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Po¿egnaliœmy
œp. Andrzeja Belinê
(£OBEZ) W œrodê, po
rocznym pobycie w
szpitalu, zmar³ Andrzej
Belina, cz³owiek wielce
zas³u¿ony dla
³obeskiego sportu.
W pi¹tek, 27 kwietnia, spo³ecznoœæ ³obeska zebra³a siê na
cmentarzu, by towrzyszyæ zmar³emu w ostatniej drodze. ¯egna³a Go rodzina, dzieci, wnuki, s¹siedzi, przedstawiciele urzêdu,
sportowcy, koledzy z boiska,
trampkarze, których trenowa³,
mieszkañcy £obza i regionu.

Szpital w Resku choruje
na to samo, co ca³a
s³u¿ba zdrowia

CMYK

Kto
wstrzymuje
budowê
zbiornika
w £obzie?
Mieszkañcy
powiatu boj¹
siê zabójstw
Kradn¹
samochody
na czêœci
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Trochê o demokracji przy okazji
œwiêta Konstytucji 3 Maja
Kazimierz Rynkiewicz

N

iedawno zajrza³em na
portal telewizji www.ne
zalezna.pl i natrafi³em na
wywiad z socjologiem prof. Piotrem
Gliñskim. Piotra pozna³em na pocz¹tku lat 90., gdy by³ jeszcze doktorem. Gdy go zobaczy³em na ekranie,
jak mówi, przypomnia³y mi siê stare
ju¿ czasy, gdy przyjecha³ do Koœciuszek, gdzie mieszka³em, na zjazd
Federacji Zielonych. PóŸniej zaprosi³em go, wspó³organizuj¹c Festiwal
Filmów Ekologicznych w Nowogardzie, na wyk³ad, bo jako socjolog
zajmowa³ siê ruchami spo³ecznymi,
w tym raczkuj¹cymi wtedy w Polsce
– ekologicznymi. Napisa³ póŸniej
znakomit¹ syntetyczn¹ pracê pt.
„Polscy Zieloni” (IFiS PAN 1996), w
której pierwsz¹ czêœæ poœwiêci³
ogólnej teorii ruchów spo³ecznych,
bazuj¹c na literaturze œwiatowej
(teoria zachowañ zbiorowych, mobilizacja zasobów, organizacja, spontanicznoœæ, samoœwiadomoœæ, itp.).
PóŸniej odwiedzi³em go parê razy w
Warszawie, gdzie rozmawialiœmy wiadomo - o polityce. Jeszcze póŸniej ka¿dy zaj¹³ siê swoimi sprawami i teraz nagle, po wielu latach, trafiam na ten wywiad z nim, pod znamiennym tytu³em: „Dlaczego polskie elity zdradzi³y?”. I okazuje siê,
¿e mamy bardzo podobne rozpoznanie procesów spo³ecznych zachodz¹cych w Polsce. Socjolog ma to do
siebie, ¿e gromadzi i bada wiedzê na
temat spo³eczeñstwa, na podstawie
danych empirycznych. Porównuje,
wiêc pamiêta. Piotr przypomnia³ w
tym wywiadzie, ¿e Solidarnoœæ w
1981 r. mia³a trzy g³ówne postulaty:
samoorganizacjê spo³eczeñstwa, samorz¹d pracowniczy i rozliczenie
komunizmu i ¿adne z nich nie zosta³o zrealizowane. Elity, które wesz³y
do polityki na plecach tego ruchu,
wypiê³y siê na to spo³eczeñstwo,
zdradzi³y te idea³y. Elitom przypisa³
funkcje: przewodni¹, wzorotwórcz¹
i organizacyjn¹ i przypomnia³, ¿e
elity zawsze mia³y obowi¹zki wobec
tych, którzy stoj¹ ni¿ej w hierarchii
spo³ecznej.
Dlaczego zdradzi³y? Pos³uchajmy prof. Gliñskiego. - To jest kwestia
interesów. Ktoœ, kto inaczej postrzega swoje cele ¿yciowe i uwa¿a, ¿e
interes w³asny jest podstawowy do
realizacji, to realizuje ten interes.
A dlaczego nie realizuj¹ interesu
spo³ecznego?

- Bo to s¹ elity w du¿ej mierze
kraju postkolonialnego, które w
pierwszym rzêdzie realizuj¹ w³asne
cele, a w drugim - cele podmiotów
spoza naszego spo³eczeñstwa. Czy
pochylaj¹ siê nad realnymi problemami tego spo³eczeñstwa, czy realizuj¹ jakieœ inne interesy, zwi¹zane
byæ mo¿e z innymi oœrodkami w³adzy. Mnie jest trudno okreœliæ, kto by
za tym sta³, ale dziwiê siê, ¿e podstawowym zadaniem elit w Polsce jest
budowa stadionów, a nie zajmowanie siê 25. procentami polskich dzieci, które ¿yj¹ w strefach ubóstwa
kulturowego i ekonomicznego i s¹
skazane na marginalizacjê.
Dziennikarz zauwa¿a, ¿e elity nie
musia³yby wys³ugiwaæ siê obcym
interesom, bo Polska jest du¿ym krajem w Europie i elity mog³yby mieæ
satysfakcjê z samodzielnego rz¹dzenia. Dlaczego wiêc nie chc¹ byæ samodzielne?
- £atwiej jest realizowaæ w³asne
interesy i obce, ni¿ prowadziæ trudny
dialog z w³asnym spo³eczeñstwem.
¯ywio³ demokratyczny nie jest prostym ¿ywio³em; to jest bardzo wiele
interesów, wiele grup, wiele wartoœci, wiele pomys³ów. Demokracja
nie jest ³atwym systemem. £atwa jest
demokracja proceduralna; wybory
co cztery lata, wiêkszoœæ wygrywa,
obejmuje w³adzê i funkcjonuje. Natomiast demokracja uczestnicz¹ca,
która wymaga wprowadzenia do polityki codziennej spo³eczeñstwa, jest
trudna. Zw³aszcza przy takich obci¹¿eniach historycznych i kulturowych, po 50 latach komunizmu, spo³eczeñstwo polskie nie jest ³atwe do
kierowania. Ka¿da w³adza bêdzie
mia³a problemy, tyle tylko, ¿e elita
nie mo¿e unikaæ tego zadania. Elita
nie mo¿e twierdziæ, ¿e ³atwiejsze czy
prostsze – nie odbieram niektórym z
tych ludzi szczeroœci, mo¿e s¹ przekonani, ¿e to, co robi¹, to jest racja
stanu, ¿e to lepsza koncepcja - ni¿
„mordowanie siê” z tym spo³eczeñstwem. Demokracja to jest codzienny trud nawi¹zywania dialogu, k³ócenia siê, spierania, konfliktu, a jeszcze przy tak niskim poziomie kultury
politycznej, to jest oczywiœcie niebezpieczne. W Polsce jest s³aba demokracja. Mamy demokracjê proceduraln¹. Oczywiœcie nasza konstytucja jest demokratyczna, mamy wybory i dobrze, ¿e to jest, bo to s¹ ju¿
jakieœ podstawy. W latach 80. wprowadzono ustawy o samoorganizacji
– stowarzyszeñ i fundacji – ale problem polega na tym, ¿e póŸniej, przez
kilkanaœcie lat nie zrobiono nic, ¿eby
to wesprzeæ. Podobnie jest z demokracj¹; nie istniej¹ lub s³abo funkcjonuj¹ instytucje niezbêdne dla dobrego funkcjonowania dojrza³ej demo-

kracji, chocia¿by takie, jakie opisa³
200 lat temu Alexis de Tocqueville,
opisuj¹c demokracjê amerykañsk¹.
Brakuje nam niezale¿nych mediów,
w tym publicznych. Przecie¿ do tej
pory nie ma mediów publicznych,
które by spe³nia³y oczekiwania spo³eczeñstwa - wszyscy siê z tym zgodzimy. Ten temat próbuje siê przykryæ w zwi¹zku z t¹ kampani¹ dotycz¹c¹ p³acenia abonamentu. To rzecz
nieprawdopodobna. Nie mo¿na w
mediach us³yszeæ o dwóch podstawowych powodach, ¿e Polska zajmuje pierwsze miejsce w niep³aceniu;
te dwa g³ówne powody, to jakoœæ mediów publicznych, która jest beznadziejna no i ten s³ynny apel obecnego
premiera, ¿eby abonamentu nie p³aciæ.
Tak¿e media lokalne; mamy kryzys
mediów lokalnych w Polsce. Na pocz¹tku lat 90. one powstawa³y, dalej
funkcjonuj¹, ale maj¹ olbrzymi problem w relacji z samorz¹dem. Wiele
samorz¹dów je kontroluje, czy jest
wprost w³aœcicielami mediów lokalnych i to powoduje, ¿e ta podstawowa
funkcja mediów, funkcja kontrolna
wobec w³adzy, nie jest realizowana.
Ta zdrada na pocz¹tku to trochê
polega³a na tym, ¿e czêœæ tej nowej
elity ba³a siê spo³eczeñstwa. Ta czêœæ
poprzednia, która siê zmieni³a,
uw³aszczy³a i dalej wspó³sprawuje
w³adzê w Polsce, te¿ zawsze ba³a siê
spo³eczeñstwa. Tam by³a na pocz¹tku taka myœl, ¿e my jesteœmy m¹drzejsi, to za nich to wykonamy. Ale
to te¿ jest przecie¿ myœl komunistyczna. Tu miêdzy innymi widaæ
antydemokratyzm tych elit.
Czy mo¿na uspo³eczniæ elity?
Wyjœciem by³yby instytucje, które
pomagaj¹ kr¹¿eniu elit, tak jak Vilfredo Pareto opisywa³ to sto lat temu.
O¿ywcza by³aby wymiana elit; on to
sformu³owa³ w ten sposób, ¿e elity,
które rz¹dz¹, trac¹ przymioty, które
wynios³y je do tej w³adzy, a na ich
miejsce wchodz¹ inne z innymi przymiotami. W tej chwili jest tak, ¿e jest
wiele instytucji, które zapewniaj¹
elitom d³ugie trwanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dominuje raczej ¿elazne prawo oligarchii sformu³owane przez
Roberta Michelsa. To ¿elazne prawo
oligarchii polega³o na tym, ¿e elity
potrafi³y siê ze sob¹ ³¹czyæ i d³ugo
trwaæ, zachowuj¹c w³adzê nad masami. Do tego pojawi³ siê wspó³czeœnie
marketing polityczny, który jeszcze
za Pareto nie funkcjonowa³, a który
jest szalenie skutecznym mechanizmem. To jest olbrzymia machina manipulacji spo³eczeñstwem. W tej
chwili w ogóle nie mówi siê o demokracji, lecz o mediokracji, której
istot¹ jest dobry marketing polityczny. Dziêki temu elity trwaj¹ i siê utrzymuj¹.

Nadzieja zawsze jest, bo w demokracji jest zawsze mo¿liwoœæ nieoczekiwanego. Procesy spo³eczne
bywaj¹ nieprzewidywalne, tak jak to
by³o z Solidarnoœci¹. Wa¿ne jest to,
¿eby te grupy spo³eczeñstwa, które
nie godz¹ siê na ten stan, ¿eby robi³y
swoje, czyli pracowa³y nad budow¹
takich instytucji, budow¹ takiej formacji kulturowej i moralnej, która
bêdzie sprzyja³a tym zmianom.
Myœlmy o rewersie tego, co widzimy,
o innej kulturze politycznej, o innych
instytucjach, o autentycznym dialogu ze spo³eczeñstwem, o solidaryzmie spo³ecznym, o pamiêtaniu o
tych ludziach, którzy s¹ wykluczeni,
których nie interesuje Euro 2012, demokracja „pi³karska” i te wszystkie
sztuczki medialne. Ci ludzie musz¹
borykaæ siê z realnym ¿yciem, a te
elity o nich zapomnia³y. Elity nie s¹
dla nich ani autorytetem, ani nie maj¹
myœli strategicznej. Polskie elity s¹
szalenie biedne, je¿eli chodzi o zawartoœæ myœli strategicznej dla naszego kraju i st¹d ten neokolonializm. Lepiej jest coœ naœladowaæ, patrzeæ na wzorce gdzieœ na zewn¹trz,
ni¿ próbowaæ budowaæ autentyczny
program dla spo³eczeñstwa.
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Kolejowa nie zostanie wyremontowana.
Kto winien?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie w trakcie dyskusji na temat przejmowania
gruntów od Skarbu Pañstwa burmistrz £obza Ryszard Sola powiedzia³, ¿e ul. Kolejowa nie bêdzie remontowana, albowiem z
tego zadania wycofa³o siê starostwo. Poni¿ej trochê faktów.
- Jakoœ niektórzy maj¹ krótk¹
pamiêæ. Kto wyszed³ z inicjatyw¹
ulicy Kolejowej? Chcieliœmy przej¹æ, chcieliœmy wzi¹æ na siebie pewne koszty zwi¹zane z przygotowaniem projektu na tê ulicê, przygotowywaliœmy wniosek. No niestety
nie z mojej winy nie przejêliœmy,
wycofa³o siê Starostwo Powiatowe
- powiedzia³ burmistrz.
Niestety zdanie to wypowiedzia³ burmistrz po tym, gdy salê
obrad opuœci³ starosta ³obeski Ry-

szard Brodziñski oraz dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw
Bernacki, którzy byli goœæmi sesji.
W obronie starostwa stan¹³ radny Janusz Skrobiñski.
- Mam dokumenty na to, ¿e pan
k³amie! 420 tys. z³ starostwo chcia³o daæ na to zadanie. By³ starosta, to
trzeba by³o mówiæ. Ma pan taki
zwyczaj mówiæ o ludziach, których
nie ma – powiedzia³ radny.
Sprawa remontu ulicy Kolejowej nie jest zbyt przedawniona i
³atwo siêgn¹æ po dokumenty, aby
sprawdziæ, kto rzeczywiœcie i z jakiego powodu wycofa³ siê z tego
zadania.
Ulica Kolejowa jest zarz¹dzana
przez Starostwo w £obzie, teren
przylegaj¹cy do dworca kolejowego oraz teren dworca PKS nale¿y ju¿
do gminy. Gmina £obez zainteresowana by³a kompleksowym remon-

Kradn¹ samochody
na czêœci
(POWIAT). Czasy, gdy powiat ³obeski by³ bezpieczny pod
wzglêdem kradzie¿y samochodów, ju¿ minê³y. W roku ubieg³ym z naszego terenu skradziono 14 samochodów, z czego 13 nie
odnaleziono.
Kradzie¿e samochodów to problem nie tylko £obza, ale naszych
s¹siednich powiatów równie¿. Nie
ma tu monitoringu, parkingów
strze¿onych, ani zamkniêtych osiedli. Z³odzieje maj¹ wiêc swoisty raj
na ziemi w tak ma³ych powiatach.
- W ubieg³ym tygodniu odzyskaliœmy czêœci skradzionych samochodów w Szczecinie i Koszalinie.

Nie s¹ to nasi miejscowi przestêpcy.
S¹ to zorganizowane grupy, które
dokonuj¹ szeregu kradzie¿y. W s¹siednim powiecie sta³y obok siebie
dwa samochody i oba zginê³y. Grupy przyje¿d¿aj¹ specjalnie po nie.
Trzy grupy z du¿ych miast przyje¿d¿aj¹ do mniejszych powiatów.
Samochody kradzione s¹ na czêœci,
pod zamówienie na konkretne marki – powiedzia³ Komendant Powiatowy Policji w £obzie podinsp.
Robert Gaj.
Ale nie tylko samochody gin¹.
Zagro¿eniem s¹ równie¿ kradzie¿e
paliwa z samochodów, ci¹gników
oraz TIR-ów. To z kolei zwi¹zane jest
ze znaczn¹ podwy¿k¹ paliwa. MM

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

tem tych terenów, maj¹c na celu poprawê bezpieczeñstwa u¿ytkowników, komunikacji oraz estetyki.
Racjonalnym wiêc by³o, aby Starostwo po³¹czy³o si³y z Gmin¹ i wspólnie, kompleksowo wykona³o zadanie. Takie te¿ by³o zamierzenie.
23 lutego 2011 roku dosz³o do
spotkania, podczas którego wypracowano zasady wspó³pracy. Zgodnie z nimi Gmina miala zostaæ koordynatorem i wnioskodawc¹ do Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych tzw. schetynówek.
Aby mog³o do tego dojœæ postanowiono, ¿e Powiat przeka¿e w zarz¹d
Gminie ulicê Kolejow¹, a Powiat
udzieli dotacji gminie na realizacjê
zadania zwi¹zanego z ulic¹ Kolejow¹. Zadanie mia³o kosztowaæ 840
tys. z³. Powiat zobowi¹za³ siê, ¿e na
ten cel przeznaczy 50 proc. kosztów
zadania, nie wiêcej jednak ni¿ 420
tys. z³, druga czêœæ mia³a zostaæ
pokryta z dotacji rz¹dowej. Wszystko uk³ada³o siê pomyœlnie, póki rz¹d
nie zmieni³ zasad finansowania.
Otó¿ w nastêpnym rozdaniu nie fi-

nansowa³ ju¿ zadania pó³ na pó³, jak
dotychczas, ale tylko w 30 proc.
Burmistrz w rozmowie ze starost¹
zwróci³ siê o finansowanie w 70
proc. Starosta nie przysta³ na to,
trzymaj¹c siê wypracowanych zasad wspó³pracy. Rada Powiatu przeznaczy³a na ten cel 420 tys. z³. Zabrak³o wiêc 20 proc., czyli 168 tys.
z³. Tê kwotê musia³aby pokryæ Gmina. Burmistrz jednak nie zgodzi³ siê
na to i nie podpisa³ porozumienia,
które zosta³o wys³ane przez starostwo 15 wrzeœnia 2011 roku. Tym
samym do remontu ulicy, który mia³
odbyæ siê w tym roku, nie dojdzie.
- Gmina dok³adaj¹c 20 proc. i
tak skorzysta³aby z tego, maj¹c
drogê wyremontowan¹ niemal za
milion. W naszych planach jest to
droga drugorzêdna dla powiatu,
pod k¹tem koniecznoœci remontu.
Jednak burmistrz w rozmowie powiedzia³, ¿e nie ma na ten cel zabezpieczonych pieniêdzy w bud¿ecie - powiedzia³ starosta Ryszard
Brodziñski.
MM
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Kto wstrzymuje budowê zbiornika
w £obzie?
(£OBEZ). Pytania o zbiornik
retencyjny w £obzie pojawiaj¹
siê co jakiœ czas. Zgodnie z pierwotnymi informacjami jego budowa mia³a rozpocz¹æ siê ju¿ w
roku ubieg³ym. W tym roku
dzia³kowicze mieli ju¿ opuœciæ
swoje ogródki. Dzisiaj w tym
miejscu s¹ jedynie rozwalone altany, zakrzewione dzia³ki i powoli tworzy siê dzikie wysypisko.
Zbiornika jak nie by³o, tak nie ma
nadal. Dlaczego?
Podczas sesji Rady Miejskiej,
która odby³a siê 25 kwietnia, burmistrz £obza Ryszard Sola powiedzia³, ¿e niedawno przej¹³ kilka
dzia³ek pod zbiornik retencyjny, a
za opóŸnienia obarcza Starostwo w
£obzie.
- Zbiornik retencyjny ma powstaæ na terenie nale¿¹cym do kilku
w³aœcicieli m.in. do Starostwa Powiatowego. Nie by³o mo¿liwoœci
uzyskania pozwolenia na budowê
zbiornika retencyjnego, bo nie by³o
chêci ze strony Starostwa na przekazanie terenu pod budowê. Przej¹³em
ten teren po to, aby Wojewódzki
Zarz¹d Melioracji uzyska³ zgodê na
budowê. Nie czujê siê tutaj w jakiœ
sposób osob¹, która jest przeciwna
albo blokuje, czy nie wykazuje chêci wspó³pracy.
Dzisiaj jeszcze rozmawia³em z
dyrektorem Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji. W ci¹gu najbli¿szych
dni zostan¹ z³o¿one wszystkie dokumenty, o które wystêpuje Zarz¹d
o pozwolenie na budowê. Myœlê, ¿e
teraz, gdy uregulowaliœmy ju¿ sprawy w³asnoœciowe, ruszy procedura
zmierzaj¹ca do budowy zbiornika

retencyjnego, który móg³by byæ
jak¹œ namiastk¹ zbiornika rekreacyjnego na terenie naszego miasta
i s³u¿yæ naszym mieszkañcom –
powiedzia³ burmistrz Sola.
Sprawdziliœmy, czy rzeczywiœcie tak by³o. Okazuje siê, ¿e w Starostwie znajduje siê dokument z 12
listopada 2010 roku, czyli gdy jeszcze starost¹ by³ Antoni Gutkowski,
podpisane przez burmistrza £obza
Ryszarda Solê. Pismo skierowane
jest do Biura Studiów i Projektów
Budownictwa Wodnego w Poznaniu (otrzymuj¹cy burmistrz £obza),
w którym burmistrz zobowi¹zuje
siê, ¿e Gmina wyst¹pi z wnioskiem
o przejêcie (komunalizacjê) gruntów Skarbu Pañstwa, którymi zarz¹dza Starostwo. Na nich mo¿e powstaæ k¹pielisko w £obzie. Z takim
wnioskiem gmina wyst¹pi³a do Wojewody dopiero 13 kwietnia br.
Dopiero po tym fakcie Wojewoda
móg³ rozpocz¹æ postêpowanie.
Kserokopia tego dokumentu wp³ynê³a do Starostwa Powiatowego w
£obzie dopiero 23 kwietnia. 24
kwietnia Starostwo wys³a³o zgodê
do Melioracji.
Wojewoda wstrzyma³ jednak
procedurê, bowiem w piœmie wys³anym z Urzêdu Miejskiego w £obzie
by³y b³êdy. We wniosku z 13 kwietnia w sprawie wszczêcia z urzêdu
postêpowania w przedmiocie nabycia przez Gminê £obez z mocy prawa nieruchomoœci po³o¿onych przy
ul. H. Sawickiej wykazano, ¿e dwie
dzia³ki wydzielone z jednej s¹ ujawnione w ksiêdze wieczystej. W ksiêdze wieczystej figuruje nadal jedna
dzia³ka. Dlatego te¿, zanim gmina
ponownie z³o¿y wniosek o skomu-

Cz³owiek odchodzi, pamiêæ pozostaje...
Wyrazy ¿alu i g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci wieloletniego samorz¹dowca
oraz dzia³acza spo³ecznego

Micha³a Majcherowicza
Pogr¹¿onym w smutku Rodzinie i Bliskim
Sk³adaj¹
Burmistrz Wêgorzyna wraz
z Pracownikami Urzêdu Miejskiego,
Radni Rady Miejskiej oraz Cz³onkowie Rady Osiedlowej

nalizowanie dzia³ek musi doprowadziæ do zgodnoœci zapisów w ksiêdze wieczystej z zapisami wynikaj¹cymi ze zmian dokonanych w
ewidencji gruntów. Dopiero to
umo¿liwi kontynuacjê postêpowania.
- Starosta stara³ siê przekazaæ
Gminie ca³¹ nieruchomoœæ, to by³a
tylko kwestia z³o¿enia wniosku
przez Gminê. Tutaj obowi¹zuje procedura, ¿e to Gmina musi wyst¹piæ
z wnioskiem o komunalizacjê. Gmina taki wniosek z³o¿y³a dopiero te-

raz, chocia¿ ju¿ w tamtej kadencji
burmistrz podpisa³ zobowi¹zanie
z³o¿enia wniosku w celu przejêcia
gruntów. My niczego nie wstrzymywaliœmy, wrêcz przeciwnie, namawialiœmy do komunalizacji – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Tym samym inwestor wci¹¿ jest
na etapie przejmowania dzia³ek i
starania siê o pozwolenie na budowê. Pozwolenia nie dostanie, póki
wszystkie procedury nie zostan¹
zakoñczone.
MM

Spó³ka Paramix otrzyma³a
zgodê na rozbudowê fabryki
œwiec
(GMINA DOBRA) 25.04.2012
r. burmistrz Dobrej wyda³a
obwieszczenie o wydaniu
decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na
rozbudowie fabryki œwiec,
na wniosek LKS Paramix
sp. z o. o. z siedzib¹
w B³¹dkowie.

du produkcji œwiec wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu;
- budowie zaplecza biurowo-socjalnego z mieszkaniem s³u¿bowym
oraz pakowalni, wraz z ³¹cznikami
komunikacyjnymi.
- budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu
manewrowego i wiaty œmietnikowej.
(op)

Rozbudowa fabryki œwiec w
B³¹dkowie ma polegaæ na:
- budowie zbiornika do celów
przeciwpo¿arowych na potrzeby
istniej¹cego zak³adu produkcji
œwiec, wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu;
- rozbudowie istniej¹cego zak³a-

W poprzednim wydaniu tygodnika w artykule „Policjanci studzili rozgrzane g³owy weselników”
napisaliœmy, ¿e rzecz dzia³a siê w
„Cafe Retro”. Oczywiœcie przy Hali
Sportowej znajduje siê „Duo Cafe
Bistro Bar”. Za pomy³kê przepraszamy.
Red.

Sprostowanie
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Przebudowa budynku
socjalnego w Zap³ociu

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

(DOBRA) Zakoñczy³a siê
inwestycja, zwi¹zana z
przebudow¹ socjalnego
budynku mieszkalnego
wraz z adaptacj¹ strychu
na pokoje socjalne
wraz z niezbêdnym
zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur¹
techniczn¹ w
miejscowoœci Zap³ocie.
Zakres robót obj¹³ m.in. wykonanie sanitariatów, zaplecza kuchennego, komunikacjê poziom¹ i
pionow¹ (klatka schodowa), przebudowê poddasza i wydzielenie 7
socjalnych pokoi mieszkalnych, a
tak¿e kompleksow¹ termomodernizacjê budynku. Zadanie objê³o równie¿ przebudowê wewnêtrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz
wymianê drzwi wejœciowych.
W zwi¹zku z uczestnictwem w programie „Aktywne formy przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³eczne-

mu” w zadaniu pt. „Prace spo³ecznie u¿yteczne oraz roboty publiczne
na rzecz budownictwa socjalnego zwiêkszenie gminnego zasobu lokali socjalnych”, Gmina Dobra uzyska³a dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w
wysokoœci 70 tys. z³ na czêœciowy
zakup materia³ów, zwi¹zanych z
przebudow¹ socjalnego budynku
mieszkalnego oraz monta¿em przydomowej oczyszczalni œcieków obs³uguj¹c¹, zarówno lokale socjalne,
jak i komunalne, zlokalizowane w
tym budynku.
Prace zwi¹zane z przebudow¹
socjalnego budynku mieszkalnego
w miejscowoœci Zap³ocie, wykonywa³o Przedsiêbiorstwo Budowlane
INWEST- BUDOWA Adam Kisiel
ze Szczecina, które w przetargu nieograniczonym przed³o¿y³o najni¿sz¹ ofertê cenow¹ w wysokoœci
437 901,12 z³.
UM

UKS „Trójka” bêdzie uczyæ
p³ywaæ dzieci na basenie
(£OBEZ) Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty konkurs na zadanie na zajêcia nauki i doskonalenie p³ywania
dla dzieci szkó³ podstawowych w

£obzie. Uczeniem dzieci p³ywania
zajmie siê wêgorzyñski UKS „Trójka”, za kwotê 19.915 z³.
op

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Po¿egnaliœmy œp. Andrzeja Belinê
(£OBEZ) W œrodê, po
rocznym pobycie w
szpitalu, zmar³ Andrzej
Belina, cz³owiek wielce
zas³u¿ony dla
³obeskiego sportu.
W pi¹tek, 27 kwietnia, spo³ecznoœæ ³obeska zebra³a siê na cmentarzu, by towrzyszyæ zmar³emu w
ostatniej drodze. ¯egna³a Go rodzina, dzieci, wnuki, s¹siedzi, przedstawiciele urzêdu, sportowcy, koledzy z boiska, trampkarze, których
trenowa³, mieszkañcy £obza i regionu.
Œp. Andrzej Belina by³ jednym z
najlepszych pi³karzy Œwiatowida,
póŸniej trenerem i prezesem klubu,
oddany ca³ym sercem ³obeskiemu
pi³karstwu.
Po¿egna³ go nad grobem w krótkim przemówieniu wiceprezes
ZZPN Henryk Wawrowski. Ze strony spo³ecznoœci ³obeskiej po¿egna³
Go Marian Szyjka, poni¿szymi s³owami.
- Dziœ z wielkim bólem i zadum¹
¿egnamy naszego niezapomnianego

Kolegê - Andrzeja. ¯y³ wœród nas spo³ecznoœci ³obeskiej - przez 68
lat. Tu w £obzie spêdzi³ swoje dzieciñstwo, m³odoœæ i doros³e ¿ycie.
Andrzeja znali prawie wszyscy
mieszkañcy miasteczka nad Reg¹, a
to dziêki Jego ¿yciowej pasji, jakim
by³o dzia³anie dla dobra sportu i
pi³ki no¿nej w £obzie.
Przez ca³e szkolne lata spêdzone w ukochanym £obzie wyró¿nia³
siê talentem sportowym i wysok¹
sprawnoœci¹ fizyczn¹. Pasjonowa³
siê gr¹ w szczypiorniaka. Na pocz¹tku, tej gry uczy³ Go Pan Jan ¯aczek,
a póŸniej w Szkole Zawodowej w
Stargardzie trafi³ w rêce szczególnie
wymagaj¹cego trenera, pana Mro-

Szukasz szko³y, jakich ma³o?
Szko³ê w Resku wybierz œmia³o!

SZKO£A PONADGIMNAZJALNA
W RESKU OG£ASZA NABÓR DO:
- LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
im. K.K. BACZYÑSKIEGO
O PROFILACH NAUCZANIA:
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM,
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM,
BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM.

- ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ
- KSZTA£C¥CEJ W ZAWODZIE ZGODNYM Z WYBRAN¥
PRAKTYK¥ (KLASY WIELOZAWODOWE)
Szko³a zapewnia uczniom podrêczniki dla klasy I LO i I ZSZ
oraz bezp³atny kurs prawa jazdy dla uczniów ZSZ.
KONTAKT:
Zespó³ Szkó³ w Resku
ul. M. Buczka 15
72-315 Resko
tel. 913951204 lub 531 827 943
e-mail: loresko@op.pl.
www.zsresko.republika.pl

za, dziêki którym awansowa³ do reprezentacji województwa w pi³ce
rêcznej.
Jednak dalsz¹ karierê sportow¹
zwi¹za³ z utworzonym w £obzie w
1963 roku klubem sportowym
„Œwiatowid”. Od pocz¹tku zosta³
podstawowym zawodnikiem sekcji
pi³ki no¿nej. Godnie piastowa³
funkcjê kapitana I dru¿yny seniorów. Poprzez wszystkie d³ugie lata
kariery pi³karskiej, a póŸniej wystêpuj¹c w roli szkoleniowca i dzia³acza sportowego, zosta³ na zawsze
wiernym swojemu „Œwiatowidowi”. Pe³ni³ kolejno w klubie wszystkie spo³eczne funkcje, a w 2006
roku zosta³ wybrany na stanowisko
Prezesa Zarz¹du Klubu.
By³ inicjatorem i organizatorem
niezliczonej iloœci imprez sportowych w mieœcie. Swoj¹ mi³oœæ do
aktywnoœci ruchowej zaszczepia³
wœród najm³odszych adeptów futbolu. Wychowywa³ i uczy³ podstaw
rzemios³a pi³karskiego ca³e pokole-

nia ³obeskich ch³opców. W Jego
sportowe œlady poszli dwaj synowie
- Maciej i Bogdan oraz wnuczkowie
Jakub i Martyna.
Andrzej nale¿a³ do g³ównych
twórców najwiêkszych sukcesów
³obeskiego pi³karstwa. To dziêki
Jego talentowi, pracy i ambicji potrafi³ wraz z kolegami z boiska dostarczyæ mieszkañcom Ziemi £obeskiej tak wiele satysfakcji i wra¿eñ
sportowych. W kronikach MLKS
„Œwiatowid” zapisa³ siê z³otymi
zg³oskami jako najlepszy napastnik
w historii Klubu, jako zdobywca
oko³o 900 goli dla bia³o-niebieskich
barw klubowych.
¯egnaj Andrzejku! ¯egnaj Kochany Przyjacielu!
Pozostaniesz w naszej pamiêci
symbolem usportowionego i ambitnego £obza, Twojego jedynego
miasta, któremu odda³eœ to, co najpiêkniejsze - SWOJE ¯YCIE. (r)

Przygotowali uchwa³ê
o utworzeniu zespo³u szkó³
(RESKO) W poniedzia³ek 30
kwietnia 2012 r. o godz. 16.00 w
Centrum Kultury odbêdzie siê
sesja Rady Miejskiej.
Przed podjêciem uchwa³, na sesji zostanie przedstawiona ocena
zasobów pomocy spo³ecznej za rok
2011. Nastêpnie radni podejm¹
uchwa³y w sprawie:
- zmiany w bud¿ecie i wieloletniej prognozie finansowej,
- zmiany w programie gospodarczym pn. „Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Resko na Lata 2004-2007”;
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo-

œci Resko dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej;
- przyjêcia „Programu opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t w gminie”
- utworzenia Zespo³u Szkó³.
Na koñcu sesji bêdzie mo¿na
zg³aszaæ wolne wnioski.
(op)
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Analizowali bezrobocie w gminie
(Radowo Ma³e) Na
ostatniej sesji Rady
Gminy zosta³a
przedstawiona
informacja o stanie
bezrobocia na terenie
gminy Radowo Ma³e
w roku 2011 oraz o
podjêtych dzia³aniach
w zakresie
przeciwdzia³ania
bezrobociu.
W styczniu 2011 roku w powiecie ³obeskim bez pracy by³o 3681
osób. W ci¹gu kilku miesiêcy ta
liczba siê zmniejszy³a, np. w lipcu
by³o 3145 bezrobotnych. W gminie
Radowo Ma³e w styczniu 2011
roku by³o 484 bezrobotnych
(wskaŸnik bezrobocia – 20,1%), w
grudniu bezrobotnych by³o mniej –
396 osób (wskaŸnik bezrobocia –
16,2 %).
Pod koniec 2010 roku by³o w
gminie 412 bezrobotnych, a pod
koniec 2011 roku 396. To mniej o

zaledwie 16 osób, jednak w pozosta³ych gminach powiatu ³obeskiego bezrobocie ros³o. Patrz¹c jednak ju¿ na kolejne miesi¹ce poziom bezrobocia roœnie. W styczniu bie¿¹cego roku by³o 447 bezrobotnych, a w lutym ju¿ 459 osób
pozostaj¹cych bez pracy. Zjawisko
wzrostu bezrobocia na pocz¹tku
ka¿dego roku jest jednak zauwa¿alne we wszystkich gminach. W
lutym 2012 roku wskaŸnik bezrobocia w gminie Radowo Ma³e wynosi³ 19 % (najwy¿szy w powiecie).
Patrz¹c na ostatni miesi¹c roku
2011 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej osób bezrobotnych pozostaje
bez pracy od 6 do 12 miesiêcy – 92,
co daje 23,23 % ogó³u bezrobotnych z terenu gminy Radowo Ma³e.
Najwiêksz¹ grupê wœród zarejestrowanych osób bezrobotnych
stanowi¹ osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie gimnazjalne lub ni¿sze
– 165 osób. W tym okresie, w gminie by³o 14 osób bezrobotnych z
wykszta³ceniem wy¿szym. Je¿eli
chodzi o zró¿nicowanie osób bez-

robotnych pod wzglêdem wieku, to
najwiêksz¹ grupê stanowi¹ osoby
w wieku 23-34 lat (29,04 % ogó³u),
nastêpnie w wieku 45-54 lat (20,96
% ogó³u). Najwiêcej osób bezrobotnych nie posiada w ogóle sta¿u
pracy (25,51 % ogó³u), lub przepracowa³a krócej ni¿ 1 rok.
Wed³ug stanu na koniec grudnia
2011 roku w gminie Radowo Ma³e
by³o zarejestrowanych 396 osób
bezrobotnych, co stanowi 11 %
ogó³u osób bezrobotnych w powiecie, który wynosi³ 3489 osób.
W 2011 roku w gminie Radowo
Ma³e jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
otrzyma³y 4 osoby (56 osób w ca³ym powiecie). Œrodki te przyznawane s¹ osobie bezrobotnej, która
chce otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na okres co najmniej 1
roku. Wysokoœæ tych œrodków wynosi 6 krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia og³aszanego przez GUS
raz na kwarta³. Œrodki te s¹ bezzwrotne pod warunkiem utrzyma-

CMYK

nia dzia³alnoœæ gospodarczej przez
okres 12 miesiêcy.
W poprzednim roku w radowskiej gminie nie zrefundowano
¿adnego miejsca pracy i tylko 2
osoby wziê³y udzia³ w szkoleniach
(105 osób w powiecie). 10 osób
uczestniczy³o w pracach interwencyjnych.
W powiecie ³obeskim, w sta¿ach, w 2011 roku, uczestniczy³y
524 osoby, z tego 419 osób kontynuowa³o sta¿ z 2010 r. Zosta³y podpisane 83 nowe umowy, a kwota
wydatkowana na sta¿e z PUP to
1.763.401 z³. Z terenu gminy Radowo Ma³e sta¿ odbywa³y 24 osoby
(w tym 16 osób rozpoczê³o sta¿ w
2010 r.), kwota wydatkowana to
123.882 z³.
W marcu bie¿¹cego roku w
gminie Radowo Ma³e by³o 461
bezrobotnych (251 kobiet) a
wskaŸnik bezrobocia wyniós³ 18,9
% (najwy¿szy w powiecie ³obeskim).
(op)
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Szpital w Resku choruje na to samo,
(RESKO). W reskim
szpitalu ostatnio
zawrza³o. Pielêgniarki
domagaj¹ siê innego
sposobu zatrudnienia,
ordynator oddzia³u
chirurgicznego nie
podpisa³ kontraktu
i w kwietniu skoñczy³
mu siê okres
wypowiedzenia. Nie
godzi siê na now¹
politykê w szpitalu.
Aby personel reskiego szpitala
móg³ otrzymywaæ wyp³aty zgodnie
z kontraktami, na salach szpitalnych
musia³oby byæ wiêcej pacjentów. To
bodaj¿e jedyny taki sposób wynagradzana, gdzie wyp³aty uzale¿nione s¹ od liczby pacjentów. Problem
w tym, ¿e tych pacjentów jest wci¹¿
za ma³o. Z tego powodu personel
otrzymuje mniejsze pieni¹dze.
Teoretycznie wszystko gra, pieni¹dze przelewane s¹ na konto. W
praktyce kwestia wygl¹da trochê
bardziej skomplikowanie w przypadku osób bêd¹cych na kontraktach. Wyp³aty podzielone s¹ na dwie
czêœci - sta³¹ i zmienn¹. Zmienna
uzale¿niona jest od liczby pacjentów. Je¿eli dany oddzia³ wyrabia
poni¿ej planu, to wyp³aty s¹ ni¿sze
o dany procent. Zmienna to nie tylko
iloœæ pacjentów, ale i np. rodzaj zabiegów na chirurgii, od nich bowiem
zale¿y ile i czy w ogóle NFZ zap³aci.
Straty nie s¹ liczone jednak od
wypracowanych punktów przy roz³o¿eniu na ca³y rok, jak zosta³o to
zakontraktowane z NFZ, a od punktów, jakie oddzia³ chirurgiczny musi
wypracowaæ przy podzieleniu ca³orocznych punktów na siedem miesiêcy. Tym samym zamiast 1500
punktów miesiêcznie oddzia³ musi
wypracowywaæ 2400 punktów. I od
tego naliczane s¹ straty. Jak zapewnia ordynator oddzia³u chirurgicznego Krzysztof Kozak, oddzia³
œrednio wypracowuje pomiêdzy
tymi punktami.
Wyjœciem z tej sytuacji ma byæ
zatrudnienie kontraktowych pielêgniarek na umowê o pracê. Czy tak
siê stanie?
Karane za liczbê pacjentów
22 marca pielêgniarki z Reska
wys³a³y pismo do dyrektora szpitala
Jacka Pietryki z proœb¹ o spotkanie
w sprawie negocjacji warunków
wykonywania przez pielêgniarki,

terapeutów, techników elektroradiologii pracy na rzecz Szpitala w
ramach umów na œwiadczenie
us³ug. Pracownicy reskiego szpitala
prosili o zmianê umów o pracê. W
szczególnoœci chodzi³o o zmianê
warunków wynagrodzenia poprzez
ustalenie jednolitej, sta³ej stawki
(np. godzinowej), wyliczanej wy³¹cznie w oparciu o iloœci dni/ godziny pracy. Oznacza to, ¿e pracownicy nie godz¹ siê na podzia³ wynagrodzenia na czêœæ sta³¹ i zmienn¹, chc¹
mieæ jedynie sta³¹. Zmienna bowiem wyliczana jest w oparciu o
wskaŸniki ca³kowicie niezale¿ne od
pracowników. Pracownicy domagali siê i domagaj¹ nadal wyp³aty ca³oœci wynagrodzenia miesiêcznego
w jednym terminie, obecnie bowiem
wyp³ata jest w dwóch transzach.
Kolejn¹ kwesti¹, o któr¹ walcz¹ pracownicy szpitala, jest usuniêcie z
umowy zapisu o zakazie konkurencji, które ich zdaniem stanowi¹ nieuzasadnione ograniczenie swobody
dzia³alnoœci gospodarczej w sytuacji, gdy umowa nie gwarantuje
minimalnej iloœci pracy pozwalaj¹cej na ustalenie akceptowanej minimalnej kwoty miesiêcznego wynagrodzenia. Pracownicy domagaj¹
siê równie¿ zapewnienie prawa do
okreœlonej iloœci dni w roku wolnych od wykonywania us³ug z zachowaniem prawa wynagrodzenia.
Pracownicy szpitala dali dyrektorowi J. Pietryce czas do 31 marca
na wyznaczenie terminu spotkania
pod groŸb¹ wypowiedzenia umów o
œwiadczenie us³ug. Dyrektor spotka³ siê z pracownikami szpitala.
- Ca³y czas nam mówi¹, ¿e nie
bêdzie nam op³aca³o siê przejœæ na
umowê o pracê, ¿e teraz na kontraktach mo¿emy dorobiæ, tylko gdzie?
Wyliczono mi, ¿e gdybym mia³a
przejœæ na umowê o pracê, to nie
mia³abym nawet najni¿szej krajowej. Dla porównania wiêkszoœæ pielêgniarek w Gryficach zarabia powy¿ej 2 tys. z³. My mia³yœmy mieæ
tak samo jak w Gryficach a jak jest?
Wiêkszoœæ z nas obecnie chce
przejœæ na umowy o pracê, o to w³aœnie toczy siê walka. Na kontrakcie,
od ubieg³ego miesi¹ca, mamy1432
z³ brutto sta³ej i 1432 z³ brutto
zmiennej. Ale jest to teoretycznie,
bo czêœæ zmienna jest pomniejszana
o procent strat oddzia³u. Z tych kwot
musimy op³aciæ ZUS, który jest bliski 1 tys. z³, op³atê za wpis w Izbach,
podatek 19 proc. Po odliczeniu tego
wszystkiego na rêkê zostaje mi oko³o 1500 z³. Przy tym nie mamy prawa do urlopu. Pracownicy, którzy
chc¹ zostaæ na kontraktach, pragn¹
zmiany umów. Widzieliœmy umo-

wy, jakie s¹ zawierane w innych
szpitalach. Tam osoby na kontraktach maj¹ prawo do p³atnych dni
wolnych od pracy - powiedzia³a jedna z pielêgniarek, pragn¹ca zachowaæ anonimowoœæ.
- Ogólnie mówi¹c, panie pielêgniarki z Reska maj¹ niekorzystnie podpisane kontrakty. Chodzi
tutaj przede wszystkim o zmienn¹ i
wyp³acanie nale¿nych pieniêdzy w
dwóch transzach. Problem polega
na tym, ¿e panie te kontrakty podpisa³y, bo jak mówi¹, zosta³y postawione pod œcian¹. Jeœli chodzi o
zmienn¹, to jest pierwsza sytuacja,
o której s³yszê, ¿e ktoœ coœ takiego
wprowadza, ¿e uzale¿nia siê wysokoœæ zarobków od iloœci pacjentów.
Pracownicy nie mog¹ odpowiadaæ
za iloœæ pacjentów. Za to odpowiada
menad¿er, pracownicy jedynie poœrednio - poprzez swoj¹ pracê. Osobiœcie w ¿yciu nie podpisa³abym
takiego kontraktu - powiedzia³a
przewodnicz¹ca Szczeciñskiej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych Maria
Matusiak.
Plan nie do wykonania?
Oddzia³ chirurgiczny funkcjonuje od lutego ubieg³ego roku. NFZ
ustali³ wartoœæ kontraktu na ten rok
w wysokoœci 900 tys. z³, czyli o kilkaset tys. z³ mniej, ni¿ w roku poprzednim. Oznacza to w przybli¿eniu 2.400 z³ na dobê, czyli 100 z³ na
godzinê. Za tê kwotê trzeba op³aciæ
personel, gdy stawka lekarza kosztuje 50 z³ za godzinê, stawka pielêgniarek nawet przy 20 z³ brutto na
godzinê daje ju¿ ³¹cznie 70 z³ na
godzinê. Na leczenie i wy¿ywienie
pacjentów pozostaje 30 z³, w leczeniu s¹ koszty m.in. badañ laboratoryjnych, zabiegi. W sumie na leczenie i wy¿ywienie 10 pacjentów
dziennie przeznaczonych jest 240 z³.

Za³o¿enie dyrekcji by³o takie, ¿e
to wszystko mo¿e siê zbilansowaæ i
pieniêdzy na leczenie wystarczy,
je¿eli oddzia³ bêdzie wykonywa³
2.400 punktów miesiêcznie po 50 z³,
co oznacza³oby, ¿e przychód oddzia³u bêdzie wynosi³ 120 tys. z³
miesiêcznie, da³oby to 1.440 tys. z³
rocznie. Oznacza to równie¿, ¿e
miêdzy kwot¹ 900 tys. z³ a t¹ drug¹
potrzebn¹ dyrektorowi do dzia³ania
jest 540 tys. z³ ró¿nicy. Kwota podzielona przez 2.400 punktów starczy jednak do koñca lipca, takie te¿
umowy zosta³y zawarte z personelem medycznym w tym roku.
- Nie jesteœmy w stanie wykonaæ
tego planu z wielu przyczyn. Choæby z tego powodu, ¿e oddzia³ w ci¹gu roku nie wypracowa³ sobie jeszcze na tyle dobrej marki, ¿eby przyci¹gn¹æ pacjentów lecz¹cych siê
przez wiele lat w innych oœrodkach
dzia³aj¹cych na tym terenie.
Chirurgia planowa jest takim
wymys³em Narodowego Funduszu
Zdrowia, ¿e nie pozwala mi przyj¹æ
pacjenta „z ulicy”. Pacjent musi byæ
do nas skierowany i musi byæ zapisany do kolejki. Limit 900 tys. z³
przekraczamy, z niego wynika, ¿e
powinniœmy wypracowywaæ 1500
punktów miesiêcznie, gdybyœmy
mieli dzia³alnoœæ do koñca roku, to
przekroczylibyœmy ten limit i to jest
pewne. To jednak spowodowa³aby
straty w oddziale, poniewa¿ aby to
wszystko op³aciæ przy takich wp³ywach nie starcza na zap³acenie personelowi nale¿nych wynagrodzeñ i
jednoczeœnie powoduje stratê finansow¹ w dzia³aniu. Jest tu realizowany unikatowy projekt. Nie ma w
Polsce drugiego takiego projektu,
¿eby z tak¹ obsad¹ spe³niæ wymogi
i zapewniæ normalne funkcjonowanie. Przede wszystkim jest tu rzecz
niespotykana w kraju - 24 godzinne
dy¿ury lekarskie przez ca³y rok.
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co ca³a s³u¿ba zdrowia
Gwarantuje to sta³¹ obecnoœæ na
oddziale i do tego koordynator codziennie w godzinach pracy. Wtedy
jest osoba zapewniaj¹ca ci¹g³oœæ
kontroli nad leczeniem. Bywa³y
miesi¹ce, ¿e przekroczyliœmy 2,5
tysi¹ca punktów. Gdyby tu by³a taka
chirurgia jak wczeœniej, to nie by³oby ¿adnych problemów. Gdybyœmy
przyjmowali pacjentów, którzy jad¹
do Gryfic, jako ostre przypadki, to
ró¿nicê zniwelowalibyœmy bardzo
szybko. W powiecie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju œwiadczenia, tylko trzeba pamiêtaæ, ¿e aby
by³ on czynny ca³y rok i ca³¹ dobê,
to musi byæ jeszcze ca³¹ dobê anestezjolog i blok operacyjny. Pomys³
z oddzia³em chirurgii planowej jest
tak samo niedorzeczny, jak ca³y
Fundusz. Personel, który porzuci³by tutaj pracê z racji takich, a nie
innych wynagrodzeñ, przez jakiœ
czas bêdzie otrzymywa³ œwiadczenia z Urzêdu Pracy zdecydowanie
wy¿sze ni¿ zarabia tutaj - powiedzia³ ordynator Krzysztof Kozak.
£ó¿ka ZOL na chirurgii?
W szpitalu powiêksza siê te¿
iloœæ ³ó¿ek ZOL w szpitalu. W tej
chwili dwie sale trzy ³ó¿kowe ZOLu wygospodarowane s¹ na oddziale
chirurgicznym. W sumie na oddziale jest 9 ³ó¿ek chirurgii, 6 ³ó¿ek
ZOL-u, 3 ³ó¿ka pooperacyjne - potwierdza to zarówno personel szpitala, jak i przyklejone kartki na
drzwiach sal w szpitalu.
Zaprzecza temu jednak dyrektor
szpitala Jacek Pietryka, którego
spytaliœmy m.in. o kwestiê ³ó¿ek
ZOL. Pytanie tylko, co robi¹ w takim razie kartki z napisem ZOL na
drzwiach w oddziale chirurgicznym?
- Dyrektor postanowi³ w trybie pilnym wydzieliæ szeœæ z nich na
potrzeby ZOL-u. W zwi¹zku z tym
s¹ dwie sale dla ZOL-u, na których
dzisiaj le¿¹ pacjenci chirurgiczni z
przyczyn epidemiologicznych, albowiem niektórzy musz¹ le¿eæ na
salach „czystych” i nie mieæ kontaktów z innymi. Nie wolno pacjentów
chirurgicznych k³aœæ obok ZOLowskich, aby nie rozszerzaæ zaka¿eñ - powiedzia³ ordynator.
Podczas naszej wizyty w szpitalu by³o 9 pacjentów chirurgicznych,
jednak jeszcze w tym samym dniu
mieli byæ przyjêci kolejni i liczba
pacjentów na oddziale mia³a zwiêkszyæ siê do13. Gdyby sale ZOLowskie by³y zajête, nie by³oby gdzie
po³o¿yæ pacjentów chirurgicznych.
Mo¿e wiêc dojœæ do sytuacji, w której szpital nie bêdzie móg³ przyj¹æ

planowych pacjentów, bo wszystkie
³ó¿ka bêd¹ zajête - oczywiœcie w
szybszym terminie, wówczas czas
oczekiwania na ³ózko wyd³u¿y siê.
Jak wyjaœnia ordynator, œrednio
na oddziale le¿y 14-15 osób.
- Jeœli w oddziale zabiegowym ktoœ przekracza 80.proc. ob³o¿enie, czyli ma 20 ³ó¿ek, a œrednio
ma wiêcej ni¿ 16 pacjentów, to ocenia siê, ¿e stwarza du¿e zagro¿enie
epidemiologiczne. O ile na ro¿nych
innych oddzia³ach mo¿na sobie
wyobraziæ przekroczenie nawet 100
proc. ob³o¿enia jak przez dostawki
o tyle w oddzia³ach zabiegowych 80
proc. ob³o¿enia jest w granicach
rozs¹dku z tej prostej przyczyny, ¿e
gdy wychodzi pacjent, nie k³adzie
siê od razu na jego miejsce drugiego. W oddzia³ach zabiegowych
dzia³aj¹cych w trybie nag³ym jest to
zwyczajnie niemo¿liwe. Po drugie
po wypisaniu pacjenta trzeba tê osobê przygotowaæ, zmyæ ³ózko zmieniæ poœciel, naœwietliæ, to wszystko
zajmuje czas. S¹ momenty, gdy
mamy ponad 90 proc. ob³o¿onych, a
s¹ takie momenty, gdy ob³o¿enie
jest ma³e. My wykorzystanie ³ó¿ek
mamy nie najlepsze. Mamy ma³e
ob³o¿enie i s³aby wynik finansowy doda³ ordynator.
Z dalszych wyjaœnieñ ordynatora wynika, ¿e s³aby wynik finansowy wynika z tego m.in., ¿e w reskim
szpitalu leczone s¹ dwie skrajnoœci:
przypadki bardzo trudne, w tym np.
stare, niegoj¹ce siê rany najczêœciej
po operacjach; te s¹ dobrze punktowane. Za takie leczenie mo¿na dostaæ ponad 100 punktów, czyli ponad 5 tys. z³. Pacjenci zara¿eni wieloma szczepami bakterii wymagaj¹
izolacji. Ich leczenie trwa nawet
dwa miesi¹ce. Nie przybywaj¹ w
szpitalu ca³y czas, ale pobyty s¹ kilkutygodniowe. Obecnie w placówce przebywa pacjent, któremu lekarze goj¹ kilkunastoletnie owrzodzenie, za to leczenie otrzymaj¹
du¿e pieni¹dze, z drugiej strony w
tym czasie nie mog¹ przyj¹æ innego
pacjenta. Na razie to nie jest problem, ten pojawi siê, gdy na salach
ZOL-u w oddziale chirurgicznym
bêd¹ le¿eæ pacjenci. Wówczas tego
rodzaju pacjent bêdzie w pewnym
sensie uci¹¿liwy dla ZOL-u, a ZOL
dla odmiany jako przewlekle chorzy i czêsto zaka¿eni bêdzie uci¹¿liwy dla pacjentów chirurgicznych
operowanych w trybie krótkoterminowym.
- Obecnoœæ przepuklin przy
pacjentach ZOPL-owskich nie bardzo pasuje, bo u pacjentów ZOLowskich hoduje siê szczepy bakteryjne z prostych przyczyn - oni s¹

unieruchomieni, infekcje dróg moczowych, oddechowych, owrzodzenie, odle¿yny - to wszystko jest u
nich na porz¹dku dziennym. Je¿eli
bêdê mia³ jednego pacjenta izolowanego tak, jak dzisiaj to sobie poradzê, ale je¿eli bêdê mia³ na dwóch
salach pacjentów ZOL-owskich, to
nie bardzo sobie wyobra¿am, czy
pacjenci przyjêci do ¿ylaków, przepukliny czy innych zabiegów - bêd¹
bezpieczni. To ¿e sobie nie wyobra¿am, nie oznacza, ¿e nie zrobiê
wszystko, ¿eby byli bezpieczni. Po
prostu bêdê rozwija³ swoj¹ wyobraŸniê. Ta sytuacja mia³a wp³yw
na moj¹ decyzjê odnoœnie rezygnacji z bycia ordynatorem oddzia³u.
Gdy rozmawia³em z dyrektorem i
taki, a nie inny format u³o¿y³em, to
czu³em siê w ca³oœci odpowiedzialny za swój projekt. W momencie,
kiedy dyrekcja kieruje tym bez mojej woli poczu³em siê zwolniony z
odpowiedzialnoœci. Sam musia³em
siê z tej odpowiedzialnoœci zwolniæ,
bo w razie jakichkolwiek problemów to ja, personalnie, jako lekarz,
bêdê odpowiada³, poniewa¿ moim
obowi¹zkiem jest znaæ wagê problemu, a dyrekcja nie musi znaæ tej
wagi, poniewa¿ ma znaæ siê na
czymœ innym. Dyrekcja kieruje
czymœ zupe³nie nieprzewidywalnym - doda³ ordynator.
Szpital w Resku to nie tylko
drobne zabiegi. Okazuje siê, ¿e chirurdzy wykonali równie¿ kilka du¿ych operacji takich jak: usuniêcie
nerki nowotworowej, przy czym
sami wykryli nowotwór, zoperowali, zrobili bajpas naczyniowy miêdzy pachwin¹ a kolanem. Problem
oddzia³u polega jednak na tym, ¿e
musz¹ byæ spe³nione dwa wymogi:
zabieg musi byæ planowy i ka¿dego
pacjenta lekarze musz¹ zapytaæ, czy

nie chce zg³osiæ siê do oœrodka o
wy¿szym poziomie referencyjnym.
Je¿eli pacjent sam decyduje, ¿e czekanie jest dla niego groŸne, wówczas Resko, maj¹c dowód, ¿e pacjent by³ w innym oœrodku i ¿e wyznaczono mu póŸny termin, mo¿e
wykonaæ operacjê.
Eksperyment z funkcjonowaniem takiego oddzia³u w reskim
szpitalu wykaza³, ¿e jest to mo¿liwe.
Jak zapewnia ordynator, móg³by nie
przynosiæ strat, gdyby by³o wiêcej
pacjentów. Nad uzyskaniem zaufania pacjentów, spo³ecznoœci lokalnej trzeba jednak jeszcze pracowaæ.
Enigmatyczne odpowiedzi
dyrektora
W zwi¹zku z sytuacj¹ w reskim
szpitalu wys³aliœmy zapytania do
dyrektora SPZZOZ w Gryficach.
Dyrektor zaprzeczy³, informacjom,
¿e w marcu niektóre pielêgniarki w
formie protestu odesz ly od ³ó¿ek.
Na pytanie o zakontraktowan¹
stawkê brutto za godzinê dla pielêgniarek i lekarzy, dowiedzielismy
siê, ¿e informacje nie jest jawna.
Podobna odpowiedŸ uzyskaliœmy
na pytanie o straty oddzia³u chirurgicznego oraz wyniku konkursu na
anestezjologów.
Spytaliœmy równie¿ czy wprowadzenie ³ó¿ek ZOL na oddzia³ chirurgiczny nie stwarza zagro¿enia
epidemiologicznego.
- Nie zosta³y wprowadzone
³ó¿ka ZOL na oddzia³ chirurgiczny.
Organizacja zaopatrywania pacjentów w szpitalu w Resku nie stwarza
zagro¿enia epidemiologicznego.
Liczba ³ó¿ek nie uleg³a zmianie odpisa³ dyrektor szpitala Jacek Pietryka.
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233 943

Wykonam niedrogo instalacjê elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w
domkach jednorodzinnych oraz
mieszkaniach; tel. 781-663-521.

Posiadam halê do wynajêcia 300
mkw. plus du¿y plac ul. Waryñskiego 1400 z³, £obez. Tel. 506 897 352

Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575
Oferta dla inwestora. Firma sprzeda 3 lokale mieszkalne za 50%
wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi
umowami najmu. £¹czna pow.
147,4 mkw. - cena 177.000 z³, tel.
600 265 547

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

Region

Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski

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

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje+piwnica, spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125 tys.
Tel. 663-248-859.

MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy

Do wynajêcia w centrum £obza przy
ul. Koœcielnej ³adne mieszkanie: 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel. 791 185 332

Elektroakustyczn¹ gitara AP3000
kolor niebieski/morski, lakierowana, autotuner guitar i bassgu ibanez, kabel do g³oœnika, kostka, pokrowiec. Stan bardzo dobry. Cena
500 z³. Tel. 665 730 318

Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.

Powiat gryficki
Sprzedam dachówki euronit ceglaste eska 696-075-099

Powiat drawski
Kupiê niedu¿¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 662 551 043

Region

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

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

BIZNES

Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

PRACA

Sprzedam dobrze prosperuj¹cy
zak³ad stolarki okiennej i drzwiowej
z PCV. W idealnym stanie komplet
nowoczesnych maszyn firmy Schuering. Know-how, przeszkolenie,
kontakty w cenie. £obez, tel. 603390-317.

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

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Region

Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Combo Van rok
prod. 2003, poj. 1,7 D. Cena 4000 z³
do negocjacji. Faktura VAT. Tel. 501
549 818

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

Powiat gryficki
Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240
Angielski, podstawy, gramatyka,
korepetycje. 696 075 099

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na
parterze w £obzie. Tel. 91 397 50 88.
£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129 519.
Wynajmê kawalerkê w £obzie tel.
880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.
Sprzedam pilnie kawalerkê 32 mkw.
w Wêgorzynie. Parter, mieszkanie
bez czynszowe, czêœciowo umeblowane, w niewielkim stopniu do wykoñczenia, plus pom. gospodarcze.
Tel. 536 237 624.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
55 mkw., w³asne ogrzewanie gazowe, budynek ocieplony, w £obzie.
W³asnoœciowe, II piêtro + du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

Powiat gryficki
P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

ROLNICTWO
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RADOWO MA£E

Gimnazjaliœci po egzaminach

(RADOWO
MA£E)
43
uczniów Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym pisa³o
egzamin gimnazjalny. Od roku
szkolnego 2011/2012 egzamin
gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych zasadach.
Nowy egzamin gimnazjalny
sk³ada siê z trzech czêœci, czyli z
czêœci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu
jêzyka obcego nowo¿ytnego, ale
ka¿da z czêœci egzaminu bêdzie
mia³a inn¹ strukturê. Zmiany w egzaminach gimnazjalnych polegaj¹
g³ównie na podzieleniu ka¿dej czêœci egzaminu na 2 grupy zadañ.
Zwiêkszony zosta³ równie¿ czas
trwania czêœci I i II egzaminu, przy
czym zwiêkszy³a siê równie¿ czasoch³onnoœæ poszczególnych zadañ.
Ka¿d¹ czêœæ egzaminu przeprowadzono innego dnia.
Przed rozpoczêciem egzaminów, uczniowie spotkali siê z pani¹
dyrektor i nauczycielami. By³ to
ostatni instruktarz dotycz¹cy egzaminów, zostali tak¿e wybierani
uczniowie, którzy pe³nili role administracyjne podczas egzaminów.
Nie zabrak³o tak¿e s³ów otuchy i
¿yczeñ najlepszych wyników i samych nieomylnych wyborów.
Czêœæ humanistyczna odby³a siê
24 kwietnia 2012 r. (wtorek). Z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie egzamin rozpocznie siê o godzinie 9.00 i trwa³ 60 minut. Z zakresu jêzyka polskiego egzamin rozpocz¹³ siê o godzinie 10.45 i trwa³
90 minut.
W pierwszej czêœci egzaminu z
jêzyka polskiego gimnazjaliœci odpowiadali na pytania dotycz¹ce
fragmentu „Zemsty”. Ostatnie zadanie polega³o na napisaniu rozprawki, której celem by³a argumentacja
stwierdzenia: „Literatura pozwala

lepiej poznaæ i zrozumieæ minione
wieki”. Uczniowie musieli zilustrowaæ swoje argumenty przyk³adami
literackimi.
- Warto zaznaczyæ, ¿e ci absolwenci gimnazjum jako pierwsi spotkali siê z now¹ form¹ egzaminów.
Forma ta nazywana jest „ma³¹ matur¹” i trudno siê z tym nie zgodziæ.
Zauwa¿y³em, ¿e uczniowie najbardziej stresuj¹ siê pierwszego dnia
egzaminów, póŸniej jest ju¿ im
³atwiej, egzamin staje siê czymœ
normalnym i tak bardzo siê go nie
boj¹. Wielu uczniów twierdzi³o, ¿e
czêœæ historyczna by³a trudna –
mówi³ Jerzy Urban.
Pierwsze pytanie z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
dotyczy³o okresu, w którym kultura
neolityczna pojawi³a siê na terenie

Egiptu. Uczniowie musieli dobrze
wskazaæ ten okres, odczytuj¹c taœmê chronologiczn¹. Kolejne pytanie dotyczy³o pocz¹tków rolnictwa,
a dok³adnie lokalizacji. Arkusz z tej
czêœci zawiera³ du¿¹ iloœæ map i ilustracji.
Czêœæ matematyczno-przyrodnicza odby³a siê 25 kwietnia 2012 r.
(œroda). Z zakresu przedmiotów
przyrodniczych (biologia, chemia,
fizyka, geografia) egzamin rozpocz¹³ siê o godzinie 9.00 i trwa³ 60
minut. Natomiast z zakresu matematyki egzamin rozpocz¹³ siê o godzinie 10.45 i trwa³ 90 minut.
Czêœæ z jêzyka obcego nowo¿ytnego odby³a siê 26 kwietnia 2012 r.
(czwartek). Na poziomie podstawowym egzamin rozpocz¹³ siê o godzinie 9.00 i trwa³ 60 minut. Natomiast

na poziomie rozszerzonym egzamin
rozpocz¹³ siê o godzinie 10.45 i i
zakoñczy³ o 11.45.
- Posz³o mi „œrednio na je¿a”.
Trochê siê stresowa³em, szczególnie na pocz¹tku. Du¿o przygotowywa³em siê do egzaminów, niektóre
czêœci by³y trudne a inne wydawa³y
mi siê ³atwe. To chyba czêœæ matematyczna i historyczna by³a najtrudniejsza – mówi³ jeden z gimnazjalistów.
Liczba uczniów podchodz¹cych
do egzaminu gimnazjalnego siê
zmniejsza, w roku bie¿¹cym w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym by³o ich 43, w 2011 roku 47,
a gdy po raz pierwszy uczniowie
pisali egzamin gimnazjalny, by³o
ich 78 w jednym roczniku.
Piotr Jachym

Wyznaczyli przedstawicieli
gminy do LOT-u
(RADOWO MA£E) Radni z
Radowa Ma³ego na ostatniej sesji
podjêli uchwa³ê w sprawie delegowanie przedstawicieli Gminy
Radowo Ma³e do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu
£obeskiego.
W zwi¹zku z rejestracj¹ Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu £obeskiego w krajowym
Rejestrze S¹dowym, dokonan¹ 7
marca 2012 r., gmina Radowo
Ma³e powinna wyznaczyæ trzech
przedstawicieli samorz¹du, którzy w jego imieniu realizowaæ
bêd¹ wszystkie prawa i obowi¹zki
cz³onka wynikaj¹ce z przynale¿noœci do organizacji.
Do pe³nienia funkcji przedsta-

wicieli gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej wybrano Józefa

Wypijewskiego, Ma³gorzatê Budzyñsk¹ i Dawida Adamskiego. PJ
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Z³ote medale dla £obuziaków
w turnieju „Real Junior Cup 2012”
W niedzielê 22 kwietnia 2012r.
na parkingu Hipermarketu Real
przy ul. Struga w Szczecinie rozegrano I edycjê turnieju pi³ki no¿nej dla rocznika 1999 Real Junior
Cup 2012.
Turniej odbywa³ siê na specjalnie przygotowanym do tego boisku
otoczonym bandami z nawierzchni¹
trawopodobn¹. Boisko mia³o wymiary 15 x 7 metra z bramkami 3 x
1,5 metra. Bardzo ma³e boisko
mimo ma³o licznych, bo czteroosobowych dru¿yn sprawi³o, ¿e w ka¿dej akcji mo¿na
by³o zarówno strzeliæ jak i straciæ bramkê. Tek wiêc m³odzi pi³karze musieli wykazaæ siê doskona³ym
refleksem, jak i bardzo dobr¹ technik¹ szybkiego operowania pi³k¹.
Niedzielny turniej okaza³ siê
szczêœliwy dla zespo³u £obuziaków
z £obza, którzy w finale z dru¿yn¹
„Szczecin Team 99” siêgnêli po z³oto dopiero po serii rzutów karnych.
W turnieju uczestniczy³o 6 zespo³ów, które rywalizowa³y o g³ówne
trofeum, którym by³y z³ote medale
Real Junior Cup 2012. Zespo³y podzielono na dwie grupy. W grupie A
znalaz³y siê: LZS „Chrobry” Boleszkowice, „Fagus” Ko³bacz i
„£obuziaki” £obez. Rozgrywki
grupowe zakoñczy³y siê sukcesem
„£obuziaków” przed „Chrobrym”
Boleszkowice. W grupie B pierwsze
miejsce zaj¹³ zespó³ ch³opców z
„Pogoni”, graj¹cy pod nazw¹
„Szczecin Team 99”, przed „Vikingiem” Chlebówko.
W pierwszym pó³finale zespó³
ze Szczecina okaza³ siê zdecydowanie lepszy od zespo³u z Boleszkowic
i wydawa³ siê zdecydowanym faworytem Turnieju. W drugim pó³finale
zespó³ £obuziaki stoczy³ wyrównany i obfituj¹cy w liczne sytuacje
podbramkowe pojedynek zakoñczony zwyciêstwem 7:2 z „Vikingiem” Chlebówko.
W mecz o III miejsce zakoñczy³
siê remisem, dogrywka tak¿e nie
przynios³a rozstrzygniêcia i dopiero rzuty karne przes¹dzi³y o zwyciêstwie zespo³u „Viking” Chlebówko.
Mecz fina³owy pomiêdzy zespo³em „£obuziaki” i „Szczecin Team
99” by³ nie mniej wyrównany i zakoñczy³ siê wynikiem 4:4, dogrywka 1:1 i dopiero w rzutach karnych
lepsi okazali siê pi³karze z £obza,
którzy bezb³êdnie wykonali 2 rzuty
karne i wobec dwóch przestrzelo-

nych przez Szczecinian nie musieli
ju¿ strzelaæ trzeciego.
Tak wiêc eliminacje wojewódzkie turnieju „Real Junior Cup” przynios³y dru¿ynie „£obuziaki” z
£obza awans do ogólnopolskiego
turnieju pó³fina³owego, który zostanie rozegrany w dniach 2-3 czerwca

2012 r. w nieznanej jeszcze miejscowoœci.
W zwyciêskim zespole wyst¹pili: Patryk W³óka - bramkarz i w polu:
B³a¿ej Maduñ, Kacper Chodyna,
Wojtek B³yszko, Marceli Œniadecki
i Grzegorz Su³kowski.
Najwiêcej bramek dla zwyciêskiej dru¿yny strzelili: Wojtek

Mewa z dodatkowymi
œrodkami
(RESKO) Na pocz¹tku
bie¿¹cego roku klub
LKS Mewa Resko
otrzyma³ 130 tys. z³otych
na dzia³alnoœæ sportow¹.
Teraz klub dostanie
dodatkowe
15 tys. z³otych.
Zakoñczy³ siê og³oszony 4 kwietnia
br. konkurs otwarty na realizacjê zadania publicznego pod nazw¹
„Upowszechnianie w Gminie Resko
sportu i kultury fizycznej wœród
dzieci i m³odzie¿y w roku 2012”.
Jedyn¹ ofertê z³o¿y³ klub LKS

Mewa Resko i spe³nia wymogi stawiane zwyciêzcy konkursu.
Zadanie to polega m.in. na zorganizowaniu turnieju pi³karskiego
dla dzieci z rocznika 2003 i m³odszych, zorganizowaniu i wspó³finansowaniu obozu pi³karskiego dla
dzieci i m³odzie¿y. Ponadto kwota ta
ma byæ przeznaczona na udzia³u w
turniejach pi³karskich poza Gmin¹
Resko i finansowaniu wydatków z
tym zwi¹zanych (wpisowe, koszty
przejazdów itp.).
Zgodnie z ofert¹ klub musi zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y szkolenie poprzez zatrudnienie trenera i
prowadzeniu treningów 5 razy w
tygodniu przez okres 7 miesiêcy. PJ

B³yszko i Kacper Chodyna.
Po zakoñczeniu rozgrywek organizatorzy przyznali nagrody indywidualne: za bardzo dobr¹ grê
wyró¿niono najlepszych zawodników ze Szczecina i z £obza Kacpra
Chodynê. Trenerem £obuziaków
jest Tadeusz Sikora a kierownikiem
dru¿yny Bogdan Osieczko. UM

TURNIEJ
BADMINTONA
Be³czna, 3.05.2012 r.
Zapraszam na tradycyjny turniej
badmintona z okazji rocznicy
uchwalenia konstytucji 3 maja.
O godzinie 10.00 turniej rozpoczynaj¹ dzieci ze szko³y podstawowej,
a o godz. 12.30 zawody rozpoczn¹
starsi. Gor¹co zapraszam.
Kazimierz Pawelec

Nowy trener
juniorów Sparty
Wêgorzyno
Prezes klubu „Sparta” og³osi³,
¿e od dnia 20 kwietnia opiekunem
zespo³u juniorów zosta³ pan Andrzej Kucharski.
PJ
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Przegrana Sparty z nowym liderem
Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Nowogard 1:4
SPARTA: Grzegorz Cio³ek,Ryszard Jarzyna,
Micha³ Onyszczuk (70. Marek Makowski), Artur
Samal, Przemys³aw Noryca, Jaros³aw Konieczny, Krystian Cieplak (85. Andrzej Wilczyñski),
Dawid Bidny, Krzysztof Œmierzchalski, Leszek
Radziejewski, Daniel Romañczyk (80. Adam
Klubikowski).
POMORZANIN: Malanowski, £uczak, Soska, Laszkiewicz, Wnuczyñski N., Langner,
Olechnowicz, M³ynarczyk, Wnuczyñski G., Galus, Go³dyn. Na zmiany wchodzili: Miklas, Lewandowski, Fija³kowski.
Sêdzia: Micha³ Zaj¹c.
Niez³e warunki atmosferyczne towarzyszy³y pi³karzom Sparty Wêgorzyno i Pomorzanina
Nowogard w sobotnie popo³udnie. Dopisa³a
równie¿ frekwencja na trybunach do pewnego
momentu. Jednak na pierwszy atak czy zagro¿enie trzeba by³o czekaæ ponad kwadrans, dopiero wtedy niegroŸnym strza³em g³ow¹, zawodnik Pomorzanina sprawdzi³ czujnoœæ
IV liga zachodniopomorska
24 kolejka:
01.05.2012 r. - wtorek:
11:00 Pogoñ II Szczecin - Kluczevia Stargard
11:00 S³awa S³awno - Stal Szczecin
11:00 Hutnik Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo
13:00 Astra Ustronie Morskie - Lech Czaplinek
13:00 Victoria Przec³aw - Rega Trzebiatów
15:00 Ina Goleniów - Energetyk Gryfino
16:00 Gryf Kamieñ Pomorski - Orze³ Wa³cz
16:00 Sarmata Dobra - Vineta Wolin
25 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Victoria Przec³aw - Gryf Kamieñ Pomorski
Rega Trzebiatów - Hutnik Szczecin
Leœnik/Rossa Manowo - Ina Goleniów
Energetyk Gryfino - S³awa S³awno
Vineta Wolin - Astra Ustronie Morskie
Kluczevia Stargard - Orze³ Wa³cz
11:00 Lech Czaplinek - Pogoñ II Szczecin
16:00 Stal Szczecin - Sarmata Dobra
Liga Okrêgowa Szczeciñska
24 kolejka:
01.05.2012 r. - wtorek:
11:00 Œwit Skolwin - K³os Pe³czyce
13:30 Odrzanka Radziszewo - Morzycko Moryñ
13:30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Masovia Maszewo
15:00 Zorza Dobrzany - Sêp Brzesko
16:45 Œwiatowid £obez - Arkonia Szczecin
17:00 Stal Lipiany - Odra Chojna
17:00 Piast Chociwel - Polonia P³oty
17:30 Sokó³ Pyrzyce - Unia Dolice
25 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Polonia P³oty - Stal Lipiany
Arkonia Szczecin - Ehrle Dobra Szczeciñska
16:00 Zorza Dobrzany - Sokó³ Pyrzyce
16:00 Odra Chojna - Œwiatowid £obez
17:00 Masovia Maszewo - Odrzanka Radziszewo
17:00 K³os Pe³czyce - Unia Dolice
17:30 Sêp Brzesko - Piast Chociwel
06.05.2012 r. - niedziela:
17:00 Morzycko Moryñ - Œwit Skolwin

Grzeœka Cio³ka. Dwie minuty póŸniej po drugiej stronie Krzysztof Œmierzchalski zachowa³
siê podobnie. W 25 i 30 minucie rzuty wolne z
podobnych odleg³oœci egzekwuj¹ Daniel Romañczyk i Artur Samal. W obu próbach strza³y
by³y niecelne. Kilkadziesi¹t sekund póŸniej
mniej pomyli³ siê zawodnik Pomorzanina uderzaj¹c niewiele nad poprzeczk¹ bramki Sparty.
W 36 minucie sta³y fragment gry zosta³ sfinalizowany strza³em g³ow¹ nieco ponad poprzeczk¹ w wykonaniu zawodnika goœci. Przemys³aw Noryca równie¿ próbowa³ „wkrêciæ”
pi³kê do bramki przyjezdnych z rzutu wolnego,
lecz zabrak³o niewiele. W 40 minucie z bramkarzem goœci zderzy³ siê w polu bramkowym
Krzysztof Œmierzchalski i mimo, i¿ pi³ka by³a w
bramce, gol nie zosta³ uznany. Trzy minuty póŸniej na niez³¹ pozycjê wyszed³ sam Œmierzchalski, lecz zamiast próby lobowania bramkarza
goœci uderzy³ silnie i niecelnie. W doliczonym
czasie do pierwszej po³owy napastnika Pomorzanina uprzedzi³ Cio³ek zapobiegaj¹c oddaniu
strza³u. Po przerwie zaczê³y padaæ gole. Rozpoczêli gospodarze w 55 minucie, po doœrodRegionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
24 kolejka:
01.05.2012 r. - wtorek:
11:00 Chemik II Police - Pomorzanin Nowogard
12:00 Promieñ Mosty - GKS Mierzyn
15:00 Kasta Szczecin-Majowe - Wicher Brojce
16:00 Vielgovia Szczecin - Orze³ £o¿nica
16:00 Sparta Gryfice - Flota II Œwinoujœcie
17:00 Sparta Wêgorzyno - Iskra Golczewo
17:30 B³êkitni II Stargard - Wybrze¿e Rewalskie
17:30 Jeziorak Szczecin - Ina Iñsko
25 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
GKS Mierzyn - Vielgovia Szczecin
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sparta Wêgorzyno
Wicher Brojce - Pomorzanin Nowogard
17:00 Sparta Gryfice - Chemik II Police
17:00 Orze³ £o¿nica - B³êkitni II Stargard
06.05.2012 r. - niedziela:
13:30 Ina Iñsko - Promieñ Mosty
16:00 Flota II Œwinoujœcie - Jeziorak Szczecin
16:00 Iskra Golczewo - Kasta Szczecin-Majowe
A klasa Szczecin gr. 1
17 kolejka:
03.05.2012 r. - czwartek:
14:00 Mewa Resko - B³êkitni Trzyg³ów
14:30 Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
15:00 Ba³tyk Miêdzywodzie - OKS Euroinsbud Goleniów
16:00 Pomorzanin Przybiernów - Fala Miêdzyzdroje
16:00 Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo
16:00 Bizon Cerkwica - Sowianka Sowno
18 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Mewa Resko
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo
16:00 Korona Stuchowo - Pomorzanin Przybiernów
06.05.2012 r. - niedziela:
15:30 OKS Euroinsbud Goleniów - Ba³tyk Gostyñ
16:00 B³êkitni Trzyg³ów - Bizon Cerkwica
16:00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Miêdzywodzie

kowaniu z rzutu ro¿nego pi³ki nie odbi³ golkiper przyjezdnych z czego skorzysta³ Konieczny dope³niaj¹c z bliska formalnoœci. Paradoksalnie bramka ta Ÿle wp³ynê³a na ca³y zespó³
bowiem od tego momentu zawodnicy Sparty
sprawiali wra¿enie jakby do koñca meczu pozosta³o kilkadziesi¹t sekund. Te kilkadziesi¹t sekund odwróci³o wynik spotkania. Dwa sta³e elementy gry w ci¹gu dwóch minut(57 i 59 minuta)
z tego samego miejsca na boisku sprawi³y i¿ to
goœcie wyszli na prowadzenie. W obu akcjach nie
popisa³ siê bramkarz Sparty. Kolejne dwa ciosy
pad³y w 73 i 74 minucie. Doœrodkowanie z g³êbi
pola odbi³ blisko i przed siebie Grzegorz Cio³ek
z czego skorzystali goœcie zdobywaj¹c trzeci¹
bramkê. Czwarta pad³a po indywidualnej akcji
zawodnika Pomorzanina , który mimo asysty
Jarzyny, Radziejewskiego oraz Onyszczuka
zszed³ do œrodka i strza³em przy s³upku ustali³
wynik spotkania. Od 80 minuty pi³karze Sparty
grali w os³abieniu. To efekt drugiej ¿ó³tej kartki dla Leszka Radziejewskiego. W ostatnich
dziesiêciu minutach raz jeszcze interweniowa³
Grzegorz Cio³ek po strzale goœci.
MS

Granie w planie
A klasa Szczecin gr. 2
17 kolejka:
03.05.2012 r. - czwartek:
12:00 Orze³ Grzêdzice - Zorza Tychowo
14:00 WODR Barzkowice - Unia Stargard
15:00 Radowia Radowo Ma³e - Rolpol Chlebowo
16:00 Pomorzanin Kr¹piel - Zenit Koszewo
16:30 Olimpia Nowogard - D¹brovia Stara D¹browa
16:30 Orkan Dalewo - D¹b Dêbice
18 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Zenit Koszewo - Orze³ Grzêdzice
Zorza Tychowo - Orkan Dalewo
D¹b Dêbice - Radowia Radowo Ma³e
Unia Stargard - Olimpia Nowogard
17:00 D¹brovia Stara D¹browa - Pomorzanin Kr¹piel
06.05.2012 r. - niedziela:
16:00 Rolpol Chlebowo - WODR Barzkowice
B klasa Szczecin gr. 1 – 14 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór
Zalew Stepnica - Pomorzanin II Nowogard
16:30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Znicz Wysoka Kamieñska
06.05.2012 r. - niedziela:
14:00 Huragan Wierzchos³aw - Jastrz¹b £osoœnica
B klasa Szczecin gr. 2 – 14 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Saturn Szadzko
Iskra Pomieñ - Znicz Sulibórz
06.05.2012 r. - niedziela:
14:00 Derby Ulikowo - Ogniwo Dzwonowo
15:00 Kluczevia II Stargard - Œwiatowid II £obez
15:00 Piast Kolin - Vitkowia Witkowo
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 14 kolejka:
05.05.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Ina Goleniów
Fala Miêdzyzdroje - Gryf Kamieñ Pomorski
12:00 Sparta Gryfice - Sarmata Dobra
06.05.2012 r. - niedziela:
13:00 Œwiatowid £obez - Polonia P³oty
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Wyjazd do Kuropatnik Blok w Przemys³awiu
Zapraszam wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w organizowanym przez Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki” wyjeŸdzie na
kresy, do miejscowoœci Kuropatniki w powiecie brze¿añskim.
Zachêcam do rodzinnych wyjazdów, by pokazaæ swoim dzieciom, wnukom i prawnukom miejsca, sk¹d przybyliœmy na ziemie zachodnie Polski,
gdzie by³a nasza ojczyzna, opowiedzieæ o historii swoich rodzin. To bardzo
wa¿na sprawa, byœmy umieli czerpaæ z przesz³oœci to, co by³o dobre i szlachetne, aby nie zagubiæ siê w teraŸniejszoœci, która obecnie, zw³aszcza dla
m³odych ludzi, nie jest ³atwa. Potrzebne s¹ drogowskazy, co w ¿yciu jest
wa¿ne, mniej wa¿ne i najwa¿niejsze.
Wstêpny program wyjazdu:
22.VI.2012 r. (pi¹tek) - wyjazd z £obza autokarem w godz. wieczornych;
23.VI.2012 r. (sobota) - przyjazd do Brze¿an;
24.VI.2012 r. (niedziela) - uroczysty odpust w koœciele pod wezwaniem
Jana Chrzciciela w Kuropatnikach z udzia³em Biskupa lwowskiego;
25.VI.2012 r. (poniedzia³ek) - zwiedzanie okolic Brze¿an;
26.VI.2012 r. (wtorek) - zwiedzanie Lwowa, wieczorem powrót
27.VI.2012r. (œroda) - przyjazd do £obza w godzinach rannych.
Zg³oszenia chêtnych do 15 maja.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonów: 508 242 716
- Tadeusz Bas; 602 594 108 - Marcin Bas; 604 243 271 - Zbigniew Rokosz.
W ramach ma³ych projektów zarz¹d stowarzyszenia „Kuropatniki” z³o¿y³ wniosek w dniu 2.07.210 r. za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania
do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dotycz¹cy operacji „Zbieranie wspomnieñ by³ych i obecnych mieszkañców
Kuropatnik oraz organizacja zjazdu powrót do korzeni”. We wniosku tym
ujêty zosta³ tak¿e wyjazd do Kuropatnik, który odrzucony zosta³ w ca³oœci.
Dlaczego tak siê sta³o, o tym w nastêpnym wydaniu tygodnika.
Prezes Stowarzyszenia „Kuropatniki” Barbara Górniak

Buduj¹ now¹
dzwonnicê
(GMINA RADOWO MA£E)
Obok koœcio³a pw. œw. Jana Aposto³a w Borkowie Wielkim powstanie nowa dzwonnica.
- Stary dzwon trafi³ do renowacji
w okolice Poznania. Nie wiemy
jeszcze, kiedy zostanie wybudowana nowa dzwonnica. Stara zostanie
na swoim miejscu, nie bêdzie rozbierana. Jest to inicjatywa ca³ej parafii. Budowa dzwonnicy bêdzie

pokryta ze œrodków w³asnych parafii i z pieniêdzy, które uda siê zebraæ
wœród mieszkañców i ju¿ teraz
chcia³bym bardzo podziêkowaæ za
pomoc wszystkim dotychczasowym
ofiarodawc¹. Na razie na ten cel wydaliœmy oko³o 11 tysiêcy z³otych, w
tym na drzewo, które potrzebne jest
do budowy dzwonnicy 6 tysiêcy –
powiedzia³ proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. MB Szkaplerznej w Radowie Ma³ym.
PJ

znalaz³ nabywcê
(GMINA RESKO) Gminie
uda³o siê sprzedaæ niszczej¹cy od
wielu lat blok w Przemys³awiu.
Nabywca pochodzi z Brzeœcia
Kujawskiego i planuje zainwestowaæ pieni¹dze w Przemys³awiu.
Bloki w Przemys³awiu psuj¹
ca³y wizerunek wioski. Gdzie ostatnio dzieje siê bardzo du¿o dobrego,
œwietlica wiejska œwietnie prosperuje, robiona jest kolejna sala, zagospodarowano park, na wsi jest porz¹dek, s¹ kolorowe kwiaty, boiska
dla dzieci, plac zabaw. Du¿a w tym
zas³uga pañstwa Wierzbowskich,
którzy swoj¹ energi¹ zara¿aj¹ pozosta³ych mieszkañców. Tutaj siê bardzo du¿o dzieje. Nied³ugo powstan¹
zakola autobusowe. Biznesmen z

Brzeœcia Kujawskiego to szansa dla
tej miejscowoœci na dalszy rozwój.
Nabywc¹ bloku jest pan Janusz
Borkowski z Brzeœcia Kujawskiego. Najprawdopodobniej nabywca
bêdzie chcia³ stworzyæ w Przemys³awiu mieszkania. Inwestor jednak
jest zainteresowany wiêkszymi inwestycjami w Przemys³awiu, myœli
o kupnie spichlerza i zagospodarowaniu parku.
W przeci¹gu kilku ostatnich lat
Przemys³aw bardzo zmieni³ swój
wizerunek, prê¿nie siê rozwijaj¹c,
jeœli dojdzie do wspó³pracy mieszkañców, rady so³eckiej, radnego, z
inwestorem z Brzeœcia, to na pewno
ta miejscowoœæ stanie siê jeszcze
bardziej atrakcyjna.
PJ

Sprzedali tereny po
przedszkolu na Wichrowym
(GMINA RESKO) 16 czerwca
2011 roku sp³on¹³ budynek po
by³ej szkole na Wichrowym
Wzgórzu w Resku. Gminie wreszcie uda³o siê ten teren sprzedaæ.
Spalone przedszkole by³o dla
gminy uci¹¿liwoœci¹. Dzia³kê w³adze gminy usi³owa³y sprzedaæ przez
bardzo d³ugi czas. Wydano nawet
warunki zabudowy, pozwalaj¹ce na
budowê sklepu wielkopowierzchniowego.
Gmina og³asza³a przetargi, pojawiali siê kolejni zainteresowani,

jednak sprzeda¿ nie dochodzi³a do
skutku.
- Dzia³kê kupi³ radny Oktawiusz
Je¿. Nie by³o wiêcej chêtnych. Cena
za jak¹ uda³o siê nam sprzedaæ
dzia³kê po by³ym przedszkolu to
niewiele ponad 300.000 z³otych i
jest to kwota wy¿sza od naszej wyceny. Trudno powiedzieæ co tam
powstanie i czy w ogóle coœ powstanie, na razie teren jest uporz¹dkowywany. Mieszkañcy zawsze chcieli, aby powsta³ tam market – powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski.
PJ

Przebuduj¹ budynek
po hydroforni na œwietlicê
(GMINA RESKO) 26.04.2012
zosta³ og³oszony przetarg na wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych
na przebudowie i remoncie wraz ze
zmian¹ u¿ytkowania budynku po by³ej hydroforni na œwietlicê oraz odbudowie ma³ego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przy³¹czami i niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w miejscowoœci
£agiewniki.
Zamówienie realizowane jest w ramach PROW na lata 2007-2013 - Odnowa i Rozwój Wsi.
Na terenie wokó³ œwietlicy wykonany bêdzie utwardzony dojazd i dojœcie
do budynków, taras przy budynku œwietlicy, 10 miejsc postojowych, w tym 1
miejsce dla niepe³nosprawnych, miejsce gromadzenia odpadów sta³ych,
ma³a oczyszczalnia œcieków oraz na-

ziemny zbiornik gazu wraz z przy³¹czem do budynku œwietlicy jako Ÿród³a
c.o. i c.w.u.
W ramach zamówienia œwietlica ma
zostaæ wyposa¿ona m.in. w trzy komputery, telewizor z odtwarzaczem dvd i
stó³ do gry „Pi³karzyki”. Œwietlica bêdzie umeblowana, wyposa¿ony zostanie tak¿e aneks kuchenny.
W ramach prac budowlanych powstanie tak¿e plac zabaw, o wyposa¿eniu: huœtawka zwyk³a podwójna, huœtawka wa¿ka podwójna z rury, piaskownica, karuzela koszyczkowa, zestaw
wie¿owy (dwie du¿e wie¿e z daszkami,
schody, pomost, zje¿d¿alnia ze stali
kwasoodpornej, œcianka wspinaczkowa, krata z ³añcucha) i ³awki bez oparcia.
Termin sk³adania ofert mija
11.05.2012 natomiast prace budowlane
maj¹ byæ wykonane do 30.11.2012 r. PJ
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Dziwna ankieta...

Mieszkañcy
powiatu boj¹ siê
zabójstw
(POWIAT). W lutym, tradycyjnie ju¿, na terenie naszego powiatu zosta³y przeprowadzone
badania opinii publicznej, na temat postrzegania pracy policji o
raz zagro¿eñ. Ku zdziwieniu
s³u¿b zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem ³obzianie najbardziej
obawiaj¹ siê... zabójstw.
- Z badaniami zosta³em zapoznany 19 kwietnia. Nie pokrywaj¹
siê one z nasz¹ codzienn¹ prac¹,
poniewa¿ z tych badañ wynika, ¿e
mieszkañcy powiatu ³obeskiego
najbardziej obawiaj¹ siê zabójstw, a
zabójstw u nas statystycznie w skali
ca³ego powiatu jest jedno na dwa
lata, tak¿e te badania siê nie pokrywaj¹. Wczeœniej by³y badania, z
których wynika³o, ¿e mieszkañcy
najbardziej obawiaj¹ siê szybko
je¿d¿¹cych samochodów, luŸno biegaj¹cych psów, wa³êsaj¹cych siê,

teraz tego mieszkañcy nie przedstawiaj¹. Ciê¿ko odnieœæ mi siê nawet
do tego, na jakiej próbie w skali
kraju by³a badania 17 tys. mieszkañców, czyli w ka¿dym województwie
po tysi¹c mieszkañców by³o badanych. To by³y ca³kiem niezale¿ne
badania. Wyniki tych badañ nie pokrywaj¹ siê w ogóle ze zdarzeniami,
bo w samym £obzie od wielu lat nie
by³o zabójstwa. Nie wiem czy liczba osób by³a tak ma³a, ¿e wyniki s¹
niereprezentatywne dla naszego
powiatu – powiedzia³ Komendant
Powiatowy Policji w £obzie podinsp. mgr Robert Gaj.
W 2009 roku na terenie powiatu
³obeskiego by³o jedno zabójstwo, w
2010 – 2 zabójstwa, w ubieg³ym
roku natomiast nie by³o ¿adnego.
Dla porównania w powiecie drawskim w 2011 r. by³o 5 zabójstw, w
roku 2010 – jedno, w 2009 r – nie
by³o ¿adnego.
MM

Kolejne kontrole
trzeŸwoœci kierowców

Dwie kolizje, dwa
w³amania
W ostatnich dwóch dniach na
drogach powiatu dosz³o do dwóch
kolizji drogowych. W poniedzia³ek
oko³o godz. 21.20 na drodze Radowo Wielkie - Wo³kowo kieruj¹cy samochodem marki Subaru, mieszkaniec Szczecina, uderzy³ w sarnê,
która wybieg³a z pobocza.
We wtorek rano w £obzie na ul.
Bema kieruj¹cy samochodem marki
Reanult mieszkaniec £obza nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od poprzedzaj¹cego go auta i uderzy³ w
ty³ pojazdu marki Fiat Punto.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

We wtorek, 24 kwietnia,
policjanci odnotowali
tak¿e dwa w³amania.
Pierwsze z nich mia³o miejsce w
Be³cznej, gdzie nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca w nocy w³ama³ siê do piwnicy, wczeœniej odcinaj¹c zabezpieczenie drzwi. Ze
œrodka sprawca skrad³ czêœci motocyklowe i sprzêt elektromechaniczny o ³¹cznej wartoœci 2.800 z³.
Natomiast w £obzie przy ul
Bema nieznany sprawca w³ama³ siê
do dwóch pomieszczeñ PCPR . Ze
œrodka sprawca skrad³ portfele z
pieniêdzmi oraz dokumentami na
szkodê trzech pracowników instytucji.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
zagro¿eniem na drodze
W poniedzia³ek 23 kwietnia
2012 r. policjanci zatrzymali na drogach powiatu ³obeskiego a¿ piêciu
nietrzeŸwych kieruj¹cych, w tym a¿
czterech rowerzystów. Takie osoby
wsiadaj¹ce na rower czy do samochodu po spo¿yciu alkoholu stanowi¹ zagro¿enie nie tylko dla siebie
ale i dla innych uczestników ruchu
drogowego.
W gminie Radowo Ma³e mundurowi zatrzymali trzy takie osoby. W
Radowie Krzysztof G. oraz Adrian
M jechali na rowerze po spo¿yciu alkoholu. Po godzinie 22.00 w Wo³kowie Grzegorz M kierowa³ motorowerem marki Romet bêd¹c w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o
bowiem 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W Resku natomiast policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹cego samochodem marki
VW Golf. Jak siê okaza³o 30 letni
mieszkaniec tej miejscowoœci kierowa³ autem w stanie nietrzeŸwym.
Badanie wykaza³o a¿ 1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ci sami policjanci wczeœniej na drodze Resko - Starogard zatrzymali
Józefa L., który jecha³ na rowerze w
stanie nietrzeŸwym. Dodatkowo rowerzysta naruszy³ s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów.
Zakaz taki wyda³ ³obeski s¹d.

Zezem

Kilka dni temu w Resku policjanci brali udzia³ w dzia³aniach
kontrolnych pod nazw¹ „TrzeŸwy
Poranek”.
Dzia³ania te mia³y na celu ujawnienie i tym samym eliminowanie z
ruchu drogowego kieruj¹cych bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu lub
podobnie dzia³aj¹cego œrodka.
Podczas trzy godzinnej akcji mundurowi skontrolowali ponad 300
pojazdów, zatrzymali 12 dowodów
rejestracyjnych z powodu uchybieñ

technicznych pojazdów oraz wystawili 12 mandatów karnych. Na
szczêœcie policjanci zatrzymali tylko jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego po spo¿yciu alkoholu.
Po raz kolejny takie dzia³ania
pokazuj¹ coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ wœród uczestników ruchu drogowego w zakresie odpowiedzialnoœci prawnej i skutków wsiadania
do auta po spo¿yciu alkoholu. Nie
oznacza to jednak, ¿e takie dzia³ania nie bêd¹ powtarzane na terenie
powiatu ³obeskiego.
(kp)

Wiosna - zakwit³y
reklamówki na drzewach
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Galeria tygodnika
Mateuszek

Reska Majówka

PARK MIEJSKI
- RESKO
05.05.2012
14:00 - 17:00 – konkursy, zabawy i wystêpy dzieci
- konkurs piosenki dla dzieci (zg³oszenia dzieci przyjmujemy
do 27 kwietnia w czytelni dla doros³ych)
- wystêp taneczny zespo³u dzieciêcego z Centrum Kultury
- pokaz gry na bêbnach afrykañskich
- zabawy dla dzieci z tulinkami - œpiewaj¹cymi pluszakami
- wystêp zespo³u wokalnego z Centrum Kultury - grupa m³odsza

Marysia

17:00 - 21:00 – wystêpy m³odzie¿y i koncerty zespo³ów
- koncert zespo³u rockowego „Blue ties” z £obza
- pokaz taneczny Pauliny Pietrzak z zespo³em
- wystêp kabaretowy Maciek Piaskowski & Krzysiek Kochelak
- koncert zespo³u rockowego „t-34” z Koszalina
- wystêp Weroniki KuŸmiñskiej i Ma³gorzaty Ceniak
- covery popularnego duetu Modern Talking
21: 00 - 03:00 – zabawa taneczna pod chmurk¹
Us³ugi: gastronomia, piwo, lody, wata cukrowa, pra¿ynki, popcorn,
gofry, dmuchane zje¿d¿alnie, stoiska z zabawkami, trampolina, strzelnica,
kule wodne i wiele innych atrakcji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

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

