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Albo wylecimy w powietrze,
zaczadzimy siê albo spalimy
(£OBEZ). Brak mieszkañ
i pracy to ból wielu m³odych
ma³¿eñstw, które latami
oczekuj¹ na mieszkanie
z zasobów gminnych.
Klucze do mieszkania
i w³asny, choæ gminny k¹t,
to szczêœcie ale co zrobiæ,
gdy okazuje siê, ¿e
mieszkanie skrywa w sobie
wiele tajemnic zagra¿aj¹cych
zdrowiu i ¿yciu, a za niektóre
przychodzi p³aciæ? Str. 7-9

Straszenie szpitalem
czy czarnowidztwo?

Odczarowaæ 13 sztandar
(£OBEZ). W urzêdzie miejskim
w £obzie odby³a siê 11 paŸdziernika uroczystoœæ przekazania
podinspektorowi Robertowi
Nowakowi funkcji komendanta
powiatowego policji w £obzie.
CMYK

Za
przep³acone
karty
do s¹du
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Dlaczego boj¹ siê jednego cz³owieka?

Radni PO i PSL zablokowali kandydata
do Spo³ecznej Rady szpitala w Gryficach
(SZCZECIN-GRYFICE)
Na ostatniej sesji
Sejmiku dosz³o po raz
kolejny do awantury
o kandydata do
Spo³ecznej Rady szpitala
wojewódzkiego w
Gryficach. Radni PO
i PSL nie zgodzili siê,
by do tej rady wszed³
Waldemar Jaworowski,
zaproponowany do niej
przez klub radnych PiS.
Rada Spo³eczna liczy do 15
cz³onków i jest organem opiniuj¹cym dzia³alnoœæ szpitala wojewódzkiego w Gryficach oraz doradczym jego dyrektora. Kandydatów
takich rad zatwierdza Sejmik w 15.
swoich placówkach s³u¿by zdrowia
w ca³ym województwie. Zatwierdzili we wszystkich, oprócz szpitala
w Gryficach.
Do pierwszego podejœcia dosz³o
na lipcowej sesji. Radni mieli zatwierdziæ now¹ listê cz³onków SR
szpitala w Gryficach, ale radni PO
nie wyrazili zgody na kandydata PiS
Waldemara Jaworowskiego z Pobierowa.
- Tak, by³ taki problem, wiêc
od³o¿yliœmy tê sprawê na sesjê
wrzeœniow¹ – mówi wiceprzewodnicz¹cy sejmiku Kazimierz Drzazga
z PiS. - Liczyliœmy na uspokojenie
atmosfery i ¿e radni przemyœl¹ sobie
tê sprawê.
Jednak na sesji odbytej w ubieg³ym tygodniu, 25 wrzeœnia, ponownie dosz³o do awantury o kandydaturê Jaworowskiego. G³ównym
oponentem okaza³ siê radny Artur
£¹cki z Rewala.
- Prosi³em pana £¹ckiego, by
uzasadni³ swój sprzeciw, ale nie
odpowiedzia³ i nie wyjaœni³ radnym
powodów swojego uporu. - mówi
radny Drzazga.
O odrzuceniu kandydatury W.
Jaworowskiego zdecydowano g³osami 12 radnych. Popar³o j¹ 10. Jednak w samym obozie PO dosz³o do
roz³amu w tej sprawie i jawnej kontestacji tej decyzji, gdy¿ marsza³ek
Olgierd Geblewicz wyszed³ z sali, a
przewodnicz¹cy sejmiku Marek
Ta³asiewicz nie odda³ g³osu. To jednak nie mia³o wp³ywu na wiêkszoœæ,
jak¹ stanowi³y g³osy radnych PO i

PSL, w tym Zygmunta Dziewgucia
z Gryfic.
- Je¿eli w 15-osobowej radzie
boj¹ siê jednej osoby, to jest to dziwne zachowanie. Mo¿e siê obawiaj¹,
¿e mog³aby ona przekonaæ innych
lub ujawniæ niewygodne fakty. Nie
rozumiem tego zaciek³ego oporu,
jest w tym jakieœ podwójne dno –
ocenia Drzazga.
Z³amana umowa spo³eczna
Zajrzeliœmy do uchwa³y Zarz¹du Województwa z 2008 roku, na
podstawie której wybierani s¹
cz³onkowie rady spo³ecznej szpitala w Gryficach, opracowanej na
podstawie nowej ustawy o dzia³alnoœci leczniczej.
Zgodnie z ni¹ przewodnicz¹cego SR wskazuje marsza³ek, jedn¹
osobê do niej desygnuje wojewoda,
a pozosta³ych cz³onków wybiera
Sejmik.
Od pocz¹tku wprowadzenia
przepisów o powo³aniu rad spo³ecznych istnia³a niepisana umowa spo³eczna, ¿e w jej sk³ad wchodz¹ wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu
gryfickiego. Po wydzier¿awieniu
przez SPZZOZ w Gryficach szpitala w Resku, od Powiatu £obeskiego,
do jej sk³adu w³¹czono burmistrza
Reska i delegata Rady Powiatu
£obeskiego. Pozosta³ych cz³onków
zg³asza³y kluby radny sejmiku.
Okaza³o siê jednak, ¿e umowê spo³eczn¹ z³amano po tym, jak wybory
na burmistrza Trzebiatowa wygra³
w 2010 r. Zdzis³aw Matusewicz,
pokonuj¹c S³awomira Ruszkowskiego. Teoretycznie powinien zast¹piæ go w Radzie Spo³ecznej szpitala w Gryficach, ale tu zmiana nie
nast¹pi³a. Nadal zasiada w niej
Ruszkowski.
Podobnie post¹piono z zasad¹
wskazywania kandydatów przez
kluby radnych sejmiku. PO przy
poparciu PSL zablokowa³o kandydaturê Waldemara Jaworowskiego.
Zamiast 15., wybrano do niej 14
cz³onków. W tej sprawie radni PiS

mieli dzisiaj zwo³aæ konferencjê
prasow¹ i przedstawiæ opinii publicznej zaistnia³¹ sytuacjê.
Nowy sk³ad Rady Spo³ecznej
szpitala w Gryficach uleg³ zmianie,
w stosunku do sk³adu powo³anego
uchwa³¹ Zarz¹du Województwa w
2011 r. (która zreszt¹ by³a niezgodna z prawem, gdy¿ powo³ano wtedy
17 cz³onków, a ich liczna nie mog³a
przekraczaæ 15.). W obecnym sk³adzie nie ma: W³adys³awa Czapkowskiego, Magdaleny Kochan, Dawida Krystka, Kazimierza £aszewskiego i Urszuli Grabowskiej.
Nowy sk³ad SR powo³any 25
wrzeœnia 2012 r. na kolejna kadencjê.
1. Konstanty Oœwiêcimski,
pose³ z Rewala – przew. RS
2. Lech Puzdrowski, wójt Gminy Karnice
3. Beata Smoleñska, dyrektor
PUP w Gryficach, radna Rady Miejskiej (nowa w RS)
4. Marian Maliñski, burmistrz
P³otów
5. S³awomir Ruszkowski, by³y
burmistrz Trzebiatowa, obecnie
radny Rady Miejskiej
6. Kazimierz Saæ, starosta Powiatu Gryfickiego
7. Robert Skraburski, wójt
Gminy Rewal
8. Jan Krzywda
9. Eugeniusz Twór z Gryfic
10. Andrzej Szczygie³, burmistrz Gryfic
11. Stanis³aw Gnosowski, wójt
Gminy Brojce
12. Arkadiusz Czerwiñski,
burmistrz Reska
13. Jan Zdanowicz, wicestarosta Powiatu £obeskiego
14. Marek Kubacki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obeskiego
(nowy w RS)
Jak widaæ, pod znakiem zapytania mo¿na postawiæ „spo³eczn¹”
cechê tak skonstruowanej Rady
Spo³ecznej, gdy¿ np. nie ma w niej

Waldemar Jaworowski, emerytowany
kapitan ¿eglugi wielkiej, przedsiêbiorca
z Pobierowa - to jego kandydaturê
do Rady Spo³ecznej szpitala w Gryficach
zablokowali radni PO i PSL.

przedstawicieli organizacji spo³ecznych. Jak zwykle koñczy siê na
tym, ¿e urzêdnicy bêd¹ kontrolowaæ
urzêdników, a jak s¹ z jednej opcji,
to z góry wiadomo, jak to bêdzie
wygl¹daæ, szczególnie w Gryficach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Dlaczego woda
bez umów?

Gminy dadz¹ w tym roku 88 tysiêcy z³otych

W CIS jest KIS,
a w KIS...
(POWIAT £OBESKI) W Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie jest takie coœ jak KIS, czyli
Klub Integracji Spo³ecznej. I w
CIS i w KIS szkol¹ bezrobotnych,
to znaczy wydaj¹ spore pieni¹dze
na te szkolenia.

(WÊGORZYNO). Mimo ¿e
ju¿ od dawna na terenie gminy
jest nowy zarz¹dca wodoci¹gów,
to spora grupa osób nie ma jeszcze podpisanych umów na dostawê wody. Maj¹ natomiast faktury. Dlaczego?
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie rozgorza³a dyskusja na
temat braku umów na dostawê
wody. Mimo ich braku mieszkañcy
i tak dostaj¹ faktury za dostawê, albowiem j¹ pobieraj¹. Na pytanie,
dlaczego nie ma jeszcze podpisanych umów, odpowiedŸ okaza³a siê
prosta – bowiem w budynkach wielolokalowych nikt nie chce wzi¹æ na
siebie odpowiedzialnoœci za odczyt
licznika g³ównego.
Okazuje siê, ¿e kwestia wy³onienia spoœród mieszkañców osoby,
która weŸmie na siebie odpowiedzialnoœæ za odczyt licznika g³ów-

nego nie jest taka prosta. Wynika to
z faktu, ¿e najczêœciej suma poboru
wody z wodomierzy znajduj¹cych
siê w mieszkaniach ró¿ni siê od tej
na liczniku g³ównym. Wielu lokatorów nie chce te¿ p³aciæ za wodê,
wówczas odpowiedzialn¹ za terminowe op³aty zrzucane s¹ na osobê,
która wziê³a na siebie zadanie odczytywania licznika g³ównego.
Podczas dyskusji sekretarz gminy podpowiedzia³a, ¿e w takich sytuacjach najlepiej przekazaæ rozliczanie firmie zewnêtrznej zajmuj¹cej siê administrowaniem budynków. To ona bierze wówczas na siebie odpowiedzialnoœæ za œci¹ganie
nale¿noœci za pobór wody. Przedsiêbiorstwo mo¿e bowiem zawrzeæ
umowê tylko ze wspólnot¹ albo zarz¹dc¹ budynku na g³ówny licznik.
W przypadku, kiedy nie bêdzie takiego zarz¹dcy, to umowy firma nie
podpisze.
MM

Zmiana kryteriów
dochodowych
(POWIAT). Od 1 paŸdziernika 2012 roku podwy¿szone zostaj¹ tzw. progi dochodowe
uprawniaj¹ce do ubiegania siê o
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej.
Kryteria dla osoby samotnie
gospodaruj¹cej wynosz¹ 542 z³ (dotychczas 477 z³), dla osoby w rodzinie 456 z³ (dotychczas 351 z³).
Zmianie ulegn¹ równie¿ kwoty
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej, które bêd¹ wynosiæ:
œwiadczenie pieniê¿ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodŸcy lub ochronê uzupe³niaj¹c¹: minimalna - 531 z³ (dotych-
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czas 446), maksymalna - 1260 z³
(dotychczas 1175 z³), maksymalna
kwota zasi³ku sta³ego - 529 z³ (dotychczas 444 z³), kwota dochodu z 1
ha przeliczeniowego - 250 z³ (dotychczas 207 z³).
Weryfikacja ta spowoduje tak¿e
zmianê kryteriów dochodowych
uprawniaj¹cych do udzielenia pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania”. Kryteria uprawniaj¹ce do udzielenia pomocy wynosiæ
bêd¹ 150 proc. odpowiedniej kwoty
kryterium dochodowego, tj. 813 z³ dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
oraz 684 z³ dla osoby w rodzinie
(dotychczas dla osoby samotnie
gospodaruj¹cej - 715,50 z³, dla osoby w rodzinie - 526,50 z³).
op

Jeden z czytelników za¿artowa³,
¿e zosta³em doradc¹ premiera Tuska, bo od dawna pisa³em o bzdurnoœci szkoleñ, czyli przygotowywaniu bezrobotnych do rynku pracy,
podczas gdy tego rynku po prostu
nie ma, i... premier pos³ucha³.
Wczoraj stwierdzi³: - Zrobimy radykaln¹ rewizjê œrodków, a to s¹ setki
milionów, ¿eby nie powiedzieæ miliardów z³otych, które id¹ na ró¿nego typu szkolenia, doskonalenia
zawodowe etc. Chcielibyœmy ukróciæ, czy ograniczyæ ten gigantyczny
strumieñ pieniêdzy, który idzie na
szkolenia, z których nic nie wynika
- powiedzia³ premier.
Premier obudzi³ siê po piêciu
latach, jak mu „s³upki” spad³y, a
bezrobocie wzros³o. Jak to nic nie
wynika? A dodatkowe dochody firm
szkoleniowych i urzêdników dora-

biaj¹cych na szkoleniach, to co?
Premier obudzi³ siê trochê póŸno, bo CIS w³aœnie zakupi³o na
now¹ siedzibê budynek po PROVIMI za 500 tys. z³, a w³odarze naszych gmin zd¹¿yli wydaæ kolejne
tysi¹ce na szkolenia w KIS. Burmistrz £obza rozstrzygn¹³ konkurs
ofert na „dzia³ania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo³ecznej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym” i przyzna³ na
KIS 16 tys. z³, (w styczniu br. CIS
dosta³ 40.800 z³). Wójt Radowa
Ma³ego przyzna³ KIS 20 tys., burmistrz Reska – 18 tys., a konkursy
og³osi³y: Dobra na 18 tys. i Wêgorzyno na 16 tys. z³. £¹cznie do KIS
w CIS trafi 88 tys. z³.
To i tak ma³o, w porównaniu z
t³ustymi latami walki z bezrobociem. Na przyk³ad w latach 2007 –
2011 Dobra przekaza³a CIS prawie 250 tys. z³, a £obez ponad 350
tys. z³. A powiat ³obeski w sierpniu
znowu osi¹gn¹³ najwy¿sz¹ w województwie stopê bezrobocia –
27,8 proc., przy œredniej wojewódzkiej 16,5 proc. i krajowej
12,4 (rok wczeœniej 11,6). KAR

Doprojektuj¹ sieæ
(WÊGORZYNO). Od lat
mówi siê tutaj o budowie sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej w
miejscowoœciach Po³chowo i Runowo. Ostatnio okaza³o siê, ¿e
Runowo Pomorskie poprzednia
burmistrz wyciê³a z grafiku, ku
niespodziance obecnych w³adz.
Podczas spotkania burmistrz
Wêgorzyna z firm¹ Progaz na temat
Aglomeracji II etapu, sieæ kanalizacyjna i wodoci¹gowa w miejscowoœciach Runowo i Po³chowo, okaza³o siê, ¿e poprzednia burmistrz zrezygnowa³a z zaprojektowania sieci
wodoci¹gowej dla Runowa Pomorskiego.
- Nie zgadzam siê na to. Za¿¹da³am doprojektowania tej sieci i w tej
chwili trwaj¹ prace projektowe.
Sieæ wodoci¹gowa w miejscowoœci
Runowo Pomorskie jest w z³ym stanie technicznym i zaopatrywanie tej
miejscowoœci w wodê z Wêgorzyna
mog³o spowodowaæ porozrywanie
rur. Dlatego na razie zastosowane s¹
jeszcze reduktory. Musi byæ zaprojektowana i wykonana nowa sieæ

wodoci¹gowa. Nie odejdê od tego.
Bêdê sta³a na stanowisku, ¿e to ma
byæ wykonane, tym bardziej, ¿e
pierwotnie w przetargu organizowanym jeszcze przez burmistrza
Stanis³awa Konarskiego by³y zak³adane projekty tej sieci w tej miejscowoœci – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Po tych s³owach, wypowiedzianych podczas sesji Rady Miejskiej
nikt z radnych nie podj¹³ dyskusji.
MM
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"Zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych
Ÿróde³ energii poprzez instalacjê kolektorów s³onecznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
£obeskiego"
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
bud¿etu pañstwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013"

Biuro reklamy

INFORMACJA

Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

Informujemy, ¿e w dniu 28 wrzeœnia 2012 r. zakoñczono monta¿ solarów s³onecznych na budynkach
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku oraz Domu Dziecka w £obzie w ramach Projektu pn. "Zwiêkszenie
wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez instalacjê kolektorów s³onecznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu £obeskiego"
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013, Oœ Priorytetowa 4 "Infrastruktura
ochrony œrodowiska", Dzia³anie 4.1 "Energia odnawialna i zarz¹dzanie energi¹"
Starosta £obeski

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
CMYK
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Niemcy poszukuj¹ pracowników,
Polacy – pracy i inwestorów
(POWIAT). 5 wrzeœnia starosta oraz cz³onek zarz¹du uczestniczyli w spotkaniu z delegacj¹ Niemiec, starost¹ Rugii i dyrektorem
urzêdu pracy. Co z tego bêd¹ mieæ
mieszkañcy powiatu ³obeskiego?
5. wrzeœnia w powiecie ³obeskim
odby³a siê wizyta przedstawicieli
powiatu Vorpommern-Rügen. Stronê niemieck¹ reprezentowali wicestarosta powiatu VopommernRügen Kerstin Kassner oraz dyrektor tamtejszej agencji zatrudnienia
pan Felzmann, z którym przedstawiciele Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie prowadzili rozmowy na temat mo¿liwoœci realizowania wspólnych inicjatyw zmierzaj¹cych do zabezpieczenia kadr niezbêdnych na
Rugii oraz zmniejszenia poziomu
bezrobocia na terenie powiatu ³obeskiego.
Strona niemiecka zainteresowana jest znalezieniem pracowników
do obsadzenia miejsc pracy w ró¿nych bran¿ach. Nasze starostwo i
urz¹d pracy zainteresowani s¹ z kolei organizacj¹ wspólnych szkoleñ
zawodowych na potrzeby strony niemieckiej, po³¹czonych z intensywnymi kursami jêzyka niemieckiego,
odpowiedni¹ selekcjê pracodawców
niemieckich oraz zawieraniem stosownych umów.

W zwi¹zku z tym planowane jest
rozszerzenie wspó³pracy w ramach
sieci Eures, w oparciu o biuro w Greifswaldzie.
- ¯eby zrozumieæ proporcje, to
nasz bud¿et wynosi 10 milionów
euro, a ich 1,5 miliarda euro. Na spotkaniu nast¹pi³o zbli¿enie stanowisk, w jakim kierunku ta wspó³praca mia³aby iœæ, czyli na wszystkich
p³aszczyznach, a nie tak jak dotychczas. Dobrze, ¿e m³odzie¿ siê spotyka, orkiestry je¿d¿¹, ale chcemy pokazaæ i taka by³a wola tej wizyty, ¿e
tak samo jak Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku ma swoje problemy, tak
i niemiecki dom pomocy spo³ecznej
ma swoje problemy. Okaza³o siê, ¿e
kwestia nie le¿y tylko w samych pieni¹dzach, u nas s¹ o wiele mniejsze,
a mamy tak fantastyczne wyniki w
wymiarze ludzkim, ¿e pani starosta
powiedzia³a, ¿e za ¿adne pieni¹dze
nie osi¹gnêlibyœmy tego u nich. To
jest natura podejœcia. Jeœli chodzi o
Dobr¹, to chcemy pójœæ w kierunku
rewitalizacji zabytków, jakie s¹ na
naszym terenie. Dobra jest przyk³adem fantastycznym, bo pani burmistrz Wilczek by³a z t¹ wizyt¹, zaprosi³a, pokaza³a i te¿ wspó³pracuje
jako gmina z niemieck¹ gmin¹. Tutaj
te¿ doœæ szybko nast¹pi³ odzew, s¹
fundacje i bêdziemy nad tym pracowaæ. Na polu pracy ich zapotrzebo-

JE¯YKI NA DRODZE

£obescy mundurowi odwiedzili grupê Je¿yków w Przedszkolu
Miejskim im. Krasnala Ha³aba³y.
Tematem przewodnim tego spotkania by³o bezpieczeñstwo na drodze.
Przedszkolaki us³ysza³y zasady
bezpiecznego przejœcia przez jezdniê. Przypomnia³y sobie tak¿e jak
powinny zachowywaæ siê podczas
zabaw w przedszkolu oraz poza nim.
Mundurowi omówili z dzieæmi jak
maj¹ zachowaæ siê w kontakcie z nieznajomymi osobami. Z udzia³em naj-

m³odszych policjantka odegra³a
scenki, w trakcie których dzieci prezentowa³y jak zachowa³yby siê, gdyby zosta³y wypytywane przez obce
osoby o sytuacjê rodzinn¹ i maj¹tkow¹ ich rodziców.
Na koniec z przedszkolakami
udano siê na przejœcie dla pieszych,
gdzie prezentowa³y wiedzê, któr¹
zdoby³y podczas spotkania z mundurowymi o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdniê. Je¿yki sprawdzian
z tego zadania pod okiem Policjantki
zda³y na ocenê bardzo dobr¹. (kp)

wanie w okresie 6-8 miesiêcy jest na
poziomie oko³o 3 tys. ludzi do pracy
przy m.in. komputerze, rzemieœlników czy z innych ga³êzi przemys³u.
Teraz zaczynamy koncentrowaæ to
na propozycjach, projektach i zaczniemy nad tym pracowaæ w wymiarze czysto ludzkim. Do tego
chcia³bym do³¹czyæ jeden aspekt, ¿e
te¿ wyrazi³a wolê starosta, ¿e bêdziemy pracowaæ w Euroregionie nad
projektami trójstronnymi, bo trzecim naszym miastem partnerskim
jest Piñsk, o du¿ej skale wymiany
m³odzie¿y. Oni maja fantastyczny
obiekt u siebie, my te¿ mamy. Okazu-

je siê, ¿e pani starosta jest jednym z
szefów Euroregionów i powiedzia³a,
¿e oni na tak¹ trójstronn¹ wymianê
chc¹ przeznaczyæ jak najwiêksz¹
iloœæ œrodków, w tym na wymianê
m³odzie¿y – powiedzia³ cz³onek zarz¹du powiatu Micha³ Kar³owski.
W trakcie dyskusji, która toczy³a
siê podczas obrad Rady Powiatu,
uczestnicy dowiedzieli siê, ¿e poszukiwania inwestorów na nasz teren
rozpoczn¹ siê nie tylko po stronie
zachodniej granicy Polski, ale i
wschodniej, gdzie funkcjonuj¹ du¿e
zak³ady przemys³owe.
MM

Za przep³acone karty
do s¹du
(POWIAT). Osoby, które w latach 2004-2006 p³aci³y 500 z³ za
karty pojazdów po raz pierwszy
rejestrowanych, maj¹ szansê odzyskaæ nadp³acone pieni¹dze, ale
- przez s¹d. W starostwie obecnie
le¿y siedem wniosków o zwrot pieniêdzy.
Od 2004 roku do 18 marca 2006
roku za karty pojazdów, które by³y
wydawane do samochodów po raz
pierwszy rejestrowanych pobierano
kwotê w wysokoœci 500 z³ – tak jak
ustali³ minister budownictwa i
transportu. Starostwa powiatowe, w
tym i ³obeskie, pobiera³y tak¹ kwotê
za wydanie karty pojazdu. Trybuna³
Konstytucyjny z 18 marca przyzna³
racjê tym, którzy uznawali, ¿e za
samo wydanie karty i czynnoœci
zwi¹zane z jej wype³nieniem s¹ to
zbyt wysokie op³aty. Wówczas
op³atê ustalono w wysokoœci 75 z³ i
ta obowi¹zuje od 1 kwietnia 2006 r.
- Teraz co z tymi, co zap³acili
500 z³otych? To dzieje siê w ca³ej
Polsce, w niektórych powiatach jest
do zwrotu oko³o 9 milionów z³o-

tych. To jest cios dla bud¿etów powiatowych, które przed t¹ dat¹ pobiera³y op³aty zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra w wysokoœci 500
z³otych. Teraz poszczególne osoby
b¹dŸ du¿e firmy ubiegaj¹ siê o to. W
niektórych powiatach s¹ to kwoty w
wysokoœci 9 milionów. My uwa¿amy, ¿e starostwo nie pope³ni³o ¿adnego b³êdu. Dlaczego mielibyœmy
oddawaæ, skoro pobieraliœmy zgodnie z rozporz¹dzeniem? S¹ wyroki
w tej sprawie, ale nie s¹ jednoznaczne. Dlatego chcemy poczekaæ. Jeœli
osoby, które uwa¿aj¹, ¿e powinny
otrzymaæ te pieni¹dze, podadz¹ nas
do s¹du, a s¹d przyzna im racjê –
zap³acimy. Oczywiœcie z s¹dem nie
bêdziemy dyskutowali. Takie jest
stanowisko starostwa – powiedzia³
wicestarosta Jan Zdanowicz. MM
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Straszenie szpitalem czy czarnowidztwo?
(RESKO). Podczas sesji Rady Powiatu rozgorza³a
dyskusja na temat szpitala w Resku. Czêœæ
dyskutuj¹cych przytacza³o argumenty wskazuj¹ce
za tym, ¿e s¹ zakusy na to, aby szpital w Resku by³
oddzia³em Gryfic, w którym bêdzie mieœci³ siê
jedynie ZOL. Inni uspokajali, ¿e nic z³ego siê nie
dzieje.
Dyskusjê rozpoczê³o pytanie
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w
Resku. W odpowiedzi radny powiatowy Jan Michalczyszyn odpar³, ¿e
w szpitalu bardzo czêsto s¹ wolne
miejsca na internie.
W sukurs radnemu poszed³ wicestarosta Jan Zdanowicz, który
doda³, ¿e ZOL nie wypiera interny,
bo ³ó¿ka na internie s¹ wolne.
- Ale prawd¹ jest, ¿e na internie
dwa pokoje s¹ zajête przez ZOL.
Mimo tego, s¹ jeszcze miejsca. W
Resku s¹ dwa ³ó¿ka wentylowane,
jedyne w naszym województwie na
ZOL-u – powiedzia³.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku Barbara Basowska
zapowiedzia³a, ¿e w imieniu Rady
Gminy Resko z³o¿y zaproszenie
radnym na rozmowê odnoœnie szpitala.
- To nie jest tak. Rozumiem, ¿e
s¹ wolne miejsca na internie, ¿e s¹
na chirurgii, wszystko przygotowane jest do przejêcia ca³ego szpitala
przez ZOL poza dwoma pokojami
na chirurgii. Pan doktor kieruje na
chirurgiê, ale nikt nie k³adzie siê na
chirurgiê. Ja jestem tego przyk³adem. Jestem po wypadku, mam szpital na miejscu i by³am zadowolona,
¿e pójdê na miejscu. Niestety, to
tylko przyjêcie mnie i proszê jechaæ
do Gryfic. Dziecko wieczorem ma
zastrzyk. Ja rozumiem system, tylko
proszê tym ludziom na dole powiedzieæ, ¿e ten system ich nie obj¹³ i z
dzieckiem w nocy jedzie 54 km do
£obza na zastrzyk i to samo w niedzielê. Kiedyœ siostry œrodowiskowe mia³y opiekê sobotnio-niedzieln¹ i robi³y zastrzyk, a ona ma
jechaæ 60 km na zastrzyk? To jest
coœ nienormalnego i o tym bêdziemy rozmawiaæ – zapowiedzia³a.
Te s³owa okaza³y siê wod¹ na
m³yn dla osób, które od pocz¹tku
by³y przeciwnikami wydzier¿awienia szpitala dla Gryfic.
- Od pocz¹tku o tym mówi³am,
¿e w sposób nienaturalny s¹ wyga-

szane kontrakty, wiemy o tym, ¿e o
po³owê zosta³ zmniejszony kontrakt
na chirurgii, bo nie zosta³ wyrobiony. Pacjenci nie byli przyjmowani,
tylko kierowani do Gryfic. Kontrakt
nie zosta³ wyrobiony, wiêc Fundusz
Zdrowia zmniejszy³ go na Resko,
powiêkszaj¹c oczywiœcie na Gryfice. W ten sam sposób wygasi siê
internê. Tak samo jak siê wygasi
chirurgiê i zostaniemy na ZOL-u, o
czym siê mówi od samego pocz¹tku.
Powinniœmy realizowaæ umowê powiedzia³a radna Halina Szymañska.
Zapomnia³a jedynie dodaæ, ¿e
oddzia³ chirurgiczny by³ zamkniêty,
albowiem prowadzony by³ tam remont i zarówno obiekt, jak i sprzêt
by³ przystosowywany do warunków
zgodnych z wymogami NFZ. Zapomnia³a równie¿ powiedzieæ, ¿e poprzedni dzier¿awca nie pozwala³
wejœæ na obiekt szpitala, aby ten
remont wykonaæ wczeœniej. Zapomnia³a tak¿e powiedzieæ, ¿e na
obiekt szpitala nie mogli wejœæ tak¿e przedstawiciele starostwa. Czy
zatem niewyrobienie kontraktu to
kwestia celowych dzia³añ Gryfic,
czy mo¿e jednak inne by³y przyczyny? Warto czasami pomyœleæ o tym
spokojnie, pamiêtaj¹c o wszystkim,
co dzia³o siê wokó³ i w szpitalu.
Zofia Krupa, mieszkanka £obza
doda³a z kolei, ¿e dzieje siê wszystko tak, jak przewidzia³a wtedy, gdy
by³ aneks podpisywany aneks.
- Zabra³am g³os, bo pan radny
by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e s¹
wolne miejsca na internie. To jest
bardzo dziwne panie radny. Ja jestem nieustaj¹c¹, ¿e tak powiem,
klientk¹ przeró¿nych szpitali. Interny s¹ najbardziej zawalonymi oddzia³ami we wszystkich szpitalach.
Tam siê na korytarzach le¿y. A ¿e w
internie w malutkim szpitalu przy tej
populacji s¹ wolne miejsca, to jest
to, co powiedzia³a radna Szymañska. To jest wygaszanie kontraktu i
od pocz¹tku o to chodzi³o, ¿eby
zyskaæ populacjê. Ja siê dziwiê,
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mo¿e ktoœ mia³ o tym pojêcie, ale nie
przebi³ siê z tym, a mój g³os tym
razem okaza³ siê za s³aby. Chodzi³o
o populacjê ³obeskiego powiatu,
poniewa¿ populacja gryficka jest za
ma³a na tak wielki, ogromny szpital,
który by³ budowany na potrzeby
Uk³adu Warszawskiego. Od pocz¹tku, co próbowa³am wam wszystkim
uzmys³owiæ, Gryfice walczy³y o
zaoranie w sensie us³ugodawcy
szpitala w Resku – powiedzia³a
mieszkanka £obza.
Na te s³owa kontrargumentów
radni przychylni Gryficom nie znaleŸli, byæ mo¿e nie chcieli dyskutowaæ, a byæ mo¿e z innych przyczyn.
A szkoda, bo we wszystkich dyskusjach dotycz¹cych szpitala w Resku
brakuje stanowczego stanowiska, a
mianowicie, ¿e szpital w Resku nie
bêdzie szpitalem wysokospecjalistycznym, który bêdzie odpowiada³
na wszystkie zapotrzebowania
mieszkañców powiatu ³obeskiego.
Nigdy nie by³. Takie funkcje spe³nia
szpital w Gryficach. Szpital w Resku
natomiast, to miejsce, gdzie trafiaj¹
ludzie, którym mo¿na pomóc bez
drogiego zaplecza medycznego i
sztabu specjalistów. Choæ, jeœli cho-

dzi o zaplecze medyczne, to jest
obecnie na zdecydowanie wy¿szym
poziomie, ni¿ dwa lata temu i nikt
nikogo nie musi wnosiæ na plecach, a
i tak bywa³o, gdy winda nie dzia³a³a.
Zabrak³o równie¿ porównania
do czasów, gdy odsy³ano ludzi ze
zbyt ciê¿kim stanem zdrowia gdzie
indziej, nie wskazuj¹c gdzie, albo
b³êdnie i ludzie jeŸdzili od szpitala
do szpitala, szukaj¹c ratunku. Zarówno w Drawsku, jak i w Gryficach
pacjenci z £obza nie byli mile widziani i przyjmowani. Dzisiaj takiego problemu nie ma, bo z Reska,
jeœli s¹ kierowani do Gryfic, to ma
siê pewnoœæ, ¿e zostanie siê przyjêtym bez marudzenia.
Koniecznoœæ utrzymywania oddzia³u wewnêtrznego i chirurgicznego zapisana jest w umowie i to od
zarz¹du powiatu wymagaæ nale¿y,
aby tê umowê od Gryfic egzekwowaæ.
Na te i podobne w¹tpliwoœci
oraz zobowi¹zania Gryfic wobec
powiatu ³obeskiego bêdzie odpowiada³ dyrektor szpitala w Gryficach Jacek Pietryka 23 paŸdziernika 2012 r., podczas komisji Rady
Powiatu, o ile nie nast¹pi zmiana
terminu.
MM

Doczekaj¹ siê
chodnika
(DOBRA). Zarz¹d Powiatu
zdecydowa³, ¿e w razie koniecznoœci do³o¿y pieni¹dze na wykonanie chodnika przy ul. 3 Maja.
Wprawdzie zrobiony jest kosztorys na wykonanie chodnika przy
ul. 3 Maja w Dobrej i znana jest cena
zadania, jednak Zarz¹d Dróg Powiatowych sam musi zdobyæ œrodki

na jego budowê. ZDP œrodki ma
pozyskaæ ze sprzeda¿y œciêtych
drzew. A jeœli nie uzyska koniecznej
kwoty? Starostwo do³o¿y. Chodnik
przy tej ulicy ma byæ wykonany –
zdecydowa³ zarz¹d powiatu.
Z takim zapewnieniem dyrektor
ZDP w £obzie spokojnie mo¿e przyst¹piæ do realizacji zadania. MM
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Albo wylecimy w powietrze,
zaczadzimy siê albo spalimy
(£OBEZ). Brak mieszkañ
i pracy to ból wielu
m³odych ma³¿eñstw,
które latami oczekuj¹ na
mieszkanie z zasobów
gminnych. Klucze do
mieszkania i w³asny,
choæ gminny k¹t, to
szczêœcie ale co zrobiæ,
gdy okazuje siê, ¿e
mieszkanie skrywa
w sobie wiele tajemnic
zagra¿aj¹cych zdrowiu
i ¿yciu, a za niektóre
przychodzi p³aciæ?
O sytuacji m³odych ludzi dowiedzieliœmy siê od s¹siadki, która
wykupi³a mieszkanie piêtro ni¿ej.
Dwa razy jej lokal zosta³ zalany i od

czasu do czasu jest zadymiany.
- To jest skandal. ¯eby jeszcze
na bogatych trafi³o, ale im jeszcze
dok³adaæ? - zaczê³a swoj¹ rozmowê w³aœcicielka mieszkania. - Po
zalaniu mieszkania zg³osi³am
sprawê do ubezpieczyciela, otrzyma³am tysi¹c z³, zrobi³am remont.
Teraz przesta³am op³acaæ sk³adki i
powiedzia³am s¹siadce, ¿e tym razem, jeœli mnie zaleje, bêdzie p³aciæ z w³asnej kieszeni. Okazuje siê,
¿e j¹ chc¹ obci¹¿yæ kosztami prawie dwa razy wiêkszymi ni¿ odszkodowanie, które ja dosta³am. To
za co ja p³aci³am te sk³adki? To raz.
Dwa – dlaczego ona, a nie gmina?
To jest mieszkanie socjalne, a zala³o mnie z rury id¹cej pod pod³og¹.
Dlaczego ta biedna dziewczyna ma
p³aciæ? Z czego? Z rodzinnego,
które dostaje na dzieci? To po to jej
przydzielono to mieszkanie, ¿eby
teraz na ni¹ zrzucaæ winê i odpo-

wiedzialnoœæ za buble? - powiedzia³a ³obzianka, nie kryj¹c oburzenia.
Mieszkanie marzeñ?
Ma³¿eñstwo z piêciorgiem
dzieci oczekiwa³o na mieszkanie
dziewiêæ lat. Wielka by³a ich radoœæ, gdy dowiedzieli siê, ¿e otrzymaj¹ klucze do mieszkania na poddaszu. W rozmowie dowiedzieli
siê, ¿e magistrat wykona czêœæ remontu, czêœæ bêd¹ musieli zrobiæ
sami. Z chêci¹ wiêc zabrali siê za
sprz¹tanie po by³ym lokatorze i
prace remontowe. Gmina ze swojej
strony obieca³a wykonaæ instalacjê
elektryczn¹, sufity, które zdo³a³y
siê ju¿ zawaliæ do œrodka oraz czêœæ
pod³óg. W mieszkaniu by³ stary
piec, z którego dymi³o siê. Nowi
lokatorzy dowiedzieli siê, ¿e maja
sobie sami za³ataæ. To jednak nie
pomog³o i w konsekwencji gmina
ze swojej strony wymieni³a piec na
nowy. Przy okazji wymiany pieca
postanowiono, ¿e ten zostanie
przeniesiony z w¹skiej jak kiszka
pakamery do kuchni. Tak te¿ siê
sta³o. Nowy piec postawiono na
grubej blasze bez mocowania do
pod³ogi, rurki tylko sobie znanym
powodom poprowadzono zawijasami przy œcianie do bojlera zawieszonego nad piecem oraz do rur,
które poprowadzono pod³og¹ w pakamerze. Przy okazji stwierdzono,
¿e wejœcie rury odprowadzaj¹cej
spaliny nie mo¿e byæ bezpoœrednio
do komina, bo jakoby znajduj¹ siê
tam jakieœ przewody, wiêc wypuszczono rurê do pakamery, tam
pod³¹czono do sporej d³ugoœci rury
biegn¹cej poziomo i dopiero ona
zosta³a wpuszczona w komin. Nowych lokatorów zapewniono, ¿e

wszystko jest idealnie wykonane.
Niedawno budynek zosta³ poddany ociepleniu i wymianie dachu.
Wszystko wiêc zapowiada³o siê
szczêœliwie.
Siedzicie na bombie, to
nadaje siê do prokuratury
Jakim bublem technicznym
okaza³o siê mieszkanie i wykonane
remonty nowi lokatorzy doœwiadczyli bardzo szybko i boleœnie.
– Zanim ja zacz¹³em remont,
centralne ogrzewanie poprawia³
pan z gminy. Przyszed³ na sprawdzenie, gdy ja zak³ada³em rigipsy i
zdj¹³em kaloryfer. Powiedzia³, ¿e
nie bêdzie ju¿ w takim razie przychodzi³, bo gdzieœ wyje¿d¿a, ale
zapewnia³, ¿e centralne jest zrobione bardzo dobrze. Zarzeka siê. Sam
mia³em wszystko sprawdziæ.
Skoñczy³em remont, za³o¿y³em
kaloryfer i zacz¹³em napuszczaæ
wodê. Obchodzi³em mieszkanie,
sprawdzaj¹c, czy wszystko jest
dobrze. Nagle z bojlera wisz¹cego
nad piecem zaczê³a lecieæ woda.
Okaza³o siê, ¿e w bojlerze, nie by³o
zaœlepionej jednej œruby. Zala³bym
s¹siadkê. Szybko zakrêci³em wodê
i zacz¹³em spuszczaæ wodê z instalacji. W paru miejscach na rurach w
ogóle nie ma lutów. Teraz s¹ nowe,
odk¹d jest nowy piec. W starym
rury trzyma³y siê tylko na paœcie lutowniczej. Na tych nowych rurach
równie¿ gdzieniegdzie lutów prawie nie widaæ, zalane jest tylko
farb¹. Gdybym mia³ pieni¹dze, nie
prosi³bym siê gminy, sam bym sobie to zrobi³. Gmina twierdzi, ¿e
jest to dobrze zrobione. Chcia³bym
to us³yszeæ od inspektora budowlanego. Dlaczego? Nie ma obejœcia
pompy.
Cd. na str. 8
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Ci¹g dalszy ze str. 7
Ostatnio panowie naprawiali
rury, bo nam w jednym miejscu
pêk³o. Jeden twierdzi³, ¿e jeœli nie
bêdzie pr¹du, to i tak wszystko
bêdzie dzia³aæ. Nie muszê siê niczego obawiaæ. By³a taka sytuacja,
¿e nie by³o pr¹du. Na piecu temperatura naros³a nam na ponad 100
stopni, rury zaczê³y siê trz¹œæ, zaczê³o wszystko strzelaæ, myœla³em,
¿e bêdziemy z ¿on¹ i dzieæmi uciekaæ z domu, a przy tym wszystkim
kaloryfery zaczê³y robiæ siê ch³odne. To jest po prostu Ÿle zrobione.
Wziêliœmy fachowca, ¿eby to
zrobi³, ale prace, które nale¿y tu
zrobiæ, wyceni³ na ponad dwa tysi¹ce z³. Nie by³o mnie na to staæ.
Jak to zobaczy³, to powiedzia³,
abym tu prokuraturê wezwa³, ¿e
œpimy na bombie, którejœ nocy
pójdziemy spaæ, a tu wszystko
wybuchnie po prostu. Pompa powinna mieæ swoje obejœcie, w³aœnie po to, gdy nie ma pr¹du, wirniki zatrzymuj¹ siê, woda mia³aby
swobodny przep³yw, nic by j¹ nie
blokowa³o, a tu za pomp¹ za³o¿yli
nam jeszcze filtr do wody – powiedzia³ lokator.
Z pieca do pompy idzie gruba
rura, a za pomp¹ dalej du¿o cieñsza, tak¹ sam¹ cienk¹ rur¹ powraca
woda.
Gdy siedzimy w mieszkaniu
s³ychaæ ciekn¹ca wodê. Okazuje
siê, ¿e z kaloryfera. Mê¿czyzna
chcia³ go odpowietrzyæ, nie ma jednak zaworu. Poprosi³ w gminie,
aby zdjêto kaloryfer, bo w kuchni
nie jest potrzebny. Ktoœ by³, popatrzy³ i poszed³. Kaloryfer zosta³,
jak by³.
Zaczadzicie siê
Rutynowe czyszczenie komina
przed sezonem grzewczym odkry³o kolejne zagro¿enie, jakie czeka
rodzinê mieszkaj¹c¹ na poddaszu.
Lokator pokazuje rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny do komina. Widaæ
œlady, którêdy wprowadzano ja za
pierwszym razem w komin – po³o¿ono j¹ równolegle do œciany. Kominiarz nakaza³ ustawienie rury
pod ukos, bo takie u³o¿enie grozi
zaczadzeniem. Pracownicy z gminy podnieœli rurê o... kilkanaœcie
centymetrów na d³ugoœci oko³o
dwóch metrów. Kominiarz nie by³
zadowolony. Lokatorzy równie¿,
tym bardziej, ¿e rura biegn¹ca w
pakamerze po³¹czona jest jedynie
luŸno z rur¹ wylotow¹ z pieca.
Lokator na w³asn¹ rêkê stara³ siê
umocowaæ j¹, oklejaj¹c glin¹, jednak bez wiêkszego efektu. Boi siê,
¿e kiedyœ zwyczajnie w nocy rura

spadnie. Ale to nie koniec niespodzianek.
Kominiarz, gdy zobaczy³, jak
jest pod³¹czone, to powiedzia³ –
zaczadzicie siê kiedyœ, wystarczy
zmiana pogody. Nasz komin biegnie przy kominie klimatyzacyjnym s¹siadki. Je¿eli jest zmiana
pogody, to u s¹siadki jest dym w
mieszkaniu, bo z naszego komina,
gdy jest z³a pogoda - dymi siê. Ktoœ
w kominie s¹siadki wybi³ sobie
dziurê i wstawi³ kratkê, to wszystko jest za przepierzeniem, wiêc nie
wiedzia³em o tym. Dopiero gdy mi
s¹siadka powiedzia³a o zadymieniu, wszed³em tam, aby sprawdziæ.
Zamurowa³em tê dziurê, ale zadymienie u s¹siadki znowu jakiœ czas
temu by³o, wiêc chyba komin jest
w œrodku popêkany – powiedzia³
mê¿czyzna.
Spalicie siê
Okazuje siê, ¿e w mieszkaniu
elektryka zosta³ zarobiona tylko
czêœciowo, a ta co jest to i tak Ÿle.
W kontaktach nie ma uziemienia, a
kontaktów jest sporo. Przyk³adowo w maleñkim pokoiku, maj¹cym
2 na 2 metry – a¿ siedem. Elektryk,
który sprawdza³ kontakty, prosi³,
¿eby to gmina zrobi³a, zosta³o to
wielokrotnie zg³aszane, ale bez rezultatu. Brak uziemienia to jednak
nie wyszystko.
Lokator demonstruje dzia³anie
w³¹cznika œwiat³a w korytarzu i wc.
Zapala œwiat³o w wc - œwieci siê
¿arówka w wc, gasi, po czym w³¹cza œwiat³o na korytarzu i... zapala

siê ¿arówka na korytarzu i w wc te¿.
To dopiero ¿artobliwe pstryczkielektryczki.
Na korytarzu kable pod napiêciem wychodz¹ ze œcian na wysokoœci g³owy. Nie ma gniazdek, ot
zwyk³e kable. Lokator nie wiedzia³
co z nimi zrobiæ, to powiesi³ kinkiety.
Ciekn¹cy nowy dach
M³odzi ludzie wskazuj¹ na br¹zow¹ plamê w rogu na suficie. Nie
ukrywam zdziwienia, bo dach by³
niedawno robiony, wiêc sk¹d to zalanie. Okazuje siê, ¿e jest Ÿle zrobione opierzenie komina, przy którym zrobi³ siê balon z wod¹. Gdzieœ
tam te¿ znajduje siê butelka w³o¿ona w niewiadomym celu i mimo
doskona³oœci wykonania dachu jest przeci¹g. Jak mówi¹ m³odzi
ludzie, fachowcy z gminy, którzy
zostali tu wezwani stwierdzili, ¿e
plama na suficie to wina... palenia
mokrym drewnem.
Izolacja po naszemu,
czyli ¿adna
Mieszkanie w sporej czêœci ma
skoœne œciany. Okazuje siê, ¿e
mimo wymiany nowego pokrycia
dachowego i ocieplenia, to mieszkanie ocieplenia nie ma. Bynajmniej nie wszêdzie ono jest.
- Pomiêdzy dachem, a œcianami
nie ma izolacji. Ktoœ na w³asn¹
rêkê próbowa³ zrobiæ izolacjê,
wsypywa³ w worki trociny, ale trochê nasypa³, znudzi³o mu siê, albo
nie mia³ co i przesta³ sypaæ. Na

¿adnej ze œcian nie ma izolacji,
mo¿e gdzieœ tam siê trafi... - powiedzia³ lokator.
Kawa³ek izolacji dachu widaæ
od pakamery. Jest tam styropian
u³o¿ony pod dachówkami, opiera
siê na po³o¿onych luŸno na pod³odze innych kawa³kach styropianu.
Mimo ocieplenia, na poddaszu latem jest gor¹co a zim¹ zimno ju¿
dwie godziny po wygaszeniu pieca. Czyli dok³adnie tak samo jak w
mieszaniach, które nie s¹ ocieplane.
Zalanie – kto winien?
Jakby lokatorzy mieli za ma³o
k³opotów, choæ nie mieszkaj¹ tu
d³ugo, ju¿ dwukrotnie dosz³o do
zalania mieszkania piêtro ni¿ej.
Dwa razy z tego samego miejsca
jednak z dwóch ró¿nych przyczyn.
Kiedyœ rury bieg³y pod deskami
w pakamerze i nie by³o ich widaæ.
Na wysokoœci pompy od c.o. by³
drewniany podest. Poprzedni w³aœciciel (a mo¿e gmina?) k³ad³ rurê
odprowadzaj¹c¹ rurê z wanny do
g³ównej rury spustowej. Aby omin¹æ podest, zgrzewa³ j¹ na gor¹co
w dwóch miejscach. Jako ¿e by³a tu
rura PCV, to pod wp³ywem gor¹ca
zniekszta³ci³a siê i powsta³o przewê¿enie. Tak le¿a³a latami i nikt nie
zagl¹da³ pod deski. Pech chcia³, ¿e
zgrzew puœci³, gdy w mieszkaniu
zamieszkali nowi lokatorzy. Pêkniecie, jednak nie by³o widoczne,
bo znajdowa³o siê pod deskami, w
pakamerze. Woda powoli ciek³a i
zalewa³a mieszkanie piêtro ni¿ej.
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- Ja tego nie widzia³em, bo to
by³o pod podestem. My tam nie
wchodzimy. Dopiero gdy s¹siadka
przysz³a i powiedzia³a, ¿e jej
mieszkanie jest zalane, to rozebra³em podest. Wtedy okaza³o siê, ¿e
w miejscu, gdzie rura by³a zgrzewana pêk³o. Teraz nas obci¹¿a siê
za to win¹. Gdybym to ja robi³ to
pod³¹czenie, nie odezwa³bym siê
s³owem. Moja wina i muszê zap³aciæ. To proste. Ale ja nie mia³em o
tym pojêcia. Nie wiedzia³em te¿,
jakie prace gmina wykonywa³a tutaj. Sk¹d mog³em wiedzieæ, ¿e pod
podestem coœ siê dzieje? Ale to
by³o drugie zalanie. Pierwszy raz
zalaliœmy przez tego, który zarzeka³ siê, ¿e centralne ogrzewanie
jest zrobione dobrze. On to robi³ na
zlecenie gminy, nie moje. W jednym miejscu Ÿle po³¹czy³ kolanko,
nie zespawa³, bo przeszkadza³ podest. Po³¹czy³ tylko na pastê lutownicz¹ i ca³y czas z tego kapa³o.
Nowe pod³¹czenie z wanny do
g³ównej rury robi³a gmina po zalaniu s¹siadki. Dlaczego ja jestem
winien zalania s¹siadki, skoro centralne robi³a gmina? Te¿ ja mam
byæ winien zalania z rury biegn¹cej
z wanny? Dosta³em mieszkanie z
myœl¹, ¿e jest tu instalacja wodna i
kanalizacyjna wykonana poprawnie, sk¹d mog³em wiedzieæ, ¿e pod
deskami pêk³a rura i ¿e by³a Ÿle zrobiona? Nie wiem czy przez poprzedniego w³aœciciela czy przez
gminê. Gmina zaczê³a tu robiæ, zanim siê wprowadzi³em, dostawa³em klucze, aby powoli sobie remontowaæ, ale do g³owy mi nie
przysz³o, ¿e w tamtym miejscu coœ
nie dzia³a.
Nie mam wiedzy ani uprawnieñ, aby zak³adaæ tu wszystko. Nie
wiadomo kiedy on to wymienia³, to
nie jest tak, ¿e to my pod³¹czaliœmy
te rury. Wtedy nawet bym siê nie
k³óci³ i nie mia³ do nikogo pretensji, bo wiedzia³bym, ¿e to moja
wina. A tak, to mam ¿al, bo te rury
schowane s¹ pod podestem i nic nie
by³o widaæ, na dodatek w takim
miejscu gdzie nie zagl¹damy –
powiedzia³ mê¿czyzna.
- Najgorsze jest to ¿e s¹siadka
kupi³a mieszkanie pod nami, ale
chodzi³a tam tylko raz na dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie tam zalewa³o. Dopiero po dwóch tygodniach zauwa¿y³a. Odbiera³am
wtedy dzieci ze szko³y, gdy zadzwoniono do mnie z gminy, ¿e
mam natychmiast wracaæ do domu,
bo zala³am s¹siadkê – doda³a lokatorka.
Lokatorzy s¹ za³amani. Z jednej strony ciesz¹ siê, ¿e maj¹ w³asny k¹t, z drugiej boj¹ siê o ¿ycie i
zdrowie, wiedz¹c, ¿e remonty i instalacje s¹ Ÿle zrobione. Nie maj¹
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pieniêdzy aby przerabiaæ instalacje c.o. i elektryczn¹ tak, aby
wszystko by³o zgodnie z normami
bezpieczeñstwa. Z drugiej strony
Gmina na nich zrzuca obowi¹zek
p³acenia za zalanie mieszkania
znajduj¹cego siê piêtro ni¿ej, czy
s³usznie? Pozostaje pytanie czy po
to wydawane s¹ pieni¹dze z gminy
na remonty i instalacje, aby nowi
lokatorzy od razu wzywali fachowców, aby te instalacje przerabiaæ?
Bo skoro jest dobrze, jak twierdz¹
przedstawiciele gminy, to dlaczego
jest tak Ÿle?
- Najgorsze jest to, ¿e nie mo¿emy pochwaliæ gminy, ¿e zrobi³a
coœ dobrze, ¿e nie musimy siê baæ.
A jak siê nie baæ, skoro fachowiec
powiedzia³ nam, ¿e œpimy na bombie? Powiedzia³, ¿e kiedyœ po³o¿ymy siê i albo to wybuchnie, albo siê
zaczadzimy. Gmina wszystko chce
zrobiæ tañszym kosztem, ale ¿eby
chocia¿ dobrze. Za piec nie p³aciliœmy. Dobrze, ¿e zosta³ wymieniony, bo tamten, to by³a tragedia. Nie
chodzi o to, aby gmina nam wszystko zrobi³a w panelach i kafelkach,
ale o to, aby to co robi, zrobi³a prawid³owo i abyœmy mogli czuæ siê
bezpiecznie. Pozosta³e remonty
zrobimy sobie powoli sami. Gdy
otrzymaliœmy to mieszkanie, nie
dosta³em niczego na papierze, ¿e to
mieszkanie jest do remontu. Us³yszeliœmy, ¿e gmina bardzo du¿o
rzeczy zrobi. Bardzo du¿o rzeczy
tu nie zrobili, bo wykonali tylko
pod³ogi z p³yt wiórowych w maleñkiej kuchence i korytarzyku. Mówili, ¿e po³o¿¹ jeszcze panele. Zrobili sufity i œciany. To jest zwyk³a
p³yta wiórowa, a do niej przybita
siatka i na to po³o¿ony zwyk³y klej
do ocieplania bloków. G³adŸ na
œcianach k³ad³em ju¿ sam. Sufitu
ju¿ nie równa³em. Na górze jest
rzucona luzem dwumetrowej wielkoœci wata mineralna i to jest ocieplenie. Tu s¹ drewniane œciany,
folia i cieniutka wyk³adzinka. Teraz nasi¹ka sobie wod¹.
W pokoju œciany zrobione z
p³yty paŸdzierzowej, pod oknem
by³a dziura w œcianie to gmina
wziê³a siatkê do ociepleñ, klej wepchali i dziurê za³atali. Wszêdzie
mam drewniane œciany, mury s¹
tylko wokó³ kuchni. PóŸniej po³o¿y³em tam rigipsy. Cieszê, ¿e nam
zrobili, ale gdyby to zrobili dobrze.
Czêœciowo sam staram siê remontowaæ. Ale nie mam a¿ tyle pieniêdzy, aby wymieniæ centralne, elektrykê, pod³ogi. A te s¹ w op³akanym
stanie. Ca³e chodz¹. W ³azience
te¿. Nie wiemy jak d³ugo tu bêdziemy mieszkaæ. Zapo¿yczê siê, zrobiê dobrze instalacjê choæby c.o, a
potem dostanê informacjê, ¿e dosta³em gdzie indziej mieszkanie? powiedzia³ mê¿czyzna.

Lokatorzy prowadz¹ mnie do
³azienki, wskazuj¹ na wannê. Tê
postawiono na paletach. Jedna
nó¿ka wanny niebezpiecznie stoi
na krawêdzi. M³ody mê¿czyzna
stara³ siê zabezpieczyæ wannê
przed obsuniêciem i oklei³ nó¿kê.
Czy to wystarczy? Ale skoro fachowcy z gminy uznali, ¿e bezpiecznie jest nawet bez ¿adnego
zabezpieczenia, to zapewne tak...
W piœmie burmistrza skierowanym do lokatorów odnoœnie tego
kto ma p³aciæ odszkodowanie czytamy: „zalanie powsta³o nie z powodu nieszczelnoœci rury wodoci¹gowej a nieszczelnoœci odp³ywu z wanny. Lokal, który Pañstwo
otrzymaliœcie, wykañczaliœcie w
tym czasie sami z pomoc¹ Gminy
£obez. Poprzedni lokator nie zg³asza³ problemów z odp³ywami z
urz¹dzeñ ³azienki, a Gmina £obez
nie jest w stanie odpowiadaæ za
odp³ywy do pionu instalacji kanalizacyjnej, gdy¿ nale¿y to do obowi¹zków lokatora.
(…) Gmina £obez wymieni³a
uszkodzony odp³yw po zg³oszeniu
zalania, ¿eby nie powodowaæ dalszych strat, bo Pañstwo i tak nie
poczuwali siê do winy” - podpisane zastêpca burmistrza Ireneusz
Kabat.
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Teoretycznie zgodnie z prawem, albowiem za odp³ywy odpowiadaj¹ lokatorzy. Jednak czy akurat ten przypadek nie jest wyj¹tkowy? Gmina jest w³aœcicielem
mieszkania i powinna przed oddaniem go kolejnym lokatorom
sprawdziæ stan wszystkich urz¹dzeñ w mieszkaniu, albo poinformowaæ lokatorów co nale¿y wymieniæ. O wadliwoœci odp³ywu nie
wiedzia³ nikt ³¹cznie z przedstawicielami magistratu. Do zalania dosz³o, jak czytamy w piœmie burmistrza wówczas, gdy nowi lokatorzy
prowadzili prace remontowe” w
celu przystosowania lokalu do zamieszkania”. To nie oni wykonywali pod³¹czenie i w miejscu, do
którego nie mieli wgl¹du (pod deskami). Wczeœniej obok wykonywano instalacjê c.o. i te¿ nie œci¹gniêto desek, co sprawi³o wadliwe
pod³¹czenie i pierwsze zalanie.
Mo¿e gdyby wówczas odkryto deski, wszyscy zauwa¿yliby co dzieje siê z rur¹ odprowadzaj¹c¹ wodê
z wanny i nie dosz³oby do zalania.
A tak to jest obecnie przerzucanie
pi³eczki z odpowiedzialnoœci¹.
Najgorsze, ¿e pi³eczka ta trafia w
najbiedniejszych. Bo jeœli przyjdzie p³aciæ im, to z czego? Z kilkuset z³otych rodzinnego, które
otrzymuj¹ na dzieci z OPS? MM

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 16.10.2012 r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
U KRASNALA HA£ABA£Y W £OBZIE
Przedszkole Miejskie Nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie dziêki bardzo owocnej wspó³pracy z
organem prowadz¹cym i jego
przychylnoœci wzbogaci³o siê o
specjalistyczn¹ salê do integracji
sensorycznej.
Zajêcia t¹ metod¹ s¹ prowadzone przez terapeutkê, która uzyska³a
uprawnienia przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji
Sensorycznej nr Certyfikatu – 2013
i dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.
Integracja sensoryczna jest
bardzo atrakcyjn¹ terapi¹ dla dzieci.
W trakcie sesji dziecko wykonuje zabawy, które stymuluj¹ uk³ad nerwowy. Wszystkie zabawy maj¹ swój cel
i s¹ wykonywane w odpowiedniej
kolejnoœci. W trakcie terapii u¿ywa
siê wielu specjalistycznych sprzêtów charakterystycznych dla metody
integracji sensorycznej.
W zwi¹zku z powy¿szym do sali
Integracji sensorycznej w naszej
placówce zosta³y zakupione profesjonalne sprzêty takie jak: konik,
platforma, helikopter, trampolina,
beczka, terapeutyczne pi³ki oraz
inne przyrz¹dy, z których korzystaæ
bêd¹: dzieci niepe³nosprawne a tak¿e dzieci z dysfunkcjami w zakresie
procesów poznawczych oraz zmys³owo-ruchowych.
W terapii stosuje siê równie¿ pomoce pomagaj¹ce stymulowaæ
uk³ad dotykowy, usprawniaæ d³onie
czy aparat mowy. Terapia t¹ metod¹
trwa oko³o roku, choæ zdarza siê, ¿e
do osi¹gniêcia optymalnego efektu
potrzeba nawet dwóch lat pracy z
dzieckiem. Zwykle ju¿ po kilku miesi¹cach regularnej terapii mo¿na zaobserwowaæ wyraŸn¹ poprawê w
funkcjonowaniu dziecka.
Iloœæ spotkañ z terapeut¹ - to
jedna godzina w tygodniu. Jest to
wystarczaj¹cy czas, by osi¹gn¹æ dobre wyniki. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest regularnoœæ terapii oraz
wspó³praca terapeuty z rodzicami
dziecka. Bez systematycznego sty-

mulowania uk³adu nerwowego efekty terapii bêd¹ zdecydowanie s³absze.
Zaburzenia procesu integracji
sensorycznej maj¹ znacz¹cy wp³yw
na sferê emocjonaln¹ dziecka.
Dziecko czuje siê niezrozumiane w
swoich nieco innych potrzebach,
czuje siê odrzucone przez swoich
rówieœników, gorsze, bo nie potrafi
nauczyæ siê jakiejœ czynnoœci tak
szybko jak jego koledzy. W konsekwencji unika przedszkola, mówi,
¿e nikt go nie lubi, czasami mechanizm obronny powoduje agresjê w
stosunku do innych dzieci, dziecko
nie potrafi wchodziæ w relacje z rówieœnikami, prezentuje trudne zachowania.
Integracja sensoryczna jest
jedn¹ z najnowoczeœniejszych metod, skutecznie stosowanych w terapii dzieci m³odszych, u których obserwuje siê trudnoœci w zakresie:
• umiejêtnoœci ruchowych;
• trudnoœci w uczeniu siê (pisanie, rysowanie, czytanie, liczenie,
koncentracja uwagi)
• czynnoœci samoobs³ugowych;
• problemów emocjonalnych;
•opóŸnionego rozwoju mowy;
•opanowywania technik szkolnych w pocz¹tkowej fazie nauczania
(problemy dysleksji i dysgrafii);
• nadpobudliwoœci psychoruchowej (ADHD/AD).
Jest skuteczna tak¿e u dzieci z:
• Mózgowym pora¿eniem dzieciêcym,
• Autyzmem, zespo³em Aspergera,
• Zespo³em Downa,
• Zespo³em Kruchego X,
• Niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
• Innymi sprzê¿onymi zaburzeniami.
WskaŸniki zaburzeñ u dzieci w
wieku przedszkolnym:
Dziecko:
• Ma trudnoœci z opanowaniem
treningu czystoœci,
• Potyka siê, obija o przedmioty,
ma s³ab¹ równowagê, jest niezgrabne ruchowo,
• Nie zwraca uwagi na skaleczenia,

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Œamochodowej w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej po³o¿onej
w miejscowoœci Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem: Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211140,00 z³.
Szczegó³y na stronie internetowej www.pks.swidwin.biuletyn.net

• Jest nadwra¿liwe na ha³as (czêsto zatyka uszy, samo ha³asuje –
mruczy, œpiewa pod nosem), nadwra¿liwe na pewne zapachy,
• Nie lubi byæ przytulane, nie lubi
pewnych typów ubrañ, narzeka na
metki,
• Bardzo Ÿle znosi mycie g³owy,
mycie twarzy,
• Ma k³opoty z nauk¹ jazdy na
rowerze,
• Unikanie nowych zabaw ruchowych,
• Jest nadmiernie aktywne, wci¹¿
w ruchu lub te¿ jest letargiczne,
ospa³e,
• Ma trudnoœci z opanowaniem lub
unika czynnoœci takich jak: zapinanie
ubrañ, zdejmowanie butów, wi¹zanie
butów, rysowanie, wycinanie,

• Szybko przechodzi od p³aczu
do œmiechu, ma nag³e wybuchy z³oœci,
• OpóŸnienia w rozwoju mowy,
k³opoty z artykulacj¹, trudno zrozumieæ, co dziecko mówi,
• Dziecko ma trudnoœci ze zrozumieniem poleceñ,
• Dziecku trudno skupiæ siê na
jednej czynnoœci.
Warto podkreœliæ, ¿e z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosn¹. Te problemy bêd¹ „ros³y” razem z nimi.
Dlatego tak wa¿na jest wczesna
interwencja, która wspiera system
nerwowy tak, aby móg³ on prawid³owo odbieraæ, interpretowaæ i organizowaæ nap³ywaj¹ce informacje zmys³owe.

Auto na barierce
NietrzeŸwy rowerzysta
8.10.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec tej gminy kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,64
mg/j, II – 0,66 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu).

Trzy auta obite
10.10.2012 r. w £obzie, na
skrzy¿owaniu ul. Bema – Przemys³owa, kieruj¹cy Oplem mieszkaniec gminy £obez nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci, wymuszaj¹c pierwszeñstwo przejazdu, w
wyniku czego uderzy³ w Forda
kierowanego przez mieszkañca
gminy Œwidwin, który nastêpnie,
si³¹ uderzenia, uderzy³ w Mitsubishi kierowany przez mieszkañca
Szczecina. Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy.

10.10.2012 r. na drodze £obez Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem Renault mieszkaniec £obza na
³uku drogi najprawdopodobniej nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego straci³ panowanie nad autem, wpad³ w poœlizg i wjecha³ na
barierkê ochron¹. Uszkodzeniu uleg³y pojazd oraz barierka ochrona.

Auto na koparce
11.10.2012 r. na drodze £obez –
Be³czna, mieszkaniec £obza, kieruj¹cy Fiatem, wykonuj¹c manewr
wyprzedzania koparko-³adowarki,
najprawdopodobniej nie upewni³
siê co do tego, czy mo¿e wykonaæ
ten manewr, w wyniku czego zajecha³ drogê wyprzedzaj¹cemu go
pojazdowi Scania, co doprowadzi³o
do zderzenia obu pojazdów oraz
uderzenia w ty³ koparko-³adowarki.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETÓW I POD£ÓG. Cena
25 z³ mkw. Tel. 505 964 520.

Powiat gryficki
Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Powiat drawski
Glazurnik: fachowo, solidnie. Telefon - 691 580 603.

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

PRACA
Powiat gryficki
Praca fizyczna, Resko, Gryfice,
Trzebiatów. Tel.609 311 340

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym (Œwidwin) traktorzystê,
kombajnistê na nowoczesny sprzêt
rolniczy ( mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101 209

Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866
Pilnie poszukuje mieszkania do
wynajêcia Tel 510 754 346
Sprzedam mieszkanie w Jarominie
- 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok ocieplony - 62 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 512 150 254
Wynajmê w Gryficach pokój z
³azienk¹, osobne wejœcie. Tel. 501
278 866

Powiat ³obeski
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw.,w bloku
na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel. 663248-859.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
os. H. Sawickiej, 2 pokoje, 54 mkw.
Tel. 666 854 133.
Kupiê mieszkanie w £obzie, dwa
pokoje. Tel. 724 524 850.
Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Sprzedam dom w Prusinowie 29
gm. £obez o powierzchni 150 mkw.,
dzia³ka 0,14 ha, gara¿, budynek
gospodarczy. Mo¿liwoœæ dokupienia ziemi ok. 12 ha. Tel. 665 373 398

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

Sprzedam dom z gara¿em w Resku,
180 mkw., dzia³ka 600 mkw. Cena
do negocjacji. Tel. 667 808 758

Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506

Wynajmê dom wolno stoj¹cy w Strzmielach nr 14. Posesja ogrodzona
Tel. 509 000 920

Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. - cena 290 tys.
z³ oraz 2 dzia³ki budowlane.
Tel. 607 798 595

Powiat drawski
Telefon TP SA 25 z³, oddam abonament telefoniczny z numerem w
Drawsku Pom. Tel. 505 495 783

Powiat gryficki
Pieski maltañczyki do odbioru.
Tel. 694 228 183

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

BIZNES
Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

W £obzie do wynajêcia kawalerka
30 mkw. Tel. 508 805 786.
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
Orzeszkowej, 58 mkw., 3 pokoje, II
piêtro. Tel. 604 201 278.
Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898

Powiat drawski

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym ( Œwidwin ) rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209

Drawsko Pom. Szukam mieszkania
2-pokojowego na okres minimum
roku. Tel. 505 495 753.

ROLNICTWO

Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka.
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

OBIEKTY, DZIA£KI INWESTYCYJNE, LOKALE SPRZEDA¯
£obez - lokal u¿ytkowy o pow. 42mkw
- CENA 155.000 z³
£obez - dzia³ka inwestycyjna centrum o pow. 3545mkw
- CENA 850.000 z³
£obez (okolica) - obiekt handlowy - sklep o pow. 46mkw
- CENA 43.000 z³
£obez (okolica) - dom wczasowy o pow.400mkw, nad jeziorem
- 495.000 z³
£obez - obiekt biurowo-us³ugowy o pow. 227,8mkw
- CENA 1.100.000 z³
£obez - obiekt - sala widowiskowa pow. 789 mkw, dzia³ka 976 mkw
- CENA 1.380.000 z³
£obez - lokal us³ugowo - biurowy o pow. 116mkw,parter
- CENA 580.000 z³
£obez - lokal us³ugowo - biurowy o pow. 111,80mkw
- CENA 559.000 z³
£obez ul.Magazynowa - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3548mkw
- CENA 225.000 z³
£obez - dzia³ka zabudowana o pow. 1776mkw, hala o pow. 800mkw
- CENA 700.000 z³
£obez ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw - CENA 320.000 z³
£obez - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 7785mkw,park inwestycyny - CENA 2.400.000 z³
£obez - dzia³ka przemys³owa 7351mkw, teren parku inwestycyjnego
- CENA 1.122.000
£obez (okolica) - zak³ad produkcji betonowych, dzia³ka 8,9ha
- CENA 1.800.000 z³
Dobra - lokal u¿ytkowy pow. 137,76mkw, dzia³ka 585mkw
- CENA 93.000 z³
Dobra - lokal u¿ytkowy o pow. 281mkw, parter, centrum
- CENA 399.000 z³
Wêgorzyno - lokal u¿ytkowy o pow. 54 mkw, dzialka o pow. 113mkw
- CENA 180.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - z mo¿liwoœci¹ adaptacji na mieszkanie, pow. 102,17mkw - CENA 100. 000 z³
Wêgorzyno (okolica) - sklep, bar, dyskoteka o pow. 139,9 mkw, dzia³ka 300 mkw - CENA 150.000 z³
Resko - lokal u¿ytkowy o pow. 19,75 mkw
- 33.000 z³
Resko - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CENA 2.500.000 z³
Po³czyn Zdrój - lokal us³ugowy, parter o pow. 40mkw
- CENA 169.000 z³
Nowogard - obiekt handlowo - us³ugowo - mieszkalny, pow. 848mkw
- CENA 1.200.000 z³
Iñsko - lokal us³ugowy o pow. 49,4, parter - 192.660 z³
OBIEKTY, LOKALE NA WYNAJEM
Radowo Ma³e - lokal pod gabinet stomatologiczny 36,3 mkw, parter
- CZYNSZ 1.000 z³/mc
P³oty - lokal u¿ytkowy o pow. 30mkw
- CZYNSZ 850 z³/mc
Resko - do wynajêcia 2 lokale pod gabinety lekarskie o pow. 20,4/20,7 mkw - CZYNSZ 1 200 z³/mc
Resko - obiekt wielofunkcyjny 438,5 mkw, dzia³ka 1682 mkw
- CZYNSZ 15.000 z³/mc
Resko - lokal u¿ytkowy 300 mkw dotychczas bar, dyskoteka
- CZYNSZ 6.000 z³/mc
Resko - sklep-pub-bar o pow. 200 mkw, parter
- CZYNSZ 4.000 z³/mc
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Nowy komendant Policji w £obzie

Odczarowaæ 13 sztandar
(£OBEZ). W urzêdzie
miejskim w £obzie odby³a
siê 11 paŸdziernika
uroczystoœæ przekazania
podinspektorowi
Robertowi Nowakowi
funkcji komendanta
powiatowego policji
w £obzie.
Zastêpca komendanta w £obzie
Jacek Dobrek przywita³ goœci: I Zastêpcê Komendanta Wojewódzkiego
inspektora Jacka Fabisiaka, starostê
powiatu ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego, prokuratora rejonowego
w £obzie Ma³gorzatê Post-Dziêcio³,
zastêpcê burmistrza w £obzie Ireneusza Kabata, burmistrz Dobrej Barbarê Wilczek, burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, komendanta powiatowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie Andrzeja Kuzona, komendanta Stra¿y Miejskiej w £obzie Jerzego Ratajskiego, nadleœniczego
Nadleœnictwa £obez Wies³awa Rymszewicza, dyrektora Domu Kultury w
£obzie Dariusza Ledziona, dyrektor
Domu Dziecka w £obzie Katarzynê
Kuzon oraz komendanów zaprzyjaŸnionych jednostek granicz¹cych z powiatem ³obeskim: komendanta policji Powiatowej w Goleniowie inspektora Krzysztofa Targoñskiego, komendanta powiatowego policji w
Œwidwinie Roberta RzeŸnika, komendanta powiatowego policji w
Drawsku m³odszego inspektora Jaros³awa Smolarka, I zastêpcê Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie m³odszego inspektora Edwarda
Olejnika, prezesa stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów w £obzie
Wandê D¹browsk¹, przewodnicz¹cego Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Policjantów
Mariana Boguszyñskiego, policjantki i policjantów oraz pracowników
cywilnych KPP w £obzie.
Po odczytaniu rozkazu komendanta wojewódzkiego w Szczecinie

nowy komendant Policji Powiatowej
w £obzie przywita³ siê ze sztandarem
jednostki.
- Zawsze mam przyjemnoœæ przyje¿d¿aæ do was na odprawê roczn¹.
Dziœ jesteœmy œwiadkami przekazania sztandaru, przekazania obowi¹zków nowemu komendantowi powiatowemu. - powiedzia³ I zastêpca Komendanta Wojewódzkiego inspektor
Jacek Fabisiak. - Pana komendanta
Nowaka znam od wielu lat. Jest nowa
fala m³odych komendantów, nowej
generacji, nowoczeœnie zarz¹dzaj¹cych. Jego przebieg s³u¿by te¿ o tym
bardzo wyraŸnie œwiadczy: magister
politologii ukoñczy³ Uniwersytet
Szczeciñski. W 1991 roku, gdy rozpocz¹³ s³u¿bê, jako m³ody policjant,
po krótkim pobycie w s³u¿bach prewencji, niespe³na dwuletnim, jest
zauwa¿ony i przechodzi do s³u¿b
dochodzeniowo-œledczych. W komisariacie IV daje z siebie wszystko,
jest po naprawdê krótkim czasie zauwa¿ony i mianowany na kierownika
sekcji kryminalnej. Tutaj po ponownie krótkim okresie pracy jest zauwa¿ony i w 2001 roku jest ju¿ zastêpc¹
komendanta Komisariatu IV. Tak jak
przed naszym spotkaniem mówiliœmy, jest to trudny rejon pracy w
Szczecinie dla ka¿dego oficera pretenduj¹cego do stanowisk kierowniczych. Jest to naprawdê znakomity
poligon po to, aby wykazaæ swoje
umiejêtnoœci, wykazaæ siê swoim
kunsztem i zaanga¿owaniem. Tutaj
równie¿ po krótkim up³ywie czasu
jest przeniesiony na zastêpcê komendanta w Niebuszewie. Jak pañstwu
wiadomo, obok Œródmieœcia, jest to
jeden z najtrudniejszych komisariatów w naszym województwie, jest
tam naprawdê ogrom pracy. Znakomicie daje sobie tam radê. Tutaj po
dwóch latach dostaje szansê zaistnienia na forum Komendy Miejskiej.
Krótko zastêpuje pana komendanta
Olejnika, podczas jego nieobecnoœci
przez kilka miesiêcy i te¿ zaznacza
swoj¹ obecnoœæ. Zauwa¿ony jest jako
bardzo dobry oficer. We wrzeœniu
2011 dostaje szansê i podejmuje wy-

zwanie bycia pierwszym zastêpc¹ komendanta powiatowego w Goleniowie. Pan komendant myœlê, w samych
superlatywach mo¿e o tym oficerze
mówiæ i mam nadziejê, ¿e równie¿ tutaj w £obzie wyka¿e siê kunsztem i
swoim doœwiadczeniem. Staje w
szranki postêpowania kwalifikacyjnego na stanowisko komendanta powiatowego w £obzie. Myœlê, ¿e wyniki tego postêpowania i uznanie ze
strony prze³o¿onych genera³a Olbrysia i nas zastêpców dowodzi jego dotychczasowej pracy i zaanga¿owania.
Myœlê, ¿e ma pan wszystkie atuty,
aby byæ dobrym komendantem powiatowym. A bycie dobrym komendantem powiatowym to jest coœ wiêcej, ni¿ tylko stanowisko i stopieñ na
pagonach. S¹ to równie¿ stosunki
miêdzyludzkie tu i w ka¿dej innej jednostce, bo si³¹ ka¿dej jednostki s¹
ludzie. Gdy jest zespó³, jest praca
wykonana na du¿ym poziomie i nigdy
nie ma z tym wiêkszych problemów.
Ma pan œwietnego zastêpcê, którego znam osobiœcie, pana Jacka
Dobrka, z którym mia³em przyjemnoœæ pracowaæ i ja sobie to czyniê za
przyjemnoœæ i zaszczyt i myœlê, ¿e w
tym stanie rzeczy z takimi ludŸmi i w
takiej grupie, z którymi ma pan szansê wspó³pracowaæ, rokuje ¿e bêdzie
to praca na wysokim poziomie. Panie
starosto, szanowni pañstwo samorz¹dowcy, prezentuj¹c pana Nowaka zachêcam i proszê o wsparcie, o pomoc
wszelak¹ mo¿liw¹, pani¹ prokurator
o ¿yczliwoœæ na te pierwsze kroki
pana komendanta. Jestem przekonany, ¿e wspó³praca bêdzie modelowa.
Ze swojej strony ¿yczê panu wszystkiego dobrego, przekazujê ¿yczenia
od pana genera³a Olbrysia powodzenia, wszystkiego najlepszego i oby
nasze przyjazdy koñczy³y siê dobrymi wynikami – powiedzia³ - inspektor Jacek Fabisiak.
Po tych s³owach g³os zabra³ nowy
komendant powiatowy Robert No-

wak. W pierwszych slowach podziêkowa³ wszystkim za zaufanie, jakim
obdarzono go ju¿ na pocz¹tku.
- Mam nadziejê, ¿e nasza wspó³praca bêdzie owocna ze wszystkimi
w³adzami samorz¹dowymi. Stojê na
stanowisku, ¿e policja bez wsparcia
samorz¹du w chwili obecnej nie
mo¿e funkcjonowaæ. Mam nadziejê
na tê wspó³pracê i mam nadziejê równie¿ na owocn¹ wspó³pracê z S¹dem,
z Prokuratur¹ Rejonow¹, s³u¿bami
mundurowymi, a tak¿e innymi instytucjami, które chcia³yby wspieraæ nas
w naszej dzia³alnoœci i maj¹ na
wzglêdzie dobro mieszkaniowców
naszego regionu. W swojej pracy
chcia³bym, aby policja by³a postrzegana jako instytucja przyjazna, skuteczna, nowoczesna, a jednoczeœnie
taka, która reaguje w sposób w³aœciwy na ³amanie prawa oraz na przestêpstwa i wykroczenia. Jestem
otwarty na, mam nadziejê, owocn¹
wspó³pracê. Chcia³bym, ¿eby nasz
zespó³ komendy powiatowej policji
w £obzie funkcjonowa³ jak najlepiej.
Jest to w interesie nas wszystkich –
powiedzia³ komendant Nowak.
Starosta w imieniu wszystkich samorz¹dowców przywita³ komendanta i zapewni³ o wspó³pracy na miarê
mo¿liwoœci zarówno starostwa, jak i
poszczególnych samorz¹dów.
Komendant Powiatowy Policji w
Œwidwinie Robert RzeŸnik, równie¿
wypowiedzia³ siê w samych superlatywach o nowym komendancie. Przy
okazji ¿yczy³, aby nowy komendant
pracowa³ w £obzie przynajmniej po³owê tyle, co on, czyli przynajmniej
osiem lat, bowiem w ci¹gu ostatnich
szeœciu lat trzy razy nastêpowa³a
zmiana komendanta. Przypomnia³
równie¿, ¿e sztandar ³obeskiej policji
jest trzynastym z kolei nadanym w
województwie zachodniopomorskim
i poprosi³, aby nowy komendant odczyni³ z³y urok jaki ostatnio nad nim
ci¹¿y.
MM
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Szko³a w Wojtaszycach przekazana spó³ce
(DOBRA) Zgodnie
z rozporz¹dzeniem
burmistrz Dobrej
od 1 paŸdziernika
Szko³a Podstawowa
w Wojtaszycach zosta³a
oddana do prowadzenia
firmie Katarzyny
Kur³owicz, która prowadzi
spó³kê „Us³ugi
Edukacyjne” z siedzib¹
w Nowogardzie.
W szkole nadal bêdzie realizowana nauka w klasach jak dotychczas, z obwodem, do którego nale¿¹
takie miejscowoœci jak: Wojtaszyce, Wrzeœno, Anielino oraz Krzemienna.
Umowa zosta³a zawarta na czas
nieokreœlony i mo¿e byæ rozwi¹zana przez strony z zachowaniem szeœciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzieñ 31
sierpnia danego roku.
Temat funkcjonowania Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach by³

od d³u¿szego czasu tematem polemik i dyskusji,
których owocem sta³o siê
oddanie placówki pod zarz¹dzanie spó³ki „Us³ugi
Edukacyjne” z siedzib¹ w
Nowogardzie.
Ju¿ na pocz¹tku 2010
roku podczas wspólnego
posiedzenia komisji rady
omawiano m.in. projekt
uchwa³y w sprawie zamiaru likwidacji Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach
i utworzenie filii Szko³y
Podstawowej w Dobrej z
siedzib¹ w Wojtaszycach.
Wówczas do placówki
uczêszcza³o 53 uczniów.
Na proœbê rodziców pozostawiono jednak placówkê na kolejny
rok bez wprowadzania zmian.
Kolejna rozmowa w sprawie
szko³y odby³a siê w lutym bie¿¹cego roku. Wówczas pojawi³y siê dwa
warianty: SP w Wojtaszycach mia³aby byæ przekszta³cona w szko³ê
filialn¹ podporz¹dkowan¹ SP w
Dobrej. Jednak tym razem w szkole
mia³yby pozostaæ klasy I-III wraz z

oddzia³em „0”, natomiast dzieci z
klas starszych doje¿d¿a³yby do
szko³y w Dobrej. Drugi wariant mia³
zachowaæ autonomicznoœæ szko³y
oraz iloœæ oddzia³ów, jednak nauczyciele nie byliby ju¿ zatrudnieni
w oparciu o Kartê Nauczyciela a
umowê o pracê w myœl przepisów
Kodeksu Pracy (czyli wariant na
który nie zgodzili siê nauczyciele ze
zlikwidowanych placówek w gminie Resko).

Do takiego kroku
gminê zmusi³a, jak to
bywa w takich sytuacjach kwestia finansowa. Subwencja oœwiatowa na 1 ucznia w gminie
wynosi³a 7.303,73 z³,
przy czym wydatki na 1
ucznia w SP w Dobrej 8.113,32 z³. a w SP w
Wo j t a s z y c a c h
10.690,30 z³. Postanowiono, ¿e jeœli podmiot
zewnêtrzny przejmie
szko³ê w Wojtaszycach,
wówczas dotacja na jednego ucznia bêdzie taka
jak w szkole w Dobrej.
Oszczêdnoœæ dla gminy to 150 tys.
z³. W zwi¹zku z tym radni podjêli
uchwa³ê o przekazaniu szko³y innemu podmiotowi.
Przewodnicz¹c¹ zespo³u do
spraw przekazania mienia szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach organowi prowadz¹cemu zosta³a Mariola Skibiszewska, cz³onkami: Marzena Skorupska oraz Czes³awa Pleskacz.
MM, foto: www.dobragmina.pl

,,Wczoraj przedszkolakiem, dzisiaj zerówiakiem…
Wczoraj zerówiakiem, dzisiaj pierwszakiem…”
Pasowanie
najm³odszych
uczniów klas 0 i 1odby³o siê w filii
Szko³y Podstawowej Resko w
£abuniu Wielkim.
Jest to ju¿ tradycja, ¿e w Dniu
Edukacji Narodowej w tej szkole
najm³odsi œlubuj¹ mi³oœæ do szko³y,
ojczyzny, pos³uszeñstwo, obowi¹zkowoœæ, szacunek dla rodziców,
pracowników szko³y.
Adrian Gucwa - uczeñ klasy 3 z
niezwyk³¹ dojrza³oœci¹ wita³ goœci i
prowadzi³ ca³¹ uroczystoœæ w szkole odœwiêtnie przygotowanej, kolorowej, z piêknie ubranymi i
uœmiechniêtymi dzieæmi. Na uroczystoœæ przybyli: dyrektor pani
Violetta Dynarska-Adamowicz,
by³a dyrektor pani Anetta Kulesza,
inspektor ds. oœwiaty pani Mariola
S³odkowska, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej pani Barbara Basowska,
pedagog szkolny pani Dominika
Walentynowicz, radny powiatu
£obez pan Andrzej Gradus, proboszcz parafii Resko ksi¹dz Miros³aw Socha, radny gminy Resko pan
Andrzej Nowak, policjant posterunku policji w Resku sier¿ant Micha³
Olejnik, wice³owczy Ko³a £owieckiego „¯ubr” Szczecin Andrzej Ornowski, rodzice i prawie wszyscy
pracownicy szko³y oraz duchem

obecni ci, którzy nie mogli przybyæ.
Dzieci wspaniale przygotowane,
œpiewaj¹ce, recytuj¹ce wierszyki,
tañcz¹ce, pe³ne przejêcia i eksploduj¹ce emocjami, zabawia³y goœci
równie¿ podczas wspólnego poczêstunku. Udowodni³y wobec wszystkich obecnych, ¿e zas³uguj¹ na miano ucznia szko³y filialnej w £abuniu

Wielkim. W zwi¹zku z tym z³o¿y³y
œlubowanie i odebra³y pasowanie od
pani dyrektor. Otrzyma³y dyplomy
œwiadcz¹ce o tym, ¿e s¹ ju¿ uczniami. Goœcie obdarzyli dzieci i nauczycieli wieloma serdecznymi s³owami, ¿yczeniami, kwiatami, a nawet piêknymi prezentami. W tym
miejscu pragniemy gor¹co podziê-

kowaæ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci, wywo³ali wzruszenia, radoœæ i przede wszystkim bezcenny
uœmiech dziecka. Maj¹c nadziejê,
¿e bêdziecie o nas pamiêtaæ przy
ró¿nych innych okazjach, a nawet
bez - DZIÊKUJEMY!!!
I. Danielczyk i R. Roszyk
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Gimnazjum w £obzie Mistrzem Powiatu
w pi³ce no¿nej ch³opców
W dniu 11.10.2012 r. na stadionie miejskim w £obzie zespo³y
gimnazjalne ch³opców rozegra³y
turniej o Mistrzostwo Powiatu w
pi³ce no¿nej.
W zawodach wystartowa³y zespo³y reprezentuj¹ce gimnazja z 4
gmin: Dobra, £obez, Radowo Ma³e
i Resko. Ka¿dy zespó³ rozegra³ po
trzy spotkania. Koñcowa klasyfikacja jest nastêpuj¹ca:
I miejsce - Gimnazjum £obezopiekun Mariusz Poniewiera
II miejsce - Gimnazjum Dobra
III miejsce - Gimnazjum Radowo Ma³e
IV miejsce - Gimnazjum Resko
Najlepszy zespó³ zosta³ nagrodzony pucharem, wszystkie zespo³y
oraz zawodnicy najlepszego zespo³u zostali nagrodzeni dyplomami.

Zespó³ z £obza bêdzie reprezentowa³ nasz powiat na zawodach regionalnych.
Koordynator sportu szkolnego

Œwiatowid pnie siê
w górê tabeli
ŒWIATOWID £obez – PROMIEÑ Mosty 5:3 (3:3)
Promieñ: Jastrowicz, Liczywek,
Eschinger, Swêdrowski, B³aszczyk,
Ga³gan A., Ga³gan R., Kozakowski,
Kowalski, Wiliñski, Pracowity, Raczyñski,
Tomicki.
Œwiatowid: Tchurz, Mosi¹dz M.
(85' Wielgus), Petera, Mosi¹dz D.,
Sygnowski (40' Niko³ajczyk), Ostaszewski (85' £apuæ), Koba, NiedŸwiecki, Stefaniak, Szabunia (69'
Su³kowski), Bia³ecki.
Bramki: dla Promienia: Marcin
Mosi¹dz (sam.), Kamil Kowalski i
Arkadiusz Ga³gan, dla Œwiatowida:
Mateusz Ostaszewski 2, £ukasz
Petera, Micha³ NiedŸwiecki i Micha³ Bia³ecki.
Mecz poprzedzi³a minuta ciszy,
poœwiêcona pi³karzowi Pomorzanina Nowogard Joshua Pepple, który
zmar³ podczas meczu w poprzedni
weekend.
Œwiatowid spragniony zwyciêstw od pocz¹tku ruszy³ do ataku
i stworzy³ sobie kilka sytuacji do
strzelenia goli, ale... gol pad³ dla
Promienia. Marcin Mosi¹dz, próbuj¹c wybiæ pi³kê, wpakowa³ j¹ do

w³asnej bramki. To jednak nie speszy³o gospodarzy, którzy za chwilê
wyrównali. Stefaniak zagra³ w pole
karne, a Ostaszewski znalaz³ siê w
odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i skierowa³ j¹ do siatki
Promienia. W 23 min. NiedŸwiecki
z rzutu wolnego wrzuci³ pi³kê
do Petery, który pokona³ bramkarza
goœci. Kilka minut póŸniej by³o ju¿
3:1 dla Œwiatowida. Tym razem Szabunia doœrodkowa³ w pole karne
i swoj¹ drug¹ bramkê zdoby³ Ostaszewski. To by³ jego dzieñ. Wydawa³o siê, ¿e Œwiatowid zmia¿d¿y
Promieñ, ale wystarczy³a chwila
rozprê¿enia i goœcie jeszcze przed
przerw¹ doprowadzili do remisu.
Po mobilizacji w szatni w drugiej po³owie Œwiatowid pokaza³, co
podkreœla³em wczeœniej, ¿e jest dobrze przygotowany fizycznie i gra
do koñca. Nie straci³ bramki, a strzeli³ dwie. Najpierw trafi³ NiedŸwiecki, a tu¿ przed koñcem Bia³ecki.
Warto zagl¹daæ na stadion przy
Siewnej i wspieraæ ³obeski klub, bo
pi³karze tworz¹ emocjonuj¹ce widowiska, z gradem bramek i dramaturgi¹ do ostatniego gwizdka. KAR

Sarmata dzieli siê
punktami z liderem
Tylko remis uda³o siê wywalczyæ
na boisku w Dobrej dla lidera obecnych rozgrywek o mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej Leœnika/Rossy
Manowo w meczu z równie dobrze
spisuj¹cym siê tegorocznej jesieni doberskim Sarmat¹.
Obie dru¿yny wysz³y na boisko z
mocn¹ chêci¹ zdobycia kompletu punktów i przybyli widzowie byli œwiadkami
emocjonuj¹cego widowiska. Ju¿ w 15'
meczu pi³karze lidera zdobyli bramkê,
po b³êdach w obronie zawodników Sarmaty, Pawe³ Rakowski wykorzysta³ podanie swojego kolegi z dru¿yny i z ok.
5 metrów umieœci³ pi³kê w bramce Sarmaty. W 35' Sarmata by³ bliski wyrównania, Damian Padziñski zagra³ pi³kê z
prawej strony wzd³u¿ bramki Leœnika,
lecz nadbiegaj¹cy Emilian Kamiñski
spóŸni³ siê minimalnie i nie zdo³a³ jej
dosiêgn¹æ. W trzy minuty póŸniej dobrym uderzeniem z rzutu wolnego popisa³ siê Zdzis³aw Szw¹der, lecz lec¹c¹
do bramki pi³kê, efektown¹ parad¹
wybi³ w pole, bramkarz goœci Tomasz
Tkacz.
Na drug¹ po³owê meczu pi³karze
Sarmaty wyszli jeszcze bardziej zmobilizowani i tu¿ po wznowieniu gry po
kilku podaniach pi³kê otrzyma³ Zdzis³aw Szw¹der i precyzyjnie poda³ do
nadbiegaj¹cego Emiliana Kamiñskiego, który umieœci³ j¹ w bramce goœci, i
tym samym wyrówna³ stan meczu na
1:1. Zdobyte wyrównanie jeszcze bardziej zmotywowa³o gospodarzy i przez
nastêpny kwadrans osi¹gnêli wyraŸn¹
przewagê na boisku a tylko przys³owiowego ³utu szczêœcia zabrak³o do strzelenia zwyciêskiej bramki. Swojej szansy w koñcówce meczu próbowali te¿

szukaæ pi³karze lidera, lecz uwa¿na i
skuteczna gra zawodników Sarmaty w
grze defensywnej skutecznie udaremni³a im te zamiary. Zdobyty punkt pozwoli³ goœciom na utrzymanie pozycji lidera, natomiast gospodarzom dru¿ynie
Sarmaty pozwoli³ awansowaæ na
czwarte miejsce w ligowej tabeli i potwierdzi³ przynale¿noœæ do ligowej czo³ówki obecnego sezonu.
Sarmata Dobra - Leœnik/Rossa
Manowo 1:1 (0:1)
Bramka dla Sarmaty: Emilian Kamiñski (46'), dla Leœnika/Rossy Pawe³
Rakowski (15').
Sarmata: Tomasz D¿egan, Kamil
Pacelt, Piotr Gruchulski, Wojciech
Dorsz (85' Pawe³ Kowal), Damian
Dzierbicki, Emilian Kamiñski, Piotr
Klêczar, Andrzej Jod³owski (70' Wojciech Bonifrowski), Zdzis³aw Szw¹der,
Damian Padziñski, Seweryn Wrzesieñ
(46' Damian Mosi¹dz) oraz w rezerwie:
Grzegorz Buczma, Marcin Kamiñski,Krzysztof Szkup.
Leœnik/Rossa: Tomasz Tkacz, Tomasz Chrupa³³a, Tomasz Krzywonos,
Dawid Ejzygman (46' Wojciech Sieradzki), Mateusz Czaja, Artur Marczak,
Pawe³ Rakowski (70' Micha³ Koziarski), Jakub Œlusarz, Mateusz Asman,
Pawe³ Marczak (46' £ukasz K³¹czyñski), Krystian Mural (46' Marcin Gozdal) oraz w rezerwie: Dawid Chmielewski, Dariusz Wawrzkiewicz, Mariusz
KuŸmicz.
Sêdzia g³ówny: Marek Kurzawski,
sêdziowie asystenci: Marek Pluta,
Pawe³ Maækowiak.
estan

Wyniki i tabele
IV liga
zachodniopomorska
Wyniki 10. kolejki. Stal Szczecin Lech Czaplinek 0:1, Ba³tyk Koszalin - Gryf Kamieñ Pomorski 4:0,
Arkonia Szczecin - Ina Goleniów
3:1, Astra Ustronie Morskie - Hutnik Szczecin 4:1, Wiekowianka
Wiekowo - Vineta Wolin 0:0, Rasel
Dygowo - Orze³ Wa³cz 1:0, K³os
Pe³czyce - Kluczevia Stargard 2:0,
Sarmata Dobra - Leœnik/Rossa Manowo 1:1.
1. Leœnik/Rossa Manowo 23 22:12
2. Ba³tyk Koszalin
22 36:7
3. Stal Szczecin
18 21:15
4. Sarmata Dobra
18 19:10
5. Vineta Wolin
18 18:8
6. K³os Pe³czyce
18 16:14
7. Rasel Dygowo
17 16:14
8. Astra Ustronie M.
17 28:13
9. Gryf Kamieñ Pom.
16 18:12
10. Arkonia Szczecin
15 19:19
11. Hutnik Szczecin
14 13:14
12. Wiekowianka
11 13:16
13. Lech Czaplinek
10 4:12
14. Kluczevia Stargard 6 11:24
15. Orze³ Wa³cz
1 3:36
16. Ina Goleniów
0 10:41

Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n.
Wyniki 10. kolejki: Tanowia Tanowo - Kasta Szczecin 3:2, Wicher
Brojce - Masovia Maszewo 2:1,
Pomorzanin Przybiernów - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 4:1, Œwiatowid
£obez - Promieñ Mosty 5:3, Sparta
Wêgorzyno - Radowia Radowo
Ma³e 2:0, Flota II Œwinoujœcie Iskra Golczewo 1:0, Chemik II Police - Jeziorak Szczecin 2:1, B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn 2:5.
1. Flota II Œwinoujœcie 23 35:9
2. Pomorzanin Przyb.
22 33:12
3. Jeziorak Szczecin
20 29:16
4. Sparta Wêgorzyno
20 22:15
5. Wicher Brojce
18 18:14
6. GKS Mierzyn
17 28:26
7. B³êkitni II Stargard
16 25:25
8. Iskra Golczewo
16 31:18
9. Œwiatowid £obez
13 22:28
10. Tanowia Tanowo
12 18:26
11. Wybrze¿e Rewalskie 12 15:23
12. Promieñ Mosty
11 26:30
13. Radowia Radowo M. 10 7:20
14. Chemik II Police
9 14:24
15. Masovia Maszewo 7 11:26
16. Kasta Szczecin
4 13:35

A klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 7. kolejki: Orze³ £o¿nica Pionier ¯arnowo 1:1, Mewa Resko
- Sowianka Sowno 4:2, Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów 3:2,
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Jantar Dziwnów - Bizon Cerkwica
3:0, Korona Stuchowo - Sparta Gryfice 1:5, Orze³ Prusinowo - Ba³tyk
Gostyñ
2:2.
1. Pionier ¯arnowo
2. Mewa Resko
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Jantar Dziwnów
5. Sparta Gryfice
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Orze³ £o¿nica
8. Korona Stuchowo
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

17 32:10
15 25:15
15 11:7
12 21:19
12 21:18
12 19:23
11 14:9
9 15:15
7 12:20
5 5:12
4 11:15
2 4:27

B klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 7. kolejki: Pomorzanin II
Nowogard - Zalew Stepnica 0:1,
Gardominka/Polonia II Mechowo Ba³tyk Miêdzywodzie 6:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II
Przybiernów 2:1, Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni Wyszobór 6:1, Huragan
Wierzchos³aw - Znicz Wysoka Kamieñska 1:5.
1. Pomorzanin II Now. 18 28:6
2. Prawobrze¿e Œwin.
15 21:14
3. Pomorzanin II Przyb. 15 16:8
4. Jastrz¹b £osoœnica
12 24:13
5. Zalew Stepnica
12 22:14
6. Znicz Wysoka Kam. 9 12:15
7. Huragan Wierzchos³aw 6 11:18
8. Gardominka Mechowo 6 16:30
9. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 9:30
10. Zieloni Wyszobór
3 11:22

I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin
Wyniki 9. kolejki: Sarmata Dobra Fala Miêdzyzdroje 3:4, Pomorzanin Nowogard - Œwiatowid £obez
3:4, Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice 1:4, Jantar Dziwnów - Ina Goleniów 0:3, Masovia Maszewo Gryf Kamieñ Pomorski 0:4, Mewa
Resko - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
1:5, Polonia P³oty - Vineta Wolin
2:4.
1. Ina Goleniów
2. Œwiatowid £obez
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Sparta Gryfice
5. Wybrze¿e Rewalskie
6. Mewa Resko
7. Masovia Maszewo
8. Jantar Dziwnów
9. Vineta Wolin
10. Fala Miêdzyzdroje
11. Pomorzanin Now.
12. Polonia P³oty
13. Rega Trzebiatów
14. Sarmata Dobra

25 37:6
22 48:16
21 39:23
19 35:17
15 30:31
14 21:21
14 19:17
12 15:24
10 17:26
9 21:34
8 24:20
6 14:30
5 14:48
0 13:34

Sparta lepsza w derbach
i blisko lidera
W klasie okrêgowej Sparta Wêgorzyno wyraŸnie mierzy w awans
do ligi okrêgowej, bo od lidera dziel¹
j¹ zaledwie trzy punkty. Dlatego derby z Radowi¹ z Radowa Ma³ego
musia³a wygraæ i wygra³a, 2:0, po
bramkach Kamila Kulczyñskiego i
Patryka ¯urawika. Teraz ma trzy
mecze z dru¿ynami s³abszymi, wiêc
jest szansa na pozycjê lidera na zakoñczenie rundy jesiennej.
W A klasie Mewa Resko pokona³a Sowiankê Sowno 4:2, po dwóch
bramkach Stêpnia, samobójczej i trafieniu M. Deutera. Teraz Mewa je-

dzie do lidera, Pioniera ¯arnowo. Jak
wygra, zajmie jego miejsce na szczycie tabeli. Je¿eli marzy o powrocie do
klasy okrêgowej, musi wygraæ, czego jej ¿yczymy.
W B klasie Jastrzêbie z £osoœnicy rozgromili Zielonych Wyszobór 6:1, ale to te¿ ostatnia dru¿yna w
tabeli. Zieloni stawiali opór tylko
do przerwy, remisuj¹c 1:1 (gol Barana), ale w drugiej po³owie ju¿ nie
dali rady i ³osoœniczanie strzelili im
a¿ piêæ goli: drugiego dorzuci³ Baran, dwa Jurzysta oraz Darul i Szko³uda.
KAR

IV liga – 11. kolejka

Granie w planie

20.10.12 (sobota)
11.00 Leœnik/Rossa Manowo - Rasel Dygowo
11.00 Hutnik Szczecin - Arkonia Szczecin
13.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Astra Ustronie Morskie
14.00 Orze³ Wa³cz - Stal Szczecin
14.00 Kluczevia Stargard - Wiekowianka Wiekowo
14.00 Ina Goleniów - K³os Pe³czyce
15.00 Vineta Wolin - Sarmata Dobra
15.00 Lech Czaplinek - Ba³tyk Koszalin

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – 11. kolejka
20.10.12 (sobota)
12.00 Radowia Radowo Ma³e - B³êkitni II Stargard
15.00 Masovia Maszewo - Tanowia Tanowo
15.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Wicher Brojce
15.00 Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Przybiernów
15.00 Iskra Golczewo - Chemik II Police
15.00 GKS Mierzyn - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Kasta Szczecin - Œwiatowid £obez
17.00 Promieñ Mosty - Sparta Wêgorzyno

A klasa Szczecin gr. 1 – 8. kolejka
20.10.12 (sobota)
14.00 Sparta Gryfice - Jantar Dziwnów
14.00 Pionier ¯arnowo - Mewa Resko
15.00 Ba³tyk Gostyñ - B³êkitni Trzyg³ów
21.10.12 (niedziela)
14.00 Bizon Cerkwica - Fala Miêdzyzdroje
14.00 Sowianka Sowno - Korona Stuchowo
14.00 Orze³ Prusinowo - Orze³ £o¿nica

B klasa Szczecin gr. 1 – 8. kolejka
20.10.12 (sobota)
Znicz Wysoka Kamieñska - Gardominka/Polonia II Mechowo
16.00 Zieloni Wyszobór - Huragan Wierzchos³aw
16.00 Zalew Stepnica - Jastrz¹b £osoœnica
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II Nowogard
21.10.12 (niedziela)
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin II Przybiernów

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 10. kolejka
20.10.12 (sobota)
Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów
Fala Miêdzyzdroje - Ina Goleniów
Gryf Kamieñ Pomorski - Jantar Dziwnów
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Masovia Maszewo
Œwiatowid £obez - Polonia P³oty
21.10.12 (niedziela)
14.00 Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard
14.00 Vineta Wolin - Mewa Resko
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Galeria tygodnika
Chrzet Œwiêty Martynki

Zapiski z pamiêci (cz. 20)
Dziby - co, nie wiecie
o co chodzi?
Wszak to jedna z najstarszych
rozrywek ludzkoœci. Nie stanowi
podstawy wy¿ywienia ze wzglêdu
na znikom¹ wartoœæ od¿ywcz¹, ale
za to trofea grzybowe wspomina siê
latami. I tak mieszkaj¹c na Hanki
Sawickiej wybra³em siê z roczn¹
córk¹ Zosi¹ we wrzeœniow¹ niedzielê na spacer w okoliczne sosnowe
krzaki. Spacer udany i te dziby.
Gdzie nie spojrzeæ jakiœ maœlak, a
jak nie maœlak to nawet rydz, a jak
nie grzyb to kasztan. Te¿ podobny.
Nazbieraliœmy tego sporo w co siê
da³o, a to po kieszeniach, a to w
czapkê niech siê dar bo¿y nie marnuje. I przysz³a pora powrotu do
domu. A tam od progu - wynoœcie mi
siê z tym z powrotem, ja tego czyœciæ nie bêdê. I co? I nic. Grzyby do
œmietnika.

Las pod BrzeŸniakiem
Dawno temu, gdy to jeszcze je¿dzi³o siê Trabantem 501, wybraliœmy siê na grzyby pod BrzeŸniak.
Podje¿d¿amy w jedno miejsce, niewiele, w drugie - niewiele, i tak robimy kilometry. Podje¿d¿amy do
nastêpnego ma³ego lasku, tak coœ
200 na 250 m, a tam kilkadziesi¹t
pojazdów - od rowerów po ¯uka, a
ludzi nie mniej ni¿ ze 40. Mówiê do
ojca - jedziemy dalej. Ojciec uparcie parkuje na poboczu drogi, bierze
kosz i mówi: jak chcesz to siedŸ, a ja
pochodzê. Jeœli siê zdecydujesz, to
idŸ za mn¹. Poszed³em.
Nie wiecie pañstwo, ¿e na grzybach zawsze trzeba chodziæ za starszym grzybiarzem? To wam wyt³umaczê. Po pierwsze to on prowadzi,
bo was zawióz³ na swoje miejsce. Po
drugie - on wie co robi. A po trzecie
- s³abo widzi i zbiera tylko te najwiêksze i ktoœ musi po nim poprawiæ. Po chwili ojciec ma koszyk
pe³en du¿ych prawdziwków i koŸlaków, a ja koszyk tych maluchów. Na
grzybach w przeciwieñstwie do
wêdkarstwa nie ma na razie limitów
po³owu. Wiêc urobek zanosimy do
baga¿nika. Co jak co, ale Trabant

mia³ niesamowicie pojemny baga¿nik. I zaczynamy zbiór ponownie.
Po kilku nawrotach mamy ju¿ pe³en
baga¿nik. A co inni grzybiarze? Im
poszczêœci³o siê nie gorzej. Po powrocie do domu mama zadaje nam
pytanie - i wy myœlicie ¿e ja to sama
przerobiê? Przerobi³a.

Las pod BrzeŸniakiem (2)
Jedziesz na grzyby? Jadê. T³uczemy kilometry i niewiele w baga¿niku. Kolejny kompleks lasów, a to
sosenki, a to buki, a to dêby i brzozy
i nic. Ludzi wiêcej ni¿ grzybów, licz¹c nawet psiaki. I kolejny kompleks. Kilometry lec¹, a grzybów
niewiele.
Naraz trwoga. Si³a wy¿sza.
Gdzie tu siê schroniæ za potrzeb¹,
gdy wszêdzie jakiœ grzybiarz. Naraz
patrzê, spora kêpa œwierków na granicy trzech lasków. Œwierki tak gêste, ¿e tylko na kolanach udaje mi siê
wcisn¹æ w zaciszny zak¹tek. Oniemia³em. Wewn¹trz œwierków nie zaroœniêty trójk¹t wolnej przestrzeni
pokrytej mnóstwem prawdziwków
ró¿nej wielkoœci. Od ogromnych
kapci k³ad¹cych siê pod ciê¿arem
kapelusza po bia³e malutkie wypierdki. Po kilku nawrotach baga¿nik pe³en. Ojciec te¿ oniemia³ wsypuj¹c swój urobek.

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

Ptasia, zimowa sto³ówka
balkonowa ju¿ otwarta!

Dalnoskie Górki
Nie znacie?Jedziemy z ojcem na
grzyby, tym razem Jawk¹ 20. Pamiêtacie takie coœ, co pierdzia³o i nieŸle
jecha³o? Po zjechaniu z Dalnoskiej
Górki, tu¿ przed suszarni¹ w prawo
i tak z kilometr. Na sk³onie biela³y
gdzieniegdzie pieczarki. Co robi
normalny cz³owiek. Stawia motorower na poboczu i piechot¹ porusza
siê po zboczu. A my - gaz do dechy
i tak od pieczarki do pieczarki. Jawka wytrzyma³a, ale nied³ugo. Przy
115 km przebiegu niestety siê rozsypa³a. Nigdy wiêcej nie uda³o siê doprowadziæ jej do stanu u¿ywalnoœci.
Inni na swoich Jawkach porobili
nawet po kilkadziesi¹t tysiêcy kilometrów, ale takiej wygody jak my
nie mieli. Staæ nas by³o.
WP

Foto: Leszek Olizarczyk

