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Zamiast mieszkania
– œmierdz¹ce s¹siedztwo

Czy powstanie Izba Tradycji? Burmistrz
Sola w tej sprawie okaza³ siê bezp³odny
Tu i ówdzie niektórzy wracaj¹
do pomys³u utworzenia Izby Tradycji w £obzie. G³osy o potrzebie jej
utworzenia pojawi³y siê w Zarz¹dzie Powiatu, a na zasadzie echa
pomys³ zacz¹³ od¿ywaæ w ³obeskim
urzêdzie. Teraz wiêc mo¿na tylko
wyraziæ obawy, aby nie powsta³y
nam dwie izby, bo i po co a¿ tyle.

na chrzest, komuniê, œlub,
wesele lub inne wa¿ne
wydarzenie w Twoim ¿yciu?
Zapraszam

Us³ugi w super cenie!
Tel. 66 88 27 632
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Czy powstanie Izba Tradycji?
Burmistrz Sola w tej sprawie
okaza³ siê bezp³odny
Kazimierz Rynkiewicz

Tu i ówdzie niektórzy wracaj¹
do pomys³u utworzenia Izby Tradycji w £obzie. G³osy o potrzebie jej
utworzenia pojawi³y siê w Zarz¹dzie Powiatu, a na zasadzie echa
pomys³ zacz¹³ od¿ywaæ w ³obeskim
urzêdzie. Teraz wiêc mo¿na tylko
wyraziæ obawy, aby nie powsta³y
nam dwie izby, bo i po co a¿ tyle. To
oczywiœcie ¿art, bo od pomys³u do
realizacji droga bardzo daleka.
Przekona³y siê o tym œrodowiska od
lat zabiegaj¹ce o utworzenie takiej
izby. Niektórzy nie doczekali. Odeszli m.in. Otto Hayder i Leon Zdanowicz, którzy byli wœród osób zabiegaj¹cych o powstanie takiej izby,
a jej jak nie ma, tak nie ma. Jednak
powrót do tej idei, tym razem na
szczytach w³adz powiatu, daje nadziejê, ¿e mo¿e w koñcu powstanie.
Dzisiaj przypomnê tylko w skrócie
historiê zabiegów o takie miejsce, w
którym nasza spo³ecznoœæ mog³aby
gromadziæ wiedzê o samej sobie,
dla nas samych i nastêpnych pokoleñ.
HISTORIA STARA
JAK POWIAT
8 marca 2005 roku „Tygodnik
£obeski” (nr 10) odnotowa³ spotkanie w Klubie Nauczyciela, w którym
wziê³o udzia³ kilkanaœcie osób zainteresowanych powo³aniem „muzeum powiatowego”. Goœciem spotkania by³ redaktor Kuriera Szczeciñskiego Bogdan Twardochleb, z
którym odbyto dyskusjê na temat
tego pomys³u. „Prowadz¹cy spotkanie pan Czes³aw Szawiel (…) przypomnia³, ¿e wraz z ¿on¹ Lidi¹ Lalak-Szawiel spêdzili wiele czasu
pod drzwiami by³ego starosty JóŸwiaka, by porozmawiaæ z nim o
pomyœle na muzeum. W kwietniu
2003 r. (...) Stowarzyszenie
„£abuŸ” wyst¹pi³o do starosty Haliny Szymañskiej z proœb¹ o u¿yczenie na ten cel budynku przy ul.
Bema, który opuœci³a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”. Pomys³odawcy widzieliby w nim m.in.
archiwum paryskiej „Kultury”, redakcjê i archiwum „£abuzia”, miejsce na koncerty, wystawy, spotkania
z twórcami i naukowcami. Na tym
spotkaniu dorzucono pomys³ utworzenia Archiwum Pamiêci.
„Konieczne s¹ szybkie dzia³a-

Kwiecieñ 2005 r. Radni powiatu Ryszard Sola i El¿bieta Pilecka
na spotkaniu w sprawie izby muzealnej.

nia, aby ocaliæ pami¹tki o dawnych
dziejach miasta, a tak¿e te, które
przywieŸli ze sob¹ lub wytworzyli
zaraz po wojnie ludzie tu zamieszkuj¹cy, którzy przyjechali tu z Wilna, Lwowa, Tarnopola i innych
miast. (...) Pami¹tki te ulegaj¹ coraz
czêœciej zniszczeniu i rozproszeniu,
odchodzi bowiem pokolenie, które
by³o z nimi zwi¹zane emocjonalnie.
Ludzie posiadaj¹ jeszcze stare fotografie, pami¹tki z ³agrów, pracy
przymusowej. Wszystko to jest ju¿
zabytkiem i zas³uguje na ochronê i
przekazanie przysz³ym pokoleniom” - mówi³ Czes³aw Szawiel.
Przytoczy³em ten d³u¿szy cytat
sprzed 6 lat, by przy okazji pokazania historii owych zabiegów o izbê,
przypomnieæ g³ówne cele jej powo³ania. S¹ wci¹¿ aktualne, chocia¿ na
pewno mo¿na je dzisiaj poszerzyæ.
Jednak o tym nastepnym razem.
Wiemy wiêc, ¿e dzia³ania w
sprawie powo³ania takiej izby s¹ tak
stare jak powiat ³obeski. A sam pomys³ zapewne jeszcze starszy.
Pocz¹tek 2005 roku odby³y siê
a¿ trzy spotkania w tej sprawie.
Powy¿sze, w marcu, a kolejne dwa
w kwietniu. Wi¹za³o siê to z dzia³aniami wokó³ wspomnianego budynku przy ul. Bema, który zosta³ wystawiony na sprzeda¿. W tym czasie
do dzia³añ w tej sprawie w³¹czy³ siê
ówczesny radny powiatu, a obecny
burmistrz £obza, Ryszard Sola.
Nasz tygodnik odnotowa³, ¿e na
spotkanie z nim stawi³o siê „dwudziestu przedstawicieli ró¿nych organizacji spo³ecznych”, w tym radny miejski Kazimierz Chojnacki i
dwóch ju¿ nie¿yj¹cych pasjonatów
kultury: Leon Zdanowicz i Otto
Hayder.

Obecny burmistrz powiedzia³
wtedy: „Trzeba wzi¹æ pod uwagê
fakt, ¿e to nie jest przedsiêwziêcie
komercyjne, ¿e nikt tu nie chce zarabiaæ, lecz celem jest ochrona naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, a na to powinny znaleŸæ siê
pieni¹dze”. Na swój u¿ytek wymyœli³ nawet nazwê – Regionalny Dom
Tradycji (T£ nr 14 z 5.04.05). Kolejne spotkanie z radnym Sol¹, równie¿ bezowocne, odby³o siê w po³owie kwietnia 2005 r. (T£ nr 16 z dn.
19.04.05).
Jednak wtedy ani w³adze gminy
ani powiatu nie by³y zainteresowane realizacj¹ tego pomys³u. W ostatecznoœci starostwo odda³o budynek przy ul. Bema w zarz¹dzanie
CIS i na jakiœ czas dzia³ania ucich³y.
Od¿y³y po tym, jak Ryszard Sola
rok póŸniej zosta³ burmistrzem, a na
horyzoncie pojawi³a siê mo¿liwoœæ
zagospodarowania na izbê starego
budynku szachulcowego przy ul.
Bema 13. Jednak to, co interesowa³o Ryszarda Solê jako radnego powiatu i póŸniejszego kandydata na
burmistrza, przesta³o interesowaæ
jako burmistrza. Gmina budynek
bêd¹cy w zainteresowaniu tego œrodowiska po prostu wystawi³a na
sprzeda¿, z mo¿liwoœci¹ rozbiórki.
Prysn¹³ sen o Regionalnym Domu
Tradycji.
JEDNAK POMYS£
POWRÓCI£
Nieoczekiwanie pomys³ od¿y³
ponownie, tym razem wœród cz³onków w³adz powiatu. Projekt nazwany Powiatow¹ Izb¹ Rzemios³a i
Sztuki jest w obróbce i w najbli¿szym czasie maj¹ go dyskutowaæ
cz³onkowie Powiatowej Spo³ecznej

Rady Kultury. Tym razem pomys³
jest ambitny, bo mówi siê o wykupieniu budynku po by³ym kinie
„Rega” (co ju¿ teraz wydaje siê
ma³o realne ze wzglêdu na cenê),
odkupieniu od gminy budynku szachulcowego lub budowie nowoczesnego centrum przy liceum w
£obzie. Na jego ralizacjê przyjêto
okres kadencji, czyli prawie cztery
lata. Dzisiaj to na razie tylko pomys³, który wymaga publicznego
przedyskutowania, ale mo¿e na 10lecie powstania powiatu to dobra
okazja, by do tego pomys³u powa¿nie podejœæ i go w koñcu zrealizowaæ. Oczywiœcie wiele osób ma ró¿ne wyobra¿enia o tym, co to ma byæ,
dlatego tak wa¿ne jest wyartyku³owanie wszelkich pomys³ów i opinii,
by temu pomys³owi nadaæ realny
kszta³t i by spe³ni³ spo³eczne oczekiwania. Zapraszam do takiej dyskusji na ³amach tygodnika.
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Lista do sp³acania
(WÊGORZYNO). Zgodnie z informacj¹ o wykonaniu bud¿etu
Gminy Wêgorzyno za okres od 1
stycznia 2011 roku do 31 marca
2011 roku zaplanowane dochody
ogó³em maj¹ wynieœæ 27.687.582 z³,
z tego wykonanie za I kwarta³ wynosi 7.977.686 z³, tj. 28,81 proc.
Z kasy gminnej planuje siê wydaæ
29.188.884,49 z³, dotychczas wydatkowano 5.115.601,97 z³, co wynosi
17,53 proc. ogólnej puli.
Na 2011 rok zaplanowano deficyt
bud¿etowy w wysokoœci 1.501.302
z³, a za I kwarta³ 2011 roku wykonano
nadwy¿kê w wysokoœci 2.862.084,07
z³. Przychody bud¿etu Gminy planuje
siê w wysokoœci 10.122.841,14 z³,
dotychczas wp³ynê³o 133.550,14 z³ z
tytu³u: wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bud¿etu jednostki samorz¹du
terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.
Na 2011 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowi¹zañ d³ugotermino-

EXURO Sp. z o.o.

zatrudni
na stanowiskach:
- mechanik
- kierowca C+E
- elektryk
- operator ³adowarki
- spawacz
- œlusarz
oraz innych pracowników.
wszelkie informacje
pod numerem tel.:
509288412, 509288386,
509288381

wych bud¿etu gminy w wysokoœci
8.621.539 z³.
Zobowi¹zania
Gminy
na
31.03.2011 rok wynosi³y - 6.389.853
z³, w tym z tytu³u: zaci¹gniêtych kredytów - 6.269.217 z³ w tym m.in.:
kredytu zaci¹gniêtego w BGK w Toruniu -1.069.617,03 z³ na realizacjê
inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum
w Wêgorzynie”, kredytu zaci¹gniêtego w BGK w Szczecinie - 511.500
z³, na realizacje inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Wêgorzynie”,
kredytu zaci¹gniêtego w BOŒ w
Szczecinie - 27. 600 z³ na realizacjê
inwestycji pn. Termomodernizacja
budynku Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie”, kredytu zaci¹gniêtego
w PKO BP SA w Szczecinie 343.500 z³ na realizacjê inwestycji
pn. „Przebudowy drogi do Sielska”,
kredytu na pokrycie deficytu zaci¹gniêtego w BG K w Szczecinie 2.657.000 z³, na realizacjê inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni
œcieków wraz z przebudow¹ przepompowni w ulicy Runowskiej w
Wêgorzynie”.
op

FIRMA
ZATRUDNI
OD ZARAZ
- Kierownika wytwórni
elementów budowlanych
- Przedstawiciela handlowego

Wysiad³ z auta i powiesi³ siê w lesie

Tragedia
przy drodze
(£OBEZ-gmina). W lesie przy
drodze z Unimia prowadz¹cej do
drogi wojewódzkiej swoje ¿ycie
zakoñczy³ 21.letni Adrian C.
Mieszkaniec R. gm. Radowo

- Spawaczy

(£OBEZ). Zosta³ ju¿ og³oszony
przetarg na budowê boiska wielofunkcyjnego wraz z osprzêtem sportowym do gier: koszykówka, siatkówka, mini pi³ka no¿na przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie. Przy
boisku zostanie postawione ogrodzenie o wysokoœci 4 m, a wokó³ –
utwardzony teren. Nie zabraknie
równie¿ ³awek.
Boisko ma zostaæ wykonane do
koñca paŸdziernika br.
op

PRZEWÓZ OSÓB

od osoby ‐ 220zł

- Betoniarzy
- oraz pracowników bez
zawodu
Tel. kontaktowe: 509288381,
509288386, 509288407.

Sk³adnica Drewna L. P. w Runowie Pomorskim

oferuje drewno
kominkowe oraz opa³owe
tel. 91 397-16-53, 502-589-377

Ma³e, po k³ótni, jaka mia³a miejsce
w samochodzie pomiêdzy nim a
ma³¿onk¹, wysiad³ z pojazdu i pope³ni³ samobójstwo.
Do tragedii dosz³o 1 maja oko³o
godz. 9.00 rano.
MM

Boisko dla Jedynki

- Kierowców kat. C+E
- Mechanika samochodowego
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tel. kom. 500 677 080

Pobierowo
wynajmê plac
40 mkw. przy
ul. Grunwaldzkiej.
Tel. 605 548 164
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KREDYTY!!!
(gotówkowy, hipoteczny,
konsolidacyjny, samochodowy)
Nie przep³acaj, wybierz
najtañsz¹ ofertê dla siebie
- wspó³pracujemy z 11 bankami.

FIRMA TAX-PRO
£obez, ul. Orzeszkowej 6A

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

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 10.5.2011 r.

Bezrobocie
w statystykach
(POWIAT £OBESKI). W marcu
stopa bezrobocia dla powiatu ³obeskiego wynosi³a 30,5 proc. W Urzêdzie Pracy by³o zarejestrowanych
3634 osób bezrobotnych, w tym
1897 kobiet, mieszkañców wsi –
2036 osób. W analogicznym okresie
w roku ubieg³ym stopa bezrobocia
wynosi³a 30,2 proc. Liczba bezrobotnych ogó³em wynosi³a wówczas
3506 osób.
W marcu zarejestrowa³o siê w
Urzêdzie Pracy 339 osób, wyrejestrowa³o – 439 osób.
- Wiem, ¿e w kwietniu liczba

G. Radowo Ma³e
MG Dobra
MG £obez
MG Resko
MG Wêgorzyno
Powiat £obeski

Razem Kobiety
463 253
451 224
1280 651
820 413
620 356
3634 1897

Pieni¹dze do wziêcia

osób bezrobotnych zmniejszy³a siê
o oko³o 120 osób. Do Urzêdów sp³ywa znowu sporo informacji, ¿e firmy zatrudni³y osoby bezrobotne w
swoich firmach. Szereg informacji
sp³ywa spoza £obza – powiedzia³
zastêpca dyrektora PUP w £obzie
Grzegorz Tokarski.
WskaŸnik bezrobocia (procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w
liczbie ludnoœci w wieku produkcyjnym) dla powiatu ³obeskiego wynosi 14,8 proc.
Szczegó³owe zestawienie obrazuje poni¿sza tabela:
MM
Zamieszkali na wsi
Razem
463
253
478
443
399
2036

Kobiety
253
116
255
230
239
1093

WskaŸnik
bezrobocia
19,20%
15,90%
13,60%
15,60%
13,50%
14,80%

Wandale
na quadach
(REGION). Nadchodzi sezon
k¹pielowy, niebawem temperatury
sprawi¹, ¿e nad jeziora trafi¹ mi³oœnicy wypoczynku nad wod¹. Mog¹
siê zdziwiæ co zastan¹, bowiem
obecnie pomosty niszcz¹ mi³oœnicy
jazdy quadami.
Zbigniew Urbañski, podczas
sesji Rady Miejskiej w £obzie,
zwróci³ uwagê na w³aœcicieli quadów.
- Widz¹c pielgrzymki na trasach
rowerowych, przy naszych jeziorach... To co siê teraz wyprawia, to
przerasta nasz¹ wyobraŸniê. Osoby
doros³e „ustawiaj¹ siê” w nocy, ¿eby
spotkaæ siê i jeŸdziæ quadami po
wszystkich obiektach i trasach na
terenie naszej gminy. My osiem lat
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temu buduj¹c trasy, mostki, mówiliœmy, ¿e to nas przetrwa. Osoby doros³e z £obza, to co potrafi¹ zrobiæ
quadami, to przerasta nasz¹ wyobraŸniê. Firma wykona³a teraz
wymianê desek na pomostach naszych przy jeziorach. Ustawiliœmy
cztery kontenery. Nie dla tych, co
id¹ siê k¹paæ, bo sezonu jeszcze nie
ma, ale ¿eby zabezpieczyæ wody
naszych jezior przed butelkami,
ró¿nymi rzeczami, które po prostu
mieszkañcy wrzucaj¹. Mam proœbê,
by dzwoniæ, gdy widzi siê takie rzeczy – apelowa³ radny.
Wprawdzie apel dotyczy³
mieszkañców gminy £obez, jednak
mi³oœników takich „sportów” nigdzie nie brakuje.
MM

(POWIAT £OBESKI). O pracach Komisji rozpatruj¹cej wnioski na dotacje w ramach projektu
Alternatywa dla Bezrobocia mówi
wicedyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Grzegorz Tokarski.
- Na pocz¹tku kwietnia br. otrzymaliœmy informacjê, ¿e mo¿emy
bezpiecznie kierowaæ œrodki na dotacje w ramach projektu EFS. W
zwi¹zku z tym oprócz wniosków,
które ju¿ wczeœniej do nas wp³ynê³y,
skierowaliœmy do osób informacje
m.in. za poœrednictwem BIP-ów,
og³oszeñ, stron internetowych powiatu i gmin o mo¿liwoœci sk³adania
wniosków. Termin naborów ustaliœmy do 15 kwietnia. Na dzieñ 18
kwietnia, kiedy rozpoczê³a prace
komisja, wp³ynê³o do nas 67 wniosków. W wyniku prac komisji, w
sk³ad której wchodzili zarówno pracownicy naszego urzêdu jak i delegat
starostwa w osobie sekretarza powiatu, pozytywnie rozpatrzono 38
wniosków, negatywnie – 29. Do
chwili obecnej komisja pracuj¹c
zwraca³a uwagê na kilka podstawowych przes³anek, zwi¹zanych z tym,
¿e projekt skierowany jest do okreœlonych grup docelowych. Na chwilê obecn¹ s¹ to: kobiety powracaj¹ce
na ry nek pracy, zw³aszcza po urodzeniu dziecka, osoby w w wieku poni¿ej 25. roku ¿ycia, osoby powy¿ej 50.
roku ¿ycia oraz osoby niepe³nosprawne. S¹ to preferencje, na które
komisja musia³a zwracaæ uwagê w
trakcie prowadzenia swoich prac,
jednoczeœnie komisja zwraca³a uwagê na rzetelnoœæ zamieszczonych we
wnioskach biznesplanów, to, na ile
osoby sk³adaj¹ce wnioski rzetelnie
oceni³y koszty, które bêd¹ wi¹za³y
siê z uruchomieniem dzia³alnoœci, na
ile realne s¹ planowane zyski, to, czy
w danej lokalizacji by³a ju¿ prowadzona taka dzia³alnoœæ. Istotnym
ograniczeniem jest to, ¿e ten projekt,
który obecnie realizujemy w ramach
dzia³ania 613, ma charakter systemowy, jest realizowany od kilku lat,
podejrzewam od roku 2008. W
zwi¹zku z tym osoby, które wczeœniej by³y w tym projekcie, nie mog¹
do nie go ju¿ wróciæ. Przyk³adowo,
jeœli ktoœ wczeœniej korzysta³ ze sta¿u, albo z prac interwencyjnych, jego
wniosek w ramach tego naboru nie
móg³ byæ rozpatrzony pozytywnie.
Kilka takich przypadków niestety
mieliœmy. W chwili obecnej pozosta³o nam jeszcze 12 dotacji do udzielenia.
Chodzi o to, ¿e w tym projekcie
musi byæ zachowany parytet – 50/50
proc. kobiet i mê¿czyzn, z tego
wzglêdu, ¿e mniej wiêcej u nas jest
taki stosunek bezrobocia pomiêdzy
kobietami a mê¿czyznami. St¹d te¿
zachowujemy taki parytet w ramach

tego projektu. ¯eby osi¹gn¹æ za³o¿one wskaŸniki w projekcie, musimy
jeszcze zrealizowaæ 12 dotacji dla
kobiet. Na chwilê obecn¹ zak³adamy,
¿e wnioski bêdziemy przyjmowaæ do
koñca maja. Na pocz¹tku czerwca
zorganizujemy komisjê, która wnioski rozpatrzy. W ramach projektu
mamy za³o¿one œrodki na 50 dotacji
w wysokosci 20.600 z³.
Rozumiemy, ¿e wiele osób chce
rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ. Ze
swojej strony deklarujemy, ¿e Urz¹d
Pracy nie zasypia, pracujemy nad
tym, aby œrodki te dalej pozyskiwaæ
i w momencie jak œrodki bêd¹, to osoby, które teraz nie otrzyma³y dofinansowania, mog¹ z³o¿yæ wnioski
ponownie, ponownie bêd¹ te wnioski rozpatrzone i wtedy pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e bêd¹ wype³nione
lepiej, ¿e pomys³ zostanie dopracowany, tak, ¿eby mo¿na by³o tym osobom pomóc w rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej. Do 18 maja musimy
z³o¿yæ wniosek dla osób powy¿ej 45
roku ¿ycia, czyli 45+, zobaczymy na
ile to siê spotka ze zrozumieniem Ministerstwa Pracy. Ludzie chc¹ dzia³aæ.
Udzielamy dotacji wiêcej, ni¿ powiaty, które zdawa³oby siê ¿e s¹ wiêksze,
bogatsze, lepiej rozwiniête gospodarczo, a mimo to tych wniosków na
dotacje co roku u nas jest coraz wiêcej
i co ciekawe, faktycznie wiêkszoœæ
tych osób dzia³alnoœci utrzymuje, nie
zamykaj¹ ich po roku, tylko prowadz¹
dzia³alnoœæ d³u¿ej. PóŸniej przychodz¹ do nas, chc¹ zatrudniæ kolejne osoby.
Refundacja kosztów utworzenia
miejsc pracy. W tym roku œrodki by³y
bardzo ograniczone na samym wstêpie. Tegoroczny limit wynosi³ 1/3
œrodków z roku ubieg³ego. Bardziej
korzystne by³o skierowanie osób na
sta¿ z gwarancj¹ zatrudnienia, ni¿
kierowanie na refundacjê kosztów
utworzenia miejsca pracy, tym bardziej, ¿e na pocz¹tku roku tych wniosków nie by³o bardzo du¿o. Tak naprawdê „sezon” dopiero zaczyna siê
i przedsiêbiorcy coraz czêœciej dopytuj¹ siê o to, st¹d teraz sk³adaj¹c
wnioski do Ministerstwa Pracy refundacje kosztów bêd¹ istotn¹ czêœci¹, tak, abyœmy mogli œrodki na ten
cel pozyskaæ. Mam nadziejê, ¿e uda
nam siê zdobyæ i bêdziemy mogli w
ten sposób pomagaæ firmom. - MM
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Zamiast mieszkania

(RESKO-gmina). W 1996
roku gmina zobowi¹za³a siê
wszystkim, którzy mieszkaj¹ blisko wysypiska w Komorowie, daæ
mieszkanie zastêpcze w Resku.
Jeden z mieszkañców Luboradza
do dziœ nie otrzyma³ lokum w mieœcie. Doczeka³ siê natomiast - nowych s¹siadów.
Sk³adowisko odpadów w Komorowie zosta³o wybudowane w
1995 roku. Rok póŸniej gmina Resko zobowi¹za³a siê, ¿e najbli¿si
s¹siedzi sk³adowiska otrzymaj¹
mieszkania zastêpcze w Resku.
- Mój brat, który mieszka³ ze
mn¹ w jednym budynku, dosta³
mieszkanie zastêpcze w Resku.
Mieszkanie w Luboradzu pozostawi³ puste do dyspozycji gminy. Do
tego nie mam nic, dali zgodnie z
prawem. Mnie zostawili. Czekam i
czekam. Przez 25 lat by³em so³tysem, radnym, uwierzy³em im, ¿e za
rok, dwa dadz¹ mieszkanie. Do
chwili obecnej nie ma. Brat w Resku
mieszka, drugi s¹siad dalej ode
mnie mieszka³, dosta³ mieszkanie w
Resku. Ja nic. Staram siê chodzê,
proszê i nic. Teraz dowiedzia³em
siê, ¿e mieszkam poza stref¹ ochrony sanitarnej. Przys³ali mi mapê,
bez pieczêci, bez podpisów. Mówi¹,
¿e zmieni³y siê przepisy, jestem
poza stref¹ i nic mi siê nie nale¿y.
Z bratem mieszka³em w jednym
budynku – on w strefie, a ja ju¿ poza
stref¹. Dziwna rzecz siê dzieje.
Mieszkanie, które brat zostawi³,
gmina da³a im z powrotem na umowê. To za co oni w Resku dostali to
mieszkanie? Maj¹ i w Resku i to w
Luboradzu, a ja rencista muszê p³aciæ za mieszkanie przy sk³adowisku.
Wczeœniej strefa sanitarna obejmowa³a 500 m, w 1993 zmniejszono na 300 m, a teraz twierdz¹, ¿e
pó³nocna czêœæ, od której odleg³oœæ
do mnie wynosi 260 m jest niewa¿na, bo teraz u¿ytkuj¹ drug¹ czêœæ. Ta
pierwsza nie jest zrekultywowana. A
oni mówi¹, ¿e liczy siê tylko po³owa. Przys³ali mi mapê bez piecz¹tki,
bez podpisu. Ju¿ w 1999 roku otrzyma³em odpowiedŸ od gminy, ¿e w
oparciu o aktualn¹ dokumentacjê
techniczn¹ opracowan¹ przez Narodow¹ Fundacjê Ochrony Œrodowiska – Zak³ad Us³ug Komunalnych w

Szczecinie wynika jednoznacznie,
¿e moja dzia³ka wraz z budynkiem
mieszkalnym, stanowi¹cym moj¹
wspó³w³asnoœæ le¿y poza stref¹.
Wobec tego moje roszczenia wobec
Gminy s¹ bezpodstawne - powie-

dzia³ mieszkaniec Luboradza Jerzy
Janczyszyn.
Mieszkanie za obórkê?
Tu¿ po wybudowaniu sk³adowiska mieszkanie zastêpcze w Resku

otrzyma³ jego brat oraz s¹siad, który mieszka³ dalej od sk³adowiska.
S¹siad mieszkanie w Resku
otrzyma³ w zamian za... obórkê.
Z pisma, jakie wysz³o ze Starostwa Powiatowego w £obzie, skierowanego do ówczesnego burmistrza Reska Jana Olszewskiego, wynika, ¿e Jerzy Janczyszyn wraz ze
swoim bratem byli wspó³w³aœcicielami nieruchomoœci, m.in. dzia³ki w
udziale do 3/4 czêœci. Dzia³ka ta,
zgodnie z ówczesnymi przepisami
znajdowa³a siê w strefie sanitarnej;
stanowi³a wspó³w³asnoœæ w udziale
do 1/4 czêœci z s¹siadem braci. W tej
dzia³ce s¹siad by³ w³aœcicielem jedynie ma³ej obórki, pozosta³e nieruchomoœci nale¿a³y do braci. Tak
wynika³o z aktu w³asnoœci. Z decyzji z przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Pañstwa przez
s¹siada wynika³o, ¿e udzia³ do 1/4
czêœci w dzia³ce stanowiæ bêdzie
s³u¿ebnoœæ gruntow¹. Mimo tego,
burmistrz Reska w 1994 roku wyda³
decyzjê poœwiadczaj¹c¹ s¹siadowi
prawo w³asnoœci do nieruchomoœci
rolnej jak i wspó³w³asnoœci stanowi¹cej dzia³kê siedliskow¹ wraz
zabudowaniami do 2/8 czêœci we
wspó³w³asnoœci dzia³ki wraz z zabudowaniami: dom mieszkalny,
szopa, chlew, stodo³a, szopa i chlew.
Co nie by³o zgodne z aktem i prawami braci. Jednak na tej bazie w 1995
roku gmina Resko dokona³a zamia-
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– œmierdz¹ce s¹siedztwo

ny dzia³ki w Luboradzu na mieszkanie w Resku. Zamianie wiêc uleg³a
dzia³ka, bêd¹ca w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa w udziale do 2/8 czêœci.
Oznacza to, ¿e mieszkanie otrzyma³
w zamian za dzia³kê, która do niego
nie nale¿a³a i za niewielki budynek
gospodarczy.
Gdzie jest ta strefa?
W 2001 roku nie doczekawszy
siê mieszkania w Resku J. Janczyszyn, postanowi³ dzia³aæ. Bieg³y
s¹dowy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomoœciami wkroczy³
do akcji. 20.10.2001 dokona³ oglêdzin dzia³ki i wysypiska œmieci.
Pomiary dokonano m.in. z najdalej
wysuniêto punktu dzia³ki w stronê
najbli¿ej po³o¿onego ogrodzenia;
odleg³oœæ wynios³a 261,15 m. Z
kolei od budynków gospodarczych
do ogrodzenia sk³adowiska - 294,64
m. Wniosek: Je¿eli za pocz¹tek strefy ochrony sanitarnej przyj¹æ ogrodzenie wysypiska, to strefa ochronna zajmie oko³o 1/4 czêœci dzia³ki i
siêgnie do budynków gospodarczych.
Mimo takich wniosków bieg³ego s¹dowego tablica informuj¹ca o
granicy strefy stoi tu¿ przed posesj¹
J. Janczyszyna.
Problem jednak w tym, ¿e nawet,
jeœli zosta³a ustalona strefa ochronna, z mocy prawa wygas³a w dniu 31
grudnia 2005 r. W pozwoleniu zintegrowanym jest mowa jedynie o
ochronie przed ha³asem, strefa ta
wynosi w tym wypadku 200 metrów
i rzeczywiœcie liczona jest od u¿ytkowanych obecnie kwater.
Czy aby wszystko
w porz¹dku?
Zgodnie z informacj¹, jak¹
otrzymaliœmy przez Wydzia³
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Mar-

sza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (§11. Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych lokalizacji, budowy, eksploatacji o zamkniêcia, jakim powinny
odpowiadaæ poszczególne typy
sk³adowisk odpadów), sk³adowiska
otacza siê pasem zieleni z³o¿onym z
drzew i krzewów, którego minimalna szerokoœæ wynosi 10 metrów.
Drzewa s¹ – przy brukowej drodze, a krzewy w miejscu w którym,
zgodnie ze s³owami s¹siada wysypiska, wywieziono gruz i wysypano na
ziemiê roln¹ kilka lat temu. Mimo
wszystko, jakby nie patrzeæ, zaliczyæ tego do pasa zieleni ochronnej
nie mo¿na. Byæ mo¿e w tej sprawie
mia³by coœ do powiedzenia Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska?
Stara czêœæ sk³adowiska z pewnoœci¹ nie wygl¹da na zrekultywowan¹, ani nawet odpowiednio zabezpieczon¹. Tu¿ za starym ogrodzeniem nagromadzone s¹ sterty
œmieci, niekoniecznie z okresu, w
którym wysypisko by³o jeszcze
czynne. Nie ma bowiem ¿adnego
problemu z wejœciem na teren. Wystarczy otworzyæ bramê, bo przecie¿ nie ma ¿adnej k³ódki. Mo¿e
wejœæ ka¿dy, kto czuje tak¹ potrzebê, choæby po to, by nie ca³kiem
legalnie pozbyæ siê odpadów. W starej czêœci co jakiœ czas znajduj¹ siê
sterty œmieci, których jeszcze nie
przykry³a roœlinnoœæ. Na starych
pok³adach œmieci wyros³y pokrzywy i krzewy. Jedna z dróg prowadzi
bezpoœrednio do zag³êbienia. Nasz
przewodnik twierdzi, ¿e dó³ jest
bardzo g³êboki. Gdyby ktoœ tam
wpad³...
- Tu jest przepaœæ na 10-20 metrów, wywozili to z szamb. Jak wiatr

zawieje to œmierdzi strasznie. Ta
czêœæ nie jest u¿ytkowana chyba od
2003 roku. Nic tu nie jest robione.
Tu jest wylêgarnia szczurów i tchórzy, które bij¹ mi kury, kaczki w
nocy. Ja ich proszê, ¿eby to za³atwiæ,
a oni œmiej¹ siê z tego. Kto nie przyjedzie, to liczy odleg³oœæ od miejsca, w którym teraz sk³adane s¹
œmieci, a nie z tej starej czêœci.
Mówi¹, ¿e nic mi siê nie nale¿y –
doda³ J. Janczyszyn.
Od 16. lat czeka na mieszkanie,
choæ obecnie nikt nie zamierza wype³niæ obietnicy danej podczas budowy sk³adowiska. W przysz³ym
roku ma zostaæ zamkniête, póŸniej
ma nast¹piæ rekultywacja i przez
nastêpne 30 lat – monitoring.
Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo brukowa
dró¿ka przestanie byæ us³ana œmieciami, oraz pole przylegaj¹ce do
sk³adowiska. A co z mieszkañcem i
niespe³nion¹ obietnic¹? A czy ktoœ
dzisiaj przejmuje siê tym?

Co mówi¹ dokumenty
i opracowania?
Zgodnie z Programem Ochrony
Œrodowiska dla Gminy Resko
umieszczonym na BIP-e „Na po³udnie od miejscowoœci Komorowo
zlokalizowane jest gminne sk³adowisko odpadów. W¹tpliwoœci nasuwa lokalizacja sk³adowiska na
œródpolnym torfowisku. Wed³ug
informacji Urzêdu Gminy, sk³adowisko nie jest dobrze zabezpieczone przed przedostawaniem siê odcieków do wód gruntowych. Sk³adowisko przewidziane jest do likwidacji, a nastêpnie rekultywacji,
zgodnie z za³o¿eniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
(do roku 2009).
Gmina Resko objêta jest Planem
Gospodarki Odpadami dla Celowego Zwi¹zku Gmin CZG R-XXI z
siedzib¹ w Nowogardzie na lata
2004-2015.”
MM

GIE£DA EDUKACYJNA W £OBZIE 2011
Dnia 12.05.2011 roku od godziny 10:00 do 13:00 w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, przy ul. Przyrzecznej odbêdzie siê
Gie³da Edukacyjna zorganizowana w ramach projektu „OHP jako realizator
us³ug rynku pracy”.
Organizator: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy w Szczecinie oraz M³odzie¿owe Centrum Kariery w £obzie.
Dla kogo i po co?:
*Uczniowie szkó³ gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego; *Osoby planuj¹ce
podjêcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej; * Zainteresowani rodzice oraz
kadra pedagogiczna.
To przedsiêwziêcie umo¿liwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie siê z
ofert¹ edukacyjn¹ szkó³ z £obza i okolic oraz skorzystanie z informacji na
temat mo¿liwoœci podjêcia nauki i rozwoju œcie¿ki kszta³cenia poprzez
bezpoœredni¹ rozmowê z przedstawicielami i reprezentantami szkó³.
Cel przedsiêwziêcia:
Celem tej inicjatywy jest wspieranie m³odych ludzi w rozwoju ich œcie¿ki
edukacyjnej oraz stworzenie mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy osobami
stoj¹cymi przed wyborem szko³y ponadgimnazjalnej a przedstawicielami
wybranych placówek.
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

ZAPRASZAMY
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Menele na promenadzie
(£OBEZ). Mieszkañcy
bloków przy
promenadzie boj¹ siê
wychodziæ wieczorami
nawet tylko po to,
by wyrzuciæ œmieci. W
tamtym miejscu bowiem
jest du¿e „skupisko
meneli” - apelowa³ radny
Tadeusz Sikora podczas
sesji Rady Miejskiej
w £obzie.
– Przyjrza³em siê tematowi i
widzê, ¿e jest niesamowita potrzeba
postawienia oœwietlenia na promenadzie. Nawet mieszkañcy bloków
boj¹ siê wieczorem wyjœæ wyrzuciæ
œmieci. Jest tam du¿e skupisko meneli, nazwijmy to pijaczków. Jest to
takie miejsce, gdzie faktycznie
mo¿na by³oby przespacerowaæ siê,
po to tê promenadê tworzono. Coœ z
tym musielibyœmy zrobiæ. Sam zg³aszam na policjê, jak widzê jakieœ
zdarzenie. Przyje¿d¿aj¹ i staraj¹ siê
zaprowadziæ tam jakiœ porz¹dek.

Jak pojawi¹ siê jakieœ pieni¹¿ki, to
nale¿a³oby miejsce spacerowe zrobiæ
– powiedzia³ radny Tadeusz Sikora.
Ju¿ w 2008 roku pisaliœmy o
opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wysepk¹,
zawieraj¹c¹ doprowadzenie ci¹gu
rowerowo pieszego wraz z miejscami zabaw do ul. Waryñskiego tu¿
przed mostem. Minê³y dwa lata i nie
ma w tym kierunku ¿adnych dzia³añ.
Dlaczego?
- Utwardzenie terenu, koszt zrobienia skateparku, kilku placów zabaw, instalacji oœwietleniowej i
wodoci¹gowej, wraz z zagospodarowaniem starego boiska i zrobieniem remontu amfiteatru wynosi³
oko³o 14-15 milionów z³. Ca³a koncepcja upad³a ze wzglêdu na koszty
– powiedzia³a Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-Busz.
Burmistrz £obza nie chce jednak poddawaæ siê i zamierza do
kwestii zwiêkszenia atrakcyjnoœci i
bezpieczeñstwa promenady podejœæ sukcesywnie.
- Musieliœmy z oœwietlenia promenady zrezygnowaæ. Czy jest ono
konieczne? W mojej ocenie, tak.
Uda³o nam siê zrobiæ porz¹dn¹

Jak nie informowaæ
(RESKO). Z tablic informacyjnych przy Urzêdzie Miejskim w
Resku niewiele mo¿na wyczytaæ.
Jeœli s¹ jakieœ dokumenty, to ju¿
dawno straci³y swoj¹ wa¿noœæ. Na
wielu z nich niczego nie mo¿na powiesiæ, chyba ¿e wstawiæ – nowe
p³yty i szyby. Obecnie stoj¹ jedynie
ramy. Inna rzecz, ¿e nie ma tu mo¿liwoœci nie deptaæ trawników, albowiem tablice stoj¹ w takim miejscu,

modernizacjê dwóch parków w centrum miasta. Kolejnym etapem mia³a byæ promenada. Chcia³bym, ¿eby
ona przynajmniej zosta³a oœwietlona, sukcesywnie bêdziemy modernizowaæ j¹, skoro nie mo¿emy zrobiæ tego kompleksowo w ramach
jednego du¿ego projektu. Liczyliœmy na to ¿e rusz¹ œrodki pomocowe
i z³o¿ymy wniosek aplikacyjny. Niestety sprawa nam siê rozjecha³a.
Jeœli bêd¹ pieni¹dze, zrobimy to w

tym roku, ale bêdzie to bardzo trudne. Spróbujmy wrzuciæ to do bud¿etu przysz³orocznego, zrobiæ oœwietlenie i ³aweczki, niech bêdzie to
teren rekreacyjny, a wiem, ¿e jest
chêtnie odwiedzany. Oœwietlaj¹c
teren, poprawimy wymogi bezpieczeñstwa. M³odzie¿ nie bêdzie tam
siê gromadziæ, osoby starsze nie
bêd¹ ba³y siê tam, szczególnie noc¹,
przejœæ przez teren – doda³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
MM

£obzianie pamiêtali

¿e aby cokolwiek przeczytaæ, na
trawnik koniecznie trzeba wejœæ.
Fakt, faktem w bud¿etach gmin
jest coraz mniej pieniêdzy, ale czy
rzeczywiœcie jest tu taka dziura bud¿etowa, ¿eby pod samym magistratem ludzi straszy³y jedynie szkielety tablic informacyjnych? A mo¿e
urzêdnicy wyszli z za³o¿enia, ¿e
informacje nikomu do szczêœcia nie
s¹ konieczne?
MM

8 maja, po Mszy œw. w koœciele, mieszkañcy przeszli pod pomnik, gdzie
z³o¿yli kwiaty w 66 rocznicê zakoñczenia II wojny swiatowej.

Niebezpieczne rewiry
(£OBEZ). Rejon pomiêdzy ul.
Spokojn¹ a ul. Czcibora, to teren
upatrzony przez ³obesk¹ m³odzie¿, która w³aœnie tam znalaz³a
swoje miejsce, gdzie spo¿ywa alkohol, rozrabia, nagabuje postronne osoby.

Byli mieszkañcy £obza zapraszaj¹ na spotkanie ekumeniczne przy
obelisku na Cmentarzu Komunalnym w £obzie 14 maja (w sobotê) o
godzinie 9.30.
„Dieter Frober Heimatgemeinscheft Labeser e. V”

Podczas sesji Rady Miejskiej
wiceprzewodnicz¹cy apelowa³, aby
na tym miejscu pojawia³y siê patrole stra¿y miejskiej i policji. Jak
twierdzi „teren wygl¹da strasznie,
miêdzy innymi poprzez nasza m³o-

dzie¿ pozostawion¹ sam¹ sobie, bo
nie ma co robiæ.”
- Tam jest masê m³odzie¿y pij¹cej, rozrabiaj¹cej, nagabuj¹cej osoby, które zwracaj¹ im uwagê. Ostatnio mia³em tak¹ sytuacjê, ¿e osoba
id¹ca na dzia³ki zwróci³a uwagê bij¹cej, ma³o co sama nie zosta³a pobita. Powiem szczerze, ¿e tylko raz
widzia³em tam patrol policyjny, nie
widzia³em stra¿y miejskiej akurat w
tamtym terenie. Naprawdê wszystko strasznie tam wygl¹da, tereny s¹
zaœmiecone – powiedzia³.
MM
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Co jest
Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
w ziemi,
o Republice Po³udniowej Afryki
¿e drzewa
usychaj¹

(£OBEZ). Dlaczego drzewa
przy stacji benzynowej Orlenu
wysychaj¹, czy coœ przedostaje
siê do ziemi? I dlaczego nie mo¿na ich wyci¹æ? - o tym dyskutowali radni podczas sesji Rady
Miejskiej.
Kwestiê poruszy³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr Æwik³a.
- Drzewa przy stacji benzynowej
Orlenu s¹ wyschniête. To œwiadczy,
¿e coœ dostaje siê jednak do gleby,
skoro takie drzewa wysychaj¹.
Drzewa te nie s¹ usuwane, a zg³asza³em to 4-5 razy w zesz³ej kadencji.
Dalej nic z tym nie mo¿na zrobiæ. Z
tego, co wiem, sytuacja wygl¹da tak,
¿e nie ma w³aœciciela gruntu. Warto
by³oby drzewa usun¹æ, coœ z tym
zrobiæ, ¿eby nie straszyæ osób
wje¿d¿aj¹cych ze strony Wêgorzyna do £obza wyschniêtymi konarami.
Odpowiedzi udzieli³a kierownik
Ewa Ciechañska, która stwierdzi³a,
¿e nie mo¿e nakazaæ usuniêcia drzewa.
- Decyzja o usuniêciu drzewa
musi byæ poprzedzona wnioskiem
w³aœciciela terenu, na którym roœnie
drzewo, nawet jak widzimy, ¿e jest
to drzewo ca³kiem suche, nieestetyczne i zagra¿a. My mo¿emy wydaæ decyzjê, ale na wniosek w³aœciciela terenu – powiedzia³a.
Burmistrz doda³, ¿e próby dotarcia do w³aœciciela terenu nie powiod³y siê, albowiem ten przebywa
poza granicami kraju.
MM

W Zespole Szkó³ w Resku
odby³ siê 6 kwietnia ju¿
czwarty z kolei
Miêdzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Krajach Obszaru
Anglojêzycznego.
W tym roku m³odzie¿ szkó³
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
powiatu ³obeskiego
sprawdza³a swoj¹
wiedzê dotycz¹c¹ doœæ
egzotycznego kraju,
jakim jest Republika
Po³udniowej Afryki.
G³ównym celem tego konkursu
jest popularyzowanie wiedzy o krajach z ró¿nych regionów œwiata,
gdzie jêzyk angielski jest jêzykiem
wiod¹cym. W tym roku przenieœliœmy siê na kontynent afrykañski, do

kraju, gdzie odbywa³y siê
ostatnie Fina³y Mistrzostw
Œwiata w Pi³ce No¿nej, kraju ró¿norodnym kulturowo
i obfituj¹cym w bogactwo
fauny i flory.
W
dwuczêœciowym
konkursie z³o¿onym z testu
wiedzy i prezentacji dotycz¹cej RPA uczestniczy³o
16 uczniów z czterech
szkó³: Gimnazjum Resko,
Gimnazjum Wêgorzyno,
Liceum w £obzie i Liceum
w Resku.
W przerwie uczestnicy
skorzystali ze s³odkiego poczêstunku i napojów przygotowanych przez
organizatorów. Wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki, a laureaci dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez Wydawnictwo
Longman Pearson. Nagrody wrêcza³y: Dyrektor Szko³y p. Ma³gorzata Bia³y i z ramienia Urzêdu
Gminy w Resku Sekretarz Danuta

SZKO£A SUKCESU
W LO RESKO
Od wrzeœnia ubieg³ego roku realizujemy w naszej szkole Projekt
„Szko³a Sukcesu – ponadregionalny
program rozwijania umiejêtnoœci
uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoœci, jêzyków obcych i ICT”.
W ramach projektu powsta³y
Szkolne Ko³a Naukowe, w trakcie
których uczniowie odbywaj¹ zajêcia z przedsiêbiorczoœci i jêzyka angielskiego przy wykorzystaniu ICT.
W marcu zorganizowano konkurs z
przedsiêbiorczoœci i j. angielskiego

dla Szkolnych Kó³ Naukowych,
uczniowie mieli za zadanie napisanie wypracowañ na zaproponowane
tematy, a dotycz¹ce realizowanych
zagadnieñ. Uczeñ klasy Ib, Piotr
Kobielak zosta³ laureatem konkursu. Na zakoñczeniu nauki klas trzecich zosta³a mu wrêczona nagroda
rzeczowa i dyplom. Piotr oraz Judyta Basiñska jako jedni z najaktywniejszych cz³onków Ko³a Naukowego bêd¹ tak¿e uczestnikami naukowego obozu letniego Szko³y
Sukcesu w Trójmieœcie. Gratulujemy sukcesu.
A. Popielarz

Mielcarek.
Laureaci w kategorii gimnazjów to: 1. Piotr Sa³dak z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie - 29 pkt.; 2. Rados³aw GwóŸdŸ
z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie - 26 pkt.; 3. Arkadiusz
Krupka z Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku - 25 pkt.
Laureaci w kategorii liceów to:
1. Marek Ciechañski - Zespó³ Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie, 32 pkt.;
2. Justyna Kulik - Zespó³ Szkó³ im. K.
K. Baczyñskiego w Resku, 31 pkt.; 3.
Rafa³ Zykubek - Zespó³ Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie, 29 pkt.
Laureaci w kategorii prezentacja multimedialna: 1. Weronika
Piec z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie; 2. Ma³gorzata Horbacz z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie;
3. Patrycja Roszak z Zespo³u
Szkó³ im. K. K. Baczyñskiego w
Resku; 4. Oskar Grocholski z Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku.
Gratulujemy m³odzie¿y doskona³ej wiedzy i umiejêtnoœci jêzykowych, a nauczycielom dziêkujemy
za przygotowanie do konkursu.
Kolejny, pi¹ty konkurs w przysz³ym
roku poœwiêcony bêdzie Kanadzie.
Organizator konkursu: Marian
Bartkowiak, nauczyciel jêzyka angielskiego w Zespole Szkó³ w Resku.
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Z³oty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Marek Kolbowicz w Wêgorzynie

Mali sportowcy na Turnieju

(WÊGORZYNO). W
minionym tygodniu hala
sportowa w Wêgorzynie
sta³a siê aren¹
wspó³zawodnictwa
sportowego
najm³odszych uczniów
szkó³ podstawowych z
terenu powiatu
³obeskiego.
Do rywalizacji zespo³owej podczas III Turnieju Gwiazdeczek
Olimpijskich w formie wyœcigów z
przeszkodami przyst¹pi³y reprezentacje 5 gmin: Dobrej, £obza,
Radowa Ma³ego, Reska i Wêgorzyna. £¹cznie w widowiskowych zawodach udzia³ wziê³o 210 dziewczynek i ch³opców z klas I-III.
Uroczystoœæ otwarcia imprezy
zosta³a wzbogacona prezentacj¹
gwiazdy polskiego i œwiatowego
wioœlarstwa, z³otego medalisty
olimpijskiego z Pekinu – Marka
KOLBOWICZA.
Aby tylko wspomnieæ g³ówne
sukcesy w wioœlarstwie, nale¿y wymieniæ:
Igrzyska Olimpijskie, Pekin
2008 czwórka podwójna – 1. miejsce, z³oty medal, czterokrotny
uczestnik Igrzysk Olimpijskich:
Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny
2004, Pekin 2008 w wioœlarstwie,
Mistrzostwa Œwiata, Gifu 2005

czwórka podwójna – 1. miejsce,
Mistrzostwa Œwiata, Eton 2006
czwórka podwójna – 1. miejsce,
Mistrzostwa Œwiata, Monachium
czwórka podwójna – 1. miejsce,
Mistrzostwa Œwiata Poznañ 2009
czwórka podwójna – 1. miejsce.
Trybuny hali sportowej wype³-

s³aw Budzyñski, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie - Lucyna Wolska.

I miejsce i Puchar Starosty
£obeskiego wywalczy³y usporto-

Wyniki III Turnieju Gwiazdeczek Olimpijskich klas I, II, III:
miejsce
³¹cznie
Gmina
RESKO
81,5
II.Gmina
RADOWO MA£E 66
III. Gmina
WÊGORZYNO
59
IV. Gmina
DOBRA
50,5
V. Gmina
£OBEZ
43,5

zdobyte punkty

klasa i klasa ii klasa iii

27

28,5

26

21

26

19

29,5

17,5

12

9,5

20

21

18

13

12

nione by³y po brzegi przez uczniów
najm³odszych klas wêgorzyñskiej
szko³y podstawowej, którzy przyszli tu wraz ze swoimi nauczycielami. W hali obecni byli równie¿
m.in.: mistrz olimpijski Marek Kolbowicz, burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, starosta powiatu
³obeskiego Ryszard Brodziñski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Zdzis³aw Bogdanowicz, zastêpca
przewodnicz¹cego Rady Powiatu Jan Michalczyszyn, przewodnicz¹cy Powiatowej Rady Sportu - Miro-

wione „maluszki” ze Szko³y Podstawowej w Resku (81,5 pkt). Opiekunami zwyciêskiej reprezentacji byli
nauczyciele – p. Dariusz Kêsy, p.
Dominika Walentynowicz i p. Gabriela £achmanowicz.,
II miejsce i puchar zdobyli
uczniowie nauczania pocz¹tkowego Szko³y Podstawowej z Radowa
Ma³ego (66 pkt), których do zawodów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego p.p. Adrian
Ma³y i Miros³aw Budzyñski oraz
wychowawczynie najm³odszych

klas: klasy I – p. Lucyna Górecka i
p. Anna Jêdrasik, klasy II – p. Barbara Cha³ka, p. El¿bieta Tchórz, p.
Ewelina Kosmala, klasy III – p.
Joanna Jab³oñska,
III miejsce i puchar wywalczy³a
reprezentacja Szko³y Podstawowej
z Wêgorzyna (59 pkt), a role opiekunów sportowych sprawowa³y
wychowawczynie oddzia³ów nauczania zintegrowanego: klasy I – p.
Danuta Piekarzewicz, klasy II – p.
Sylwia Waszczyk, klasy III – p.
Violetta Konefa³,
IV miejsce i puchar otrzyma³a
grupa uczniów gminy Dobra (50,5
pkt), wystêpuj¹ca pod nadzorem
p.p. Marzeny Howsy i Sylwii Kondratiuk. Do imprezy dzieci zosta³y
przygotowywane w szkolnej sali
gimnastycznej przez nauczycielki
nauczania pocz¹tkowego: p. Lidiê
Garliñsk¹, p. Agnieszkê ¯ywalewsk¹, p. Danutê Serowieck¹,
V miejsce i puchar wrêczono
reprezentacji gminy £obez (43 pkt),
z³o¿onej z uczniów klas I-III Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y
Podstawowej nr 2. Dzieci wystêpowa³y pod nadzorem nauczycielek
wychowania fizycznego, p. Joanny
Mazurek i p. El¿biety Romej.
Najm³odsi sportowcy zespo³ów
klasowych zostali nagrodzeni z r¹k
mistrza olimpijskiego Marka Kolbowicza, medalami z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
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dyplomiki - certyfikaty o treœci:
„Zrobi³eœ swój pierwszy krok olimpijski. Brawo! ¯yczymy dalszych
sukcesów sportowych”.
Funkcjê sêdziego g³ównego zawodów pe³ni³ p. Dariusz Czajka,
nauczyciel wychowania fizycznego
w asyœcie p. Moniki Nadkiernicznej
oraz grupy wolontariuszy sportowych – uczniów wêgorzyñskiej
Szko³y Podstawowej. Ca³oœæ imprezy poprowadzili konferansjerzy
z £obza: p. Joanna Pietrzyk oraz p.
Janusz Skrobiñski.
G³ówne cele imprezy III Turnieju Gwiazdeczek Olimpijskich, a
mianowicie: w³¹czenie dzieci z najm³odszych klas szkó³ podstawowych do programu sportu masowego w powiecie ³obeskim oraz spotkanie dzieci i m³odzie¿y z Polskim
Olimpijczykiem Markiem Kolbo-

Z ¯YCIA POWIATU

wiczem zosta³y w pe³ni zrealizowane.
Spotkanie w gimnazjum
Dodatkowo podczas turnieju
zosta³o zorganizowane spotkanie
gimnazjalistów z Markiem Kolbowiczem. Z³oty medalista IO w Pekinie zaznaczy³, by nie myliæ wioœlarstwa z kajakarstwem i szczegó³owo
wyjaœni³, jakie s¹ ró¿nice pomiêdzy
tymi dyscyplinami sportowymi.
Bardzo lubiê tego typu spotkania. Dlaczego? Bo mo¿e komuœ taki
goœæ jak ja mo¿e uratowaæ ¿ycie.
Mo¿e za du¿o powiedziane, ale coœ
w tym jest. Mog³em trafiæ do innej
dyscypliny sportowej, a mog³em nie
trafiæ w ogóle. WyobraŸcie sobie,
.¿e nie jestem wioœlarzem, nie jestem mistrzem, jestem trenerem np.

badbingtona, bo co to za problem
zrobiæ sekcjê badbingtona w Wêgorzynie? ¯aden. Warunki s¹, sprzêt
do zainwestowania praktycznie
¿aden. Za 2 tys. z³ ca³a ekipa mo¿e
byæ wyposa¿ona. WyobraŸmy sobie,
¿e trener w waszej szkole zaprasza
was do takiej sekcji, a ktoœ jest na
rozdro¿u. Z jednej strony nie chce
przychodziæ do szko³y, bo po co?
„Szko³a jest dla tych, co nie radz¹
sobie w ¿yciu, mo¿e maj¹ mniej zamo¿nych rodziców, szko³a generalnie nie jest potrzebna” – tak sobie
myœli. A szczególnie, gdy m³odzie¿
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jest w gimnazjum, w najtrudniejszym okresie swojego ¿ycia.
Do naszej szko³y przyszed³ trener i spyta³, kto chcia³by powios³owaæ. W tym momencie by³em na
rozdro¿u. W szkole wiod³o mi siê
Ÿle, by³em w ósmej, ostatniej klasie
szko³y podstawowej. Trafi³em do
sekcji wioœlarskiej. Zaczê³y siê wyjazdy, nowe przyjaŸnie. Przyznajê,
¿e w szkole by³em jednym z najgorszych uczniów. Gdy trafi³em do sekcji sportowej, wszystko zmieni³o siê
u mnie o 180 stopni. Dalej by³em
uczniem trzymaj¹cym w³adzê, ale
ju¿ w sensie pozytywnym. Mój
przypadek pokazuje, w jaki sposób
mo¿na zmazaæ obraz z³ego i zmieniæ na dobry. Sport moim zdaniem
uratowa³ mi ¿ycie. Nie wiem, gdzie
bym dzisiaj by³, ale jestem, gdzie
jestem. Mogê przed wami stan¹æ i
powiedzieæ, ¿e uda³o mi siê. Dziêki
temu, ¿e przyszed³ trener i wyrwa³
mnie z takiego, a nie innego œrodowiska. Jestem mu wdziêczny, ale i
muszê sp³aciæ d³ug. Takie spotkania
prawdopodobnie bêdê prowadzi³ do
koñca ¿ycia. Bo do koñca ¿ycia bêdê
ju¿ mistrzem olimpijskim – powiedzia³ na wstêpie M. Kolbowicz.
Uczniów interesowa³o m.in. jakie to jest uczucie stan¹æ na podium,
czym ró¿ni siê wioœlarstwo od kajakarstwa i kiedy mistrz olimpijski
zamierza zakoñczyæ karierê. M.
Kolbowicz na ka¿de pytanie odpowiada³ szczegó³owo, wyjaœniaj¹c
ka¿d¹ kwestiê i okraszaj¹c przyk³adami z ¿ycia. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e dziêki sportowi zwiedzi³ ca³y
œwiat.
Spotkanie choæ d³ugie minê³o w
bardzo mi³ej, przyjaznej wrêcz atmosferze, a uczestnicy spotkania z
wielkim zainteresowaniem s³uchali
wypowiedzi mistrza.
MM
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Majówka w Iglicach Witaj maj,
trzeci maj…
29 kwietnia w
Gimnazjum im. Unii
Europejskiej w Dobrej
odby³y siê miejskie
obchody 220 rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

(IGLICE gm. Resko) Jak co
roku, tak i tym razem, w So³ectwie
Iglice zosta³a zorganizowana
„Majówka” dla mieszkañców ca³ego so³ectwa oraz dla mieszkañców trzech miejscowoœci przynale¿nych do so³ectwa: Orzeszkowa, Sto³¹¿ka i Potulin.
Impreza trwa³a od 30 kwietnia
do 2 maja. W programie imprez
znalaz³y siê przede wszystkim zawody dla doros³ych, nadzorowane
przez so³tys Annê So³onynê oraz
cz³onków Rady So³eckiej. Impreza
rozpoczê³a siê turniejem pi³ki siatkowej. Poza tym mieszkañcy mieli
okazjê wzi¹æ udzia³ w nastêpuj¹cych konkurencjach: r¿niêcie drzewa pi³ami rêcznymi dla kobiet i
mê¿czyzn, zabawa z papierem toaletowym, biegi prze³ajowe, sztafety,
konkursy z wykorzystaniem kolorowych baloników, biegi w workach,
jedzenie kisielu na czas, rzut kaloszem oraz wiele innych konkursów
sprawnoœciowych i zrêcznoœciowych.
Równolegle do zawodów dla
doros³ych, odbywa³y siê liczne konkursy oraz zabawy dla dzieci i m³odzie¿y, pod bacznym okiem p. Marzeny Puch (cz³onka Rady So³eckiej). Przygotowano równie¿ wiele
konkursów typowo dla dzieci: jedzenie jab³ek przywi¹zanych na nitkach do belki, krêcenie hula-hop, a

tak¿e nasi milusiñscy brali udzia³ w
konkursach podobnych do konkursów dla doros³ych.
Wszystkie zawody i konkursy
odbywa³y siê na placu przy koœciele, w scenerii wielkiego ogniska.
Przygotowany zosta³ równie¿ du¿y
grill, na którym p. Edyta Hubicka
(cz³onek Rady So³eckiej), piek³a
przepyszne kie³baski. Ca³a impreza
odbywa³a siê przy dŸwiêkach dobrej muzyki, która przez trzy dni
wspólnej zabawy i zawodów towarzyszy³a nam wszystkim do póŸnych godzin nocnych.
Powodzenie tej imprezy w du¿ej mierze zawdziêczamy naszym
sponsorom, którzy jak zawsze
wsparli to przedsiêwziêcie. Serdeczne podziêkowania w imieniu
Rady So³eckiej oraz wszystkich
mieszkañców pragniemy z³o¿yæ na
rêce: Andrzeja i Marty Nowaków,
Renaty i Zenona Roszyków, El¿biety i Zbigniewa Korgulów, Ma³gorzaty i Kazimierza Krawczyków,
Gra¿yny Szczeœniak i Stanis³awa
Daœko, Krystyny Skrilec, Mariusza
Rama i Jerzego So³onyny. Wszystkim tym Pañstwu oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do powodzenia tej imprezy, ¿yczymy wszystkiego najlepszego i jeszcze raz bardzo dziêkujemy za okazan¹ ¿yczliwoœæ i
sponsoring.
Anna So³onyna i Rada So³ecka.

Zaproszeni goœcie po oficjalnej
czêœci obejrzeli krótkie sceny,
³¹cz¹ce przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹. By³y to wywiady dziennikarki

TVN z postaciami historycznymi:
Królem Zygmuntem Augustem,
Hetmanem Branickim, Caryc¹ Katarzyn¹, po³¹czone ze szlacheck¹
bitw¹ na miecze i krótk¹ histori¹
tych czasów, czytan¹ przez narratora. Gimnazjaliœci ubrani w stroje,
wypo¿yczone na tê okazjê z Opery
na Zamku w Szczecinie, pokazali
goœciom, nauczycielom, kole¿ankom i kolegom, kawa³ek naszej polskiej historii. Ca³oœæ przeplatana
by³a piosenkami, œpiewanymi przez
chórek gimnazjalistek.
(o)

Sieæ po³o¿y firma
ze Z³ocieñca
(RADOWO MA£E- gmina).
Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty
przetarg na „Budowê sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœciach
Borkowo Wielkie,
Czachowo gmina
Radowo Ma³e”.
£¹cznie z³o¿ono osiem wa¿nych
ofert, spoœród których najwy¿sz¹

cenê zaproponowa³o Przedsiêbiorstwo Inwestycyjno-Us³ugowe z Koszalina - 4.888.039,73 z³, najni¿sz¹
z kolei EKO-BET Sp. z o.o. ze Z³ocieñca, które zobowi¹za³o siê wykonaæ zadanie za kwotê 2 630.062,48
z³. Zadanie wykona wiêc firma z³ocieniecka.
Z powiatu ³obeskiego wystartowa³a reska firma, która zaproponowa³a 3 311.326,83 z³.
Prace maj¹ zostaæ wykonane do
koñca paŸdziernika.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, III piêtro, w £obzie na
ul. Orzeszkowej. Tel. 602 446 694.
Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia 2 lub 3 pokojowego w
£obzie. Mo¿e byæ nieumeblowane.
Tel. 508 053 804.
Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe
w bloku w £obzie przy ul. Orzeszkowej, bez mebli pokojowych, tel.
607882095, proszê dzwoniæ w
godz. 16.00-20.00.
Sprzedam kawalerkê w £obzie 503
957 501.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat gryficki

Sprzedam lokal w BrzeŸniaku gm.
Wêgorzyno, powierzchnia mieszkalna 80 mkw., dzia³ka 400 mkw..
Tel. 883 410 113, e-mail: darek.01.70@wp.pl

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

Zatrudniê kombajnistê. Wymagane
prawo jazdy, doœwiadczenie w zakresie maszyn rolniczych. Tel. 667
612 010

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

US£UGI
Powiat ³obeski

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.

OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547.

Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547.

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391

Korepetycje j. angielski, 20 z³/godz.
Tel. 504 899 897

VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co

Powiat drawski

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie
w Gryficach. Os. XXX Lecia,
I piêtro. Tel. 609 301 800.

Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pom. o powierzchni 27 mkw., na
parterze, sk³adaj¹c¹ siê z pokoju
po³¹czonego z aneksem kuchennym przedzielone barem, przedpokoju oraz ³azienki z wc. W³asne
ogrzewanie co. Niski czynsz w wysokoœci 80 z³. Tel. 663768423.

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

NAUKA

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

ROLNICTWO

Region

Powiat ³obeski

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

Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696

Powiat drawski

PRACA

Powiat ³obeski

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109

Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Powiat ³obeski

Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

Sprzedam bez czynszowe, w³asnoœciowe, 79 mkw., 4 pokojowe mieszkanie, I piêtro + 2 piwnice + 2 murowane gara¿e + 5 arów dzia³ka, 7 km
od £obza. Cena 118.000 z³. Tel. 604
131 893.
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Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Ul. S³owackiego 6

Tel. 91 39 73 730

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez – 2 pokoje, 42,8 mkw
– CENA 120.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 163.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 82 mkw, bezczynszowe
– CENA 215.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
Œwidwin – 4 pokoje, pow. 100 mkw
– CENA 290.000 z³
Wêgorzyno – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 129.000 z³
Wêgorzyno – 3 pokoje, pow. 63 mkw
– CENA 143.000 z³
Radowo Ma³e – 4 pokoje, pow. 80 mkw
– CENA 175.000 z³
Radowo Ma³e – 4 pokoje, pow. 80 mkw
– CENA 105.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
– CENA 180.000 z³
Radowo Ma³e – 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
– CENA 185.000 z³
Resko – dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 150.000 z³
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
– CENA 110.000 z³
P³oty – 2 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 145.000 z³
Nowogard – 3 pokoje, pow. 62 mkw
– CENA 195.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez – piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw, dzia³ka 114 mkw
– CENA 215.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
– CENA 350.000 z³
£obez – 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
– CENA 450.000 z³
£obez – okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1ha
– CENA 205.000 z³
Resko – parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 835 mkw
– CENA 144.000 z³
Resko (okolica) – stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw, dzia³ka 2000 mkw – CENA 320.000 z³
Dobra – 3 pokoje, pow. 73 mkw, dzia³ka 324 mkw
– CENA 180.000 z³
Dobra – okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw, dzia³ka 1000 mkw
– CENA 179.000 z³
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 10008 mkw
– CENA 70.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
– CENA 181.000 z³
Radowo Ma³e – okolica, pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
Resko – okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 45.000 z³
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
Bagna gm. Maszewo – dzia³ka o pow. 60700 mkw
– CENA 580.000 z³
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IV liga
Gryf Kamieñ Pom. - Sarmata Dobra
2:0, Vineta Wolin – Lech Czaplinek
4:0, Kluczevia Stargard – Odra
Chojna 0:3, Astra Ustronie Morskie
– Victoria Przec³aw 9:0, Drawa
Drawsko Pom. - Hutnik Szczecin
4:0, Ina Goleniów – Piast Chociwel
2:0, Leœnik Rossa Manowo – Ba³tyk
Koszalin 0:1. Puzowa³ Darzbór
Szczecinek.
1. Ba³tyk Koszalin
53 65:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
49 57:32
3. Drawa Drawsko Pom. 47 64:27
4. Ina Goleniów
41 46:30
5. Leœnik Rossa Manowo 39 41:29
6. Astra Ustronie M.
38 56:42
7. Vineta Wolin
38 42:30
8. Lech Czaplinek
35 44:40
9. Sarmata Dobra
35 35:35
10. Hutnik Szczecin
32 44:48
11. Odra Chojna
29 33:50
12. Kluczevia Stargard 29 38:46
13. Victoria Przec³aw
24 27:50
14. Darzbór Szczecinek 23 39:60
15. Piast Chociwel
17 27:42
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
Wicher Brojce – Ehrle Dobra Szczeciñska 0:2, Sparta Wêgorzyno –
Flota II Œwinoujœcie 2:0, Ina Iñsko
– Œwiatowid £obez 0:0, Orze³
£o¿nica – D¹brovia Stara D¹browa
5:1, Promieñ Mosty – Jeziorak
Szczecin 3:0, B³êkitni II Stargard –
Kasta Szczecin 1:2, Chemik II Police – Korona Stuchowo 0:3. Pauzowa³ GKS Mierzyn.
1. Ehrle Dobra Szcz.
2. Jeziorak Szczecin
3. B³êkitni II Stargard
4. Œwiatowid £obez
5. Ina Iñsko
6. Wicher Brojce
7. Promieñ Mosty
8. Sparta Wêgorzyno
9. Chemik II Police
10. Flota II Œwinoujœcie
11. Kasta Szczecin
12. Orze³ £o¿nica
13.GKS Mierzyn
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

49 52:19
49 57:25
43 59:41
42 51:28
40 47:30
35 53:52
35 52:44
34 38:40
33 47:45
31 37:51
31 50:40
30 43:49
28 35:41
26 32:51
9 22:74
0 27:72

Klasa A gr. 1
Mewa Resko – Iskra Golczewo 1:2,
Fala Miêdzyzdroje – Pomorzanin
Przybiernów 1:2, Jantar Dziwnów –
Ba³tyk Gostyñ 2:0, B³êkitni Trzyg³ów – Ba³tyk Miêdzywodzie 1:1,
Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica
2:2, Sowianka Sowno – Orze³ Prusinowo 5:1.
1. Iskra Golczewo
2. Pomorzanin Przyb.
3. Bizon Cerkwica

35 41:14
33 35:22
28 35:20
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Gdyby Sarmata wykorzystywa³
sytuacje…
Pora¿k¹ doberskiego Sarmaty
zakoñczy³ siê sobotni mecz w Kamieniu Pomorskim z miejscowym
Gryfem, aktualnym liderem IV
ligi zachodniopomorskiej. I chocia¿ koñcowy wynik 2:0 dla Gryfa
móg³by wskazywaæ na wyraŸn¹
dominacjê gospodarzy, to z przebiegu gry ju¿ ta dominacja wcale
nie by³a tak oczywista.
Zdaniem obserwatorów najsprawiedliwszym wynikiem, s¹dz¹c
po przebiegu gry, by³by remis. Ale o
koñcowym wyniku decyduj¹ strzelone bramki i tu zespó³ wicelidera
by³ skuteczniejszy. Na przebieg
meczu mia³ niew¹tpliwie wp³yw
bardzo silny wiatr wiej¹cy wzd³u¿
boiska.
Dru¿yna Gryfa zagra³a I po³owê
z wiatrem i uda³o siê jej osi¹gn¹æ
doœæ wyraŸn¹ przewagê, udokumentowan¹ bramk¹ z rzutu wolnego, strzelon¹ w 18 min. przez Rafa³a
Makarewicza. Pi³ka po jego silnym
strzale z ok. 25 m „skoz³owa³a”
przed bramkarzem Sarmaty Grzegorzem Buczm¹ na nierównoœci
boiska myl¹c go na tyle, ¿e nie zdo³a³ jej sparowaæ na rzut ro¿ny, lecz
przy s³upku wpad³a do bramki. Pi³karze z Kamienia mieli w tej po³owie jeszcze co najmniej trzy sytuacje na podwy¿szenie wyniku, jednak dwukrotnie idealnie spisa³ siê

bramkarz Sarmaty (w 22 min. efektown¹ parad¹ przeniós³ pi³kê nad
poprzeczkê po strzale g³ow¹ Makarewicza, a w 35 min. wygra³ pojedynek „sam na sam” z napastnikiem
Gryfa), raz sytuacjê „uratowa³”
Maciej Garliñski, blokuj¹c strza³ do
pustej bramki.
Ca³kiem inny przebieg mia³a II
po³owa meczu. Tym razem zespó³ z
Dobrej graj¹cy z wiatrem osi¹gn¹³
doœæ wyraŸn¹ przewagê w polu, której niestety nie uda³o siê zamieniæ na
wynik bramkowy. Ju¿ w 46' bliski
strzelenia wyrównuj¹cego gola by³
Wojciech GuŸniczak, lecz pi³kê po
jego strzale bramkarz Gryfa efektown¹ parad¹ wybi³ na rzut ro¿ny. W
53' £ukasz Olechnowicz i Damian
Padziñski przeprowadzili chyba
naj³adniejsz¹ akcjê meczu, jednak
zagranej pi³ki nie zdo³a³ wykorzystaæ Emilian Kamiñski i strzelaj¹c z
5 m do pustej bramki fatalnie przestrzeli³. Ten sam zawodnik w podobnej sytuacji i równie nieskutecznie
zachowa³ siê 10 minut póŸniej. Maleñkim usprawiedliwieniem dla niefortunnego strzelca mo¿e byæ fakt,
¿e wielu pi³karzy po meczu narzeka³o na nierównoœci boiska. W 75'
sêdzia liniowy nie zauwa¿y³ wyraŸnej pozycji spalonej zawodnika gospodarzy i „puœci³” akcjê, po której
M. Kostur ustali³ wynik na 2:0 dla
Gryfa. Pora¿ka z aktualnym liderem

IV liga
24 kolejka 14.05 sobota
Victoria Przec³aw – Kluczevia Stargard
Odra Chojna – Vineta Wolin
Darzbór Szczecinek – Gryf Kamieñ Pom.
Sarmata Dobra – Leœnik Rossa Manowo
Hutnik Szczecin – Astra Ustronie Morskie
Ba³tyk Koszalin – Ina Goleniów
Piast Chociwel – Drawa Drawsko Pom.
Lech Czaplinek pauzuje.
Klasa okrêgowa
24 kolejka 14.05 sobota
GKS Mierzyn – Chemik II Police
Flota II Œwinoujœcie – Wicher Brojce
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Promieñ Mosty
16.30 Korona Stuchowo – B³êkitni II Stargard
17.00 Kasta Szczecin – Orze³ £o¿nica
17.15 Œwiatowid £obez – Sparta Wêgorzyno
15.05 niedziela
15.30 D¹brovia Stara D¹browa – Ina Iñsko
Jeziorak Szczecin pauzuje.
Klasa A gr. 1
17 kolejka 14.05 sobota
Bizon Cerkwica – B³êkitni Trzyg³ów
Ba³tyk Miêdzywodzie – Jantar Dziwnów
Ba³tyk Gostyñ – Fala Miêdzyzdroje
Pomorzanin Przybiernów – Orze³ Prusinowo
14.00 Mewa Resko – Sowianka Sowno

nie jest wynikiem kompromituj¹cym, martwiæ jedynie mo¿e fakt, ¿e
coraz wiêcej dogodnych sytuacji na
strzelenie bramek jest przez Sarmatê niewykorzystywane.
Gryf Kamieñ Pomorski 2:0
(1:0) Sarmata Dobra
Bramki dla Gryfa: Rafa³ Makarewicz (18') i Mariusz Kostur (75').
Sk³ady:
Gryf: £ukasz Kupczanko, Rados³aw Janus, Rafa³ Makarewicz,
Gracjan Górski, Rafa³ Janus, Mariusz Kostur, Wiktor Kasztelan,
Ryszard Król, Adrian Kapczyñski,
Rafa³ Jarmoszewicz, Kacper Wittbrodt; rez. Ireneusz Benedyczak,
Adam Walicki, Micha³ Geszka,
Dawid Roszak, Szymon W³odarek.
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Maciej Garliñski, Jaros³aw Jaszczuk, Damian Dzierbicki, Pawe³
Za³êcki, Piotr Grochulski, Wojciech
Bonifrowski, £ukasz Olechnowicz,
Emilian Kamiñski (63' Rados³aw
Cytowicz), Wojciech GuŸniczak
(78' Zdzis³aw Szw¹der), Damian
Padziñski w rezerwie Rafa³ Barden,
Wojciech Kliœ, Wojciech Dorsz.
Sêdzia g³ówny: P. Spunda, sêdziowie asystenci: M. Spunda i E.
Czapelska.
estan
Galeria zdjêæ na:
www.sarmatadobra.com

Granie w planie
17.00 Iskra Golczewo – Pionier ¯arnowo
Klasa A gr. 2
17 kolejka 14.05 sobota
Vitkowia Witkowo – D¹b Dêbice
16.00 Radovia Radowo Ma³e – Olimpia Nowogard
15.05 niedziela
14.00 WODR Barzkowice – Unia Stargard
14.30 Orze³ Grzêdzice – Rolpol Chlebowo
16.00 Pomorzanin Kr¹piel – Zenit Koszewo
16.00 Orze³ Pêzino – Zorza Tychowo
Klasa B gr. 1
14 kolejka 14.05 sobota
Jastrz¹b £osoœnica – Zieloni Wyszobór
Zryw Kretlewo – Znicz Wysoka Kamieñska
Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Komarex Komarowo
Zalew Stepnica – OKS Goleniów
15.05 niedziela
Huragan Wierzchos³aw – Gardominka Polonia II Mechowo
Klasa B gr. 2
14 kolejka 14.05 sobota
Piast Kolin – Orkan II Suchañ
15.05 niedziela
Saturn Szadzko – Znicz Sulibórz
Derby Ulikowo – Orkan Dalewo
Kluczevia II Stargard – Ogniwo Dzwonowo
Œwiatowid II £obez pauzuje.
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4. Mewa Resko
5. Sowianka Sowno
6. Jantar Dziwnów
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Ba³tyk Miêdzywodzie
9. Ba³tyk Gostyñ
10. B³êkitni Trzyg³ów
11. Orze³ Prusinowo
12. Pionier ¯arnowo

27 34:19
25 25:23
25 36:28
24 33:18
22 24:30
16 17:34
14 25:33
10 18:60
9 30:52

Klasa A gr. 2
D¹b Dêbice – Olimpia Nowogard
2:0, Unia Stargard – Radovia Radowo Ma³e 5:2, Zorza Tychowo –
Orze³ Grzêdzice 3:2, Zenit Koszewo – Orze³ Pêzino 1:3, Vitkowia
Witkowo – Pomorzanin Kr¹piel 2:3,
Rolpol Chlebowo – WODR Barzkowice 5:1.
1. Orze³ Pêzino
2. Olimpia Nowogard
3. Radovia Radowo M.
4. Zorza Tychowo
5. Rolpol Chlebowo
6. WODR Barzkowice
7. D¹b Dêbice
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. Orze³ Grzêdzice
10. Unia Stargard
11. Vitkowia Witkowo
12. Zenit Koszewo

40 44:18
37 49:24
34 42:20
32 41:27
26 30:19
24 38:31
18 28:32
17 24:36
13 19:38
12 25:52
12 22:42
10 20:43

Klasa B gr. 1
Zryw Kretlewo – Komarex Komarowo 1:3, Gardominka Polonia II
Mechowo – Zalew Stepnica 6:0,
Znicz Wysoka Kamieñska – Jastrz¹b £osoœnica 3:0, Zieloni Wyszobór – Huragan Wierzchos³aw
3:2, OKS Goleniów – Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 3:1.
1. OKS Goleniów
34 44:14
2. Znicz Wysoka Kam. 29 42:19
3. Prawobrze¿e Œwin.
26 44:32
4. Komarex Komarowo 26 29:20
5. Jastrz¹b £osoœnica 18 29:27
6. Gardominka Polonia II 14 33:37
7. Huragan Wierzchos³aw 14 31:39
8. Zalew Stepnica
13 24:28
9. Zieloni Wyszobór
7 16:47
10. Zryw Kretlewo
5 16:45

Klasa B gr. 2
Œwiatowid II £obez – Saturn Szadzko 2:5, Ogniwo Dzwonowo – Derby
Ulikowo 1:4, Znicz Sulibórz – Kluczevia II Stargard 4:3, Orkan Dalewo – Piast Kolin 4:1.
1. Saturn Szadzko
2. Orkan Dalewo
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan II Suchañ
5. Znicz Sulibórz
6. Derby Ulikowo
7. Œwiatowid II £obez
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Piast Kolin

25 29:14
25 30:16
24 43:30
21 20:12
17 23:23
16 23:18
8 24:42
8 15:27
2 12:37
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Kinga Borysiak oraz Milena Sadowska
wróci³y ze z³otymi medalami z Koszalina
W dniu 7.05.2011 r.
w Koszalinie odby³y siê
Otwarte Igrzyska LZS
Województwa
Zachodniopomorskiego
w lekkiej atletyce.
W zawodach tych
wystartowa³ 12-osobowa
grupa zawodników
z UKS „ARBOD’’.
Start naszych zawodników by³
by³ bardzo udany. Kinga Borysiak
oraz Milena Sadowska zwyciê¿y³y
w swoich biegach zdobywaj¹c z³ote
medale oraz uzyskuj¹c rewelacyjne
wyniki w ich kategoriach wiekowych. Równie¿ start pozosta³ej grupy zawodników by³ udany i zakoñczony bardzo dobrymi wynikami
sportowymi.
Najlepsze wyniki naszych
zawodników:
Kinga Borysiak - 300 m (48,51
s.) - I miejsce
Milena Sadowska - 600 m
(1.49,15) - I miejsce
Natalia Szymczak - 100 m
(14,35 s.)
Dagmara Szymanek - 300 m
(49,49 s.)
Patrycja Florczak - 300 m (50,66)
Ryszard Rzepecki - 1000 m
(3.06,08)
Wiktoria Bakalarczyk - 600 m
(2.05,15)
Ciesz¹ sukcesy sportowe oraz
fakt, ¿e wszyscy zawodnicy ze startu na start poprawiaj¹ swoje wyniki.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

Lider nie zagra w Dobrej!
Sobotnim meczem
z Gryfem Kamieñ
Pomorski zespó³
Sarmaty rozpocz¹³ seriê
meczów z aktualn¹
czo³ówk¹ IV ligi.
Kalendarz rozgrywek tak siê
u³o¿y³, ¿e wœród siedmiu ostatnich
przeciwników Sarmaty, 5 z nich plasuje siê obecnie na miejscach od 1
do 6.
I tak Sarmata zagra kolejno z:
Leœnikiem Ross¹ Manowo (5), In¹
Goleniów (4), Draw¹ Drawsko Po-

morskie (3), Astr¹ Ustronie Morskie
(6), Hutnikiem Szczecin (10), Piastem Chociwel (15) i Ba³tykiem
Koszalin (1) w nawiasach aktualne
miejsce w tabeli na dzieñ
8.05.2011r. Z tych spotkañ jedynie
mecz z In¹ zostanie rozegrany na
wyjeŸdzie, w pozosta³ych Sarmata
bêdzie gospodarzem.
I by³aby to nie lada gratka dla
miejscowych kibiców, gdyby nie
fakt, ¿e mimo, i¿ prace na remontowanym boisku w Dobrej trwaj¹,
za³o¿ony jest ju¿ system nawadniania i prowadzone s¹ ostatnie prace
przed po³o¿eniem murawy, to firma
prowadz¹ca te prace poinformowa-

³a, ¿e pierwszy mecz na nowej murawie mo¿e byæ rozegrany w sierpniu. Tak wiêc zarówno kibice jak i
pi³karze Sarmaty ostatnie mecze
bie¿¹cego sezonu musz¹ rozegraæ,
korzystaj¹c z boisk zaprzyjaŸnionych klubów.
Zarz¹d Sarmaty ma nadziejê, ¿e
zarówno kibice jak i pi³karze klubów, których nie jesteœmy w stanie
goœciæ w Dobrej (z przyczyn opisanych powy¿ej), przyjm¹ ten fakt ze
zrozumieniem.
Szczególnie szkoda, ¿e do Dobrej nie zawita aktualny lider Ba³tyk
Koszalin, dla którego by³by to debiut na boisku w Dobrej.
estan
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Odpijanie pi³eczki, czyli dlaczego
dzieci nie æwicz¹
(£OBEZ). Podczas
kwietniowej sesji Rady
Miejskiej rozgorza³a
gor¹ca dyskusja na
temat ³obeskiego sportu.
Radni zwrócili uwagê,
¿e nie we wszystkich
klasach I-III prowadzone
s¹ zajêcia wychowania
fizycznego, co z kolei
jest przyczyn¹ wielu
chorób u dzieci.
W 2010 gmina £obez bra³a
udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju
Miast i Gmin pod honorowym patronatem Prezydenta RP. W klasyfikacji 168 gmin w kategorii do 15 tys.
mieszkañców, gmina £obez zajê³a
12 miejsce w Polsce i 2 miejsce w
województwie. Istniej¹ca dru¿yna
£obuziaki, w której graj¹ ch³opcy w
wieku od 10 do 13 lat, jest jedn¹ z
najlepszych nie tylko w województwie, ale i w kraju. We wrzeœniu
ubieg³ego roku w Ogólnopolskim
Turnieju Liga Ma³ych Mistrzów w
£odzi zajêli II miejsce w kraju.
Ch³opcy z £obza, wraz z kolegami
z Wêgorzyna, maj¹ na swoim koncie tak¿e III miejsce w Turnieju „Orlików” o Puchar premiera Donalda
Tuska. Dwukrotnie zdobyli mistrza
województwa w halowej pi³ce no¿nej, byli uczestnikami m.in.: Fina³u
Mistrzów Polski z udzia³em najlepszych dru¿yn z 16. województw w
tej kategorii w Bydgoszczy.
Z kolei dziewczêta z Gimnazjum, trenuj¹ce w klubie Olimp,
zdoby³y III miejsce w Polsce w sztafecie. MLKS Œwiatowid £obez
mo¿e poszczyciæ siê III miejscem w
Polsce dru¿yn LZS z udzia³em zawodników tego Klubu. Kobiety z
£obza trafi³y do Fina³u Pi³ki No¿nej
Kobiet.
W tym roku gimnazjalistka z
£obza, Justyna Romej, zdoby³a mistrza Polski w biegach prze³ajowych, ch³opcy z £obza i Wêgorzyna
ponownie znaleŸli siê w reprezentacji województwa w Turnieju w
£odzi, a mimo wszystko sportowcy
z £obza bij¹ na alarm. Dlaczego?
Informacja burmistrza o stanie
sportu i kultury fizycznej w gminie
£obez wywo³a³a burzliw¹ i d³ug¹
dyskusjê, zarówno podczas komisji
po³¹czonych, jak i podczas sesji.
Przyczynkiem do niej sta³y siê s³owa radnych o tym, ¿e w niektórych

klasach I-III nie s¹ prowadzone zajêcia z wychowania fizycznego,
mimo i¿ s¹ one obowi¹zkowe i wpisane w plan zajêæ.
- Jeden z rodziców powiedzia³,
¿e ma dziecko w I klasie, które do tej
pory nie mia³o jeszcze w-f. Nie
wiem czy rodzice k³ami¹, czy dyrektorzy k³ami¹, czy burmistrz k³amie
– nie wiem. Jest to problem. Ruch
mo¿e zast¹piæ wszystkie leki, ale
¿aden lek nie zast¹pi ruchu. Je¿eli
uwa¿amy sport za pi¹te ko³o u wozu,
fachowców którzy koñcz¹ Akademiê Wychowania Fizycznego, którzy s¹, bo tylko musz¹ byæ w szkole,
a w-f prowadz¹ panie, które nie maj¹
o tym kompletnie ¿adnego pojêcia,
to mo¿e zaczêlibyœmy ten stan rzeczy zmieniaæ. Jak mówi³ burmistrz
I. Kabat, za trzy godziny nauczycielki pobieraj¹ pensjê, oszukuj¹c
spo³eczeñstwo, oszukuj¹ nas, poniewa¿ nie przeprowadzaj¹ zajêæ z
wychowania fizycznego. Podczas
tych zajêæ odbywaj¹ siê zajêcia z religii, biologii – dzieci o tym mówi¹.
My doroœli mamy szansê pochyliæ
siê nad tym problemem i zastanowiæ
siê, czy dalej bêdziemy produkowaæ
spo³eczeñstwo chore i zniekszta³cone, bo tak mówi¹ najnowsze dane,
czy wreszcie ten problem rozwi¹¿emy i damy dzieci fachowcom. Bo
nie wierzê w to, ¿e u Marcina Æwik³y jakiekolwiek dziecko robi przewrót w przód na g³owie. Bo je¿eli to
dziecko Ÿle zrobi, albo za bardzo
rozpêdzi siê, to z³amie sobie kark i
bêdzie jeŸdzi³o na wózku (w najlepszym wypadku), a my na to przyzwalamy. Dlatego proszê, by ten
problem rozwi¹zaæ. Mniej zap³aciæ
paniom z klas I-III, wiêcej wuefistom, bo siê na tym znaj¹ i nie mówiæ, ¿e pani jest metodycznie przygotowana. Sport, kultura fizyczna,
musi mieæ jeszcze jeden element –
trzeba mieæ do niego serducho, czuæ
tê dziedzinê, oprócz tego, ¿e trzeba
siê na niej znaæ. I taka jest moja
proœba, ¿eby wreszcie nie dochodzi³y sygna³y, ¿e w szkole podstawowej
nie ma w-f. We wszystkich szko³ach
jest ten sam problem – powiedzia³
radny Janusz Skrobiñski.
Radny, przytaczaj¹c dane GUSu, zwróci³ uwagê na du¿¹ liczbê
dzieci z niedokrwistoœci¹, nadwag¹,
chorobami
nadciœnieniowymi,
ogromn¹ liczbê dzieci ze zniekszta³ceniem krêgos³upa, zaburzeniami
rozwoju fizycznego itd., czyli schorzeniami wynikaj¹cymi z braku ruchu i æwiczeñ.
Te s³owa spowodowa³y d³ug¹
dyskusjê, niekoniecznie trzymaj¹c¹

siê tematu. Obecni na
sali nauczyciele zaczêli odbijaæ pi³eczkê,
omawiaj¹c sukcesy
uczniów, zwracaj¹c
uwagê, ¿e za ruch i odpowiedni¹ postawê
przy odrabianiu lekcji,
odpoczynku itp. odpowiadaj¹ rodzice, a
szko³a nie mo¿e byæ w
pe³ni odpowiedzialna
za brak ruchu u dzieci.
Nauczyciele zwrócili
równie¿ uwagê na to,
¿e dodatkowe zajêcia
nie s¹ p³atne.
W zwi¹zku z takim
obrotem dyskusji radny J. Skrobiñski jeszcze kilkakrotnie powtarza³, ¿e jego wyst¹pienie dotyczy³o tylko i
wy³¹cznie braku zajêæ
wychowania fizycznego podczas
lekcji, za co nauczyciele bior¹ pieni¹dze. Dyrektorzy poszczególnych
placówek w swoich wyst¹pieniach
zwrócili uwagê, ¿e w ich szko³ach
zajêcia odbywaj¹ siê, czêœæ z nich
prowadzona jest przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 z kolei powiedzia³a, ¿e o tê kwestiê pyta³a
uczniów.
– Przesz³am siê po klasach pod
nieobecnoœæ nauczyciela. Nie do
wszystkich klas. Spyta³am dzieci,
czy maj¹ w-f, ile razy, czy przebieraj¹ siê. Czêœæ dzieci zg³osi³a mi, ¿e
maj¹ trzy razy w-f i nosi strój, inni
– niestety stroju nie nosz¹. Dzieci
maj¹ zapisane w planie lekcji, kiedy
maj¹ wychowanie fizyczne i rodzic
powinien maluchowi spakowaæ, a z
tym jest ró¿nie. W ubieg³ym roku
szkolnym na podsumowaniu w starostwie otrzymaliœmy nagrodê za
najbardziej usportowion¹ szko³ê w
powiecie. Jesteœmy na 22 miejscu,
na przesz³o 300 sklasyfikowanych
szkó³ podstawowych, chyba nie jest
tak Ÿle u nas. A te dzieci s¹ przygotowywane tak, jak by³y przygotowywane w klasach I-III i dalej nauczyciele wychowania fizycznego prowadz¹. Osi¹gniêcia mówi¹ same za
siebie, ¿e nauczyciele pracuj¹.
Wszyscy tak oceniaj¹ nauczycieli,
bardzo ³atwo podwa¿aj¹c ich autorytet i kwalifikacje, a przecie¿ maj¹
osi¹gniêcia. Nie zgodzê siê z tym, ¿e
jest Ÿle – powiedzia³a dyrektor Jolanta Babyszko.
Zwróci³a równie¿ uwagê na
wady postawy i fakt, ¿e aby skierowaæ dziecko na gimnastykê korek-

cyjn¹, szko³a musi mieæ skierowanie lekarskie. Obecnie w tej placówce oœwiatowej na 80. uczniów klas IIII jest kilkanaœcie skierowañ.
- To nie my mamy kierowaæ.
Bada pielêgniarka, wypisuje kartki
do rodziców i rodzic powinien iœæ do
lekarza, jeœli lekarz stwierdzi, czy
jest k³opot. Wiem, ¿e wiêksza liczba
dzieci powinna mieæ takie skierowania, ale my z dzieæmi na badania
nie pójdziemy – doda³a dyrektor.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki dopytywa³, dlaczego SP2 nie bierze udzia³u w czwartkach lekkoatletycznych.
- Ta impreza odbywa siê po po³udniu. Jak powiedzia³ radny Marek
Rokosz, faktycznie okres doktorów
Judymów zakoñczy³ siê. Nauczycielom za pracê trzeba p³aciæ. Czy
nie warto by³oby pomyœleæ o wykorzystaniu tzw. godzin karcianych,
¿eby jednak dzieciaczki z tej¿e
szko³y w czwartkach bra³y udzia³? dopytywa³.
Dyrektor szko³y zapewni³a, ¿e
nauczyciele z tej placówki na
czwartki chodz¹ poza godzinami
swojej pracy. Doda³a, ¿e „mo¿e
dzieci nie ma tyle, ile chcielibyœmy,
ale to jest dobra wola dzieci”.
Radny Janusz Skrobiñski zripostowa³, ¿e w ostatnim czasie na 550
uczniów nauczyciel tej szko³y przyprowadzi³ 1 dziecko na czwartki,
gdy nauczycielka z £abunia Wielkiego przywioz³a 20. uczniów.
- Ja nie mówiê o wynikach ani
godzinach pozalekcyjnych. S¹ wpisane trzy godziny w tygodniu w zajêcia? To niech trzy godziny w tygodniu odbywaj¹ siê, bo to jest w pro-
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gramie. I nie ma t³umaczenia, ¿e on
w tym czasie robi religiê, listki uk³ada czy coœ takiego. Nie mówiê o zajêciach pozalekcyjnych. Proszê pokazaæ mi szko³ê, która organizuje
imprezê po lekcjach. Ca³y kalendarz, jaki odbywa siê, jest robiony
podczas godzin lekcyjnych. ¯aden
nauczyciel w tym czasie za darmo
nie pracuje, bo on jest w pracy. Tak
jest u³o¿ony kalendarz, aby ci ludzie
nie pracowali po godzinach. Po godzinach s¹ czwartki lekkoatletyczne. Nie s³ysza³em, aby jedna szko³a
zaprosi³a drug¹ i na Orliku rozegra³a np. turniej pi³ki siatkowej. Nie ma
takiego przypadku. Nie mówcie, ¿e
pracujecie po godzinach, bo czegoœ
takiego nie ma. S¹ godziny, w ramach których pracujecie w szkole.
Chodzi o to, by w tych trzech godzinach wychowania fizycznego odbywa³o siê wychowanie fizyczne. Rodzice, to osobna para kaloszy, my
rozmawiamy o szkole, a nie o rodzicach. Du¿o osób w tym mieœcie prosi nawet mnie, ¿eby przepisaæ dziecko z SP2 do SP1- wyjaœni³ radny J.
Skrobiñski.
- Wuefu w szkole jest doœæ – 3
godziny. Bêdziemy szczêœliwi, jeœli
bêd¹ siê one odbywa³y tak, jak maj¹
siê odbywaæ, a nie tak, jak siê odbywaj¹ w niektórych szko³ach – wtórowa³a radna Maria Pokomeda.
A gdzie rodzice?
So³tys Be³cznej Barbara Kordyl
zwróci³a uwagê na inny problem.
- Mówi siê, ¿e tylko szko³y s¹
winne, ale spójrzmy na rodziców i
na ma³e dzieci. Ma³e dzieci je¿d¿¹
samochodami albo wózkami. Gdzie
maj¹ nauczyæ siê sportu, czy nawyku ruchu? Czy nasi rodzice chodz¹
z dzieæmi na stadiony, na boiska,
¿eby tam pozwoliæ im biegaæ, pokopaæ w pi³kê? Tego nie widzi siê. Te
dzieci s¹ przyzwyczajone do tego,
¿e jest samochód, a w domu komputer. Jest niedziela, spójrzmy kto
idzie biegaæ? Biegaj¹ starsi mieszkañcy naszej gminy, ale czy biegaj¹
ma³e dzieci? Czy biegaj¹ rodzice
tych dzieci? Na przyk³adzie Be³cznej powiem tak: gdy moje dzieci
by³y ma³e, to boisko do pi³ki no¿nej
by³o codziennie zdeptane, nie trzeba by³o kosiæ. W tej chwili to boisko
kosi siê tylko po to, ¿eby nie by³a
du¿a trawa. Ale czyja to jest wina?
Rodziców, bo dzieciakom siê nie
chce, jest komputer. Jest potrzebna
telewizja, komputer, a jeœli my jako
rodzice nie wpoimy naszym dzieciom sportu, to nauczyciele, ¿eby
nie wiem jak siê starali, ¿ebyœmy im
p³acili nie wiem ile pieniêdzy, te¿
tego nie zrobi¹ – powiedzia³a.
Jakby na potwierdzenie s³ów dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie, ¿e wyniki mówi¹ same za
siebie, dzieci z £obza podczas Turnieju Gwiazdeczek Olimpijskich
zdoby³y ostatnie miejsce.
MM
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Zawody wêdkarskie
o Puchar jeziora Woœwin
Ostatni dzieñ weekendu majowego 107 wêdkarzy z województwa zachodniopomorskiego spêdzi³o nad jeziorem Woœwin, w
miejscowoœci Tucze, gdzie odbywa³y siê coroczne zawody o Puchar jez. Woœwin.
Pogoda by³a wprawdzie s³oneczna, jednak czuæ by³o z Dolnego
Œl¹ska, ¿e coœ jest u nich nie tak.
Zawiewa³o ch³odem, co z pewnoœci¹ odbi³o siê na wynikach zawodów. Ich organizatorem jak i sponsorem nagród by³o Iñskie Centrum
Rybactwa w Iñsku.
Po krótkiej odprawie wêdkarze rozp³ynêli siê po akwenie w
poszukiwaniu tego najwiêkszego

esoxa, powy¿ej 15 kg, za którego
to organizator przewidzia³ nagrodê specjaln¹ w wysokoœci 2500 z³.
Niestety nie uda³o siê nikomu jej
zdobyæ, jednak z³owiono 9 wymiarowych szczupaków, a kilkanaœcie sztuk by³o niewymiarowych. W trakcie trwania zawodów
wyci¹gniêto dwie sieci k³usownicze, w których by³o kilkadziesi¹t
martwych ryb. K³usownictwo w tym
rejonie doœæ mocno jest rozwiniête,
nawet rybacy nie zagl¹daj¹ w rejon
miejscowoœci Tucze, gdy¿ gin¹ im
sieci. Po zakoñczeniu zawodów
uczestnicy mogli skosztowaæ domowych wyrobów w³aœcicielki
oœrodka wypoczynkowego w Tuczy
pani Kamili Cio³ek.

Oto nagrodzeni ³owcy najwiêkszych szczupaków podczas zawodów o Puchar j. Woœwin
I miejsce - Marek Babaczyk,
Stargard Szcz.
II miejsce - Henryk Kapanajko,
Stargard Szcz.
III miejsce - £ukasz Sulima, lat
11, Oœwino.
G³ówna nagrod¹ by³ silnik elektryczny firmy Jaxon. Organizator
zaprosi³ na przysz³oroczne zawody,
które tak¿e odbêd¹ siê na oœrodku w
Tuczy.
W trakcie zawodów rybacy dokonali zarybienia jeziora wylêgiem
¿eruj¹cycm szczupaka.
Andrzej Laszuk
Foto: Karol Zacharczyk

Sprz¹tanie rzeki Regi – 17.04.2011
nych zarówno na rzece Redze, jak i
jej brzegach.
Rozpoczêto o godzinie 9.30. W
akcji bra³o udzia³ 20 osób, przeczesuj¹c rzekê Regê na odcinku Be³czna – Rze¿yno. Poszczególne za³ogi
po dwa, trzy kajaki przeczesywa³y
poszczególne odcinki rzeki na tej
d³ugoœci.

Dnia 17 kwietnia przyjaciele
turystyki kajakowej w Resku, zwi¹zani z p. Janem Michalczyszynem,
oraz wêdkarze z Ko³a Wêdkarskie-

go £OSOŒ w Resku wziêli udzia³
we wspólnej akcji polegaj¹cej przemieszczaniu siê kajakami i usuwaniu œmieci, odpadów pozostawio-

£¹cznie uczestnicy akcji zebrali
800 kilogramów œmieci, wœród których by³o dos³ownie wszystko: od
butelek i puszek do opon, a nawet
lodówek i pralek. Zakoñczono o
godzinie 14.30, po zwiezieniu i
prze³o¿eniu odpadów do worków na
œmieci rozpalono ognisko i z racji
ciep³ej, s³onecznej pogody uczestnicy akcji upiekli kie³baski. Oby
wiêcej takich inicjatyw!!!
Daniel Kaœków
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Galeria tygodnika

Krzy¿ówka nr 19

I Komunia
Œwiêta
Wiktorii

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

Pami¹tka
Pierwszej Komuni
Œwiêtej Patrycji

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 brzmia³o:

„Nie zjad³a pluskwa komputera”
Nagrodê wylosowa³a pani Lidia Postlep z £obza.

Gratulujemy.

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

