ o przymiarkach wystawienia
swojego kandydata na burmistrza.
Najpierw mówi³o siê, ¿e bêdzie
nim Pawe³ Bot, urzêdnik urzêdu
miejskiego i radny powiatowy, ale
jak nam powiedzia³, obecnie nie
jest zwi¹zany z ¿adn¹ grup¹ i nie

bêdzie startowaæ na burmistrza.
Na pewno wystartuje do Rady Powiatu, ale rozwa¿a, z kim mu „bêdzie po drodze”. W tej sytuacji niektórzy mówi¹, ¿e wystartuje Marian Wolter.
Gmina dla Mieszkañców, która zdoby³a wiêkszoœæ w radzie,
rozwa¿a dwie kandydatury – przewodnicz¹cej rady Moniki KuŸmiñskiej i radnego Jana Mazuro.
RESKO
Pewnym kandydatem na burmistrza Reska jest obecny burmistrz Arkadiusz Czerwiñski
(cz³onek PO), startuj¹cy pod szyldem komitetu Gmina dla Mieszkañców. Komitet ma ju¿ przygotowan¹ listê kandydatów na radnych. Podobnie PiS, który w tej
gminie zamkn¹³ listê kandydatów.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê,
¿e jej kandydatem na burmistrza
bêdzie Zbigniew Pa³ubiak. Swoj¹
listê zamyka tak¿e PSL, które chce
wystawiæ tak¿e kandydata na burmistrza. Jego nazwisko mamy poznaæ na pocz¹tku wrzeœnia.
DOBRA
Tutaj bezkonkurencyjna wydaje siê kandydatura obecnej burmistrz Barbary Wilczek, a to z tego
wzglêdu, ¿e chc¹ j¹ poprzeæ nawet
PO i PSL. Obie partie nie wystawi¹ w tej gminie kandydatów na
burmistrza. Jej potencjalny kontrkandydat Wies³aw Bernacki, szef
Zarz¹du Dróg Powiatowych, nie
bêdzie startowaæ na burmistrza,
ale chce powalczyæ o miejsce w
Radzie Miejskiej.
RADOWO MA£E
Tutaj równie¿ siln¹ pozycjê
wyjœciow¹ ma urzêduj¹cy wójt
Józef Wypijewski (nie nale¿y do
partii). Wójt potwierdzi³, ¿e bêdzie ubiega³ siê o reelekcjê. Ma
poparcie komitetu Powiat dla
Gmin.Nie pró¿nuje jego kontrkandydat z poprzednich wyborów, Wies³aw Lorent, który potwierdzi³ nam, ¿e stanie w szranki
wyborcze i bêdzie ubiega³ siê o
stanowisko wójta.
PARTIE I KOMITETY
Jak powiedzia³ nam burmistrz
£obza Ryszard Sola, szef powiatowych struktur PO, cz³onkowie
tej partii bêd¹ startowaæ do Rady
Powiatu , tak jak cztery lata temu,
pod szyldem komitetu Powiat dla

Gmin, zaœ w gminach pod innymi
nazwami (w £obzie 4 lata temu
by³o to £obeskie Porozumienie
Samorz¹dowe). Doda³, ¿e PO ma
ju¿ pe³ne listy z kandydatami we
wszystkich gminach oraz listê do
powiatu. Na burmistrzów wystawia Ryszarda Solê w £obzie i Arkadiusza Czerwiñskiego w Resku,
udzieli poparcia wójtowi Józefowi Wypijewskiemu w Radowie
Ma³ym i burmistrz Barbarze Wilczek w Dobrej. Nie ma swojego
kandydata w Wêgorzynie.
PSL – jak zapewni³ mnie szef
tej partii Micha³ Kar³owski – ma
ju¿ prawie gotowe listy na radnych
we wszystkich gminach i do powiatu, gdzie chce mieæ podwójn¹
obsadê. Przymierza siê te¿ do wystawienia
burmistrzów
we
wszystkich gminach, oprócz Dobrej, gdzie udzieli poparcia urzêduj¹cej burmistrz. Ich nazwiska
mamy poznaæ na pocz¹tku wrzeœnia. Jako jedyna partia przyst¹pi
do wyborów pod partyjnym szyldem, gdy¿ ani PO ani PiS nie wystartuj¹ pod szyldami partyjnymi i
bêd¹ tworzyæ komitety lokalne.
PiS w naszym powiecie prze¿ywa wyraŸne k³opoty. Zamkniêto
biuro poselskie przy ul. Koœciuszki. Nie widaæ aktywnoœci publicznej, choæby przy niedawnych wyborach prezydenckich. Jednak do
wyborów samorz¹dowych przygotowuje siê. Ma „zapiêt¹” listê na
radnych w gminie Resko. Jak nam
powiedzia³ Krzysztof Korniluk,
szef ko³a powiatowego, partia jest
na etapie kompletowania kandydatów i jest za wczeœnie, by mówiæ o
nazwiskach.
Samoobrona przez ostatnie
lata prze¿ywa³a spadek popularnoœci, ale nie zniknê³a z lokalnej
sceny politycznej, bo choæby w
niedawnych wyborach prezydenckich zg³osi³a kandydatów do
komisji wyborczych. Jednak w
wyborach nie wystartuje pod w³asnym szyldem, bo nie ma komu
organizowaæ struktur.
To oczywiœcie dopiero przymiarki do wyborów, ale jak widaæ
niektórzy potraktowali je powa¿nie i ju¿ s¹ mocno zaawansowani
w przygotowaniach, zaœ inni dopiero zaczynaj¹ siê organizowaæ.
Wkrótce przyjdzie czas i na ocenê
minionej kadencji i na poznawanie programów wyborczych. Oby
by³y.
Kazimierz Rynkiewicz
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Dzieci z terenów zalanych s¹ ju¿ w £obzie

Bogaty program dla dzieci kolonijnych
(POWIAT). Od poniedzia³ku
goœcimy dzieci i m³odzie¿ z Lubomi na Œl¹sku. Pocz¹tkowo na koloniê do £obza mia³y przyjechaæ
dzieci z gminy Wilków. Jednak, jak
siê okaza³o, tamtejsze dzieci mia³y
bardzo du¿o propozycji wyjazdów, tote¿ starostwo poszuka³o
innej gminy, która równie¿ ucierpia³a w powodzi.
– Uda³o mi siê zorganizowaæ
10. dniowy wypoczynek dla 30.ga
dzieci w wieku od 6. do 15. lat. Kolonia jest w Domu Dziecka. Kierownikiem kolonii zosta³a dyrektor DDz
ze wzglêdu na administracjê. Koordynatorem bêdzie te¿ osoba z DDz ze
wzglêdu na to, ¿e zna ten teren. To
ona bêdzie jeŸdzi³a z dzieæmi po terenie i wszystko za³atwia³a. Z Lubomi natomiast przyjecha³o trzech
opiekunów. Kierownik kolonii nie
dostaje wynagrodzenia. Koordynator – dostaje, bo pracuje w czasie
urlopu. Wychowawcy – równie¿ dostan¹ wynagrodzenie. Zatrudniamy
ratownika. Mia³am wielkie problemy, by go znaleŸæ, bo okazuje siê, ¿e
w powiecie ³obeskim nie ma wielu
ludzi z uprawnieniami. Znalaz³ siê
cz³owiek z Reska – powiedzia³a dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji
Teresa £añ.
Z Lubomi do £obza jest 550 km.
Dzieci wyjecha³y 15. sierpnia, a dotar³y do £obza – 16. Czêœæ wycieczek, które s¹ tu zaplanowane, bêd¹
w kosztach utrzymania kierowcy,
który przyjecha³ z Lubomi i pozostanie a¿ do koñca turnusu. Kierowca
otrzyma³ nocleg wraz z dzieæmi.
Niedawno odby³o siê spotkanie z
burmistrzami i przedstawicielami
gmin, dyr. PCPR, dyr. D.Dz. i ksiêgow¹. Podczas spotkania zosta³ zaproponowany podzia³ cenowy. Pocz¹tkowo by³ pomys³, ¿e ka¿da z
gmin zorganizuje coœ na swoim terenie, ale okaza³o siê, ¿e w urzêdach nie
jest to prost¹ spraw¹ ze wzglêdu na
przepisy. Ostatecznie T. £añ zarejestrowa³a w Kuratorium wypoczynek, co te¿ wi¹za³o siê z kwalifikacjami budynku, sprawami administracyjnymi, wymogami higienicznymi, p.po¿, z kwalifikacjami kadry.
Wprawdzie kolonia jest zarejestrowana w MEN, ale nie jest to kolonia
finansowana przez Ministerstwo.
A jak to siê sta³o, ¿e nie przyjecha³y do nas dzieci z Wilkowa? Teoretycznie wszystko by³o ju¿ za³atwione, zabrak³o przys³owiowego
„zapiêcia na ostatni guzik”. Gdy dyrektor Wydzia³u Promocji i Oœwiaty
zadzwoni³a, by ostatecznie potwierdziæ przyjazd dzieci z Wilkowa, dowiedzia³a siê ¿e nic z tego nie bêdzie,
bo w³aœnie najm³odsi mieszkañcy
gminy wyje¿d¿aj¹ do Niemiec. Za-

proponowano w zamian wys³anie do
£obza grupy studentów.
- Studentów nie chcieliœmy, bo to
jest zupe³nie inny charakter. Co my
tu studentom zaproponujemy? Jeœli
mia³oby to byæ robione na si³ê, to
lepszym wyjœciem by³o rozstanie siê.
Przykro nam by³o, bo z naszej strony
poczyniliœmy wiele starañ, a oni tak
nas potraktowali.
Z gmin¹ Lubomia mamy z kolei
bardzo dobr¹ wspó³pracê. Pani bardzo stara siê, by to wszystko zagra³o.
Zaproponowaliœmy gminom, by partycypowa³y w kosztach w zale¿noœci
od liczby mieszkañców, tak aby podzia³ by³ w miarê sprawiedliwy –
powiedzia³a dyrektor Teresa £añ.
Zgodnie z wyliczeniem starostwo
przeznaczy³o na koloniê 10.753 z³,
natomiast poszczególnym gminom
przypad³y kwoty: Dobra – 2.918 z³,
£obez 9.415 z³, Radowo 2.454 z³
Resko 5.408, Wêgorzyno – 4.774 z³.
Powiat wybra³ wydatki, które
pokrywaj¹ wynagrodzenie dla wychowawców, kieszonkowe dla dzieci, Lubomia p³aci za: ubezpieczenia,
wszystko, co wi¹¿e siê ze sprawami
kadrowymi oraz jedn¹ wycieczkê.
Pozosta³ymi kosztami podziel¹ siê
gminy.
Koloniœci otrzymaj¹ wyprawkê,
któr¹ uszy³y panie z CIS-u. W wyprawce znajduj¹ siê: dresy i pi¿amy.
Dodatkowo starostwo zakupi³o dla
dzieci czapki. Ka¿de dziecko ma
swój rêcznik z wyhaftowanym imieniem. Oczywiœcie zarówno imiona
dzieci, jak i ich wymiary by³y znane
ju¿ du¿o wczeœniej. Poduszeczki i
rêczniczki dzieci zabior¹ ze sob¹.
Dla dzieci starostwo przygotowa³o
równie¿ woreczki z napisem „Powiat £obeski Naturalnie”, które
mog¹ s³u¿yæ równie¿ za plecaczki.
W programie kolonii jest sp³yw
kajakowy, na ³atwej do pokonania
trasie – Rze¿yno – P³oty.

- To s¹ ma³e dzieci, mog³y nigdy
nie p³ywaæ, wiêc sp³yw zorganizowany jest na prawie stoj¹cych wodach. Bêd¹ tam ratownicy, ale my
równie¿ dajemy swojego, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dzieci. Bêdzie
wycieczka Œwiêtoborzec – Stado
Ogierów, gdzie dzieci pojad¹ na rowerach - 25 rowerów ma DDz, resztê
wypo¿yczamy z CIS-u. Na miejscu
bêd¹ jeŸdziæ konno, póŸniej rozpalimy ognisko. Kolejna wycieczka zaplanowana jest do Miêdzyzdrojów i
Wolina do centrum S³owian i Wikingów. Dzieci zwiedz¹ zagrodê
¿ubrów, Galeriê Gwiazd i pobêd¹ na
pla¿y strze¿onej, tam równie¿ bêdzie
ratownik od nas. Zaplanowaliœmy
te¿ wyjazd do Œwidwina na basen,
krêgielniê, i bazê wojskow¹. Szczególnie dla ch³opców jest to atrakcja.
Dziêki wspó³pracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie dzieci nieodp³atnie zwiedz¹ wystawê. W Szczecinie pójd¹ na wie¿ê widokow¹, do
planetarium, multikina, zjedz¹ coœ w
Mac Donaldzie. Nastêpna wycieczka zaplanowana jest do Ko³obrzegu
a tam wejœcie na latarniê morsk¹.
Chcemy zaproponowaæ rejs statkiem
pod warunkiem, ¿e bêdzie ³adna pogoda. Mo¿e zwiedz¹ Muzeum Minera³ów, mo¿e posiedz¹ na pla¿y. W
Radowie Ma³ym z kolei by³yby zajêcia warsztatowe, jakie prowadzone
s¹ tam w ramach zielonej szko³y.
Przewidujemy materia³y papiernicze, plastyczne, by w razie niepogody rysowa³y i gra³y. Burmistrz Reska
zaproponowa³, ¿e postara siê, by
dzieci zwiedzi³y Resko,ratusz, halê
sportow¹ i skorzysta³y z niej – w
dniu, kiedy bêdzie sp³yw kajakowy.
Mamy program alternatywny,
gdyby pada³o – mamy £obeski Dom
Kultury z filmami, halê sportow¹ w
£obzie i zajêcia w Radowie Ma³ym.
Liczymy na to, ¿e jednak pogoda
bêdzie – powiedzia³a T. £añ.

Jak siê dowiedzieliœmy, gmina
Jak starostwo trafi³o na tê gminê?
Szukaj¹c metod¹ prób i b³êdów, patrz¹c na gminy, które by³y najbardziej zalane, po którymœ telefonie
okaza³o siê, ¿e ta gmina skorzysta z
pomocy.
- Aktywnie w³¹czy³y siê wszystkie gminy, burmistrzowie chcieli
przekazaæ pomoc. Gdyby, zamiast
kolonii, przekazaæ pieni¹dze dla którejkolwiek z gmin, to przy ich potrzebach, jest to bardzo niewiele. Natomiast tutaj pomoc kierowana jest do
najbardziej potrzebuj¹cych. Przy
okazji skorzystaj¹ nasze dzieci z
DDZ. Autokar jest 45.osobowy,
dzieci, które zostaj¹ na wakacje, skorzystaj¹ z tych wszystkich form wypoczynku. Wszystkie dodatkowe
wejœciówki, bilety bêd¹ p³acone z
pieniêdzy DDz, ale ju¿ transport bêdzie p³acony ca³oœciowo i nasze
dzieci z tego skorzystaj¹. Tak jest
zorganizowana praca DDz, ¿e wychowawcy bêd¹ jeŸdzili z dzieæmi z
DDz, co te¿ jej plusem, bowiem te
osoby, które przyje¿d¿aj¹ tu do pracy, w ogóle nie znaj¹ naszego terenu.
W tym bêd¹ uczestniczy³y nasze
dzieci. Podobnie bêdzie z wy¿ywieniem, aby nie by³o tak, ¿e dzieci kolonijne dostaj¹ np. batonika, a nasze
nie. Nie bêdzie zró¿nicowania. Ró¿nica bêdzie taka, ¿e dzieci z DDz. nie
otrzymaj¹ jednakowych pi¿am i dresów, bo one to po prostu maj¹. Dla
tych dzieci to jest dom i one tu mieszkaj¹. Zosta³y wyznaczone pokoje,
gdzie bêd¹ mieszka³y dzieci kolonijne, jest wyznaczona œwietlica, aneksy kuchenne.
Do akcji w³¹czy³a siê policja –
przyjdzie i zrobi prelekcjê bezpieczne wakacje. Policja przeka¿e jakieœ
upominki. Wychowawcom przeka¿emy ksi¹¿ki i album dla w³adz gminy - doda³a T. £añ.
MM
FOTO: Starostwo £obez
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Termomodernizacja szkó³ pe³n¹ par¹
(POWIAT) W 2009 roku Gmina £obez z³o¿y³a wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o dofinansowanie
projektu pn. „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego”. Gmina £obez uzyska³a
dofinansowanie i jest Liderem
projektu. Realizacja odbywa siê
wspólnie z partnerami: Gmin¹
Wêgorzyno, Gmin¹ Resko,
Gmin¹ Radowo Ma³e oraz Gmin¹
Dobra.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 17,5 mln PLN z czego kwota
dofinansowania z Funduszu Spójnoœci wynosi 8,7 mln PLN 50%.
Reszta zostanie pokryta ze œrodków
w³asnych gmin.
O celach i przebiegach realizacji projektu rozmawialiœmy z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹.
Celem podstawowym idei modernizacji jest oszczêdnoœæ polegaj¹ca na mniejszym zapotrzebowaniu na moc ciepln¹, jeœli chodzi
o ogrzanie budynków. W tym celu
zaplanowano wymianê systemów
grzewczych i docieplenie budynków. Otrzymujemy efekt oszczêdnoœci typowo finansowej. Sama
wymiana okien, która nast¹pi³a w
roku ubieg³ym w placówkach
oœwiatowych
spowodowa³a
oszczêdnoœæ na poziomie 15-20
proc. dziêki czemu ju¿ zmniejszaliœmy moc zamawian¹ wczeœniej w
£EC- u. Docieplenie budynków
spowoduje, ¿e oszczêdnoœæ bêdzie jeszcze wy¿sza. Po drugie
dzia³aj¹ wzglêdy typowo ekologiczne co jest kolejnym plusem.
Trzeci plus, to po dociepleniu budynków z zewn¹trz na styropianie
bêdzie po³o¿ony tynk i porz¹dna
elewacja - efekt wizualno-estetyczny.
Liderem projektu jest Gmina
£obez. W³adzom miasta temat od
razu uzna³y za interesuj¹cy lecz jako
pojedyncza gmina nie byli w stanie
podo³aæ zadaniu. Barier¹ by³a kwota kilkunastu milionów. - To by³a
kwota zaporowa, wiêc zainteresowa³em tym projektem s¹siednich
szefów gmin. Wyrazili du¿e zainteresowanie, w zwi¹zku z tym zaproponowa³em, by robiæ ten projekt
wspólnie. Maj¹c do dyspozycji
nowo powo³any Wydzia³ Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego – mog³em
sobie na coœ takiego pozwoliæ.- powiedzia³ burmistrz Sola.
Projekt jest w 50 % dotowany
przez Funduszu Spójnoœci. Czy coœ
mo¿e spowodowaæ wstrzymanie,
b¹dŸ utratê dotacji?

Harmonogram prac zosta³ podpisany przez obie strony – przez
gminê £obez jako lidera i instytucjê,
która finansuje. Jest to dokument
doœæ rygorystyczny, ale gmina ma
uzgodnienia z Narodowym Funduszem, ¿e jeœli z wa¿nych powodów,
trzeba bêdzie przesun¹æ jakiœ
obiekt, wyd³u¿yæ lub skróciæ czas na
wykonywanie prac termo na tym
obiekcie, to wystarczy, aby lider
powiadomi³ Narodowy Fundusz,
jako p³atnika, ¿e takie coœ mo¿e
mieæ miejsce. Nie ma niebezpieczeñstwa, ¿e niewykonanie w czasie
powoduje brak dotacji, o któr¹ gmina z³o¿y³a wniosek. Nie ma takiej
opcji, aby ktoœ nie przyst¹pi³ do termomodernizacji. Cyklicznie, œrednio raz na dwa miesi¹ce informujê
Narodowy Fundusz o postêpie prac.
Gminy bardzo powa¿nie podchodz¹
do zadania.
W ramach projektu wykonana
zostanie kompleksowa termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci
publicznej.
W Gminie Resko prace wci¹¿
trwaj¹ w Szkole Podstawowej, w
sali gimnastycznej, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Resku oraz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
£osoœnicy. Prace zakoñcz¹ siê do
koñca wrzeœnia br. Uda³o siê natomiast sfinalizowaæ termomodernizacjê Szko³y Podstawowe w £osoœnicy i £abuniu Wielkim.
Na przysz³y rok pozostawiono
prace w Przedszkolu Miejskim w
Resku, Centrum Kultury, Szko³ê
Podstawow¹ w Starogardzie.
W Gminie Radowo Ma³e w
przysz³ym roku rozpoczn¹ siê prace
termomodernizacyjne w Zespole
Szkó³ Publicznych i Przedszkolu w
Radowie Ma³ym, Urzêdzie Gminy
oraz œwietlicy wiejskiej w Gostominie. W 80% wykonano prace w
Szkole Podstawowej w Siedlicach.
Pierwsze prace wykonano w komplecie w Gminnym Oœrodku Kultury w Radowie M³.
W Gminie Dobra na finiszu
znajduj¹ siê prace w Szkole Podstawowej w Dobrej oraz gimnazjum.
W gimnazjum zosta³a ju¿ wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
ocieplono budynek i zmodernizowano centralne ogrzewanie. Do 20
sierpnia wszystkie prace powinny
zostaæ ukoñczone i nast¹pi odbiór
techniczny. W SP Dobra prace potrwaj¹ d³u¿ej, bo czas przewidziany
zosta³ do 15 paŸdziernika br. Stolarka okienna i drzwiowa jest ju¿ wymieniona oraz izolacja fundamentów. Prace nad modernizacj¹ CO
zakoñcz¹ siê do koñca sierpnia, tak
aby dzieciom i pracownikom szko³y

nie utrudniaæ powrotu do obowi¹zków. Na przysz³y rok od³o¿ono prace modernizacyjne w SP Wojtaszyce oraz Urzêdzie Miejskim.
W Gminie Wêgorzyno zgodnie
z harmonogramem trwaj¹ prace w
Szkole Podstawowej w Wêgorzynie, Przedszkolu Publicznym oraz
Bibliotece Publicznej. Œwietlice
wiejskie w Sielsku, Mieszewie,
Mielnie oraz Runowie zostan¹ wyremontowane w 2011 roku.
W SP Wêgorzyno w zesz³ym
roku zosta³a zrobiona termomodernizacja zewnêtrzna budynku, stropy
oraz w³¹czono salê gimnastyczn¹.
Jednak¿e nie wykonano modernizacji centralnego ogrzewania wêglowego. Jak siê okazuje, owe przeciwnoœci losowe wysz³y na dobre. W
zwi¹zku z tym, ¿e gmina jest gazyfikowana, szko³a podstawowa, biblioteka publiczna oraz przedszkole bêd¹ docelowo w³aœnie ogrzewane gazem. W przedszkolu prace
wewn¹trz zosta³y na tyle ukoñczone, ¿e od 1 sierpnia br. dzieci mog¹
ju¿ do niego uczêszczaæ. Pozosta³e
prace potrwaj¹ do oko³o po³owy
sierpnia. W SP Wêgorzyno zakoñczono ogrzewane na tyle, aby od 1
wrzeœnia dzieci mog³y siê na spokojnie wróciæ do szko³y. Remont
biblioteki potrwa najd³u¿ej, bo do
koñca wrzeœnia. Pierwszeñstwo
mia³y szko³y i przedszkola, które
musz¹ byæ gotowe wraz z pierwszym dzwonkiem.
W Gminie £obez w tym roku,
zgodnie z harmonogramem prac s¹
trzy budynki: SP1, SP2 i Przedszkole Miejskie. Poza tym zostanie jeszcze osiem budynków. W przysz³ym
roku bêd¹ termomodernizowane
nastêpuj¹ce budynki- dokoñczenie
SP2, gdy¿ zosta³a rozpisana na dwa
lata; Szko³a w Be³cznej, Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych, M-GOPS,
Budynek Urzêdu Miasta oraz Bi-

blioteka Publiczna oraz Dom Kultury zosta³y przesuniête na 2012 rok.
Prace nad tymi obiektami zamkn¹
siê w roku kalendarzowym. Ma³y
budynek na stadionie i budynek na
Pl. Spó³dzielców, gdzie mieœci siê
m.in. ARMiR i Urz¹d Skarbowy
planowane s¹ równie¿ na 2012 rok.
Wtedy te¿ gminê czeka najwiêcej
pracy.
- W czwartek rozmawia³em z
Narodowym Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Czekamy na pieni¹dze. W tym tygodniu przyjdzie czêœæ kwoty z tytu³u
refundacji kosztów poniesionych w
latach 2007-2009 na termomodernizacje, które Gmina £obez i inne
wykonywa³y w latach wczeœniejszych, nie bazuj¹c jeszcze na dotacji. W najbli¿szym czasie spodziewamy siê pierwszej transzy zaliczki
w wysokoœci 3 milionów z³. Refundacja i zaliczka umo¿liwi nam zap³acenie za prace ju¿ wykonywane
na naszych placówkach.- powiedzia³ burmistrz £obza.
Zaliczka przekazywana jest na
prace bie¿¹ce. W trakcie ich postêpu, bêd¹ przychodziæ kolejne transze zaliczek. Zasada, która obowi¹zuje w tym dofinansowaniu w ramach programu operacyjnego infrastruktura i œrodowisko jest nastêpuj¹ca: beneficjent, który znalaz³ siê
na liœcie windykatywnej i podpisa³
umowê, otrzyma dofinansowanie.
Najpierw tak jak gminy otrzymuje
refundacjê kosztów poniesionych w
latach 2006 do 2009. W przypadku
Gminy £obez to jest zastrzyk finansowy na poziomie 600-700 tys. z³.
Narodowy Fundusz przyj¹³ tak¹
zasadê – najpierw wyp³acamy beneficjentowi refundacjê kosztów poniesionych. W czwartek dotar³a do
urzêdu dobra informacja. W tym
tygodniu sp³ynie czêœæ refundacji w
kwocie oko³o 300 tys. z³.
GD
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Radny Pa³ubiak pyta o „cudze” œmieci?
(RESKO) Wraz z koñcem
2012 roku zgodnie z wymaganiami unijnymi maj¹ zostaæ zamkniête zintegrowane wysypiska
œmieci, niespe³niaj¹ce okreœlonych norm. Ich miejsca zast¹pi¹
unowoczeœnione sk³adowiska odpadów komunalnych. Ju¿ dziœ
wiele gmin zadaje sobie pytanie co stanie siê z ich œmieciami. Inne
z kolei poddaj¹ w¹tpliwoœci, czy
aby obecne wysypiska wystarcz¹
im do tego czasu.
Ziarnko niepokoju zasia³ wœród
reskiego spo³eczeñstwa radny Zbigniew Pa³ubiak (na zdjêciu), dziel¹c
siê podczas sesji swoimi spostrze¿eniami po wizycie na gminnym wysypisku œmieci w Komorowie.
- Ostatnio mia³em okazjê byæ na
sk³adowisku odpadów w Komorowie. Jest ono bardzo intensywnie
zape³niane. Równie¿ przez mieszkañców gmin Nowogard i Golczewo. W zwi¹zku z tym mam pytania.
Kilka miesiêcy temu pan burmistrz
informowa³ radê, ¿e R-XXI z³o¿y³
wniosek do Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i ten wniosek
zosta³ przychylnie rozpatrzony. W
zwi¹zku z tym pytam, na jakim etapie s¹ prace budowy sk³adowiska w
S³ajsinie. Czy rozpoczê³y siê, czy
nie, bo wiemy, ¿e nasze sk³adowisko
bêdzie funkcjonowaæ do 2012 roku.
Jeœli w S³ajsinie nie zostanie wybudowane, to bêdziemy musieli gdzieœ
odpady wywoziæ, a to mo¿e wi¹zaæ
siê z du¿o wiêkszymi kosztami dla
mieszkañców - powiedzia³ radny.
Jak powiedzia³ burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiñski, sk³adowisko w Komorowie s³u¿y³o g³ównie
gminie Resko.
- Tak by³o przez wiele lat i dla
nas wystarczy³oby, ale przepisy
zmieni³y siê. Sk³adowisko ma pozwolenie na dzia³alnoœæ jako sk³adowisko zintegrowane tylko do
2012 roku. W S³ajsinie by³o takie
samo sk³adowisko jak nasze w Komorowie, ale nie dosta³o pozwolenia na dalsz¹ dzia³alnoœæ i zosta³o
zamkniête z dniem 31 stycznia 2009
roku. Tam odpady zwozi³y g³ównie
gminy Nowogard i Golczewo.
Zwrócili siê do nas, czy mog¹ woziæ
odpady do nas, do czasu wybudowania nowego, czyli do koñca 2012
roku. Po dyskusjach zgodziliœmy
siê. Z tytu³u sk³adowania odpadów
odprowadza siê op³aty œrodowiskowe do Urzêdu Marsza³kowskiego,
które czêœciowo wracaj¹. W tym
przypadku 50 proc. wraca do gminy.
Dla nas s¹ to kwoty 400 tys. z³ powiedzia³ burmistrz.
W dalszej rozmowie obawy
przed przedwczesnym zape³nie-

niem sk³adowiska zosta³y rozwiane.
Gmina Resko podpisuje ze S³ajsinem umowy co pó³ roku. Jedna obowi¹zuje do koñca kwietnia, tak ¿eby
zobaczyæ, jak wygl¹da sytuacja po
zimie. Druga natomiast do koñca
wrzeœnia, gdy¿ tendencja pokazuje,
¿e w okresie letnim wywozi siê
wiêksz¹ iloœæ odpadów.
- Zawsze wysy³am geodetê na
sk³adowisko, który sprawdza, ile fizycznie jest tych œmieci. Op³aty pobiera siê za tonê odpadów. Dlatego
iloœæ wwo¿onych œmieci
nie stanowi o
ich objêtoœci
po czêœciowej
degradacji i
utylizacji. Nasze wysypisko
ma objêtoœæ
73 tysiêcy m
szeœc. Tyle
teoretycznie,
zgodnie z projektem, mo¿e

Wandale mieli zabawê

(£OBEZ) Po gor¹cej pi¹tkowej nocy, w sobotê rano pracownicy PCK i LOK przychodz¹c do
pracy ujrzeli niecodzienny widok.

Ktoœ poprzewraca³ dwa du¿e
pojemniki s³u¿¹ce do zbierania
odzie¿y u¿ywanej.
Wandale, zapewne uznaj¹c to za
dobr¹ zabawê, powyci¹gali odzie¿ z

pojemników i powi¹zali j¹ na bramie. Pojemniki s¹ w³asnoœci¹ firmy
zbieraj¹cej odzie¿ dla PCK. Odzie¿
sk³adali mieszkañcy miasta. Komu
wandale zrobili na z³oœæ?
(r)

pomieœciæ œmieci. Na koniec stycznia 2009 by³o zape³nionych 17 tys.
m szeœc., we wrzeœniu 21 tys. m
szeœc. Aneks obowi¹zuje do 30
wrzeœnia br. i znów bêdê wymaga³,
aby geodeta tam pojecha³ i zmierzy³,
ile jest œmieci. Myœlê, ¿e trzymamy
rêkê na pulsie - t³umaczy³ burmistrz.
Póki co, najwiêkszym problemem powsta³ym podczas u¿yczenia
sk³adowiska dla innych gmin by³o
zniszczenie drogi ³¹cz¹cej Resko z
Komorowem. O zaistnia³ym fakcie
i pomyœlnym finale sprawy pisaliœmy kilka tygodni temu. Jak powiedzia³ burmistrz, Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie stan¹³ na wysokoœci zadania i zrobi³ tê drogê. O
efekcie prac mo¿na powiedzieæ:
niebo a ziemia.
Jak ju¿ wiadomo, gmina kontroluje sytuacjê przyrostu odpadów na
sk³adowisku. Pocieszaj¹cy jest jednak fakt, ¿e wœród nas s¹ tacy, którzy
maj¹ na uwadze dobro œrodowiska i
przygl¹daj¹ siê sytuacji z ró¿nych
perspektyw.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
£obez, sprzedam sukniê œlubn¹
bia³¹ sznurowan¹, raz u¿ywan¹,
jednoczêœciow¹, na wzrost 165 cm.
Tel. 693 391 105.
Sprzedam broñ myœliwsk¹ (dubeltówka Iz 12).Tel. 91 39 76 898 lub
692 035 105
Trak taœmowy z ostrzark¹, szlifierkê
do du¿ych powierzchni i inny sprzêt
stolarski sprzedam. ( Likwidacja
stolarni ). Tel. 692 405 612, 91 395
2188.
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 prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Kupiê grunty rolne. Tel. 669 672
355.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awie lokal o powierzchni
200 mkw na dom weselny w Wysiedlu. Obok koœcio³a z XVI w. Tel. 602
580 653 (gm. £obez)

Wyjazdy po towar £ódŸ, Warszawa nowym 9-osobowym
Citroenem Jumper Max. Tel.
691 366 665.

Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie, 80 mkw, dzia³ka 342 mkw.
Cena do negocjacji. Tel. 91 397
4530, 607 442 135.
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ
us³ugowo-handlow¹ w centrum
£obza. Tel. 608 335 881.
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.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. u¿ytkowa 112 mkw
plus dwa budynki gospodarcze ,
cena 190 tys. z³. Tel. 663 036 912 lub
665 497 211.
Sprzedam, wydzier¿awiê lub wniosê do spó³ki nieruchomoœæ. Dzia³ka
7800 mkw., budynki 700 mkw, w tym
mieszkanie 180 mkw. ogrodzone.
Wszystkie media, w³asna trafo stacja, 500 m od drogi 148 Drawsko
Pom. - £obez. Cena 800 tys. z³, raty
roczne. Tel. 604 105 423, 602 580
653.
Poszukujê powierzchni magazynowej do wynajêcia min. 300
mkw. na terenie powiatu.
Tel. 506 135 335.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

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

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

Region
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Sprzedam drewno kominkowe i
opa³owe. Tel. 603 285 438.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Powiat œwidwiñski
I.D.Marketing S.A. poszukuje osób
z samochodem do roznoszenia gazety reklamowej na terenie Œwidwina i okolic.
Kontakt 667900918, 914624616 w
ogodzinach od 10 do 16.
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie
na osiedlu Orzeszkowej 4 pokojowe, 68 mkw., II piêtro. Tel. 695
146 910
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze + piwnica, pom. gosp., niski czynsz, 37 mkw. Tel. 91 397
6453
Sprzedam mieszkanie 3 pok. o pow.
45 mkw. centrum £obza, parter. Tel.
600 898 424
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 150.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie, parter. Tel. 91 397 5088.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 160.000 z³. Tel. 888 169 572.
Mieszkanie do wynajêcia, 38 mkw.,
w centrum £obza na drugim piêtrze
w bloku spó³dzielczym, p³atne za
pó³ roku z góry. tel. 0033647781313
lub 0033676470813.

Region
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w centrum Szczecina, pow. 46,5
mkw., wysoki parter . Mieszkanie do
remontu. Dzwoniæ po godz. 19-tej.
Tel. 91 397 2217.
Okazja – Szczecin centrum, sprzedam mieszkanie I p. w nowym budynku do wykoñczenia, 57 mkw., 2
pokoje. Cena 4.300 za mkw do negocjacji. Tel. 600 273 171.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam komplet Felg aluminiowych AZEV 235x45 17. Stan idealny VW Passat. Cena 800 z³ Do negocjacji. Tel 509 420 077
Sprzedam Fiata Seicento srebrny
metalik 2000 r., hak, pierwszy w³.,
nie bity, 5000z³. Tel. 791 190 799.
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Sparta p³aci frycowe
B£ÊKITNI II Stargard Szcz. - SPARTA Wêgorzyno 2:0 (1:0)
SPARTA: Grzegorz Cio³ek Przemys³aw Noryca, Dominik Raj
(Pawe³ Pokrywka), Jaros³aw Konieczny, Bartosz Szwaciñski, Mateusz Rzepecki, Mateusz Rybka, Mateusz Rolling (Rafa³ Jeziorski), Andrzej Nadkierniczny, Grzegorz
Momot (Sebastian Rajca), Jacek
Demczuk. Trener Stanis³aw Przybylak.
Ju¿ w pierwszej kolejce los
skonfrontowa³ beniaminka klasy
okrêgowej, rezerwy III-ligowych
B³êkitnych Stargard z wêgorzyñsk¹
Spart¹. Bardzo krótki okres przygotowawczy, a w zasadzie jego brak, w
po³¹czeniu z niezgranym zespo³em
nie stawia³y zespo³u z Wêgorzyna w
korzystnej sytuacji przed t¹ konfrontacj¹.
Po kilku minutach gry, pierwsi
przed okazj¹ staj¹ przyjezdni.

„Oko w oko” z bramkarzem B³êkitnych staje Grzegorz Momot,
jednak uderza prosto w bramkarza. Kilkadziesi¹t sekund póŸniej
doœrodkowanie z prawej strony w
wykonaniu miejscowych sprawia
problem Grzegorzowi Cio³kowi,
który nie zdo³a³ chwyciæ pi³ki, ale
oby³o siê bez gola. W 10 minucie
na bramkê rywali strzela z okolic
naro¿nika pola karnego Jacek
Demczuk, jednak zbyt lekko, by
zagroziæ bramkarzowi B³êkitnych. Podobnie sytuacja wygl¹da³a trzy minuty póŸniej, gdy o strza³
pokusi³ siê Mateusz Rylling. W 16
min. z bliska pud³uje zawodnik
gospodarzy, posy³aj¹c pi³kê nad
poprzeczk¹. 23 min. to kolejna dogodna niewykorzystana sytuacja
Grzegorza Momota, którego idealnym podaniem obs³u¿y³ Demczuk. 120 sekund póŸniej zawod-

nik B³êkitnych oddaje strza³ zza
pola karnego, po którym pi³ka trafia w s³upek i mimo dobitki udanie
interweniuje bramkarz Sparty.
Równie¿ udan¹ interwencj¹ nasz
bramkarz popisa³ siê w 32 minucie, broni¹c strza³ z niewielkiej
odleg³oœci. W 38 min. pada pierwszy gol. Akcja lew¹ stron¹ w wykonaniu gospodarzy oraz pozostawienie jednego zawodnika bez
opieki na pi¹tym metrze koñczy
siê zdobyciem prowadzenia przez
B³êkitnych.
Druga czêœæ spotkania to coraz
bardziej zdecydowana przewaga
B³êkitnych. Akcje przeprowadzane
skrzyd³ami zarówno w 56 jak i w 57
min. sprawia³y niema³e problemy
naszym obroñcom. Dla odmiany w
60 min. strza³ z rzutu wolnego równie¿ udanie obroni³ bramkarz Sparty. Z ka¿d¹ minut¹ ataki miejsco-

wych by³y coraz bli¿sze powodzenia, akcje kreowane by³y niemal¿e
w ka¿dej strefie przedpola przyjezdnych. W 70 min. strza³ zza linii
pola karnego kolejny raz nieznacznie min¹³ poprzeczk¹ wêgorzyñskiej bramki. 60 sekund póŸniej
pada drugi gol dla miejscowych.
Pierwsze doœrodkowanie odbija
Grzegorz Cio³ek w kierunku linii
koñcowej, zaœ drugie zostaje skierowane do zawodnika B³ekitnych,
który bez problemu zdoby³ drug¹
bramkê. Ostatnie 20 minut to kilka
dogodnych okazji do podwy¿szenia
prowadzenia dla miejscowych, przy
jednoczesnych udanych interwencjach Grzeœka Cio³ka. Szkoda tych
niewykorzystanych okazji z pocz¹tku spotkania, ale to nie jedyny element, który bêdzie trzeba zdecydowanie poprawiæ w najbli¿szych spotkaniach.
(mas)

Victoria w nazwie nie pomog³a, Sarmata Zaproszenie
do biegania
wygrywa w tym roku po raz czwarty
Sarmata Dobra – Victoria 95 Calbud Przec³aw 2:0 (1:0)
Bramki dla Sarmaty:
Wojciech GuŸniczak (32') i
Damian Dzierbicki (52').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Marcin Kamiñski,
Piotr Grochulski, Jaros³aw Jaszczuk (kpt.), Kamil Pacelt, Jakub
Durkowski,Wojciech Dorsz, Wojciech GuŸniczak (od 77” Zdzis³aw
Szw¹der), Emilian Kamiñski,
£ukasz Olechnowicz (od 70' Wojciech Kliœ), Damian Dzierbicki,
Rados³aw Cytowicz (od 84' Marek
Gude³ajski), rezerwa Sebastian
Marciniak.
Victoria 95 Calbud: Artur D¹browski, Wojciech Wojtowicz,
Rafa³ Koz³owski, Artur Fryœ, Mateusz Husarek, Filip Kosakowski,
Tomasz Burnejko, Pawe³ Przytarski, Wojciech Galant, Arkadiusz
Sztadilów oraz Adam Szymczyk,
Patryk Kozio³ek, Dawid Markiewicz, Hubert Rz¹d, Rafa³ Sinkiewicz, £ukasz Turtoñ, Adrian Wiœniewski.
Sêdzia g³ówny:
Tomasz Czy¿ak; asystenci:
Marcin Czy¿ak i Patryk ¯ankowski.
W inauguracyjnym pojedynku
o mistrzostwo IV ligi zachodnio-

pomorskiej sezonu 2010/2011 Sarmata Dobra na w³asnym boisku pokona³ 2:0 (1:0) Victoriê 95 Calbud
Przec³aw. By³ to czwarty pojedynek tych dru¿yn w tym roku (wczeœniej 2 mecze ligowe i jeden w ramach Pucharu Polski) i podobnie
jak trzy poprzednie zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Sarmaty.
Zwyciêstwo dru¿yny z Dobrej nad Victori¹ (wzmocnion¹
kilkoma zawodnikami o ustalone
marce) jest tym cenniejsze, ¿e
zespó³ Sarmaty przyst¹pi³ do
meczu bez dwóch najlepszych
strzelców z ubieg³ego sezonu:
Krzysztofa Szkupa (8 bramek w
ub. sezonie), transfer do IV ligowej Odry Chojna oraz Damiana
Padziñskiego (21 bramek w ub.
sezonie), absencja z powodu uroczystoœci rodzinnych. W dru¿ynie te¿ nie zagra³ Wojciech Bonifrowski (borykaj¹cy siê w ostatnim okresie z uci¹¿liw¹ kontuzj¹), który w ostatnich trzech
latach by³ wiod¹cym zawodnikiem linii ofensywnych Sarmaty,
a który w nadchodz¹cym sezonie
zagra w Olimpii Nowogard. Pod
nieobecnoœæ tych doœwiadczonych napastników ciê¿ar odpowiedzialnoœci w ofensywie spad³
na m³odych zawodników Sarmaty

i mo¿na powiedzieæ, ¿e swoj¹ rolê
wype³nili oni ca³kowicie poprawnie: 17-letni Wojciech GuŸniczak
strzeli³ pierwsz¹ bramkê dla Sarmaty, a 20-letni Damian Dzierbicki drug¹. Szczególnie cieszy
bramka Damiana Dzierbickiego,
zawodnika, który przez ca³y ubieg³y sezon zmaga³ siê z bolesn¹
kontuzj¹.
Pierwsza bramka dla Sarmaty
pad³a po doskona³ych zagraniach
trzech zawodników: £ukasz
Olechnowicz zagra³ precyzyjnie
na praw¹ stronê boiska do Wojciecha Dorsza, a ten równie precyzyjnie obs³u¿y³ podaniem 17-letniego Wojciecha GuŸniczaka, który dope³ni³ formalnoœci i strzeli³
dla Sarmaty pierwsza bramkê w
sezonie 2010/2011. Drug¹ bramkê
dla Sarmaty strzeli³ Damian
Dzierbicki po rzucie wolnym poœrednim, wykonywanym 11 metrów od bramki Victorii.
W sytuacjach korzystnych dla
pi³karzy Victorii znakomicie zaprezentowa³ siê bramkarz Sarmaty Marcin Kamiñski m.in. w 45'
efektown¹ parad¹ wybi³ pi³kê
zmierzaj¹c¹ do bramki tu¿ przy
s³upku na rzut ro¿ny. W sumie
zas³u¿one zwyciêstwo Sarmaty.
estan

i kibicowania
Ognisko TKKF „B³yskawica”
w £obzie oraz £obeski Klub
Biegacza „Trucht”
zapraszaj¹ wszystkich
sympatyków sportu do
kibicowania biegaczom,
którzy startowaæ bêd¹ w
zawodach pod nazw¹ „Bieg
o Puchar Prezesa TKKF”.
Zawody odbêd¹ siê 22 sierpnia
na dystansie 12,5 km. Start godzina
11.00 na ul. Siewnej, pierwsi zawodnicy na mecie (na stadionie
Miejskim) bêd¹ oko³o godziny
11:48.
Informacja dla osób, które
chcia³yby wystartowaæ w zawodach: zg³oszenia do biegu przyjmowane s¹ na stronie internetowej:
www.trucht.republika.pl/formularz.html
Na stronie klubu znajduje siê
regulamin zawodów oraz lista zg³oszonych do biegu. Zg³oszenia internetowe przyjmowane s¹ do 19 bm.
Zapewniamy puchary i nagrody
dla trójki najlepszych zawodników
i zawodniczek, medale i nagrody w
kategoriach wiekowych. Przewidziano tak¿e upominki dla najm³odszego i najstarszego zawodnika /
zawodniczki oraz dla mistrza i mistrzyni powiatu ³obeskiego. MH
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Przygotowania Mewy Resko zakoñczone
Dru¿yna LKS Mewa Resko zakoñczy³a przygotowania do rundy
jesiennej sezonu 2010/2011, w którym to wystêpowaæ bêdzie w grupie
I szczeciñskiej A-klasy. Zarz¹d klubu od pocz¹tku swojej kadencji
wzi¹³ siê ciê¿ko do pracy na wszystkich p³aszczyznach. W ci¹gu nieca³ych dwóch miesiêcy uda³o siê odnowiæ salê konferencyjn¹, pokój
sêdziowski, odmalowaæ herb klubu,
zamówiæ i przytwierdziæ nowy
szyld oraz zamontowaæ na obiekcie
budkê dla spikera. Nie zapomniano
tak¿e o wykonaniu niezbêdnych
prac renowacyjnych na p³ycie g³ównej i bocznej stadionu miejskiego w
Resku. Postarano siê tak¿e o pozyskanie œrodków od sponsorów na
zakup sprzêtu sportowego. Zakupiono nowe komplety strojów pi³karskich dla ka¿dego zespo³u, nowe
dresy dla seniorów oraz buty i pi³ki
dla ka¿dego zawodnika.
Od strony kadrowej tak¿e nast¹pi³o sporo zmian. Na ³awce szkoleniowej od 1 lipca zasiada Miros³aw
Czury³o, który posiada bardzo bogat¹ przesz³oœæ trenersk¹. Po
uzgodnieniu wszystkich warunków
podpisa³ kontrakt z klubem i rozpocz¹³ szkolenie juniorów i seniorów. Zmiany dokonano na stanowisku trenera trampkarzy. Od po³owy
lipca ch³opców trenuje Lech P³uciennik, który w przesz³oœci œwiêci³
spore sukcesy z juniorami Mewy.
Jeœli chodzi o zaplecze pi³karskie w Resku, to jest ono doœæ pokaŸne. Pierwszy zespó³ to kadra li-

cz¹ca 23 zawodników, wœród których, oprócz wystêpuj¹cych w poprzednim sezonie, jest kilka nowych
nazwisk. Z Zielonych Wyszobór
przyszli Bartosz Plech oraz Micha³
Michnicz (dwaj najlepsi strzelcy
poprzedniego sezonu), natomiast z
Radovii Radowo Ma³e na stare
œmieci powróci³ Marek Gradus.
Chêæ gry w klubie wyrazili tak¿e
Dariusz Znajewski oraz Andrzej
Imianowski, którzy w przesz³oœci
reprezentowali juniorskie dru¿yny
Mewy. W przerwie letniej klub opuœcili £ukasz Grygiel (wypo¿yczenie
do Radovii) oraz Pawe³ Kowal
(prawdopodobnie Kotwica Ko³obrzeg). Dru¿yny juniorów oraz
trampkarzy licz¹ obecnie po oko³o
20 zawodników.
W letnim okresie przygotowawczym trener Czury³o pracowa³ z
zawodnikami na obiektach w Resku. Dru¿yna seniorów trenowa³a
œrednio trzy razy w tygodniu, korzysta³a z zabiegów odnowy biologicznej oraz rozegra³a piêæ spotkañ kontrolnych:
Pionier ¯arnowo - Mewa Resko 1:2
Bizon Cerkwica - Mewa Resko 1:2
B³êkitni Trzyg³ów - Mewa Resko 1:4
Œwiatowid £obez - Mewa Resko 5:0
Mewa Resko - Ina Iñsko 1:1
Kotwica II Ko³obrzeg - Mewa Resko 1:2
Na ka¿dym spotkaniu trener do
dyspozycji mia³ co najmniej 17 graczy, co œwiadczy o du¿ym zaanga¿owaniu zawodników w pomoc przy
odbudowywaniu reputacji klubu.

GRANIE W PLANIE
IV liga
2 kolejka 21.08 (sobota)
Sarmata Dobra – Darzbór Szczecinek; Victoria Przec³aw – Leœnik
Rossa Manowo; Drawa Drawsko Pom. - Wybrze¿e Rewalskie; Astra
Ustronie Morskie – Vineta Wolin; Piast Chociwel – Odra Chojna; Ina
Goleniów – Gryf Kamieñ Pom.; Hutnik Szczecin – Kluczevia Stargard;
22.08 Ba³tyk Koszalin – Lech Czaplinek.
Klasa Okrêgowa
2 kolejka 21.08 (sobota)
Sparta Wêgorzyno – Orze³ £o¿nica; Promieñ Mosty – Chemik II
Police; Flota II Œwinoujœcie – GKS Mierzyn; 12.00 Ehrle Dobra Szcz.
- Rega II Trzebiatów; 16.00 Wicher Brojce – B³êkitni II Stargard; 17.30
Jeziorak Szczecin – Ina Iñsko; 18.00 Œwiatowid £obez – Korona Stuchowo; 18.00 D¹brovia Stara D¹browa – Kasta Szczecin.
Klasa A gr. 1
1 kolejka
21.08 (sobota) Jantar Dziwnów – Sowianka Sowno; Fala Miêdzyzdroje – B³êkitni Trzyg³ów; Orze³ Prusinowo – Pionier ¯arnowo.
22.08 (niedziela) 15.00 Ba³tyk Gostyñ – Iskra Golczewo; 16.00
Ba³tyk Miêdzywodzie – Bizon Cerkwica; 17.00 Pomorzanin Przybiernów – Mewa Resko.
Klasa A gr. 2
1 kolejka 21.08 (sobota)
13.30 Radovia Radowo Ma³e – Vitkowia Witkowo; Unia Stargard –
Zorza Tychowo; WODR Barzkowice – Pomorzanin Kr¹piel; Orze³ Grzêdzice – Orze³ Pêzino; 16.00 Olimpia Nowogard – Zenit Koszewo; 17.00
Rolpol Rossow Chlebowo – D¹b Dêbice.

Dru¿yna juniorów z powodu
wakacji do koñca lipca trenowa³a
raz w tygodniu, w sierpniu s¹ dwa
treningi w tygodniu, natomiast od
wrzeœnia powróci do trzech treningów w tygodniu. Najm³odsi æwicz¹
pod okiem Lecha P³uciennika raz
b¹dŸ dwa razy w tygodniu.
Jakie plany na najbli¿sze pó³
roku, a w zamyœle na ca³y sezon?
Wszyscy oczywiœcie po cichu licz¹
na awans, ale ka¿dy dobrze wie, jak
trudno jest wyjœæ z A-klasy. W tym
sezonie w walce o jedn¹ daj¹c¹
awans lokatê walczyæ bêdzie co
najmniej siedem dru¿yn. Punkty
zgubiæ ³atwo, a przy tak ma³ej iloœci

spotkañ odrobiæ trudno. Zarz¹d
LKS Mewa Resko za priorytetowy
cel postawi³ zgranie dru¿yny oraz
zajêcie miejsca, które w rundzie
wiosennej bêdzie dawaæ szansê w
walce o awans. Najbli¿sze tygodnie
dadz¹ odpowiedŸ, czy klub z Reska
staæ na podniesienie siê i podjêcie
walki.
Start sezonu – 22 sierpnia o
godz.17.00 w Przybiernowie. Start
w Resku – 28 sierpnia z Ba³tykiem
Gostyñ na stadionie w Resku. Mecz
dru¿yny juniorskiej o 11.30, natomiast seniorskiej o 14.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Tichan

Dobry start Œwiatowida
ŒWIATOWID £obez – KASTA Szczecin Majowe 2:1 (1:0)
Œwiatowid: Piotr Deuter - Micha³ Koba, Marcin Mosi¹dz, Dawid
Mosi¹dz, £ukasz Petera, Artur Samal, Remigiusz Borejszo, Micha³
NiedŸwiedzki, Tomasz Skibiñski,
Dawid Dudek, Mateusz Ostaszewski, £ukasz Brona, Tomasz Rokosz,
Piotr Kulczyñski. Trener Grzegorz
Pawlak.
Bramki dla Œwiatowida: Piotr
Kulczyñski i Tomasz Skibiñski.
Poziom pi³karski Kasty, nowej
dru¿yny w tych rozgrywkach, by³
dla ³obzian wielk¹ niewiadom¹.
Dru¿na okaza³a siê doœæ sprawnym
przeciwnikiem i zmusi³a Œwiatowid
do wysi³ku, zw³aszcza w koñcówce

meczu. Gdy wydawa³o siê, ¿e po
dwubramkowym prowadzeniu wynik jest przes¹dzony, Kasta z³apa³a
wiatr w ¿agle i z rzutu wolnego strzeli³a bramkê kontaktow¹. Kastê móg³
pogr¹¿yæ Artur Samal, ale po silnym
doœrodkowaniu NiedŸwiedzkiego z
prawej strony boiska, tak fatalnie
uderzy³ pi³kê g³ow¹, ¿e ta po koŸle
poszybowa³a nad poprzeczk¹.
Œwiatowid przy prowadzeniu
2:0 powinien bardziej panowaæ nad
gr¹ w œrodku i zagraæ pozycyjnie,
szanuj¹c pi³kê. Na razie jest sporo
¿ywio³u, ale mecz móg³ siê podobaæ, a do tego Œwiatowid zaliczy³
trzy punkty na otwarcie sezonu. (r)

Wyniki i tabele
IV liga
Kluczevia Stargard – Astra
Ustronie Morskie 1:2; Sarmata Dobra – Victoria Przec³aw 2:0; Darzbór Szczecinek – Ba³tyk Koszalin
2:2; Odra Chojna – Hutnik Szczecin
2:7; Vineta Wolin – Drawa Drawsko
Pomorskie 1:1; Gryf Kamieñ Pomorski – Leœnik Rossa Manowo 5:3;
Lech Czaplinek – Piast Chociwel
0:2; Wybrze¿e Rewalskie Rewal –
Ina Goleniów 1:3.

Klasa Okrêgowa
GKS Mierzyn – Ehrle Dobra
Szczeciñska 1:6; Rega II Trzebiatów – Promieñ Mosty 2:1; Chemik II
Police – Wicher Brojce 8:2; Korona
Stuchowo – Flota II Œwinoujœcie
3:0; Orze³ £o¿nica – Ina Iñsko 2:0;
B³êkitni II Stargard Szcz. – Sparta
Wêgorzyno 2:0; D¹brovia Stara
D¹browa – Jeziorak Szczecin 1:5;
Œwiatowid £obez – Kasta SzczecinMajowe 2:0.

1. Hutnik Szczecin
2. Gryf Kamieñ Pom.
3. Ina Goleniów
4. Sarmata Dobra
5. Piast Chociwel
6. Astra Ustronie Morskie
7. Ba³tyk Koszalin
8. Drawa Drawsko Pom.
9. Darzbór Szczecinek
10. Vineta Wolin
11. Kluczevia Stargard
12. Leœnik Rossa Manowo
13. Wybrze¿e Rewalskie
14. Victoria Przec³aw
15. Lech Czaplinek
16. Odra Chojna

1. Chemik II Police
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Jeziorak Szczecin
4. Korona Stuchowo
5. Orze³ £o¿nica
6. B³êkitni II Stargard
7. Œwiatowid £obez
8. Rega II Trzebiatów
9. Promieñ Mosty
10. Kasta Szczecin
11. Ina Iñsko
12. Sparta Wêgorzyno
13. Flota II Œwinoujœcie
14. D¹brovia St. D¹browa
15. GKS Mierzyn
16. Wicher Brojce

3 7:2
3 5:3
3 3:1
3 2:0
3 2:0
3 2:1
1 2:2
1 1:1
1 2:2
1 1:1
0 1:2
0 3:5
0 1:3
0 0:2
0 0:2
0 2:7

3 8:2
3 6:1
3 5:1
3 3:0
3 2:0
3 2:0
3 2:1
3 2:1
0 1:2
0 1:2
0 0:2
0 0:2
0 0:3
0 1:5
0 1:6
0 2:8
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Jak to z pr¹dem by³o?

Ludwik Cwynar
Pr¹d by³ zawsze. Jest
przecie¿ immanentn¹ cech¹
nurtu rzecznego,
wodospadu, strumienia ze
stra¿ackiej sikawki.
Zabrak³o ludziom
wyobraŸni, by oryginalnie
nazwaæ swoiœcie
uporz¹dkowany ruch
elektronów – pr¹d
elektryczny. I tak zosta³o.
Ju¿ staro¿ytni coœ podejrzewali,
gdy potarty bursztyn „przyci¹ga³”
jakieœ w³ókienka lub piórka, w
XVIII w. oœwiecony m¹¿ stanu
USA, Benjamin Franklin, wymyœli³
piorunochron. Dot¹d chroni³a nas
gromnica: oswojone œwiate³ko w
ciemnoœci burzowej nocy, któr¹
upiornie rozœwietla³ grom. Lub kara
boska: po¿ar.
Burza – po¿ar – powódŸ – tama
– elektrownia – ¿arówka – krzes³o
elektryczne – General Electric –
maszyny napêdzane pr¹dem: od
elektrowozu po subtelne czujniki
ruchu, telefony komórkowe, „perpetuum mobile” lampki ogrodowej
lub stacji kosmicznej.
Babcia w „Samych swoich”
dmucha³a na ¿arówkê. Jej prawnuczek gra na komputerze, zanim pozna litery… Ju¿ po chwili odrzuca ze
z³oœci¹ atrapê telefonu komórkowego, jakby chcia³ powiedzieæ: do d…,
choæ mówiæ jeszcze nie umie. To
nowa generacja?
Zaczyna³o siê skromnie. By³o
ich kilku. Najg³oœniejszy by³ Edison. Wynalazki wdra¿a³ seryjnie,
przemys³owo. A¿ korci, ¿eby napisaæ – po marksistowsku – pierwsza
elektrownia powsta³a oczywiœcie w
N.Y. i oœwietla³a oczywiœcie Wall
Street! Ponoæ jednak pierwszy wykorzysta³ energiê wodn¹ do wytworzenia pr¹du w swojej fabryce papieru pewien Szwajcar w 1869 roku.
W 1895 na Niagarze wzniós³ elektrowniê inny wielki elektryk - Tesla.
W Szwajcarii – jak to bywa³o z Polakami podczas zaborów na obczyŸnie – w miejscowoœci Kubel zbudowa³ elektrowniê (1898) przysz³y tra-

giczny pierwszy prezydent wolnej
Rzeczypospolitej - Narutowicz.
Na ziemiach polskich w 1878 r. w
Hucie Królewskiej (Chorzów) zainstalowano lampê wykorzystuj¹c¹ ³uk
elektryczny do oœwietlenia. W 1883
w przêdzalni Marki na Mazowszu
u¿yto silnika elektrycznego.
Jeszcze w Wikipedii wszystkiego nie uporz¹dkowano, a Internet
jest pe³en sprzecznych informacji.
Raz mówi siê, ¿e w Szczecinie uruchomiono elektrowniê w 1889 roku
(a dwa lata póŸniej we Wroc³awiu).
W innym miejscu, ¿e Tychy by³y
pierwsze (1890). Chyba prawdziwsze s¹ wywody, ¿e sta³o siê to w 1897
roku, gdy przy ul. Wyzwolenia Ernst
Kuhlo wzniós³ elektrowniê napêdzan¹ maszyn¹ parow¹, sprzedawa³
pierwsze ¿arówki, a wkrótce przy ul.
Kolumba szczeciñskie tramwaje
konne zast¹pi³ elektrycznymi. Ale w
innym miejscu mówi siê, ¿e pierwsza elektrownia szczeciñska od
1880 roku pracowa³a na potrzeby
portu przy ul. Gdañskiej, a na £asztowni powsta³a w 1898 roku.
Maszyna parowa pierwszej
szczeciñskiej elektrowni pracowa³a
tylko w dzieñ; ³adowa³a akumulatory, z których czerpano pr¹d w nocy.
A w ogóle – czy generator to ju¿
elektrownia? Swoistym „akumulatorem” s¹ – jak zachodniopomorska
w ¯ydowie – wodne elektrownie
szczytowo-pompowe, które pracuj¹
w szczycie zapotrzebowania energetycznego, a gdy pr¹du jest w nadmiarze, pompuj¹ zbiornik górny.
Ma to uzasadnienie ekonomiczne.
W 1901 roku elektrownie zaczê³y pracowaæ w Radomiu, Warszawie
i Wilnie. Pierwsze pokazy kinematografu braci Lumiere w 1896 roku
w Warszawie musia³y u¿ywaæ lampy ³ukowej. Sk¹d wiêc pr¹d do jej
zasilania?
Ju¿ dawno woda napêdza³a m³yny, porusza³a m³oty hutnicze. Mog³a
wiêc krêciæ pr¹dnicami. Tu byliœmy
jedni z pierwszych. Wyprzedza nas
tylko najstarsza w tym rejonie elektrownia Kamienna na Drawie budowana od 1898 roku. Tylko odrobinê
starsza by³a Struga na rzece S³upi.
Jednak pionierskie zastosowanie systemu trójfazowego, który
wprowadzi³ Micha³ Doliwo-Dobrowolski, na Pomorzu Zachodnim
mia³o miejsce 1 paŸdziernika 1899
roku. Z ma³ej elektrowni wodnej w
Prusinowie na Redzie, w której zainstalowano generator 3-fazowy o
mocy 70 kVA na napiêcie 3000 V,
lini¹ napowietrzn¹ o d³ugoœci 6,5
km przesy³ano energiê elektryczn¹
do miasta, w którym na potrzeby
mieszkañców przetwarzano j¹ na
napiêcie 220 V pr¹du sta³ego. W
1900 roku uruchomiono elektrow-

niê wodn¹ w £obzie na bystrej Redze, gdzie i dziœ rzeka krêci turbinê.
Wkrótce zrodzi³a siê myœl, by
budowaæ te zak³ady energetyczne
kaskadowo, w postaci stopni wodnych. Tak w³aœnie w latach 1922-26
powsta³y na Redze tamy w Lisowie
(elektr. Likowo) i Lubinie (elektr.
Rejowice), a miêdzy nimi elektrownia P³oty zbudowana jeszcze w 1905
r. Powsta³a te¿ taka w Trzebiatowie.
Potem przy m³ynach wodnych
powstawa³y ma³e turbiny elektryczne na u¿ytek w³asny i okolicy, np. w
£obzie na £oŸnicy lub w Tarnowie
na Starej Redze, albo w Rogowie,
Troszczynie i Mi³ogoszczy na
Uklei. Stopniowo ros³o zapotrzebowanie na pr¹d.
Z elektrowni Kamienna wyprowadzono w 1912 r. napowietrzn¹ liniê przesy³ow¹ przez Drawno i

nik Pilchowicki. Tego lata znów
Zbiornik Leœniañski spe³ni³ swoje
zadanie, lecz poblisk¹ Leœnê zala³
„malutki” Mi³oszowski Potok. Katastrofa tamy w Niedowie uœwiadomi³a Polakom, ¿e z Czech wp³ywa
do Polski Smieda, zwana u nas
Witk¹ – ca³kiem spora rzeka w zlewisku Nysy £u¿yckiej.
Na niebezpiecznym Dunajcu w
latach trzydziestych rozpoczêto
polsk¹ presti¿ow¹ budowê Zbiornika Ro¿nowskiego. Tu – trochê podobnie jak w Gródku - okupant niemiecki wype³ni³ go wod¹ i uruchomi³ turbiny. Zreszt¹ np. na LubelszczyŸnie, gdzie podczas okupacji
osiedlano licznych niemieckich kolonistów, elektryfikacjê regionu
kontynuowano. Rozbudowano tak¿e elektrowniê £azy na G. Œl¹sku.
Skoro £azy, to w muzeum elek-

Pionierskie zastosowanie systemu
trójfazowego, który wprowadzi³ Micha³ DoliwoDobrowolski, na Pomorzu Zachodnim mia³o
miejsce 1 paŸdziernika 1899 roku.
Choszczno. Zasila³a ona w pr¹d nie
tylko te powiaty, ale siêga³a a¿ pod
Myœlibórz, gdzie ³¹czy³a siê z systemem elektrowni wodnych na niewielkiej lecz bystrej Myœli.
Gdyby przekopaæ niespe³na
czterokilometrowy kana³ miêdzy
Poradzem a Karwowem i po³¹czyæ
skrótem ³obeskie zakole Regi, da³oby to ju¿ 11 metrów spadu nurtu, a
dodanie kilku metrów tamy nad Poradzem jeszcze by tê ró¿nicê poziomów zwiêkszy³o. Niestety trzeba by
wyryæ rów lub zakopaæ w nim rurê
na 60 metrów poni¿ej powierzchni
ziemi. A taka koncepcja przyœwieca³a niemieckim projektantom elektrowni w Gródku. Wykorzystano
meander rzeki Wdy. Pierwsza wojna œwiatowa wstrzyma³a projekt i
dopiero w niepodleg³ej Polsce tê
pomorsk¹ inwestycjê dokoñczono
w 1922 roku. Wspar³ j¹ entuzjastycznie wspomniany ju¿ (wówczas
minister robót publicznych) Gabriel
Narutowicz. Kolejne turbiny otwierali nastêpni prezydenci Wojciechowski i Moœcicki.
Ci¹gle nie mówimy tu o elektrowniach na rzekach górskich,
gdzie tamy s¹ te¿ barierami przeciwpowodziowymi, tworz¹c zbiorniki
retencyjne. Po wielkich powodziach nad sudeck¹ Kwis¹ (dop³ywem Bobru) zbudowano w 1905
roku Zbiornik Leœniañski (ostatnio
spopularyzowa³ go serial Tajemnica
twierdzy szyfrów), a gdy i on nie
dawa³ sobie rady z powodziami,
zbudowano powy¿ej jeszcze Zbiornik Z³otnicki (1924), zaœ w roku
1912 na Bobrze powsta³ du¿y Zbior-

trowni od kilku lat na Trzech Króli
rozb³yska œwiate³ko betlejemskie –
¿arnik z w³ókna wêglowego w najstarszej na œwiecie „œwiec¹cej”
¿arówce Edisona.
Elektryfikacjê Polski realizowano do koñca lat szeœædziesi¹tych.
Potem by³o to ju¿ raczej zwiêkszanie mocy elektrowni. No i elektryfikacja linii kolejowych (w £obzie 15
XII 1987).
Mapa Pomorza z 1925 roku pokazuje liniê 40 kilovoltów Drawsko-Wêgorzyno-Dobra-Maszewo
oraz pêtlê Bia³ogard-TrzebiatówResko-Œwidwin. Nas na tej mapie
nie ma. Pewnie wiêc mieliœmy wystarczaj¹co du¿o pr¹du z „naszych”
elektrowni. W ksi¹¿ce Z dziejów
Ziemi £obeskiej (1971) mówi siê o
pocz¹tkach zaopatrzenia w pr¹d
£obza w 1945 roku. Pierwszy pop³yn¹³ z elektrowni Prusinowo i z
Drawska. Poœpiesznie odtworzono
zniszczon¹ liniê z elektrowni Likowo. Dzia³a³ posterunek energetyczny tu¿ przy szosie na Be³czn¹.
Obecnie przez nasz powiat przebiega linia najwy¿szego napiêcia
400 kV oraz linie 110 kV z elektrowni Dolna Odra w³¹czone w system
elektroenergetyczny Polski. Mamy
niedaleko po³¹czenie z podmorskim
kablem szwedzkim oraz pomys³y
uruchomienia ferm wiatrowych. Tu
jednak nale¿a³oby wybudowaæ liniê
110 kV miêdzy Reskiem a £obzem.
Nowym wezwaniem unijnym jest
wykorzystanie energii odnawialnej.
No i mamy Dzieñ Energetyka 14
VIII. Pozdrawiamy i ¿yczymy zera
wy³¹czeñ!

tygodnik ³obeski 17.8.2010 r.

W³amania na terenie
powiatu
W ostatnim okresie na terenie
powiatu ³obeskiego dosz³o do kilku
w³amañ. W okresie od 11 do 12
sierpnia 2010 r. w Dobropolu nieznany sprawca w³ama³ siê do gara¿u, przecinaj¹c skobel w drzwiach.
Bêd¹c w œrodku z zaparkowanego
tam samochodu skrad³ radio oraz
z³om w iloœci 12 kg. Straty wynosz¹
473 z³.
W Lesiêcinie nieznany sprawca
w³ama³ siê do mieszkania dostaj¹c
siê do œrodka przy pomocy dopasowanego narzêdzia. Z mieszkania
sprawca skrad³ dekoder Polsatu z
przed³u¿aczem o wartoœci 680 z³.
Z 13 na 14 sierpnia 2010 r. w
£obzie przy ul. A. Krajowej nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do zaparkowanych dwóch
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samochodów marki VW transporter. Z aut skrad³ CB radio, akumulator Bosch, podnoœnik samochodowy. Straty w tym przypadku wynosz¹ 420 z³.

Kolizja i wypadek
w powiecie
W czwartek 12 sierpnia 2010 r.
o godz. 7.30 na trasie WêgorzynoChociwel kieruj¹ca samochodem
marki Skoda Octavia mieszkanka
Czaplinka nagle zas³ab³a i zjecha³a
na pobocze, uderzaj¹c w przydro¿n¹ skarpê. Uszkodzony zosta³
pojazd. Kierowcy nic siê nie sta³o
W sobotê natomiast rano w Sielsku kieruj¹cy pojazdem marki VW
Lupo w trakcie manewru cofania
uderzy³ w betonowe ogrodzenie.
Kierowca odjecha³ z miejsca zdarzenia.

W niedzielê nad ranem, przed
godzin¹ 6.00 na drodze 148 Drawsko Pomorskie-£obez kieruj¹cy samochodem marki VW Passat mieszkaniec Czêstochowy z nieustalonych przyczyn zjecha³ na lewe pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Kieruj¹cy dozna³ z³amania uda
i obojczyka. Zosta³ przewieziony do
szpitala. Natomiast dwóch pasa¿erów tj. ¿ona kierowy i roczna córka
pozosta³y w szpitalu na obserwacji.
Policjanci prowadz¹ w tej sprawie
postêpowanie maj¹ce na celu wyjaœnienie przyczyn tego wypadku.

Oœmiu nietrzeŸwych
kieruj¹cych, w tym
rekordzista z Reska
Policjanci w ostatnim dniach
zatrzymali a¿ 8 nietrzeŸwych kieruj¹cych. W czwartek 12 sierpnia
2010 r. policjanci z Wêgorzyna zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów. Ka¿dy z nich posiada³ s¹-
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dowy zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów.
13 pi¹tek okaza³ siê pechowy dla
rowerzysty ze Starogardu, który
zosta³ zatrzymany przez policjantów. Jecha³ rowerem z wynikiem
0,61 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W sobotê 14 sierpnia 2010 r.
policjanci z Reska zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych:
Miros³awa O, który kierowa³ samochodem marki Opel z wynikiem
0,58 mg/l oraz rekordzistê tj. rowerzystê na drodze Resko-£abuñ, który mia³ ponad trzy promile alkoholu. Podobny wynik posiad³ tak¿e
mieszkaniec Lesiêcina, który jecha³
rowerem z wynikiem 1,18 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ostatniego dnia weekendu tj. w niedzielê policjanci z Reska zatrzymali
tak¿e nietrzeŸwego kierowcê Opla,
który jecha³ autem z wynikiem 0,50
mg/l.
asp. Anna Gembala

O bezpiecznych wakacjach
na agroturystyce

Wakacyjny Patrol z wizyt¹
w Suliszewicach

Podczas kolejnego dnia letniego wypoczynku Wakacyjny Patrol zawita³ tym razem do dzieci
wypoczywaj¹cych na koloniach w
gospodarstwie agroturystycznym „¯urawi Krzyk” w Radowie
Ma³ym. W piêknych okolicach
stawów i stadniny koni wypoczywaj¹ dzieci z ca³ej Polski.

Wakacyjny Patrol odwiedzi³
ostatnio dzieci przebywaj¹ce
podczas letniego wypoczynku w
œwietlicy œrodowiskowej w Suliszewicach.

Policjantka na mi³y pocz¹tek
spotkania poczêstowa³a dzieci cukierkami, poruszaj¹c jednoczeœnie
temat przyjmowania prezentów,
s³odyczy od nieznajomych. Dzieci
same mówi³y, ¿e nie wolno wpuszczaæ osób obcych do domu, rozmawiaæ z nimi o tym, co maj¹ w domu.
Przy æwiczeniu scenki, gdy do ma³ej

Ady dzwoni kole¿anka taty z proœb¹
o wydanie pieniêdzy na zakup prezentu dla mamy, która w³aœnie ma
imieniny - Ada bardzo sprytnie wybrnê³a z tej trudnej sytuacji mówi¹c,
¿e tata wczeœniej by do niej zadzwoni³.
Wspólnie ze stra¿akiem omówiono tak¿e zasady bezpiecznego
zachowania siê nad wod¹ i zabaw na
œwie¿ym powietrzu. Dzieci zapyta³y siê tak¿e stra¿aka o zachowanie w
przypadku po¿aru w bloku. Uzyska³y na to pytanie wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.
Na koniec spotkania dzieci otrzyma³y odblaskowe smycze i powiedzia³y, ¿e chêtnie wróc¹ tu za rok.
Asp. Anna Gembala KPP £obez

Ania Zajner, pracownik zespo³u
ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, wspólnie z
stra¿akiem opowiedzia³a dzieciom
o zasadach bezpiecznego zachowania siê nad wod¹, korzystania z letnich k¹pieli czy te¿ zabaw w wodzie. Oboje zwrócili szczególn¹
uwagê na postêpowanie w przypad-

ku stwierdzenia, ¿e inna osoba potrzebuje pomocy, topi siê. Nie jest
bowiem ³atwe udzielenie prawid³owej pomocy takiej osobie, zachowanie spokoju i trzeŸwego myœlenia.
Dzieci mia³y zatem mo¿liwoœæ
przeæwiczenia na fantomie sztucznego oddychania i masa¿u serca.
Nie jest to proste zadanie.
Ka¿dy uczestnik wakacyjnego
spotkania otrzyma³ odblaski tak
potrzebne wieczorami, czy te¿ por¹
jesienn¹, gdy dzieci nie s¹ widoczne
na drogach.
Asp. Anna Gembala KPP £obez
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 brzmia³o:

(Po co szwajcarom dowcip?)
I bez tego dobrze im siê powodzi.
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.

Gratulujemy.
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