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Od Unii Wolnoœci do Platformy
Obywatelskiej - opis upadku (cz. 1)
Kazimierz Rynkiewicz

Zazwyczaj nie zabieram g³osu w
sprawach incydentalnych, a raczej
skupiam siê na syntezach trendów,
mód i wydarzeniach powtarzalnych,
próbuj¹c odczytaæ z wielu zdarzeñ
ich znaczenie i kierunek oraz wp³yw,
jaki bêd¹ mieæ na nasze ¿ycie spo³eczne w przysz³oœci. Jednak w przeci¹gu ostatniego krótkiego okresu nagromadzi³o siê tyle zdarzeñ, ¿e same
uk³adaj¹ siê w jak¹œ ca³oœæ, w system.
Ka¿dy system ma swoje wypaczenia,
nawet dobry, ale pojedyncze przypadki niekoniecznie musz¹ podwa¿aæ jego wartoœæ, jako ca³oœci. Dopiero nat³ok takich zdarzeñ w krótkim
czasie ujawnia groŸne cechy systemu. Mówiê tu oczywiœcie o systemie
politycznym III RP, którego stra¿nikiem jest obecnie rz¹dz¹ca koalicja
PO-PSL. Sprawa dotyczy fundamentalnej wartoœci dla demokracji, jak¹
jest wolnoœæ wyra¿ania pogl¹dów.
A w tej materii w krótkim czasie
wydarzy³o siê tak du¿o, ¿e trzeba o
tym pisaæ i alarmowaæ. Wolnoœæ w
Polsce jest zagro¿ona i coraz bardziej
nasila siê tendencja do jej ograniczania.
Podam przyk³ady dwóch systemów politycznych, pomiêdzy którymi jako pañstwo dryfujemy; model
chiñski i amerykañski. Dobrobyt
amerykañski zosta³ zbudowany na
wolnoœci s³owa. Potêga Chin budowana jest wbrew tym wartoœciom, na
jakich ufundowano system amerykañski. Chiny bardziej przypominaj¹
staro¿ytny Egipt z jego faraonami,
ni¿ wspó³czesn¹ demokracjê. Polska
jest gdzieœ pomiêdzy, chocia¿ bli¿ej
systemu amerykañskiego, ale niekoniecznie musi siê zbli¿aæ. Za cenê
„ciep³ej wody w kranie”, lepszych
dróg i w³asnego spokoju ludzie mog¹
zrezygnowaæ z wolnoœci. Mog¹ wybraæ model chiñski, bo przecie¿
mamy jeszcze we „krwi” PRL, a i têsknoty rozbudzane, za bezpiecznym
¿yciem i prac¹, chocia¿ z ograniczon¹
wolnoœci¹. Nie jest to wiêc wybór
abstrakcyjny, niemo¿liwy. Dzisiaj
ten model napêdza têsknota za nowoczesnoœci¹, „europejskoœci¹”, konsumpcj¹, choæby i na kredyt, a i Unia
Europejska niedaleko odbiega w
swoim modelu od PRL, wiêc mamy
coœ podobnego, ale furmanki zamieniliœmy na volkswageny. Czujemy, ¿e
nam siê poprawi³o. Chiñczycy te¿ to
czuj¹. Wykonali ogromny skok technologiczny, nie robi¹c jednoczeœnie
postêpu w systemie politycznym. Ta

nierównowaga w rozwoju systemu
jako ca³oœci (gospodarczej i politycznej) prêdzej lub póŸniej musi doprowadziæ do wstrz¹sów spo³ecznych.
Na jakoœci „chiñszczyzny” ju¿ siê poznaliœmy, wiêc œwiat d³ugo nabieraæ
siê na to nie da. Dla odmiany system
amerykañski poprzez równomierny
rozwój (a raczej k³ad¹c dobre podwaliny), potrafi³ amortyzowaæ wstrz¹sy
spo³eczne. Przez ponad 200 lat nie
by³o tam rewolucji i przewrotów, a
wystarczy ten okres porównaæ do Europy.
Wracam do pytania – w jakim kierunku idziemy. Ostatnie wydarzenia
pokazuj¹, ¿e rz¹dz¹ca koalicja pcha
nas w kierunku chiñskim. Polska w
budowie, czyli jest lepiej (pomijam
tutaj dyskusjê o d³ugu, demografii i
kosztach tego „lepiej”, bo nie ma tu
na ni¹ miejsca), przy jednoczesnym
ograniczaniu wolnoœci.
1. Kilka dni temu publiczna telewizja odmówi³a emisji spotów reklamowych „Gazety Polskiej Codziennie”, nowego dziennika, który pojawiæ ma siê w kioskach 9 wrzeœnia.
Reklama ju¿ zosta³a op³acona. Spoty
bez problemu ma wyemitowaæ Polsat.
2. Pañstwowa Komisja Wyborcza
odmówi³a rejestracji komitetu wyborczego Wyborców Obywatelskich
List Wyborczych Nowego Ekranu. To
taki niezale¿ny portal, na którym
skrzyknêli siê wyborcy. PKW odrzuci³a im tak¹ iloœæ podpisów, ¿e im
zabrak³o do rejestracji. Najpierw gdy
to chcieli sprawdziæ, odmówiono im
wgl¹du, co jest ju¿ skandalem samym
w sobie, ale utajnienie informacji to
cecha zaszczepiona III RP przez nieboszczkê Uniê Wolnoœci, o czym
póŸniej.
Nowy Ekran z³o¿y³ skargê na
PKW i S¹d Najwy¿szy w dniu 31
sierpnia uzna³ ja za zasadn¹. Teraz
Wyborcy Obywatelskich List Nowego Ekranu mog¹ zbieraæ podpisy do 7
wrzeœnia. To precedens, naruszaj¹cy
z kolei kalendarz wyborczy i maj¹cy
ogromne konsekwencje prawne.
Wszystko z tego powodu, ¿e komuœ
chcia³o siê sprawdziæ, jak PKW
sprawdza podpisy. PKW nawet nie
sili³a siê zbytnio, pisz¹c w uchwale o
odmowie zarejestrowani: „zbêdne
by³oby wezwanie pe³nomocnika wyborczego do usuniêcia wady w trybie
art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego. Z
uwagi na powy¿sze nale¿a³o odmówiæ przyjêcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego”. Okaza³o siê, ¿e wezwaæ do usuniêcia wad
musi. Piszê o tym szerzej, bo to tak¿e
nauka dla wszystkich obecnych i
przysz³ych komitetów wyborczych.

W skardze na PKW wyborcy napisali m.in.
„PKW nie wyjaœni³a w uzasadnieniu uchwa³y co rozumie pod pojêciem „nieprawid³owo z³o¿one podpisy”. Z treœci uchwa³y wynika, ¿e
PKW kwestionuje prawid³owoœæ z³o¿enia w³asnorêcznych podpisów
przez obywateli. Tymczasem do poczynienia takiej konstatacji nie ma
PKW ¿adnych podstaw. Po zapoznaniu siê z aktami sprawy (wykaz obywateli popieraj¹cych utworzenie komitetu wyborczego), stwierdzamy, ¿e
wbrew uzasadnieniu uchwa³y PKW,
nie by³y kwestionowane przez PKW
podpisy obywateli, lecz poszczególne dane tych osób. Mo¿emy jedynie
domyœlaæ siê przyczyn ich kwestionowania, gdy¿ nie zosta³y one wskazane w uchwale.
Z analizy komitetu wyborczego
wynika, ¿eznacz¹ca czêœæ danych zakwestionowanych przez PKW jest
jak najbardziej prawid³owa. Kryteria
jakimi kierowa³a siê PKW w uznaniu
pewnych danych za prawid³owe, a
pewnych za wadliwe, nie s¹ jasne
oraz spójnie stosowane przez PKW.
Nale¿y dodatkowo podnieœæ, i¿ Kodeks wyborczy nie precyzuje kryteriów, jakimi organy wyborcze powinny kierowaæ siê przy ocenie prawid³owoœci danych zawartych w wykazie, co nie oznacza, ¿e owe kryteria
mog¹ byæ dowolne i niekonsekwentnie stosowane.
Z powy¿szego zestawienia wynika, i¿ PKW bezpodstawnie nie
uwzglêdni³a 57 podpisów w wykazie,
co podwa¿a decyzjê PKW o odmowie
przyjêcia zawiadomienia.
Kodeks wyborczy nie precyzuje
kryteriów, jakimi powinna kierowaæ
siê PKW przy weryfikacji podpisów
na wykazie, co nie zwalnia PKW z
dochowania, nie tylko nale¿ytej, lecz
wysokiej starannoœci, w ich analizie
celem unikniêcia stosowania uznaniowoœci administracyjnej w tak
istotnej dla pañstwa i obywateli kwestii, jak¹ jest przeprowadzenie wyborów powszechnych. (...)
Charakter pisma osób podpisuj¹cych listê, a tak¿e umiejêtnoœæ odczytywania ich charakteru pisma przez
cz³onków PKW s¹ bardzo zró¿nicowane. St¹d te¿ weryfikacja danych z
wykazu powinna odbywaæ siê w sposób wnikliwy oraz z dalece wysok¹
pieczo³owitoœci¹ i dba³oœci¹, by nie
dyskryminowaæ osób chorych lub w
podesz³ym wieku. Pragniemy podzieliæ siê z Wysokim S¹dem obserwacj¹ wynikaj¹c¹ z doœwiadczenia w
zbieraniu podpisów, i¿ wielokrotnie
podpisy s¹ sk³adane przez osoby w
podesz³ym wieku lub z pewnymi
schorzeniami, np. Parkinson, wada
wzroku, dla których zapisanie swoich

danych stanowi wyzwanie. Bior¹c
pod uwagê okolicznoœæ, ¿e nie ma
wymogu wpisywania danych drukowanymi literami, przy ich weryfikacji nale¿y liczyæ siê z okolicznoœci¹,
¿e bêd¹ one spisywane przez osoby
ró¿ne oraz w ró¿ny sposób. Nie wiemy, jakimi umiejêtnoœciami odczytywania cudzego charakteru pisma pos³uguj¹ siê szacowni cz³onkowie
PKW, ale dokonana przez nas weryfikacja oceny PKW pokazuje, ¿e do
wiêkszoœci zakwestionowanych danych nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ”.
To tylko dwa przyk³ady tego, co
zaczyna siê w Polsce dziaæ. A jak to
ma siê do tytu³u? Otó¿ prezes TVP
Juliusz Braun, który odmówi³ emisji
reklamy nowej gazety by³ cz³onkiem
Unii Wolnoœci. Wielu jej cz³onków
tworzy obecnie PO, a i prezydent
Bronis³aw Komorowski wywodzi siê
z tej partii nieboszczki i mo¿e dlatego
nie chcia³ ujawniæ ekspertyz dotycz¹cych OFE.
Czy tak¹ wolnoœæ mia³a nam
ufundowaæ Unia Wolnoœci? Warto siê
temu przyjrzeæ w kolejnych odcinkach.
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Chwila nieuwagi i mo¿na Poszukiwany sprawca
wyl¹dowaæ w rowie
napadu na promenadzie
i w Resku

Na drodze Resko - Starogard
dosz³o do kolizji drogowej.
Pierwsza z nich mia³a miejsce w
pi¹tek, 2 wrzeœnia rano, na drodze
W 152 Resko - Starogard, gdzie kie-

ruj¹cy samochodem Renault mieszkaniec Reska nie upewni³ siê co do
manewru w lewo i spowodowa³ zderzenie z wyprzedzaj¹cym go pojazdem Citroen XM. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
(r)

Oczyszczalnia
z poœlizgiem
(WOROWO). OpóŸnienia w
realizacji budowy oczyszczalni
œcieków w Worowie wynosz¹ trzy
miesi¹ce. Kto ponosi za to winê?
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, spóŸnienie spowodowane jest przez Rejonow¹ Dyrekcjê
Ochrony Œrodowiska.
- Zanim przedstawiciel przyjecha³ na wizjê lokaln¹, minê³y trzy
miesi¹ce. Bez jej decyzji nie mo¿na

podj¹æ ¿adnych dzia³añ. Zgodnie z
umow¹ EkoWodrol mia³ wykonaæ
projekt do 30 wrzeœnia br. z pozwoleniem na budowê. Teraz trzy miesi¹ce bêdziemy musieli przesun¹æ. W
tym roku zd¹¿ymyog³osiæ przetarg,
wy³oniæ wykonawcê i zrobiæ to jako
zadanie niewygasaj¹ce do realizacji
w roku przysz³ym. Jeœli bêdzie sprzyjaj¹ca aura, to mog¹ to byæ nawet
miesi¹ce wczesnowiosenne – powiedzia³ wiceburmistrz.
MM

Policjanci z £obza poszukuj¹
sprawcy napadu, do jakiego dosz³o
24 sierpnia 211 r. ok. godz. 9.30 na
promenadzie w £obzie, kiedy to
m³ody mê¿czyzna usi³owa³ wyrwaæ
torebkê starszej pani.
Przedstawiamy Pañstwu portret
pamiêciowy tego sprawcy. Jest to
m³ody mê¿czyzna w wieku 19- 20
lat, 180 cm wzrostu, szczup³ej budowy cia³a, twarz szczup³a z dwudniowym jasnym zarostem, w¹ski
szczup³y nos, jasna cera, chude palce r¹k. Ubrany by³ w bluzê z materia³u z kapturem na g³owie, bluza
koloru niebieskiego, granatowego,
wzór œrednia krata.
Osoby, które posiadaj¹ jakiekolwiek informacje w sprawie tego
zdarzenia lub rozpoznaj¹ osobê z
portretu proszone s¹ o kontakt z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
£obzie; nr tel. 112, 997, 91 56 15
511.
Policjanci z Reska prowadz¹
tak¿e postêpowania w sprawie napadu, do jakiego dosz³o 1 czerwca
2011 r. oko³o godz. 18.20 w Resku
na ul. Ko³obrzeskiej, za bram¹
g³ówn¹ cmentarza. Nieustalony na
chwile obecn¹ sprawca dŸgn¹³ no¿em 40-letniego mê¿czyznê, a nastêpnie z kieszeni skrad³ portfel z
pieniêdzmi w kwocie 270 z³ oraz
dokumentami i kartami bankomatowymi. Poszkodowany z ran¹ brzucha trafi³ do szpitala.
Policjanci prosz¹ o zg³oszenie
siê na Posterunek w Resku starszej
pani id¹cej o lasce, która prawdopodobnie widzia³a ca³e to zdarzenie.
Policjanci oczekuj¹ tak¿e na inne

informacje zwi¹zane z tym zdarzeniem pod numerami telefonów:
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie 112, 997, 91 56 15 511 lub
Posterunek Policji w Resku 91 56 15
565.
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So³tysi naszego powiatu – Agnieszka Witkowska, so³tys Bienic w gm. Dobra

Nasi mieszkañcy powiedzieli zdecydowanie
nie biogazowi w Bienicach
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim. Tym razem rozmawiamy z Agnieszk¹ Witkowsk¹, so³tysem Bienic, w gminie Dobra.
- Jakie prace s¹ prowadzone obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Fundusz so³ecki obejmuje kwotê
13.000 z³, jednak ca³y plan ich wykorzystania zrobi³a jeszcze poprzednia
pani so³tys, ja tê funkcjê sprawujê
dopiero od lutego. Niestety jest to
ostatni rok, gdy mamy do wykorzystania fundusz so³ecki, w ca³ej gminie od
przysz³ego roku fundusze te, bêd¹ zlikwidowane. W naszej miejscowoœci
funkcjonuje Centrum Kszta³cenia w
Bienicach, którego koszty utrzymania
ponosi w chwili obecnej Gmina Dobra. Centrum znajduje siê w œwietlicy
wiejskiej, w której zatrudniona jest
osoba, posiadaj¹ca niezbêdne wykszta³cenie i przygotowanie do prowadzenia zajêæ z zakresu informatyki
oraz prowadzenia ró¿norodnych
szkoleñ drog¹ elektroniczn¹. Osoba ta
nadzoruje uczêszczaj¹c¹ do œwietlicy
m³odzie¿ i dzieci, którzy mog¹ korzystaæ z Internetu, a tak¿e maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w organizowanych kursach i szkoleniach. Pracownia wyposa¿ona jest w 10 komputerów, z których ka¿dy pod³¹czony jest
do sieci internetowej.
- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Zaplanowany jest remont œwietlicy wiejskiej, zosta³ zakupiony nowy
kominek, w celu usprawnienia systemu grzewczego œwietlicy wiejskiej.
Do tej pory, by³ w niej zamontowany
piec kaflowy, który nie by³ w stanie, w
okresie zimowym, utrzymywaæ odpowiedniej temperatury. Dlatego te¿
podczas okresu zimowego, wiele imprez nie by³o mo¿liwych do zrealizowania.
W tym roku, przy placu zabaw
postaramy siê jeszcze wykonaæ boisko
do pi³ki siatkowej.
Pozosta³a kwota dostêpnego funduszu so³eckiego zostanie przeznaczona na drobne remonty, b¹dŸ us³ugi, tj. malowanie przystanku autobusowego, b¹dŸ zakup paliwa do wykaszarki. W zwi¹zku z faktem, ¿e w roku
bie¿¹cym nie funkcjonuj¹ prace interwencyjne, wszystkie prace gospodarcze na terenie wsi wykonujemy we
w³asnym zakresie.
13 sierpnia br. zosta³ zorganizowany festyn so³ecki, na którym oprócz
wielu atrakcji, zarówno kulturalnych,
jak i sportowych, wykonano stoiska,
które zosta³y zorganizowane przez
samych mieszkañców. W trackie festynu sprzedawano za „symboliczn¹

z³otówkê” w³asne wypieki i produkty,
zasilaj¹c tym samym skromny bud¿et
so³ecki na przysz³y rok..
Dziêki przychylnoœci Urzêdu
Miejskiego w Dobrej, w szczególnoœci
Pani Burmistrz Barbary Wilczek, zosta³o podpisane porozumienie z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w £obzie,
w wyniku którego zosta³y rozpoczête
prace zmierzaj¹ce do wykonania nowego chodnika o d³ugoœci oko³o 600
mb. Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie zabezpieczy³ wszystkie niezbêdne materia³y drogowe, natomiast
Gmina Dobra finansuje i pokrywa
koszty, zwi¹zane z jego wykonaniem
(robocizna i sprzêt oraz materia³y pomocnicze).
- Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Najwiêksze zagro¿enie, to planowane przedsiêwziêcie, polegaj¹ce na
budowie biogazowi o mocy 1 MW na
terenie dwóch nieruchomoœci zlokalizowanych w Bienicach, bêd¹cych
w³asnoœci¹ tutejszego inwestora.
Na wniosek firmy ,,DEUT-POL”
Sp. z o. o z siedzib¹ w Bienicach,
Urz¹d Miejski w Dobrej, rozpocz¹³ w
ubieg³ym roku procedurê wydania
decyzji œrodowiskowej dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na ,,Budowie
biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach
na dzia³ce nr 251, obrêb Bienice”.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Urz¹d Miejski w Dobrej wyst¹pi³
do organów opiniuj¹cych, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Szczecinie, Wydzia³u Terenowego
w Koszalinie oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
£obzie, z wnioskiem o wydanie opinii
w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedsiêwziêcia oraz sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Na podstawie ww. opinii, Inwestor
– firma ,,Deut-Pol” Sp z. o. o., zosta³a
zobowi¹zana do opracowania raportu
oddzia³ywania na œrodowisko dla
przedmiotowego przedsiêwziêcia.
W zwi¹zku z wezwaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Koszalinie, Inwestor za poœrednictwem pe³nomocnika - autora raportu –
p. Henryka Wolskiego, uzupe³nia³
dokument kilkukrotnie. W uzupe³nieniach raportu, które wp³ynê³y do Urzêdu Miejskiego w Dobrej pojawi³y siê
informacje, które wzbudzi³y du¿e zaniepokojenie nie tylko wœród mieszkañców Bienic, ale równie¿ okolicznych miejscowoœci. Informacje dotyczy³y wykorzystywania, w tym dowozu, du¿ych iloœci substratów emituj¹cych odory, w iloœci 28 tys. ton rocznie, którymi mia³yby byæ: kiszonka
kukurydzy, gnojowica bydlêca, gnojo-

wica œwiñska, wywar gorzelniany,
osady z oczyszczalni œcieków, odpady
biodegradowalne, odpadowa tkanka
zwierzêca, nieprzekompostowane
frakcje odpadów pochodzenia zwierzêcego i roœlinnego. Taka sama iloœæ
odpadów pofermentacyjnych mia³a
byæ zagospodarowana na terenie gminy, na gruntach nale¿¹cych do Inwestora.
Ogólny sprzeciw spo³eczny wzbudzi³y kwestie lokalizacji biogazowi,
tj. ok. 280 m od najbli¿szych zabudowañ, emisji odorów, zapisy dotycz¹ce
odpadów z rzeŸni i przeróbki termofizyczej, równie¿ zapisy dotycz¹ce
ha³asu emitowanego z biogazowni
oraz wielokrotnie wzmo¿onego ruchu
samochodowego (ok. 10 samochodów
ciê¿arowych z wjazdem i wyjazdem ³¹cznie 20 przejazdów dziennie), zagro¿enia w stosunku do ujêæ wód podziemnych (istniej¹ca, eksploatowana
hydrofornia w m. Bienice) oraz wody
p³yn¹cej rzeki Dobrzenicy, usytuowanej w odleg³oœci ok. 200 m od miejsca
planowanej inwestycji, nie wyjaœnione kwestie dotycz¹ce samego zakresu
rzeczowego inwestycji, braku zapisów dotycz¹cych alternatywnego wariantu lokalizacyjnego, konkretnego
opisu technologii, jaka mia³aby byæ
zastosowana w planowanej biogazowi, szczegó³owej inwentaryzacji
przyrodniczej oraz szeregu innych
spraw przedstawianych w trakcie
trwania konsultacji spo³ecznych w
ramach prowadzonego postêpowania.
W marcu bie¿¹cego roku inwestor
wycofa³ wniosek, po dwóch miesi¹cach z³o¿y³ jednak ponownie. Przygotowane obecnie dokumenty obejmuj¹
szerszy zakres planowanej inwestycji
tj. dwie dzia³ki oraz wiêksz¹ moc 1,15
MW, wykorzystanie jako substratów:
kiszonki traw, kiszonki kukurydzy,
obornika bydlêcego, gnojowicy oraz

dowo¿onych wys³odek buraczanych.
Pojawiaj¹ siê zapisy dotycz¹ce analizowanej biogazowni, ¿e jest ona biologiczn¹ utylizacj¹ odpadów, w której
stosowana bêdzie wspó³fermentacja
biomasy i odchodów zwierzêcych z
odpadami przemys³u rolno-spo¿ywczego. Podkreœliæ nale¿y, ¿e definicja
odpadów rolno – spo¿ywczych obejmuje równie¿ te budz¹ce najwiêksze
obawy mieszkañców tj. odpady poubojowe, odpadow¹ tkankê zwierzêc¹. Istniej¹ takie same w¹tpliwoœci
i niejasnoœci jak w poprzedniej dokumentacji, a w zwi¹zku z tym niegasn¹ce zaniepokojenie wœród mieszkañców nie tylko Bienic, ale tak¿e okolicznych miejscowoœci.
W dniu 22 sierpnia br. zosta³o zorganizowane spotkanie informacyjne
w œwietlicy wiejskiej z inwestorem,
ale niestety nie uzyskano konkretnych
odpowiedzi na zadawane pytania; dokumentacja, a dok³adnie karta informacyjna przedsiêwziêcia zawiera nieœcis³oœci, które zdaniem inwestora
podlegaæ bêd¹ jeszcze zmianom. Jednoczeœnie inwestycja ta nie przynosi
¿adnych korzyœci zarówno mieszkañcom, jak i gminie. Inwestor na zadane
pytanie: „dlaczego w takiej, a nie innej lokalizacji?” odpowiada” ,,Rz¹d
ma pieni¹dze to trzeba je wydaæ”. Dla
mieszkañców, do tej pory spokojnej,
ma³ej miejscowoœci, z mo¿liwoœci¹
rozwoju agroturystyki i gospodarstw
ekologicznych, to ¿adne konkretne
wyt³umaczenie.
Bior¹c przyk³ad istniej¹cej biogazowi w Liszkowie ko³o Bydgoszczy,
mieszkañcy s¹ bardzo sceptycznie
nastawieni na realizacjê tego typu inwestycji na terenie naszej miejscowoœci, czego przyk³adem jest protokó³ ze
spotkania so³eckiego oraz lista osób
przeciwnych budowie biogazowi w
miejscowoœci Bienice. PJ
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XVI wieczne rury
dêbowe

(£OBEZ). O tym na jakie
skarby mo¿na trafiæ w bibliotece,
przekona³ siê dyrektor Eugeniusz
Szymoniak, gdy ze zbiorów bibliotecznych odzyskiwa³ zdjêcie
ze starego negatywu. Ukazuje ono
ruroci¹g dr¹¿ony w dêbowych
k³odach, jaki odkopano w okolicy
Szko³y Podstawowej nr 1. Zabytek pochodzi³ prawdopodobnie z
XVI wieku.
Miasto to nie tylko budynki. O
tym, ¿e aby mog³o bezpiecznie
funkcjonowaæ niezbêdne jest zaopatrzenie w wodê do picia oraz
budowa i utrzymanie urz¹dzeñ sanitarnych, zbieraj¹cych nieczystoœci i
odprowadzaj¹cych œcieki, wiedziano ju¿ w póŸnym œredniowieczu.
Gdy rozbudowywano Szko³ê
Podstawow¹ nr 1 w latach 1974-75
natrafiono na dêbowe rury, którymi

niegdyœ zaopatrywano mieszkañców miasta nad Reg¹. Na negatywie
zosta³o napisane: „prawdopodobnie pochodzi z XVI wieku”. O tym
ruroci¹gu Henryk Musia³ wspomina
w przypisie w: Ernst Zernickow.
Historia miasta Labes - £obez na
Pomorzu Zachodnim. £obez 2009.
s.19.
Tak naprawdê z drewna jest jedynie otulina.
Niedawno na taki ruroci¹g natrafiono w Kwidzynie. Rury trafi³y
do muzeum. Gdzie trafi³y ³obeskie –
trudno stwierdziæ.
W okresie póŸnego œredniowiecza zaczêto dosyæ intensywnie rozbudowywaæ wodoci¹gi w miastach.
Okazuje siê, ¿e £obez nie pozostawa³ w tyle za innymi grodami.
Drewniane wodoci¹gi u¿ytkowano
a¿ do pocz¹tku XIX wieku równie¿
w Warszawie.
MM
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Medal za barierkê

(£OBEZ). Dzisiaj medal nale¿y siê pomys³odawcom postawienia barierki przy przejœciu dla
pieszych na ul. Bema.
Rozumiemy, ¿e barierka ma zatrzymaæ rozpêdzony wózek dzieciê-

cy czy to inwalidzki, który zjecha³ z
doœæ ostrego podjazdu przy schodach. Za mo¿liwoœæ parkowania na
barierkach dziêkujemy, nale¿a³oby
jeszcze pomyœleæ, jak tam wymanewrowaæ wózkiem.
MM

O bezpieczeñstwie
z du¿ymi i ma³ymi
Policjanci z £obza w s³oneczny, sobotni dzieñ zostali zaproszeni na festyn integracyjny pn:
„Œwiêto Radoœci”, który odby³ siê
w Œwiêtoborcu na terenie Stadniny Koni.
Impreza ta by³a przygotowana
dla wszystkich mieszkañców powiatu a mia³a na celu integracje
dzieci i osób niepe³nosprawnych z
mieszkañcami. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali mnóstwo
atrakcji, odbywa³y siê tak¿e pokazy skoków jeŸdzieckich. Policjanci
przygotowali tak¿e swoje stoisko,
by³y na nim ró¿ne ulotki z informacjami prewencyjnymi, dzieci bra³y
udzia³ w konkursach wiedzy prewencyjnej. Wspólnie z przedstawi-

cielami Sanepidu mundurowi zadawali pytania i wrêczali drobne upominki. Nie tylko dzieci odwiedza³y
policyjne stanowisko - byli przy nim
tak¿e i doroœli, seniorzy, którzy
otrzymali materia³y dotycz¹ce Bezpiecznego Seniora.
Tego dnia policjanci zawitali
tak¿e do Radowa Wielkiego, gdzie
na placu zabaw so³tys wsi zorganizowa³ rodzinny festyn. Nie oby³o
siê bez rozmów na temat bezpiecznego zachowania siê w ró¿nych sytuacjach, wspólnych rozmów i pieczeniu kie³basek. Dzielnicowy zaprezentowa³ wszystkim sprzêt do
pomiaru prêdkoœci pojazdów. Najm³odsi otrzymali odblaski na plecaki i magnesy bezpieczeñstwa. (kp)
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KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Reklama
Tel. 91 973730

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wyprawa na Kresy Wschodnie (cz. 3)
Twierdza w Zbara¿u
Podje¿d¿amy pod Zbara¿.
Skromny zamek, ale w 1649 roku
pomieœci³ oko³o 16.000 obroñców
w czasie oblê¿enia 200.000 wojowników tureckich, tatarskich i kozackich. Wojna skoñczy³a siê ugod¹
niekorzystn¹ dla Polski , a Chmielnicki otrzyma³ bu³awê hetmañsk¹
nad kozakami, którzy mieli zostaæ
poddanymi króla polskiego Jana
Kazimierza.

Ju¿ wieczorem dojechaliœmy do Kamieñca Podolskiego
– miasta legendy.

Oto katedra, przy której pozostawiono minaret,
ale z jego szczytu zdjêto pó³ksiê¿yc.

Zamek w Kamieñcu Podolskim.
I wreszcie widzê ten zamek. Jeszcze nikogo tu nie ma, a ja ju¿ w wyobraŸni widzê tê lawinê pod murami
i na murach - Turków, Tatarów i
wygolone g³owy kozaków.
Moja wyobraŸnia nie pozwoli
zdobyæ zamku.
Rzeka Smotrycz – dop³yw Dniestru, otacza miasto wielkim kanionem w kszta³cie greckiej litery omega. Tylko z jednej strony w¹ski pasek l¹du. Spiêtrzona woda w rzece
za pomoc¹ œluz, czyni miasto nie do
zdobycia. Kiedy jeszcze za czasów
Zygmunta III Wazy (XVI w.), su³tan
turecki Osman, z 80. tysi¹cami wojska stan¹³ pod Kamieñcem, zapyta³:
- A kto to zbudowa³ ten zamek? Odpowiedziano mu, ¿e sam Bóg. Wtedy on na to: - To niech go Bóg sam
zdobywa – odpowiedzia³ i odst¹pi³
od oblê¿enia. Gdy Kamieñcem w³ada³ król Micha³ Korybut Wiœniowiecki, to takiego szczêœcia nie
mia³. Jeden z nastêpców Osmana –
Machmed IV, stan¹³ pod Kamieñ-

cem z 250-tysiêczn¹ armi¹ i 300.
armatami i podj¹³ natarcie na zamek. Wali³y dzia³a, p³onê³y dachy,
czyniono podkopy. Obroñcy znacznie mniejszymi si³ami odpierali atak
za atakiem. To wszystko psychicznie za³ama³o obroñców.
Kamieniec wywiesi³ bia³e flagi.
Turcy na dobre opanowali miasto i
okolice.
Koœcio³y zamieniono na meczety. Do dziœ jeszcze przy katedrze stoi
pozostawiony minaret, z którego
muezin piêæ razy dziennie wzywa³
muzu³manów do mod³ów.
Kamieniec w roku 1699, wraz z
ziemiami na wschodzie, wraca do
Polski. Ale ju¿ po II Rozbiorze, w
roku 1792, dostaje siê Rosji.
Czwarty rozbiór (o którym cisza), oddaje Kresy Wschodnie
Zwi¹zkowi Radzieckiemu. I teraz
tutaj przemija nasza chwa³a œwiata.
Na jak d³ugo? Czy coœ z tego
zostanie, czy tylko wspomnienia?
Zbigniew Kêdra

Nastêpna wspania³a karta naszej historii i per³a
umocnieñ na wschodzie - Chocim.
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Nowi dyrektorzy w reskich placówkach

Adam Szatkowski na emeryturze,
ale bêdzie z nami
Dnia 2 wrzeœnia 2011 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Resku
nast¹pi³o wrêczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum w Resku, dyrektora
Szko³y Podstawowej w Starogardzie oraz dyrektora Przedszkola
Miejskiego w Resku.
Radni i wszyscy zgromadzeni w
Centrum Kultury uroczyœcie po¿egnali by³ego ju¿ Dyrektora Gimnazjum w Resku, Adama Szatkowskiego. Pan
Szatkowski by³ bardzo
wzruszony, a swoje
odejœcie podsumowa³
s³owami:
- Moja decyzja jest
decyzj¹ przemyœlan¹.
Mia³em wiele sygna³ów i propozycji, równie¿ od pana burmistrza, abym kontynuowa³ tê pracê. Ten gest
by³ dla mnie najbardziej przyjemny. Powiedzieliœmy sobie
jednak dziêkujê. Prosi³em o uszanowanie mo-

jej decyzji. Za to bardzo dziêkuje.
Mo¿na pytaæ o to, co ja teraz bêdê
robi³, trochê ¿artobliwie mogê powiedzieæ, i¿ bêdê wypoczywa³. Jestem inicjatorem powstania Stowarzyszenia Szkó³ Westerplatte. Bêdê
chcia³ siê tej sprawie poœwiêciæ i
zaktywizowaæ tê pracê. Ju¿ jutro
jadê pod £om¿ê, gdzie montujemy

kolejny znak pamiêci na grobie
Westerplatczyka. Na pewno poœwiêcê siê tak¿e rodzinie. Dziêkujê
bardzo wszystkim, którzy ze mn¹
wspó³pracowali. Spotyka³em siê
zawsze z przychylnoœci¹, dziêki
temu mo¿na by³o coœ wiêcej zrobiæ.
Oddajê szko³ê zrobion¹ poprzez
inwestycjê, oddaje w bardzo ¿yczliwej atmosferze. Dziêkujê mojemu
nastêpcy, w szkole bêdê przebywa³,
nie rozstaje siê, czuje siê tam dobrze, by³em tam dzisiaj, nie zamkn¹

na pewno przede mn¹ przys³owiowych drzwi. - powiedzia³.
Panu Adamowi ¿yczymy owocnego wypoczynku.
Nowym dyrektorem Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Resku zosta³ pan Dariusz Siemasz.
DyrektoremPrzedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku
zosta³a pani Marzanna Knap. Dyrektorem Szko³y Podstawowej w
Starogardzie zosta³a Wioletta Pieñczakowska.
PJ

Placówki przygotowane do roku szkolnego
(RESKO) Komisja
Zdrowia, Polityki
Socjalnej i Oœwiaty oraz
Sportu i Wypoczynku
wizytowa³y placówki
oœwiatowe w gminie.
Stan szkó³ i placówek wed³ug
komisji z dniem 29 sierpnia 2011 r.
Szko³a Podstawowa w £osoœnicy - w okresie ferii letnich przygotowano klasê do nauki jêzyka polskiego, wymieniono oœwietlenie i
wymieniono tak¿e tablicê na suchoœcieraln¹. Zakupiono lampy jarzeniowe do pozosta³ych klas, które
bêd¹ sukcesywnie wymieniane.
Gimnazjum w Resku – obiekt
szko³y jest nowy i nie wymaga prac
remontowych. Kompleks Boisk
sportowych nie zosta³ jeszcze przez
wykonawcê przekazany do u¿ytku
publicznego. Komisja zwróci³a uwagê na zbyt bliskie zainstalowanie
lamp oœwietleniowych, które mog¹
zagra¿aæ uczniom podczas korzystania z boisk do pi³ki rêcznej.

Zespó³ Szkó³ w Resku – w okresie wakacyjnym wykonano nastêpuj¹ce prace remontowo modernizacyjne: odnowiono korytarz dolny, na
którym wymieniono lampy oœwietleniowe, zosta³ równie¿ przeprowadzony remont toalety dla personelu.
Renowacji zosta³a tak¿e poddana
instalacja odgromowa.
Szko³a Podstawowa w Starogardzie – podczas wizyty komisji
trwa³a termomodernizacja obiektu.
W ca³ym budynku wymieniono c.o,
okna i drzwi. W placówce wykonano
remont œwietlicy szkolnej, pomalowano œciany i wymieniono pod³ogi.
Dokonano adaptacji pomieszczenia
na szatnie dla klas 1-2 i oddzia³u
przedszkolnego. W sali nr 6 wymieniono meble, doposa¿ono sale numer 4 i 5 w nowe ³awki. Termin ukoñczenia termomodernizacji przesunie
siê o kilka tygodni ze wzglêdu na
póŸniejsze rozpoczêcie prac ni¿ planowano.
Szko³a Podstawowa w Resku –
wykonano naprawy renowacyjne
wewn¹trz budynku sali gimnastycznej. Zosta³y wymalowane trzy szat-

nie, pomieszczenia socjalne, pokój
nauczycielski oraz œciany wewn¹trz
sali. Zosta³a te¿ wykonana renowacja parkietu. W Budynku szko³y
wymieniono meble w klasach nauczania zintegrowanego (numer 4, 5
i 6), za³o¿ono te¿ tablice korkowe na
korytarzach szko³y.
Przedszkole Miejskie w Resku
– w okresie wakacyjnym wymieniono okna i c.o, w trakcie wykonania
jest elewacja budynku.
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim – wykonano bie¿niê do
skoku w dal, ogrodzenie przy zbiorniku szamba. Zosta³y wymalowane
nastêpuj¹ce pomieszczenia: pokój
nauczycielski, korytarz szkolny, biblioteka szkolna, klasy numer 5 i 9.
Wnioski komisji: Wiêkszoœæ
placówek by³a przygotowana na rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012.
Jedynie Szko³a Podstawowa w Starogardzie, maj¹c najtrudniejsz¹ sytuacjê wynikaj¹c¹ z póŸno rozpoczêtego remontu przez firmê budowlan¹, musi kontynuowaæ prace renowacyjne we wrzeœniu. Komisja

zwraca tak¿e uwagê, ¿e na terenie
dwóch boisk szkolnych, w Zespole
Szkó³ w Resku i w Szkole Podstawowej w Starogardzie bramki do gry w
pi³kê no¿n¹ nie by³y dostatecznie
zabezpieczone.
Komisja zauwa¿y³a, i¿ orlik przy
Szkole Podstawowej w Resku i euroboiska przy Gimnazjum w Resku nie
posiadaj¹ zaplecza sportowego.
Schody wejœciowe do szko³y w £abuniu Wielkim wymagaj¹ naprawy. Komisja wnioskuje tak¿e o natychmiastowe usuniêcie materia³ów budowlanych zostawionych przez firmê za
boiskiem ko³o gimnazjum.
PJ
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Rozpoczêli rok
w Gimnazjum
w Resku

1 wrzesieñ, godzina 9.00. Nieszczêœliwy dzieñ dla wielu uczniów.
Koniec wakacji, marudzenie, narzekanie, ¿e znów „ta szko³a”. Jednak
patrz¹c na uczniów nie do koñca.
Wszyscy uœmiechniêci, zadowoleni, du¿o ¿artów, pierwsze wyg³upy.
Tego dnia zaczynaj¹ siê te¿ dla
pierwszoklasistów nowe znajomoœci.
Ten dzieñ dla gimnazjalistów z
Reska nie by³ jednak taki, jak wczeœniejsze. ¯egnali bowiem swojego,

by³ego ju¿ dyrektora Adama Szatkowskiego. Nowym dyrektorem
zosta³ pan Dariusz Siemasz. Uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego 2011/2012 przebieg³a bardzo
sprawnie i ku uciesze uczniów szybko.
W gimnazjum w Resku rok
szkolny rozpoczê³o 289 uczniów.
Najwiêcej uczniów jest w klasach
pierwszych. W Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego s¹ cztery klasy
pierwsze, piêæ klas drugich i cztery
klasy trzecie.
PJ
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Pierwszy dzwonek
za nami

(GMINA £OBEZ). W miniony
czwartek po dwumiesiêcznych wakacjach we wszystkich szko³ach
rozbrzmia³ pierwszy dzwonek. Rok
szkolny zosta³ rozpoczêty.
W Gimnazjum Integracyjnym
naukê rozpoczê³o w tym roku 455
uczniów oraz 91 w Gimnazjum dla
Doros³ych. Mimo i¿ progi szko³y
przekroczy³o w sumie kilkunastu
uczniów mniej liczba oddzia³ów
pozosta³a taka sama.
Gimnazjalistów tradycyjnie ju¿
powita³a dyrektor szko³y Ewa Pop³awska, zachêcaj¹c do nauki, ale i
przestrzegaj¹c przed lekcewa¿eniem zasad, które obowi¹zuj¹ w
murach szko³y. Tradycyjnie ju¿
podczas uroczystoœci szkolnych
odbywaj¹cych siê w sali gimnastycznej nie zabrak³o wystêpów utalentowanej m³odzie¿y z Gimnazjum.
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w £obzie naukê rozpoczê³o w tym roku 445 uczniów w tym
154 pierwszoklasistów w szeœciu
oddzia³ach.
W Szkole Podstawowej w
Be³cznej z kolei próg szko³y przekroczy³o 99 uczniów. W Szkole
Podstawowej nr 1 w czerwcu by³o
zapisanych 302 uczniów, natomiast
w Szkole Podstawowej nr 2 – 389
uczniów. £¹cznie w szko³ach podstawowych w tym roku rozpoczê³o
naukê o oko³o 50 uczniów mniej ni¿

w roku ubieg³ym.
Do przedszkola z gminy £obez
w tym roku bêdzie uczêszczaæ 377
milusiñskich oraz 18. w punkcie
przedszkolnym przy ul. H. Sawickiej, ³¹cznie 395 dzieci.
1 wrzesieñ jednak, to nie tylko
rozpoczêcie roku szkolnego, ale
równie¿ obchody 72. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, w której
³obeskie dzieci i m³odzie¿ j aktywnie uczestniczy³y. Wziêli oni udzia³
nie tylko w uroczystej mszy œwiêtej,
ale i pod Pomnikiem Wdziêcznoœci,
pod którym z³o¿yli kwiaty.
(r)

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 6.9.2011 r.

Awantura o Œwiatowid
(£OBEZ). W minionym
tygodniu podczas Spraw
Spo³ecznych oraz
Komisji Bud¿etowej
toczy³y siê ostre
dyskusje dotycz¹ce
Œwiatowida. By³y prezes
radny Janusz Skrobiñski
przedstawia³
dramatyczn¹ sytuacjê
klubu, obarczaj¹c tym
stanem rzeczy czêœæ
urzêdników i radnych.
Prawda jednak, jak
zawsze okazuje siê
byæ poœrodku. Klub
nie jest bez winy.
Zdaniem radnego Janusza Skrobiñskiego Klub maj¹cy bez ma³a 50
lat stoi na skraju bankructwa. Zwróci³ uwagê, ¿e jeœli nie bêdzie natychmiastowego dofinansowania, to
Œwiatowid przestanie istnieæ. Na
dzia³alnoœæ na ten rok klub otrzyma³
158 tys. z³. Problem w tym, ¿e gmina
zgodnie z prawem nie mo¿e przeznaczyæ dla stowarzyszenia pieniêdzy. Jedyn¹ alternatyw¹ jest konkurs, który mo¿e og³osiæ na zadania
dotychczas nie realizowane po
uchwaleniu zmian w bud¿ecie przez
radê miejsk¹. Najbli¿sza sesja jest w
œrodê 7 wrzeœnia i taki projekt
uchwa³y pojawi³ siê w porz¹dku
obrad. Konkurs ma byæ og³oszony 8
wrzeœnia. Mog¹ do niego przyst¹piæ
wszystkie stowarzyszenia zajmuj¹ce siê sportem. Procedura trwa oko³o dwóch miesiêcy. O co wiêc chodzi?
Jak zwykle w takich sytuacjach
o pieni¹dze. Przeznaczona kwota to
45 tys. z³. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ ka¿dy klub sportowy. Innej
formy wsparcia nie ma. Jednak radny Janusz Skrobiñski uzna³, ¿e ta
kwota, o ile Œwiatowid konkurs
wygra, bêdzie niewystarczaj¹ca na
potrzeby klubu, tote¿ zapewni³, ¿e
nie bêdzie g³osowa³ za podjêciem
tej uchwa³y.
Z ust radnego podczas komisji
pad³o wiele gorzkich s³ów zarówno
pod adresem radnych, pracowników urzêdu, jak i samych burmistrzów. Podczas dyskusji wysz³o
równie¿, ¿e klub proponowa³, ¿e
zadania z zakresu upowszechniania
kultury bêdzie prowadzi³ za kwotê
260 tys. z³, pomijaj¹c sprzêt. Otrzyma³ jednak 158 tys. z³ i tak¹ umowê
podpisa³. W styczniu prowadzone
by³y rozmowy, podczas których
burmistrz odpar³, ¿e istnieje realna

szansa, aby wci¹gu roku og³osiæ
konkurs, jako jedn¹ mo¿liw¹ formê
wsparcia. Kolejne rozmowy w
obecnoœci przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej toczy³y siê w gabinecie
burmistrza w maju i czerwcu. Wówczas Œwiatowid mówi³ o zapotrzebowaniu na kwotê 125 tys. z³, póŸniej 85 tys. z³.
– Mówiliœmy, ¿e uda³o nam siê
znaleŸæ 45 tys. z³ i bêd¹ zaproponowane w projekcie uchwa³y we wrzeœniu. Z waszej strony pad³o zapewnienie, ¿e ograniczycie wydatki
wynikaj¹ce z tego, ¿e dzia³alnoœæ
klubu w okresie wakacyjnym jest
mniejsza i ¿e do koñca roku uda
wam siê wytrzymaæ. Przygotowa³emprojekt uchwa³y na taka kwotê,
jak¹ mogê. Czy rada zatwierdzi – to
wola rady. Gdybyœcie pokazali, jak
dramatyczna jest sytuacja, zrobilibyœmy sesjê nadzwyczajn¹, a wy
zrobiliœcie awanturê – powiedzia³
burmistrz.
- Temat wyp³yn¹³ z tak¹ si³¹, bo
to jest akt desperacji. Cieszê siê z
jednego powodu – po raz pierwszy
od lat rozmawiamy o Œwiatowidzie.
Œwiatowid, to nie jest popierdó³ka,
to jest 50 lat tradycji i to s¹ tysi¹ce
ludzi, którzy przygl¹daj¹ siê istnieniu klubu. Osobiœcie prosi³em, abyœcie wchodzili na portale internetowe, bo ¿arty siê koñcz¹. Je¿eli tak
dalej bêdzie, to ludzie przyjd¹ z
taczkami. Ja to wam gwarantujê.
Tak siê s³yszy, to wcale nie jest
œmieszne. Pan igra z ogromn¹ mas¹
spo³eczeñstwa. Pan na stadion nie
chodzi, pan tego œrodowiska nie
zna, pan siê tym œrodowiskiem nie
interesuje. Ja tylko ostrzegam –
przed ludŸmi, bo Œwiatowid, to nie

jest popierdó³ka, 50 lat tradycji,
mnóstwo osób, które siê wokó³ niego krêc¹. Wystarczy³o przyjœæ
wczoraj na mecz. W œrodku tygodnia, ile by³o osób, jak reagowali i
jak zbierali pieni¹dze, ¿eby w sobotê i niedzielê klub zagra³ mecz. Prezes bêdzie na sesji.
Jesteœmy traktowani jak pi¹te
ko³o u wozu. Inaczej traktowany jest
£obeski Dom Kultury – tam wszyscy mog¹ zarabiaæ oficjalnie, teraz
jest 30 tys. z³ dla £DK, chocia¿ £DK
ma 1,5 miliona bud¿etu, my mamy
158 tys. z³.
Dlaczego 25 km dalej potrafi tak
dziaæ siê w Sarmacie, ¿e maj¹ napisane projekty, w których trampkarzy i juniorów maj¹ w projektach
unijnych i maj¹ 200 tys. z³ bud¿etu
– klub w IV lidze, z takiej malutkiej
miejscowoœci jak Dobra. Potrafili
postawiæ nowy stadion, now¹ halê,
wybudowaæ Orlika. Mo¿na tak? U
nas nie mo¿na. Dlaczego tak jest? Ja
mam o wszystko pretensje. Jak to
jest mo¿liwe, ¿eby nie wpuœciæ zespo³u na boisko, to kto ma z tego
boiska korzystaæ?
Œrodki pior¹ce koñcz¹ siê nam,
za chwilê bêdziemy graæ w œmierdz¹cych strojach, nie wiem na ile
starczy nam papieru. Wodê kupujemy sobie sami, bo nie jest najdro¿sza. Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e du¿o
ch³opaków nie ma butów, skar¿¹ siê,
ale nie mamy, aby im zakupiæ. Rozumiemy procedury, ale w niektórych kwestiach mo¿na pomóc, jak
siê chce – powiedzia³ radny, zwracaj¹c siê m.in. do wiceburmistrza.
Po tych s³owach zwrócono radnemu uwagê, ¿e jako pracownik
samorz¹du powinien wiedzieæ, ¿e

procedury obowi¹zuj¹ i powinien
on, b¹dŸ prezes klubu podczas sesji
czerwcowej zg³osiæ wniosek formalny, albo przyjœæ do przewodnicz¹cego jakiejkolwiek komisji podczas wakacji, wówczas zosta³aby
zwo³ana sesja nadzwyczajna. Radni
poczuli siê postawieni pod œcian¹.
Wielu z nich by³o zaskoczonych
zaistnia³¹ sytuacj¹, o której dowiedzieli siê nie od prezesa, ale z artyku³u w naszej gazecie.
Kto dla kogo
Kolejn¹ kwesti¹, jaka pojawi³a
siê podczas dyskusji by³a sprawa
zwi¹zana z dokumentacj¹ Œwiatowida. Teoretycznie kolejne transze
powinny byæ wyp³acane po rozliczeniu siê z poprzedniej. W praktyce Œwiatowid otrzyma³ pieni¹dze,
ale z dokumentacj¹ nie kwapi³ siê do
urzêdu, odpisuj¹c, ¿e cz³onkowie
zarz¹du pracuj¹. Wyznaczyli urzêdowi godziny wieczorne dwa dni w
tygodniu.
– Je¿eli w urzêdzie nikt nie
potrafi znaleŸæ czasu, ¿eby przyjœæ
do siedziby klubu, gdzie jest napalone, gdzie jest kawa, jest przyjemnie, mi³o, po to by przejrzeæ rachunki, to dla kogo jest urz¹d? Dla ludzi
czy ludzie dla urzêdu? Przecie¿ to
wystarczy pójœæ, np. idzie wiceburmistrz z pracy, zajdzie i sprawdzi
dokumenty – powiedzia³ radny J.
Skrobiñski.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e nie
chodzi³o nigdy o to, aby to cz³onkowie zarz¹du przyszli do urzêdu, ale
aby wyznaczona przez nich osoba
przynios³a faktury, by³a obecna przy
ich sprawdzeniu i odnios³a je z powrotem do siedziby klubu. Zauwa-
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¿y³ równie¿, ¿e prezes klubu by³ w
urzêdzie przynieœæ pismo, ¿e nie
mo¿e przynieœæ dokumentów. Pismo z³o¿y³ w sekretariacie, gdy wiceburmistrz by³ w swoim gabinecie.
Burmistrz Ryszard Sola przypomnia³, ¿e by³ umówiony z prezesem.
Czeka³ na niego pó³ godziny, prezes
jednak nie zjawi³ siê.
Bogdan Górecki, który niegdyœ
by³ prezesem Œwiatowida zauwa¿y³, ¿e nigdy nie by³o takiej sytuacji,
¿eby nie by³o wspó³pracy i wzajemnego zrozumienia pomiêdzy klubem a rad¹ i urzêdem.
– Tu pi³ka le¿y po stronie zarz¹du. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby
ktoœ mi mówi³ za plecami, ¿e ja nie
widzê problemu Œwiatowida. Myœlê, ¿e trzeba zachowaæ siê bardziej
odpowiedzialnie. Rozumiem burmistrza, ¿e s¹ przepisy prawa. Nie
s¹dzê, by burmistrz chcia³ póŸniej
odpowiadaæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szkoda, ¿e nie ma dzisiaj prezesa Marcina Pietrzyka, wiem, ¿e on pracuje,
ale zawsze w przesz³oœci prezesi
pracowali. Pan Belina przychodzi³
tutaj, nie powiem, jakich s³ów u¿ywa³, abyœmy ten klub wspierali.
Myœlê, ¿e prezes klubu powinien
pozbieraæ siê, przyjœæ do burmistrza
i porozmawiaæ. Postawienie w ten
sposób sprawy, jak przedstawi³ tu
kolega radny, to postawienie rady i
burmistrza pod ostrza³em przez
wszystkich kibiców. Czyta³em na
Ligowcu.net wpisy internautów. Jestem zbulwersowany tym wszystkim. Ktoœ to nakrêci³ niepotrzebnie,
bo w tym gmachu to i burmistrz jest
przychylny i rada jest przychylna.
Zaskoczy³a mnie ta informacja od
pana Pietrzyka podana w gazecie i
póŸniej ta ca³a sprawa, która zosta³a
tak szybko nakrêcona. Rada i burmistrz jest bardzo otwarta na pomoc, tylko wiêcej ciep³a i serdecznoœci i otwarcia z zarz¹du. Przecie¿
my wydajemy pieni¹dze publiczne –
powiedzia³ radny B. Górecki.
W pi¹tek, po komisji znaleziono
czas w Œwiatowidzie i dostarczono
dokumenty do urzêdu.
Po komisji radny J. Skrobiñski
powiedzia³ nam, ¿e o uchwa³ê prosi³
ju¿ wczeœniej, a o konkurs – w maju.
Nie szukaæ winnych
Sprawa rozbi³a siê o czirliderki.
W Œwiatowidzie s¹ trzy sekcje.
Kwoty na ich trening pada³y ró¿ne
od 2.500 tys. z³ do 3.600 z³ za miesi¹c plus delegacje. W tygodniu trzy
grupy trenuj¹ w sumie dziewiêæ
godzin. Dla porównania w Olimpie
osoba zajmuj¹ca siê treningiem
otrzymuje 1300 – 1600 z³ za pó³
roku i nie ma pieniêdzy na œrodki
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pior¹ce na stroje dla zawodników.
Radny K. Chojnacki uzna³, ¿e
gdyby by³y oszczêdnoœci na czirliderkach, wówczas starczy³oby pieniêdzy do koñca roku. Radny Tadeusz Sikora doda³, ¿e kibic nie przyjdzie ogl¹daæ czirliderki, ale mecz.
Radna Wies³awa Romejko zaapelowa³a z kolei, aby nie szukaæ
winnych, ale znaleŸæ rozwi¹zanie z
patowej sytuacji.
Debata nad sportem
W listopadzie ma odbyæ siê debata dotycz¹ca ³obeskiego sportu.
Najwy¿szy czas, bowiem warto by³oby zadaæ sobie pytanie czy ³obeski sport, to tylko pi³ka no¿na?
Pozostaje te¿ pytanie o równoœæ
traktowania ró¿nych dyscyplin
sportowych w tej gminie, dysponowanie œrodkami finansowymi, bo
wszak Olimp chcia³ powo³aæ kolejn¹ grupê, ale nie otrzyma³ na to
œrodków. Œwiatowid powo³a³ sekcje
i otrzyma³ zwiêkszone œrodki w
porównaniu do roku ubieg³ego.
Przywo³any w wypowiedzi radnego Klub Sarmata owszem ma 200
tys. z³ dotacji z urzêdu, jednak w tej
kwocie znacz¹cymi kosztami s¹
koszty transportu i to nie na mecze,
ale do domów dzieci i m³odzie¿y,
które graj¹ w Klubie. Klub Sarmata
jest klubem gminnym i bardzo powa¿nie do tej kwestii podchodzi.
Nie chc¹c pozostawiaæ swoich zawodników bez opieki, tym bardziej,
¿e niektórzy s¹ z najm³odszych klas,
postanowiono ka¿dego zawodnika
z terenu gminy odwoziæ do domu.
Czêœæ œrodków przeznacza siê na
do¿ywianie. Œwiatowid £obez dzieci i m³odzie¿ do domów nie odwozi.
Klub Polonia P³oty równie¿ ma
200 tys. z³ dotacji, ale w tych kosztach mieœci siê utrzymanie dwóch
pracowników dbaj¹cych o stadion.
W £obzie stadionem zajmuj¹ siê
osobno pracownicy. Ma on s³u¿yæ
wszystkim, nie tylko klubowi.
Przy okazji debaty wysz³o, ¿e po
drodze zabrak³o zwyk³ego szacunku do ludzi zajmuj¹cych siê i dbaj¹cych o stadion. S³ów, jakie s¹ do
nich kierowane, zwyczajnie nie godzi siê powtarzaæ.
Zabrak³o równie¿ zwyk³ych rozmów na forum Rady, stawianych
wniosków, dyskusji i zwyk³ej ludzkiej uprzejmoœci.
Debata na temat sportu w £obzie
jest konieczna. Konieczne jest zastanowienie siê, czy sport to tylko
pi³ka no¿na i jaki obowi¹zek, my
podatnicy i mieszkañcy gminy
mamy odnoœnie utrzymywania pi³karzy i czy tylko pi³karzy i czy rzeczywiœcie mamy obowi¹zek praæ im
stroje sportowe?
MM

Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci
publicznej w gminie Dobra

Koñczy siê drugi etap termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej na terenie gminy
Dobra, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013 z funduszy Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie – konkurs Nr
1/POI i Œ/9.3/2008. W 2010 roku
wykonano kompleksow¹ termomodernizacjê obiektu Szko³y Podstawowej w Dobrej oraz Gimnazjum w Dobrej. W tym roku obiektami, które wytypowano do przeprowadzenia tego typu prac jest
Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach oraz budynek Urzêdu Miejskiego w Dobrej. W obiektach tych
przeprowadzono nastêpuj¹ce prace budowlane:
1. Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach: ocieplenie stropu poddasza, wymiana okien drewnianych na

PCV, wymiana starych drzwi zewnêtrznych drewnianych na PCV,
ocieplenie œcian zewnêtrznych ze
styropianu, ocieplenie pod³óg, ocieplenie œcian przy gruncie, modernizacja instalacji c.o. - wymiana instalacji c.o w starej czêœci.
2. Urz¹d Miejski w Dobrej: docieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropodachu, ocieplenie œciany
zewnêtrznej tylnej ze styropianu,
wymiana okien drewnianych na
PCV, wymiana starych drzwi zewnêtrznych drewnianych na PCV,
ocieplenie œcian przy gruncie, modernizacja instalacji c.o.
£¹czny koszt prac termomodernizacyjnych wyniós³ 520.826,37 z³.
i wspó³finansowany jest w wysokoœci 50% z Funduszu Spójnoœci w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko.
Przygotowa³: Sebastian Kuran

Lepsza woda
dla Goœcis³awia
(GOŒCIS£AW – gm. Wêgorzyno). Do koñca listopada maj¹ zakoñczyæ siê prace zwi¹zane z budow¹ wodoci¹gu do Goœcis³awia.
Przetarg na to zadanie zosta³ og³oszony pod koniec sierpnia.
Realizacja inwestycji ma na celu
wy³¹czenie nierentownej hydrofor-

ni w Goœcis³awiu i zaopatrzenie
mieszkañców tej wsi w wodê ze stacji wodoci¹gowej Wêgorzyna. Budowa wodoci¹gu z Wêgorzyna zabezpieczy w odpowiedniej iloœci i
odpowiedniej jakoœci dostawy
wody dla mieszkañców miejscowoœci Goœcis³aw.
op
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Od przysz³ego roku to wszystko zacznie ¿yæ
(£OBEZ). Opracowano
ju¿ i z³o¿ono
do Ministerstwa
Gospodarki w
Warszawie wniosek o
dofinansowanie projektu
pt. „Zwiêkszenie
atrakcyjnoœci terenów
inwestycyjnych gminy
£obez” w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka. Ca³kowita
wartoœæ projektu: 386
tys. z³, wartoœæ
dofinansowania: 328.100
z³. Wniosek uzyska³
akceptacjê.
Jak wyjaœni³ burmistrz £obza
Ryszard Sola, wniosek ten jest po³¹czony z dzia³aniem zmierzaj¹cym
do powo³ania na naszym obszarze
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- Dowiedzia³em siê w tym roku,
¿e jest mo¿liwoœæ z³o¿enia takiego
wniosku w Ministerstwie Gospodarki na obszary, które przygotowywane s¹ przez gminy na tereny inwestycyjne. Z³o¿yliœmy wiêc wniosek
do Ministerstwa Gospodarki. Dofinansowanie otrzymaliœmy, bardzo
siê cieszê, bo s¹ to du¿e pieni¹dze –
powiedzia³ burmistrz £obza.
Przypominamy, ¿e gmina czeka
na rozstrzygniêcie wniosku na budowê sieci kanalizacyjnej na tzw.
Zatorzu. Ten wniosek z kolei dotyczy czêœci znajduj¹cej siê dalej – na
terenach inwestycyjnych pomiêdzy
leœn¹ drog¹ do Bonina, a drog¹ do
Drawska Pomorskiego.

- Te obszary ³¹cz¹ siê z ze sob¹.
Docelowo zak³adam, ¿e one kiedyœ
bêd¹ po³¹czone i zale¿ne od siebie.
Bêd¹ wykorzystywane i w kierunku
zabudowy mieszkaniowej i rozwoju
przemys³u na obszarze drawskim.
Teraz dostaliœmy krótk¹ informacjê,
¿e wniosek przeszed³. Czekamy na
szczegó³ow¹ informacjê i na przys³anie nam umowy do podpisania.
Gdy dostaniemy umowê, bêdziemy
mogli rozpocz¹æ szereg prac tzw.
studyjnych. W tym wniosku zawarliœmy ro¿ne elementy. Chcielibyœmy, aby m.in. z tych pieniêdzy sfinansowane zosta³y: badania geotechniczne, w tym okreœlenia
warstw geologicznych, noœnoœci
gruntu, poziomu lustra wód gruntowych. O to pytaj¹ inwestorzy. Interesuje ich ukszta³towanie terenu,
czyli im bardziej p³aski teren, tym
lepiej, bo prace ziemne s¹ bardzo
drogie. W kosztach inwestycyjnych
koszt zakupu dzia³ki stanowi niewielki procent kosztów, jakie musi
ponieœæ inwestor. Ogromne problemy polegaj¹ na pracach ziemnych i
na uzbrojeniu terenu – doda³ burmistrz.
Pieni¹dze maj¹ byæ przeznaczone te¿ na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej zwi¹zanej z uzbrojeniem
terenu pod inwestycje, czyli projekt
budowlany sieci wodoci¹gowej
wraz z przy³¹czami, projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z
przy³¹czami, projekt budowlany
sieci kanalizacji deszczowej, projekt budowlany utwardzenia dróg
obrêbie terenu inwestycyjnego, projekt oœwietlenia dróg. Projekty doradczo-promocyjne, w tym: wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (5 tablic o wymiarach 1 x
0,8 m przy wjazdach do miasta ze
wszystkich stron oraz 1 tablica o

Na osiedlu 40-lecia PRL

Kot³ownia do
po³owy paŸdziernika
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
wy³oniony wykonawca, który przyst¹pi do modernizacja systemu
grzewczego kot³owni na osiedlu 40lecia w Wêgorzynie, w zakresie
przebudowy kot³owni i budowy systemu kolektorów s³onecznych dla
potrzeb cw. u. i c.o. oraz przejêcia
pomieszczeñ kot³owni w celu dostarczania energii dla budynków
wspólnot mieszkaniowych nr: 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 na osiedlu

40-lecia PRL w Wêgorzynie.
Do przetargu przyst¹pi³y dwie
firmy. Przetarg wygra³o Przedsiêbiorstwo Projektowo Wykonawczo
Handlowe „WEST-BUD” JACHIMOWICZ S.j. z Koszalina. Oferta
drugiej firmy zosta³a odrzucona.
Na BIP-ie urzêdu nie podano
kwoty, za jak¹ zadanie zostanie
wykonane.
Zadanie ma zostaæ zakoñczone
do po³owy paŸdziernika br. MM

wymiarach 5 x 3 m na terenie inwestycyjnym bêd¹cym przedmiotem
wniosku, przy drodze wojewódzkiej £obez - Drawsko Pomorskie).
Opracowanie i wydanie folderu informacyjno-promocyjnego zawieraj¹cego katalog z ofert¹ inwestycyjn¹. Promocja terenu inwestycyjnego w prasie ogólnopolskiej i bran¿owej (2 og³oszenia reklamowe).
Badania maj¹ wskazaæ, czy tereny s¹ dobre pod zabudowê, jak g³êboko s¹ wody gruntowe, bo o to
pytaj¹ inwestorzy. Ka¿dy inwestor
otrzyma od gminy gotowe ju¿ dokumenty poparte badaniami.
- Idziemy w kierunku projektów,
bo to kosztuje. Maj¹c nasze projekty, mo¿e projektowaæ sobie ju¿
budynki itd. Mo¿e byæ te¿ tak, ¿e
to gmina, aby uatrakcyjniæ ten
obszar, bêdzie inwestorem, weŸmie na siebie albo ca³y ciê¿ar,
albo czêœæ ciê¿aru zwi¹zanego z
wybudowaniem tej infrastruktury.
Mo¿e rozmawiaæ z inwestorem o
partycypowaniu w tych zadaniach,
bo nierzadko zgadzaj¹ siê na to, by
przy okazji lokowania siê na jakimœ obszarze zainwestowaæ
œrodki na drogê dojazdow¹, parking, oœwietlenie. Bior¹ na siebie
czêœæ kosztów zwi¹zanych z przy³¹czem wodoci¹gowym, kanalizacyjnym. Gmina doprowadza do
granicy dzia³ki – dalej inwestor.
Projekty musimy na to mieæ, czy
my to bêdziemy robili, czy wspólnie z inwestorem. Firma nie ma
czasu na to, by czekaæ na projekty,
tym bardziej, ¿e projektowanie trwa
bardzo d³ugo, czasami nawet pó³
roku. Dodatkowo zawarliœmy
aspekt zwi¹zany z doradztwem i
promocj¹, dlatego, ¿e inwestor jest

obcy, jest z zewn¹trz, wiêc tu opiera
siê na pomocy urzêdu danej gminy
i starostwa powiatowego. Chcemy,
by ten inwestor, który do nas trafi,
otrzyma³ kompleksowa pomoc, by
urzêdnicy prowadzili go za rêkê z
wydzia³u do wydzia³u, u³atwiali mu
ca³¹ procedurê. Po drugie wa¿ny
element zawarty w tym wniosku –
przyci¹gniêcie inwestora. Chodzi o
to, aby inwestor trafi³ na nasz obszar. Szukamy inwestora poprzez
media, internet, otablicowanie obszaru gminy i obszaru, na którym
powstanie SSE. Wchodzi w to m.in.
reklama w pismach ogólnopolskich
i bran¿owych. Zamieszczenie og³oszenia w prasie ogólnokrajowej czy
bran¿owej to s¹ bardzo du¿e koszty.
Stawiam mocno na otablicowanie,
poniewa¿ przez £obez przeje¿d¿aj¹
tysi¹ce osób, które jad¹ turystycznie
nad morze z centralnej, po³udniowej i wschodniej Polski. Musz¹ to
zobaczyæ, a jad¹ przecie¿ te¿ i biznesmeni. Stawiaj¹c tablicê, opieram
siê te¿ na tym, ¿e przez nasz teren
odbywa siê ruch nie tylko turystyczny, ale i biznesowy. Nasz wniosek na
kanalizacjê proceduje w Warszawie, równolegle z³o¿ony jest wniosek w Ministerstwie Gospodarki.
Myœlê, ¿e we wrzeœniu przyjdzie ju¿
umowa, zasady, a do koñca roku
pojawi¹ siê pieni¹dze. Bêdziemy
mogli przygotowywaæ siê, og³aszaæ
przetargi, zapytania do firm projektowych, instytucji ró¿nych, równolegle przyjdzie wiadomoœæ, ¿e
mamy podstrefê. Jestem optymist¹,
zak³adam, ¿e w tym roku przyjdzie
taka wiadomoœæ i od przysz³ego
roku to wszystko zacznie ¿yæ –
doda³ burmistrz Ryszard Sola.
MM
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Be³czna z w³asnym akwenem
(BE£CZNA). Opracowano i
z³o¿ono do Urzêdu Marsza³kowskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek dofinansowanie projektu pt. „Odpoczynek nad stawem – form¹ spotkañ mieszkañców ”.
W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie terenu wokó³
stawu w Be³cznej oraz wyczyszczenie stawu. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi 33.800 z³, natomiast
wartoœæ dofinansowania: 23.660 z³.
Inicjatywa wysz³a od mieszkañców wsi oko³o trzech lat temu. Pomys³ wyczyszczenia stawu i zagospodarowania terenu wokó³ niego
by³ czêœci¹ du¿ego projektu z³o¿onego o dofinansowanie przez nieistniej¹ce ju¿ Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Pojezierza Drawskiego
w poprzednim okresie programowania. Wówczas 11 gmin, wchodz¹cych w sk³ad Stowarzyszenia, w tym
gmina £obez, wpisa³y w projekt
wiele pomys³ów maj¹cych uatrakcyjniæ turystycznie gminy. Wniosek

wówczas przepad³. Obecnie jest
szansa na pozyskanie nowych œrodków, jednak Be³czna postanowi³a
dzia³aæ „na w³asn¹ rêkê”, bez wchodzenia w wielkie projekty.
- Pomogliœmy pani so³tys przygotowaæ wniosek, który zosta³ z³o¿ony do Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie. Chodzi o to, by wykorzystaæ interesuj¹ce po³o¿enie,
jest du¿y ruch turystyczny, który
biegnie przez Be³czn¹ w kierunku
nad morze. Mog¹ z tego stawku skorzystaæ zarówno mieszkañcy Be³cznej, dzieci ze szko³y oraz ci, którzy
przeje¿d¿aj¹ przez miejscowoœæ.
Trzeba ich tylko przekierowaæ,
niech zatrzymaj¹ siê tam, a nie stoj¹
przy drogach, na przystankach autobusowych. Tutaj sobie zjad¹ i wypoczn¹ nad wod¹. Wniosek zosta³
oceniony przez Radê LGD pozytywnie. Zosta³ przez nas zakwalifikowany do dofinansowania, poszed³ teraz do Urzêdu Marsza³kowskiego. W tej chwili jest oceniany.
Przypuszczam, ¿e w przysz³ym roku

dostaniemy dofinansowanie. S¹ teraz dwie mo¿liwoœci – albo rozpocz¹æ prace w tym roku, nie maj¹c
jeszcze podpisanej umowy na dofinansowanie, co jest trochê niebezpieczne, ewentualnie odczekaæ spokojnie, niech przejdzie okres weryfikacji wniosku w Urzêdzie Marsza³kowskim. W przysz³ym roku,
jak przypuszczam, w pierwszej po³owie roku, wniosek bêdzie zweryfikowany przez Urz¹d Marsza³kowski, podpiszemy umowê i wtedy

ewentualnie przyst¹pimy do realizacji. Z tego co wiem zaanga¿owa³
siê tam TKKF B³yskawica, pan Jerzy Rakoczy – chce tam zaanga¿owaæ dzieci pod k¹tem nauki wêdkowania, wêdkarze deklaruj¹ pomoc w
zarybieniu – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
W zakres prac zwi¹zanych z
akwenem w Be³cznej wchodzi m.in.
wyczyszczenie i pog³êbienie stawu,
postawienie ma³ej architektury i zagospodarowanie terenu.
MM

Zarabiaj¹: starosta, burmistrzowie, wójt
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna, zgromadzi³a zasoby pieniê¿ne: Fundusz Inwestycyjny „Prosperita” - 435,16 z³ (stan
na 22.02.2011 r.), Fundusz Kapita³owy „Strategia Lwa” - 2.814,83 z³
(stan na 17.02.2011 r.), œrodki na rachunku bankowym – 817,98 z³ (minus zobowi¹zania z kart kredytowych) oraz wk³ad w PKZP – 560 z³
– w³asnoœæ odrêbna. Posiada mieszkanie o powierzchni 61,70 mkw. +
10,70 mkw. (przynale¿na piwnica) o
wartoœci 135.000 z³. Posiada inne
nieruchomoœci: 1) dzia³ka budowlana, 580 mkw. wartoœæ – 20.000 z³
(w³asnoœæ odrêbna); 2) 6/336 udzia³
w gruncie pod budynkami gara¿y,
61,16 mkw. wartoœæ – 5.000 z³ (wieczyste u¿ytkowanie); 3) 6/336
udzia³u w budynkach gara¿y, 18
mkw. wartoœæ 5.000 z³ (w³asnoœæ
odrêbna); 4) 360/10000 udzia³ w
gruncie pod blokiem mieszkalnym,
59,94 mkw. wliczona w wartoœæ
mieszkania (wieczyste u¿ytkowanie). Posiada udzia³y w spó³kach
handlowych: 25% udzia³ów w PHU
„JAMEX” Alicja KuŸmiñska, Jerzy
Gruszka, Mieczys³aw Gruszka,
Monika KuŸmiñska, spó³ka jawna,
rozwi¹zana 15.02.2011 r. i wykreœlona z KRS -u 08.03.2011 r. Z tego
tytu³u osi¹gnê³a w roku ubieg³ym
stratê w wysokoœci: 1.991,91 z³.
Prowadzi³a osobiœcie dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ – sprzeda¿ paliw,
FPUH „JAMEX” Monika KuŸmiñ-

ska, dzia³alnoœæ wyrejestrowana
04.01.2011 r. Wynagrodzenie w
2010 roku ze stosunku pracy wynios³o 44.483,95 z³; pe³nienie obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 13.519,96 z³ w czêœci przekazane na nagrody dla dzieci, pomoc finansow¹ w imprezach lokalnych i okolicznoœciowych. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Kredyt hipoteczny zawarty 16.10.2009 roku z
ING Bank Œl¹ski w wysokoœci
91.440 z³. Na dzieñ 31.12.2010 r. do
sp³aty pozosta³o 86.810,33 z³ +odsetki, okres kredytowania 15 lat.
Barbara Wilczek – burmistrz
Dobrej, zgromadzi³a 23.729,19 z³
oraz 4.320 euro oszczêdnoœci w
poprzednim roku. Posiada dom o
powierzchni 130,08 mkw. i wartoœci
400.000 z³ (w³asnoœæ, maj¹tek
wspólny). Posiada dzia³kê roln¹ o
powierzchni 0,1399 ha o wartoœci
1.000 z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u
zatrudnienia
w
wysokoœci
111.641,70 z³; wynagrodzenie mê¿a
³¹cznie – 58.684,21 z³ brutto. Diety
w CIW £obez – 525 z³ netto. Posiada samochód Volkswagen Passat,
2002 rok produkcji, wartoœæ 30.000
z³; samochód Volkswagen Golf,
2002 rok produkcji, wartoœæ 19.600
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne: Kredyt hipoteczny na budowê domu zaci¹gniêty
w Getin Banku s¹, sp³ata w 360
miesiêcznych ratach, kredyt w wy-

sokoœci 340.671,87 z³ (zobowi¹zanie wspólne).

z³. Wszystko objête jest ma³¿eñska
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.

Ryszard Sola – burmistrz
£obza, zgromadzi³ 12.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada dzia³kê na polepszenie warunków zagospodarowania o powierzchni 747 mkw. i wartoœci
7.000 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 129.986,15 z³; inne
Ÿród³a – 178,74 z³; dochód ma³¿onki za poprzedni rok – 36.021,05 z³.
Posiada samochód Renault Thalia,
2006 rok produkcji, oraz samochód
Toyota Rav 4, 1998 rok produkcji
(wspólnoœæ maj¹tkowa).

Józef Wypijewski – wójt Gminy Radowo Ma³e, zgromadzi³
20.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 91
mkw. i wartoœci 120.000 z³. Ma gospodarstwo rolne niezabudowane o
powierzchni 1,07 ha i wartoœci
10.000 z³. Posiada tak¿e inne nieruchomoœci o powierzchni 32 mkw. i
wartoœci 9.000 z³. (wspó³w³asnoœæ).
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 102.614,20 z³;
wynagrodzenie ¿ony – 23.293,05 z³;
emerytura ¿ony – 19.928,92 z³;
umowy zlecenie – 4.230,11 z³. Posiada samochód osobowy VW Golf,
2002 rok produkcji.

Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska, zgromadzi³ 500 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku
oraz ROR – 1.590,30 z³; RO –
254,61 z³. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 80,31
mkw. i wartoœci 120.000 z³ oraz
mieszkanie o powierzchni 73,10
mkw. i wartoœci 290.000 z³. Posiada
tak¿e inne nieruchomoœci: dzia³ki
budowlane o powierzchni 235 mkw.
i 309 mkw. o wartoœci 20.000 z³ i
35.000 z³ oraz udzia³y 36/1976 x
4661 mkw. o wartoœci 3.000 z³.
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 120.011,35 z³; lokalna grupa dzia³ania CIW, za
udzia³y w posiedzeniach rady – 735
z³; dochody ma³¿onki – 106.226,15

Ryszard Brodziñski –starosta
Powiatu £obeskiego, nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w 2010 roku.
Posiada dom jednorodzinny o powierzchni 150 mkw. na dzia³ce o
powierzchni 564 mkw i wartoœci
oko³o 350.000 z³ (w³asnoœæ wspólnie z ma³¿onk¹). Wynagrodzenie z
tytu³u umowy o pracê wynios³o
136.260,06 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Mazda 6, 2003 rok produkcji i samochód Mazda MPV, 1996 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
Kredyt odnawialny w mBank –
18.000 z³.
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13-latek odnalaz³
siê ca³y i zdrowy

Sygna³y czytelników

W sobotê, po godzinie 17., dy¿urny z £obza otrzyma³ zg³oszenie od jednej z mieszkanek gm.
Wêgorzyno, ¿e jej 13 letni syn
usi³owa³ pope³niæ samobójstwo i
uciek³ w niewiadomym kierunku.
Policjanci natychmiast udali siê
do tej miejscowoœci. Ustalili okolicznoœci zdarzenia i podjêli niezbêdne czynnoœci, aby odnaleŸæ
ch³opca. W poszukiwania zaanga¿owani byli stra¿acy Pañstwowej i
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, okoliczni mieszkañcy oraz leœnicy.
Na szczêœcie po godzinie 19.
trzynastolatek zosta³ odnaleziony.
By³ ca³y i zdrowy, wystraszony ca³¹
sytuacj¹. Policjanci wezwali na
miejsce zdarzenia lekarza, który
zdecydowa³ o przewiezieniu ma³o-

letniego do szpitala na obserwacjê.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
ch³opiec w po³udnie bez zgody
mamy zabra³ kluczyki od auta, wzi¹³
samochód i odjecha³ kawa³ek. Niestety uszkodzi³ pojazd. Ch³opiec
wystraszy³ siê konsekwencji z tym
zwi¹zanych i dlatego chcia³ sam wymierzyæ sobie sprawiedliwoœæ. Na
szczêœcie próba samobójcza nie
powiod³a siê.
13-latek jest pod opiek¹ specjalistów. Policjanci o tej sytuacji powiadomi¹ tak¿e Sad Rodzinny i
Nieletnich oraz instytucje pomocowe, aby wspomóc rodzinê i ch³opca.
Policjanci sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w poszukiwaniu
ch³opca - mieszkañcom, leœnikom i
stra¿akom.
(kp)

Funkcja jeziora
– dla ludzi

(£OBEZ). Po publikacji
artyku³u na temat jeziora
Dybrzno
Czytelniczka
zwróci³a uwagê na kilka
kwestii. Pierwsza z nich to
bagrowanie.
- Nie wystarczy nawieŸæ piachu
i wysypaæ na pla¿ê i trochê do wody.
Tam nie da siê k¹paæ. Przy wejœciu
do wody jest pe³no roœlin. Konieczne by³oby bagrowanie, czyli usuwanie warstwy osadów dennych i czêœci przybrze¿nej, zakorzenionej roœlinnoœci w jeziorach i sztucznych
zbiornikach wodnych – powiedzia³a.
Co racja, to racja, roœlinnoœci na
brzegu nie brakuje. Chyba ¿e form¹
rekreacji i wspó³zawodnictwa nad
jeziorem Dybrzno jest p³ywanie
pomiêdzy szuwarami – jako taka
nasza konkurencja sportowa np.
A propos konkurencji sportowych Czytelniczka zwróci³a równie¿ uwagê na fakt, i¿ nad jeziorem

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

nic siê nie dzieje. Oczywiœcie prócz
chwil, gdy zapobiegliwi rodzice
przynios¹ pi³kê pla¿ow¹ dla swoich
dzieci. Poda³a przyk³ad Dobrej, w
której podczas wakacji organizowany jest turniej pi³ki pla¿owej. A w
£obzie jaka pla¿a jest, to widaæ, ale
przecie¿ trawa te¿ mo¿e byæ.
- Nadrzêdn¹ funkcj¹ wód jest
funkcja spo³eczna. To rekreacja, a nie
³owisko powinno byæ na pierwszym
miejscu. W prawie wodnym rekreacja
wymieniona jest wy¿ej. W czasie
wakacji nic siê tam nie dzieje. Przecie¿ w tym czasie, zamiast w hali sportowej mog³yby odbywaæ siê zajêcia
nad jeziorem. Chyba lepiej na œwie¿ym powietrzu? Czy nie mo¿na by³oby oddelegowaæ pracownika hali
sportowej nad jezioro z siatk¹ i zestawami pi³ek? Zapewne chêtniej ludzie
przychodziliby tam. Coœ by siê dzia³o
i by³aby jakaœ atrakcja. Nie trzeba na
to ¿adnych dodatkowych pieniêdzy –
doda³a Czytelniczka.
MM
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Budowa progu na Uklei

Jezioro do stabilizacji
(MIELNO, gm. Wêgorzyno).
Tutejszy magistrat wyda³ decyzjê o
ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na stabilizacji poziomu
wody w jeziorze Mielno poprzez
budowê progu sta³ego na rzece
Uklei, umocnieniu skarp rzeki oraz
rozbiórce przyczó³ków po by³ym
moœcie, zlokalizowanej na terenie
dzia³ek po³o¿onych w obrêbie
Mielno na rzecz Zachodniopomorskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie.

Kolizje drogowe
Na drogach powiatu dosz³o do
dwóch kolizji drogowych.
Pierwsza z nich mia³a miejsce w
pi¹tek, 2 wrzeœnia rano, na drodze
W 152 Resko - Starogard, gdzie kieruj¹cy samochodem Renault mieszkaniec Reska nie upewni³ siê co do
manewru w lewo i spowodowa³ zderzenie z wyprzedzaj¹cym go pojazdem Citroen XM. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Druga kolizja by³a ju¿ bardziej
groŸna i niebezpieczna. W sobotê
oko³o godziny 12.30, na drodze
Wêgorzyno - Wiewiecko, kieruj¹cy
samochodem marki Mazda MX3
Jacek D., na prostym odcinku drogi,
z nieustalonych na chwilê obecn¹
przyczyn, straci³ panowanie nad
pojazdem i dachowa³. W aucie nie
by³o pasa¿erów. Kieruj¹cy zosta³
przewieziony do szpitala na obserwacjê.

NietrzeŸwi na drogach
Policjanci w czasie weekendu
zatrzymali ³¹cznie 5 nietrzeŸwych
kieruj¹cych. W pi¹tek, 2 wrzeœnia
wieczorem, takich kieruj¹cych by³o
trzech.
O godz. 17.10 na drodze Ryno-

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

Do dzisiaj w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Remontów Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie mo¿na zapoznaæ siê z aktami sprawy. Zadanie to bêdzie realizowane przez Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie zgodnie z Planem Realizacyjnym Pierwszego Etapu Programu Ma³ej Retencji do 2015 roku
na Terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Szacunkowa
wartoœæ robót wyceniona jest na
oko³o 300 tys. z³.
MM

wo - Suliszewice policjanci zatrzymali Marcina J., jad¹cego na rowerze z wynikiem 0,80 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Mundurowi z Ruchu Drogowego na drodze £obez - Zajezierze
zatrzymali 37 letniego mieszkañca
gminy Drawsko Pomorskie, który
kierowa³ motorowerem Romet z
wynikiem 0,70 mg/l.
Po godzinie 19.00 dzielnicowy z
Radowa zatrzyma³ kieruj¹cego samochodem Mazda, który by³ pod
znacznym wp³ywem alkoholu.
W sobotê i w niedzielê policjanci zatrzymali dwóch pozosta³ych
nietrzeŸwych rowerzystów: w
£obzie - Zbigniewa P. i na drodze
Wêgorzyno - Podlipce - Marka M.

Kradzie¿e w Prusinowie
i Sielsku
W nocy z 2 na 3 wrzeœnia w Prusinowie nieustalony na chwilê
obecn¹ sprawca, przez uchylone
okno do sta³ siê do mieszkania i
skrad³ pieni¹dze w kwocie 2.160 z³
oraz bi¿uteriê o ³¹cznej wartoœci
5.000 z³. W Sielsku natomiast nieustalony sprawca po odkrêceniu
korka wlewowego zbiornika paliwa
w kombajnach zbo¿owych œci¹gn¹³
po 100 litrów paliwa. Straty wynosz¹ 976 z³.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam bez czynszowe mieszkanie w Wêgorzynie – pow. 43,38
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka z
ubikacj¹. Ogrzewanie centralne
w³asne. Do mieszkania przynale¿y
piwnica, wiata-gara¿, komórka. Podwórko wspólne z 2 rodzinami, wydzielona czêœæ do indywidualnego
zagospodarowania
(ogródek).
Cena 100.000 z³. Tel. 723 124 469.
£obez: sprzedam mieszkanie dwu
pokojowe , II piêtro, pow. 38,04
mkw.. W centrum miasta, niski
czynsz. Kontakt tel. 692 234 342
Sprzedam mieszkanie w ³obzie
bezczynszowe 50 mkw I piêtro. Tel
661 989 577 dzwoniæ po 18:00
Wynajmê mieszkanie w ³obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam kawalekê w Resku, 28
mkw. okna PCV ogrzewanie gazowe + pom. gosp. 7,5 mkw. Cena 60
tys. Tel. 608 727 083.

Region

T³umaczenia – wszystkie jêzyki.
£obez ul. Murarska 9a w godz. 9.00
-17.00. Tel. 91 397 6470
KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

MOTORYZACJA

Reklama

Powiat gryficki

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211 –
tel. 660 010 540
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7245 –
tel. 660 010 540
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 6911 –
tel. 660 010 540
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.

Powiat gryficki
Sprzedam: 1/ silnik Perkins z przystawk¹ do 60-tki; 2/ grabiarko roztrz¹sacz 7 bêbnowy; 3/ przyczepê
dwu ³o¿ycow¹ do s³omy; Tel. 604
930 224

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Nowoczesny penthaus o pow.
120 mkw. Jasny, s³oneczny. Centralne ogrzewanie plus dwa kominki. Samodzielny pokój goœcinny. Gara¿ (automatyczna
brama) i pomieszczenie gospodarcze pod tym samym dachem
(³¹cznie powierzchnia u¿ytkowa
budynku 245 mkw.) Dzia³ka o
powierzchnie 1643 mkw.. W³asne drzewa owocowe: stare odmiany – jab³onie, grusze, czereœnia, œliwa. Dooko³a lasy, a wiêc
jagody, grzyby, zwierzêta ³owne.
2 km od rybnego jeziora. Okolice
Reska. Nale¿y koniecznie zobaczyæ! Tel. 600 265 547; 91 397
4342
Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547
Sprzedam dzia³kê ( wieczyste u¿ytkowanie ) pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 958 mkw. przy ul.
Bocznej 35 w £obzie. Tel. 602 896
382
£obez wynajmê domek ul. Przechodnia. Tel. 792 140 557
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw Tel. 91 397
39 40, 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy. Tel. 604 930 224
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5 A - na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.

MATRYMONIALNE

PRACA

Region

Region

Poznam pani¹ lat 45 -50 w celach
towarzyskich. Foto mile widziane.
Tel. 796 931 776.

Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
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IV liga
IV kolejka
Gryf Kamieñ Pomorski - Energetyk
Gryfino 1-4, Leœnik/Rossa Manowo
- Stal Szczecin 4-0, Victoria Przec³aw - Lech Czaplinek 2-0, Ina Goleniów - Orze³ Wa³cz 0-3, Rega
Trzebiatów - Vineta Wolin 2-2,
Hutnik Szczecin - Kluczevia Stargard 3-1, S³awa S³awno - Pogoñ II
Szczecin 2-0, Sarmata Dobra - Astra
Ustronie Morskie 5-2.

V kolejka
Stal Szczecin - Rega Trzebiatów 30, Orze³ Wa³cz - S³awa S³awno 4-1,
Kluczevia Stargard - Ina Goleniów
1-1, Lech Czaplinek - Hutnik Szczecin 1-0, Vineta Wolin - Victoria
Przec³aw 2-0, Energetyk Gryfino Leœnik/Rossa Manowo 1-2, Pogoñ
II Szczecin - Sarmata Dobra 5-0,
Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamieñ Pomorski 1-3.
1. Energetyk Gryfino
12 13:3
2. Orze³ Wa³cz
12 11:1
3. Gryf Kamieñ Pomorski 12 10:7
4. Leœnik/Rossa Manowo 11 13:6
5. Kluczevia Stargard
8 6:6
6. Lech Czaplinek
7 5:10
7. Ina Goleniów
7 8:6
8. Hutnik Szczecin
7 8:8
9. Sarmata Dobra
6 10:13
10. Stal Szczecin
6 6:8
11. S³awa S³awno
6 7:12
12. Vineta Wolin
4 6:9
13. Pogoñ II Szczecin
3 6:5
14. Victoria Przec³aw
3 3:5
15. Rega Trzebiatów
1 3:8
16. Astra Ustronie M.
1 7:15

Liga Okrêgowa
IV kolejka
Polonia P³oty - Arkonia Szczecin 07, Sêp Brzesko - Masovia Maszewo
3-2, Stal Lipiany - Unia Dolice 4-1,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Odrzanka Radziszewo 1-2, Œwiatowid
£obez - Œwit Skolwin 0-1, Sokó³
Pyrzyce - Odra Chojna 1-0, Zorza
Dobrzany - Morzycko Moryñ 1-1,
Piast Chociwel - K³os Pe³czyce 0-3.
V Kolejka:
Œwit Skolwin - Ehrle Dobra Szczeciñska 3-2, Unia Dolice - Œwiatowid
£obez 3-0, Odrzanka Radziszewo Sokó³ Pyrzyce 4-0, K³os Pe³czyce Stal Lipiany 3-2, Masovia Maszewo
- Zorza Dobrzany 0-0, Odra Chojna
- Polonia P³oty 6-0, Sêp Brzesko Arkonia Szczecin 1-0, Morzycko
Moryñ - Piast Chociwel 2-1.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin
3. Odrzanka Radziszewo
4. Morzycko Moryñ
5. Œwiatowid £obez
6. Unia Dolice
7. Odra Chojna
8. Stal Lipiany

13 12:3
13 9:4
12 12:6
10 8:4
9 13:6
8 9:7
7 11:6
7 10:9

9. Sêp Brzesko
10. Sokó³ Pyrzyce
11. Arkonia Szczecin
12. Masovia Maszewo
13. Zorza Dobrzany
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Polonia P³oty
16. Piast Chociwel

7 9:12
6 3:11
5 9:4
5 8:8
3 2:5
3 6:12
3 1:18
1 1:8

tygodnik ³obeski 6.9.2011 r.

„ARBOD” zainaugurowa³
jesienny cykl startów

Klasa Okrêgowa
IV kolejka
Promieñ Mosty - Pomorzanin Nowogard 1-2, Sparta Gryfice - Iskra
Golczewo 0-4, Flota II Œwinoujœcie
- Wybrze¿e Rewalskie Rewal 5-2,
Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce
5-3, B³êkitni II Stargard - Sparta
Wêgorzyno 2-0, Chemik II Police GKS Mierzyn 2-2, Ina Iñsko - Orze³
£o¿nica 1-2, Vielgovia Szczecin Kasta Szczecin-Majowe 3-2.
V kolejka
GKS Mierzyn - Ina Iñsko 0-2; Kasta
Szczecin-Majowe - B³êkitni II Stargard 1-0, Pomorzanin Nowogard Vielgovia Szczecin 0-2, Iskra Golczewo - Jeziorak Szczecin 3-0,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sparta Gryfice 6-1, Wicher Brojce - Promieñ Mosty 1-2, Sparta Wêgorzyno
- Chemik II Police 0-2, Orze³ £o¿nica - Flota II Œwinoujœcie 3-1.
1. Ina Iñsko
12 10:3
2. Kasta Szczecin-Majowe12 8:3
3. Iskra Golczewo
12 15:4
4. Chemik II Police
10 15:7
5. Pomorzanin Nowogard 9 9:5
6. B³êkitni II Stargard
8 10:7
7. Jeziorak Szczecin
7 8:8
8. Promieñ Mosty
7 9:10
9. Vielgovia Szczecin
7 9:12
10. Orze³ £o¿nica
7 6:13
11. Wybrze¿e Rewalskie 6 15:12
12. GKS Mierzyn
5 7:9
13. Sparta Wêgorzyno 4 6:8
14. Flota II Œwinoujœcie 4 8:16
15. Sparta Gryfice
3 3:15
16. Wicher Brojce
1 8:14

A klasa gr. I - II kolejka
Jantar Dziwnów - Ba³tyk Gostyñ 11, Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk Miêdzywodzie 14-0, Fala Miêdzyzdroje - Mewa Resko 4-3, Korona Stuchowo - B³êkitni Trzyg³ów 01, Orze³ Prusinowo - Bizon Cerkwica 1-5, OKS Goleniów - Sowianka
Sowno 0-4.
1. Pomorzanin Przybiernów 6 17:0
2. B³êkitni Trzyg³ów
6 3:1
3. Jantar Dziwnów
4 3:2
4. Korona Stuchowo
3 4:4
5. Bizon Cerkwica
3 5:4
6. Fala Miêdzyzdroje
3 5:5
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 2:14
8. Sowianka Sowno
3 7:4
9. Mewa Resko
1 3:4
10. Orze³ Prusinowo
1 1:5
11. Ba³tyk Gostyñ
1 1:3
12. OKS Goleniów
0 1:6

W dniach 27 sierpnia oraz 3 wrzeœnia, startami na zawodach w Koszalinie oraz udzia³em w Mistrzostwach Województwa M³odzików w L. A. w Szczecinie, lekkoatleci UKS „ARBOD” zainaugurowali jesienny cykl startów w zawodach lekkoatletycznych.
Starty dla naszych zawodników
by³y ich pierwszymi sprawdzianami
przygotowania do jesiennej czêœci sezonu. Nasi zawodnicy starty mog¹ zaliczyæ do udanych.
W rywalizacji na dystansie 1000 m
bardzo udane starty mia³ Ryszard Rze-

pecki, który dwukrotnie poprawi³ swoje rekordy ¿yciowe: 2.59,11 i 2.54,35
minuty (wyniki te pozwoli³y na zajêcie
5 i 7 miejsca w zawodach). Równie udane by³y starty Mileny Sadowskiej na dystansie 600 m (1.47,67 min.) oraz Kingi
Borysiak na dystansie 300 m (47,87
sek.). Ich wyniki pozwoli³y na zajêcie
odpowiednio 8 i 13 miejsca w województwie. Przed naszymi zawodnikami
dalsze starty i przygotowania do imprez
tegorocznego sezonu.

A klasa gr. II - II kolejka

8. Zalew Stepnica
9. Pomorzanin II Now.

D¹brovia Stara D¹b. - Radowia Radowo Ma³e 1-1, Olimpia Nowogard Orze³ Grzêdzice 3-3, WODR Barzkowice - Orkan Dalewo 2-1, D¹b Dêbice
- Zorza Tychowo 1-1, Unia Stargard Pomorzanin Kr¹piel 1-1, Rolpol
Chlebowo - Zenit Koszewo 4-2.
1. Unia Stargard
4 5:2
2. Zorza Tychowo
4 4:1
3. Radowia Radowo M. 4 4:1
4. WODR Barzkowice
4 2:1
5. Rolpol Chlebowo
3 4:5
6. Olimpia Nowogard
2 5:5
7. Orze³ Grzêdzice
2 3:3
8. D¹brovia Stara D¹browa 2 2:2
9. Pomorzanin Kr¹piel
2 3:3
10. D¹b Dêbice
2 2:2
11. Orkan Dalewo
0 1:5
12. Zenit Koszewo
0 3:8
B klasa gr. I – I kolejka
Zieloni Wyszobór - Huragan Wierzchos³aw 2-2, Pomorzanin II Nowogard - Pionier ¯arnowo 1-6, Zalew
Stepnica - Gardominka/Polonia II
Mechowo 1-3, Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica 1-0.
1. Pionier ¯arnowo
3 6:1
2. Gardominka Mechowo 3 3:1
3. Znicz Wysoka K.
3 1:0
4. Huragan Wierzchos³aw 1 2:2
5. Zieloni Wyszobór
1 2:2
6. Prawobrze¿e Œw.
0 0:0
7. Jastrz¹b £osoœnica
0 0:1

Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski
0 1:3
0 1:6

B klasa gr. II – I kolejka
Iskra Pomieñ - Piast Kolin (prze³o¿ony), Saturn Szadzko - Derby Ulikowo 4-4, Kluczevia II Stargard Orkan II Suchañ 3-7, Znicz Sulibórz
- Ogniwo Dzwonowo 4-0, Œwiatowid
II £obez - Vitkowia Witkowo 5-1.
1. Orkan II Suchañ
3 7:3
2. Œwiatowid II £obez 3 5:1
3. Znicz Sulibórz
3 4:0
4. Derby Ulikowo
1 4:4
5. Saturn Szadzko
1 4:4
6. Piast Kolin
0 0:0
7. Iskra Pomieñ
0 0:0
9. Vitkowia Witkowo
0 1:5
10. Ogniwo Dzwonowo 0 0:4
I klasa juniorów gr. I – II kolejka
Vineta Wolin - Sarmata Dobra 1-2,
Fala Miêdzyzdroje - Ina Goleniów
0-0, Rega Trzebiatów - Gryf Kamieñ Pomorski 6-0, Œwiatowid
£obez - Sparta Gryfice 3-1.
1. Œwiatowid £obez
6 9:2
2. Polonia P³oty
3 7:4
3. Rega Trzebiatów
3 7:6
4. Sarmata Dobra
3 2:1
5. Sparta Gryfice
3 4:5
6. Ina Goleniów
1 0:0
7. Fala Miêdzyzdroje
1 2:3
8. Vineta Wolin
0 1:2
9. Gryf Kamieñ Pomorski 0 4:13
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Sarmata - dobrze w œrodê, gorzej w niedzielê
Sarmata Dobra - Astra Ustronie Morskie 5:2 (4:1)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Maciej Go³dyn 2 (17' i 38'), Wojciech Bonifrowski (9'), Zdzis³aw
Szw¹der (32'), Emilian Kamiñski
(77'); dla Astry: £ukasz Wudarczyk
(10'), Rados³aw Œwi¹tkowski (55').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski,
Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt,
Zdzis³aw Szw¹der (85' Mateusz
Dzierbicki), Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski (81' Marek Gude³ajski), Wojciech GuŸniczak,
Maciej Go³dyn (61' Emilian Kamiñski), Rados³aw Cytowicz (69' Arkadiusz Paw³owski),
Astra: Olgierd Wasilewski, Mariusz Waœków, Marcin Muzyczuk,
Przemys³aw Rodak, Stanis³aw Gontek, £ukasz Wudarczyk, Marcin
Kieruzel (66' Patryk Klimczak),
Marek Rokosz (46' Rados³aw
Œwi¹tkowski), Mateusz Roszak,
S³awomir Konarski (66' Micha³ Jarmu³owicz), Gracjan Konarski.
Pogoñ II Szczecin - Sarmata
Dobra 5:0 (2:0)
Strzelcy bramek dla Pogoni:
Kamil Konieczny (29'), Mateusz
Trzebiatowski (33'), £ukasz Zwo-

liñski (67'), Donald Dering Djousse
(78') i Mateusz Sobolczyk (88').
Pogoñ II Szczecin: Marcin Zomerski (72'Krystian Rudnicki), Peter Hricko (S³owacja), B³a¿ej Radler, Damian Kostkowski, Damian
Adamczuk (55' Mateusz Sobolczyk), Kamil Konieczny, Przemys³aw Pietruszka, Adrian £uszkiewicz, £ukasz Wójcik, Donald Dering Djousse (Kamerun), Mateusz
Trzebiatowski (67' £ukasz Zwoliñski).
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski - Damian Padziñski, Wojciech Dorsz (84' Mateusz Dzierbicki), Kamil Pacelt, Krzysztof Szkup
(73' Marek Gude³ajski) - Wojciech
GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Arkadiusz Paw³owski, Wojciech Bonifrowski (46' Rados³aw Cytowicz) Maciej Go³dyn (70' Emilian Kamiñski), Piotr Grochulski.
Sêdzia g³ówny: D. Królikowski,
asystenci: K. Arys i M. Arys.
Pi³karze Sarmaty Dobra nie
sprostali w kolejnym meczu ligowym dru¿ynie Pogoni II Szczecin i
w niedzielne przedpo³udnie ulegli
na jej boisku 0:5. Dru¿yna Pogoni
II, w której wyst¹pi³o a¿ 7 zawodników ze sk³adu I ligowej Pogoni:
Marcin Zomerski, B³a¿ej Radler,

IV liga zachodniopomorska – VI Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Leœnik/Rossa Manowo
Rega Trzebiatów - Energetyk Gryfino
Victoria Przec³aw - Stal Szczecin
Astra Ustronie Morskie - Pogoñ II Szczecin
11.00 Hutnik Szczecin - Vineta Wolin
17.00 S³awa S³awno - Kluczevia Stargard
17.30 Sarmata Dobra - Orze³ Wa³cz
11.09.2011 r. - niedziela:
17.00 Ina Goleniów - Lech Czaplinek
Liga Okrêgowa Szczeciñska – VI Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Zorza Dobrzany - Arkonia Szczecin
Œwiatowid £obez - K³os Pe³czyce
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Unia Dolice
16.30 Sêp Brzesko - Odra Chojna
16.30 Stal Lipiany - Morzycko Moryñ
17.00 Sokó³ Pyrzyce - Polonia P³oty
17.00 Piast Chociwel - Masovia Maszewo
17.00 Odrzanka Radziszewo - Œwit Skolwin
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - IV Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Chemik II Police - Ina Iñsko
Flota II Œwinoujœcie - GKS Mierzy
Jeziorak Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Vielgovia Szczecin - Wicher Brojce
Sparta Wêgorzyno - Kasta Szczecin-Majowe
15.00 Iskra Golczewo - Promieñ Mosty
16.00 Sparta Gryfice - Orze³ £o¿nica
17.30 B³êkitni II Stargard - Pomorzanin Nowogard
A klasa Szczecin gr. I – III Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Mewa Resko - Korona Stuchowo
Bizon Cerkwica - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Pomorzanin Przybiernów

Peter Hricko (S³owacja), Przemys³aw Pietruszka, Adrian £uszkiewicz, £ukasz Wójcik i Donald Dering Djousse (Kamerun), by³a przez
ca³y czas zespo³em wyraŸnie lepszym i zas³u¿enie wygra³a. W takim
zestawieniu bêdzie ona praktycznie
nieosi¹galna dla pozosta³ych dru¿yn IV ligowych. Jedynym dla nich
ratunkiem jest ustalenie na w³asnym
boisku takiego terminu meczu, który bêdzie pokrywa³ siê z meczem

pierwszej dru¿yny Pogoni, a przez
to w meczu „rezerw” nie wyst¹pi¹
zawodnicy z pierwszego sk³adu. Tylko gdzie jest tutaj „duch” sportu?
A ju¿ w sobotê, o godzinie 17.30,
na stadionie w Dobrej dojdzie do
arcyciekawego meczu; przyjedzie
rewelacyjny beniaminek, a zarazem
lider IV ligi Orze³ Wa³cz, dru¿yna,
która wygra³a dotychczas wszystkie
swoje 4 mecze, strzeli³a w nich 11
bramek a straci³a tylko 1.
estan

11.09.2011 r. - niedziela:
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - OKS Goleniów
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Orze³ Prusinowo
16.00 Sowianka Sowno - Jantar Dziwnów
A klasa Szczecin gr. II – III Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Zenit Koszewo - D¹b Dêbice
Orze³ Grzêdzice - Unia Stargard
16:00 Radowia Radowo Ma³e - WODR Barzkowice
11.09.2011 r. - niedziela:
16:00 Zorza Tychowo - D¹brovia Stara D¹browa
16:00 Pomorzanin Kr¹piel - Rolpol Chlebowo
16:00 Orkan Dalewo - Olimpia Nowogard
B klasa Szczecin gr. I – II Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Pionier ¯arnowo
Jastrz¹b £osoœnica - Pomorzanin II Nowogard
Zalew Stepnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
11.09.2011 r. - niedziela:
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Znicz Wysoka Kamieñska
B klasa Szczecin gr. II – II Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Vitkowia Witkowo
Ogniwo Dzwonowo - Œwiatowid II £obez
Piast Kolin - Saturn Szadzko
Kluczevia II Stargard - Iskra Pomieñ
11.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Derby Ulikowo - Znicz Sulibórz
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – III Kolejka:
10.09.2011 r. - sobota:
Polonia P³oty - Vineta Wolin
Sarmata Dobra - Fala Miêdzyzdroje
Sparta Gryfice - Rega Trzebiatów
11.09.2011 r. - niedziela:
13.00Ina Goleniów - Œwiatowid £obez
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Dyskusja na temat Œwiatowida £obez
Po ukazaniu siê na
³amach naszej gazety
obszernego wywiadu
z prezesem Œwiatowida
jak i artyku³u o sytuacji
finansowej klubu oraz
o k³ótni o murawê
stadionu miejskiego
w £obzie pomiêdzy
zarz¹dem klubu a
kierownictwem
stadionu, rozgorza³a
otwarta dyskusja no
forum internetowym
Tygodnika £obeskiego.
Oto wypowiedzi u¿ytkowników
forum naszej gazety. WypowiedŸ
kierownika Wydzia³u Sportu pana
Zdzis³awa Urbañskiego opublikujemy w nastepnym wydaniu.
- kibol: Prezes mówi prawdê.
W³adze £obza maj¹ gdzieœ sport. To
tylko problem dla nich. Lepiej braæ
kasê za siedzenie. Z moich obserwacji wynika, ¿e w wiêkszoœci miasteczek jest podobnie. Problem jest
jeszcze wiêkszy, gdy spo³eczni animatorzy sportu maj¹ sukcesy, wtedy
jeszcze wiêksze s¹ problemy. Prezes nie poddawaj siê. Jestem z tob¹
i reszta kiboli.
- staszek: Je¿eli urzêdnicy siê
nie garn¹, aby przyjœæ porozmawiaæ, dogadaæ siê, to mo¿e by tak
zebraæ siê: pi³karze, zarz¹d, kibice i
przejœæ siê do Urzêdu?!
- £obeziak: Prezes klubu, zawodnicy i dzia³acze osi¹gnêli sukces pozostaj¹c ponownie w okrêgówce, dogadali siê z Flot¹ i jak w
pi³karskim pokerze awansowali
dziêki spó³dzielni (walkower dla
Œwiatowida, bo dla Floty by³o za
gor¹co, ¿eby przyjechaæ na mecz).
W klubie natworzono nie wiadomo
po co, za du¿¹ iloœæ sekcji, zgodnie
z zasad¹ my zwiêkszymy iloœæ sekcji dostaniemy wiêkszy bud¿et, a po
roku kasa zostanie, a niepotrzebne
sekcje siê pozamyka (patrz B klasa,
która podobno mia³a graæ w Dalnie).
Ca³y czas mówi siê o wielkich pieni¹dzach, poza £obzem jednak w
innych miastach utrzymanie stadionu jest w bud¿etach klubowych, u
nas za to p³aci urz¹d. Klub nie zwra-

ca³ siê do rady o pomoc finansow¹,
i chce za³atwiaæ sprawy oskar¿aj¹c
wszystkich o brak zainteresowania
na ³amach prasy. Przecie¿ to popierany przez klub burmistrz jest u
w³adzy, to nie rozumiem sk¹d te
skamlanie, czy¿by ju¿ nie macie takiego dobrego prze³o¿enia w gminie, a zrobiliœcie przecie¿ mu kampaniê wyborcz¹ i ciekawe jak siê teraz czujecie.
- eksangol: Kiedyœ pracowa³em
w Anglii, a poniewa¿ interesuje siê
pi³k¹, chcia³bym coœ Panu Prezesowi przekazaæ z kraju, gdzie pi³ka
no¿na to wiêcej ni¿ religia. Otó¿
Panie Prezesie w Anglii na taki klub
jak Pan zawiaduje nie dosta³by Pan
ani funta od w³adz lokalnych. Tam
na takim szczeblu rozgrywek jest
czyste amatorstwo Chcesz kopaæ,
musisz p³aciæ ze swojej kieszeni. U
nas w³adze lokalne poœrednio utrzymuj¹ darmozjadów i oszustów z
PZPN za p³acone przez kluby op³aty. A tak miêdzy nami Panie Prezesie
jak siê siedzi na trybunie w £obzie
w trakcie meczy, to tylu wulgaryzmów nie us³yszy siê przez ca³y rok.
Rozs¹dniej by³oby zamkn¹æ ten stadion, aby nie rozwijaæ takiego zdziczenia.
- zdziwiony: MLKS to znaczy
Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub
Sportowy, czy trzeba komuœ to jaœniej t³umaczyæ. Po to s¹ takie kluby, by mo¿na by³o siê realizowaæ.
Jedni realizuj¹ siê jako pi³karze inni
w innych dyscyplinach (niestety z
braku funduszy nie s¹ otwierane, a
takie plany by³y). B klasa ma siê w
najlepsze, wczoraj w ramach PP
(Puchar Polski) wygrali z A klas¹,
jeszcze trzeba wam coœ t³umaczyæ?
Twój nick £obeziak nie pasuje do
Ciebie, ty chyba z Jezioraka jesteœ.
Cz³owieku ¿al odpisywaæ, ale nie
pozwolê, by ktoœ mój KLUB obra¿a³. 1 awans jest do 5 ligi, po reorganizacji nazywa siê inaczej, ale jest to
dalej 5 liga, dla ciebie za trudne. 2
Flota nie przyjecha³a, bo jak byœ trochê czyta³ i wiedzia³, to we Flocie
szpital (kontuzje i kartki, a ¿e w tym
czasie gra³a pierwsza dru¿yna, to siê
nie zebrali). 3 na wulgaryzmy co
mo¿e Prezes, gdyby to jego dziecko
tak bluŸni³o, to bym mia³ pretensje,
ale to nie on wychowywa³ tych na
trybunach. Zawsze mo¿esz usi¹œæ z
drugiej strony. 4 jak chcesz kogoœ
pojechaæ lepiej siê przygotuj, bo nie
pyk³o ci.

- zwyk³y kibic: Obecna pi³ka
no¿na to zwierzaki na trybunach,
sêdziowie oszuœci, pi³karze pijaki i
sprzedawczyki oraz dzia³acze kombinatorzy najwy¿szych lotów. Oto
przyk³ad dla m³odzie¿y. Zapomnia³em. W³adze, które w³a¿¹ w d*** i
³o¿¹ kasê na to dziadostwo. A prezes
powiada ¿e to promocja £obza.
Œwiat zidiocia³.
- katarzyna: Widzê ¿e komentuj¹cy chyba s¹ gorsi od kibiców, oni
te¿ maj¹ komputery i mimo to s¹
powœci¹gliwsi w komentarzach, heh
niektórzy powinni dojrzeæ, w koñcu
sport to nic z³ego, a walka toczy siê
o nas, mieszkañców.
- obserwator: Bardzo interesuj¹ca dyskusja na temat wywiadu z
prezesem, który jest a¿ nadto skuteczny w wydawaniu gminnych pieniêdzy (przez pó³ roku wydaje roczny bud¿et klubu) i ¿¹daniu kolejnych kwot, ciekawi mnie dlaczego
mija siê z prawd¹ w swojej wypowiedzi, na temat „darmowych” cheerleaderek, za które uczestniczki
musia³y p³aciæ 30 z³otych. I tak
przyszed³ mi pomys³, a mo¿e by tak
nie uszczêœliwiaæ wszystkich
mieszkañców gminy tylko pi³k¹
no¿n¹, s¹ te¿ inne dyscypliny sportu. Panowie pi³karze, dzia³acze
zbierzcie siê razem do kupy i zap³aæcie klubow¹ sk³adkê cz³onkowsk¹
tj. jest was podobno oko³o 1000*30
i zbierzecie 30000 brakuj¹ce pieni¹dze do koñca sezonu, a nie zmuszajcie, ¿eby wszyscy zrzucali siê na
wasze hobby. Mo¿e byœcie raczyli
zapytaæ podatników, czy chc¹ wiêcej œrodków przeznaczaæ na skorumpowan¹ pi³kê no¿n¹. Jestem za
rozwojem szeroko pojêtego sportu
w naszej gminie, ale nie tylko jednej
jedynie s³usznej pi³ki no¿nej, a
gdzie s¹ korty tenisowe w naszym
mieœcie, skatepark dla m³odzie¿y,
czy wreszcie œcie¿ka zdrowia dla
tych bardziej dojrza³ych. Proszê
w³odarzy naszego miasta, za czym
komuœ powierzycie tak du¿e pieni¹dze, zapytajcie na co i w jakim tempie je wyda, a póŸniej rozliczcie go
z tego, bo inaczej bêdzie tak jak w
tym przypadku.
- Kurna chata: Kurna, a co powiesz kolego na to, ¿e Dom Kultury
ma bud¿et oko³o miliona z³otych i
trochê ktoœ tam coœ pogrywa, tak¿e
hobbystycznie? Porównaj to do klubu, który wychowuje jednak sporo

dzieciaków, uczy ich czegoœ, kszta³ci charaktery itp. Mo¿e st¹d wzi¹æ
pieni¹dze na twoje skate parki i inne
tam takie??? Zaapeluj do w³odarzy
w tej sprawie!! no rusz g³ow¹, kurna.
- katarzyna: Tak d³ugo obserwujesz i tak wnikliwie czytasz, a
widaæ, ¿e nic nie zrozumia³eœ. Po 1
nie chodzi o sam¹ pi³kê no¿n¹, bo
te¿ o cheerleaderki, o których sam
napisa³eœ. Po 2 to nie chodzi o pi³kê
no¿n¹, tylko o zajêcie czasu, poka¿
jaka inna dyscyplina sportu cieszy
siê takim zainteresowaniem, który
klub, zespó³, orkiestra, ma tylu
czynnie uprawiaj¹cych hobby
cz³onków. Po 3 nie uszczêœliwiaj
ludzi, korty s¹ na orlikach i to
dwóch, i tak z nich nikt nie korzysta
i nie bêdzie korzysta³, bo w £obzie
w tenisa siê nie gra (6 czy 7 doros³ych osób udaje ¿e gra). Po 4 za cheerleaderki na pocz¹tku siê p³aci³o,
ale od lutego ju¿ raczej nie, bo nie
ka¿dego staæ. Po 5 jak zauwa¿y³eœ
nie ma w £obzie innych zajêæ dla
m³odzie¿y, bo na wszystko potrzebne s¹ pieni¹dze, jeœli brakuje na
sport narodowy (bo pi³ka no¿na takim jest, w ka¿dej, nawet ma³ej
miejscowoœci jest klub pi³karski,
wystarczy spojrzeæ na zespo³y z B i
A klasy o takich miejscowoœciach na
pewno nie s³ysza³eœ, a s¹ tam kluby)
to jak myœlisz wspania³y darczyñco,
podatniku na inne sekcje nie zabraknie? Œwiatowid to przyk³ad na to, ¿e
w £obzie nie mo¿na robiæ tego, od
czego zaczynaj¹ wszyscy kampaniê
wyborcz¹ - organizowanie czasu.
Po 6 to nasza £obeska w³adza doskonale wiedzia³a komu ile i na co
daje, tylko to nie jest rok wyborczy
i mo¿na by³o naobiecywaæ i odstawiæ temat. Podsumowanie jest takie
¿e 1,5 mln z³ wydaje siê na £DK,
gdzie zajêcia ma ok. 30 dzieci i to
p³atne, dyrektor zarabia prawie 100
tys. rocznie i ma do pracy sztab ludzi, skarbnik gminy prawie kolejne
100 tys. burmistrzowie prawie 260
tys. sekretarz znów ok. 100 tys. dyrektorzy szkó³ po ok 90 tys., a jest
ich 3, wydano rok temu na remont jakiejœ œwietlicy na wsi dla 6-cioro
dzieci 160 tys., nie wspominaj¹c o
tym ile wydano na nowy blok socjalny dla ludzi nie maj¹cych chêci do
pracy. Dosta³eœ dom od gminy czy
sobie kupi³eœ, wybudowa³eœ, p³acisz rachunki, czy gmina p³aci, bo
d³ug z socjalnych z powodu nie p³acenia czynszy wzrós³ do 500 tys., a
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ty siê martwisz o 158 tys. twoich podatków. Jakbyœ nie zauwa¿y³, to
w³aœnie podatnicy wybrali pi³kê
no¿n¹ i tam przychodzi ich najwiêcej. I zapewniam ciê, ¿e nie zawodnicy, nie kibice, nie dzia³acze zobligowani s¹ do wp³acania po 30 z³ na
klub, tylko w³aœnie gmina. To
MLKS Œwiatowid wyrêcza gminê z
jej zadañ statutowych, i z obietnic
przedwyborczych, a ty obserwatorze jesteœ osob¹, która jedynie potrafi krytykowaæ, bo sam nic nie potrafisz robiæ, d³ubiesz w nosie w
domu przed telewizorem i zastanawiasz siê, gdzie posz³o twoje 100 z³
z podatku, bo te 100 z³ daje ci prawo do nierobienia niczego i krytykowania, zrób coœ wiêcej, ni¿ m¹drzenie siê na forum, idŸ i wybuduj
skatepark, zbierz dzieciaki i ucz je
jeŸdziæ na rolkach, albo wytycz
szlak, zasadŸ tam kwiatki i bêdzie
œcie¿ka zdrowia, na pewno nikt siê
nie obrazi.
- obywatel: Szanowna Kasiu,
obawiam siê, ¿e iloœæ nie przesz³a w
jakoœæ. Je¿eli Œwiatowid jest dla
m³odzie¿y szko³¹, to ja Ci wspó³czujê. No chyba ¿e jest to szko³a
szowinizmu i chamstwa na trybunach lub cwaniactwa dzia³aczy.
Przeznaczanie œrodków na taki klub
to jedna wielka pomy³ka. To nie ma
nic wspólnego ze sportem.
- staszek: do „zwyk³y kibic”,
„obywatel”. Przykro patrzeæ, ¿e ludzie z £obza potrafi¹ byæ tak okrutni dla siebie (no chyba, ¿e nie jesteœcie z £obza, to wtedy wszystko
wyjaœnia, zazdroœæ i zawiœæ )! Mnie
cieszy fakt, ¿e coœ siê dzieje, ktoœ siê
stara i komuœ to wychodzi dobrze!
Jak Œwiatowid ledwo co siê utrzymywa³ w okrêgówce, to lecia³a z
ka¿dej strony fala krytyki, wyœmiewali itd. Jak ktoœ w koñcu coœ ruszy³
i mi³o iœæ popatrzeæ jak «nasi» ³adnie graj¹ (na taki Œwiatowid czeka-
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³em od lat), to znowu kogoœ to boli!!
Owszem zdarza siê na meczu, ¿e
ktoœ puœci «wi¹zankê» ale jest to
mo¿e 1-5 osób na 300 co przychodzi
i wk³adaj¹c wszystkich do jednego
worka jest obraŸliwe! Czy to lekarz,
ksi¹dz, polityk, stra¿ak, bezrobotny
itd. wszêdzie znajdzie siê patologia
ale nie znaczy ¿eby wszystkich
wrzucaæ do jednego worka przez
jednego czy kilku debili jak dziesi¹tki s¹ porz¹dni!! Widaæ, ¿e Twój
zakres inteligencji jest w tej kwestii
ograniczony..... Nie musisz lubiæ
pi³ki no¿nej, mog¹ byæ Twoj¹ ulubion¹ dziedzin¹ np. szachy, kosz itd.
ok, rób coœ w tym kierunku, jak Ci
siê uda to pogratulujê na pewno, nie
skrytykujê, ale siedzenie i narzekanie, krytykowanie itp. do niczego
nie prowadzi!! PrzyjdŸ na mecz i
zobacz ilu ludzi obra¿asz tak¹ wypowiedzi¹, ilu osobom zale¿y na
Œwiatowidzie, ile jest kobiet, dzieci
i ilu osobom ubli¿asz!! Jest mo¿liwoœæ np. w przerwie przez mikrofon
powiedzieæ jakie to «zwierzaki na
trybunach» siedz¹ itd. Nie lubisz
pi³ki no¿nej czy tylko Œwiatowida,
masz takie prawo, ale zamilcz jak
nie masz nic m¹drego do powiedzenia!!

dzi³o), jakby by³y pieni¹dze na
ochronê, to takie osoby by nie
wpuszczono i nie mog³y by wnieœæ
alkoholu, nie jestem zwolennikiem
takiego zachowania, ale równie¿ nie
zgodzê siê, ¿e na mecze tylko
chodz¹: «chamy, zwierzaki» itd.
Obra¿aj¹c wszystkich obra¿asz
równie¿ siebie po przekroczeniu
bramy stadionu wtedy i Ty stajesz
siê «zwierzakiem» (tak mo¿na wywnioskowaæ z Twojej wypowiedzi).
Jest odpowiedni lekarz zajmuj¹cy
siê takimi chorobami, idŸ i opowiedz mu o tych «zwierzakach»
dooko³a.... ja ju¿ skoñczy³em i nie
bêdê siê wdawa³ w przepychanki
s³owne... bo widzê, ¿e i tak nie zrozumia³eœ co napisa³em. Pozdro.

- obywatel: Kolego «staszek» ty
chyba chodzisz na jakieœ inne mecze, 1 lub 5 osób to zwierzaki, reszta
to potulne baranki i mamusie z
dzieæmi na rekach. Co za ob³uda.
Przez takich obroñców chamstwo
mo¿ne kwitn¹æ w najlepsze. Mówi¹c szczerze to ja ciê rozumiem. Ty
wyros³eœ wœród tych zwierzaków i
nigdy nie by³eœ wœród prawdziwych
kibiców. Nie masz pojêcia jak wygl¹da prawdziwe kibicowanie.
Swój ci¹gnie do swojego. Amen.

- zdziwiony: 50 osób pijanych?
A to ciekawe...zamkn¹æ stadion? A
jeœli w szkole nauczyciel molestuje
ucznia, to nale¿y zamkn¹æ szko³ê?
Doœæ hipokryzji. Ale co ja siê dziwiê, to takie ³obeskie, kiedy jest dobrze, idzie ku lepszemu, to trzeba
zgnoiæ i wydziwiaæ (nawiasem od
co najmniej 13 lat chodzê na mecze
i nigdy mi w³os w g³owy nie spad³).

- staszek: Z tego co ja widzê, to
z ok. 5 osób bluzga pod wp³ywem
alkoholu (ale nie bêdê siê k³óci³ czy
3 czy 5 czy 6, bo to nie o to mi cho-

- x: Szanowny Staszku, czy tak
trudno Ci jest zrozumieæ, ¿e kibicowanie nie polega na tym, ¿e siê upijesz i bêdziesz rzuca³ bluzgi w trakcie meczu. Powiadasz ¿e to tylko 5
- 6 pijanych na trybunach. A ja Ci
mowie, ¿e 50 albo wiêcej plus chamskie przyœpiewki w wykonaniu ma³olatów, plus tolerowanie tego przez
ca³a resztê i ty masz czelnoœæ tego
broniæ. Zamkniecie tego by³oby najlepszym rozwi¹zaniem.

- staszek: Panie «x», «y» (czy¿by to ta sama osoba?) jesteœ kolejn¹
osob¹ co czytaj¹c nic mu w g³owie
nie zostaje. Bez obrazy ale czytaj¹c
Twoj¹ wypowiedŸ tak mo¿na wywnioskowaæ... Je¿eli uwa¿nie byœ
przeczyta³ co pisa³em (oraz powy¿-
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szy artyku³), wiedzia³byœ o co mi
chodzi³o i o co chodzi prezesowi!
Jeszcze raz mówiê, ¿e tego nie popieram (zachowania kilku pijanych
osób)!!
Po pierwsze nie pijê alkoholu
publicznie, po drugie chodzê na prawie wszystkie mecze (kilkanaœcie
lat), poniewa¿ mam w sercu Œwiatowid i ¿adna grupa bluzgaj¹ca (kilkuosobowa) tego nie zmieni!! Przez
jakiœ czas by³a ochrona i nie jeden
ogl¹da³ z za p³otu mecz, bo ich nie
wpuszczono, niejednokrotnie by³em œwiadkiem jak osoba wyci¹gaj¹ca piwo musia³a je wyrzuciæ do
kosza albo zosta³aby wyprowadzona (ale co Ty mo¿esz wiedzieæ siedz¹c w domu i pierdz¹c w fotel).
Teraz nie ma na to pieniêdzy. Nie
broniê tej grupy bluzgaj¹cej, a ludzi
którzy przychodz¹ i prze¿ywaj¹
mecz, kulturalnie siedz¹c, ciesz¹cych siê z dobrej gry naszego Œwiatowida.
Bluzgaj¹cych znajdziesz wszêdzie czy na «mieœcie», w sklepie,
przychodni, tv, na wszystkich boiskach ca³ej Europy, a i tak¿e na
imprezach organizowanych przez
Dom Kultury, który otrzymuje
ogromne pieni¹dze!! Ale nie znaczy to, ¿e ma na tym cierpieæ dru¿yna, m³odzie¿, dzieci i pozosta³e 250
osób (bo 50 Twoim zdanie Ÿle siê
zachowuje)!! Je¿eli prawd¹ jest, ¿e
Urz¹d Miasta obieca³ pieni¹dze i nie
dotrzyma³ obietnic, to tylko œwiadczy kogo wybraliœmy i czy warto w
przysz³oœci na nich stawiaæ!
Ciekawe gdzie i na które mecze
chodzisz, bo od jakiegoœ czasu jest
s³abo z dopingiem i nie widzia³em
grupy 50 osób œpiewaj¹cych obraŸliwe piosenki!! Nie siejmy k³amstwa, mo¿e by³eœ kiedyœ na jednym
meczu «podwy¿szonego ryzyka»,
gdzie tam ktoœ coœ krzycza³ lub s³ysza³eœ od kogoœ, ¿e ktoœ coœ tam poœpiewa³. Ja na ostatnich meczach zaobserwowa³em kilka pijanych osób,
co jeden przez drugiego coœ tam
krzykn¹³. A „Zamkn¹æ” to mo¿esz
siê Ty, bo oceniasz kogoœ, a wcale
nie jesteœ lepszy od innych, nie znaj¹c kogoœ obra¿asz i niczym nie ró¿nisz siê od tych na trybunach!! Jedyne wyt³umaczenie mo¿e byæ tylko
takie, ¿e pracujesz w Urzêdzie i trzêsie Ci siê rêka, bo Ÿle ktoœ zagospodarowa³ pieni¹dze i zabrak³o na
obiecane Œwiatowidowi i teraz trzeba zmyliæ opiniê publiczn¹, bo ukaza³a siê prawda w gazecie!!? Jak
chcecie to napierajcie obra¿ajcie i
przedstawiajcie swoje k³amliwe racje, ja ju¿ skoñczy³em i nie zamierzam wiêcej wypowiadaæ siê w kwestii ile osób przychodzi pijanych, ile
przeklnie!! Dla mnie siê liczy dobro
dru¿yny i m³odzie¿y, którzy mog¹
zaj¹æ siê treningami i gr¹ czêsto to
ich jedyna rozrywka. TYLKO
ŒWIATOWID!!
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Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 brzmia³o:

„Listopad niecnota rozsiewa b³ota”
Nagrodê wylosowa³a pan Albin Rengwelski z Reska.
Gratulujemy.

