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Jednak zmar³
Gdy tydzieñ temu podaliœmy informacjê o wypadku podczas pracy
na budowie w £obzie, któremu uleg³ pracuj¹cy ³obzianin, by³a
nadzieja, po jego reanimacji i zabraniu przez helikopter, ¿e prze¿yje. Okaza³o siê jednak, ¿e mê¿czyzna zmar³ w szpitalu. Str. 3
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Z drugiej strony

Upadaj¹ce stocznie w cieniu
powstaj¹cych boisk
Kazimierz Rynkiewicz

Doœæ szczegó³owe relacje, jakie
przedstawiamy, z otwarcia dwóch
boisk nazywanych Orlikami, pokazuj¹, ¿e w³adze uwa¿aj¹ to za wielkie wydarzenia wszelkiego typu;
sportowego, politycznego i zapewne gospodarczego. Na tak¹ miarê, ¿e
warto zapraszaæ na nie nawet ministra. Dlaczego nie, skoro niektóre
boiska otwiera³ sam premier. Czytaj¹c relacje o tych „uroczystych”
otwarciach tak uroczyœcie oprawionych w wystêpy i goœci, takiemu staremu zgredowi jak ja, wyposa¿onemu niestety w pamiêæ, niechybnie
przypomnia³y siê czasy... komuny.
To wtedy nast¹pi³ przerost formy
nad treœci¹ i chyba ju¿ nam tak zosta³o. Próbujê doszukaæ siê czegoœ
wznios³ego w takim wydarzeniu jak
otwarcie boiska, ale niczego nie
znajdujê. Jedynie wielka wydaje
siê... kwota (milion dwieœcie tysiêcy) za któr¹ takie boiska s¹ budowane. Bo reszta to sprawy prozaiczne
– jak siê wyk³ada pieni¹dze, to firma
przyje¿d¿a i robi. W takim boisku
nie ma ¿adnego osi¹gniêcia jakiejkolwiek wielkoœci – technologicz-

nej, logistycznej, gospodarczej.
No chyba, ¿e jest to sukces sportowo-polityczny. W koñcu jak wa¿ne jest boisko pokaza³ sam premier
graj¹c w pi³kê w czasie obrad Sejmu. Mam tylko nadziejê, ¿e ³obescy
i rescy radni mimo wszystko nie
wezm¹ z niego przyk³adu.
Co innego takie stocznie. Te
wymagaj¹ wysi³ku wszelkiego rodzaju; od logistycznego, technologicznego, finansowego a¿ po nawet
dyplomatyczny. No i nie bêdzie
stoczni, bo to za du¿y wysi³ek, jak
na nasz sportowy rz¹d. Gdyby¿ to
nasi politycy uprawiali boks, d¿udo
lub podnosili ciê¿ary, mo¿e by
udŸwignêli problem. Nie udŸwignêli, wiêc bêd¹ boiska. Ta dyscyplina
sprowadza siê do du¿o mniej mêcz¹cego ich otwierania, przecinania
wstêg i wrêczania paru pi³ek.
Jak ju¿ premier Tusk poradzi
sobie z „zadymiarzami” stoczniowcami i zaprowadzi w kraju spokój,
przy pomocy sonda¿y oczywiœcie,
to wreszcie bêdzie mo¿na wzi¹æ siê
za gospodarkê morsk¹ na powa¿nie.
W³aœnie niedawno otrzymaliœmy z
Urzêdu Marsza³kowskiego w
Szczecinie informacjê, ¿e ¹d Województwa Zachodniopomorskiego
zaakceptowa³ wniosek ws. og³oszenia otwartego konkursu ofert na
dotacjê dla zadania „Zachowanie

dziedzictwa morskiego oraz zwiêkszenie œwiadomoœci morskiej m³odzie¿y”. Jak czytam: „Inicjatywa
ma na celu identyfikacjê potencja³u,
który tkwi w œrodowiskach m³odzie¿owych, zwiêkszenie œwiadomoœci
morskiej spo³eczeñstwa oraz kszta³towanie postaw patriotycznych.
Projekt dobrze wpisuje siê w za³o¿enia programu wojewódzkiego pn.
„Strategia rozwoju gospodarki morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” oraz w
has³o promocyjne województwa
„Zachodniopomorskie morze przygody”. W ramach realizacji zadania
wsparciu bêd¹ podlega³y projekty z
zakresu organizowania przedsiêwziêæ, których celem jest zachowanie dziedzictwa morskiego, zwiêkszanie œwiadomoœci morskiej m³odzie¿y oraz kszta³towanie postaw
patriotycznych. Na realizacje tego
zadania przeznaczono z bud¿etu
Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok œrodki finansowe w wysokoœci 20 000 z³ brutto” koniec cytatu. Proszê sobie tylko
wyobraziæ – siadamy i dzielmy 20
tysiêcy na wnioski dla np. 10 chêtnych je realizowaæ. Wyjdzie nam po
2 tys. z³. Tyle warta jest œwiadomoœæ
morska mieszkañców nadmorskiego regionu po zamkniêciu stoczni.
Ale ¿ebym nie wyszed³ na zrzê-

Najlepsza w kraju
(WARSZAWA). W dniach 7-8
maja na Placu Zamkowym w
Warszawie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród w konkursie „Eurolider 2009”. Laureatk¹ zosta³a Bo¿ena Zarecka prezes Zarz¹du Stowarzyszenie
Przyjació³ Karwowa.
W kategorii Pozosta³e osoby,
które dzia³aj¹ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci i wykorzystuj¹ w tym celu
Fundusze Europejskie zwyciê¿y³a
Bo¿ena Zarecka, radna Rady Miejskiej
w £obzie, prezes Zarz¹du Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa, koordynator projektów, Karwowo/£obez.
Bo¿ena Zarecka otrzyma³a równie¿ nagrodê Internautów. Jako laureatka oraz osoba wyró¿niona od
Internautów otrzyma w ci¹gu 4 miesiêcy od og³oszenia wyników konkursu, w dogodnym terminie i o
ustalonej wczeœniej tematyce, zaproszenia na szkolenia z zakresu

Funduszy Europejskich
Celem Konkursu o Nagrodê
Ministra Rozwoju Regionalnego
Eurolider 2009 by³o nagrodzenie i
wyró¿nienie osób, które anga¿uj¹
siê w wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez realizacjê
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi lokalnemu i lokalnej spo³ecznoœci. Poprzez Konkurs Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego chcia³o
wyró¿niæ i nagrodziæ najbardziej
aktywne, kreatywne, zaanga¿owane
osoby, które dzia³aj¹c w swoim najbli¿szym otoczeniu, wykorzystuj¹
mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ unijne
œrodki.
Euroliderom nagrody wrêczyli
premier Donald Tusk wraz z minister El¿biet¹ Bieñkowsk¹.
op
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dê doceniê to, ¿e jak daj¹ to trzeba
braæ i cieszyæ siê. Proponujê wiêc,
by pan dyplomowany magister od
marketingu Piotr Blumensztajn z
urzêdu z³o¿y³ wniosek na te 2 tys. z³.
Pomys³ jest prosty; w czasie wakacji wysypujemy na Orlika 10 przyczep piasku i organizujemy turniej
pi³ki pla¿owej. Wiadomo, ¿e jak jest
pla¿a, to jest morze, a jak jest morze, to œwiadomoœæ morska robi siê
sama. Pozyskaliœmy pieni¹dze?
Pozyskaliœmy. Mamy zabawê?
Mamy. Œwiadomoœæ morska roœnie?
Roœnie. Wiêc jak uroœnie w którymœ
pokoleniu, to i stocznie zbuduj¹. A
dlaczego nie. Wszystko mo¿na rozpisaæ na programy i uzasadniæ. Nie
wierzycie? Przypatrzcie siê reklamie telewizyjnej, która zachêca
Polaków do spo¿ywania ryb! Po tym
jak zlikwidowano flotê ryback¹,
zez³omowano kutry i ograniczono
limity po³owów! Na reklamie flaga
unijna i takie tam znaczki, niechybnie wskazuj¹ce na Ÿród³o jej sfinansowania. Paranoja? Nie, sonda¿e
jeszcze tego nie potwierdzi³y. Ufff.
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Okrad³y mieszkanie

Gdy tydzieñ temu podaliœmy
informacjê o wypadku podczas
pracy na budowie w £obzie, któremu uleg³ pracuj¹cy ³obzianin,
by³a nadzieja, po jego reanimacji
i zabraniu przez helikopter, ¿e
prze¿yje. Okaza³o siê jednak, ¿e
mê¿czyzna zmar³ w szpitalu.
Do wypadku dosz³o tydzieñ
temu, w poniedzia³ek, na budowanym budynku firmy Dekor. Z drabiny spad³ 61-letni mieszkaniec
£obza Romuald B. Po upadku straci³ przytomnoœæ. Jak ustali³a ³obeska prokuratura, która zajê³a siê
spraw¹, mê¿czyzna pracowa³ tam z
synem, na umowê o dzie³o, k³ad¹c
wiêŸbê dachow¹. Syn wezwa³ pomoc. Do £obza przylecia³ helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. D³ugo czeka³ na poszkodowanego, bo prawie godzinê trwa³a
jego reanimacja i zaopatrywanie do
transportu lotniczego. Wydawa³o
siê, ¿e gdy ju¿ trafi³ do szpitala w
Szczecinie, to prze¿yje. Jednak
zmar³.
£obeska prokuratura zarz¹dzi³a przeprowadzenie sekcji zw³ok,
by ustaliæ przyczynê œmierci. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna w tym dniu
ju¿ wczeœniej czu³ siê Ÿle i byæ
mo¿e przyczyn¹ upadku by³o zas³abniêcie lub atak serca. Takie
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W dniu 4 bm., oko³o godz. 13.00
w £obzie, przy ul. XXX PRL, do
jednego z domów wesz³y dwie m³ode nieustalone kobiety, które wykorzysta³y fakt, i¿ gospodarz by³ zajêty pracami domowymi na podwórku. Po chwili do domu wróci³a go-

spodyni, która spotka³a je wychodz¹ce z domu. Na pytanie co tu
robi¹, odpar³y, ¿e szukaj¹ stancji, a
nastêpnie siê oddali³y. Jak siê póŸniej okaza³o, kobiety okrad³y gospodarzy z dokumentów oraz bi¿uterii o ³¹cznej wartoœci 6900 z³.

Naci¹gacze chodz¹ po domach
Akcja ratownicza w budynku

podejrzenie nasuwa fakt, ¿e spad³
z trzeciego szczebla drabiny, co
nie powinno doprowadziæ do
œmierci, chocia¿ i takiej sytuacji
nie mo¿na wykluczyæ. Ujawnienie
rzeczywistej przyczyny œmierci
mo¿e byæ wa¿ne dla rodziny i nastêpstw prawnych zwi¹zanych ze
zgonem.
KAR

W dniu 5 maja br., w godzinach
dopo³udniowych, do drzwi mieszkania starszego mieszkañca £obza
zapuka³a kobieta, która oœwiadczy³a, i¿ jest on jedn¹ z piêciu osób,
jakie zosta³y wylosowane w kraju
do odebrania aparatu s³uchowego
ufundowanego przez jedn¹ ze znanych firm. Kobieta pokaza³a mê¿czyŸnie paczkê, w której by³y s³uchawki maj¹ce byæ warte 700 z³ i

UWAGA ROLNICY
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w £obzie przypomina, ¿e
podstawowy termin sk³adania wniosków o
przyznanie p³atnoœci obszarowych oraz p³atnoœci
rolnoœrodowiskowych up³ywa dnia 15 maja br.
P.o. kierownika Biura Powiatowego Pawe³ Marek

oœwiadczy³a, i¿ on bêdzie jedynie
musia³ op³aciæ koszt przesy³ki, który wynosi 180 z³. Mê¿czyzna odmówi³ przyjêcia paczki, gdy¿ zda³ sobie sprawê, ¿e mo¿e paœæ ofiar¹
oszustki. Jak ustalono z kobiet¹
wspó³pracowa³ jeszcze m³ody mê¿czyzna. Policja apeluje; nie ufajmy
obcym, którzy proponuj¹ nam wyj¹tkow¹ okazjê, najczêœciej s¹ to
oszuœci!

W dniu 18.05. od godz.
16.00 w biurze PO przy
ul. Niepodleg³oœci 44
w £obzie odbêdzie siê
dy¿ur poselski pos³ów
Arkadiusza Litwiñskiego
i Cezarego Urbana.
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Bêdzie 7 nowych przedszkoli
POWIAT. Mimo i¿ w tej chwili
w Powiatowym Urzêdzie Pracy
zarejestrowanych jest oko³o 3 tys.
osób, to pracodawcy maj¹ niezwyk³e trudnoœci ze znalezieniem
pracowników.
Zdaniem dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³awa Namaczyñskiego, to kobiety najczêœciej
odmawiaj¹ podjêcia pracy ze
wzglêdu na koniecznoœæ opieki i
wychowywania dzieci, ale s¹ te¿ i
takie, które nie chc¹ podj¹æ pracy,
zas³aniaj¹c siê koniecznoœci¹ wychowywania potomstwa. Najczêœciej panie pochodz¹ z du¿ych miejscowoœci wiejskich. St¹d te¿ pomys³, aby stworzyæ kolejne punkty
przedszkolne na terenie powiatu. Z
jednej strony punkty przedszkolne
mia³yby pomóc matkom pragn¹cym
podj¹æ pracê zawodow¹, z drugiej
strony wyeliminowaæ z ewidencji
PUP te panie, które nie chc¹ pracowaæ w ogóle.
– Chcieliœmy pomóc tym paniom, które chcia³yby podj¹æ pracê.

Wpadliœmy na pomys³, ¿e wspólnie
z gminami stworzymy projekt. W
konsekwencji bêdzie siedem nowych punktów przedszkolnych w
ca³ym powiecie, finansowanych
przez dwa lata. W czwartek rano
otrzymaliœmy informacjê z Warszawy, ¿e nasz projekt przeszed³. 100
dzieci z obszarów wiejskich przez
dwa lata bêdzie mia³o opiekê, œniadania, zabawki, meble i normalny
rozwój. Wszêdzie czai siê zagro¿enie tzw. dziedzicznego bezrobocia.
Niektóre dzieci, pozbawione przedszkola i odpowiednich wzorców w
szko³ach, patrz¹c na swoich rodziców nigdzie nie pracuj¹cych, ci¹gle
pij¹cych, takimi samymi siê staj¹.
Jakiekolwiek formy, by wyrwaæ siê
z tego marazmu, spowoduj¹, ¿e bêdzie mniej bezrobotnych, a przedsiêbiorcy bêd¹ mieli ludzi do pracy.
Cieszê siê tym bardziej, ¿e zajêliœmy siódme miejsce w rankingu na
ca³¹ Polskê, i trzecie miejsce odnoœnie otrzymanej kwoty; wynosi ona
2.923 tys. z³. Te pieni¹dze zostan¹ w

powiecie ³obeskim. Bêdziemy zamawiaæ us³ugi w firmach ³obeskich
– powiedzia³ dyrektor PUP J. Namaczyñski.
Instytucj¹ wnioskuj¹c¹ jest

Urz¹d Miejski w £obzie. Tam
zostan¹ przelane pieni¹dze, a
gmina £obez podzieli siê nimi z
innymi gminami na punkty
przedszkolne.
mm

Szkolny Klub Filmowy „Bez komentarza”
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku
Szkolny Klub Filmowy „Bez
komentarza”, przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku, zainicjowa³ w kwietniu br. swoj¹ dzia³alnoœæ obejrzeniem filmu „Przeznaczone do burdelu”, nastêpnie
„Brand New Word”.
Pierwszy z nich wywar³ ogromne wra¿enie ze wzglêdu na wiek
dziewczynek przeznaczonych i
zmuszanych do prostytucji. Wiele
osób podkreœla³o tragiczne warunki, w jakich musz¹ ¿yæ. Film uœwiadomi³ m³odzie¿y, ¿e te dzieci ¿yj¹ w
gettach, a my nie mamy o tym pojêcia. M³odzi ludzie w Polsce martwi¹
siê o nowy telefon, fajne buty czy
inne drobiazgi, nie zastanawiaj¹c
siê, ¿e s¹ miejsca na œwiecie, gdzie
istniej¹ dzielnice nêdzy. Wielu dzieciom pomagaj¹ ludzie dobrej woli jak ta fotografka, ale czy to wystarcza? Pytanie jest oczywiœcie retoryczne. Niew¹tpliwie film wywo³a³
du¿e emocje. Wspólne ogl¹danie
filmów dokumentalnych jest ciekaw¹ form¹ poszerzania wiedzy,
stymulowania do poznawania trudnej, otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.
Film „Brand New Word” zrelacjonowa³o kilka uczestniczek
wspólnego seansu: Justyna, Kasia i
Karolina, z klasy I LO. Oto fragment

relacji Kasi Olejnik: - Zaczynaj¹c od
pocz¹tku filmu... Bardzo zaintrygowa³o mnie, ¿e cz³owiek, który napisa³ „Nowy wspania³y œwiat” przewidzia³, co stanie siê w przysz³oœci,
czyli teraz, kiedy my ¿yjemy. Najbardziej przera¿aj¹cy jest fakt, ¿e nie
tylko zawar³ on tam swój „czarny”
scenariusz przysz³oœci, lecz równie¿
to, ¿e zrealizowa³ siê on tak szybko.
Ludzie nawet nie zauwa¿aj¹ tego, jak

wszystko siê zmieni³o, nie zauwa¿aj¹, ¿e s¹ ZNIEWOLENI „nowym
œwiatem”. D¹¿¹c do doskona³oœci
zapomnieli o tym, co by³o dawniej, o
swoim wczeœniejszym stylu ¿ycia i o
tym, ¿e do szczêœcia nie jest potrzebne wiele ani ze nie mo¿na kupiæ tego
uczucia w ¿adnym sklepie. Poprzez
media, ci¹g³e powtarzane hase³ i reklamy zostali zmanipulowani i odwa¿ê siê okreœliæ dzisiejszych ludzi

jako „marionetki” sterowane mediami i tak zwan¹ „mod¹”. Obejrzany
film bardziej mnie uœwiadomi³ i nawet sprawi³, ¿e przerazi³o mnie to, w
jakim „wspania³ym” œwiecie przysz³o nam ¿yæ. – powiedzia³a Kasia.
Inne spostrze¿enia i wypowiedzi
znajdziecie na: http://www.ceo.org.pl/
portal/b_piz_kluby_filmowe_wiesci_ze_szkol_doc?docId=50097
A. Popielarz
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Zmar³ by³y burmistrz Marek Romejko
W miniony wtorek, 5 maja, zmar³ nagle
Marek Romejko. By³ dwa razy burmistrzem
£obza oraz radnym III kadencji. Mia³ 62 lata.
Do zgonu dosz³o podczas jego
pobytu w oœrodku zdrowia w
£obzie. Pomimo natychmiastowej pomocy, nie uda³o siê lekarzom uratowaæ by³ego burmistrza. Najprawdopodobniej przyczyn¹ zgonu by³ atak serca.
Marek Romejko by³ burmistrzem £obza I i IV kadencji. Do
£obza przyjecha³ z Wa³cza i jako
technik ¿ywnoœci zatrudni³ siê w
Pañstwowych Zak³adach Zbo¿owych (PZZ). Ludwik Cwynar
wspomina³ w swoich publikacjach o historii ³obeskiej „Solidarnoœci”, ¿e w 1980 r. w³aœnie w
PZZ „na czele kilkuset ludzi
stan¹³ Marek Romejko”, który
„umia³ przemawiaæ na wiecu,
mia³ pomys³y na tworzenie nowego”. By³ delegatem z £obza na I
Zjazd „Solidarnoœci” Regionu
Pomorza Zachodniego, a po przerwie stanu wojennego tak¿e na
drugi, gdzie by³ jednym z wiceprzewodnicz¹cych prowadz¹cych obrady.
W roku 1990 zosta³ wybrany
przez radê na burmistrza £obza. W
trzeciej kadencji zosta³ radnym

rady miejskiej, ale w czasie jej
trwania straci³ mandat, gdy okaza³o siê, ¿e by³ karany. Mimo tego
zosta³ wybrany na burmistrza w

pierwszych wyborach bezpoœrednich, na IV kadencjê w latach 20042006. Sta³o siê to dziêki zawarciu
porozumienia wyborczego z SLD,
o jego poparciu, za co w zamian na
swojego zastêpcê mianowa³ przedstawiciela tej partii. By³a to bardzo
s³aba kadencja i w nastêpnych wyborach, w 2006 roku, zaj¹³ ju¿ tyl-

ko trzecie miejsce, przegrywaj¹c
nawet ze swoim zastêpc¹.
W czasie burmistrzowania rozpocz¹³ budowê domu w £obzie. Okaza³o siê jednak, ¿e popad³ w d³ugi, a
wierzyciele zaczêli domagaæ siê sp³aty zobowi¹zañ. Zmar³ w tym samym
dniu, w którym ukaza³o siê og³oszenie
o licytacji jego domu.
(r)
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Dyrektor szko³y tylko na rok

Prokuratura sprawdza, czy burmistrz
nie przekroczy³a uprawnieñ
(WÊGORZYNO RUNOWO POMORSKIE).
Gdy dwa tygodnie temu
podaliœmy informacjê,
¿e pani Ilona Œmigielska
zosta³a wybrana w
konkursie na dyrektora
szko³y podstawowej
w Runowie Pomorskim,
nie przypuszczaliœmy,
¿e mo¿e w tym kryæ siê
jakaœ nieœcis³oœæ.
Okaza³o siê jednak,
¿e siê kryje.
Nieœcis³oœæ dotyczy okresu zatrudnienia pani Œmigielskiej na stanowisku dyrektora. 30 kwietnia burmistrz Wêgorzyna wyda³a zarz¹dzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim Ilonie Œmigielskiej na okres od dnia 30
kwietnia 2009 roku do 31 sierpnia
2010 roku.
Swoje zarz¹dzenie burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz
uzasadnia tym, ¿e wprawdzie powierzenie stanowiska „winno nast¹piæ na 5 lat szkolnych, jednak z
uwagi na zaskar¿enie procedury
konkursowej do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Szczecinie zachodzi koniecznoœæ powierzenia stanowiska na okres jednego
roku. W przypadku odrzucenia skargi przez WSA anga¿ na stanowisko
dyrektora zostanie przed³u¿ony na
okres 5 lat, to jest do 31 sierpnia
2013”.
Owo „zaskar¿enie procedury
konkursowej”, to zaskar¿enie rozstrzygniêcia nadzorczego wojewody stwierdzaj¹cego niewa¿noœæ zarz¹dzenia burmistrz Karpowicz o
uniewa¿nieniu konkursu.
Odnoœnie konkursu wojewoda
wyda³ dwa rozstrzygniêcia nadzorcze stwierdzaj¹ce niewa¿noœæ zarz¹dzeñ burmistrz Wêgorzyna. Wojewoda uzna³, ¿e zarówno zarz¹dzenie Nr 293/09 burmistrza Wêgorzyna z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie
uniewa¿nienia konkursu na dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim, jak i zarz¹dzenie
Nr 293/09 burmistrza Wêgorzyna z
dnia 9 marca 2009 w sprawie trybu
wyboru dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim w

sposób istotny naruszaj¹ obowi¹zuj¹ce prawo, przez co wydaj¹c rozstrzygniêcie nadzorcze z dnia 24
marca, stwierdzi³ niewa¿noœæ zarz¹dzenia uniewa¿nienia konkursu
na dyrektora szko³y w Runowie
Pomorskim, jako ¿e istotnie narusza
paragraf 8 pkt. 3 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, a rozporz¹dzeniem z dnia 15
kwietnia uniewa¿ni³ zarz¹dzenie
dotycz¹ce trybu wyboru Dyrektora
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim.
***
Mamy wiêc tak¹ sytuacjê, ¿e
burmistrz odwo³uje siê od decyzji
wojewody do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego. Gdy ten rozstrzygnie sprawê, obie strony (burmistrz i wojewoda) bêd¹ mog³y, gdy
uznaj¹ wyrok za niezadawalaj¹cy,
odwo³aæ siê do Naczelnego S¹du
Administracyjnego. To ostatnia instancja odwo³awcza.
Du¿o szybciej, bo w tym miesi¹cu, poznamy decyzjê ³obeskiej Prokuratury, która wyda decyzjê o wszczêciu lub odmowie wszczêcia postêpowania w sprawie z wniosku
rady miejskiej Wêgorzyna o przekroczenie uprawnieñ przez burmistrz Karpowicz w sprawie tego
konkursu. Jak nam powiedzia³a szefowa tej Prokuratury Klaudia Kar-

Dyrektor Ilona Œmigielska podczas pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.

piñska-Gêsikiewicz – w tej sprawie
trwa postêpowanie sprawdzaj¹ce, a

decyzja zostanie podjêta najpóŸniej
do 24 maja.
(kar, mm)

Jak kochaæ nastolatka?

Bibliotekarze na konferencji
(SZCZECIN). 30 kwietnia
dwie osoby pracuj¹ce z dzieæmi
w Miejskiej Bibliotece Publicznej i filii biblioteki w Be³cznej:
Dorota Trabszo oraz Miros³awa
Pawelec uczestniczy³y w konferencji oœwiatowej „Jak kochaæ
nastolatka?”.
Organizatorami konferencji,
która mia³a miejsce w szczeciñskim
Pa³acu M³odzie¿y, byli: prezydent
Szczecina, Fundacja ABCXXI –
Ca³a Polska czyta Dzieciom, Pa³ac
M³odzie¿y Pomorskie Centrum
Edukacji, Akademia Nauki.
Na potrzeby konferencji, pod
kierunkiem dr El¿biety Myd³owskiej, studenci Uniwersytetu Szczeciñskiego przeprowadzili wœród
szczeciñskich gimnazjalistów ankietê. Wœród wartoœci, jako najwa¿niejsze, nastolatki wskazuj¹ mi³oœæ

i przyjaŸñ, a tak¿e szacunek, szczêœcie i uczciwoœæ. Na dalszym planie
znajduje siê pokojowoœæ, samodyscyplina i solidarnoœæ. Dla wiêkszoœci najwa¿niejszymi osobami s¹ rodzice (ciekawe ilu z nich zdaje sobie
z tego sprawê).
Po³owa ankietowanych deklaruje, ¿e lubi czytaæ ksi¹¿ki, ale nieliczni czytaj¹ systematycznie. •ród³em
wiedzy i pomoc¹ w nauce s¹ informacje zawarte w Internecie.

Na konferencji rozwa¿ano: jaki
wp³yw na rozwijanie inteligencji
emocjonalnej dziecka ma wspólne
czytanie, jak dotrzeæ do wewnêtrznych zasobów m³odego cz³owieka
w œwietle naturalnej edukacji, czym
jest bezpieczny Internet?
Konferencja by³a kontynuacj¹
inicjatywy Fundacji ABCXXI – Ca³a
Polska czyta dzieciom, jaka mia³a
miejsce w listopadzie ubieg³ego
roku, pt. „ Jak kochaæ Dziecko?”. op
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Polskie drogi

Og³oszenie

Prezes S¹du Rejonowego w £obzie
og³asza konkurs na stanowisko:

sta¿ysta
w S¹dzie Rejonowym w £obzie
1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonywaæ bêdzie miêdzy
innymi nastêpuj¹ce prace:
- protoko³owanie na rozprawach s¹dowych,
- prowadzenie terminarzy posiedzeñ,
- przygotowywanie spraw s¹dowych na wokandy;
- czynnoœci biurowe i administracyjne w decernacie sêdziego;
- czynnoœci dokumentacyjne z repertoriami i urz¹dzeniami
ewidencyjnymi.

(WÊGORZYNO-gmina).
Stan dróg w tej gminie
pozostawia wiele do
¿yczenia, szczególnie po
okresie zimowym. Czego
w tym roku mog¹
spodziewaæ siê
mieszkañcy gminy?
Gmina Wêgorzyno ma podpisane porozumienie pomiêdzy burmistrzem a dyrektorem Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie. Na ten rok,
na drogi w obrêbie miasta, powiat
przeznaczy³ 18 tys. z³.
Obecnie prowadzone s¹ prace
uzupe³niaj¹ce wyrwy i ubytki nawierzchni po szkodach zimowych.
Równoczeœnie gmina posiada podpisane porozumienie na wykonanie
chodnika w ulicy Koœciuszki z materia³u powierzonego przez starostwo.
W roku 2008 wykonano czêœciow¹
wymianê jego nawierzchni przy budynku gimnazjum.
Drogi powiatowe wymagaj¹ce
remontu to: udro¿nienie i odwodnienie poboczy dróg, szczególnie we
wsi Sielsko, Rogówko, na odcinku z
Po³chowa do Winnik oraz regulacja
poboczy drogi do Kraœnika.
Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ planowan¹ na terenie gminy jest modernizacja drogi powiatowej na odcinku
skrzy¿owania Sielsko do ronda w ul.
Grunwaldzkiej z now¹ nak³adk¹ bitumiczn¹ w ul. Runowskiej. To zadanie
powiat planuje zrealizowaæ do 2013 r.
Na drogi gminne z kolei, maj¹ce
nawierzchnie bitumiczne, gruntowe,
brukowe i asfaltowe, w wiêkszoœci w
bardzo z³ym stanie, w bud¿ecie gminy przeznacza siê zaledwie 50-60
tys. z³. To z kolei wystarcza jedynie
na naprawy bie¿¹ce, czyli ³atanie

dziur i wyrównywanie nawierzchni.
W bie¿¹cym roku gmina planuje
wykonanie przebudowy drogi w
Sielsku kolonia „pó³noc”. W ramach
tego zadania na odcinku od posesji
Sielsko 46 do posesji nr 56 wykonane zostan¹ prace polegaj¹ce na wykonaniu nak³adki bitumicznej
wraz ze wzmocnieniem podbudowy,
natomiast na odcinku od posesji
Sielsko 56 i dalej w stronê posesji 62
wykonana zostanie nawierzchnia z
kruszywa kamiennego. Na ca³ej d³ugoœci drogi wykonane zostan¹ pobocza i odwodnienia wraz z tzw. mijankami. Szacunkowy koszt zadania
wynosi 441 500 z³. Zadanie ma zostaæ sfinansowane z funduszy Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Trwaj¹ tak¿e prace projektowe
przy przebudowie drogi brukowej w
m. Gardno oraz odwodnieniu czêœci
drogi o nawierzchni asfaltowej.
W ramach przyjêtego bud¿etu na
rok 2009 gmina planuje wykonaæ:
uzupe³nienie nawierzchni bitumicznych po okresie zimowym, remont
nawierzchni gruntowych w drogach:
Nowe Wêgorzyno, Cieszyno - pla¿a,
K¹kolewice, Winniki, Goœcis³aw,
Sulice, remontu przyczó³ków mostu
w Zwierzynku od strony remizy plus
remont konstrukcji mostu, remont
konserwacyjny mostu w BrzeŸniaku.
- Je¿eli pozwol¹ na to œrodki z
nadwy¿ki bud¿etowej, planujê wykonaæ dodatkowo odtworzenie nawierzchni mostu w Zwierzynku wraz
z odcinkiem drogi dojazdowej oraz
wykonaæ nak³adkê bitumiczn¹ z regulacj¹ krawê¿ników w ul. 2 Marca,
celem zamkniêcia placu w kwartale
ulic – zapowiada burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz w informacji
na temat stanu dróg na terenie gminy
Wêgorzyno.
op

2. Do udzia³u w konkursie mog¹ zg³osiæ siê osoby spe³niaj¹ce
nastêpuj¹ce warunki:
- posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze pierwszego stopnia ;
- posiadaj¹ doœwiadczenie w zakresie obs³ugi systemów
informatycznych (program Word);
- posiadaj¹ umiejêtnoœæ pracy w zespole i cechê komunikatywnoœci;
- posiadaj¹ umiejêtnoœæ szybkiego pisania na komputerze;
- posiadaj¹ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;,
- maj¹ nieposzlakowan¹ opiniê;
- nie byli karani za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe;
- przeciwko którym nie jest prowadzone postêpowanie
o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub przestêpstwo skarbowe;
- posiadaj¹ stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie
na wskazanym stanowisku;
- zamieszkuj¹ na terenie powiatu ³obeskiego.
3. Osoby decyduj¹ce siê na udzia³ w konkursie powinny z³o¿yæ oferty
zawieraj¹ce:
- ¿yciorys zawodowy (CV);
- list motywacyjny;
- zaœwiadczenie o niekaralnoœci ;
- odpis dyplomu lub kserokopiê dyplomu poœwiadczon¹ przez
Notariusza, potwierdzaj¹cego wykszta³cenie wy¿sze
co najmniej pierwszego stopnia;
- dokumenty potwierdzaj¹ce sta¿ pracy;
- zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do pracy na stanowisku sta¿ysta z zakresu wskazanych wy¿ej
obowi¹zków.
ZATRUDNIENIE OD 01 lipca 2009 roku w pe³nym wymiarze
czasu pracy.
OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ DO DNIA 22 maja 2009r.
w S¹dzie Rejonowym w £obzie w Oddziale Administracyjnym tut. S¹du, I piêtro, pok. Nr 11 w zamkniêtej kopercie,
opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „konkurs”.
Prezes S¹du Rejonowego SSR Grzegorz Szacoñ

Œwiat³a na „krajówce”
(WÊGORZYNO – gmina). Mimo i¿ przez powiat
³obeski przebiega tylko jedna droga krajowa, to jej zarz¹dca nie mo¿e poszczyciæ
siê szczególn¹ dba³oœci¹ zarówno o stan jej nawierzchni, jak i o bezpieczeñstwo na niej.
Istnieje jednak szansa, ¿e w najbli¿szym czasie nast¹pi¹ choæ niewielkie zmiany.
W minionym roku Zarz¹d Dróg
Krajowych wykona³ wycinkê drzew
i prze³o¿y³ ruroci¹g drenarski w ul.

Strzeleckiej w Wêgorzynie. W
bie¿¹cym roku wykona³ prze³o¿enie nawierzchni chodnika.
Dla bezpieczeñstwa maj¹ zostaæ wykonane pasy spowalniaj¹ce z kierunku Drawska do
Wêgorzyna, z uwagi na wystêpuj¹ce tu wypadki œmiertelne.
Równoczeœnie Zarz¹d ma zadbaæ o bezpieczeñstwo w Ginawie i
Wiewiecku, gdzie planowane jest
wykonanie lamp przy przejœciach
dla pieszych. Zadanie ma zostaæ
wykonane w II po³owie 2009 r. op
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64 lata temu skoñczy³a siê wojna

(£OBEZ). 8 maja odby³y siê tu
uroczystoœci zwi¹zane z
rocznic¹ zakoñczenia II wojny
œwiatowej. W ramach
uroczystoœci zosta³a
odprawiona Msza œwiêta
w koœciele parafialnym,
a po niej poczty sztandarowe,
orkiestra dêta, dzieci
i m³odzie¿ szkolna,
przedstawiciele zak³adów
pracy i organizacji
spo³ecznych przeszli pod
Pomnik Wdziêcznoœci.
Na miejscu nie zabrak³o hymnu
pañstwowego ani przemówienia historycznego. Dzieci i m³odzie¿ z ³obeskich szkó³ podzielili siê z publicznoœci¹ swoj¹ wiedz¹ na temat wydarzeñ
sprzed 64. lat oraz umiejêtnoœciami

wokalnymi i recytatorskimi. Dziewczynki odtañczy³y krakowiaka. Po
czêœci artystycznej delegacje z ³obe-

Drzewa pod topór
(POWIAT). W minionym roku
przy drogach powiatowych
wyciêto 330 drzew, w tym
roku planuje siê wyci¹æ
kolejne 514 sztuk.

W 2008 roku najwiêcej drzew
wyciêto w gminie Resko – 245 sztuk,
w gminie Dobra – 59, w gminie
Wêgorzyno – 7 i w gminie £obez –
19 sztuk. W tym roku z poboczy ma
znikn¹æ 229 drzew w gminie Wêgorzyno, 46 drzew w gminie Resko oraz
239 drzew w gminie £obez. mm

Kredyt
na drogi
(RESKO). Starostwo ³obeskie
zaci¹gnie d³ugoterminowy kredyt w
wysokoœci 1.895 tys. z³ z przeznaczeniem na realizacjê projektu przebudowy mostu w Resku oraz na realizacjê przebudowy drogi Mo³dawin – Maliniec.
mm

skich instytucji, szkó³, zak³adów pracy i organizacji spo³ecznych z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem

Wdziêcznoœci w podziêkowaniu poleg³ym za to, abyœmy dzisiaj mogli ¿yæ
w wolnej Polsce.
mm

Woda w opryskach
(GARDNO). Mieszkañcy nie
mog¹ doprosiæ siê od w³adz
samorz¹dowych, aby te
zareagowa³y na ich proœby
odnoœnie znajduj¹cej siê tu
studni g³êbinowej.
- Problem polega na tym, ze
studnia znajduje siê na gruntach
rolnych. Granica uprawianego
gruntu przybli¿a siê do studni g³êbinowej, a na polu stosowane s¹ opryski. Nie wiem czy takie dzia³ania nie
zatruwaj¹ wody, któr¹ my pijemy.
Zg³osi³em ten problem do gminy.
Dowiedzia³em siê, ze mam napisaæ
podanie. Pytam dlaczego, skoro
studnia nale¿y do gminy i to urz¹d
powinien zareagowaæ i podj¹æ kroki – powiedzia³ jeden z mieszkañców Gardna.

Przepisy mówi¹, ¿e studnia
powinna znajdowaæ siê: przynajmniej 5 metrów od granicy dzia³ki (s¹siad mo¿e wyraziæ zgodê na
bli¿sze s¹siedztwo), co najmniej
7,5 metra od rowu przydro¿nego
i nie mniej ni¿ 15 metrów do
szczelnych szamb (a 30 metrów
od instalacji rozs¹czaj¹cych biologicznie oczyszczone nieczystoœci). O tym, czy opryski na
polu w jakikolwiek sposób mog¹
zagroziæ bezpieczeñstwu ludzi,
korzystaj¹cych z wody ze studni
g³êbinowej najlepiej powinni
wiedzieæ odpowiedzialni pracownicy gminy oraz zarz¹dcy
sieci. Póki co wygl¹da na to, ¿e
albo nikt nie wie czy dzia³ania
takie mog¹ szkodziæ odbiorcom
wody, albo nikomu najzwyczajniej nie chce siê pochyliæ nad
tym problemem.
mm
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Orlik w £obzie otwarty
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek, w samo po³udnie,
mia³o tu miejsce
oficjalne otwarcie boiska
wielofunkcyjnego Orlik.
Zanim pod Szko³ê Podstawow¹ nr
2 zjechali siê oficjalni goœcie, uczniowie æwiczyli ostatnie akordy, rozgrzewali siê na p³ycie bliska, æwiczyli
ostatnie uk³ady gimnastyczne. Wszak
na otwarciu mia³ byæ sam minister
Sportu i Turystyki Miros³aw Drzewiecki, ten jednak ni dojecha³, przyby³ natomiast wicewojewoda.
W uroczystoœci uczestniczyli:
Witold Jab³oñski wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego,
Antoni Gutkowski starosta powiatu
³obeskiego, Miros³aw Po³eæ zastêpca
burmistrza Miasta i Gminy Czapli-

nek, Arkadiusz Czerwiñski burmistrz
Reska, Józef Wypijewski wójt Radowa Ma³ego, Dorota Kisiel sekretarz
gminy Dobra, Zdzis³aw Pawelec wójt
gminy Œwidwin, Krystyna Wojnicka
cz³onek zarz¹du powiatu œwidwiñskiego, El¿bieta Kobia³ka przewodnicz¹ca RM w £obzie oraz radni,
Marek Kubacki przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w £obzie, Zdzis³aw
Urbañski kierownik Wydzia³u Sportu
Turystyki i Promocji,, ks. proboszcz
Stanis³aw Helak parafia pod wezwaniem NSPJ, Andrzej Sarnowski na-

czelnik wydz. prewencji KPP w
£obzie, Andrzej Kuzon komendant
PSP w £obzie, Tadeusz Sikora dyr.
SP1 w £obzie, Jolanta Babyszko SP2,
Ewa Po³awska dyr. Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie, Mariola
Kotowicz dyr. Przedszkola Miejskiego w £obzie, Henryk Wawrowski wiceprezes ds. szkoleñ Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i
oczywiœcie gospodarze gminy: burmistrz £obza Ryszard Sola oraz zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat.
Zaproszeni byli równie¿ minister
sportu i turystyki Miros³aw Drzewiecki, wojewoda oraz marsza³ek województwa.
Czêœæ oficjalna uroczystoœci rozpoczê³o wniesienie sztandaru szko³y
i odœpiewanie hymnów: polskiego i
szkolnego.
– 8 maja jest dniem szczególnym
dla wszystkich Polaków i dla wszystkich mieszkañców miasta. Wypracowaliœmy sobie kolejny obiekt sportowy – to boisko wielofunkcyjne, które
ma s³u¿yæ przede wszystkim dzieciom i m³odzie¿y, ale te¿ i osobom
starszym - powiedzia³ burmistrz Sola.
Podczas uroczystych przemówieñ g³os zabra³ równie¿ wicemarsza³ek Witold Jab³oñski, który przywióz³ ze sob¹ podarunki dla burmistrza £obza rysunek zrobiony specjalnie dla naszego programu, rysunek
zrobiony przez znanego szczeciñskiego artystê Henryka Sawkê, który
przedstawia Or³a nios¹cego pi³kê na
takie boisko, jakie dzisiaj otwieramy
z napisem: „Pamiêtajcie Or³y Górskiego te¿ by³y najpierw Orlikami”oraz zestaw pi³ek dla szko³y.
– To wielkie wydarzenie móc
uczestniczyæ w otwarciu kolejnego w
naszym województwie boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012. Rok temu
pomys³ ten zosta³ rzucony. Okaza³o
siê, ¿e zainteresowanie samorz¹dów
jest bardzo du¿e i du¿e s¹ oczekiwania. Ten Orlik jest 37. w naszym województwie. Do koñca roku bêdzie
takich obiektów 110. Plasujemy siê w
czo³ówce, jeœli chodzi o Orliki w Polsce. To g³ównie pañstwu nale¿¹ siê
podziêkowania, bo dziêki samorz¹dowcom te pieni¹dze s¹ racjonalnie
wydawane. Wydawanie pieniêdzy na
Orliki jest bardzo racjonalnym dzia³aniem. Efekt przerós³ nasze oczekiwania i uwa¿am, ¿e jest to œwietny

program, który powstaje dziêki dobrze zorganizowanym samorz¹dom.
Dla ludzi pracuj¹cych w samorz¹dzie
jest to ogromna satysfakcja, kiedy na
takich boiskach codziennie rano i
wieczorem a tak¿e w soboty i niedziele, non stop m³odzie¿ gra w pi³kê
no¿n¹, w koszykówkê i w siatkówkê.
To jest naprawdê ogromna satysfakcja. Chcia³bym burmistrzowi Ryszardowi Soli podziêkowaæ, ¿e dla samorz¹du województwa jest dobrym i
wiarygodnym partnerem w realizacji
nie tylko tych projektów zwi¹zanych
z infrastruktur¹ sportow¹, ale ten
obiekt szczególnie zas³uguje na podziêkowanie. Niech Orlik bêdzie
wa¿nym elementem w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Nie tylko szko³y –
powiedzia³ wicemarsza³ek.
– Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali: wicemarsza³ek W. Jab³oñski, burmistrz R. Sola, wiceburmistrz
I. Kabat, przewodnicz¹ca RM E. Kobia³ka, dyrektor SP2 Jolanta Babyszko. R. Sola dodatkowo ods³oni³ tablicê
pami¹tkow¹ znajduj¹c¹ siê na obiekcie szatniowo-sanitarnym.
Nastêpnie burmistrz £obza przekaza³ klucz na rêce dyrektor SP 2 w
£obzie.
– Pani dyrektor otrzymuje pani
ode mnie taki malutki kluczyk, ¿eby
mog³a pani ten obiekt otworzyæ, by
dzieci i m³odzie¿ mog³y z niego korzystaæ, graæ i cieszyæ siê – powiedzia³.
Dyrektor szko³y J. Babyszko w
serdecznych s³owach podziêkowa³a

wszystkim, którzy przyczynili siê do
otwarcia obiektu. Zapewni³a, ¿e
wszyscy czekali z niecierpliwoœci¹,
a¿ skoñcz¹ siê prace, by mo¿na by³o
wejœæ i pograæ w pi³kê.
– Ju¿ od kilku dni wypróbowuj¹
pi³kê na tym boisku i nie ma przestoju. Ci¹gle ktoœ jest, kilka dni temu
podczas deszczu czekali pod daszkiem na swoj¹ kolejkê. Serdecznie
dziêkujê w imieniu swoim, grona pedagogicznego
i
spo³ecznoœci
uczniowskiej w ich imieniu obiecujê,
¿e wyrosn¹ z nich prawdziwi sportowcy, którzy bêd¹ s³awili imiê £obza
w kraju i za granic¹. Mam nadziejê, ¿e
s³ysz¹ wszyscy dobrze – nasi sportowcy potwierdz¹ – powiedzia³a.
– Uczniowie chórem zapewnili,
¿e tak siê stanie i ¿e w przysz³oœci
bêd¹ godnie reprezentowaæ £obez.
Czêœæ artystyczn¹, po wyprowadzeniu sztandaru, poprowadzili
uczniowie SP2 w £obzie. Na nowym
boisku uczniowie odtañczyli krakowiaka, zespó³ muzyczny wykona³
piosenkê zespo³u Wilki pt. „Idziemy
na mecz”, VI d wykona³a znan¹ ju¿ w
£obzie piosenkê piosenkê pod tytu³em „Moje miasto £obez”. Zakoñczeniem czêœci artystycznej by³ pokaz
umiejêtnoœci gimnastycznych zespo³u „Dwójeczki”.
Koszt budowy kompleksu boisk
wyniós³ w sumie 1250 tys. z³, z czego
666 tys. z³ pochodzi z dotacji rz¹dowej
i wojewódzkiej. Obiekt jest ogólnodostêpny nieodp³atnie.
mm
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Dotacje na szkolenia dla
W powiecie mamy nieca³e 3 tys. podmiotów gospodarczych
(£OBEZ). 7 maj¹ w CIS-e odby³o siê spotkanie najwiêkszych
pracodawców w powiecie ³obeskim, dotycz¹ce mo¿liwoœci pozyskania wsparcia finansowego na
szkolenia dla pracowników. Propozycje szkoleñ dla pracowników
otrzymaj¹ równie¿ ma³e firmy i
mikroprzedsiêbiorstwa.
Spotkanie poprowadzi³ Jaros³aw Namaczyñski w imieniu starszego Cechu Rzemios³ Ró¿nych
Henryka Mieczarkowskiego i podstarszego cechu Jaros³awa ¯uka.
Propozycja Cechu Rzemios³
Ró¿nych polega na z³o¿eniu wniosku wszystkich zainteresowanych
przedsiêbiorców o œrodki unijne na
dofinansowanie szkoleñ dla pracowników.
- Wraz z Powiatowym Urzêdem
Pracy doszliœmy do wniosku, ¿e moglibyœmy wspólnie pozyskaæ pieni¹dze unijne. Chcielibyœmy daæ
szansê szkolenia bezp³atnego dla
pracowników. Sami nie poradzilibyœmy sobie z tym programem, ale
w wieloœci w iloœci nas jest si³a,
bêdziemy mieli mo¿liwoœæ wiêkszego przebicia z tym projektem,
bêdzie to dla nas wiêksz¹ gwarancj¹, by sobie z tym poradziæ.
Programem bêd¹ zajmowaæ siê panie z PUP, jako maj¹ce du¿e doœwiadczenie w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Przy okazji projektu
chcemy zatrudniæ osobê w Cechu,
która bêdzie potrafi³a w przysz³oœci
pisaæ kolejne projekty na rzecz
przedsiêbiorców – powiedzia³ cechu Henryk Mieczarkowski
Jak zauwa¿y³ wicestarosta Ryszard Brodziñski, najwiêkszym problemem jest zdobywanie nowych
umiejêtnoœci i kwalifikacji. Uczniowie koñcz¹ szko³ê, ale uprawnienia
spawalnicze maj¹ niezwykle ograniczone, by nie powiedzieæ – ¿adnych. Zaapelowa³, by wspólnymi
si³ami wyposa¿yæ ludzi w nowe
umiejêtnoœci.
Póki co przedsiêbiorcy wraz z
przedstawicielami Cechu rzemios³
Ró¿nych oraz z przedstawicielami
Powiatowego Urzêdu Pracy zasta-

nawiali siê nad mo¿liwoœci¹ odpowiedzi na konkurs og³oszony w
Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w
Szczecinie w ramach poddzia³ania
8.1.1 program Operacyjny Kapita³
Ludzki. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób pracuj¹cych
do potrzeb regionalnej gospodarki.
Pula do podzia³u na województwo
zachodniopomorskie wynosi ponad
21 milionów z³. Maksymalnie projekt mo¿e trwaæ do koñca 2011 roku.
Aby jednak mo¿na by³o skorzystaæ
z tych pieniêdzy, minimalna wartoœæ
wnioskowana musi wynosiæ 250 tys.
z³, co oznacza, ¿e musi byæ przeszkolonych oko³o 100 osób. Dlatego te¿ zrodzi³ siê pomys³ aby przedsiêbiorcy z terenu powiatu ³obeskiego wspólnie przyst¹pili do projektu.
Ma to polegaæ na wskazaniu ilu
swoich pracowników i w jakim zawodzie pracodawcy chcieliby przeszkoliæ w najbli¿szych dwóch latach.
Jako ¿e szkolenia w ramach projektu s¹ pomoc¹ publiczn¹, konieczne jest wniesienie wk³adu prywatnego przedsiêbiorcy. W zale¿noœci od rodzaju szkoleñ wk³ad w³asny przedsiêbiorcy jest ró¿ny. I tak
w przypadku szkolenia ogólnego,
polegaj¹cego na pozyskaniu wiedzy
i umiejêtnoœci, które mo¿e wykorzystaæ w innym przedsiêbiorstwie
lub obszarze zatrudnienia (kurs pedagogiczny, kurs BHP i pierwsza
pomoc, kurs komputerowy w poszczególnych programach, profesjonalna obs³uga klienta, kurs jêzyka obcego, hydraulik, itd.) wk³ad
w³asny przedsiêbiorcy musi wynosiæ minimum 20 proc. kosztów dla
mikroprzedsiêbiorstw (do 9 osób) i
dla ma³ych przedsiêbiorstw (do 50
osób), dla przedsiêbiorstw œrednich
(do 250) wk³ad w³asny wynosiæ
mia³by 30 proc., a dla du¿ych (powy¿ej 250 osób) 40 proc.
W ramach projektu mo¿na równie¿ uzyskaæ dofinansowanie do
szkoleñ specjalistycznych, polegaj¹cych na przekazywaniu wiedzy i
umiejêtnoœci, których wykorzystanie w innym przedsiêbiorstwie lub
obszarze zatrudnienia jest mo¿liwe

tylko w ograniczonym stopniu lub w
ogóle nie jest mo¿liwe. Szkolenie
specjalistyczne jest œciœle zwi¹zane
z aktualn¹ prac¹ w danej firmie.
Wk³ad w³asny musi wynosiæ co najmniej 55 proc. kosztów w³asnych w
przypadku mikro i ma³ego przedsiêbiorstwa, 65 proc. w przypadku
œredniego przedsiêbiorstwa i 75
proc. w przypadku du¿ego przedsiêbiorstwa. Wk³ad prywatny przedsiêbiorcy mo¿na zmniejszyæ o 10
proc., jeœli w szkoleniu bêd¹ uczestniczyli pracownicy w szczególnie
niekorzystnej sytuacji (osoba nie
maj¹ca wykszta³cenia ponadgimnazjalnego, lub zawodowego, ma powy¿ej 50 lat, jest osob¹ samotn¹
maj¹c¹ na utrzymaniu co najmniej
jedn¹ osobê, pracuje w sektorze, w
którym dysproporcja kobiet, lub
mê¿czyzn jest co najmniej o 20
proc. wy¿sza, ni¿ œrednia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki, jest cz³onkiem mniejszoœci etnicznej lub osob¹ niepe³nosprawn¹. Minimalny wk³ad, w przypadku szkoleñ ogólnych musi wynosiæ 20 proc. Wk³adem prywatnym
mo¿e byæ wynagrodzenie pracownika na czas przebywania na szkoleniu, wk³ad mo¿e byæ wniesiony równie¿ w formie gotówki. Œrednie
szkolenie wynosi oko³o 3 tys. z³. W
celu dok³adnego okreœlenia potrzeb

szkoleniowych przedsiêbiorców
zostanie przeprowadzona ankieta.
- W powiecie mamy nieca³e 3
tys. podmiotów gospodarczych,
wiêkszoœæ z nich to podmioty jednoosobowe. Jeœli trzeba bêdzie to œci¹gniemy tu najlepszych fachowców
do szkolenia. W ankiecie bêdziemy
prosiæ o wymienienie kierunków
szkolenia, które dla ich firmy by³oby potrzebne i wskazane. Mo¿na te¿
wys³aæ pracownika na szkolenie w
miejsce, gdzie siê tego typu kursy
odbywaj¹. Koszty podró¿y mog³yby wejœæ w udzia³ w³asny, ale mo¿na
je te¿ pokryæ z pieniêdzy unijnych –
wyjaœni³ Jaros³aw Namaczyñski.
Koniecznoœæ i celowoœæ szkoleñ
wyrazili wszyscy przedsiêbiorcy,
uczestnicz¹cy w spotkaniu.
– Widzê potrzebê zorganizowania tego typu kursu. Gdy patrzê
na propozycje, to prawie ca³¹ za³ogê wys³a³bym i przeszkoli³. Dzisiaj
wraz z uczniami zatrudniam oko³o
100 osób. U mnie nie ma takiego
stanowiska specjalistycznego. W
zasadzie s¹ same ogólne, bo specjalistyczne bêdzie bardzo trudno znaleŸæ. Myœlê, ¿e moja firma wejdzie
w ten uk³ad – powiedzia³ Jan Paszkiewicz prezes ZNMR S.A. w
£obzie
– Na razie trwaj¹ jedynie prace przygotowawcze do projektu.
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Z ¯YCIA POWIATU

Konie
w czerwcu?

pracowników

Wszystko zale¿y od samych przedsiêbiorców i ich zainteresowania
ewentualnymi szkoleniami pracowników. Nie ma te¿ pewnoœci czy sam
projekt przejdzie weryfikacjê. Ale
tego typu spotkania s¹ ju¿ teraz konieczne, aby móc siê zorientowaæ
skal¹ zainteresowania projektem
wœród przedsiêbiorców, by wiedzieæ na jak¹ kwotê i na jakie szkolenia napisaæ projekt tym bardziej,
¿e czasu pozosta³o niewiele. Pierwszy termin sk³adania wniosków mija
19 maj¹, jednak jak uwa¿a J. Namaczyñki nierealne jest by do tego czasu zd¹¿yæ. Chcia³by jednak aby panie koordynuj¹ce to zadanie zd¹¿y³y z³o¿yæ wniosek w drugim terminie, to jest do 17 czerwca. Gdyby to
siê uda³o, pierwsze szkolenia mog³yby rozpocz¹æ siê ju¿ jesieni¹.
– Logistycznie program jest
trudny do ogarniêcia, bo firm musi
byæ du¿o. Wczeœniej jednak firmy
musia³yby podpisaæ umowy partnerskie z Cechem. G³ówny problem
polega na tym, ¿e po wygraniu konkursu, nigdy nie otrzymuje siê pe³nej kwoty. Przewa¿nie pierwsza
transza wp³ywa przed rozpoczêciem projektu na trzy miesi¹ce.
Kolejne trzy miesi¹ce nale¿y finansowaæ ze œrodków w³asnych i dopiero po rozliczeniu wp³ywaj¹ pieni¹dze za ten okres. Mo¿e dojœæ do ta-

kiej sytuacji, ¿e nie bêdzie pieniêdzy na koncie, aby op³aciæ szkolenie. Byæ mo¿e w niektórych przypadkach, z niektórymi firmami,
stworzymy fundusz szkoleniowy,
na który pañstwo bêd¹ musieli przekazaæ pewn¹ pulê pieniêdzy dla
swoich pracowników. Gdy pieni¹dze unijne wp³yn¹, wk³ad przedsiêbiorcy wróci do niego – powiedzia³
J. Namaczyñski.
– Tego typu programy z Kapita³u Ludzkiego ju¿ funkcjonuj¹ w
Polsce. To, co zosta³o tu przedstawione jest potrzebne. Jest ju¿ wiele
firm w Szczecinie, które ten program wdra¿aj¹. S¹ ju¿ oferty na rynku w ca³ej Polsce na podnoszenie
kwalifikacji zawodowej. Wydaje mi
siê, ¿e tutaj bêdzie mo¿na coœ
wspólnie zrobiæ dla naszych potrzeb. Tutaj czegoœ takiego nie ma.
Kursy dla ksiêgowych, bezp³atne
ju¿ funkcjonuj¹. Ale wolimy, gdy
ktoœ do nas przyjedzie. Takie kursy
s¹ te¿ tañsze – powiedzia³ przedstawiciel firmy Adamus HT Spó³ka z o.
o. z Wêgorzyna.
Pomys³ spotka³ siê równie¿ z
akceptacj¹ Leszka Kaczmarka, prezesa Przedsiêbiorstwa Przemys³u
Ziemniaczanego Nowamyl S.A z
£obza.
– Ta oferta jest dla mnie interesuj¹ca. Zatrudniamy ludzi o ró¿nych
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kwalifikacjach. Jest to specyficzna
bran¿a, zwi¹zana z przemys³em rolno-spo¿ywczym, s¹ tu potrzeby na
poziomie ogólnym, ale potrzebowa³bym szkoliæ równie¿ elektryków
i palaczy, bowiem rosn¹ kwalifikacje. Zrobiê rozpoznanie w firmie i z
pewnoœci¹ znajd¹ siê chêtni. W
pewnych okresach nie zwalniamy
ludzi, ale borykamy siê z pewnymi
trudnoœciami, mam nadziejê, ¿e to
jakoœ prze¿yjemy. Godzina, czy
dwie znalaz³yby siê, aby ludzie
mogli siê szkoliæ, podnosiæ i kwalifikacje. Dawniej i dziœ te¿, modne
by³y dwuzawodowoœci np. œlusarzelektryk, z tym wi¹¿e siê wynagrodzenie i wiêkszy zwi¹zek ludzi z
zak³adem. Interesuj¹cy jest udzia³
kosztów jako p³aca wynagrodzenia
w godzinach szkolenia – powiedzia³
L. Kaczmarek.
***
W kwestii szkoleñ wypowiedzieli siê wszyscy uczestnicy.
Wszyscy widz¹ koniecznoœæ szkoleñ tym bardziej, ¿e wci¹¿ konieczne jest podnoszenie kwalifikacji w
zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê technologiami. Jest równie¿ mo¿liwoœæ
wytypowania jednego pracownika
na kilka szkoleñ najpierw ogólne a
póŸniej bardziej szczegó³owe w
danej specjalnoœci. O tym jednak
organizatorzy musz¹ ju¿ wiedzieæ
na etapie pisania projektu. W ramach tego projektu pracodawcy
mog¹ równie¿ przeszkoliæ w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej ¿e jest obecnie
ustawowy wymóg zatrudniania osoby odpowiedzialnej za udzielenie
pierwszej pomocy i za ewakuacjê.
Czy jednak z terenu powiatu ³obeskiego uda siê znaleŸæ 100 chêtnych
pracowników, za których pracodawcy w czêœci pokryj¹ koszty
szkoleñ oka¿e siê ju¿ niebawem.
Póki co ka¿da firma ma wyznaczyæ
osobê do rozmów i kontaktów zwi¹zanych z projektem. Osob¹ koordynuj¹ca zadania zwi¹zane z projektem jest Majchrzak pracuj¹ca w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
£obzie, specjalistka od pisania programów unijnych.
mm

(ŒWIÊTOBORZEC). Historia
sprzeda¿y Stada doskonale nadawa³aby siê na podrêcznik jak nie sprzedawaæ nieruchomoœci. Wszystko
jednak wskazuje na to, ¿e zmagania
najpierw z Agencj¹, póŸniej z bankiem maj¹ siê ju¿ ku koñcowi. 15
maj, to kolejna data wyznaczona na
podpisanie aktu notarialnego.
Roman Banaœ chcia³by jeszcze
w tym miesi¹cu przyjechaæ do
£obza i spotkaæ siê z samorz¹dowcami oraz z dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy, a w czerwcu do
Œwiêtoborca planuje przywieŸæ
pierwsza partiê koni.
Zgodnie z zapowiedziami ju¿ w
tym roku maj¹ odbyæ siê zawody z
udzia³em koni – dwa na szczeblu
wojewódzkim i jeden na szczeblu
ogólnokrajowym; uczestnictwo w
nich zg³oszone jest do Polskiego
Zwi¹zku Hodowców Koni i zaznaczone w kalendarzu imprez. mm

Kontrole z
grzywn¹ w tle
(DOBRA-gmina). Osoby, które
dotychczas bezkarnie wyrzuca³y
œmieci do lasów, rowów i zagajników a nie maj¹ umowy na odbiór
œmieci musz¹ liczyæ siê z kar¹
grzywny, to samo tyczy osób, które
wypuszczaj¹ swoje œcieki do rowów
b¹dŸ zbiorników wodnych.
Aby zakoñczyæ precedensy
zwi¹zane z zanieczyszczaniem œrodowiska, rozpoczn¹ siê kontrole.
Podczas nich bêdzie sprawdzane czy
nieruchomoœci na terenie gminy s¹
wyposa¿one w pojemniki na œmieci a
szamba s¹ szczelne oraz w jaki sposób mieszkañcy pozbywaj¹ siê nieczystoœci. Aby nie zosta³a na³o¿ona
kara przez policjantów z Dobrej wystarczy mieæ umowê korzystania z
us³ug wykonywanych przez zak³ad
bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli lub w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i
transportu nieczystoœci ciek³ych
oraz dowody op³at za te us³ugi. op
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OG£OSZENIA DROBNE

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

ROLNICTWO

PRACA

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w S³awoborzu; parter, balkon. Cena do
uzgodnienia. Tel. 603301819.

Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
paszowóz do firmy w £obzie. Wszelkie informacje tel. 661-879-011.

Powiat ³obeski

Poszukujê osoby do pomocy przy
odrabianiu lekcji. Zakres: szko³a
podstawowa, gimnazjum. Mile widziana znajomoœæ j. angielskiego.
Tel. 509760110.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 69 mkw., 3 pokoje, budynki gospodarcze, gara¿. Wêgorzyno. Tel. 662657982.

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, I piêtro, centrum Gryfic. Tel.
694613202.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat œwidwiñski

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Kawalerka do wynajêcia w nowowybudowanym budynku przy ul. Z³ocienieckiej w Drawsku Pom.Tel. 604
564 418

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Drawsko pom.-sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 4 pokojowe
,nowe budownictwo , 3 piêtro .c.o.
Kuchnia , ³azienka ,wc ,balkon.£adnie po³o¿one , zadbane. Tel.kom692-515-479

W centrum £obza ul. Koœcielna 6F
do wynajêcia lokal pow. 60 m2 na
dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.
Niska
cena
wynajmu.
Tel.
601212335.

INNE

Sprzedam dzia³ki budowlane +
media w ZagoŸdziu przy trasie
Drawsko-£obez. 5 km od Drawska.
Tel. 696 972 337

Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla dwójki ma³ych dzieci. £obez tel. 505 972
167.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.
Grzejniki panelowe C.O. niemieckie. U¿ywane. Nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe C.O. u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie
Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691 686
772.
Sprzedam wagê dziesiêtn¹ i pompy
ró¿ne. Tel. 604 997 741

Owczarki niemieckie 8-tygodniowe, zaszczepione, rodzice do
obejrzenia na miejscu – Dobros³aw, sprzedam. Cena 400 z³. Tel.
506-577-017

Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie bliŸniaczej, budynki gospodarcze, gara¿, na dzia³ce o pow.
503 mkw. w £obzie przy ul. Konopnickiej. Tel. 662 012 049
Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie szeregowej – segment
skrajny. £obez, ul. Konopnickiej.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609-989843.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
3500 mkw. z dojœciem do rzeczki z
mo¿liwoœci¹ za³o¿enia stawów. Rogowo 10, gm. Radowo Ma³e. Tel.
091 39 78 451.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region

Powiat ³obeski

Poszukujê do wynajêcia lokali na
sklep o pow. 50 mkw. w miastach
powiatowych. Tel. 0507 070 430.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa
2. (kierunek na Dalno) Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

Autoryzowany Partner ORANGE
zatrudni Przedstawiciela Handlowego dzia³aj¹cego w rejonie Œwidwina i okolic. Zg³oszenia proszê
kierowaæ na adres: lub telefonicznie 501626953.
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US£UGI
Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia na komunie,
wesela, imprezy okolicznoœciowe w £obzie. Tel. 781 933 521.
Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

Powiat gryficki
Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.

MOTORYZACJA

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Powiat ³obeski

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie cena do uzgodniania . Tel.
696 972 337

T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Sprzedam Mercedesa-Benz 210,
rok prod.1993, poj.2,9 cena do
uzgodnienia. Tel. 500264338

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
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KOLEJNY SUKCES RECYTATORÓW
Z ZSG W £OBZIE
19 kwietnia w Szczecinie D¹biu
odby³ siê wojewódzki fina³ Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego, którego
uczestnikami by³o dwudziestu trzech
laureatów konkursów rejonowych z
województwa zachodniopomorskiego. W tym gronie znaleŸli siê równie¿
uczniowie z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie – Zuzanna Sola
oraz Grzegorz Rybiñski.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Uczniowie ci wykazali siê du¿ymi
umiejêtnoœciami recytatorskimi, co zosta³o docenione przez jury. Grzegorz
Rybiñski otrzyma³ wyró¿nienie, natomiast Zuzanna Sola zosta³a laureatk¹.
W zwi¹zku z tym bêdzie reprezentowaæ region zachodniopomorski na
konkursie ogólnopolskim w BielskuBia³ej, który odbêdzie siê w dniach 22
– 24 .05. 2009.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ nie jest
to jedyne osi¹gniêcie Zuzi i Grzesia.
Przez ca³y okres nauki w gimnazjum
wykazywali siê aktywnoœci¹ artystyczn¹.
W roku szkolnym 2007/2008 Zuzia
Sola zdoby³a wyró¿nienie w powiatowych eliminacjach Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego. Ponadto udziela siê
na niwie teatralnej. W roku 2008 zdoby³a wyró¿nienie w kategorii „Najlepsza aktorka” w Przegl¹dzie Teatralnym
o Tematyce Religijnej w Szczecinie. W
tym samym konkursie zajê³a pierwsze

miejsce z Zespo³em Teatralnym z ³obeskiego gimnazjum.
Natomiast Grzegorz Rybiñski otrzyma³ wyró¿nienie w
Powiatowym
Przegl¹dzie
Amatorskich Zespo³ów Teatralnych w Resku i II miejsce
w II Przegl¹dzie Ma³ych Form
Teatralnych „Marynki 2007”
w Trzebiatowie w kategorii:
szko³y gimnazjalne. Ten sam
sukces powtórzy³ w roku 2008.
Du¿ym osi¹gniêciem by³o
zdobycie pierwszego miejsca
w Archidiecezjalnym Przegl¹dzie Teatralnym o Tematyce
Religijnej w kategorii „Najlepsze Przedstawienie” i indywidualne wyró¿nienie za kreacjê
aktorsk¹ w tym przegl¹dzie.
Bardzo wa¿n¹ rolê w
kszta³towaniu wra¿liwoœci artystycznej tych m³odych ludzi
odegra³y panie: Teresa Wasilewska pracuj¹ca z Grzegorzem od kilku lat w zespole teatralnym
przy £obeskim Domu Kultury oraz
Anna Nowakowska przygotowuj¹ca
Zuzannê do przegl¹dów teatralnych z
ramienia Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie.
Trzeba zaznaczyæ, i¿ sukces Zuzanny Soli w Ma³ym Konkursie Recytatorskim jest ju¿ kolejnym, gdy¿ w ubieg³ym roku województwo zachodniopo-

morskie reprezentowa³a Katarzyna
Dawlud, uczennica ³obeskiego gimnazjum, która na konkursie ogólnopolskim zajê³a pierwsze miejsce.
Jak widaæ w m³odych ludziach drzemie ogromny potencja³. Nale¿y tylko
systematycznie kszta³towaæ ich talent.
Opiekun Ko³a Recytatorskiego
przy Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie - Jolanta Czajka.
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VI miejsce na Szkolnej Gie³dzie Turystycznej

XII Fina³ Olimpiady Ekologicznej w Resku

Szko³a Podstawowa
w Dobrej wyró¿niona

Powiatowo o ekologii

W dniu 9 maja br. w Szczecinie
odbywa³ siê festyn „Piknik nad
Odr¹”. Jedn¹ z imprez tego festynu by³ Ogólnopolski Przegl¹d
Szkolnej Gie³dy Turystycznej
„Przygoda”. Szko³a Podstawowa
w Dobrej, która zajê³a w przegl¹dzie wojewódzkim II miejsce, reprezentowa³a województwo zachodniopomorskie.
W przegl¹dzie zaprezentowa³o
siê 14 szkó³ podstawowych reprezentuj¹cych 7 województw. Wyst¹piliœmy w konkursie „Œwiat w Zmys³ach”, w którym przedstawiliœmy
stoisko o Grecji. Grupa uczniów obs³uguj¹ca stoisko musia³a wykazaæ
siê wiadomoœciami o historii i teraŸniejszoœci Grecji, zwiedzaj¹cy stoisko mogli delektowaæ siê potrawami tradycyjnymi dla tego kraju, a
wystrój stoiska by³ charakterystyczny dla przedstawianego kraju. Ze-

spó³ z naszej szko³y za swoj¹ prezentacjê otrzyma³ wyró¿nienie za
zajêcie VI miejsca. Zespó³ uczniów:
Kamila Durkowska, Ewelina Mantur, Marta Michalik, Klaudia Dominiczak, Anna Wojna, Artur Sad³owski i Jakub Wrona przygotowa³ program i stoisko pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Beœka, Ma³gorzaty Joñca, Jolanty £ukomskiej, Barbary Kata, Wioletty Augustyn, Doroty Grzywacz i Jolanty Rzepeckiej.
Du¿ej pomocy w organizacji stoiska
udzielili równie¿ pracownicy szko³y. Gratulujemy osi¹gniêcia i ¿yczymy dalszych sukcesów. Nagrod¹ za
otrzymane wyró¿nienie jest mo¿liwoœæ wyjazdu zespo³u na 3-dniow¹
wycieczkê do Kotliny K³odzkiej
(nagrodê ufundowa³o Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w
Srebrnej Górze). Otrzymaliœmy
równie¿ drobne upominki od ambasadora Grecji w Polsce.
(o)

W pi¹tek 8 maja br., do Centrum Kultury w Resku przyjecha³y
i przysz³y przedszkolaki z oddzia³ów przedszkolnych z Dobrej, Siedlic, £osoœnicy, Starogardu, £abunia Wielkiego Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim, œwietlicy z Lubienia Dolnego oraz z Przedszkola Miejskiego w Resku. Okazj¹
do tego spotkania by³ XII Fina³
Olimpiady Ekologicznej pod has³em „Stawiamy na zielone”.
Do udzia³u zosta³y zaproszone
wszystkie szko³y i przedszkola z powiatu ³obeskiego. W tym roku, po raz
pierwszy, Fina³ Olimpiady podzielony zosta³ na dwa etapy: dla przedszkolaków w dniu 8 maja i dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i œrednich, który odbêdzie siê
15 maja.
W ramach Olimpiady zosta³y og³oszone konkursy: plastyczny i fotograficzny. Dzieci z przedszkola otrzyma³y zadanie wykonania planszy pod has³em „Las pe³en niespodzianek –
mieszkañcy lasu”. Wyniki konkursu
podsumowano wraz z wrêczeniem
nagród podczas pi¹tkowego Fina³u.
Wszystkich uczestników (ok. 200
dzieci) i zaproszonych goœci powita³a
dyrektor Centrum Kultury pani Anna
Bogdañska, zapraszaj¹c do powiedzenia kilku s³ów przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej pani¹ Barbarê Basowsk¹ i pana Henryka Janowskiego
z Nadleœnictwa w Resku. Dyrektor
serdecznie podziêkowa³a sponsorom
za wsparcie Olimpiady: Starostwu
£obeskiemu, Urzêdowi Miejskiemu
w Resku, Nadleœnictwu w Resku oraz
Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi.
Pani Basowska z panem Janowskim
wrêczyli nagrody za najpiêkniejsze
prace dla grupy 6-latków z Oddzia³u
Przedszkolnego z Siedlic (op. p. A.
Wójcik) - I miejsce, dla grupy 6-latków z Przedszkola Miejskiego w

Resku (op. p. K. Kaczor) – II miejsce
i dla grupy 6-latków z Przedszkola
Miejskiego w Resku (op. p. M. Knap)
– III miejsce. Wszystkie oddzia³y
przedszkolne dosta³y dyplomy i upominki za udzia³ w Olimpiadzie i w
warsztatach, które z rozpoczê³y siê po
czêœci oficjalnej i po obejrzeniu
przedstawienia w wykonaniu dzieci
pod kierunkiem pani K. Kaczor zatytu³owanego „Witaj wiosno”.
Przedszkolaki wziê³y udzia³ w
warsztatach muzycznych i plastycznych , a tak¿e otrzyma³y poczêstunek
z „Kuchni pe³nej smaków”. Wszystkie
dzieci zosta³y podzielone na grupy i w
œciœle wyznaczonym czasie bra³y
udzia³ w poszczególnych warsztatach.
I tak pan Jacek Gajdzis w warsztatach
muzycznych uczy³ dzieci piosenki
„Leœne duszki”, przy okazji tworz¹c z
nimi instrument muzyczny, którym
dzieci pochwali³y siê na zakoñczenie
warsztatów. Nastêpnie by³y warsztaty
pt. „Mania pakowania”, gdzie dzieci
przebiera³y jedno dziecko za Ekoludka, wykorzystuj¹c odpady w formie
worków, butelek plastikowych, kartonów, kapsli i pude³ek. W tym czasie
inna grupa tworzy³a piêkne wiosenne
kwiatki, a inna transparent „Las pe³en
niespodzianek”.
Na zakoñczenie wszystkie dzieci
spotka³y siê w sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie razem zaœpiewa³y
piosenkê „Leœne duszki” wtóruj¹c sobie grzechotkami zrobionymi na zajêciach i odmaszerowa³y w kolorowym
korowodzie ulicami Reska, nios¹c
kwiatki i transparent, wywo³uj¹c
uœmiech na twarzach mieszkañców.
Dyrektor Centrum serdecznie
dziêkuje dzieciom i ich opiekunom za
tak liczne przybycie, a pracownikom
Przedszkola Miejskiego w Resku
wraz z pani¹ dyrektor Barbar¹ Woszczyñsk¹, która by³a goœciem i dobrym
duchem Olimpiady, za pomoc w przygotowaniu materia³ów na zajêcia
warsztatowe.
Alicja Tichanów
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Z koszyka natury
¯urawina
Niemal ka¿dy mieszkaj¹cy w
naszym regionie zna ¿urawinê
b³otn¹, rosn¹c¹ u nas dziko na torfowiskach.
Niegdyœ by³a to powszechna
roœlina wystêpuj¹ca w bagiennych
lasach, jednak na skutek osuszania
bagien wystêpuje ona coraz rzadziej. Póki jeszcze jest, warto zapoznaæ siê z jej wspania³ymi w³aœciwoœciami leczniczymi i zapobiegaj¹cymi wiele chorób.
Owoce tej roœliny w medycynie
ludowej od dawna stosowane by³y
do leczenia zapaleñ dróg moczowych, kamicy nerkowej, jako œrodek wzmacniaj¹cy odpornoœæ organizmu, a tak¿e przy chorobach
serca.
Do ³ask powróci³a ca³kiem niedawno, gdy to naukowcy zaczêli
badaæ jej w³aœciwoœci lecznicze.
Badania przeprowadzane w czêœci
na grupie kobiet w czêœci laboratoryjnie udowodni³y, ¿e ta roœlinka posiada korzystny efekt leczenia w zapaleniach dróg moczowych i mia¿d¿ycy.
¯urawina posiada bogate zasoby naturalnej witaminy C i z tego
powodu zalecano sok z ¿urawin na
przeziêbienia. Jest równie¿ ona
bogatym Ÿród³em naturalnych antyoksydantów o sile dzia³ania porównywalnej z czerwonym winem, co powoduje, ¿e wskazania
do stosowania ¿urawin s¹ szerokie.
Szczególnie jednak zaleca siê
je we wszystkich zaka¿eniach
uk³adu moczowego, zw³aszcza
tych nawracaj¹cych, kiedy leki
przeciwbakteryjne stosujemy czêsto i przewlek³e. Jeœli lubimy miê-

so i mamy sk³onnoœæ do kamicy
nerkowej, powinniœmy piæ sok
¿urawinowy.
Najzdrowszy jest œwie¿o wyciœniêty sok. Owoce ¿urawiny mo¿na
równie¿ zamroziæ i przechowywaæ
przez kilka miesiêcy. Sok z zamro¿onych owoców niewiele traci ze
swych od¿ywczych i leczniczych
w³aœciwoœci.
Owoce ¿urawiny wspomagaj¹
wzrost dobroczynnej mikroflory
jelitowej podczas, gdy niszcz¹
szkodliwe bakterie. Substancje
zawarte w owocach ¿urawiny:
maj¹ dobroczynne dzia³anie na
uk³ad pokarmowy oraz jamê ustn¹.
Picie soku z ¿urawiny w znacz¹cy
sposób wspomaga niszczenie bakterii H. pylori, g³ównych winowajców choroby wrzodowej ¿o³¹dka i
dwunastnicy. Antybiotykoterapia
w tym przypadku, jest skuteczniejsza, jeœli dodatkowo podczas niej
wypija siê sok z ¿urawiny. Owoce
¿urawiny zapobiegaj¹ tworzeniu
siê kamieni nerkowych. Kolejnym
atutem ¿urawiny jest obni¿anie
stê¿enie cholesterolu LDL a podwy¿szaj¹ HDL. Niskie stê¿eni
cholesterolu HDL jest znanym
czynnikiem ryzyka chorób uk³adu
sercowo naczyniowego. Te bagienne owoce pomagaj¹ równie¿
w zdrowieniu po zawale, wprawdzie nie zapobiegaj¹ im, ale mo¿e
zmniejszaæ jego rozleg³oœæ. Prawdopodobnie owoce ¿urawiny zapobiegaj¹ równie¿ nowotworom.
Badania w tym kierunku s¹ jeszcze
ma³o zaawansowane, ale wyniki s¹
doœæ obiecuj¹ce. To dzia³anie wynika z du¿ej zawartoœci substancji
antyoksydacyjnych w owocach
¿urawiny.

Przeciwwskazania
Nie ka¿dy jednak mo¿e korzystaæ z dobroczynnego dzia³ania
¿urawiny, a to z tego wzglêdu, ¿e zawiera ona szczawiany. Dlatego te¿
osoby z istniej¹cymi ju¿ i nieleczonymi kamieniami nerkowymi powinny unikaæ produktów zawieraj¹cych tê substancjê. Poza tym szczawiany utrudniaj¹ wch³anianie jelitowe wapnia. Z tego wzglêdu spo¿ywanie ¿urawiny nie jest wskazane
dla osób z osteoporoz¹. Po drugie
¿urawiny powinny unikaæ osoby
przyjmuj¹ce leki zawieraj¹ce warfarynê. Jest to lek o dzia³aniu przeciwzakrzepowym.

Najlepszy ze wzglêdów terapeutycznych jest œwie¿o wyciskany sok
z owoców. Sok naj³atwiej otrzymaæ
wyciskaj¹c owoce, które ze wzglêdu na sezonowoœæ zbiorów i du¿e
ró¿nice w cenie ¿urawin wiosn¹ i jesieni¹, warto jest kupiæ na zapas i zamroziæ. Mro¿enie owoców nie powoduje utraty ich korzystnych w³aœciwoœci. Zastosowanie ¿urawin w
formie kompotów i d¿emów, w celach fitoteraputycznych jest niekorzystne ze wzglêdu na to, ¿e gotowanie ¿urawin niszczy zwi¹zki chemiczne odpowiedzialne za ich antybakteryjne dzia³anie.
mm •ród³o: Internet

Pomo¿e, a nie zaszkodzi
Cecylia Pokomeda
Pokrzywa
Obecnie jest najlepszy okres
zbierania pokrzywy ze wzglêdu na
fakt, i¿ w³aœnie teraz ma najwiêcej
w³aœciwoœci. Najlepiej te¿ zamroziæ
zapas na zimê. Mro¿ona bowiem nie
traci swoich wartoœci. Œcinamy 3-4
pary liœci od góry. Pokrzywê mo¿na
przyrz¹dzaæ jak szpinak:

– zaparzamy niewielk¹ iloœci¹
osolonej wody, przecedzamy i dajemy na gor¹cy t³uszcz na patelniê.
Sma¿ymy na prawie jednolit¹ masê.
Doprawiamy do smaku. Mo¿na zaprawiæ œmietan¹ z m¹k¹ lub zasma¿k¹, na koñcu dodaæ jajka (jedno na jedn¹ porcjê).
Pokrzywa zawiera du¿e iloœci
¿elaza ³atwo przyswajanego przez
organizm, uzupe³nia ¿elazo we
krwi. Spo¿ywamy tylko wówczas,
gdy nam smakuje i do czasu, gdy
smakuje.
W nastêpnym wydaniu: Jak zrobiæ wino z mniszka lekarskiego
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Resko te¿ ma „Orlika”
(RESKO). 8 maj, to kolejna
data, która na sta³e zapisa³a siê na
kartach historii tego miasta. W
tym dniu mia³o miejsce uroczyste
otwarcie Orlika 2012 przy Szkole
Podstawowej.
Bia³o-czerwona flaga oraz balony w kolorach narodowych, którymi
przyozdobiono Orlika 2012, bezpoœrednio nawi¹zywa³y do 64. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej;
do tej rocznicy nawi¹za³ równie¿ w
swoim przemówieniu burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Na uroczystoœæ otwarcia boiska
byli m.in.: Witold Jab³oñski wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego, ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz, Antoni Gutkowski starosta powiatu ³obeskiego, Ryszard
Sola burmistrz £obza, Dorota Kisiel
sekretarz gminy Dobra, Józef Wypijewski wójt Radowa Ma³ego, przewodnicz¹ca RM Barbara Basowska
i radni oraz gospodarz – burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
Bo¿ena Tomecka w swojej przemowie wykorzysta³a s³owa „Ody do
Sportu” Pierre de Coubertina, które
od wielu lat s¹ drogowskazem dla
niejednego prawdziwego sportowca.
– „O Sporcie, tyœ jest Piêkno!
Tyœ architektem budowli ludzkiego
cia³a, które rzeŸbione szlachetnym
wysi³kiem staje siê czar¹ wznios³oœci. Tyœ mistrzem niezrównanym
proporcji i równowagi, ty stwarzasz
harmoniê, ty nadajesz rytm ruchom,
si³ê zdobisz wdziêkiem.”
– W edukacji szkolnej piêkne s¹
takie chwile, gdzie wspólnie mo¿emy œwiêtowaæ otwarcie zespo³u
ogólnodostêpnych boisk sportowych wybudowanych w ramach

programu „Moje Boisko Orlik 2012
- powiedzia³a dyrektor Szko³y Podstawowej Bo¿ena Tomecka.

Podczas otwarcia
boiska zadbano o zachowanie pe³nego ceremonia³u szkolnego,
tote¿ na pocz¹tku zosta³
wprowadzony sztandar,
odœpiewano hymn pañstwowy i hymn szkolny.
G³os na mównicy zabrali równie¿: burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski, wicemarsza³ek
Witold Jab³oñski, przewodnicz¹ca Rady Miasta Barbara Basowska,
po czym uroczyœcie
przeciêto wstêgê. Nim
wstêga dotknê³a ziemi
w niebo wzlecia³y bia³e
i czerwone balony.
Nowy obiekt sportowy poœwiêci³ ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz.
Po wyprowadzeniu sztandaru

szko³y i zakoñczeniu czêœci oficjalnej, nadszed³ czas na wystêpy zespo³u artystycznego oraz wypróbowanie nowego boiska. Mo¿liwoœæ
strzelenia pierwszych goli do bramki zarezerwowano dla zaproszonych goœci. PóŸniej nadszed³ czas
na rozgrywki meczy pi³ki no¿nej
klas IV-VI, a dla najm³odszych
uczniów klas I-III przygotowano
gry i zabawy.
„Moje Boisko-Orlik 2012”, to
kompleks sportowy sk³adaj¹cy siê
m.in. z: boiska pi³karskiego, boiska
wielofunkcyjnego do pi³ki koszykowej i siatkowej oraz zaplecza sanitarnego. Œrodki finansowe na ten cel
pochodz¹ z bud¿etu pañstwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokoœci 333 tys. z³, z bud¿etu
Województwa Zachodniopomorskiego w takiej samej wysokoœci, a
pozosta³¹ czêœæ stanowi wk³ad w³asny gminy.
mm

Hat-trick Marcina Grynkiewicza na bie¿ni
(KOSZALIN). £obeski sportowiec Marcin Grynkiewicz wyrasta na gwiazdê m³odzie¿owej
lekkiej atletyki w kraju. W bie¿¹cym sezonie potrafi³ zdobyæ 3krotnie tytu³ mistrza Polski, czyli
zaliczyæ sportowy hat trick.

Foto: archiwum

Zaj¹³ kolejno z³ote medale w
Halowych Mistrzostwach Polski na
400 m (Spa³a), Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Prze³ajach na
4 km (Zamoœæ), Mistrzostwach Polski Juniorów w Prze³ajach na 3 km
(Olszyna).
W sobotê, 9 maja, na stadionie
lekkoatletycznym w Koszalinie odby³y siê ogólnopolskie zawody pn.
„Miting Otwarcia Sezonu 2009 KS

Ba³tyk Koszalin”. W czêœci inauguracyjnej sezonu na bie¿ni œwietnie
wystartowa³ ³obzianin, aktualnie
cz³onek kadry narodowej i zawodnik LKS Pomorze Stargard Szczeciñski – Marcin Grynkiewicz.
Jako najlepszy 400.metrowiec
w Polsce w kategorii juniorów
(mistrz kraju na bie¿ni i w hali) na
tartanie w Koszalinie zwyciê¿y³ w
dwóch biegach „s¹siaduj¹cych” ze
swoj¹ podstawow¹ konkurencj¹.
W biegu na 200 m zaj¹³ I miejsce
w czasie 21,52 s, ustanawiaj¹c nowy
rekord ¿yciowy (poprzedni 21,88
s). W innej konkurencji, w biegu na
600 m tak¿e odniós³ zwyciêstwo z
wynikiem 1:19,14 min.
Rezultaty osi¹gniête przez Mar-

cina Grynkiewicza œwiadcz¹ o prawid³owym, solidnym przygotowaniu do bardzo wa¿nego w jego karierze sezonu 2009.
Formê w okresie przygotowawczym szlifowa³ w swoim klubie pod
nadzorem trenera Zbigniewa Krzyœka oraz na obozach górskich i na
Cyprze z trenerem kadry 400.metrowców Piotrem Kuczkowskim.
Oprócz g³ównego startu w obronie
tytu³u Mistrza Polski Juniorów
(S³upsk) czeka go w dniach 2326.lipca br. udzia³ w reprezentacji
narodowej indywidualnie na 400 m
i w sztafecie 4 x 400 m na Mistrzostwach Europy Juniorów w Nowym
Sadzie w Serbii.
Z. Bogdanowicz
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Pora¿ka Sarmaty ze skandalem w tle
Pi¹tkowy mecz Sarmaty Dobra
rozegrany na boisku w Szczecinie
Skolwinie zakoñczy³ siê zas³u¿onym zwyciêstwem Œwitu Skolwin
4:0 (2:0). I z tego powodu sk³adamy
zawodnikom gospodarzy szczere
gratulacje. Jednak zamiast relacji z
meczu, chcia³bym opisaæ ca³¹
„otoczkê”, jaka towarzyszy³a temu
spotkaniu.
Przed meczem Prezes Œwitu
Pawe³ Adamczak, zwróci³ siê do
Zarz¹du Sarmaty o prze³o¿enie
meczu, rzekomo na proœbê policji,
gdy¿ w sobotê ze wzglêdu na ochronê innych imprez, policja nie by³a w
stanie ochroniæ naszego meczu.
Jako klub nigdy w takich sprawach
nie byliœmy przeciwni i wyraziliœmy
zgodê na prze³o¿enie. Jakie¿ by³o
nasze zdziwienie, kiedy w pi¹tkowym wydaniu „G³osu Szczeciñskiego” przeczytaliœmy, ¿e wed³ug Prezesa Œwitu Paw³a Adamczaka, mecz
zosta³ prze³o¿ony ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwo ze strony pseudokibiców Sarmaty i koniecznoœæ
mobilizacji przed nimi znacznych
oddzia³ów porz¹dkowych. OdpowiedŸ na tak postawion¹ proœbê ze
strony klubu Sarmata by³aby negatywna, gdy¿ jako klub uwa¿amy, ¿e
to generalnie nie kibice Sarmaty stanowi¹ zagro¿enie. Wprost przeciwnie, to kibice Sarmaty byli nieraz
obiektem ataku ze strony kibiców
gospodarzy w roku ubieg³ym m.in.
w Gryficach i w Wêgorzynie. Dobra
jest ma³ym œrodowiskiem, nasi kibice s¹ dla nas znani personalnie i
¿aden z nich nie jest zagro¿eniem.
Zarz¹d Œwitu poszed³ po najprostszej linii: ¿eby zlikwidowaæ zagro¿enie (ze strony w³asnych kibiców,
gdy¿ to oni stanowi¹ zagro¿enie np.:

przed trzema laty w Dobrej, kiedy
ich chuligañskie wybryki zakoñczy³y siê po interwencji naszej Powiatowej Policji) to najlepiej nie dopuœciæ na mecz kibiców goœci, poprzez
ró¿ne restrykcje m. in. zaporow¹
cenê biletów (15 z³), czy obowi¹zek
przedmeczowej rejestracji (do
godz. 12.00 w pi¹tek). Argumentacja Prezesa Œwitu, ¿e z tych cen musi
zap³aciæ za ochronê meczu jest co
najmniej œmieszna (jakby nie by³o
kibiców z Dobrej, to czym by zap³aci³ za ochronê?). Nas, tzn. ludzi z
Dobrej, uderzy³a wrêcz niespotykana iloœæ lokalnego szowinizmu, z
jakim spotkaliœmy siê na obiekcie w
Skolwinie. Prezes klubu prowadz¹cy konferansjerkê nie potrafi³
wznieœæ siê ponad jakieœ pseudo kibicowskie podzia³y i przywitaæ zespó³ goœci, przedstawi³ tylko swój
zespó³, t³umacz¹c siê publicznie, ¿e
nie dosta³ protoko³u ze sk³adami.
Gdy w trakcie meczu zaoferowa³em
mu swoj¹ pomoc chc¹c podaæ sk³ad
Sarmaty, stwierdzi³, ¿e jego sk³ad
Sarmaty nie interesuje. Przez ca³y
mecz komentowa³ wydarzenia na
boisku, niejako wymuszaj¹c decyzje sêdziego. W drugiej po³owie po
jednym niby faulu zawodnika Sarmaty, krzycza³ do sêdziego przez
g³oœniki cyt. „faul bez pi³ki”. Dobrze, ¿e po przerwie zawody prowadzi³ sêdzia niemiecki, gdy¿ nie znaj¹c jêzyka polskiego nie reagowa³
na s³owa Prezesa - konferansjera.
Przez ca³y mecz Prezes – konferansjer kilkakrotnie „ucisza³” grupkê
ok. 20 kibiców Sarmaty, ani razu nie
zwracaj¹c siê do, tak¿e niestosownie zachowuj¹cych siê pseudo kibiców Œwitu.
O tym jaka jest atmosfera na tym

Tylko Mewa wygra³a
Teraz derby w Radowie Ma³ym
- o przetrwanie
W tej kolejce, z naszych powiatowych dru¿yn, wygra³a tylko
Mewa Resko, z ostatni¹ ekip¹ w tabeli - Vielgovi¹ Szczecin, po celnych strz³ach Cichego i Cytowicza.
Obaj 5-ligowcy zaliczyli pora¿ki, w tym Sarmata - wysok¹, i ju¿
tylko 3 punkty dziel¹ Sarmatê od
Sparty Gryfice. Sparta wêgorzyñska nie sprosta³a K³osowi i straci³a
punkty i j¹ te¿ dzieli niewiele, bo
zaledwie 4 punkty, od przedostatniej w tabeli Stali z Lipian. Teraz
wa¿ny mecz w Wêgorzynie z ostatnim w tabeli Mieszkiem Mieszkowice, ale on te¿ walczy o utrzymanie
i mo¿e byæ ciê¿ko.
Radovia otrz¹snê³a siê ju¿ po
wysokiej pora¿ce i zaliczy³a ca³kiem

niez³y wynik w Œwinoujœciu z Flot¹
przegrywaj¹c zaledwie 2:3. Jak na
Flotê, która jeszcze niedawno mierzy³a w awans, to ca³kiem dobrze.
Œwiatowid przegra³ z liderem Pomorzaninem Nowogard, ale kto
myœla³, ¿e bêdzie inaczej, by³ fantast¹. Do zespo³u powróci³ Kulczyñski i trzeba poczekaæ, a¿ siê
zaaklimatyzuje, bo to du¿e wzmocnienie. Ci¹gle brakuje zgrania i tego
czegoœ, co pozwala wygrywaæ.
Ciekawie wiêc zapowiadaj¹ siê
derby „o przetrwanie” pomiêdzy
Radovi¹ i Swiatowidem w najbli¿sz¹ sobotê o godz. 16. w Radowie Ma³ym. Kto by pomyœla³, ¿e po
tylu latach £obez z Radowem bêd¹
walczyæ o utrzymanie w lidze. (kar)

„sportowym” obiekcie da³ wyraz
Kierownik dru¿yny gospodarzy,
który w relacji pomeczowej na Ligowcu, by³ mocno zdziwiony, ¿e na
mecz dotar³a grupka kibiców goœci,
bo ju¿ od wielu miesiêcy nikt z kibiców goœci tu nie zawita³. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co nas
spotka³o tu¿ po wyjeŸdzie ze stadionu. Mimo asysty kilku radiowozów
policji (wed³ug publicznych s³ów
Prezesa Œwitu, mieli nas chroniæ
przed pseudo kibicami Sarmaty),
jakiœ miejscowy chuligan wybi³ kamieniem szybê, tu¿ za siedzeniem
kierowcy, w autobusie z zawodnikami. Co mog³oby siê staæ, gdyby kamieñ trafi³ w kierowcê bêd¹cego w
ruchu autobusu? Taka napaœæ na
zawodników Sarmaty zdarzy³a siê
chyba po raz pierwszy w historii
klubu, przynajmniej osoby, które
by³y obiektem ataku, nic takiego
wczeœniej (na szczêœcie) nie doœwiadczy³y.
W zaistnia³ej sytuacji Zarz¹d
Sarmaty w trosce o bezpieczeñstwo
swoich zawodników, zastanawia siê
nad odmow¹ rozegrania na boisku w
Skolwinie meczu juniorów zaplanowanego na czwartek 14 maja na
godz. 18.00.
Patrz¹c na wyniki Œwitu w ostatnim sezonie i po moich ostatnich doœwiadczeniach widzê wyraŸnie, ¿e
sukces klubu ze Skolwina robi
„otoczka” na w³asnym stadionie.
Dowodem na to s¹ jego s³abe wyniki
na wyjazdach: 2 zwyciêstwa, 4 remisy i 5 pora¿ek. Tylko gdzie tu jest
duch sportu i fair play? O tym jak siê
„pompuje ten balon”, œwiadczy te¿
liczba widzów podawana m.in. na
Ligowcu, najczêœciej 350, gdy w
rzeczywistoœci tych osób jest najwy¿ej, ok. kilkudziesiêciu, o czym
œwiadcz¹ zamieszczone tam zdjêcia
z meczu. Tylko czemu i komu ma to
s³u¿yæ?
estan

Wyniki 22 kolejki i tabele
V liga
Kluczevia Stargard – Mieszko
Mieszkowice 3:1, K³os Pe³czyce –
Sparta Wêgorzyno 2:1, Arkonia Szczecin – Woda-Piast II Rzecko 4:0, GKS
Mierzyn – Polonia P³oty 1:2, Sparta
Gryfice – Osadnik Myœlibórz 2:1,
Iskierka Szczecin – Odra Chojna 0:0,
Œwit Szczecin – Sarmata Dobra 4:0, Stal
Lipiany – Orze³ Trzciñsko-Zdrój 2:2.
1. Sarmata Dobra
2. Sparta Gryfice
3. Kluczevia Stargard
4. Œwit Szczecin
5. Arkonia Szczecin
6. K³os Pe³czyce
7. GKS Mierzyn
8. Woda-Piast II Rzecko
9. Osadnik Myœlibórz
10. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
11. Sparta Wêgorzyno
12. Polonia P³oty
13. Odra Chojna
14. Iskierka Szczecin
15. Stal Lipiany
16. Mieszko Mieszkowice

47 49:26
44 31:25
41 46:27
37 41:22
37 34:16
31 29:32
30 38:38
28 30:41
27 33:36
27 48:46
25 28:32
24 25:34
24 25:38
24 33:45
21 23:43
19 20:32

Klasa okrêgowa
Œwiatowid £obez – Pomorzanin
Nowogard 1:4, Flota II Œwinoujœcie –
Radovia Radowo Ma³e 3:2, Promieñ
Mosty – Wicher Brojce 3:1, Fagus Ko³bacz – KP Chemik II Police 5:3, Ehrle
Polska Dobra Szcz. – Ina Iñsko 1:0,
Pogoñ II Szczecin – Korona Stuchowo
1:2, D¹brovia Stara D¹browa – Masovia Maszewo 2:3, Vielgovia Szczecin –
Mewa Resko 1:2.

1. Pomorzanin Nowogard
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Korona Stuchowo
4. Masovia Maszewo
5. KP Chemik II Police
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Wicher Brojce
8. Pogoñ II Szczecin
9. Ina Iñsko
10. Mewa Resko
11. Promieñ Mosty
12. D¹brovia Stara D¹b.
13. Fagus Ko³bacz
14. Œwiatowid £obez
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

V liga
Granie
23 kolejka 16.05
Sparta Gryfice – Kluczevia Stargard
Osadnik Myœlibórz – Stal Lipiany
Sarmata Dobra – GKS Mierzyn
Polonia P³oty – Arkonia Szczecin
Woda-Piast II Rzecko – K³os Pe³czyce
Sparta Wegorzyno – Mieszko Mieszkowice
16.00 Odra Chojna – Œwit Szczecin
18.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Iskierka Szczecin
Klasa okrêgowa
23 kolejka 16.05
Promieñ Mosty – Pogoñ II Szczecin
Wicher Brojce – Flota II Œwinoujœcie
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin
15.00 Mewa Resko – D¹brovia Stara D¹browa
15.00 KP Chemik II Police – Korona Stuchowo
16.00 Radovia Radowo Ma³e – Œwiatowid £obez
16.00 Masovia Maszewo – Ehrle Polska Dobra Szcz.
17.00 Ina Iñsko – Fagus Ko³bacz

50 57:16
43 50:28
42 46:31
41 58:36
40 48:29
39 64:42
33 43:35
33 52:38
31 42:33
29 19:28
29 39:51
28 36:37
24 30:42
21 33:46
11 21:86
3 18:78

w planie
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Policyjny konkurs
dla najm³odszych

(WOJTASZYCE). Policjanci
z Posterunku Policji w Dobrej nie
zapominaj¹ o swoich najm³odszych mieszkañcach, nawet tych,
którzy mieszkaj¹ w ma³ych wiejskich miejscowoœciach.
W dniu 11 maja kontynuowali
rozpoczête kilka dni temu spotkania
z uczniami Szko³y Podstawowej w
Wojtaszycach. Na poprzednich spotkaniach przekazali uczniom wiedzê dotycz¹c¹ bezpiecznego postêpowania w sytuacjach zagro¿enia,
zorganizowali pokaz tresury psa
oraz pokazali jak postêpowaæ w

przypadku ataku niebezpiecznego
zwierzêcia. Tym razem asp. Piotr
Opieka i st. sier¿. Sebastian Szyliñski przeprowadzili konkurs z wiedzy dotycz¹cej bezpieczeñstwa dla
uczniów klas IV-VI.
Najlepszym uczniem w konkursie okaza³ siê Kornel Iwonicz, drugi
miejsce zdoby³ Mateusz Albiniak,
trzecie: Martyna Zalewska, Bart³omiej Polewak, Dominika Rojek,
Krystian Mi³ek, Dawid Mi³ek iAnd¿elika Sedek. Uczniowie oprócz
gratulacji otrzymali od policjantówdrobne upominki. Gratulujemy! (p)

Stra¿acy obchodzili swoje œwiêto
W sobotê, 9 maj¹, w Œwidwinie
odby³y siê obchody wojewódzkie
Dnia Stra¿aka. Uczestniczy³a w
nich delegacja jednostki ³obeskiej
ze sztandarem.
Uroczystoœæ zgromadzi³a stra¿aków zawodowych i ochotników z
ca³ego województwa oraz wielu zaproszonych goœci: parlamentarzystów, przedstawicieli w³adz wojewódzkich, samorz¹dowych i wielu
instytucji i s³u¿b, wspó³pracuj¹cych
na co dzieñ ze stra¿¹ po¿arn¹. Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹
Msz¹ œw. w koœciele mariackim,
koncelebrowan¹ przez biskupa
Krzysztofa Zadarko. Przebiega³y w
cieniu tragedii w Kamieniu Pomorskim. Komendant wojewódzki Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej Henryk
Cegie³ka poprosi³ uczestników o
uczczenie minut¹ ciszy ofiar po¿aru. Zapowiedzia³ zmiany w systemie.
- Podjêliœmy siê ogromnego
wyzwania budowy systemu powiadamiania ratunkowego. Umo¿liwi
to b³yskawiczne przyjêcie zg³oszenia o zdarzeniach. Nie zapominamy
tak¿e o doposa¿eniu naszych jednostek w nowoczesny sprzêt. - powiedzia³.
Obchody by³y okazj¹ do nagrodzenia i awansowania kilkudziesiêciu zas³u¿onych stra¿aków. Wœród
awansowanych znalaz³ siê stra¿ak z
£obza - Ireneusz Zachura, który
otrzyma³ stopieñ m³odszego aspiranta.
(r)

Druga od lewej delegacja z £obza ze sztandarem
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Policja uczy dzieci
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 4 bm. w Winnikach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystê Sylwestra G. Jak
siê okaza³o w trakcie badania mê¿czyzna mia³ 0.17 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwi kierowcy
samochodów
W dniu 4 bm. policjanci z £obza
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych samochodami. Pierwszy z
nich zosta³ zatrzymany o godz. 5.30
w £obzie, przy ul. Waryñskiego.
Zatrzymany Bogdan D. kierowa³
samochodem marki Polonez maj¹c
0.71 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Drugi z kieruj¹cych Jerzy T., jecha³ samochodem Daihatsu o godz. 9.05 na ul.
Koœciuszki. Ten kieruj¹cy mia³
0.67mg/l. Obaj odpowiedz¹ przed
s¹dem za pope³nione przestêpstwo,
za które grozi im do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 5 bm. o godz. 18.20, na
drodze Be³czna – Klêpnica, policjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem Zygmunta B. Po przeprowadzonym badaniu okaza³o siê, ¿e
mê¿czyzna mia³ 0.72 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Teraz
odpowie przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo, za które grozi mu
do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 6 bm. o godz. 10.15, na
drodze Dobra – Krzemienna, poli-

cjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali kieruj¹cego rowerem Jana K. Rowerzysta mia³ 0.82
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz stanie przed s¹dem,
gdzie grozi mu do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.

NietrzeŸwy motorowerzysta
W dniu 7 bm. o godz. 22.40 w
Wêgorzynie, na ul. Koœciuszki, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego motorowerem
Ryszarda W. Po przeprowadzonym
badaniu okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
mia³ 0.74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

W dniu 7 maja br. w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach odby³o siê spotkanie policjantów z
Posterunku Policji w Dobrej z
uczniami klas I-VI.
Z najm³odszymi przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego zachowania siê na drodze, ponadto dzielnicowy asp. Piotr Opieka pokaza³ tresurê psa s³u¿bowego
oraz omówi³ zasady zachowania siê

w przypadku ataku groŸnego zwierzêcia. Z klasami IV-VI dzielnicowy
obejrza³ film mówi¹cy o profilaktyce narkotykowej, uzale¿nieniach od
alkoholu, papierosów.
Dzielnicowy asp. Piotr Opieka
szczególnie „upodoba³” sobie szko³ê w Wojtaszycach, gdy¿ jak sam
mówi - zawsze spotyka siê tam z mi³ym przyjêciem ze strony pedagogów oraz wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów.
(o)

Zatrzymani poszukiwani
W dniu 7 bm. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
dokonali zatrzymania trzech mê¿czyzn, wobec których s¹d wyda³
nakaz doprowadzenia do Zak³adu
Karnego celem odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Ciekawostk¹ w
tym przypadku jest fakt, i¿ dwóch z
nich jest braæmi.

Wypadek drogowy
w Przemys³awiu
W dniu 8 maja br. o godz. 13.30
w Przemys³awiu dosz³o do wypadku drogowego. Pasa¿erka busa wysz³a zza pojazdu wprost przed nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Toyota,
kierowany przez Wojciecha S. W
wyniku uderzenia Jadwiga S. dozna³a urazu g³owy. Poszkodowan¹ z
miejsca wypadku zabra³ œmig³owiec do szpitala w Szczecinie.

Wyrok
Wyrokiem S¹du Rejonowego w Koszalinie X Wydzia³u – S¹du
Grodzkiego z dnia 20/04/2009 roku sygn. akt X K 295/09 skazano

Paw³a Wielosik
s. Mariana i Danuty z domu Januszkiewicz ur. 17/08/1978 r. w
Szczecinie za to, ¿e:
w dniu 20 paŸdziernika 2008 roku w Koszalinie prowadzi³ w ruchu l¹dowym samochód osobowy marki Mitsubishi o nr rej. ZLO P
853 znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci o stê¿eniu 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ prawomocny s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Œwinoujœciu VI Wydzia³
Grodzki sygn. akt. VI K 189/07, tj. za czyn z art. 178a par. 1 kk w
zw. z art. 244 kk przy zast. art. 11 par. 2 kk na kar?:
- roku pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 4 (czterech) lat próby,
- grzywny 150 (stu piêædziesiêciu) stawek po 10 (dziesiêæ) z³otych,
- orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (szeœciu) lat.

Zaproszenie do udzia³u
w XVIII Szczeciñskiej
PIELGRZYMCE ROWEROWEJ
na Jasn¹ Górê
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê
wakacje. Planujesz urlop? Chcesz
odpocz¹æ po ca³orocznym zmaganiu w szkole lub na uczelni? Pragniesz wypocz¹æ po trudach codziennej pracy? Zastanawiasz siê
jak ciekawie i po¿ytecznie spêdziæ
ten czas?
Masz zamiar pog³êbiæ swoje
¿ycie duchowe? A mo¿e w Twoim
¿yciu s¹ sprawy trudne, które chcesz
powierzyæ Bogu? Jeœli na którekolwiek z tych pytañ odpowiedzia³eœ
„tak”, koniecznie pojedŸ z nami na
pielgrzymkê! Na pewno pog³êbisz
swoje ¿ycie duchowe, odpoczniesz
psychicznie (wbrew pozorom równie¿ fizycznie), poznasz wielu ciekawych ludzi, inaczej spojrzysz na
otaczaj¹cy Ciê œwiat!
Pielgrzymka rozpoczyna siê 20
lipca w Szczecinie. Doje¿d¿amy na
Jasn¹ Górê w dniu 26 lipca. Jednak
pielgrzymi z £obza wraz z innymi
grupami, które do nas przybêd¹

(Stargard Szcz., Mieszkowice) wyruszaj¹ w pielgrzymi¹ - rowerow¹
wyprawê ju¿ 18 lipca (sobota) do
Benic (okolice Kamienia Pomorskiego). Nastêpnie – 19 lipca, wraz
z innymi grupami udajemy siê do
Szczecina, sk¹d 20 lipca wraz z ca³¹
pielgrzymk¹ (ok. 250 osób) wyruszamy na Jasn¹ Górê.
Od kilku lat £obzie jest reprezentowany przez sta³¹ grupê, ok.
dziesiêciu osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta grupa by³a liczniejsza.
Regulamin Pielgrzymki i szczegó³owe informacje, znajduj¹ siê na
stronie http://szczecinska-rowerowa.pl/index.php/regulamin/.
Zapisy i informacje dla pielgrzymów z powiatu ³obeskiego – kl.
Bartosz Rajewski, tel. (0)511-6450-63 (w godz. 14-15 i 19-20.30), email: cunctus@wp.pl
Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ
miejsc, zapisy trwaj¹ do 7 lipca.
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Kronika naszych mieszkañców
I Komunia Œwiêta Basi

I Komunia Œwiêta Edytki

I Komunia Œwiêta Sylwi

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

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

