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Zachodnie firmy
dojrza³y na Pomorzu
wiatrakowe Eldorado
Izba przyjêæ i chirurgia otwarte
WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH
Brykiet z wêgla brunatnego
Mo¿liwy transport.
Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.

Sto lat
dla Ewy
Matwijczak!!!
Czytaj na stronie 3

Reklama
w tygodniku

Tel. 913973730
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Szpital w Resku

Izba przyjêæ i chirurgia otwarte
(RESKO) Wiêcej piany na reskim szpitalu ju¿ ubiæ siê nie da –
mogê powiedzieæ po wys³uchaniu
dyrektora SP ZZOZ w Gryficach
Jacka Pietryki, który wczoraj na
posiedzeniu po³¹czonych komisji
Rady Powiatu £obeskiego przedstawi³ stan obecny szpitala w Resku.
Dyrektor Jacek Pietryka stawia
siê na ka¿de zaproszenie radnych
powiatu i cierpliwie odpowiada na
wszystkie pytania. Nikt nikomu nie
zatyka ust i wszystko toczy siê przy
otwartej kurtynie. Ju¿ ta sytuacja
stwarza ogromn¹ szansê, ¿e w koñcu bêdziemy mieæ normaln¹ s³u¿bê
zdrowia w naszym powiecie. Tytu³em wstêpu przypomnê jeszcze raz,
¿e dyrektor Pietryka jest in¿ynierem
i wyprowadzi³ gryficki szpital na
jedenaste miejsce wœród najlepszych szpitali w Polsce w rankingu
prowadzonym przez dziennik
„Rzeczpospolita”. To coœ znaczy.
Mo¿e te¿ coœ znaczyæ dla szpitala w
Resku i rozwoju s³u¿by zdrowia w
powiecie ³obeskim. Trudno, skoro
sami nie daliœmy rady, niech zrobi to
on.
Dyrektor Pietryka przyjecha³ na
komisjê Rady Powiatu z wiadomoœci¹, ¿e w³aœnie uruchomiono Izbê
przyjêæ i Oddzia³ Chirurgiczny.
Dzia³aj¹ od wczoraj. Do laboratorium przywieziono nowy sprzêt, do
innych pomieszczeñ nowe meble.
Okna zosta³y wymienione. Za tydzieñ lub dwa ma zostaæ otwarty
Oddzia³ Wewnêtrzny. Ma byæ lepiej
wyposa¿ony w sprzêt diagnostyczny. T³umaczy³, dlaczego zdecydowano siê na remont pomieszczeñ, co
wyd³u¿y³o czas otwarcia.
- Szpital zosta³ przejêty z dniem
1 stycznia br. Do niektórych pomieszczeñ weszliœmy po raz pierwszy. Z uwagi na ró¿nicê w wymogach miêdzy podmiotem prywatnym a publicznym, trzeba by³o dostosowaæ szpital do stanu zgodnego
z prawem, co wi¹za³o siê z uzupe³nieniem dokumentacji. - mówi³.
Remont by³ potrzeby, co pokaza³y zdjêcia, jakie zosta³y wykonane w szpitalu. W wielu miejscach, na
sufitach i œcianach, by³y zacieki.
Zosta³ naprawiony dach. Wiele pomieszczeñ nie nadawa³o siê do u¿ytkowania od zaraz, choæby kuchnia,
laboratorium, zaplecze. Trzeba by³o
je odnowiæ. Przy okazji odnaleziono dokumentacjê medyczn¹ pacjentów sprzed 2002 roku, o której nikt
nie wiedzia³, ¿e tu siê znajduje.
Zostanie przekazana likwidatorowi
ZOZ £obez, gdy¿ ZOZ Gryfice nie

s¹ nastêpc¹ prawnym ³obeskiego
ZOZ. Taka dokumentacja musi byæ
archiwizowana przez 20 lat.
Radny Zbigniew Pa³ubiak pyta³
o s³awetny ju¿ zakup przez Powiat
£obeski sprê¿arki i agregatu pr¹dotwórczego dla szpitala za kwotê ok.
150 tys. z³. Jednak co pytanie – to
bli¿ej krymina³u.
- Szpital dzia³a³ bez rezerwy
energetycznej – stwierdzi³ dyrektor
Pietryka. - Agregat by³ zepsuty –
doda³ inspektor Wies³aw Ma³y, co
znaczy³o, ¿e w razie wy³¹czenia
pr¹du lub awarii pacjentom mog³o
zagra¿aæ niebezpieczeñstwo, je¿eli
ich stan zale¿a³ od dzia³aj¹cej aparatury.
- To nadaje siê do prokuratury –
skomenowa³ jeden z goœci.
- Spê¿arki nie by³o w tlenowni,
by³a niesprawna linia przesy³owa,
wiêc tlen musia³ byæ noszony do sal
w butlach. - zauwa¿y³ Wies³aw
Ma³y.
Po zakupie agregatu i sprê¿arki
oraz naprawie tlenowni bezpieczeñstwo pacjentów zosta³o zapewnione
zgodnie ze standardami technicznymi i medycznymi. Podobnie z rentgenem, do której to aparatury uzupe³niono wymagan¹ dokumentacjê
(w tym przet³umaczono instrukcjê
na jêzyk polski). Ju¿ dzia³a. W najbli¿szym czasie zostanie zakupione
wyposa¿enie kuchni, które jest w
posiadaniu Gminy Resko.
- By³o tak, ¿e jedzenie by³o dowo¿one z restauracji. - zauwa¿y³
starosta Brodziñski.
Dyrektor Pietryka stwierdzi³, ¿e
mówienie o kontraktowaniu 70
³ó¿ek jest pomy³k¹, bo chodzi o 70
osobodni, a to siê inaczej rozk³ada
na ³ó¿ka. Chirurgia ma byæ chirurgi¹
planow¹, czyli dzia³aæ od poniedzia³ku do pi¹tku. Je¿eli ktoœ bêdzie
wymaga³ operacji w sobotê lub
œwiêta, trafi do Gryfic.
Prowadz¹cy obrady wspólnych
komisji radny Ryszard Sola w pewnym momencie, zwracaj¹c siê do
Zarz¹du Powiatu, stwierdzi³, ¿e powinien on realizowaæ zapis umowy,
który mówi, ¿e je¿eli szpital nie
dzia³a³ w pe³nym zakresie od 1

stycznia, to powinien p³aciæ karê, bo
w umowie by³o to zapisane.
- Zarz¹d musi coœ z tym zrobiæ.
- powiedzia³.
Zareagowa³ cz³onek Zarz¹du
Micha³ Kar³owski, pytaj¹c, co Sola
jako radny zrobi³ w minionej kadencji, by umo¿liwiæ wczeœniejsze wejœcie do szpitala, bo – przypomnia³ –
chirurgii i wewnêtrznego nie by³o
ju¿ od wrzeœnia. Wies³aw Ma³y
przypomnia³, ¿e zapis umowy
mówi, ¿e Powiat ma prawo stosowaæ kary, ale nie musi.
- Moje intencje zosta³y Ÿle zrozumiane. Po to siê spotykamy, by
zweryfikowaæ ró¿ne informacje. powiedzia³ Sola. Na zakoñczenie
okaza³o siê, ¿e Powiat £obeski
mo¿e mieæ dwóch przedstawicieli w
Spo³ecznej Radzie Szpitala gryfickiego. Jednak by tak siê sta³o, musi
to zostaæ przeprowadzone przez
obowi¹zuj¹ce procedury.
Co wynika z tej dyskusji? Szpital w Resku zostanie postawiony na
nogi wbrew sceptykom, z korzyœci¹
dla pacjentów, bo o nich najczêœciej
zapomina siê, bij¹c szpitaln¹ pianê.
Zawa¿y³em, ¿e dla dyrektora jednym z najwa¿niejszych elementów
dzia³ania jest zapewnienie pacjentom bezpieczeñstwa, wdra¿anie
standardów, procedur i dostosowywanie szpitala do obowi¹zuj¹cych
wymogów. Taki kierunek przyniós³
mu w Gryficach sukces, wiêc jest
nadzieja, ¿e przyniesie te¿ w Resku.
Oczywiœcie trzeba patrzeæ Gryficom na rêce, by pilnowaæ interesu
naszych pacjentów, ale to wymaga
rozs¹dku i merytorycznoœci, a nie
robienia s³ownych zadym i bicia
piany. Tak jak nikt do tej pory z krzycz¹cych nie wymaga³ od prezesa
Intermedu, Jacka Kargula, by kupowa³ agregat, naprawia³ tlenowniê,
rentgena, dach, rynny, malowa³
œciany i sadzi³ kwiatki przed szpitalem, tak niech teraz nie oczekuje, ¿e
dyrektor Pietryka zrobi wszystkim
dobrze, je¿eli sami sobie zrobiæ
dobrze do tej pory nie potrafiliœmy.
Dyrektor Pietryka mo¿e trochê sytuacjê poprawiæ, a to dla pacjentów i
tak sporo.
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Wybory so³tysów i rad so³eckich w drugiej
po³owie marca
(RADOWO MA£E) Mieszkañcy gminy Radowo Ma³e mog¹
powoli przymierzaæ siê do wyborów so³tysów i rad so³eckich w
swoich miejscowoœciach.
Na sesji w dniu 2 lutego radni
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
ustalili terminy wyborów w so³ectwach. Odbêd¹ siê one w drugiej
po³owie marca br. Ropoczn¹ siê
wyborami w Radowie Wielkim 14
marca, w nastêpnych dniach bêd¹
odbywaæ siê w poszczególnych wioskach, a zakoñcz¹ siê 25 marca wyborami w Radowie Ma³ym. Szczegó³owy kalendarz spotkañ podamy
przed rozpoczêciem wyborów. (r)

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Tygodnika £obeskiego napisaliœmy w
tytule artyku³u autorstwa Z. Majchrowicz: „Pamiêci 10 kwietnia”,
powinno byæ: „Pamiêci 10 lutego”.
Za pomy³kê przepraszamy.
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Areszt dla seryjnego Radar czy atrapa?
z³odzieja z Reska
Policjanci z Reska zatrzymali 26letniego mieszkañca gminy, który dokona³ kilkunastu przestêpstw na terenie okolicznych powiatów. Policjanci z £obza wykonuj¹c czynnoœci s³u¿bowe na terenie gminy Resko, zauwa¿yli jad¹cego quadem m³odego mê¿czyznê, który na widok policjantów
zacz¹³ uciekaæ porzucaj¹c swój pojazd. Zosta³ on natychmiast zatrzymany przez policjantów z £obza i Reska.Okaza³o siê, ¿e 26-latek jest dobrze znany organom œcigania i mia³
ju¿ dozór policyjny.
W toku dalszych czynnoœci mundurowi ustalili, ¿e quad, którym jecha³, pochodzi z kradzie¿y z terenu
Kalisza Pomorskiego. To nie koniec

przestêpstw, jakich dopuœci³ siê ten
m³ody cz³owiek. W trakcie przes³uchania przyzna³ siê do pope³nienia
dziesiêciu czynów, które g³ównie dotycz¹: kradzie¿y samochodów z terenu m.in. Reska, Karlina i Wa³cza. Na
swoim koncie mê¿czyzna ten ma tak¿e w³amania do samochodów i innych
pomieszczeñ na terenie Wêgorzyna i
Kalisza Pom.
W tych sprawach zosta³ tak¿e zatrzymany 25-letni mieszkaniec Reska, który tak¿e otrzyma³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mê¿czyŸni trafili do
aresztu na 3 miesi¹ce. Sprawa jest
rozwojowa, bo policjanci wykonuj¹
dalsze czynnoœci w tej sprawie. (kp)

Tygodzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw
Prokurator Rejonowy w £obzie informuje, ¿e w dniach od 21 do 25
lutego 2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, a w dniu 21 lutego 2011r. od
godz. 7.30 do 18.00 w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestêpstw” w
Prokuraturze Rejonowej w £obzie przy ulicy Sienkiewicza 4 prokuratorzy
pe³niæ bêd¹ dy¿ury, podczas którym osobom pokrzywdzonym przestêpstwem bêd¹ udzielane informacje o przys³uguj¹cych im uprawnieniach.

Kobieta naszego ¿ycia!
Rozs¹dna i nieroztropna, zaradna i rozrzutna, walcz¹ca i kochaj¹ca,
pomagaj¹ca i cierpi¹ca …. tyle w Niej wszystkiego,
¿e trudno to zebraæ w krótk¹ ca³oœæ, która by J¹ opisa³a…
Dla nas jesteœ najcudowniejsz¹ osob¹ na œwiecie,
bo to TY stworzy³aœ nam wspania³y dom, stworzy³aœ nas, wychowa³aœ i zaszczepi³aœ,
to co w ¿yciu najwa¿niejsze… Gani³aœ ze z³e i wskazywa³aœ to co dobre...
Zawsze przy nas jesteœ, w przyjemnych i tych mniej mi³ych chwilach. My to Ty…

Pracowita i zaradna jak PSZCZÓ£KA,
stawia czo³a wszystkim i wszystkiemu
jak TYGRYSICA,
wra¿liwa i kochaj¹ca jak KANGURZYCA.

Ewa Matwijczak - ¯ona, Mama, Babcia,
Królowa optymizmu i niewybrednych ¿artów
w³aœnie koñczy 50 lat i z tej okazji ¿yczymy Ci
wszystkiego co najlepsze na tym œwiecie ….
Strasznie Ciê Kochamy
Mê¿uœ, Dzieci i Wnuk

(RESKO-gmina). Od
strony P³ot, tu¿ za
Polickiem przy drodze
straszy atrapa radaru.
Zgodnie z nowym prawem
umieszczanie atrap jest
zakazane, pytanie tylko co
to jest atrapa?

Polak lubi filozofowaæ, tote¿
wprawdzie prawo mówi, by nikogo
w durnia nie robiæ „ku przestrodze”,
ale czy atrap¹ jest te¿ puszka, do
której od czasu do czasu mo¿na
w³o¿yæ radar?
A jeœli nie jest to atrapa, to dlaczego nie ma s³ynnej niebieskiej
tabliczki z napisem „kontrola radarowa”?
MM

Dop³aty do eternitu
(WÊGORZYNO). Mieszkañcy tutejszej gminy chêtnie pozbyliby siê eternitu, jednak nie
wiedz¹ czy mog¹ liczyæ na pomoc
gminy. Jak na razie takiej pomocy
nie otrzymaj¹, ale...
Jak wyt³umaczy³a podczas sesji
Rady Miasta burmistrz Monika
KuŸmiñska, jest w opracowaniu
projekt uchwa³y.
– Musz¹ byæ doprecyzowane
zasady, warunki, na jakich bêdzie
dofinansowanie udzielone. W tej

chwili jest opracowanie, poniewa¿ pod koniec roku by³a zmiana
ustawy i jest mo¿liwoœæ dofinansowania indywidualnych, prywatnych w³aœcicieli, ale tylko ze œrodków, jakie mamy w bud¿ecie z
Ochrony Œrodowiska – powiedzia³a burmistrz.
MM
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Zamiast turystyki - ruina
(POWIAT). Sporo
osób pamiêta jeszcze podró¿e kolejk¹
w¹skotorow¹.
Ju¿ kilka lat temu gmina Dobra
wyst¹pi³a do PKP o przejecie za
d³ugi stacji kolejowej, taboru oraz
torowiska. Mia³a pomys³ na o¿ywienie kolejki i co najwa¿niejsze... pieni¹dze.
(DOBRA). Po kilku latach starañ nic z tego nie wysz³o. PKP albo
nie chcia³o, albo nie wiedzia³o czy
chce, albo tak przeci¹ga³o sprawê,
¿e odechcia³o siê radnym. Nie bez
przyczyny jednak – w gminie rozpoczê³y siê inwestycje i teraz to gmina
nie ma pieniêdzy.
I o ile zabytkowa stacyjka na
szych oczach, a w szczególnoœci na
oczach by³ych pracowników mieszkaj¹cych naprzeciwko stacji popada w coraz wiêksz¹ ruinê, to przy
przejêciu, zakupie/ dzier¿awie konserwator zabytków nakaza³by jej
odrestaurowanie. Ta dzisiaj poch³onê³aby bardzo du¿o pieniêdzy. Dewastacji uleg³ te¿ tabor i nie chodzi
tylko o ³uszcz¹c¹ siê farbê, ale i np.
wybite okna w wagonikach. Gmina
jako, ¿e nie jest w³aœcicielem, nie
mo¿e nawet zadbaæ o teren, a PKP
nie kwapi siê do jego uporz¹dkowania.
Nie lepiej jest w innych
gminach.
W RESKU na by³ej stacji PKP
i PKS równie¿ napotykamy na obraz
nêdzy i rozpaczy. Opuszczone tory
ju¿ dawno zaros³y, stacja jest zdewastowana, a z latarni wystaj¹ kable

– ciekawe czy wci¹¿ pod napiêciem?
W £OBZIE stacyjki ju¿ dawno
nie ma. Nie ma równie¿ torowiska,
ale zosta³y nasypy, które mo¿na by
przerobiæ i wykorzystaæ jako trasê
rowerow¹.
Czy komukolwiek i kiedykolwiek uda siê przej¹æ i o¿ywiæ poszczególne stacyjki i trasy kolejki
w¹skotorowej – czas poka¿e. Jak na
razie na naszych oczach postêpuje
ich ci¹g³a degradacja, a my mo¿emy
co najwy¿ej spojrzeæ na dawne
mapy.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

¯adnej pracy siê
nie boj¹

(WÊGORZYNO). Podczas sesji w tej miejscowoœci zosta³o
przedstawione sprawozdanie z
dzia³alnoœci spó³dzielni socjalnej
Skwerek za rok od kwietnia do listopada 2010 r.
Sprawozdanie by³o omawiane
na komisjach, na sesji radna Barbara Pietrusz przytoczy³a rozdzia³ 2
paragrafu 5 statutu Spó³dzielni Socjalnej Skwerek: „Celem Spó³dzielni jest przywrócenie na rynek pracy
poprzez prowadzenie wspólnego
przedsiêbiorstwa osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
oraz umo¿liwienie osobom bezrobotnym aktywizacjê zawodow¹.
Celem spó³dzielni jest równie¿ realizacja donios³ych celów takich
jak: tworzenie wiêzi miêdzyludzkich oraz reintegracja spo³eczna.
Spó³dzielnia podejmuje dzia³ania
maj¹ce za przedmiot odbudowywanie i podtrzymywanie u cz³onka
spó³dzielni umiejêtnoœci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej
oraz pe³nienia ról spo³ecznych w
miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu.”
- Chcia³am równie¿ dodaæ, ¿e
wspó³praca samorz¹du ze spó³dzielni¹ nie ma tylko polegaæ na
szukaniu charytatywnego wsparcia,
ani œrodków na przetrwanie. Samorz¹d nic nie musi dawaæ na tacy.
Wystarczy, ¿e przyjaŸnie bêdzie
traktowa³ spó³dzielniê socjaln¹.
Mo¿e równie¿ prowadziæ przy zamówieniach publicznych specjalne

preferencje, mo¿e daæ prace, które
wykonuje spó³dzielnia, poprzez tak
zwane porz¹dkowanie. To tak jakby
gmina zatrudnia³a w³asnych bezrobotnych, a takich te¿ mamy, którym
daje pracê. To dobry interes dla
wszystkich – powiedzia³a.
Radny Jan Mazuro doda³, ¿e
szkoda, ¿e jest tylko jedna spó³dzielnia socjalna i tylko kobieca.
– Szkoda, ¿e mê¿czyzn nie ma,
którzy za³o¿yliby z dwie spó³dzielnie socjalne i pewnie znaleŸlibyœmy
dla nich zajêcia, bo ju¿ s³yszymy o
rowach, o œmieciach i innych rzeczach, tylko jeszcze pieni¹dze musimy znaleŸæ – powiedzia³ radny.
Panie ze Skwerka odpar³y, ¿e
jeœli otrzymaj¹ zlecenie, wówczas
chêtnie posprz¹taj¹. Przypominamy, ¿e Spó³dzielnia Socjalna Skwerek z siedzib¹ w Wêgorzynie zosta³a
zarejestrowana 13.01.10. w S¹dzie
Rejonowym w Szczecinie.
Panie ze Spó³dzielni, jak same
mówi¹, nie boj¹ siê ¿adnej pracy i
chêtnie podejmuj¹ kolejne wyzwania. Mo¿na je zobaczyæ zarówno
przy sprz¹taniu mieszkañ, wykaszaniu poboczy, sprz¹taniu miasta,
opiek¹ nad osobami starszymi tak¿e przy wykonywaniu i sprzeda¿y
karmników, bud dla kotów i psów.
Na swoim koncie maj¹ równie¿
wykonanie boiska w Winnikach,
wykonanie i monta¿ bramek ze
œrodków w³asnych, likwidowanie
starych placów zabaw, monta¿ karuzeli na placu zabaw w D³usku
itd.
MM
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Kto zarabia na
termomodernizacji

(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej radni
dopytywali ile zarabia
in¿ynier kontraktu oraz
zespó³ koordynacyjny
powo³any do projektu
termomodernizacja
obiektów publicznych. O
odpowiedzi by³o trudno.
Podczas sesji Rady Miejskiej
radny Lech Urbañski pyta³ siê wynagrodzenie zespo³u koordynuj¹cego, albowiem w projekcie finansowym pojawi³ siê nowy zapis – wydatki zwi¹zane z powo³aniem zespo³u koordynuj¹cego.
– Mam tu poprzedni projekt
finansowy i bud¿et i nie ma tego.
Kwota przeznaczona na wydatki
zwi¹zane z powo³aniem zespo³u

koordynuj¹cego wynosi 79.500 z³,
póŸniej 10.800 z³, nie wiem, z czego
to wynika, w projekcie tego nie by³o.
Zosta³a zwiêkszona kwota. Z czego
to wynika, dlaczego zosta³y wprowadzone takie zmiany?
Okaza³o siê, ¿e w zwi¹zku z tym,
i¿ prace zwi¹zane z prowadzeniem
projektu wykonuj¹ pracownicy
Urzêdu Miejskiego, tote¿ pozosta³e
gminy powiatu ³obeskiego p³ac¹
sk³adki dla zespo³u. Za prace na
rzecz gminy £obez pracownicy nie
otrzymuj¹ dodatkowych pieniêdzy,
poniewa¿ wykonuj¹ je w ramach
swoich obowi¹zków. Radna Krystyna Bogucka spyta³a czy prace te s¹
wykonywane po obiedzie, ale chyba
nie zosta³a zrozumiana. A chodzi³o
o to, ¿e pracownicy Urzêdu w ramach godzin pracy wykonuj¹ dodatkowe zadania na rzecz innych gmin,
za co otrzymuj¹ dodatkowe pieni¹dze. Czy wobec tego urzêdnicy dodatkowej pracy nie powinni wykonywaæ po godzinach, a w godzinach zaj¹æ siê swoimi podstawowymi zadaniami? Trudno te¿
by³o dowiedzieæ siê kto jest w
tym zagadkowym zespole koordynuj¹cym.
Inn¹ zagadkow¹ kwesti¹ okaza³ siê in¿ynier kontraktu. Tym
razem radni nie mogli dowiedzieæ siê na jakiej zasadzie otrzymuje on pieni¹dze. Po doœæ d³ugim czasie i wielu pytaniach dowiedzieli siê, ¿e wynagrodzenie
obliczane jest na podstawie procentu od wygranych przetargów
za dane zadania. Do koñca jednak nie by³o wiadomo ile¿ to procent in¿ynier otrzymuje. Ptaszki
œpiewaj¹, ¿e to nie procent, a jednak rycza³t.
MM
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Zachodnie firmy dojrza³y na Pomorzu
W ka¿dej gminie
zarówno powiatu
³obeskiego, jak i
okolicznych powiatów, nast¹pi³ swoisty
pêd ku stawianiu
wiatraków. Wszêdzie
s³yszy siê o ich zbawiennym wp³ywie na
ekologiê oraz wysokich podatkach dla
gmin, a dla rolników
– op³at za dzier¿awê.
Problem w tym, ¿e wiêkszoœæ z
tego, co mówi¹ przedstawiciele
firm, mo¿na miêdzy bajki w³o¿yæ.
Projekty uchwa³ poszczególnych gmin s¹ podobne, podobnie
jak nierzetelne jest studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnej
gminy.
W gminie Dobra wstêpnie rozpoznane tereny do lokalizacji si³owni wiatrowych to tereny w obrêbach:
Tucze, Dobropole, Bienice, B³¹dkowo oraz okolice miasta Dobra (w
pobli¿u oczyszczalni œcieków),
gdzie minimalna odleg³oœæ od
zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym
pobytem ludzi wynosi 400 m, w
zale¿noœci od usytuowania si³owni
wiatrowych i budynków wzglêdem
stron œwiata, minimalna odleg³oœæ
od rezerwatów (z wyj¹tkiem florystycznych) i lêgowisk - 1000 m,
minimalne odleg³oœci od
rezerwatów flory - 200 m, skraju
zwartych kompleksów leœnych - 100
m,
rzek - 200 m, wiêkszych zbiorników wodnych - 500 m, odleg³oœæ
pomiêdzy poszczególnymi si³owniami min. 300 m.
Rada Miejska w Dobrej 29
sierpnia 2006 roku podjê³a uchwa³ê
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobra.
Przedmiotem studium jest m.in.:
zmiana sposobu zagospodarowania
przestrzennego terenów w obrêbach
Bienice, B³¹dkowo oraz przeznaczenie tego terenu na cele elektrowni wiatrowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m.in.: „Realizacja Farmy Wiatrowej o mocy oko³o 60 MW bêdzie
mia³a zarówno wymiar ekonomiczny, jak i ekologiczny. G³ówn¹ korzy-

œci¹ dla Gminy bêd¹ podatki p³acone przez inwestora przez dwudziestoletni okres u¿ytkowania farmy.
Ogromn¹ korzyœci¹ dla œrodowiska bêdzie ograniczenie emisji do
atmosfery zanieczyszczeñ, które
powstan¹ przy produkcji energii
elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Przewidywalna redukcja emisji szkodliwych substancji wynosi 850 kg CO2, 2,9 kg SO2,
2,6 kg NOx oraz 55 kg py³ów na
ka¿d¹ wyprodukowan¹ przez farmê

MWh energii elektrycznej”.
Do s³ów zawartych w uchwale
jeszcze powrócimy.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu zmian w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra mia³ sporo uwag, które
przedstawi³ w piœmie z 22 czerwca
2010 r.
Nie przedstawiono przyk³adowo wyników monitoringu przedinwestycyjnego o wp³ywie elektrowni

wiatrowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na cele ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000, nie przestawiono równie¿ informacji o sk³adzie gatunkowym
awifauny i chiropterofauny, a tak¿e
miejscach rozrodu, ¿erowania, szlakach wêdrówek – czyli tego, co powinno byæ podstaw¹. W operacie
szczegó³owym jest mowa o tym, ¿e
elektrownie wiatrowe nie mog¹ staæ
bli¿ej ni¿ 5 km od Ostoi Iñskiej,
natomiast w Studium jest mowa ju¿

o 2 km i bez dwuletniego monitoringu.
Nie ma podstawowych informacji o sk³adzie gatunkowym awifauny oraz sposobie wykorzystania terenu przez ptaki. Brak jest danych
na temat gniazdowania, lêgów, zerowania, korytarzy przelotu ptaków.
W studium napisano równie¿: „na
przedmiotowym terenie i w jego
s¹siedztwie dominuj¹ pod wzglêdem liczebnoœci gatunki ptaków o
niewielkich rozmiarach cia³a, typowe dla krajobrazu rolniczego (…).
Z tego powodu dla tego rodzaju pta-

ków praca elektrowni wiatrowych
nie powinna stanowiæ zagro¿enia”.
Wprawdzie nie by³o monitoringu
przedinwesycyjnego, jednak autor
studium stwierdzi³, ¿e: „Wyznaczony omawian¹ zmian¹ studium teren
planowanych lokalizacji elektrowni
wiatrowych nie znajduje siê na trasach przelotu ptaków w okresach
wiosennych i jesiennych ich migracji. Dla migrantów cala powierzchnia zmiany studium nie ma znaczenia jako miejsce ich ¿erowania i
odpoczynku”, na co dyrektor zapytuje: „po có¿ wiêc, wyznaczano obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 „Ostojê Iñsk¹”. W
Studium nie ma równie¿ wp³ywu
projektowanych elektrowni na pobliskie obszary Natura 2000. Brakuje równie¿ jakichkolwiek danych na
temat wystêpowania nietoperzy, dla
których wiatraki stanowi¹ szczególne zagro¿enie, autor zaznaczy³ jedynie, ¿e „mo¿na spodziewaæ siê
obecnoœci co najmniej 3 gatunków
nietoperzy”. Brakuje jakichkolwiek
danych na temat ich wystêpowania,
siedlisk itd.
Dyrektor z oczywistych wzglêdów odniós³ siê jedynie do zagadnienia przyrodniczego.
Wiatraki nie takie ekologiczne
Ju¿ od lat wysokiej rangi naukowcy przestrzegaj¹ przed wiatrakami i nag³aœniaj¹ ich szkodliwoœæ.
Poni¿ej, korzystaj¹c z publikacji
m.in.: prof. dr hab. in¿. Adama Janiaka, cz³onka PAN, wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Informat. PAN,
prof. dr hab. in¿. Leszka P³ywaczyka, Dyrektora Instytutu Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, prof. dr hab. n. med. Marii
Podolak-Dawidziak, cz³onka Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr
hab. n. med. Piotra Ponikowskiego,
cz³onka Komitetu Patofizjologii
PAN, prof. dr hab. Stanis³awa Staœko, cz³onka Komitetu Nauk Geologicznych PAN, dr in¿. Henryka
Wojciechowskiego, eksperta od
elektrowni wiatrowych - ukoñczy³
on specjalne podyplomowe studia
dotycz¹ce Wykorzystania Odnawialnych •róde³ Energii na Uniwersytetach Technicznych w DreŸnie i
Darmstadt i prowadzi wyk³ady w
tym zakresie dla studentów Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr hab. Andrzeja
¯elaŸniewicza, cz³onka PAN, przewodnicz¹cego Komitetu Nauk Geologicznych PAN, którzy opracowali
Komentarz merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu
„Studium Przestrzennych Uwarun-
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wiatrakowe Eldorado
kowañ Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnoœl¹skim” postaram siê wykazaæ, jakie
bajki wciskaj¹ nam wszystkim
przedstawiciele firm wiatrakowych.
Ju¿ wczeœniejsze uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Szczecinie wskaza³y, ¿e
Studium opracowane by³o chyba
bardziej na bazie folderów reklamowych, ni¿ rzetelnej naukowej obserwacji. Na podobnej podstawie napisane by³o uzasadnienie do uchwa³y.
Trudno stwierdziæ, czy w jakimkolwiek Studium, które posiadaj¹
gminy, jest mowa na temat najnowszych miêdzynarodowych badañ
publikowanych presti¿owych naukowych czasopismach, a dotycz¹cych istotnie szkodliwego oddzia³ywania turbin wiatrowych, w tym w
szczególnoœci infradŸwiêków prowadz¹cych w kilku czy kilkunastoletnich okresach do nieodwracalnych neurologicznych i neuropsychiatrycznych fizjopatologii. Zapewne nie ma, bo w innym wypadku
gminy tak chêtnie nie godzi³yby siê
na stawianie farm wiatrowych.
Odleg³oœci
Ju¿ same odleg³oœci farm wiatrowych od zabudowañ powinny
w³¹czyæ czerwony alarm, ale nie
w³¹czaj¹. Dlaczego? Albowiem w
Polsce nie ma ¿adnych uregulowañ
prawnych, tote¿ jest wolna amerykanka. Zwyczajowo przyjmuje siê
odleg³oœæ 500 metrów od zabudowañ, w gminie Dobra ma byæ 400 m.
To i tak nie ma znaczenia, bo odleg³oœci powinny byæ du¿o wiêksze.
Zachodnie
ustawodawstwa
przewiduj¹ minimalne odleg³oœci
od zabudowañ nawet dla pojedynczego wiatraka. I tak we Francji
wynosi ona pó³tora kilometra od
wie¿y wiatrowej o mocy do 2 MW.
Ustawodawstwo brytyjskie mówi o
2 km, amerykañskie o 3,2 km, w
Czechach odleg³oœæ wynosi 3 km.
Gdy chodzi o fermê wiatrow¹, to
odleg³oœci musz¹ byæ jeszcze wiêksze.
Ju¿ te odleg³oœci pokazuj¹, ¿e
budowanie farmy wiatrakowej w
odleg³oœci kilkuset metrów od zabudowañ na naszym terenie, absolutnie nie bierze pod uwagê zachodnich doœwiadczeñ.
Nigdzie te¿ nie mówi siê, ¿e lobby wiatrakowe, wykorzystuj¹c brak
ustawodawstwa do pomiaru ha³asu,
w pe³ni œwiadomie stosuje niew³aœciw¹, ca³kowicie nie uwzglêdniaj¹c¹ infradŸwiêków, a bardzo korzystn¹ dla nich, skalê A (dB(A)).
Zapewne te¿ nigdzie, w ¿adnej
gminie nie ma przytoczonych wyroków s¹dowych, jakie pada³y

zarówno w Europie, jak i w Ameryce mówi¹cych o znacznym
spadku wartoœci nieruchomoœci
usytuowanych w pobli¿u farm
wiatrowych – nawet do 70 proc.
Inwestorzy, którzy przychodz¹
ze swoimi propozycjami zak³adania
farm wiatrowych na terenie danych
gmin, mami¹ samorz¹dowców i
mieszkañców zyskami. Niektórzy
burmistrzowie i wójtowie w naszym
regionie sami zabiegaj¹, a czasami
na wnioski mieszkañców o to by na
terenie ich gmin powsta³y tego typu
farmy. Na ¿adnym ze spotkañ nie
s³ysza³am jednak nic na temat szkodliwoœci owych farm, nigdzie nie
przedstawiono rzetelnych danych.
W zamian za to, mówiono o dochodach dla gminy w wysokoœci 2 proc.
od wartoœci budowli oraz o dochodach dla rolników za dzier¿awê ich
gruntów. Korzystaj¹c z opracowania naukowców, w tym ekspertów
w zakresie energetyki, przybli¿ymy
kilka kwestii zwi¹zanych z farmami
wiatrowymi i przy okazji obalimy
kilka mitów.
Podatki zasil¹ bud¿et gminy
2 proc. wartoœci mo¿na liczyæ
wy³¹cznie od oko³o 10 proc. wartoœci elektrowni tj. tylko i wy³¹cznie
od fundamentu, masztu i linii kablowych, a nie od drogich urz¹dzeñ
wyposa¿enia technologiczno-technicznego elektrowni, to jest wirnika
z ³opatami, generatora, skrzyni biegów, komputera steruj¹cego itd.
Podatek od jednej elektrowni
wiatrowej, w zale¿noœci od jej mocy
bêdzie wynosi³ od 5 do 20 tys. z³
rocznie.
Rolnik zarobi
W sytuacji dzier¿awienia ziemi
pod elektrownie p³atnikiem podatku jest w³aœciciel gruntu, a nie dzier¿awca (w³aœciciel elektrowni),
mimo zawieranych w umowie dzier¿awy postanowieñ, i¿ to dzier¿awca
ma obowi¹zek uiszczaæ podatek od
nieruchomoœci.
Spadek emisji CO2
Trudno mówiæ o jakimkolwiek
spadku. Równoczeœnie z elektrowniami wiatrowymi musz¹ pracowaæ
elektrownie wêglowe i byæ ca³y
czas gotowe na zwiêkszenie produkcji w czasie gdy wiatrowe nie
bêd¹ pracowaæ. Si³ownie wiatrowe
nie pracuj¹ przy zbyt ma³ym i zbyt
silnym wietrze.
U nas elektrownie konwencjonalne maj¹ bardzo du¿y czas rozruchu, musz¹ wiêc ca³y czas równolegle pracowaæ z wiatrowymi.
Bezrobocie
Na sesji w £obzie mo¿na by³o

us³yszeæ, ¿e: bezrobotni znajd¹ pracê, bêd¹ przyje¿d¿aæ turyœci i podziwiaæ wiatraki.
Elektrownie wiatrowe budowane s¹ przez wyspecjalizowane firmy, wykorzystuj¹ce specjalistyczny
sprzêt i wysoko wykwalifikowan¹
kadrê.
100.metrowa wie¿a wa¿y oko³o
250 ton, turbina 56 ton i jest wielkoœci autobusu, z wirnikiem wiatraka
ma 60-112 m. Podstawa wie¿y wkopana jest w ziemiê na minimum 9 m,
jest oœmiok¹tem o œrednicy oko³o 13
metrów i jest wype³niona 180. m.
szeœc. betonu i 12. tonami stali zbrojeniowej – wa¿y oko³o 450 ton.
Eksploatacjê i obs³ugê elektrowni zapewnia bezza³ogowy system automatyki sterowany komputerowo.
Turystyka
Powinno to byæ bez komentarza.
Turystyka nie zwiêkszy siê, a
zmniejszy, nikt na razie w ¿adnej z
gmin, gdzie stoj¹ wiatraki, pa³atek
ani namiotów nie rozbija.
Wszystkie gminy, które stawiaj¹
na rozwój turystyki – nie godz¹ siê
na wiatraki, przeciwni s¹ zarówno
ludzie z urzêdów marsza³kowskich,
konserwatorzy zabytków, samorz¹dowcy, jak i mieszkañcy.
Wiatraków nie s³ychaæ
D³ugotrwa³e przebywanie ha³asie prowadzi do trwa³ego uszkodzenia s³uchu. W przypadku farm wiatrowych (kilku wiatraków w jednym
miejscu) ha³as zwiêksza siê.
Oprócz s³yszalnego ha³asu elektrownie wytwarzaj¹ bardzo szkodliwe, nies³yszalne infradŸwiêki (poni¿ej 20 Hz). Jest to bardzo d³uga
fala dŸwiêkowa (nawet kilkadziesi¹t metrów), która rozprzestrzenia
siê na dziesi¹tki kilometrów, przenikaj¹c (bez ¿adnego t³umienia) przez
wszystkie mo¿liwe przeszkody, nawet grube œciany betonowe.
Badania naukowe przeprowadzane na uniwersytetach w Kalifornii i w Niemczech dowodz¹, ¿e infradŸwiêki generowane przez wiatraki s¹ bardzo szkodliwe dla zdrowia. InfradŸwiêki (w zakresie 7-9
Hz) mog¹ bowiem wprawiæ w rezonans (drgania) ca³e organy ludzkie
takie jak np. serce w¹troba, nerki,
œledziona, mog¹c je nawet urwaæ w
skrajnym przypadku. W konsekwencji infradŸwiêki powoduj¹ zak³ócenia rytmu serca. Ludzie z rozrusznikami serca nie mog¹ przebywaæ w bezpoœredniej ich okolicy, bo
rozrusznik mo¿e przestaæ dzia³aæ.
InfradŸwiêki powoduj¹ równie¿
depresjê, apatycznoœæ zaburzenia
psychiczne, wymioty, sennoœæ lub

bezsennoœæ i w konsekwencji os³abienie organizmu. (…)
NiegroŸne dla ptaków
Organizacja pozarz¹dowa Center for Biological Diversity policzy³a, ¿e turbiny tylko jednej lokalnej
elektrowni wiatrowej zabijaj¹ corocznie nawet 1300 lataj¹cych ptaków, szczególnie drapie¿nych. Gin¹
równie¿ nietoperze (ssaki).
Globalne ocieplenie
Coraz czêœciej mówi siê o tym,
¿e histeria dotycz¹ca redukcji CO2
(w zwi¹zku z tzw. globalnym ociepleniem) jest wymys³em odpowiedniego lobby (w tym tak¿e wiatrakowego). Na przestrzeni dziejów ziemi wystêpowa³y cykliczne zmiany
klimatu tj. ocieplenia i wrêcz zlodowacenia. Poza tym wystêpowa³y tak
zw. Ma³e ocieplenia i ma³e epoki
lodowcowe. Ostatnia ma³a epoka
lodowcowa mia³a miejsce w czasie
tzw. „Potopu Szwedzkiego”. Jak w
swoich artyku³ach wykazuj¹ niektórzy naukowcy wówczas bardzo
ma³a aktywnoœæ S³oñca sprawi³a
ma³¹ epokê lodowcow¹. Ci sami
naukowcy w tych samych artyku³ach twierdz¹ jednak, ¿e obecnie
wysoka aktywnoœæ S³oñca nie ma
wp³ywu na ocieplenie klimatu
(sic.!).
Jakby nie by³o ociepleniu towarzyszy wzrost zawartoœci przede
wszystkim pary wodnej, a w mniejszych iloœciach wystêpuje m.in.
dwutlenek wêgla, metan, tlenki azotu i ozon. Tak dzia³o siê zawsze, bo
jest to zjawisko nieroz³¹cznie zwi¹zane z cyklicznym ocieplaniem i
oziêbianiem. Bywa³o i tak, ¿e iloœæ
gazów cieplarnianych w atmosferze, by³a kilkakrotnie wiêksza ni¿
obecnie, jeszcze przed pojawieniem siê cz³owieka.
Energia wiatrowa tañsza?
Wmawia siê nam wszystkim, ¿e
energia wiatrowa bêdzie tañsza, bo
wykorzystuj¹ca wiatr. Ale nie mówi
siê, ¿e si³ownie wiatrowe bêd¹ pracowa³y 20-30 lat, ich produkcja jest
bardzo droga (i ile CO2 wytworzy
siê przy ich produkcji?), produkuj¹
porównywalnie ma³o energii.
Nie mówi siê, ¿e pr¹d dziêki
elektrowniom wiatrowym zdro¿eje
2-2,5 raza.
Umowa z ENE¥ jest taka, ¿e
firmy maj¹ce farmy odsprzedaj¹ jej
pr¹d po œredniej cenie wytwarzanej
przez elektrownie konwencjonalne.
Przy braku dotacji, firma upada,
albo... zmienia siê prawo i p³aci z
w³asnej kieszeni odbiorca.
Cd. na str. 8
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Cd. ze str. 7
Prawda jest taka, ¿e im wiêcej
bêdzie elektrowni wiatrowych, tym
pr¹d bêdzie dro¿szy, co mo¿na ju¿
sprawdziæ analizuj¹c wzrost cen
pr¹du w Danii – gdzie wiatraków
jest najwiêcej, w Niemczech i u nas,
gdzie jest ich stosunkowo ma³o.
W efekcie, jeœli bêdziemy mieli
tyle wiatraków, co nasi zachodni
s¹siedzi, gminy bêd¹ mia³y niewielkie podatki – od 5 do 20 tys. z³ od
wiatraka, rolnicy w¹tpliwe zyski, a
wszyscy zap³acimy za pr¹d dwa razy
tyle , co obecnie. Dodatkowo dotacje p³acone z naszych podatków trafi¹ do w³aœcicieli firm wiatrowych –
w Niemczech i Danii. Gdy skoñcz¹
siê dotacje, a takie przymiarki s¹,
wówczas to my bêdziemy musieli
zaj¹æ siê sprz¹taniem wiatraków.
Zachód postawi³ na wiatraki
Ze wzglêdu na ma³¹ op³acalnoœæ
na Zachodzie odchodzi siê od farm
wiatrowych, poszukuj¹c innych
Ÿróde³ – biomasa, elektrownie wodne – nie wymagaj¹ one zabezpieczenia w postaci równoczeœnie pracuj¹cej elektrowni konwencjonalnej.
Bardziej op³acalne jest budowanie nowych konwencjonalnych
elektrowni z lepszymi filtrami.
Zyski czy straty?
W studiach powinny byæ bilanse
zysków i strat, a takich raczej nigdzie nie uœwiadczy siê. Straty, to
nie tylko wykluczone tereny turytyczno-rekreacyjne. Oczywiœcie
wiele razy s³ysza³am bzdurn¹ argumentacjê, ¿e wiatraki stan¹ siê
atrakcj¹ turystyczn¹. Nie stan¹ siê i
nigdzie nie sta³y siê. Ludzie szukaj¹cy ciszy i spokoju bêd¹ z daleka
omijaæ tereny upstrzone wiatrakami. Wiatraki, to nie tylko widok, ale
i ha³as, o którym nie wspomina siê
nigdzie. Prócz monotonnego dudnienia, czasami pisków, dochodz¹
najbardziej szkodliwe infradŸwiêki. To, ¿e czegoœ siê nie s³yszy, nie
oznacza, ¿e tego nie ma.
Farmy wiatrakowe, zgodnie z
wynikami badañ, prowadz¹ do tzw.
choroby wibroakustycznej. Bada-

nia wykazuj¹, ¿e po ponad 10 letnim
oddzia³ywaniu dŸwiêków niskich
czêstotliwoœci (<500Hz), w tym infradŸwiêków (<20Hz), które s¹
emitowane przez turbiny wiatrowe,
objawia siê w fazie koñcowej patologiami neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi prowadz¹cymi
miêdzy innymi do zmniejszenia
zdolnoœci poznawczych, znacznego
obni¿enia ilorazu pamiêci, pog³êbionych zaburzeñ psychicznych,
zaburzeñ neurologicznych charakterystycznych dla rozleg³ego uszkodzenia mózgowia (podobnego do
objawów choroby Parkinsona,
stwardnienia rozsianego i AIDS).
Przyczyn¹ tych wszystkich chorób s¹ naukowo udowodnione zmiany na poziomie molekularnym w
komórkach wywo³ywane przez infradŸwiêki i dŸwiêki niskich czêstotliwoœci.
Z kolei migotanie œwiat³a, spowodowanym niestabilnym pr¹dem z
elektrowni wiatrowych, prowadzi do
uaktywnienia stanów epileptycznych.
Dlatego naukowcy domagaj¹ siê
odleg³oœci pojedynczego wiatraka
od zabudowañ minimum 1900 m, a
ferm wiatrowych – powy¿ej 3000 m.
Francuska Akademia Medycyny, która w³aœnie powo³a³a prof. CH. Chouarda do zbadania tego problemu i na podstawie jego wyników
ostrzega przed ha³asem turbin wiatrowych i domaga siê wstrzymania
budowy wszystkich wiatraków, których odleg³oœæ od siedlisk ludzkich
jest mniejsza ni¿ 1,5km, chodzi
oczywiœcie o pojedyncze wiatraki,
anie farmy.
Zak³ócaj¹ pracê przyrz¹dów
Rzetelne pomiary infradŸwiêków generowanych przez turbinê
wiatrow¹ o ma³ej mocy 600kW
wykonano np. w pobli¿u Hanoweru,
gdzie przy okazji przeprowadzania
strategicznie wa¿nych (wojskowych i geologicznych) pomiarów
zmierzono infradŸwiêki generowane przez poblisk¹ elektrowniê wiatrow¹, poniewa¿ zak³óca³y one pracê wojskowych przyrz¹dów pomiarowych.

Dotychczasowe doœwiadczenia
z USA i pañstw Europy zachodniej
pokaza³y, ¿e si³ownie wiatrowe
zniekszta³caj¹ obraz uzyskiwany
przez stacje radiolokacyjne. W
zwi¹zku z tym w Finlandii w ci¹gu
ostatnich miesiêcy rozgorza³a intensywna dyskusja na temat przysz³oœci tego typu elektrowni, pomiêdzy Finnish Energy Industries – organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ lokalne
przedsiêbiorstwa energetyczne –
oraz przedstawicielami rz¹du i si³
zbrojnych.
Wojskowi zablokowali mo¿liwoœæ budowy nowych si³owi.
Nie ma awarii
Do Polski trafia ok. 90 proc.
sk³adaków, czyli starych wiatraków,
które w Niemczech od dawna nie
spe³niaj¹ norm.
Warto wiedzieæ, ¿e uszkodzone
fragmenty œmig³a, krêc¹cego siê
podczas pracy z prêdkoœci¹ ponad
150 km/h mog¹ zostaæ rozrzucone w
promieniu kilku kilometrów.
Tylko jedna firma ubezpieczeniowa w 2006 roku wyp³aci³a w
czêœci Niemiec ok. 1000 razy wyp³aty za awarie – g³ównie po¿ary,
œrednio co 4 lata jest powa¿na awaria ka¿dego wiatraka. Wiatraki czasami przewracaj¹ siê.
Wiatraki zak³ócaj¹ odbiór telewizji, radia, telefonii komórkowej i
wojskowych radarów, je¿eli s¹ one
usytuowane na linii nadajnik-odbiornik, a zim¹ oblodzone skrzyd³a
wiatraków rzucaj¹ lodem na du¿e
odleg³oœci.
Tanie Ÿród³o
W opracowaniu Urzêdu Regulacji Energetyki czytamy: Nie mówi
siê o ma³ej op³acalnoœci pozyskiwania energii wiatrowej, o tym, ¿e obni¿enie emisji gazów cieplarnianych mo¿na osi¹gn¹æ tañszymi metodami, a uzyskiwany pr¹d jest bardzo z³ej jakoœci i charakteryzuje siê
niestabilnoœci¹ i szkodliwymi wahaniami napiêcia.
Coraz wiêcej naukowców ostrzega, i¿ realizacja celów dotychczasowej polityki energetycznej mo¿e pro-

wadziæ do awarii sieci i zaburzyæ
dostawy energii elektrycznej.
Plan zagospodarowania
do prokuratury?
Gminy doœæ chêtnie pozbywaj¹
siê problemu wykonywania z w³asnej kasy planu zagospodarowania
pod farmy wiatrakowe. Za takie plany p³aca inwestorzy. I tak w Dusznikach (Wielkopolska) „Powiadomiona o podejrzeniu korupcji prokuratura stwierdzi³a, ¿e finansowanie planu przez inwestora jest z³amaniem prawa, ale do przestêpstwa
nie dosz³o, gdy¿ nie ma szkody
materialnej. Tymczasem, wed³ug
CBA, brak szkody wcale nie musi
przes¹dzaæ o braku przestêpstwa.
(…) Okaza³o siê, ¿e inwestor zap³aci³ 148 tys. z³ (netto) za przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania uwzglêdniaj¹cego budowê
farmy” - czytamy w G³osie Wielkopolskim z 2010-08-18 (Krzysztof
M. KaŸmierczak).
Spraw¹ zajê³a siê Julia Pitera.
Mo¿na taniej i bardziej
ekologicznie
Przytoczone fakty maj¹ wskazaæ, ¿e nie takie wiatraki dobre i tanie, jak nam siê je opisuje. O wiele
tañsze jest pozyskiwanie energii z
konwencjonalnych elektrowni, z
zastosopwaniem lepszych filtrów, z
elektrowni atomowych, czy na biomasê. Na naszym terenie naturalne
by³yby elektrownie wodne - od dawna sprawdzone i nie ingeruj¹ce w
œrodowsiko tak znacznie, jak wiatraki. Elektrownie wodne s¹ te¿ zdecydowanie bezpieczniejsze dla flory i fauny i nie niszcz¹ krajobrazu.
Zdecydowanie by³yby te¿ tañsze dla
nas - koñcowych odbiorców i podatników. Dlaczego wiêc tak bardzo
lobby wiatrakowe d¹¿y do stawiania
lasów wiatraków w Polsce? To proste. Nie ma uregulowañ prawnych, a
zyski s¹ spore - patrz¹c na to, ¿e nie
wa¿ny jest koszt wytworzenia, bo i
tak energia zostanie sprzedana, a
zyski czerpane s¹ z dop³at do energii
- czyli wprost z naszych podatków.
Opracowa³a MM
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Bêdzie ca³kiem
cienko
(WÊGORZYNO). Podczas sesji w Wêgorzynie so³tys Mielna
Józef Korcz dopytywa³, czy w Wêgorzynie powstanie hipermarket.
– Myœlê, ¿e powstanie. Jest to
ju¿ w gestii prywatnego przedsiêbiorcy, poniewa¿ on ma porozumienie, umowy z przedstawicielami takich sklepów i przystêpuje do inwestycji wybudowania obiektu w Wêgorzynie - za star¹ mleczarni¹ –
odpowiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
So³tys Mielna dopytywa³ jednak, co gmina bêdzie z tego mia³a?
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e zadowolonych mieszkañców. So³tys jednak
nie dawa³ za wygran¹ i zapyta³, ile
ludzi straci pracê?
- Ale dlaczego ma straciæ? - spyta³a burmistrz.
- Strac¹, bo te sklepy w Wêgorzynie, które s¹ rodzinne, po prostu
ju¿ jest cienko, a cienko ca³kiem
bêdzie. Do gminy podatki nie bêd¹
odprowadzane, bo nie bêd¹, a nam
zostan¹ tylko œmieci. Oni tak zaœmiecaj¹, ¿e g³owa boli – argumentowa³ so³tys.
- Czy pan wie ile w £obzie sklepów pad³o, tych drobnych, gdy powsta³y hipermarkety? - zripostowa³a burmistrz.
- Ju¿ cienko piej¹ – odpowiedzia³ so³tys.
– Nie pad³o a powsta³o 6 mar-

ketów. Jak pan powiedzia³, w wiêkszoœci s¹ to rodzinne sklepy, wiêc
nie ma pracowników, których bêd¹
zwalniaæ. Zreszt¹ po zapa³ki czy
papierosy nie bêdzie pan szed³ do
marketu – odpar³a burmistrz.
Do £obza przyje¿d¿a wielu
mieszkañców gminy Wêgorzyno,
aby w tutejszych marketach zrobiæ
zakupy. Nie jest prawd¹, ¿e powstanie tych sklepów nie odbi³o siê na
rodzimych firmach. Czêœæ upad³o,
w czêœci zredukowano iloœæ pracowników, wszêdzie spad³y obroty,
u niektórych nawet o 60 proc. od
czasu powstania pierwszego marketu w mieœcie. Jedyne co siê
zwiêkszy³o, to wysokoœæ podatków.
MM

Dla kogo œwietlice
(ZAJEZIERZE). So³tys
Zajezierza Stanis³aw
Tarnicki nie ukrywa³
podczas sesji, ¿e ma
pretensje do dyrektora
£obeskiego Domu Kultury.
– Obejrza³em plany remontu
œwietlicy w Zajezierzu. Trochê
przykro, ¿e pan dyrektor podj¹³ decyzjê za mieszkañców o tej przebudowie. Nie by³o ustaleñ z mieszkañcami. Ja rozumiem, on jest gospodarzem tego budynku, ale z tego budynku bêd¹ przecie¿ korzystaæ
mieszkañcy Zajezierza. Mam pretensje do pana dyrektora, ¿e z mieszkañcami nie zorganizowa³ ¿adnego
zebrania. Jak obejrza³em plany, to
po³owê tego sprzêtu, który mamy,
nie bêdziemy mieli gdzie pomieœciæ
– powiedzia³ so³tys.
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Coraz trudniej
na rynku pracy
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie zosta³a przedstawiona sytuacja na rynku pracy
oraz prognoza na ten rok.
- Z informacji pana burmistrza
wynika, ¿e mamy teraz 11 wpisów
do dzia³alnoœci gospodarczej, 22
decyzje o wykreœleniu dzia³alnoœci
z ewidencji gospodarczej i 15 zaœwiadczeñ o zawieszeniu, czyli sytuacja jest odczuwalna, jeœli chodzi
o kryzys. Firmy siadaj¹. Trzeba im
pomoc. Z dzia³ania 6.1.1. jest do
pozyskania 8 milionów z³. – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Piotr Æwik³a.
W odpowiedzi burmistrz £obza
Ryszard Sola powiedzia³, ¿e wtym
roku na aktywne formy walki z bezrobociem bêdzie o 70 proc. mniej
œrodków nic w roku poprzednim.
- Jest to niepokoj¹ca informacja.
W ubieg³ym roku nasz PUP na aktywne formy bezrobocie otrzyma³ z
WUP 6,7 miliona z³, na dofinansowanie, jako wk³ad w³asny 3,6 miliona z³. W tym roku sytuacja jest bardzo niedobra, poniewa¿ nasz PUP
otrzyma kwotê 3 mionów z³, z tego
1.950 tys. z³ bêdzie przeznaczone na
aktywne formy wychodzenia z bezrobocia. Id¹c dalej: sta¿e, roboty
publiczne, przygotowania zawodowe bêd¹ o 70 proc. okrojone w stosunku do roku ubieg³ego. W sumie
dyrektor Jaros³aw Namaczyñski
bêdzie móg³ przeznaczyæ 1.100 tys.
z³ na to, ¿eby zabezpieczyæ swój
wk³ad w³asny, aplikuj¹c o œrodki
zewnêtrzne.
Na koniec grudnia ub. roku nasz
powiat znajdowa³ siê na drugim

miejscu pod wzglêdem bezrobocia,
powiat bia³ogardzki jest niekwestionowanym liderem z bezrobociem wy nosz¹cym 29,3 proc., póŸniej my – 28,2 proc. powiat pyrzycki
na trzecim miejscu, œwidwiñski na
czwartym miejscu. Pozbawienie nas
70 proc. œrodków bêdzie skutkowa³o tym, ¿e nie zatrudnimy 50 osób,
tylko 15. W zwi¹zku z tym redukowane bêd¹, albo w ogóle ich nie
bêdzie programy spo³eczne: np.
„Piêkna wieœ” i inne. S¹ to z³e informacje. Aby ten problem z³agodziæ,
mo¿emy szukaæ œrodków zewnêtrznych. Zarówno urz¹d mo¿e aplikowaæ, jak i nasze jednostki np. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Mo¿emy te¿ aplikowaæ o œrodki w
konfiguracji z PUP. Urzêdy Pracy
mog¹ szukaæ œrodków w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Najprawdopodobniej pojawi¹ siê
œrodki do Lokalnych Grup Dzia³ania. Jeœli œrodki pomocowe pojawi¹
siê, to bêdziemy sk³adaæ wnioski.
Z³o¿enie wniosku to jedno, a rozpatrzenie go, to drugie. Tu wchodzi
czas, a my go generalnie nie mamy.
S¹ potrzeby typu sprz¹tanie miasta, wykaszanie, roboty drogowe.
Za³o¿yliœmy sobie w naszych planach, ¿e czêœæ prac wykonamy dziêki robotom publicznym. Na razie to
wszytko stoi pod znakiem zapytania. Mo¿e dodatkowe pieni¹dze
pojawi¹ siê w drugiej po³owie roku.
Musimy zastanowiæ siê, czy my jako
urz¹d nie zatrudnimy osób, by choæ
zrealizowaæ minimum potrzeb,
choæby w kwestii utrzymania czystoœci – powiedzia³ burmistrz. MM

Tydzieñ Pomocy Ofiarom
Przestêpstw
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie informuje, ¿e w dniach od 21
do 26 lutego 2011 r. obchodzony bêdzie „Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw”.

Co racja, to racja, œwietlice s¹
dla mieszkañców, a nie dyrektorów.
To przede wszystkim mieszkañcy
bêd¹ spêdzaæ tam swój czas i to oni
powinni mieæ najwa¿niejszy g³os.
Widaæ jednak, ¿e zwyk³y lud, jak te
ryby - g³osu nie ma.
MM

Jest to inicjatywa ogólnopolska organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Zasadniczym
celem tej akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebny o prawa osób
pokrzywdzonych przestêpstwem.
W £obzie w tym czasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Oddziale Oœrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem przy ul.
Bema 27 zorganizowane bêd¹ dy¿ury
przedstawicieli ró¿nych instytucji:

• 21 lutego 2011 – dy¿ur pe³niæ bêd¹
policjanci z KPP £obez w godz. 10.00
- 18.00
• 22 lutego 2011 – kuratorzy s¹dowi, w godz. 10.00 - 18.00,
• 23 lutego 2011 – adwokaci, w
godz. 10.00 - 18.00
• 24 lutego 2011 – prokuratorzy, w
godz. 10.00 - 18.00
• 25 lutego pracownicy socjalni od
godz. 10.00 - 14.00 i od godz. 14.00 18.00 - radcy prawni.
Zapraszamy osoby zainteresowane
do odwiedzenia PCPR i uzyskania stosownej porady i informacji.

Asp. Anna Gembala
KPP £obez
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MITOLOGIA

Dlaczego smok?
Gdy kilka lat temu w ³obeskim
starostwie zastanawiano siê nad
tym, jaki symbol wybraæ dla Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego, pada³y ró¿ne propozycje.
W koñcu ktoœ powiedzia³, ¿e smok
i wszyscy wybór zaakceptowali.
Zapewne nie spodziewano siê
wówczas, ¿e intuicja podpowiedzia³a najbardziej trafne rozwi¹zanie.
Smok, wprawdzie jest stworzeniem mitycznym, ale to w³aœnie on
jest nierozerwalnie zwi¹zany z t¹
ziemi¹.
Ale, aby to wyjaœniæ, musimy
siêgn¹æ do dalekiej przesz³oœci.
My Europejczycy posiadamy
mity wywodz¹ce siê z jednego Ÿród³a. Tak naprawdê mity ró¿ni¹ siê od
siebie nieznacznie – imionami bogów, czy póŸniejszymi rozbudowaniami. Ale, gdy spojrzeæ g³êbiej w
historiê, ogólny zarys jest taki sam,
a artefakty s¹ w nas wci¹¿ ¿ywe.
Niektórzy doszukuj¹ siê wp³ywów
jednych kultur od drugich, a przecie¿, nawet jeœli by³y, to i tak nie
mia³o to wiêkszego znaczenia dla
ogólnego ogl¹du mitów. Dlaczego?
Albowiem, jeœli by³y owe zapo¿yczenia, to mia³y one znaczenie wtórne. Wszyscy zaczerpnêliœmy z jednego Ÿród³a, rozeszliœmy siê po ca³ej
Europie, nios¹c ze sob¹ opowieœci,
nadaj¹c nowe okreœlenia bogom,
okreœlenia, które w koñcu sta³y siê ich
imionami, zmienia³ siê jêzyk, sposób
¿ycia, ale mity wci¹¿ trwa³y, jedne
ludy rozbudowywa³y panteon bóstw,
dodaj¹c do nich swoich bohaterów,
inni – mo¿e dzielili funkcje jednego
boga na kilku. Gdy porównaæ mity do
sumeryjskich opowieœci – wszystko
staje siê jasne.
Istnia³ trójpodzia³ na trzy œwiaty, u S³owian by³a to: Nawia, Jawia
i Prawia. Centrum œwiata by³o Drzewo ¯ycia - w jego korzeniach mieszka³ ¯mij strzeg¹cy drogi do Nawi,
ale i skarbów, na czubku drzewa siedzia³ ¿ar-ptak - Raróg.
Nasi przodkowie wierzyli w
Drzewo Œwiata, które wyros³o w
wodach Praoceanu, graficzny wizerunek tych wierzeñ odnajdujemy w
herbie Reska. Drzewo to oznacza
pêpek œwiata. Innym wyobra¿eniem
pêpka œwiata by³a Kosmiczna Góra
(bardo), na której ros³o Drzewo
¯ycia, w jego korzeniach spoczywa³
¯mij, bêd¹cy zarówno stra¿nikiem
podziemnego œwiata, jak i ³¹cznikiem pomiêdzy trzema œwiatami:
Nawi (œwiata podziemnego), Jawi –
œwiata ludzi i Prawi (niebiañskiego
œwiata bogów).
W³adc¹ Nawi by³ Trzyg³ów, zapewne, zgodnie ze zwyczajami S³o-

wian, którzy nie wypowiadali imion
bogów oraz niektórych zwierz¹t,
(S³owianie jako jedyni nie u¿ywali
imion bogów i zwierz¹t w tworzeniu
imion w³asnych) nie jest to imiê
prawdziwe, a okreœlenie jedynie.
Byæ mo¿e prawdziwym imieniem
tego boga by³o: Weles/Wo³os.
To jemu Kaszubi, którzy niegdyœ zamieszkiwali te tereny (a¿ do
£aby) oddawali szczególn¹ czeœæ.
Miejsca kultu znajdowa³y siê m.in.
w Szczecinie, czy na górze Che³mskiej k. Koszalina. Równie¿ herby z
tego terenu nawi¹zuj¹ do czci tego
boga – tak¿e ³obeski herb.
Kim w takim razie by³ Weles?
Jednym z najwa¿niejszych w
panteonie wspó³twórca œwiata, antagonista Peruna, w³adca œwiata
zmar³ych, skarbów (tych duchowych te¿), opiekun byd³a (jako
oznaki bogactwa u ludów rolniczych) i innych zwierz¹t, patron
magii, mórz, darczyñca, itd.
Nasi przodkowie nie dzielili
œwiata na dobry i z³y, choæ Welesa
przedstawiano póŸniej jako diab³a z
wid³ami (wid³y z trzema zêbami - tyle
zosta³o z trójzêbu), w³adca mórz
(Neptun w Gdañsku, doskonale oddaje rolê Welesa u S³owian), jego
„dobre” cechy przej¹³ Dziad Mróz i
Miko³aj. Zwierzêtami Welesa by³y
wilki, kruki i inne ptaki. Jeleñ z ga³¹zk¹ pomiêdzy poro¿em (póŸniej
krzy¿) by³ z kolei ³¹cznikiem pomiêdzy œwiatem ¿ywych i umar³ych.
Weles mia³ czarnego konia (w
œwi¹tyni), który s³u¿y³ tylko do wró¿enia (szczególnie przed wyruszeniem na bitwê). Poœwiêcano mu
czarnego byka.
U boku Welesa walczy³ ¯mij z
Perunem i ¿ar-ptakiem (ognistym
kurem Rarogiem).
¯mija nie mo¿na myliæ ze smokami – smoki, to z³e stworzenia, porywaj¹ce ksiê¿niczki, niszcz¹ce ludziom plony itd. Poza tym s¹ zielone,
wygl¹daj¹ jak przejedzone jaszczury – wypisz-wymaluj - smok wawelski. ¯mij, to arystokrata. To król
wê¿y z koron¹ rogów na g³owie, inaczej nazywany czerwem, mo¿na go
porównaæ do chiñskiego smoka, z
tym, ¿e ¯mij mia³ skrzyd³a – w koñcu
by³ ³¹cznikiem trzech œwiatów. Lubi³
ludzi – niekoniecznie jeœæ, walczy³
ze smokami, dlatego te¿ nazywanie
go smokiem, jest niejako obraz¹. Ale
te¿ strzeg³ skarbów Welesa – ten, kto
go pokona³, otrzymywa³ upragnione
skarby. Jakie? To zale¿a³o od tego,
kto po te skarby wyrusza³: mag –
wiedzê magiczn¹, poeta – wenê,
wojownik – walecznoœæ itd.
Smok strzeg³ wejœcia do Nawi,
by³ opiekunem prawdy i nieœmiertelnie panuj¹cym nad trzema œwia-

tami uosabia³ m¹droœæ.
¯mij (dziœ nazywany smokiem), to mitologiczny stwór pojawiaj¹cy siê we wszystkich kulturach
na ca³ej kuli ziemskiej: uskrzydlony
w¹¿ (np. Quetzalcoatl w mitologii
Majów, identyfikowany tam z Jezusem Chrystusem), ³¹cz¹cy w sobie
pierwiastki wszystkich ¿ywio³ów
(³uski – woda, skrzyd³a – powietrze,
cia³o – ziemia, ognisty oddech –
ogieñ), w ten sposób staj¹c siê pi¹tym - kwintesencj¹. W Chinach - to
symbol Tao, tego, co le¿y poza
wszelkimi pojêciami i przeciwieñstwami (Yin i Yang), ale jest si³¹
najpotê¿niejsz¹ z nich wszystkich.
Smok reprezentuje to, co nieznane
oraz energiê ukryt¹ w cz³owieku i
przyrodzie.
S³owo „dragon” pochodzi od
greckiego „derkein”, co znaczy
„widzieæ”.
Zarówno dla Sumerów, jak i dla
Celtów oraz wielu innych ludów by³
on symbolem niezale¿noœci i potêgi
wodza, w³adcê nazywano „najwy¿szym smokiem” (tak te¿ by³o u wielu innych ludów). Do dziœ czerwony
smok jest god³em narodowym Walijczyków – patrz¹c na przedstawienie, chodzi³o w³aœnie o tego, którego S³owianie nazywali dla odró¿nienia od innych – ¿mijem.
Dla porównania symbolem u¿ywanym przez Germanów by³ bia³y
smok. Germanowie naje¿d¿aj¹cy
Angliê w VI wieku na królewskim
sztandarze umieszczali bia³ego
smoka, który i dla nich oznacza³
najwy¿sz¹ w³adzê. Potem angielscy
królowie uczynili ze smoka symbol
walki i umieszczali go na swych
bojowych proporcach. Pod takim
znakiem podczas krucjaty walczy³
s³ynny Ryszard Lwie Serce.
Smok jest wiêc zasad¹ nieograniczonego widzenia: zdolnoœci¹
widzenia wszystkiego co nas otacza
w nowym œwietle, widzenia œwiata
takiego, jakim naprawdê jest, bez
okrywaj¹cych go iluzji. Z tego powodu w mitach smok przedstawiany
jest jako istota posiadaj¹ca
ogromn¹ m¹droœæ i moc. Symbolem
tych wartoœci jest zazwyczaj skarb,
którego Smok strze¿e, czasem jest
to per³a. Tak¹ symbolikê odnajdziemy w tekstach gnostyckich, w których per³a smoka jest symbolem
wy¿szej jaŸni. Na fladze Butanu
odnajdziemy bia³ego smoka trzymaj¹cego cztery per³y.
W tradycji jogicznej Smok to
Kundalini, moc spoczywaj¹ca u
podstawy krêgos³upa.
Poszczególne plamiona na tych
ziemiach czcz¹c Welesa, mog³y siêgn¹æ do bogatej symboliki i uznaæ za
patrona swojego ludu jednego z
przedstawieñ tego boga: ¿mija, wilki,
kruki, jelenia, czarnego konia, gryfa.
Twierdzenie, ¿e S³owianie czcili przyrodê i zwierzêta jest tak samo
prawdziwe, jak twierdzenie, ¿e
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Wojtek
Michalczenia

Chrzeœcijanie czcz¹ dwa patyki po³¹czone na krzy¿, b¹dŸ - ryby. Tak
samo, jak za przedstawieniem graficznym krzy¿a czy ryby mieœci siê
g³êboka symbolika religijna, tak
samo i ludy przedchrzeœcijañskie
mia³y symboliczne wyobra¿enia
swoich wierzeñ.
Nie czczono w dos³ownym tego
s³owa znaczeniu roœlin, drzew i
zwierz¹t, po prostu niektóre by³y
tylko symbolami.
St¹d na naszych ziemiach tak
powszechne przestawienia w herbach: Drzew a Œwiata, wody, wilków, jeleni (w innych regionach reniferów), gryfa – s¹ to najstarsze
archetypy siêgaj¹ce najg³êbszych
wierzeñ mitologicznych, wspólnych dla mieszkañców ca³ej Europy, zwi¹zanych z bogiem podziemi.
W mitologii S³owian W¹¿ Ognisty
by³ wcieleniem ognia, lataj¹cym
w³adc¹ bogactw zwanym tak¿e Naletnik i Pienie¿ny ¯mij. Czerwony kolor
zawsze zwi¹zany by³ z magi¹ i si³¹.
Czerwieñ to kolor krwi, ¿aru i pulsu.
Jego synem by³ interesuj¹cy nas
W¹¿ Ognisty Wilk. W niektórych
podaniach narodzi³ siê jako cz³owiek pokryty wilcz¹ sierœci¹. Posiada³ równie¿ zdolnoœci przemieniania siebie i swojej dru¿yny w wilki
– wilko³aki, a tak¿e w inne zwierzêta lub ptaki. Wyst¹pi³ przeciw ojcu
i oczywiœcie pokona³ go. Mit ten
odzwierciedla pospolity w wierzeniach wzór – syn zabija ojca, b¹dŸ
m³odszy brat – starszego – co symbolizuje zmiany.
Syn smoka przechodzi podwójn¹
inicjacjê wojownika - wilcz¹ i
smocz¹. Staje siê równie¿ mistrzem
inicjacji wojowników tworz¹cych
jego dru¿ynê. Umiejêtnoœæ transformacji w zwierzêta posiadaj¹ bohaterowie s³owiañskich opowieœci – któ¿
nie s³ysza³ o wilko³akach?
£¹czenie symboli smoka i wilka
nie by³o tylko specyfik¹ wierzeñ
s³owiañskich. Germañski bóg berserków, wielki szaman wojenny
Odin (Wodan), mia³ dwa wilki Geri
i Freki. By³ on przestawiany jako
orze³, smok lub potwór morski. Te
trzy typy stworzeñ mia³y symbolizowaæ trzy krainy kosmiczne - przestworza, ziemiê i wodê – jest to typowe dla europejskich mitów.
Smok jako symbol Nagrody Starosty jest trafny, mniej trafny jednak
sam wizerunek – trzymaj¹c siê mitologii tych ziem, powinien byæ to
Ognisty Smok.
MM

FERIE
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Bezpieczny przedszkolak
zim¹

Edukacyjne ferie
dla dzieci
w gminie Dobra
Od 14 do 25 lutego to czas ferii
zimowych. W naszej gminie przygotowano dla dzieci i m³odzie¿y
ciekaw¹ ofertê zajêæ kulturalnych, plastycznych i sportowych.
Dlatego te¿ nie warto siê nudziæ,
zapraszamy wszystkich chêtnych
do czynnego udzia³u w ni¿ej proponowanych zajêciach organizowanych przez poszczególne placówki oœwiatowe, kulturalne i
sportowe:

Policjanci z £obza odwiedzili
przedszkolaków z Filii Przedszkola
Miejskiego z £obza.
Do filii Przedszkola Miejskiego
przy ul. Hanki Sawickiej w £obzie zawitali policjanci z Zespo³u ds. nieletnich. Tematem tego nie codziennego
spotkania by³o omówienie zasad bezpiecznego zachowania podczas aury
zimowej.
Przedszkolaki przy pomocy policjanta same u³o¿y³y g³ówne zasady jakie obowi¹zuj¹ podczas zimowego

wypoczynku. Zwróci³y szczególn¹
uwagê na bezpieczne zachowanie podczas zimowych zabaw.
Maluchy bardzo aktywnie uczestniczy³y w spotkaniu, zadawa³y wiele pytañ, podawa³y przyk³ady niebezpiecznych zachowañ i od razu dodawa³y jak
prawid³owo nale¿y postêpowaæ w ró¿nych sytuacjach.
Ka¿dy przedszkolak otrzyma³ od
mundurowych odblaskowe smycze i
magnesy bezpieczeñstwa z numerami
telefonów alarmowych.
(kp)

O bezpiecznych feriach
w podstawówce w Resku

Szko³a Podstawowa w Dobrej
od 14 do 25 lutego 2011 w godzinach od 900 do 1200 proponuje zajêcia typu:
1. lepienie grodów z gliny,
2. zabawy ortograficzne dla
klas IV-VI,
3. zabawy w podchody i ognisko,
4. informatyczne gry edukacyjne,
5. udzia³ w Zimowym ZjeŸdzie
Rycerskim,
6. wyjœcie nad jezioro miejskie,
7. gry i zabawy w sali gimnastycznej,
8. wyjazd na lodowisko,
9. matematyczne gry logiczne,
10. czytanie bajek i baœni.
Szko³a podstawowa w Wojtaszycach od 14 do 18 lutego w godzinach od 900 do 1230 proponuje
zajêcia typu:
1. zabawy z komputerem,
2. zajêcia sportowe,
3. zajêcia z filmem historycznym,
4. zajêcia techniczne „Tañcowa³a ig³a z nitk¹”,
5. gry planszowe,
6. zajêcia plastyczne,
7. kinowe lektury,
8. zajêcia muzyczne,
9. ³amig³ówki matematyczne,
10. ognisko.

Zespó³ ds. nieletnich z £obza odwiedzi³ dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Resku.
Zespól ds. nieletnich z ³obeskiej
Komendy odwiedzi³ uczniów Szko³y
podstawowej w Resku. Tematyka tego
spotkania dotyczy³a omówienia zasad
bezpiecznego wypoczynku podczas
nadchodz¹cych zimowych ferii.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w
klasach I- III. Policjantka przypomina³a dzieciom zasady bezpiecznego zachowania siê na drodze, w domu i innych miejscach, w których bêd¹ wypo-

czywaæ podczas ferii. Kolejna pogadanka skierowana by³a do uczniów starszych z klas IV- VI. W tej grupie wiekowej mundurowi zwrócili szczególn¹
uwagê na przejawy demoralizacji nieletnich, konsekwencje prawne niew³aœciwych zachowañ.
Policjanci rozdali uczniom magnesy bezpieczeñstwa z numerami telefonów alarmowych, które mog¹ byæ przydatne w ró¿nych sytuacjach. Kolejne
spotkania o tej tematyce odbêd¹ siê w
tym tygodniu m.in. w Gimnazjum w
Radowie Ma³ym.
(kp)
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Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej od 14 do 19 lutego
w godzinach od 1000 do 1200 proponuje zajêcia typu:
1. zajêcia plastyczne,
2. zajêcia z papieroplastyki,
3. zajêcia sportowe w hali sportowej,
4. zajêcia ortograficzne na weso³o,
5. zajêcia z ekologii,
6. zagadki matematyczne,

7. agresja wokó³ nas,
8. „tworzenie czegoœ z niczego”, robienie koszyków z gazet,
W czasie Zjazdu Rycerskiego
organizowane bêd¹ tak¿e przez nauczycieli i gimnazjalistów ró¿nego
rodzaju warsztaty:
1. wykonywanie naszyjnika z
gliny,
2. zbroja rycerska w puzzlach,
3. malowanie kamieni,
4. projektowanie herbów
5. wytwory ze wspó³czesnej
„wikliny”,
6. plecionki ze sznurka,
7. wykonywanie piecz¹tek.
Dodatkowo 15.02.2011 r. w
gimnazjum bêdzie mo¿na poznaæ
techniki zdobienia przedmiotów –
decoupage.
Biblioteka Publiczna w Dobrej od 14 do 25 lutego w godzinach od 1100 do 13 00 proponuje
zajêcia typu:
1. zajêcia z papieroplastyki
„Papierowe cuda”,
2. konkursy i zabawy czytelnicze „Ksi¹¿ka uczy i bawi”,
3. krzy¿ówki, rebusy literackie
„Rusz g³ow¹”,
4. ko³o fortuny „Œwiat bajek”
5. konkurs plastyczny „Bajkowa zima”.
Ponad to w czasie ferii zimowych w dniu 25.02.2011 o godz.
1400 odbêdzie siê na Orliku w Dobrej turniej „Mistrz ferii”, który
bêdzie polega³ na wykonaniu ponad
dziesiêciu konkurencji pi³karskich i
wy³onieniu spoœród startuj¹cych
Mistrza Ferii. Dla zwyciêzców
przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody.
Kolejnym interesuj¹cym wydarzeniem w czasie wypoczynku
zimowego tj. 19 lutego 2011 r. w
godzinach od 1600 do 1930 odbêdzie
siê „VI Rycerski Zjazd Zimowy”,
na który gor¹co zapraszamy (Hala
Sportowa przy ul. Sportowej w
Dobrej) .
Mamy nadziejê, i¿ tak bogaty
wachlarz zajêæ pozwoli ka¿demu
dziecku w sposób interesuj¹cy i na
weso³o spêdziæ okres ferii zimowych. Zaanga¿owanym osobom za
organizacjê zajêæ sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Urz¹d Miejski w Dobrej
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EKOLOGIA
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II Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Resku
„Nie zakrywajmy piêkna
œwiata stosem œmieci” - pod tym
has³em 8 lutego 2011 r. w Centrum
Kultury w Resku odby³ siê I etap
XIV Fina³u Olimpiady Ekologicznej - II Gminny Konkurs Wiedzy
Ekologicznej szkó³ podstawowych. Konkurs zosta³ zorganizowany przez Centrum Kultury w
Resku i Szko³ê Podstawow¹ w
£osoœnicy.
O godzinie 10.00 w sali widowiskowej i plastycznej Centrum rozpoczê³y siê zmagania uczniów szkó³
podstawowych z gminy Resko.
Dzieci startowa³y w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I-III i
IV-VI. Konkurs podzielony by³ na
czêœæ teoretyczn¹ i praktyczn¹.
Dzieci z klas I-III w czêœci teoretycznej rozwi¹zywa³y testy, rebusy,

szyfry, uzupe³nia³y przys³owia. W
czêœci praktycznej rozpoznawa³y
g³osy i tropy ptaków i zwierz¹t, nazwy zwierz¹t chronionych, rozpoznawa³y liœcie i owoce drzew.
Uczniowie klas IV-VI, podobnie
jak ich m³odsi koledzy, musieli rozpoznaæ g³osy ptaków i zwierz¹t, odgadn¹æ znaczenie nazw z gwary myœliwskiej, umiejscowiæ na mapie
Parki Narodowe, rozwi¹zaæ rebusy,
krzy¿ówki. Jedn¹ z ciekawszych
konkurencji by³o rozpoznawanie
smaków lasu w postaci d¿emów,
herbatek, suszonych owoców, a nawet czekolady z owocami czarnego
bzu.
W kategorii klas I-III, po dogrywce, zwyciê¿yli z 47 punktami
uczniowie ze SP w £osoœnicy, w
sk³adzie: Emilia Buæ, Emilia Kot³ów i Bartosz Adamiak. II miejsce

(45 pkt.)zajêli uczniowie ze SP w
Resku „grupa A”: Marita Romañczuk, Anna Piskorowska i Jakub
Albrycht, a miejsce III (37 pkt.)
uczennice ze SP w Starogardzie:
Martyna Deberna, Wiktoria Nowak
i Karolina Jelonek.
W kategorii klas IV-VI bezapelacyjnie wygrali uczniowie ze SP w
£osoœnicy z 76 pkt., w sk³adzie:
Edyta Nowak, Justyna Smykla,
Wojciech Kurszewski. II miejsce z
57 pkt. zajêli uczniowie ze SP w Starogardzie: Anna Kusiewicz, Konrad
Bieñkowski i Krzysztof Jacewicz, a
III miejsce po dogrywce zdobyli
uczniowie ze SP w Resku „grupa A”:
Anna Wulczyñska, Agnieszka Manowiec, Hubert Mi³ek.
Na zakoñczenie konkursu wszyscy uczestnicy zebrali siê w sali
widowiskowej, gdzie uroczyœcie
zosta³y wrêczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Centrum Kultury w Resku, do których Nadleœnictwo w Resku, dla ka¿dego uczestnika, do³¹czy³o upominki. Wszystkie

W rzekach znowu wy¿ej
(REGION). W minionym
tygodniu chwilowe ocieplenie
spowodowa³o ponowne
przybranie wody w rzekach.
W okolicach £obza Rega wyla³a
do swoich naturalnych polderów, w
Resku natomiast przykrywa³a niemal trzy stopnie na przystani kajakowej. Przymrozki w ostatnich
dniach zahamowa³y podnoszenie
siê wody w rzekach.
MM

dzieci otrzyma³y dyplomy i pami¹tkowe d³ugopisy z logo Olimpiady.
Nagrody wrêcza³a pani Danuta
Mielcarek - sekretarz Gminy Resko,
pan Mariusz Borowski - przedstawiciel Nadleœnictwa w Resku, pani
dyrektor SP w £osoœnicy Jolanta
Sienkiewicz i pani dyrektor Centrum Kultury Jolanta Furman. Serdecznie dziêkujemy p.p. Marii Sêkowskiej i Mariuszowi Borowskiemu za czynny udzia³ w obradach
komisji, pani Gabrieli £achmanowicz i Jaros³awowi Kajmie za nieocenion¹ pomoc w organizacji konkursu, a nauczycielom ze szkó³ za
przygotowanie dzieci.
Gra na rogu sygna³ów myœliwskich: apelu, pobudki, powitania i
zbiórki myœliwych, w wykonaniu
pana komendanta Stra¿y Leœnej,
Romana Janczyszyna, ubranego w
strój myœliwego, by³a niespodziank¹ dla uczestników II Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
i uœwietni³a wrêczenie dyplomów i
nagród.
Organizatorzy
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REKLAMA
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FIRMA TAX-PRO
ul. Orzeszkowej 6A, £obez
PRACOWA£EŒ ZA GRANIC¥?
ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK!!!
NASZE US£UGI:
- zwrot nadp³aty podatku z pracy za
granic¹, - uzyskanie œwiadczeñ rodzinnych (rodzinne, zasi³ek macierzyñski, roz³¹kowe).
Tel. 91 8865466 lub 511-99-22-70

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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SZACHY
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Szachowe pierwszaki w £obzie
W Szkole Podstawowej
nr 1 w £obzie, ju¿
od pierwszej klasy,
uczniowie ucz¹ siê
gry w szachy.
Szko³a posiada wspania³y wieloletni dorobek szachowy. Nasi
uczniowie wielokrotnie zajmowali
czo³owe lokaty w mistrzostwach
województwa zachodniopomorskiego w szachach. Brali udzia³ w
pó³fina³ach mistrzostw Polski.
W bie¿¹cym roku szkolnym,
dziêki temu, ¿e szko³a realizuje projekt „W drodze do wiedzy i sukcesu” wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
uda³o siê zorganizowaæ zajêcia szachowe w klasie pierwszej. Jest to absolutna nowoœæ w powiecie ³obeskim, gdy¿ nauk¹ gry w szachy (w
podziale na grupy) objêci s¹ wszyscy uczniowie tej klasy. Ka¿de
dziecko ma 2 godziny szachów w tygodniu. Zajêcia prowadzi pani Ma³gorzata Zieniuk w oparciu o opracowany na potrzeby klasy pierwszej
program gry w szachy. Klasa zosta³a
doposa¿ona w niezbêdny sprzêt:
komputer, oprogramowanie, szachy, zegary.

W ramach projektu unijnego zajêcia szachowe prowadzone s¹ równie¿ dla klas czwartych przez pana
Jakuba Zieniuka, a dla klas pi¹tych i
szóstych przez pani¹ Krystynê Sola.
GENS UNA SUMUS (jesteœmy
jedn¹ rodzin¹) - g³osi dewiza Miêdzynarodowej Federacji Szachowej. Przy szachownicy zacieraj¹ siê
ró¿nice wiekowe, czêsto bardzo
m³ody cz³owiek rywalizuje - toczy
intelektualny spór - z du¿o starszym
partnerem. £¹czy ich wspólna pasja, zainteresowanie przedmiotem
rozwa¿añ i dociekañ. Jest w tym
pewna magia. Przez kilka godzin, w
jednym miejscu i czasie, spotykaj¹
siê ró¿ne pokolenia, potrafi¹ce porozumieæ siê bez s³ów.
Z pewnoœci¹ mamy wówczas do
czynienia z aspektem wychowawczym kszta³tuj¹cym postawy, wzorce zachowañ i system wartoœci!
Dlaczego warto uczyæ dzieci gry
w szachy?
Gra w szachy stanowi wspania³¹
inwestycjê w nasz umys³, a przy
okazji jest wyrafinowan¹ i intelektualn¹ rozrywk¹. Szachy s¹ sztuk¹,
nauk¹ i rozrywk¹ jednoczeœnie. Posiadaj¹ tak bogat¹ literaturê, ¿e niejedna ga³¹Ÿ wiedzy mo¿e jej pozazdroœciæ.
Nauka gry w szachy rozwija
umiejêtnoœæ koncentracji nad zagad-

nieniem, ³atwoœæ zapamiêtania
szczegó³ów oraz szybkoœæ w dotarciu do prawid³owego rozwi¹zania
problemu.
Oto p³aszczyzny, w których szachy wp³ywaj¹ na rozwój psychiczny
i intelektualny dziecka:
1. Rozwój zainteresowañ dziecko poznaje now¹ dyscyplinê,
której istot¹ jest samodzielne, logiczne rozumowanie, ³¹cz¹ce poszczególne elementy wiedzy w
jedn¹ harmonijn¹ ca³oœæ.
2. Aktywnoœæ twórcza - specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia.
Wszelkie próby bezmyœlnego naœladownictwa skazane s¹ na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje
wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialnoœæ.
3. Rozwijanie pamiêci i uwagi g³ówn¹ umiejêtnoœci¹ w szachach
jest zdolnoœæ zreasumowania ka¿dej pozycji w sposób dynamiczny, w
kategoriach najwa¿niejszych jej
elementów. Ca³a szachownica zostaje ukszta³towana w przestrzennoczasow¹ postaæ, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraŸni

wzrokowej i koncentracji.
4. Myœlenie logiczno-wyobra¿eniowe - ludzie myœl¹ czasami za
pomoc¹ wyobra¿eñ, które s¹ obrazami psychicznymi rzeczywistych
doznañ zmys³owych. Najmocniejsz¹ stron¹ wiêkszoœci ludzi zdaje siê byæ wyobraŸnia wzrokowa, i
ten w³aœnie rodzaj myœlenia najpe³niej rozwija gra szachowa.
5. Rozwój pozytywnych sfer
osobowoœci - szachy wykszta³caj¹
poczucie obiektywizmu, uznawanie
prawd innych ludzi, ucz¹ tolerancji
i reakcji na niepowodzenia.
6. Konsekwencja i wytrwa³oœæ
w dzia³aniu - dzieci maj¹ce stycznoœæ z szachami, zupe³nie inaczej
podchodz¹ do pora¿ek. Zazwyczaj
ponownie staraj¹ siê rozwi¹zaæ
okreœlony problem i czyni¹ to a¿ do
skutku. Ich rówieœnicy natomiast,
b¹dŸ rezygnuj¹ z wykonania zadania, b¹dŸ te¿ obni¿aj¹ sobie skalê
trudnoœci.
7. Aspekty wychowawcze - mo¿na je rozpatrywaæ w kategoriach
kary i nagrody. Czym¿e innym jak
kar¹ jest przegrana? W dodatku
wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo mo¿na powiedzieæ o nagrodzie, jak¹ bez w¹tpienia jest dla m³odego cz³owieka
zwyciêstwo, odniesione si³¹ w³asnego umys³u.
Szachy posiadaj¹ rzadko spotykan¹ w³aœciwoœæ: dzieci je lubi¹, pomimo ¿e szachy s¹ dla nich dobre!!!
Nauczmy nasze dzieci graæ w
szachy!
Ma³gorzata Zieniuk
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Sprzedam dom w Dobrej, w³asnoœciowy, w zabudowie bliŸniaczej, o
pow. u¿ytk. 97,5 mkw., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, strych, piwnica,
gara¿, budynek gospodarczy. Powierzchnia dzia³ki 2420 mkw. Cena
270 000 z³. Tel. 784 088 261.
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337

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

PRACA

Region
Firma G4S zatrudni pracowników ochrony z licencj¹ oraz
aktualnym poœwiadczeniem
bezpieczeñstwa do pracy na
obiektach wojskowych na terenie Œwidwina. Kontakt: 607819-426.
G4S jest pracodawc¹ równych
szans i nie dyskryminuje kandydatów do pracy ze wzglêdu
na wiek, p³eæ i niepe³nosprawnoœæ. www.g4s.pl.

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne. Nowogard. Lekarz stomatolog Andrzej Rynkiewicz.
Tel. 607 771 777

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Promocja !!!
Kredyty hipoteczne. Kontakt tel. 91
397 6470, 91 395 2424
RTV – naprawa TV, LCD, SAT, RADIO itd. £obez ul. Cicha 3. Tel. 604
845 753, 91 397 4127.
Bronis³aw Micek
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Video - foto. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Region
Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Espace 2100 TD
rok prod. 1987 na czêœci. Cena 500
z³. Tel. 781 240 036.

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088
£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 157 tys. z³. Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na Os. Orzeszkowej 3 piêtro. Cena
160 tyœ z³ Tel. 91 39 75 637
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4 pokojowe w Dobrej, o pow. 78
mkw., II piêtro, piwnica, gara¿, dzia³ka ogrodowa. Cena 180 000 z³. Tel.
784 088 261.

ROLNICTWO
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Gwiazdy Sportu Polskiego
na IV Gali Sportu Powiatu £obeskiego
Najwiêksze gwiazdy w historii sportu polskiego,
medaliœci igrzysk olimpijskich i mistrzostw œwiata:
Grzegorz LATO (pi³ka no¿na), Leszek BLANIK
(gimnastyka) i Monika PYREK (lekka atletyka)
potwierdzi³y przyjazd do £obza na spotkanie
z mieszkañcami Ziemi £obeskiej.
Tegoroczna uroczysta IV edycja Gali Sportu
odbêdzie siê 18 lutego 2011 r. (pi¹tek) w Hali
Sportowo-Widowiskowej w £obzie. Zapraszamy
laureatów w 7 kategoriach konkursowych
„Najlepszy sportowiec 2010 roku” oraz sympatyków
sportu z terenu ca³ego powiatu.
GRZEGORZ LATO
W pi³karskiej reprezentacji Polski
rozegra³ 104 mecze, napastnik - strzelec 45 bramek.

" KSC Lokeren 1980 - 1982;,
" Atlante Meksyk 1982 - 1984,
" Polonia Hamilton Ontario 1984
- 1991.

Sukcesy sportowe
" z³oty medalista Igrzysk Olimpijskich (1972 Monachium)
" srebrny medalista Igrzysk
Olimpijskich(1976 Montreal)
" dwukrotny srebrny medalista
Mistrzostw Œwiata: 1974 RFN, 1982
Hiszpania (za III miejsce wrêczano srebrne medale, za IV miejsce - br¹zowe),
" król strzelców pi³karskich Mistrzostw Œwiata w RFN w 1974 (7 bramek)
" Pi³karz Roku" w plebiscycie
katowickiego "Sportu": 1974
" "Pi³karz Roku" w plebiscycie
tygodnika "Pi³ka No¿na": 1977, 1981
" 6. miejsce w plebiscycie "France Football" na najlepszego pi³karza
Europy: 1974
" Król strzelców polskiej ekstraklasy w latach: 1973 (13 goli) i 1975
(19 goli)

LESZEK BLANIK
Gimnastyka sportowa: mistrz olimpijski, mistrz œwiata i mistrz Europy.

" dwukrotny mistrz Polski 1973 i
1976 w barwach Stali Mielec.
Kariera klubowa
" Stal Mielec 1962 - 1980, w barwach klubowych rozegra³ 272 mecze,
zdobywaj¹c 111 goli w I lidze,

Sukcesy sportowe
" z³oty medalista Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 w konkurencji

skok,
" br¹zowy medalista Igrzysk
Olimpijskich w Sydney w 2000 w konkurencji skok,
" pierwszy polski gimnastyk,
którego nazwiskiem nazwano element
gimnastyczny. Zapisany pod nr 332
przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Gimnastyczn¹ skok - przerzut, podwójne
salto w przód w pozycji ³amanej, otrzyma³ nazwê "blanik", 8-krotny Mistrz
Polski w wieloboju gimnastycznym
(1994-1998, 2001-2003)
Fina³ Pucharu Œwiata Fina³
" II miejsce - Stuttgart 2002
(skok)
" IV miejsce - Glasgow 2000
(skok)
" VI miejsce - Sabae 1998 (skok)
" VI miejsce - Birmingham 2004
(skok)
Inne imprezy i plebiscyty
" srebrny medal Igrzysk Dobrej
Woli (2001) w skoku
" laureat IV miejsca w Plebiscycie "Przegl¹du Sportowego" na najlepszego polskiego sportowca roku 2007
" laureat II miejsca w Plebiscycie
"Przegl¹du Sportowego" na najlepszego polskiego sportowca roku 2008

MONIKA PYREK
Reprezentantka Polski w lekkiej

atletyce w konkurencji skoku o tyczce.
Osi¹gniêcia
" trzykrotna uczestniczka igrzysk
olimpijskich w skoku o tyczce- Sydney
VII m., Ateny 2004 - IV m., Pekin 2008
- V m.
" trzykrotna medalistka mistrzostw œwiata w skoku o tyczce: srebrny Helsinki 2005, srebrny Berlin 2009,
br¹zowy Edmonton 2001,
" srebrna medalistka mistrzostw
Europy Geteborg 2006,
" 4-krotna br¹zowa medalistka
Halowych Mistrzostw Œwiata i Europy,
" tytu³ mistrzyni kraju 10-krotnie
na stadionie, 11-krotnie w hali,
" zdobywczyni nagrody "Z³ote
Kolce" dla najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu 2001, 2003, 2005, 2006
oraz 2008,
" laureatka Plebiscytu "Przegl¹du Sportowego": w 2001 by³a dziewi¹ta, a w 2005 siódma. zwyciêzczyni
show telewizji TVN "Taniec z gwiazdami".
Rekordy ¿yciowe w skoku o tyczce
" stadion 4,82 m, hala 4,76 m.
W£ADYS£AW WOJTAKAITIS
P³ywanie. Olimpijczyk. Najlepszy

p³ywak Polski lat 60. i 70.
Osi¹gniêcia na p³ywalni:
olimpijczyk, mistrz Polski w p³ywaniu; wychowanek trenera Kurta
Zombka. Sw¹ przygodê z basenem rozpocz¹³ wraz z powstaniem Klubu. By³
wtedy 10-letnim, pe³nym zapa³u i motywacji ch³opcem. Z p³ywakiem od pocz¹tku wi¹zano wielkie nadzieje. Po-

tencja³ w nim drzemi¹cy ujawni³ siê
podczas Miêdzynarodowych Mistrzostw Bu³garii w 1965 roku. Wojtakajtis zdoby³ wówczas dwa tytu³y mistrzowskie na dystansie 400 m i 1500 m
stylem dowolnym. Rok póŸniej - jako
jedyny z województwa szczeciñskiego
oraz drugi w Polsce - osi¹gn¹³ wymagane minimum kwalifikacyjne do udzia³u
w Mistrzostwach Europy.
Najwa¿niejszym momentem w
jego karierze by³ wyjazd na Olimpiadê w Meksyku. Wszystko zaczê³o siê
w kwietniu 1968 roku. Wojtakajtis
przyst¹pi³ - przy komplecie sêdziów i
po oficjalnym zg³oszeniu przez Klub
- do próby pobicia rekordu. Na dystansie 200 m stylem dowolnym ustanowi³ wynik 2:00.8, co da³o mu zielone œwiat³o na wyjazd do Meksyku.
Pomimo ¿e by³ to czas powy¿ej minimum olimpijskiego, p³ywak musia³
udowodniæ swoj¹ formê na basenie
50-metrowym. Pierwsza próba przebieg³a niepomyœlnie, jednak podczas
Grand Prix Warszawy na p³ywalni
WKS "Legia" dziewiêtnastolatek rozwia³ w¹tpliwoœci wszystkich. Zwyciêstwo i pobicie rekordu Polski na
400 m stylem dowolnym zapewni³o
mu udzia³ w Olimpiadzie. Jednak
"Kajtek" nie zakwalifikowa³ siê do
fina³u 400 m stylem dowolnym, ale
nie uda³o siê to tak¿e rekordziœcie
œwiata Meksykanowi Guillermo
Echeviarii. Pomimo to by³ witany
przez t³umy mieszkañców Stargardu.
P³ywak startowa³ tak¿e na dystansie
1500 m stylem dowolnym, jednak i ten
wystêp nie okaza³ siê udany.
W 1970 startowa³ w mistrzostwach
Europy w Barcelonie i uniwersjadzie w
Turynie, gdzie zdoby³ br¹zowy medal
na 1500 m stylem dowolnym.
W³adze Federacji Komunikacyjnych Klubów Sportowych "Kolejarz",
w których by³ zrzeszony "Neptun",
przyznali Wojtakajtisowi nagrodê pieniê¿n¹ za wybitne osi¹gniêcia sportowe.
W tym samym roku p³ywak opuœci³
klub, aby rozpocz¹æ studia na AWF w
Warszawie. W czasie studiów wzi¹³
udzia³ w Olimpiadzie w Monachium.
Podj¹³ rywalizacjê na dystansie 200,
400 i 1500 metrów stylem dowolnym.
Jednak zakoñczy³ j¹ bez wiêkszych sukcesów. Uplasowa³ siê na 18. pozycji.
Po skoñczeniu studiów "Kajtek"
zacz¹³ trenowaæ kolejne pokolenia p³ywaków w klubie "Œl¹sk Wroc³aw". Jednak nie zawiód³ stargardzian i w roku
1978 wróci³ w rodzinne strony. Obj¹³
stanowisko trenera i jest nim po dziœ
dzieñ. W czasie swojej kariery wielokrotnie wygrywa³ plebiscyty na najlepszego sportowca województwa szczeciñskiego, oraz zajmowa³ wysokie lokaty w rankingach najlepszych sportowców Polski.
•ród³o "http://pl.wikipedia.org/
w
i
k
i
/
W%C5%82adys%C5%82aw_Wojtakajtis"
ZB
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Liga Kadetek

Wybieramy SPORTOWCA 2010 ROKU

Radowianki wygrywaj¹
pod koszem

Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2010 w plebiscycie Czytelników„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego” (kolejnoœæ alfabetyczna).

W sobotê 5 lutego nasze dziewczyny pojecha³y do Koszalina na
mecze ligowe.
Pierwszy mecz zagra³y z Omeg¹
II Gdyni¹. Zwyciê¿y³y go z wynikiem 66:18.
Drugi mecz, tak¿e zagrany w
Koszalinie z Omeg¹ I Gdynia, po
zaciêtej walce dziewczyny wygra³y
jednym punktem - wynikiem 51:50.
Zmêczone i zadowolone pojecha³y
do Miastka, aby nastêpnego dnia
zagraæ kolejny mecz.
W niedziele zawodniczki zagra³y mecz z UKS Basket Miastko. Na
pocz¹tku nie sz³o im najlepiej, po-

niewa¿ przegrywa³y 14 punktami.
Dziewczyny nie uleg³y jednak presji i zwyciê¿y³y 67:49.
Sk³ad dru¿yny:
Anna Misiejuk (kpt.)
Anna Wawrzyniak
Izabela Lorent
Emilia Suszek
Sara Komosa
Sandra Komosa
Anna Za³óg
Malwina Kwiatkowska
Aleksandra Brzeziñska
Aleksandra Przygocka
trener Miros³aw Budzyñski (o)

Zasady konkursu na „Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników”.
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych – „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ obowi¹zkowo nazwiska trzech sportowców
z poni¿szej listy nominowanych osób. Kupon niepe³ny nie bêdzie brany pod
uwagê.
3. Punktacja sportowców: za I miejsce na kuponie – 3 pkt., za II miejsce
– 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt. Suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu nominowanych.
4. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych. (losowanie odbêdzie siê w finale Gali Sportu 18.02.2011 r.).
5. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ
na adres redakcji „Tygodnika £obeskiego” (£obez, ul. S³owackiego 6)
lub „Nowego Tygodnika £obeskiego”, a tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze Hali Sportowo-Widowiskowej w £obzie.
6. Termin sk³adania – do 16 lutego 2011 r. (œroda) do godziny 15.00.

Bodych Pawe³
Gimnazjum Resko
Buka³a SebastianSzko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Chodna Kacper
UKS £OBUZIAKI £obez – pi³ka no¿na
Dzierbicki Damian
LMKS SARMATA Dobra – pi³ka no¿na
Florczak Patrycja
Szko³a Podstawowa Dobra
Ga³an Kacper
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Gêbka Karol
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gunera Mateusz
Szko³a Podstawowa Be³czna
Grankowska Justyna
Zespó³ Szkó³ Resko
Jaszczuk Jaros³aw
LMKS SARMATA – pi³ka no¿na oldboje
Ka³apacki Adrian
Gimnazjum Wêgorzyno
Kiarszys Milena
Zespó³ Szkó³ £obez
Knapek Mateusz
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Kobielski Adam
UKS ORLIK Resko – pi³ka no¿na
Kolanowski Marek
LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na oldboje
Ko³odyñska Anna
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Kowal Pawe³
Zespó³ Szkó³ Resko
Król Mateusz
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Kubalak Eryk
UKS ORLIK Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Kusiewicz Anna
Szko³a Podstawowa Starogard
Kusyk Dorota
UKS MINI GIER Radowo Ma³e – koszykówka
Kwak Weronika
Gimnazjum Wêgorzyno
£akomy Kacper
UKS ORLIK Dobra – pi³ka no¿na
Maduñ Przemys³aw
Zespó³ Szkó³ £obez
Maziarz Mateusz
Gimnazjum £obez
Nadkierniczny Andrzej LKS SPARTA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Olas Wioletta
MKS OLIMP £obez – pi³ka siatkowa
Osiecki £ukasz
LKS JASTRZ¥B £osoœnica – pi³ka no¿na
Ostaszewski Mateusz MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na
Pawluk Konrad
LKS RADOWIA Radowo Ma³e – pi³ka no¿na
Paw³owski Arkadiusz LKS MEWA Resko – pi³ka no¿na
Romej Aleksandra
Gimnazjum £obez
Romej Justyna
MKS OLIMP – lekka atletyka
Sadowska Milena
UKS ARBOD Dobra- lekka atletyka
Sira Agnieszka
Gimnazjum Radowo Ma³e
Skorupski Grzegorz
Gimnazjum Dobra
Skrobiñski Janusz
MLKS ŒWIATOWID £obez – pi³ka no¿na oldboje
S³awiñska Sonia
Gimnazjum Resko
Smuga Karolina
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Stasiak Aron
UKS TRÓJKA Wêgorzyno – pi³ka no¿na
Szawdenis Anna
Szko³a Podstawowa Resko
Szpilska Daria
Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szymanek Dagmara
Gimnazjum Dobra
Turzyñska Anna
Szko³a Podstawowa Siedlice
¯urawik Adam
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki

OSTATNI KUPON KONKURSOWY

„NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC POWIATU
£OBESKIEGO”
Lp.

Nazwisko i imiê

Iloœæ
punktów
3.
2.
1.

Imiê i nazwisko czytelnika

Adres

SPORT - POLICJA
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CH£OPCY ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WÊGORZYNIE
MISTRZAMI POWIATU W PI£CE KOSZYKOWEJ
09.02.2011r. w hali Widowiskowo- Sportowej w £obzie odby³y siê mistrzostwa powiatu
³obeskiego w mini pi³ce koszykowej ch³opców w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej. W turnieju
wystartowa³y reprezentacje piêciu szkó³ podstawowych : SP 2
£obez, SP 1 £obez, SP Resko, SP
Radowo Ma³e i SP Wêgorzyno.
Stawk¹ zawodów, oprócz tytu³u mistrzowskiego, by³y kwalifikacje do eliminacji szczebla regional-

nego. Awans do dalszego etapu uzyskaæ móg³ jedynie zwyciêzca zawodów. Startuj¹cy zostali podzieleni
na dwie grupy. Wszystkie mecze
by³y bardzo zaciête.
Po zwyciêstwach w grupie nad
SP Radowo Ma³e i SP 2 £obez,
ch³opcy z Wêgorzyna spotkali siê w
finale z SP 1 £obez. Po emocjonuj¹cych spotkaniu zwyciêstwo odnieœli reprezentanci SP Wêgorzyno
i to oni mogli cieszyæ siê z tytu³u
mistrzowskiego oraz awansu do
dalszego etapu rozgrywek.

Dozór dla sprawców rozboju

Policjanci z Wêgorzyna
zatrzymali trzech sprawców
rozboju
Do zdarzenia dosz³o w pi¹tkowy
wieczór na terenie gminy Wêgorzyno.
Dwóch m³odych mê¿czyzn rozmawia³o
na klatce bloku, spo¿ywali tak¿e alkohol. W pewnym momencie pod blok
podjecha³ samochód, z którego wysiad³o trzech m³odych mê¿czyzn w wieku
od 20 do 28 lat.
Jeden z nich podszed³ do pokrzywdzonego mê¿czyzny i za¿¹da³ oddania
pieniêdzy, które by³ mu winien. Pokrzywdzony 24-latek stwierdzi³, ¿e nie
ma przy sobie pieniêdzy. Wówczas mie-

dzy mê¿czyznami dosz³o do ostrej wymiany zdañ i szarpaniny. Jeden ze
sprawców wyci¹gn¹³ pokrzywdzonego
przed blok i przewróci³ na ziemiê. Z kieszeni zabra³ telefon komórkowy oraz
pieni¹dze w kwocie 50 z³.
Ca³a trójka zosta³a zatrzymana w
policyjnym areszcie. Us³yszeli zarzut z
art. 280 par. 1 KK, w zwi¹zku z art. 283
KK mówi¹cy o rozboju, za który grozi
kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
Dziœ zapadnie decyzja o dozorze policyjnym dla tych sprawców.

W³amania w powiecie

W miejscowoœci Konie nieustaleni
sprawcy w³amali siê do domku myœliwskiego przez otwór w dachu. Ze
œrodka skradli klucze do pomieszczenia gospodarczego i dostaj¹c siê
do niego zabrali kable spawalnicze,
przewód 4 ¿y³owy, przed³u¿acz,
pi³ê spalinow¹. Suma strat wynosi
856 z³.
Natomiast w Radowie Ma³ym
nieustaleni na chwilê obecn¹ sprawcy w³amali siê do dwóch piwnic.
Skradli rower Romet, wêdki i ko³owrotki. Z drogiej piwnicy skradli
tylko piwo.
(kp)

Na terenie powiatu ³obeskiego
policjanci odnotowali kilka w³amañ.
W pi¹tek 11 lutego br. kryminalni z £obza zatrzymali dwóch 20-latków, którzy usi³owali w³amaæ siê do
ogródków dzia³kowych Dalno III.
Weszli do œrodka altany ogrodowej
przecinaj¹c k³ódkê zabezpieczaj¹c¹ drzwi, ze œrodka jednak nic nie
skradli. Zostali zatrzymani w policyjnym areszcie, us³yszeli zarzut
dotycz¹cy kradzie¿y z w³amaniem.

Podium zawodów:
1. SP Wêgorzyno
2. SP 1 £obez
3. SP 2 £obez
.
W ³obeskich zawodach SP Wêgorzyno reprezentowali (stoj¹ od

lewej): Damian WoŸnicki, Tomasz
Lubañski, Marcin £achañski, Piotr
Moroz, Oskar Dropsa, Jakub Kalinowski. Siedz¹: Jakub £uksza, Micha³ Paraszczak, Oskar Waszczyk,
Micha³ Nowak, Gracjan Bogucki,
Maciej Dombrowski.
Opiekun – Dariusz Czajka. (o)

ROZMAITOŒCI
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Galeria tygodnika

Krzy¿ówka nr 7

Damian
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:

„Nie mo¿na p³ywaæ z lir¹ w d³oni”
Nagrodê wylosowa³a pani Miros³awa Gawlik z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych.
Resko, tel. 508 285 242.

