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Kto tu kogo robi
w durnia?
(£OBEZ-gmina). Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego pojawi³o siê
kilka kwestii zwi¹zanych z podrêcznikami szkolnymi. Niektórzy
rodzice maj¹ ju¿ doœæ.

Mieszkañcy
w Resku
czuj¹ siê
niebezpiecznie
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Na co wydano publiczne pieni¹dze

Raport czy pobo¿ne ¿yczenia?
(£OBEZ). Rajcom podczas sesji
przedstawiono Raport z realizacji
programu ochrony œrodowiska dla
gminy £obez za lata 2009-2010.
Teoretycznie w raporcie znajduj¹ siê daty, dla których raport
zosta³ wykonany. Teoretycznie te¿
powinny znajdowaæ siê w nim kwoty, jakie wydano na poszczególne
cele w tym przedziale czasowym. W
praktyce raport nie ma nic wspólnego z rzeczywistoœci¹. Jest jedynie
lista pobo¿nych ¿yczeñ tego, co
mia³o zostaæ zrealizowane od 2004
roku.
Sposób wpisania informacji na
temat realizacji raportu jest tak niejednoznaczny, ¿e trudno czasami
zrozumieæ co autor mia³ na myœli.
Przyk³adowo mo¿na wyczytaæ,
¿e na edukacjê mieszkañców w zakresie mo¿liwoœci i koniecznoœci
oszczêdzania wody w gospodarstwach domowych w analizowanym
okresie realizacji zadañ 2009-2010
gmina i starostwo wyda³y – 100 tys.
z³. W ramach tych pieniêdzy wydawane s¹ materia³y edukacyjne, prowadzone s¹ dodatkowe zajêcia dydaktyczne dla uczniów itd. W³os siê
na g³owie je¿y po przeczytaniu takiej informacji. Nie dziwi wiêc reakcja radnej Marii Pokomedy.
– Edukacja mieszkañców w
zakresie mo¿liwoœci i koniecznoœci
oszczêdzania wody w gospodarstwach domowych. I tutaj mamy
piêkna sumê – 100 tys. z³. To s¹ szacunkowe koszty. Nie przeznaczajmy stu tysiêcy z³ na uczenie mieszkañców jak oszczêdzaæ, tylko mo¿e
wreszcie zróbmy liczniki na wodê
bezpowrotnie zu¿yt¹ za mniejsze
albo za ¿adne pieni¹dze i mieszkañcy sami bêd¹ oszczêdzaæ, bo mieszkañców nie trzeba uczyæ jak oszczêdzaæ. Mieszkañcy potrafi¹ liczyæ
pieni¹dze i wiedz¹, jak oszczêdzaæ
wodê. Nie trzeba 100 tys. z³ wydawaæ na edukacjê. Uwa¿am to za
absolutnie zbêdne. To jest jedna
sprawa, druga sprawa – raport z realizacji ochrony œrodowiska – brakuje mi sprawozdania z tego, co robi
nasza Stra¿ Miejska w sprawie
ochrony œrodowiska. Chodzi mi o
spalanie plastików, ile osób zosta³o
stwierdzonych na wywo¿eniu œmieci do lasu. Czy s¹ takie rzeczy, czy
jest jakaœ statystyka i czy nasza
Stra¿ Miejska pracuje w tym kierunku? - dopytywa³a radna Maria Pokomeda.
Radny Henryk Stankiewicz
zwróci³ uwagê, ¿e zgodnie z tytu³em
raport jest za ubieg³y rok.
– Spojrza³em na raport w innej
gminie i tam nie jest napisane tak jak

tu, ¿e 22 miliony z³ na rozbudowê
sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. W
raporcie tamtej gminy jest napisane,
¿e od 2008 do 2010 zosta³y wykonane okreœlone zadania za okreœlon¹
cenê z zaznaczeniem poszczególnych pozycji. W tym raporcie jest
napisane, ¿e w okresie 2009-2010
wydatkowano 22 miliony na rozbudowê sieci. Proszê mi pokazaæ, jakie inwestycje zosta³y wykonane i
proszê nie mówiæ, ¿e to jest od 2004
roku. Tu wyraŸnie jest napisane, ¿e
to jest od 2009 do 2010 r. To samo
jest z przy³¹czami. Iloœæ korzystaj¹cych osób z oczyszczalni wynosi –
90, ale przy³¹czy kanalizacyjnych
wykonano 150 w ci¹gu tych dwóch
lat, natomiast przy³¹czy wodoci¹gowych 137. Chcia³bym wiedzieæ,
jakim cudem w ci¹gu tych dwóch lat
zosta³o zrobionych tyle przy³¹czy.
Ogl¹da³em raport z innej gminy,
zosta³ zrobiony inaczej. Raport robiony przez naszych urzêdników
dwa lata temu
by³ bardzo dobry. Nie wiem dlaczego teraz zosta³o to zlecone komu
innemu. Uwa¿am, ¿e niepotrzebnie
wydano 1780 z³, mo¿na by³o to zleciæ naszym pracownikom po godzinach pracy – powiedzia³ radny.
Z wyjaœnieñ pracowników magistratu wynika³o, ¿e wprawdzie
generalnie raport odnosi siê do lat
2009 -2010, jednak jest w nim kolumna, w której zaznaczony jest rok
2004-, co oznacza, ¿e termin realizacji wszelkich zadañ jest od 2004
roku – czyli od momentu, gdy powstawa³y plany (program uchwalony by³ jednak rok póŸniej). Oznacza
to, ¿e zapisane w raporcie koszty
odnosz¹ siê do wszystkich inwestycji od 2004 roku (a nie jak sugerowa³by tytu³ raportu 2009-2010) i nie
dotycz¹ tylko samej gminy £obez
(choæ tytu³ sugeruje coœ innego). S¹
to wiêc szacunkowe koszty na ca³oœæ zadania od roku 2004. Nie
mo¿na wiêc, jak podkreœlono – odnieœæ siê do nich w sposób realistyczny. Jest to szacunek przepisany z 2005 roku.
Szacunkowe koszty odnosz¹ siê
równie¿ do edukacji. Tote¿ wcale
nie dotycz¹ lat 2009-2010 i nie dotycz¹ tylko gminy i nie tylko gmina
ponosi koszty. Ze strony gminy
kampania ogranicza siê do informowania na stronach internetowych, na
tablicach og³oszeñ, je¿eli jest akcja
np. dotycz¹ca azbestu, s¹ równie¿
informowani so³tysi – przy takich
kampaniach rzeczywiœcie trudno
wydaæ 100 tys. z³, nawet gdyby ktoœ
bardzo siê stara³.
Radnego Marcina Æwik³ê zain-

teresowa³a kwota przeznaczona dla
s³u¿b ratowniczych. Z raportu wynika³oby, ¿e otrzyma³y milion z³. Kierownik wydzia³u Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
Ewa Ciechañska odpar³a, ¿e i to jest
tylko kwota szacunkowa i nie s¹ to
tylko œrodki gminy.
– Wystarczy, ¿e stra¿ po¿arna
kupi jeden samochód do akcji i
kwota ta jest ju¿ prawie wykonana.
To s¹ kwoty zaplanowane od 2004
roku i dalej do realizacji zadania.
Nie s¹ wiêc to kwoty faktyczne do
wydatkowania przez gminê, ale
wszystkie jednostki zarówno inwestorów, przedsiêbiorców, jak i inne
jednostki, które korzystaj¹ z tego
sprzêtu – wyjaœni³a.
Obraz jeszcze bardziej robi siê
zamazany, gdy siêgnie siê do raportu. Jest w nim napisane: „Uzupe³nianie sprzêtu i materia³ów dla s³u¿b
ratowniczych”, jako realizatorów
podany jest Urz¹d Miejski i Stra¿
Po¿arna, ale ju¿ w dodatkowych
informacjach jest napisane: „Uzupe³nianie sprzêtu i doposa¿enie realizowane jest w ramach bud¿etu
Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie”. Wszystko by³oby piêknie, gdyby nie to, ¿e
pañstwowa stra¿ z bud¿etem gminy
nie nic wspólnego, chyba, ¿e gmina
coœ stra¿akom zawodowym zasponsoruje. Gmina za to odpowiedzialna jest za OSP i tutaj na ten temat nie
ma ani s³owa.
Radny Marek Rokosz zwróci³
uwagê, ¿e najlepiej by³oby usun¹æ z
raportu szacunkowe koszty gminy,
które wzbudzaj¹ najwiêcej kontrowersji. Wówczas w raporcie by³yby
tylko ewentualne zadania do wykonania oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
- Tutaj padaj¹ cyfry oderwane od
rzeczywistoœci. One budz¹ kontrowersje czasami uzasadnione, czasami nieuzasadnione. Tu nie ma dla
nas tak naprawdê ¿adnej informacji
– powiedzia³.
Radna Maria Pokomeda doda³a:
– S³uchaj¹c tych wyjaœnieñ,
chcia³abym zapytaæ, ile jest tu prawdy, ile pobo¿nych ¿yczeñ. Nie wiem,
po co to w ogóle dostaliœmy i analizujemy, bo okazuje siê, ¿e jednych
rzeczy mamy nie braæ pod uwagê, bo
to szacunkowo. To mo¿e nastêpnym
razem nie zamawiajmy i nie p³aæmy
za coœ, co nie jest prawd¹, co jest
pobo¿nym ¿yczeniem chyba.
Je¿eli to ma byæ tylko coœ odfajkowane statystycznie, to mo¿e nie
róbmy tego i nie p³aæmy z naszych
publicznych pieniêdzy za takie rzeczy – zaapelowa³a.

Do s³ów radnych przy³¹czy³ siê
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki, który odpar³,
¿e faktycznie, treœci raportu s¹ bardzo mizerne. Uzna³, ¿e na przysz³oœæ nale¿y zastanowiæ siê, czy
treœæ raportu, która zaciemnia rzeczywisty obraz, powinna byæ poddana publicznej debacie.
Z naszej strony zwróciliœmy
uwagê na kilka innych szczegó³ów
odnoœnie rozwoju szlaków turystycznych i œcie¿ek dydaktycznych
na terenach „interesuj¹co przyrodniczo gminy” (pisownia oryginalna)
od roku 2004 do trudno powiedzieæ
którego, albowiem w raporcie tego
nie ma, za któr¹ odpowiada Urz¹d
Miejski. Wpisano tu kwotê od 50
tys. z³ do 200 tys. z³. Jest tu te¿ Leœna
Œcie¿ka Edukacji Ekologicznej,
któr¹ budowa³o raczej Nadleœnictwo, a nie gmina, ale skoro ju¿ jest
wpisany Urz¹d, to warto by³oby, aby
ktoœ zauwa¿y³, ¿e od dawna nie ma
wejœcia na wie¿yczkê widokow¹ na
owej œcie¿ce. O zawalonych mostkach na szlakach nie warto nawet
wspominaæ.
MM
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Zamiast remontowaæ
– lepiej oddaæ
(£OBEZ). Radni miejscy zadecydowali, ¿e lokal przy ul. Komuny Paryskiej 2/8 przestaje byæ
lokalem socjalnym. Ze wzglêdu na
bardzo z³y stan techniczny gmina
pozby³a siê go ze swojego zasobu.
Z uzasadnienia do uchwa³y czytamy, ¿e lokal ten jest lokalem o
niskim standardzie. Po³o¿ony jest
na I piêtrze budynku, sk³ada siê z
jednego pokoju o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 13,32 m.kw.
Nie posiada WC. Ze wzglêdu na
bardzo z³y stan techniczny lokalu,

czyli: zawilgocenie œcian, zniszczon¹ pod³ogê, widoczny czêœciowo strop, wymagaj¹ca wymiany stolarka okienna i drzwiowa, zniszczona instalacja elektryczna oraz du¿y
koszt remontu przedmiotowego
mieszkania, zasadne jest wy³¹czenie lokalu z zasobów komunalnych
i przekazanie pomieszczenia w celu
polepszenia warunków mieszkaniowych dla rodziny s¹siaduj¹cej z tym
mieszkaniem. Rodzina ta wykona
remont we w³asnym zakresie i pokryje zad³u¿enie czynszowe.
MM

£obez rozpocznie
wspó³pracê
z miastem Istra
Radni na ostatniej sesji rady
Miejskiej w £obzie podjêli uchwalê
dotycz¹ca rozpoczêcia wspó³pracy
partnerskiej pomiêdzy Gmin¹
£obez a miastem Istra (Federacja
Rosyjska).
W wyniku wspó³pracy pomiêdzy podmiotami
planowana jest integracja regionów w dziedzinie
kultury, nauki, oœwiaty i sportu. Strony bêd¹ wspieraæ organizacjê i wymieniaæ siê doœwiadczeniami
dotycz¹cymi pracy w warunkach samorz¹du lokalnego. Ponadto strony bêd¹ wspieraæ wspó³pracê
miêdzy œrodkami masowego przekazu swoich regionów oraz oka¿¹ pomoc w organizowaniu grup
turystycznych i w przeprowadzaniu zawodów
sportowych. Strony bêd¹ tak¿e wspieraæ zacieœnienie i rozwój przyjaznych stosunków miêdzy mieszkañcami oraz organizacjami spo³ecznymi i m³odzie¿owymi swoich regionów.
PJ
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So³tysi naszego powiatu – Zenobia Krzak, so³tys Wojtaszyc.

Potrzebne s¹ chodniki
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim. Tym razem rozmawiamy
z Zenobi¹ Krzak, so³tysem Wojtaszyc, w gminie Dobra.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Pieniêdzy so³eckich mieliœmy
w tym roku ponad 13 tys. z³. W³aœnie
remontujemy budynek na œwietlicê
wiejsk¹. Zosta³ nam przekazany
budynek po by³ej remizie i teraz
w³asnymi si³ami i z pieniêdzy so³eckich chcemy zrobiæ ³adn¹ œwietlicê.
Do³¹czaj¹ nam w³aœnie wodê, zakupiliœmy zbiornik na szambo oraz
polbruk, który wy³o¿ymy ko³o
œwietlicy. Tê remizê dostaliœmy
doszczêtnie zrujnowan¹, wielu siê
œmia³o, co tam zrobimy, ¿e nic z tego
nie bêdzie. Teraz ju¿ to wygl¹da
coraz lepiej, budyneczek jest ju¿
coraz ³adniejszy. Trzeba jeszcze
po³o¿yæ tynk, po³o¿yliœmy na pod³odze p³ytki, teraz trzeba jeszcze
po³o¿yæ fugê. Mamy tam wyposa¿enie takie typowo kuchenne. Kupiliœmy te¿ za nasze pieni¹dze ³awki i
sto³y. Zakupiliœmy dla dzieciaków
huœtawkê i piaskownicê. Pomalowaliœmy te¿ wszystko na placu zabaw. Ttrawy wykasza u nas pracownik, chocia¿ kiedyœ by³o kilka pañ
pracuj¹cych tu i wtedy wioska by³a
zadbana. Dokonujemy te¿ nasadzeñ
kwiatów i krzewów. My boisko do
pi³ki no¿nej. Robiliœmy ostatnio
do¿ynki we wsi. Mieliœmy zespó³,
by³ poczêstunek, oraz zabawa do
póŸnych godzin nocnych. Wczeœniej robiliœmy dzieñ dziecka. Kupiliœmy te¿ du¿y namiot za pieni¹dze so³eckie, nie przeszkadza³ nam
wiêc deszcz podczas zabawy.

Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Chcielibyœmy doposa¿yæ œwietlicê. Najbardziej w wiosce potrzebne s¹ chodniki. Pisa³am podanie,
lecz na razie nic to nie da³o. Chocia¿
z jednej strony jest potrzebny. Jest to
d³uga wioska a chodniczka mamy
kawa³eczek od szko³y do koœcio³a.
Dzieci chodz¹ ulic¹, du¿o tirów tu
przecie¿ jeŸdzi. Jest to niebezpieczne. Dosta³am te¿ odpowiedŸ, ¿e nie
wszêdzie siê chodnik zmieœci, musia³by byæ rwany, raz z jednej strony
raz z drugiej. Ale przecie¿ jest to
lepsze ni¿ brak chodnika. W Bienicach, w B³¹dkowie, chodniki zrobili, u nas te¿ taki powinien byæ.
Chcielibyœmy te¿ aby ta wioska by³a
coraz ³adniejsza. Bêdziemy systematycznie dosadzaæ krzewy i kwiaty. Za œwietlic¹ jest te¿ zaroœniêty
plac. Jest to gminny teren, myœlimy
o zagospodarowaniu go. By³oby to
fajne miejsce na wspólne imprezy
czy festyny, byœmy tam kilka ³awek
zrobili, stolików, mo¿e nawet plac
do tañczenia wybetonowali. Na razie czekamy, musimy na to uzyskaæ
zgodê z gminy. Nastêpn¹ imprezê
jak¹ zorganizujemy bêd¹ miko³ajki,
mo¿e ju¿ w œwietlicy wiejskiej.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Najwiêkszym problemem jest
to, ¿e nikt nie chce pomagaæ we wsi.
Nie ma czynów spo³ecznych. Ostatnio ktoœ nam pojeŸdzi³ po boisku do
pi³ki no¿nej samochodami. Urz¹dzili sobie jakieœ wyœcigi czy coœ.
Szkoda te¿, ¿e nie bêdzie ju¿ funduszy so³eckich. Teraz na przysz³y rok
dostaniemy
nieporównywalnie
mniej pieniêdzy.
PJ

Szko³y ³ami¹
prawa cz³owieka?
(£OBEZ). Mimo i¿ w roku
ubieg³ym Trybuna³ w
Strasburgu orzek³, ¿e
Polska ³amie Europejsk¹
Konwencjê Praw
Cz³owieka i
Podstawowych
Wolnoœci, nie oferuj¹c
uczniom lekcji etyki
zamiast religii, nic w tej
kwestii nie zmieni³o siê
do dzisiaj.
W czerwcu ubieg³ego roku Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu wyda³ wyrok, z którego wynika,
¿e jeœli uczniowie, którzy nie
uczêszczaj¹ na religiê, nie maj¹
mo¿liwoœci wyboru etyki, to naruszana jest Europejska Konwencja
Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoœci.
Etyki w szko³ach nie ma, podobnie jak teoretycznie nie ma dyskryminacji religijnej, bo teoretycznie
ma wybór – albo lekcja religii albo
nic. W praktyce to ¿aden wybór.
Uczniowie uczêszczaj¹cy na religiê
maj¹ mo¿liwoœæ podniesienia œredniej oceny. Uczniowie, którzy z ró¿nych wzglêdów na religiê nie
uczêszczaj¹, s¹ poza klas¹ – w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Nie
wszystkie lekcje religii odbywaj¹
siê na pierwszej b¹dŸ ostatniej lek-

cji. Uczeñ wiêc mo¿e sobie posiedzieæ np. na korytarzu.
- Podczas uroczystoœci rozpoczêcia roku szkolnego nie by³o
wzmianki na temat, ¿e jeœli znajdzie
siê siedmiu uczniów, którzy chcieliby uczêszczaæ na lekcje etyki, to
szko³a ma obowi¹zek tak¹ lekcjê
przeprowadziæ. Sk¹d szko³y
wiedz¹, ilu uczniów wybra³oby etykê? Nie wiedz¹, bo nigdy nie by³o
takiej mo¿liwoœci, nigdy uczniowie
nie mieli wyboru pomiêdzy religi¹ a
etyk¹. Czêœæ zapewne uczêszcza na
religiê tylko po to, aby podnieœæ sobie œredni¹. Nie wiadomo, czy nie
wybraliby etyki. Czy brak wyboru
nie jest dyskryminacj¹ religijn¹? W
gminie £obez s¹ cztery wyznania, a
preferuje siê tylko jedno. Pozostaj¹
te¿ ateiœci – powiedzia³a Czytelniczka, która zg³osi³a nam problem.
Uczniowie, którzy nie chodz¹ na
religiê, nie maj¹c przy tym mo¿liwoœci uczêszczania na zajêcia z etyki maj¹ zmniejszone szanse na poprawienie sobie œredniej.
W przypadku etyki zorganizowanie lekcji nie jest czymœ niezmiernie trudnym. Gdy jest siedmiu
chêtnych uczniów, wówczas za organizacjê zajêæ odpowiada dyrektor, jeœli jest co najmniej trzech –
wówczas za zorganizowanie zajêæ
odpowiada gmina.
Jak siê dowiedzieliœmy, z nauczycielem etyki w £obzie te¿ nie
by³oby problemu, bo akurat taki jest
i uczy w Szczecinie.
MM
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Koniec z przystani¹ alkoholow¹

Miasto zakazów
(£OBEZ). Podczas
ostatniej sesji Rady
Miejskiej uchwalono
nowe zakazy. Radni
zdecydowali, by
wprowadziæ zakaz
spo¿ywania alkoholu
w kolejnych punktach w mieœcie.
Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z
dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi rada gminy mo¿e wprowadziæ czasowy lub
sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania,
spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w innych ni¿
przewidzia³ ustawodawca miejscach i obiektach.
Rada Miejska w £obzie wprowadzi³a tak¹ uchwa³ê w dniu
31.03.2009 r. do tej uchwa³y na
ostatniej sesji zosta³y dodane kolejne punkty, a tym samym miejsca, w
których zakazuje siê spo¿ywania
alkoholu na terenie miasta £obez:
1. Plac Sybiraków z wy³¹czeniem wydzielonej za pomoc¹ ogrodzenia czêœci skweru zajmowanego
przez „ogródek piwny”.
2. Promenada nad rzek¹ Reg¹ –
odcinek od mostu na ul. Obroñców
Stalingradu do ul. Segala, po obu
stronach Regi.
3. Teren obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki numer 120/11 w obrêbie 1 miasta
£obez oraz czêœæ dzia³ki 37/1 w
obrêbie 1 miasta £obez przy ul.
Niepodleg³oœci - stare boisko z
przystani¹ kajakow¹. (Zakaz, o którym mowa, nie obowi¹zuje w razie
wydania jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych w tym miejscu).
4. Zieleniec „Wyspa ko³o nadleœnictwa” oznaczona dzia³k¹ nr
452 w obrêbie 2 miasta £obez.
Przy podejmowaniu tej uchwa³y
rozgorza³a dyskusja miêdzy radnymi. By³y zdania za przyjêciem
uchwa³y jak i przeciw. Pierwsza
pytanie zada³a radna Maria Pokomeda, która dopytywa³a o s³usznoœæ
zmian w uchwale – czy to, ¿e wprowadzimy takie zakazy, bêdzie mia³o
jakieœ odzwierciedlenie w rzeczywistoœci, czy Stra¿ Miejska bêdzie
w stanie kontrolowaæ te miejsca?
Jako kolejny g³os zabra³ radny
Bogdan Górecki – m³odzie¿ nie

mo¿e nigdzie wyjœæ, kawiarnie upadaj¹, a co
zrobiæ z towarzystwem,
które chcia³oby wypiæ
legalnie, mówiê tu o
doros³ej m³odzie¿y. Co
z tego, ¿e wprowadzimy zakaz. De facto
piwo pije siê wszêdzie.
Mo¿e pomyœlmy o
miejscu gdzie m³odzie¿
mog³aby wypiæ to piwo.
Radny Janusz Skrobiñski by³ przeciwny
zakazom – £obez staje
siê miastem, w którym
zaczynaj¹ obowi¹zywaæ same zakazy. Nie
mo¿emy ganiaæ m³odzie¿y z k¹ta w k¹t. Nie
mo¿emy patrzeæ na
wszystkich przez pryzmat jakiegoœ ³obuza.
S¹ tacy, którzy chc¹ siê
spotkaæ kulturalnie ze
znajomymi. A my zaraz
wprowadzaj¹c zakaz bêdziemy ich
ganiaæ jak bandytów. To nie o to
chodzi.
Radny Marcin Æwik³a stan¹³ po
drugiej stronie, mówi¹c i¿ takie
miejsca jak przystañ kajakowa to
miejsca, w oparciu których miasto
stara siê budowaæ swoj¹ wizytówkê.
Mówi³ te¿, aby nie tworzyæ miejsc
gdzie mo¿na spo¿ywaæ alkohol.
Stwierdzi³, ¿e m³odzie¿ po prostu
nie powinna go piæ.
Zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych w wymienionych miejscach w mieœcie wprowadza siê ze
wzglêdu na ich rekreacyjny charakter. Tytu³ uchwa³y mówi tak¿e o niektórych miejscach w £obzie. Ale
czy s³owo „niektórych” jest odpowiednie? Stare boisko, przystañ,
wyspa, promenada, skwerek, w parkach piæ nie mo¿na tak¿e. Na pierwszy rzut oka wiêc nie mo¿na nigdzie
piæ. Zakazy wprowadza siê bardzo
³atwo. Wiêc teraz ci, którym wolno
wypiæ, bêd¹ œcigani przez policjê
czy Stra¿ Miejsk¹ jak bandyci i
przestêpcy.
S³uszne wydaj¹ siê opinie niektórych radnych, którzy byli przeciwni tej uchwale. Nikt nie jest za
spo¿ywaniem alkoholu przez nieletnich. To rzecz oczywista i nie podlegaj¹ca dyskusji. Ale co ze starsz¹
m³odzie¿¹? Czy nie jest tak, ¿e teraz
wszystkich wrzucono do jednego
worka? Ogródek piwny u nas niestety nie funkcjonuje. Jest du¿o m³odzie¿y, potrzebuj¹ spotkaæ siê ze
znajomymi, porozmawiaæ a przy
tym wypiæ piwo. Jest du¿o takich
ludzi, którzy potrafi¹ zrobiæ to na-

prawdê kulturalnie. W domu nie
chc¹ piæ przy rodzicach itd. chc¹ to
zrobiæ ze znajomymi. W £obzie nie
maj¹ niestety gdzie. Miasto nie ma
do zaoferowania takiego miejsca.
Kawiarnie np. s¹ zamykane. Mo¿e
wiêc najlepszym rozwi¹zaniem by³oby w³aœnie wydzielenie miejsca,
w którym mo¿na kulturalnie spo¿ywaæ alkohol. Nie mo¿na patrzeæ na
wszystkich przez pryzmat jednego
czy drugiego cz³owieka, który wypije i bêdzie rozrabia³. Owszem
s³uszny wydaje siê zakaz spo¿ywania alkoholu na przystani kajakowej, to nie jest miejsce do picia,
miejsce to ma s³u¿yæ kajakarzom.
Choæ miejsce to do spotkañ i wypicia piwa jest tak naprawdê bardzo

mi³e. Nie powinno wiêc dziwiæ, ¿e
jest chêtnie odwiedzane w tych celach. Spokojne, na uboczu, nie ma
tam domów i mieszkañ. Ale na Redze i w³aœnie takich punktach miasto opiera swoj¹ wizytówkê, wiêc
zakaz spo¿ywania alkoholu wprowadzony w tym miejscu ma solidne
oparcie w argumentach. Swoj¹
drog¹ kosz na œmieci powinien tam
staæ, bez wzglêdu na to czy mo¿na
tam piæ, czy te¿ nie.
W temacie zakazu spo¿ywania
alkoholu na terenie miasta potrzeba
wypracowania kompromisu, jasnego pokazania gdzie nie mo¿na tego
robiæ, a gdzie mo¿na. Niestety zrobiono tylko to pierwsze.
Piotr Jachym

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny wyrokiem z dnia 25 lipca 2011r. Sygn. akt II K 214/11 skaza³

Jaros³awa Stolarczyka

s. Janusza i Wies³awy, ur. 20.05.1972 r. w Resku na karê 7 (siedmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym na
okres 5 (piêciu) lat, oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w „Tygodniku £obeskim” za to, ¿e:
w dniu 11 kwietnia 2011r. o godzinie 18.00 na drodze publicznej
Wêgorzyno – Podlipce kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego
wobec niego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z
dnia 29 czerwca 2010r., sygn. akt II K 178/10, zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 lat tj. o czyn
z art. 178a par.2 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 par. 2 k.k..
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REKLAMA
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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

tygodnik ³obeski 13.9.2011 r.

NASI MIESZKAÑCY

Str
Str.. 7

Wyprawa na Kresy Wschodnie (cz. 4)
Nie omijaj¹ tego zamku hordy
turecki i tatarskie, bo zamek swoj¹
potêg¹ jakby prowokowa³ wroga.
Nie by³ on jednak ³atwy do pokonania. Po³o¿enie wspania³e, z jednej
strony rzeka, z drugiej wzgórza, a
mury siêgaj¹ 8 metrów. Gdy Turcy
ponawiaj¹ kolejny najazd (1673),
sam su³tan prowadzi³ ogromn¹ nawa³ê. Hetman Jan Sobieski obmyœli³
taktykê walki i okopa³ siê pod Chocimiem w 40 000 wojska. Sam poprowadzi³ piechotê do szturmu, a
gdy do walki wesz³a husaria, Turcy
w nogi przez most na Dniestrze.
Most siê ³amie, Turcy ton¹, reszta w
pop³ochu ucieka.
Zwyciêstwo pod Chocimiem
wprowadzi Jana Sobieskiego na
tron Polski. Jako ju¿ król Polski i
jako zwyciêzca w odsieczy wiedeñskiej, uratuje chrzeœcijañstwo w
Europie. Tym samym uchroni przed
zalewem islamu. (Dziœ 15.08.) Przy
takiej okazji warto wspomnieæ o bi-

twie warszawskiej. Zwyciêstwo
Wojska Polskiego nad bolszewikami te¿ os³oni³o Europê przed zalewem komunizmu.
Wêdruj¹c po „Zielonej Ukrainie” podziwialiœmy bezkres zieleni, jakim g³êbokim korytem wije siê
rzeka Zbrucz, jak dostojnie p³ynie
sobie rzeka Dniestr. Byliœmy w
miejscu, gdzie Zbrucz wpada do
Dniestru, a tam mieszka³em przed
wojn¹ i stamt¹d wywieŸli mnie na
Sybir. Trochê ³ez polecia³o.
Polskie Kwiaty
- fragmenty:
„Bo gdzieœ daleko st¹d
Zosta³ rodzinny dom
Tam jest najpiêkniej
Tam w³aœnie teraz
Rozkwit³y kwiaty .....
....Pod Polskim niebem
w szczerym polu wyros³y
ojczyste kwity
w ich zapachu, w urodzie
jest Polska...

Trasa naszej wyprawy na Kresy Wschodnie

Nad Dniestrem
Wjechaliœmy do Lwowa – starej
stolicy Podola. Spotkanie z przewodnikiem, potem krótki objazd
starówki i rzut okiem z autokaru na

Z pó³nocy na po³udnie p³ynie rzeka Zbrucz, z zachodu
na wschód p³ynie Dniestr.
Za Zbruczem by³ ZSRR, a za Dniestrem - Rumunia.
Trasa przejazdu wiod³a:
1. Zamoœæ
8. Kamieniec Podolski
2. Hrebenne
9. Chocim
3. Olesko
10. Trembowla
4. Podhorce
11. Lwów
5. Poczajów
12. ¯ó³kiew
6. Krzemieniec
13. Hrebenne
7. Zbara¿
14. Zamoœæ

Cmentarz Orl¹t

Lwów. Teraz nastêpuje sentymentalne zwiedzanie dwóch cmentarzy
– £yczakowskiego i Orl¹t.
Zbigniew Kêdra
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Mieszkañcy w Resku czuj¹ siê
niebezpiecznie
Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Resku,
radni podjêli temat
bezpieczeñstwa
mieszkañców miasta.
Temat do tablicy wywo³a³a radna Renata Kulik.
– Coraz wiêksza liczba mieszkañców zg³asza, ¿e nie czujemy siê
bezpiecznie w Resku. Rodzice boj¹
siê o swoje dzieci. Nie widaæ policjantów patroluj¹cych miasto. Czy
s¹ w naszym mieœcie patrole nocne?
Nie wymyœlamy sobie, ¿e jest niebezpiecznie, to nie s¹ puste s³owa,
podam kilka przyk³adów. Ostatnio
w godzinach nocnych zosta³y wyrwane parapety w dwóch sklepach
w centrum Reska. Przecie¿ to nie
trwa chwilê. Jednak nie by³o ¿adnej
interwencji. M³odzie¿ tak¿e popisuje siê samochodami. np. gdy w tym
tygodniu nie by³o pr¹du w mieœcie.
Œcigaj¹ siê ulicami, piski opon itd. powiedzia³a.
Radnej wtórowa³ Stanis³aw Buczek.
- Mieszkañcy narzekaj¹, ¿e Ÿle
dzieje siê w Resku, i ¿e jest niebez-

piecznie. Róbcie tak aby w nocy,
podczas imprez, weekendów, by³y
patrole. Wiecie przecie¿, gdzie jest
niebezpiecznie - doda³ radny.
Odpowiedzi radnym udzieli³
kierownik reskiej policji, który wyjasni³, ¿e w Resku nie ma komisariatu, tylko posterunek. Policjanci pracuja zmianowo, a wówczas, gdy
dokonano zniszczeñ nie by³o niestety patrolu.
Radni apelowali o skoordynowanie pracy miejscowej policji.
Podczas rozmów coraz bardziej
przychylali siê do pomys³u zamontowania monitoringu w mieœcie.
Jednak jeœli taki mia³by powstaæ to
dopiero w przysz³ym roku, jeœli znalaz³yby siê na niego pieni¹dze w
bud¿ecie.
- W tym roku przygotujemy ofertê, dotycz¹c¹ monitoringu w naszym mieœcie. Przedstawimy radnym ofertê mówi¹c¹ o tym co i za ile
mo¿na zrobiæ. Monitoring mia³by
byæ w centrum miasta. Nie jest to
jednak stuprocentowe rozwi¹zanie.
Trzeba jednak próbowaæ wszystkich sposobów, aby zwiêkszaæ bezpieczeñstwo mieszkañców. Kiedyœ
to by³o bardzo drogie. Teraz s¹ to ju¿
tañsze rzeczy. Chodzi tak¿e o obs³u-

gê monitoringu. Sprawdzi³ siê on
np. w szkole – mówi³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Monitoring na pewno podnosi
bezpieczeñstwo, na pewno te¿ pomaga w pracy policji. Jest on stosowany w wielu miastach. Jednak tam,
gdzie bêdzie zamontowany, bêdzie
bezpieczniej. Nie wszêdzie jednak
mo¿na go za³o¿yæ. Inna rzecz, ¿e
monitoring nie jest lekiem na ca³e

z³o. Wa¿na jest tak¿e jakoœæ sprzêtu.
Na kamery i monitoring, na pewno te¿ mo¿na znaleŸæ „sposób”, kto
bêdzie chcia³ dalej niszczyæ coœ w
mieœcie to po prostu to zrobi. Monitoring wiêc ma swoje plusy i minusy
a przed radnymi w Resku na pewno
wa¿na decyzja. Bêd¹ musieli zdecydowaæ czy wydaæ pieni¹dze na ten
cel, czy te¿ nie.
PJ

Nie ma so³ectwa, ale mieszkañcy ju¿ dzia³aj¹
Wieœ Komorowo do niedawna
by³a czêœci¹ so³ectwa £abuñ Wielki. Mieszkañcy jednak czuli siê
pokrzywdzeni, uwa¿ali, ¿e ich
wieœ jest zaniedbywana, pomijana, na jednej z sesji Rady Miejskiej w Resku wywalczyli od³¹czenie od so³ectwa i utworzenie
w³asnego.
So³ectwo jeszcze nie powsta³o,
wieœ nie ma jeszcze so³tysa, ani rady
so³eckiej. Do tego potrzebna jest
uchwa³a Rady Miejskiej, nastêpnie
wybory. Mieszkañcy jednak ju¿ pracuj¹ na rzecz wsi, ju¿ pokazuj¹, ¿e
s³usznym by³o od³¹czenie siê od
£abunia Wielkiego. Na przestrzeni
trzech ostatnich miesiêcy wieœ
zmieni³a siê diametralnie. Odnowiono plac zabaw, odmalowano
wszystkie stoj¹ce tam urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zabawy dzieciom. trawa
pieknie i równo przystrzy¿ona.
Mieszkañcy w³asnymi si³ami zrobili du¿e boisko do pi³ki no¿nej i siatkowej. Wygl¹da to imponuj¹co.
Obok postawiono drugi plac zabaw
dla najm³odszych. Niedaleko powstaje w³aœnie drewniana wiata z

³awkami i stolikami. Wszelkie prace wykonywane s¹ w czynie spo³ecznym, przy zaanga¿owaniu
mieszkañców.
- Wszystko robimy w³asnymi
si³ami. Boisko zrobiliœmy sami.
Dogadaliœmy siê z prezesem PECU,
który u¿yczy³ nam spych. Wypchnêliœmy i wyrównaliœmy nim ca³y plac,
na którym teraz mamy boisko do
pi³ki no¿nej i siatkówki. Kupiliœmy
wiêc tylko paliwo, potem trawê,

prace wykonaliœmy sami - w czynie
spo³ecznym. Jeœli chodzi o drewnian¹ wiatê, tê obok placu zabaw, j¹
tak¿e zrobiliœmy sami. Dostaliœmy
tylko materia³ od Nadleœniczego.
Potem kupiliœmy blachê na dach.
Mieszkañcy obudzili siê, maj¹ chêci do wspólnej pracy, chc¹ coœ
wspólnie zrobiæ. Bêdziemy walczyæ
wspólnie o dobro i piêkno naszej wsi
– mówi³ jeden z mieszkañców Komorowa.
PJ

Z ¯YCIA POWIATU
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Pomnik rosyjskiego
pilota wœród krów
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Kto tu kogo robi
w durnia?
(£OBEZ-gmina). Wraz
z rozpoczêciem roku
szkolnego pojawi³o siê
kilka kwestii zwi¹zanych
z podrêcznikami
szkolnymi. Niektórzy
rodzice maj¹ ju¿ doœæ.

Dostaliœmy sygna³ od Czytelników naszej gazety o zaniedbanym pomniku rosyjskiego pilota
w Borkowie Wielkim.
Mowa o pomniku rosyjskiego
pilota Aleksandra Kolesnikowa; To
tutaj rosyjski ¿o³nierz zgin¹³ podczas II wojny œwiatowej. Dziœ miejsce pochówku tego cz³owieka znajduje siê na kawa³ku trawy miêdzy
pas¹cymi siê krowami. Jest tylko
ogrodzone elektrycznym „pastuchem”. Stan pomnika bulwersuje
wielu mieszkañców Borkowa jak i
ca³ej gminy Radowo Ma³e.
- Oko³o 20 lat temu przyjecha³a

tu matka pilota. Widz¹c, jak pomnik
jest zadbany, wyg³osi³a piêkne przenmowienie. Z³o¿y³a wszystkim podziêkowania. Cz³owiek ten poleg³
na naszej ziemi i jesteœmy mu winni
pamiêæ i wdziêcznoœæ. Sami chcielibyœmy, aby nasze groby np. na
Wschodzie by³y zadbane. Dziœ wygl¹da to tragicznie, krowy chodz¹ i
robi¹ kupê obok pomnika – powiedzia³a Czytelniczka naszej gazety.
Nie mo¿na te¿ zrzucaæ ca³ej
winy na w³aœcicieli tej ziemi. Mo¿e
warto pomyœleæ o przesuniêciu pomnika w jakieœ wydzielone miejsce?
PJ

Co z funduszami so³eckimi
(WÊGORZYNO). W œrodê w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego o godz. 12.00 rozpocznie siê
posiedzenie Komisji Spraw Spo³ecznych.
Cz³onkowie komisji spotkaj¹ siê

z so³tysami w sprawie planowania i
wydatkowania œrodków z funduszu
so³eckiego oraz nad wypracowaniem wniosków do przysz³orocznego bud¿etu.
op

OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Zajezierze gm. £obez Dzia³ka
budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265 547

£abuñ Wielki. Jednorodzinny.
Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej
245 m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu pilnego wyjazdu - niska cena (
koszty w³asne ). tel. 600 265 547

– Dlaczego ka¿e nam siê wydawaæ pieni¹dze na æwiczenia, z
których w ci¹gu dwóch lat wykorzystane by³o zaledwie 5 proc.? W tym
roku czêœæ z nas – rodziców nie
kupi³a æwiczeñ. Nie widzimy powodów, dla których mielibyœmy wydawaæ kilkanaœcie z³otych za coœ, co
nie bêdzie u¿ywane, albo u¿ywane
tylko w niewielkim procencie. Gdy
ma siê dwoje – troje dzieci w szkole,
koszt zakupu podrêczników, zeszytów, przyborów przekracza wysokoœæ wyp³aty. Czy nauczyciele nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego, jak
wszystko jest drogie? Mia³y byæ
ksi¹¿ki z mo¿liwoœci¹ wypo¿yczenia w bibliotece, ale to jakieœ tylko
mrzonki sprzed lat. Wszystkie koszty zrzuca siê na rodziców. Chcê dla
w³asnego dziecka jak najlepiej i
kupuj¹c ksi¹¿kê czy æwiczenia, pragnê, aby uczy³o siê z tego podrêcznika. Nie staæ nas na wydawanie na
coœ, co nie bêdzie wykorzystane –
powiedzia³a jedna z mieszkanek
£obza.
Nastêpny sygna³ dotyczy³ równie¿ Gimnazjum, tym razem chodzi
o ksi¹¿kê zatytu³owan¹: „Egzamin
gimnazjalny 2012. Repetytorium z
testami” wydawnictwo Macmillan.
Rodzice zdziwili siê po raz pierwszy
w czerwcu, gdy okaza³o siê, ¿e nagle po wielu latach korzystania z
wydawnictwa Oxford, zmieniono
wydawnictwo i nakazano uczniom
kupiæ ksi¹¿kê z innego. Drugie zdziwienie przysz³o, gdy uczniowie z
kuponami otrzymanymi od nauczyciela zjawili siê w ksiêgarniach. Z
informacji umieszczonej na kuponie wynika³o, ¿e uczniowie zakupi¹
podrêcznik za kwotê 36,90 z³. W
ksiêgarniach jednak podrêcznik
kosztuje 45,90 z³. Z kuponu wynika,
¿e promocja ma trwaæ od 1 czerwca
do 31 paŸdziernika, problem jednak
w tym, ¿e ksiêgarze nic o tym nie
wiedz¹. O przyczynê ró¿nicy w cenach zapytaliœmy w³aœciciela Ksiêgarni Wspó³czesnej w £obzie Jerzego Mechliñskiego.
– Cena 36,90 z³ jest cen¹, za
któr¹ ksiêgarnie kupuj¹ podrêczniki z wydawnictwa. Cena, za któr¹

sprzedajemy w ksiêgarniach, jest
cen¹ katalogow¹. Trudno mi powiedzieæ, gdzie rodzic mia³by nabyæ
podrêcznik za tak¹ kwotê. Podobna
sytuacja jest w Nowogardzie, gdzie
uczniom dano kupon rabatowy z
rabatem wy¿szym, ni¿ my kupujemy
podrêczniki w wydawnictwie. Wynika z tego, ¿e uczeñ kupi w wydawnictwie taniej jedn¹ ksi¹¿kê, ni¿
ksiêgarz hurtem. Na tamtym kuponie podany jest jednak adres sklepu
internetowego. W £obzie uczniowie przychodz¹ tutaj. Nie mogê
sprzedaæ ksi¹¿ki w cenie, za jak¹
zap³aci³em w wydawnictwie – powiedzia³ w³aœciciel ksiêgarni.
Kolejn¹ kwesti¹ poruszon¹
przez rodziców jest zakup podrêcznika tym razem do przedszkola.
Rodzice zostali zobowi¹zani, aby
sami zamawiali ksi¹¿ki z wydawnictwa Mac. Gdy minê³y dwa tygodnie, a 20 zamówionych ksi¹¿ek
nadal nie dotar³o do rodziców, udali
siê do ³obeskiej ksiêgarni. Okaza³o
siê, ¿e cena ksi¹¿ki „Szko³a tu¿ tu¿.
Pakiet podstawowy” w ksiêgarni
jest ni¿sza (81 z³), ni¿ ta, któr¹ mieli
zap³aciæ w wydawnictwie (84,70
z³).
Wydawnictwa zrobi¹ wiele, aby
sprzedaæ swoje ksi¹¿ki. Nauczyciele widocznie te¿ zrobi¹ wiele,
aby lokalne ksiêgarnie pad³y, a
podatki trafia³y do Warszawy, zamiast do £obza. Bo tak to dzia³a –
jeœli p³aci siê firmie w Warszawie,
to ta firma zap³aci podatki w stolicy
i pani prezydent bêdzie mia³a na
chodniki. Jeœli zap³aci siê w
£obzie, to podatki bêd¹ p³acone w
£obzie i pieni¹dze trafi¹ m.in. do
³obeskich szkó³ na remont, albo
dofinansowanie pracowni czy te¿
na dodatki dla nauczycieli. Nauczyciele omijaj¹cy ksiêgarniê
dbaj¹ o to, aby p³acono podatki
poza gmin¹, ale wymagaj¹, aby
gmina zadba³a o szko³y i dodatki.
Oczywiœcie otrzymuj¹, ale kasa
gminy coraz ubo¿sza i jest tak jak z
przykrótk¹ ko³derk¹: jeœli da siê tu,
to zabraknie gdzie indziej. MM
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Œwietlica wiejska
w³asnymi si³ami

Sygna³y czytelników
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Poœciel tylko w CIS-ie?
Do redakcji przysz³a
zbulwersowana
matka
dziecka uczêszczaj¹cego do
przedszkola w £obzie.

– Op³aty za przedszkole wzros³y w tym roku, dodatkowo od tego roku dziecko musi mieæ w³asn¹ poœciel
i rêcznik. Jak mnie poinformowano w przedszkolu poœciel w takim a nie innym rozmiarze
oraz rêcznik s¹ do nabycia w CIS-e
i tylko tam. Sugerowano mi to niejednokrotnie. Dlaczego otrzymujê
polecenie, ¿e poœciel dla dziecka
mam kupiæ akurat tam? - pyta³a
matka przedszkolaka.
Co to jest CIS? To stowarzyszenie utrzymywane z naszych podatków, bez wzglêdu na to, czy s¹ to
pieni¹dze z programów rz¹dowych,
czy unijnych, czy dotacji gminnych

W Wojtaszycach
w gm. Dobra powstaje
œwietlica wiejska o
powierzchni 50 mkw.
z aneksem kuchennym.
- Zosta³ nam przekazany budynek
po by³ej remizie. Teraz w³asnymi si³ami i z pieniêdzy so³eckich chcemy
zrobiæ tu ³adn¹ œwietlicê. Do³¹czaj¹
nam w³aœnie wodê, zakupiliœmy
zbiornik na szambo, oraz polbruk,
który wy³o¿ymy przy œwietlicy. Tê
remizê dostaliœmy doszczêtnie zrujnowan¹, wielu œmia³o siê, ¿e nic z
tego nie bêdzie. Teraz wygl¹da lepiej, nie straszy, a sam budyneczek
jest ju¿ coraz ³adniejszy. Po³o¿yliœmy na pod³odze p³ytki, teraz trzeba
jeszcze po³o¿yæ fugê. Potem po³o¿ymy tynki. Mamy tam ju¿ wyposa¿enie typowo kuchenne. Kupiliœmy te¿
za nasze pieni¹dze ³awki i sto³y – mówi³a so³tys Wojtaszyc Zenobia
Krzak.

Aktualnie plac przed budynkiem
jest ca³y rozkopany. Ale w³aœnie
trwaj¹ najwa¿niejsze prace, aby
wszystko mog³o zacz¹æ funkcjonowaæ. Pracownicy Wodoci¹gów doprowadzaj¹ do budynku wodê, zostanie tak¿e zrobiona kanalizacja.
Aneks kuchenny jest ju¿ gotowy,
nastêpnie przewidziane jest wydzielenie pomieszczenia na ma³¹
³azienkê. Budynek jest ju¿ ogrzewany. Samo pomieszczenie na œwietlicê jest du¿e, przestronne.
Dziêki m¹dremu zagospodarowaniu, bêd¹ mog³y siê w nim odbywaæ spotkania mieszkañców jak i
wiejskie zabawy i imprezy. Przed
budynkiem te¿ widaæ kilka palet
polbruku, czekaj¹ na wy³o¿enie. A
wszystko w³asnymi si³ami. We wsi
zawsze znajdzie siê ktoœ, kto bêdzie
umia³ wykonaæ ró¿ne prace budowlane: po³o¿yæ polbruk, tynk czy
p³ytki. Tak w³aœnie wspólnymi si³ami mieszkañców i przy wsparciu
gminy powstanie œwietlica w Wojtaszycach.
PJ
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- to i tak s¹ to nasze podatki. Ani
Rz¹d, ani Unia niczego z w³asnej
kieszeni nie daje. Jak pokazuj¹
wszelkie badania, najwiêkszy
wp³yw na rozwój kraju, w tym na
sumê podatków sp³ywaj¹cych do
bud¿etu pañstwa, maj¹ ma³e przedsiêbiorstwa. Za³o¿eniem CIS-u jest
by nie robiæ konkurencji innym.
Czym wiêc jest nakaz, aby poœciel i
rêczniki kupowaæ w³aœnie tam? CIS
– nie p³aci podatków, CIS z podatków utrzymuje siê. Podatki p³ac¹
ma³e firmy, m.in. na CIS. Czêœæ tych
podatków wp³ywa do gminy. Im
mniejszy obrót, tym mniejsze podatki.
I jeszcze jedna uwaga. Nim rodzice zostali poinformowani o tym, ¿e
poœciel i rêczniki o takim, a nie innym
wymiarze s¹ do nabycia tylko w CISe, stowarzyszenie ju¿ tak¹ poœciel
mia³o. Ciekawe dlaczego?
MM

Teatr w Resku

(RESKO) Nie ka¿dy mieszkaniec Reska i okolic ma na co dzieñ
mo¿liwoœæ kontaktu z ¿ywym s³owem w wykonaniu wybitnych aktorów teatralnych. Nie zawsze
jest te¿ czas na wyprawê do wiêkszego miasta, aby obejrzeæ spektakl. W sobotê, 3. wrzeœnia, by³o
inaczej - teatr zawita³ do Reska.
Spektakl „Droga pani Kalino” to fikcyjna opowieœæ o przyjaŸni pomiêdzy aktork¹ Kalin¹ Jêdrusik a
prost¹ dziewczyn¹ ze wsi, Wiolett¹
Wypych. Historia ta (zarazem historia ¿ycia Kaliny) opowiedziana zosta³a poprzez listy skierowane do
aktorki i piosenki, które œpiewa³a na
scenach muzycznych, kabaretowych, filmowych i teatralnych. Monodram ten to propozycja dla widzów, którzy kochali, b¹dŸ nadal
kochaj¹ niezwyk³¹ artystkê i pamiêtaj¹ jej role.
W postaæ wielkiej gwiazdy

wcieli³a siê aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie - Ma³gorzata Iwañska - na podstawie scenariusza i w
re¿yserii ¯ywii Karasiñskiej-Fluks,
w scenografii pomys³u Darii Friedrich. Scenariusz ukazuj¹cy ¿ycie i
osobowoœæ Kaliny Jêdrusik opiera³
siê w du¿ej mierze na listach do
aktorki, ale przede wszystkim na
piosenkach, które Ma³gorzata Iwañska œpiewa³a przy akompaniamencie Krzysztofa Baranowskiego fortepian i Macieja Strycharczyka saksofon/klarnet.
Inicjatorkami spotkania po raz
kolejny by³y panie z Klubu „Ka60”. One te¿ aktywnie wspiera³y
Centrum Kultury w przygotowaniach oprawy spektaklu. Przedstawienie odby³o siê w „Kawiarence
artystycznej” prowadzonej przez
klub. Publicznoœæ wyrazi³a swoje
wra¿enia po obejrzeniu monodramu
rzêsistymi oklaskami i owacj¹ na
stoj¹co.
CK
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„Jak dobrze nam zdobywaæ góry…”
W sierpniu 48 uczniów z roczników 1998-2001 mia³o okazje, dziêki projektowi „W drodze do wiedzy
i sukcesu” finansowanemu ze œrodków EFS, wyjechaæ na 8-dniow¹
wycieczkê w Góry Œwiêtokrzyskie.
Pod opiek¹ 5 nauczycielek naszej
szko³y (Ewa Górny, Beata Zapalska,
Ilona Osieczko, Anna Poczykowska-Œwirska i Jolanta Œliwa) poznawali charakterystyczne cechy krajobrazu starych wypiêtrzeñ górskich, jakimi s¹ Góry Œwiêtokrzyskie oraz historiê i kulturê regionu
bogatego w œwiadectwa najdawniejszych czasów naszej ojczyzny.
Dzieñ pierwszy zwiedzania poœwiêcony by³ najs³ynniejszej górze regionu - £ysicy, nale¿¹cej do
Korony Gór Polski, po³o¿onej w
zachodniej czêœci £ysogór. Jest to
najni¿sza góra z Korony, mierz¹ca
zaledwie 612 m. Uczestnicy wycieczki, zanim wspiêli siê na szczyt,
odwiedzili Klasztor Œw. Katarzyny
i zaopatrzeni duchowo wyruszyli na
£ysicê, która znana jest z go³oborzy
otaczaj¹cych od pó³nocy i po³udnia
zachodni szczyt góry oraz z charakterystycznych dla tego regionu ska³kwarcytów i ³upków kambryjskich
(najstarszych ska³ tworz¹cych polskie góry). Weszli w³aœnie na ten
wy¿szy, zachodni szczyt, na którym
podziwiali replikê krzy¿a wzniesionego w 1930 roku oraz szcz¹tki
wie¿y triangulacyjnej. W GeoParku Kadzielnia dzieci poszukiwa³y
œladów zlodowaceñ w postaci skamienia³oœci i podziwia³y liczne zjawiska krasowe. Tego dnia odwiedzi³y tak¿e s³ynn¹ £ys¹ Górê, na któr¹
wjechaliœmy kolejk¹. Góra ta by³a
zwi¹zana ze wczesnoœredniowiecznym kultem pogañskim, st¹d i tam
wybudowano Klasztor Œwiêtego
Krzy¿a, bêd¹cy œwiadectwem nowych czasów, jakie nasta³y wraz z
przyjêciem chrzeœcijañstwa. Dzieñ
pierwszy zwiedzania by³ bardzo
owocny, poniewa¿ mo¿na by³o podziwiaæ niezwyk³e i piêkne widoki,
jak te¿ poznaæ wa¿ne historyczne
fakty i zale¿noœci.
Dzieñ drugi poœwiêcony by³ jednej z najpiêkniejszych jaskiñ krasowych w naszym kraju. Jaskinia Raj
o po³o¿eniu poziomym jest bezpieczna i mo¿liwa do zwiedzania
przez grupy wycieczkowe, st¹d
mo¿na by³o zachwyciæ siê niezwyk³ym zgromadzeniem kalcytowych
form naciekowych - wystêpuj¹ tutaj
unikatowe skupiska stalaktytów o
niespotykanych na skalê œwiatow¹
zagêszczeniu. Jaskinia by³a dla
uczniów tajemniczym miejscem, a
urok niezwyk³oœci podtrzyma³a wizyta w zamku królewskim w Chêcinach. Jest to budowla z prze³omu

XIII i XIV wieku zwi¹zana z postaci¹ W³adys³awa £okietka, który
uczyni³ z niego terytorialny oœrodek
swej w³adzy. Z zamkiem zwi¹zana
jest legenda o królowej Bonie, która
z niego ponoæ wyruszy³a w drogê
powrotn¹ do W³och. W czasie podró¿y królowej podobno, pod ciê¿arem kosztownoœci, zarwa³ siê most
na rzece Nidzie. Od niedawna
atrakcj¹ chêciñskiego zamku jest
„Bia³a Dama” - postaæ królowej
Bony, która w bia³ych pow³óczystych szatach przemierza noc¹ zamkowe mury. Tego dnia odwiedziliœmy równie¿ wiekowy d¹b szypu³kowy „Bartek”, który trwa przez
wieki otoczony troskliw¹ opiek¹
jako pomnik przyrody. A w pobli¿u,
w kamienio³omach zache³mskich ,
podziwialiœmy, odkryte przez Zbigniewa Z³onkiewicza, œlady tetrapoda, najstarsze na œwiecie pochodz¹ce ze œrodkowego Dewonu.
Dzieñ trzeci poœwiêcony by³
wyjazdowi do Sandomierza, zaczêliœmy od rejsu po Wiœle, sk¹d podziwialiœmy piêkn¹ panoramê miasta z
najwa¿niejszymi zabytkami. Nastêpnie spacerowaliœmy lessowym
W¹wozem Królowej Jadwigi , zaszliœmy do koœcio³a œw. Paw³a, z
dziedziñca podziwialiœmy zamek
Kazimierza Wielkiego, a po przejœciu przez „ucho igielne”, wkroczyliœmy na Stare Miasto. Zwiedziliœmy koœció³ Œw. Jakuba wraz z póŸnoromañskim zespo³em klasztornym Dominikanów, gotyck¹ XIVwieczna katedrê, Bramê Opatowsk¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a
lekcja historii w zabytkowej zbrojowni pt. „Dawne wojowanie”, bêd¹ca przegl¹dem uzbrojenia ze œredniowiecza i wieków póŸniejszych,
co najwa¿niejsze, ka¿dy móg³ byæ
przez chwilê rycerzem lub dam¹
dworu! W pamiêci dzieci na d³ugo
zostanie legenda o Halinie Krêpiance, która uratowa³a miasto przed
Tatarami, a pozna³y tê opowieœæ
zwiedzaj¹c podziemia miasta.
Dzieñ kolejny równie¿ by³ spo-

tkaniem z histori¹. Grupa zwiedza³a
kolegiatê Œw. Marcina w Opatowie,
bêd¹c¹ jednym z najcenniejszych
zabytków architektury romañskiej
w Polsce. PóŸniej „zdoby³a” ruiny
zamku Krzy¿topór w UjeŸdzie zbudowanego w stylu w³oskim „palazzo in fortezza”. Pa³ac wznoszony w
XVII wieku przez Krzysztofa Ossoliñskiego choæ piêkny, zosta³ zniszczony przez Szwedów i obecnie
znajduje siê w stanie ruiny. Historia
powstania pa³acu i jego œwietnoœci
do dziœ pozostaje nie do koñca poznana, st¹d narastaj¹ce wokó³ budowli legendy. Jedn¹ z nich jest
opowieœæ o zastosowaniu symboliki liczb nawi¹zuj¹cej do kalendarza: „okien mia³ tyle, ile dni w roku,
pokoi tyle, ile tygodni, sal wielkich
tyle, ile miesiêcy, a cztery naro¿ne
jego baszty odpowiada³y liczbie
kwarta³ów”. Tego dnia odwiedziliœmy równie¿ pa³ac i zwierzyniec w
Kurozwêkach. Pa³ac zosta³ wzniesiony w XVII wieku na ruinach zamku, wed³ug miejscowej legendy
zwi¹zanego z czeskim rycerzem
Porajem S³awnikowicem, bratem
Œw. Wojciecha. Obecnie pa³ac powróci³ do ostatnich w³aœcicieli, rodu
Popielów, którzy udostêpniaj¹
obiekt zwiedzaj¹cym. Zwieñczeniem dnia by³o zwiedzanie grodumiasta Szyd³ów, zwanego „polskim
Carcassonne”, dziêki zachowanemu do czasów wspó³czesnych XIVwiecznemu uk³adowi urbanistycznemu zawieraj¹cemu wiele elementów tak architektonicznych jak i
przestrzennych œredniowiecznego
miasta.
Pi¹ty dzieñ zwiedzania by³ nad
wyraz atrakcyjny dla uczestników
turystycznej wyprawy, odwiedziliœmy bowiem Europejskie Centrum
Bajki w Pacanowie, które dzia³a w
wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci mieszcz¹cym bibliotekê z czytelni¹, ksiêgarniê, salê kinow¹ i teatraln¹ oraz pomieszczenia warsztatowe. Budynek otacza ogród zmys³ów z altanami i kuŸni¹ s³ynnych z

bajki Kornela Makuszyñskiego kowali. Wszystkim podoba³o siê tu
wszystko, a najbardziej interaktywna wystawa „bajkowy œwiat”, na
której wykorzystano m. in. techniki
multimedialne. Zachwyt budzi³y
hologramowe postacie z baœni i ptaki pojawiaj¹ce siê obok zwiedzaj¹cych. W jednej chwili mo¿na by³o
znaleŸæ siê w wyœnionej bajce pe³nej kolorów i niespodzianek. Ostatnie minuty z piêknym s³oñcem spêdziliœmy na spacerze po parku zdrojowym w Busku Zdroju, odwiedziliœmy te¿ Sanatorium Marconiego.
Nastêpnie udaliœmy siê do wsi M³odzawy Ma³e gdy¿ tam, na prawym
brzegu Nidy, artysta rzeŸbiarz Tadeusz Kurczyna za³o¿y³ w 1993 roku
„Ogród na Rozstajach” - miejsce
pe³ne uroku, tryskaj¹cych Ÿróde³,
œpiewu ptaków i przepiêknych roœlin. I choæ spad³ deszcz, spacer po
alejkach z w³aœcicielem dostarczy³
ogromnych wra¿eñ estetycznych.
Dzieñ szósty, ostatni dzieñ zwiedzania, spêdziliœmy w Ba³towskim
Kompleksie Turystycznym. By³a to
podró¿ w przesz³oœæ naszej planety.
Odwiedziliœmy Dino Park pe³en realistycznych makiet dinozaurów
sprzed milionów lat oraz Zwierzyniec Ba³towski po³o¿ony na 40 hektarach naturalnego zbocza z piêknymi w¹wozami lessowymi, a na koniec - park rozrywki, gdzie wszyscy
zostali poddani próbie odwagi na
kolejce rollercoaster i korzystali z
niezliczonych atrakcji.
Dwa pozosta³e dni wycieczki to
oczywiœcie podró¿ w to odleg³e, ale
warte odwiedzenia miejsce oraz
powrót z baga¿em wra¿eñ do domu.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ wycieczki by³a
ró¿norodnoœæ wra¿eñ jakie wynieœli
jej uczestnicy, którzy mogli poznaæ
walory przyrodnicze, geologiczne i
historyczne regionu bêd¹cego wa¿nym miejscem wielu wydarzeñ
istotnych dla dziejów i kultury naszego kraju. By³a to wielka lekcja
przyrody, historii, sztuki i kultury.
Ewa Górny, Danuta Hamera
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Co z rannymi zwierzêtami?
(REGION). Jakiœ czas
temu dosyæ g³oœno
dyskutowano nad
jastrzêbiem, który
postanowi³ odpocz¹æ
na balkonie jednego
z mieszkañ. Rannych
drapie¿nych ptaków
i dzikich zwierz¹t w
miastach jest jednak
wiêcej
Na ratunek przybyli myœliwi i
odstawili ptaka do lecznicy. Po
dwóch dniach jastrz¹b go³êbiarz
znalaz³ siê na wolnoœci. Kilka lat
temu na posesji przy ul. S³owackiego znalaz³a siê ranna sarna. Teoretycznie mo¿na j¹ by³o wyleczyæ. W
praktyce na wolnoœci nie prze¿y³aby. Czy istnieje szansa dla dzikich
zwierz¹t i ptaków, które uleg³y wypadkom?
Zarówno ptaki, jak i dzikie zwierzêta najczêœciej ulegaj¹ wypadkom
z naszej winy. Wpadaj¹ pod samochody, bo nie ma zabezpieczeñ dla
nich, ani przejœæ, na linie energetyczne, w sid³a... czêœæ z nich, to
gatunki chronione. W ka¿dym województwie w Polsce jest po kilka
oœrodków rehabilitacyjnych dla dzikich zwierz¹t i ptaków, prócz zachodniopomorskiego.
Na teren gminy £obez coraz czêœciej dochodzi do sytuacji, w których na teren ogródków dzia³kowych oraz posesji, trafiaj¹: borsuki,
jenoty, je¿e, jastrzêbie. To jest spory problem, jeœli chodzi o zwierzêta
dzikie, ale co warto zaznaczyæ – jest
to normalne, albowiem coraz chêtniej korzystaj¹ z zasobów miasta.
Jeœli jest to zwierzê zdrowe, to pozostaje kwestia odwiezienia do lasu.
Jednak trzeba najpierw to zwierzê
z³apaæ. I tu pojawia siê problem. Kto
ma siê tym zaj¹æ? Stra¿ Miejska
mówi, ¿e nie – bo to jest dzikie
zwierzê. Odsy³a do Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Pañstwowa
Inspekcja np. do policji, niektórzy
odsy³aj¹ do stra¿y po¿arnej, inni do
lekarzy weterynarii, kolejni do nadleœnictwa, myœliwych... Przyk³adowy Kowalski nie wie do kogo ma
udaæ siê po pomoc. Ostatnio by³ to
jastrz¹b go³êbiarz. Mieszkaniec nie
wie co ma zrobiæ. Mimo wielu s³u¿b
czuje siê lekcewa¿ony, albowiem
¿adna z nich nie jest w stanie pomóc.
W przypadku jastrzêbia przyszli
leœnicy.
Ale co zrobiæ np. ze zwierzêciem
typu: dzik, sarna, jeleñ, borsuk, gdy
jest potr¹cone przez samochód, jest

ranne, wymagaj¹ce opieki? Kto ma
jej udzieliæ? W terenie zabudowanym myœliwym nie wolno strzelaæ,
zwierzê nale¿y od³owiæ. Jeœli w pasie drogi wojewódzkiej dochodzi do
kolizji, powinniœmy zg³osiæ zarz¹dcy, inspekcji weterynaryjnej.
- W tym roku ju¿ dwu- lub trzykrotnie by³em proszony przez lekarza weterynarii pana Macieja Szymañskiego. Jecha³em do lecznicy,
okreœla³em gatunek ptaka drapie¿nego, który tam trafi³, pomaga³em w
przetrzymywaniu, leczeniu i póŸniej albo w zwróceniu na wolnoœæ,
albo szukaniu miejsca, gdzie mog³em go wys³aæ. To s¹ ptaki ranne po
kolizji z samochodem, z lini¹ wysokiego napiêcia, b¹dŸ inn¹ tward¹
przeszkod¹. Ptaki z po³amanymi
skrzyd³ami, to problem np. dla miejscowego weterynarza, bo on z jednej strony poczuwa siê, anga¿uje,
chcia³by wyleczyæ, ale co dalej?
Nierzadko amputuje skrzyd³o, ale
ptak jest niezdolny, aby wróciæ do
œrodowiska. Kto ma siê tym ptakiem
zaj¹æ, czy tym zwierzêciem?
Jestem leœnikiem i przyrodnikiem zarazem. Kiedyœ przez wiele
lat mia³em nieformalne przytulisko
w £ob¿anach przy leœniczówce.
Trafia³y do mnie ro¿nego rodzaju
zwierzêta i ptaki. Leczy³em, je tam,
opiekowa³em siê, wypuszcza³em,
wywozi³em, lub przyje¿d¿ali do
mnie z ró¿nych ogrodów zoologicznych i nie tylko, by zabraæ ptaki do
siebie. To jest problem nie tylko takich ma³ych miasteczek. Coraz wiêcej mamy zg³oszeñ typu – co zrobiæ
z takim zwierzêciem i kto ma je
przej¹æ. Z takim problemem borykaj¹ siê du¿e miasta. Ostatnio na
balkonie by³ jastrz¹b go³êbiarz w
trzecim-czwartym roku ¿ycia, gatunek chroniony, mia³ jedynie st³uczone skrzyd³o. Bylem tam. Z panem
Grzesiem Pop³awskim uzgodniliœmy, ¿e przetrzymaj¹ go, a ju¿ na
drugi - trzeci dzieñ lekarz wywióz³
i wypuœci³ go. Jastrz¹b doskonale
sobie ju¿ radzi. Ale s¹ osobniki, które nie poradz¹ sobie. To jest problem ogólnopolski. Niektórzy leœnicy stworzyli oœrodki rehabilitacji
zwierz¹t dziko ¿yj¹cych. Takie
oœrodki powsta³y z inicjatywy Lasów Pañstwowych oraz du¿ych
miast, gdzie prezydenci anga¿uj¹
siê finansowo, maj¹c wsparcie œrodowisk naukowych. Zaanga¿owane
w tworzenie takich oœrodków s¹ te¿
Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Bêdê chcia³ sprawdziæ, na jakiej
zasadzie dzia³aj¹ poszczególne
oœrodki. Myœla³em o takim przytulisku dla ptaków drapie¿nych.
¯yczy³bym sobie jako burmistrz,

leœnik i przyrodnik, aby taki oœrodek
rehabilitacji powsta³ na terenie województwa.
My, jako gmina mamy piêkn¹
lokalizacjê, jesteœmy w œrodku województwa, mo¿e uda mi siê zaraziæ
tym tematem prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Mo¿e on coœ ju¿ wie na ten temat, mo¿e jest ju¿ pomys³ powo³ania oœrodka, mo¿e trzeba bêdzie
rozmawiaæ z du¿ymi miastami typu:
Koszalin, Szczecin i innymi. A mo¿e
z samorz¹dami na poziomie naszym
i z s¹siednimi powiatami. Mo¿e
gdyby taka idea powsta³a, to dziêki
zaanga¿owaniu i wsparciu finansowemu a póŸniej ponoszeniu kosztów z utrzymaniem oœrodka wszyscy na terenie województwa mieliby problem rozwi¹zany.
Oczywiœcie trzeba zrobiæ to w
powi¹zaniu z organizacjami, samorz¹dami i Lasami Pañstwowymi, ale

te¿ z lekarzami weterynarii i inspekcj¹ weterynaryjn¹. Mam taki
pomys³. Dla mnie to ju¿ jest problem. Zwierzêta i ptaki trafiaj¹ do
ludzi. To odbijanie pi³eczki denerwuje mnie. Myœlê, ¿e rozwi¹za³oby
to problem w wielu gminach – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
Jak zaznaczy³ burmistrz problem polega na tym, co zrobiæ ze
zwierzêtami, których nie mo¿na ju¿
przywróciæ naturze, kto ma je wzi¹æ,
komu je przekazaæ? Czy mamy je
usypiaæ? To te¿ nie jest rozwi¹zanie,
bo kto ma je potem utylizowaæ, a kto
ma za to zap³aciæ? Co wiêc z nimi
zrobiæ? Zakopaæ?
Z wykazu Generalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska wynika, ¿e w
Polsce s¹ ³¹cznie 53 oœrodki rehabilitacji zwierz¹t (stan na dzieñ 19 lipca 2011 roku). W naszym województwie – nie ma ani jednego. MM

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax: 91 39 73 730
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników
jednostek samorz¹dowych w Resku
Anetta Kulesza - dyrektor
Szko³y Podstawowej w £abuniu
Wielkim, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Mieszka
w domu o powierzchni 173 mkw. i
wartoœci 203.500 z³ (darowizna dla
mê¿a, przekazana aktem notarialnym, od ojca). Inne nieruchomoœci:
17,91 ha, gospodarstwo rolne (tak¿e w³asnoœæ mê¿a, darowizna od
ojca) o wartoœci 160.000 z³. Osi¹gnê³a wynagrodzenie ze stosunku
pracy – 59.970,66 z³; dochód osi¹gniêty z gospodarstwa rolnego
mê¿a – 6.000 z³, przychód – 27.000
z³; dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie przez mê¿a (umowa zlecenie) –
1.536 z³; inne Ÿród³a mê¿a – 678,52
z³; Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
hipoteczny w kwocie 43.000 z³, zaci¹gniêty na cele remontowe budynku mieszkalnego w banku Zachodnim WBK w Szczecinie. Zobowi¹zanie obejmuje ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹. Kredyt zaci¹gniêty na 10 lat. Zad³u¿enie na dzieñ 31
grudnia 2010 r. wynosi³o 4.728 z³.
Pawe³ Manowiec - prezes Spó³ki Wodoci¹gi i Kanalizacje Sp. z
o.o, zgromadzi³ 80.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada
mieszkanie o powierzchni 60 mkw.
i wartoœci 150.000 z³ (odrêbnoœæ
maj¹tkowa). Ma inne nieruchomoœci: lokal mieszkalny, powierzchnia
- 58 mkw. wartoœæ 30.000 z³; gara¿,
powierzchni – 28 mkw. wartoœæ
1.500 z³; ogródek dzia³kowy, powierzchnia – 195 mkw. wartoœæ
1.000 z³ (wszystkie trzy nieruchomoœci to spadek 1/4 udzia³u); dzia³ka rolna -, powierzchnia – 0,3002
ha, wartoœæ 6.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
58.060 z³; dochód ma³¿onki: z tytu³u umowy o pracê – 66.091,28 z³;
dzia³alnoœæ gospodarcza – 593,03
z³; z tytu³u dzier¿awy gospodarstwa
rolnego – 90.000 z³. Posiada samochód osobowy VW Jetta – 2007 rok
produkcji oraz samochód Skoda
Fabia – 2009 rok produkcji.
Adam Szatkowski - dyrektor
Gimnazjum w Resku, zgromadzi³
2.000 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada fundusz inwestycyjny Pionier na kwotê 4.611,94 z³
netto. Posiada mieszkanie o po-

wierzchni 63,70 mkw. i wartoœci
250.000 z³ (w³asnoœciowe spó³dzielcze prawo do lokalu, ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 96.067,76 z³; dochód
¿ony (Gimnazjum Resko) –
25.933,89 z³; emerytura ¿ony –
25.695,74 z³. Posiada samochód
osobowy Opel Corsa, 2003 rok produkcji, wspó³w³asnoœæ z synem,
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank
PKO BP S.A, kredyt hipoteczny
„W³asny K¹t” na zakup lokalu
mieszkalnego, kredyt zaci¹gniêty
na kwotê 80.000 z³ wraz z innymi
cz³onkami rodziny. Wraz z koñcem
ubieg³ego roku zad³u¿enie to wynosi³o 57.506,10 z³.
Violetta Dynowska-Adamowicz - dyrektor Szko³y Podstawowej w Resku, nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 124 mkw. i wartoœci
250.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
72.537,47 z³. Posiada samochód
osobowy Toyota Corolla Verso,
2006 rok produkcji, wartoœæ oko³o
40.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt hipoteczny na zakup domu w
PKO BP w kwocie 16.000 z³; Kredyt inwestycyjny na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w Banku Spó³dzielczym w Œwidwinie, w wysokoœci
82.000 z³. Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe, dochody i zobowi¹zania
objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹
maj¹tkow¹.
Agnieszka Mañkowska - kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Resku, zgromadzi³a
7.789,36 z³ oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 35,82 mkw. i
wartoœci 65.000 z³ (w³asnoœæ
spó³dzielcza). Posiada tak¿e na
w³asnoœæ lokal mieszkalny o powierzchni 64,35 mkw. i 38,37
mkw. o wartoœci odpowiednio
120.000 z³ i 58.000 z³. Z tytu³u
zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 61.811,57 z³; dochód z
tytu³u pe³nienia funkcji cz³onka
GKRPA – 320 z³; dochód z tytu³u
pe³nienia funkcji spo³ecznego
kuratora s¹dowego – 5.389 z³.

Posiada samochód osobowy Ford
Focus, 2003 rok produkcji – wspó³w³aœciciel. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank BPH S.A. O/Goleniów: 1.
kredyt hipoteczny na zakup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa
do lokalu mieszkalnego, kredyt w
wysokoœci 13.715,27 CHF, okres
sp³aty do 05.08.2025 r. pozosta³e
zad³u¿enie – 11.110,84 CHF; 2. kredyt hipoteczny na zakup lokalu
mieszkalnego na rynku wtórnym.
Kredyt w wysokoœci 96.000 z³,
okres sp³aty do 05.04.2039 r. pozosta³e zad³u¿enie – 94.019,96 z³.
Wioletta Pieñczakowska - dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie, zgromadzi³a 31.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada mieszkanie w³asnoœciowe
o powierzchni 52 mkw. i wartoœci
142.000 z³. Osi¹gnê³a dochód ze
stosunku pracy w wysokoœci
68.495,74 z³ brutto; wynagrodzenie
mê¿a ze stosunku pracy – 15.949,71
z³ brutto. Posiada samochód osobowy Renault Megane, 2003 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt hipoteczny w PKO Banku
Polskim na zakup mieszkania, do
sp³aty z dniem 31.03.2011 r. pozosta³o 120.000 z³.
Jolanta Sienkiewicz - dyrektor
Szko³y Podstawowej w £osoœnicy,
nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w
2010 roku. Posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 63.92 mkw. i
wartoœci 80.000 z³, mieszkanie o
powierzchni 25,70 mkw. i wartoœci
35.000 z³ oraz drugie mieszkanie o
powierzchni 33,42 mkw. i wartoœci
93.000 z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
66.710,12 z³; dochód uzyskany z
tytu³u wynajmu mieszkania –
5.069,72 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: Bank PKO BP – kredyt hipoteczny z 19.02.2007 r, udzielony na 17
lat z przeznaczeniem na zakup nieruchomoœci zabudowanej. Kwota
kredytu – 42.410 CHF. Zad³u¿enie
z koñcem ubieg³ego roku wynosi³o
35.087,82 CHF.
Jolanta Furman - dyrektor
Centrum Kultury w Resku, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 79,5 mkw. i wartoœci

120.000 z³ oraz drugie mieszkanie o
powierzchni 44 mkw. i wartoœci
150.000 z³. Posiada tak¿e dzia³kê
roln¹ o powierzchni 16 arów i dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 8 arów
o wartoœci odpowiednio 25.000 z³ i
35.000 z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci
42.360,53 z³; dochód z tytu³u zatrudnienia mê¿a – 52.003,08 z³; diety radnego (dochód mê¿a) – 4.140
z³. Posiada samochód Toyota Avensis, 1999 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1. po¿yczka na rozpoczêcie budowy domu w wysokoœci 40.000 z³; 2. kredyt hipoteczny
w wysokoœci 170.000 z³ zaci¹gniêty w Banku PEKAO S.A; 3. po¿yczka w Nadleœnictwie na zakup samochodu w wysokoœci 1.684,05 z³.
Ma³gorzata Bia³y - dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Resku, nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w ubieg³ym
roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 83,88 mkw. i wartoœci
250.000 z³ (maj¹tek wspólny).
Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 69.438,97 z³;
egzaminator OKE Poznañ –
1.093,,49 z³; dochód ma³¿onka
(dzia³alnoœæ gospodarcza) –
150.274,72 z³. Wszystkie dochody
to maj¹tek wspólny. Posiada samochód osobowy Citroen C5, 2003 rok
produkcji; posiada tak¿e cztery autobusy. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1.
kredyt konsolidacyjny na okres 180
miesiêcy w wysokoœci 26.110 CHF,
z koñcem ubieg³ego roku do sp³aty
pozosta³o 17.461,80 CHF; 2. kredyt
gotówkowy Platinum zaci¹gniêty
na okres 72 miesiêcy, w wysokoœci
120.000 z³, z koñcem 2010 roku do
sp³aty pozosta³o 106.955,56 z³.
Kredyty s¹ sp³acane wraz z ma³¿onkiem.
Marzanna Knap - dyrektor
Przedszkola Miejskiego w Resku,
nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w
poprzednim roku. Posiada mieszkanie o powierzchni 67,83 mkw. i
wartoœci 120.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada samochód osobowy Volvo, 1996 rok produkcji oraz VW Bus, 1996 rok produkcji. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
Bank BPH Gryfice, na zakup samochodu VW, zobowi¹zanie w wysokoœci 25.000 z³.
JP
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MIESZKANIA
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INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017
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
Zamieniê mieszkanie 3 - pokojowe
w Bia³ogardzie na podobne lub
mniejsze w Drawsku Pom. Tel. 605
732 267
Wynajmê du¿¹ kawalerkê w Szczecinie obok galerii Kaskada ( œcis³e
centrum). Tel. 502 326 106

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 74121 - stac.
T³umaczenia – wszystkie jêzyki.
£obez ul. Murarska 9a w godz. 9.00
-17.00. Tel. 91 397 6470

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

KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu. £obez ul. Waryñskiego 19A.
Tel. 604 214 766.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

Region

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.

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

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
Powiat ³obeski
Sprzedam C360. Tel. 608 157 754
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211 –
tel. 660 010 540
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7245 –
tel. 660 010 540
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 6911 –
tel. 660 010 540
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

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
Sprzedam budynek mieszkalny i
gospodarczy. Tel. 604 930 224
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. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

TOWARZYSKIE

Powiat gryficki

Region

Sprzedam prasê kostkuj¹c¹ NEW
HOLLAND C 5500. Tel. 506 972
016; 507 501 742

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

Przenieœ do rolnictwa te trzy og³oszenia o ci¹gnikach i jedno o
wszystkim z gryfic

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
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SPORT

Rajd turystyki rowerowej VI PO¯EGNANIE LATA
- ¯URAWI KRZYK 2011

CIESZ¥C SIÊ
PE£NI¥ LATA!

£obez - ¯urawi Krzyk. Niedziela, 4 wrzeœnia 2011 r.
Œcie¿k¹, dró¿k¹, drog¹, polem, lasem, szos¹, œcierniskiem, na
rowerze, w jeziorze, przy stole,
pod grusz¹, w s³oñcu, w chmurach, trochê z wiatrem. Tak i wiêcej by³o podczas dorocznego rajdu turystyki rowerowej Po¿egnanie Lata.
Ju¿ po raz szósty skrzyknêliœmy
mi³oœników turystyki, aby przemierzaæ ³obeskie okolice na rowerze.
Na has³o przybyli turyœci z £obza,
przybyli i z Drawska. Ciesz¹ nas
nowi uczestnicy z £obza. Najm³odszym uczestnikiem wyprawy by³
Robert Mitura z £obza (3 lata), a
najstarszym Jan Kalinowski z
Drawska (coœ po 70.). Zbiórka tradycyjnie przy fontannie, krótka odprawa i w drogê.
Trasa wêdrówki: £obez - Unimie - Dobieszewo - Rekowo - ¯urawi Krzyk, kolonia Radowo M³. Jezioro G³êbokie - Strzmiele £obez. Do przejechania 32 km. Organizatorem imprezy jest TKKF
B³yskawica £obez. Ruszamy, z lekkim opóŸnianiem, ale siê nam nie
spieszy. To impreza o charakterze
rekreacyjnym, turystycznym. Chcemy siê cieszyæ jazd¹, a nie pêdziæ
byle do przodu.
Jedziemy. Œcie¿k¹ ekologiczn¹
w kierunku Unimia, szos¹ do Dobieszewa, poln¹ drog¹ wœród bzów i
jarzêbin do Rekowa. W Rekowie
przystanêliœmy na chwilê przy niewielkim, szachulcowym koœciele z
1802 r. Na drodze do Czachowa
zwabi³y nas gruszki, którym poœwiêciliœmy chwil kilka. Jad¹c, cieszymy ducha widokami pe³ni lata.
Soczyste jab³ka na drzewach, dojrza³a kukurydza, rudawe trawy, skoszone zbo¿e, snopki na polach, lesz-

czyny pe³ne orzechów, las pachn¹cy
i te rude kasztany … jeno grzybów
brak.
W Czachowie zatrzymujemy siê
przy ruinach koœcio³a. Miejsce to
zakrzaczone, niewidoczne. Czachowo to najwy¿ej po³o¿ony punkt
na trasie naszego rajdu. St¹d mkniemy wœród Czachowskich Gór w kierunku Koloni Radowo Ma³e.
G³ówny cel naszej wêdrówki to
gospodarstwo
agroturystyczne
„¯urawi Krzyk”. Tutaj dajemy odpocz¹æ rowerom, tutaj posilamy siê,
gruszki wszak to nieco skromny
posi³ek. Czeka na nas pyszna grochówka, sa³atka, pieczone kie³baski
i kaszanka, kawa, napoje. Jemy do
syta. Posileni przysiadamy, by poczuæ aurê miejsca. Czar miejsca na
uboczu, pod lasem. Zapoznajemy
siê z histori¹ miejsca, jego powstaniem i rozbudow¹, s³uchaj¹c opowieœci pana Grzegorza. Ogl¹damy
Krzyk z ka¿dej strony, a jest na co
patrzeæ. Gramy w ping-ponga,
strzelamy z ³uku, wypoczywamy na
bryczce. Ach! Dziêkujemy sympatycznym pañstwu Wioletcie i Grzegorzowi Hlibom za ¿yczliwe przyjêcie. Sponsorem posi³ku by³ TKKF
£obez.
Kolejnym punktem naszej wycieczki by³o Jezioro G³êbokie.
OrzeŸwiaj¹ca k¹piel i w drogê. Jeszcze pokonaæ dalnowsk¹ górkê i jesteœmy w £obzie. Zakoñczenie imprezy przy fontannie. Uœmiechy,
uœciski, po¿egnania. Do szybkiego
zobaczenia … na trasie.
Wêdrówkê prowadzili Adam
Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut.
Ognisko TKKF B³yskawica
£obez prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
Z turystycznym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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IV liga zachodniopomorska
– VI Kolejka:
Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 2-2,
Gryf Kamieñ Pomorski - Leœnik/
Rossa Manowo 1-2, Victoria Przec³aw - Stal Szczecin 1-2, Rega Trzebiatów - Energetyk Gryfino 0-5, S³awa S³awno - Kluczevia Stargard 0-2,
Astra Ustronie Morskie - Pogoñ II
Szczecin 1-2, Sarmata Dobra - Orze³
Wa³cz 4-1, Ina Goleniów - Lech Czaplinek 3-1.

7. Vielgovia Szczecin
8. Orze³ £o¿nica
9. Promieñ Mosty
10. B³êkitni II Stargard
11. GKS Mierzyn
12. Wybrze¿e Rewalskie
13. Flota II Œwinoujœcie
14. Sparta Wêgorzyno
15. Sparta Gryfice
16. Wicher Brojce

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

Mewa Resko - Korona Stuchowo 03, Bizon Cerkwica - Fala Miêdzyzdroje 1-1, Ba³tyk Gostyñ - Pomorzanin Przybiernów 1-4, B³êkitni Trzyg³ów - OKS Goleniów 5-0, Ba³tyk
Miêdzywodzie - Orze³ Prusinowo
0-2, Sowianka Sowno - Jantar Dziwnów 1-5.

15 18:3
14 15:7
12 12:5
12 11:9
11 8:6
10 11:7
9 14:14
9 8:9
8 10:10
7 9:7
7 5:10
6 7:14
5 8:11
4 5:8
1 8:17
1 3:13

Liga Okrêgowa Szczeciñska
– VI Kolejka:
Ehrle Dobra Szczeciñska - Unia Dolice 3-1, Sêp Brzesko - Odra Chojna
5-2, Stal Lipiany - Morzycko Moryñ
1-2, Sokó³ Pyrzyce - Polonia P³oty 20, Zorza Dobrzany - Arkonia Szczecin 1-0, Piast Chociwel - Masovia
Maszewo 2-0, Odrzanka Radziszewo - Œwit Skolwin 2-3, Œwiatowid
£obez - K³os Pe³czyce 0-2.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin
3. Morzycko Moryñ
4. Odrzanka Radziszewo
5. Sêp Brzesko
6. Œwiatowid £obez
7. Sokó³ Pyrzyce
8. Unia Dolice
9. Odra Chojna
10. Stal Lipiany
11. Zorza Dobrzany
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. Arkonia Szczecin
14. Masovia Maszewo
15. Piast Chociwel
16. Polonia P³oty

16 14:3
16 12:6
13 10:5
12 14:9
10 14:14
9 13:8
9 5:11
8 10:10
7 13:11
7 11:11
6 3:5
6 9:13
5 9:5
5 8:10
4 3:8
3 1:20

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - VI Kolejka:
Jeziorak Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 5-0, Iskra Golczewo Promieñ Mosty 2-2, Sparta Gryfice Orze³ £o¿nica 0-1, Sparta Wêgorzyno - Kasta Szczecin-Majowe 1-4,
B³êkitni II Stargard - Pomorzanin
Nowogard 2-3, Chemik II Police Ina Iñsko 0-1, Flota II Œwinoujœcie GKS Mierzyn 0-0, Vielgovia Szczecin - Wicher Brojce 3-1.
1. Kasta Szczecin-Majowe 15 12:4
2. Ina Iñsko
15 11:3
3. Iskra Golczewo
13 17:6
4. Pomorzanin Nowogard 12 12:7
5. Chemik II Police
10 15:8
6. Jeziorak Szczecin
10 13:8

10 12:13
10 7:13
8 11:12
8 12:10
6 7:9
6 15:17
5 8:16
4 7:12
3 3:16
1 9:17

A klasa Szczecin
gr. I - III Kolejka:

1. Pomorzanin Przybiernów
2. B³êkitni Trzyg³ów
3. Jantar Dziwnów
4. Korona Stuchowo
5. Bizon Cerkwica
6. Fala Miêdzyzdroje
7. Orze³ Prusinowo
8. Sowianka Sowno
9. Ba³tyk Miêdzywodzie
10. Mewa Resko
11. Ba³tyk Gostyñ
12. OKS Goleniów

9 21:1
9 8:1
7 8:3
6 7:4
4 6:5
4 6:6
4 3:5
3 8:9
3 2:16
1 3:7
1 2:7
0 1:11

A klasa Szczecin
gr. II - III Kolejka:
Radowia Radowo Ma³e - WODR
Barzkowice (prze³o¿ony), Orze³
Grzêdzice - Unia Stargard 4-1, Zenit
Koszewo - D¹b Dêbice 0-8, Zorza
Tychowo - D¹brovia Stara D¹browa
1-1, Pomorzanin Kr¹piel - Rolpol
Chlebowo 1-1, Orkan Dalewo Olimpia Nowogard 1-0.
1. Zorza Tychowo
5 5:2
2. D¹b Dêbice
5 10:2
3. Orze³ Grzêdzice
5 7:4
4. Radowia Radowo Ma³e 4 4:1
5. WODR Barzkowice
4 2:1
6. Unia Stargard
4 6:6
7. Rolpol Chlebowo
4 5:6
8. Pomorzanin Kr¹piel
3 4:4
9. D¹brovia Stara D¹b.
3 3:3
10. Orkan Dalewo
3 2:5
11. Olimpia Nowogard
2 5:6
12. Zenit Koszewo
0 3:16
B klasa Szczecin
gr. I – II Kolejka:
Zalew Stepnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 10-4, Jastrz¹b £osoœnica Pomorzanin II Nowogard 3-2, Gardominka/Polonia II Mechowo - Pionier ¯arnowo 3-6, Huragan Wierzchos³aw - Znicz Wysoka Kamieñska
3-4,
1. Pionier ¯arnowo
2. Znicz Wysoka Kamieñska
3. Gardominka/Polonia II
4. Jastrz¹b £osoœnica
5. Zalew Stepnica
6. Huragan Wierzchos³aw
7. Zieloni Wyszobór
8. Prawobrze¿e Œwinoujœcie
9. Pomorzanin II Nowogard

6 12:4
6 5:3
3 6:7
3 3:3
3 11:7
1 5:6
1 2:2
0 4:10
0 3:9

B klasa Szczecin
gr. II – II Kolejka:
Ogniwo Dzwonowo - Œwiatowid II
£obez 2-4, Piast Kolin - Saturn
Szadzko 4-2, Kluczevia II Stargard Iskra Pomieñ 1-1, Derby Ulikowo Znicz Sulibórz 0-0, Orkan II Suchañ
- Vitkowia Witkowo 0-1.
1. Œwiatowid II £obez
2. Znicz Sulibórz
3. Vitkowia Witkowo
4. Piast Kolin
5. Orkan II Suchañ
6. Derby Ulikowo
7. Iskra Pomieñ
8. Kluczevia II Stargard
9. Saturn Szadzko
10. Ogniwo Dzwonowo

6 9:3
4 4:0
3 2:5
3 4:2
3 7:4
2 4:4
1 1:1
1 4:8
1 6:8
0 2:8

I klasa juniorów
- gr. I Szczecin – III Kolejka:
Polonia P³oty - Vineta Wolin 3-1, Ina
Goleniów - Œwiatowid £obez 4-0,
Sarmata Dobra - Fala Miêdzyzdroje
2-2, Sparta Gryfice - Rega Trzebiatów
9-0.
1. Ina Goleniów
2. Œwiatowid £obez
3. Polonia P³oty
4. Sparta Gryfice
5. Sarmata Dobra
6. Rega Trzebiatów
7. Fala Miêdzyzdroje
8. Vineta Wolin
9. Gryf Kamieñ Pomorski

7 7:0
6 9:6
6 10:5
6 13:5
4 4:3
3 7:15
2 4:5
0 2:8
0 4:13
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Sarmata usidli³ Or³a
Sarmata Dobra - Orze³ Wa³cz
4:1 (1:1)
bramki dla Sarmaty: Zdzis³aw
Szw¹der 2 (15' i 69'), Maciej Go³dyn (56'), Wojciech GuŸniczak
(58'), dla Or³a Grzegorz Muzyka
(24'),
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski
(c), Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw
Szw¹der, Krzysztof Szkup, Piotr
Grochulski, Wojciech Bonifrowski
(83' Rados³aw Cytowicz) , Maciej
Go³dyn (68' Emilian Kamiñski),
Orze³: Marcin Wiercioch, Maciej Kunert, Jakub Jaworek, Grzegorz Œwierszcz, Maciej Michalik,
Micha³ Bagiñski, Andrzej Strakowski, Jakub Bajor, Bartosz Pisa³a,
Robert Drapiñski (81' Damian Wysocki), Grzegorz Muzyka, od 38' w
Orle gra³ Kamil Wende.
Sêdzia g³ówny: B³a¿ej Skwirowski, sêdziowie asystenci: Rafa³
Miszczuk, Maciej Pi³atowski, obserwator: Ryszard Grzelak.
Przy piêknej pogodzie i du¿ym
zainteresowaniu publicznoœci (ok.
600 widzów) Sarmata Dobra rozegra³ kolejny mecz o mistrzostwo IV

IV liga zachodniopomorska – VII Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Pogoñ II Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
Energetyk Gryfino - Victoria Przec³aw
Leœnik/Rossa Manowo - Rega Trzebiatów
11.00 Stal Szczecin - Hutnik Szczecin
16.00 Orze³ Wa³cz - Astra Ustronie Morskie
16.00 Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra
16.00 Lech Czaplinek - S³awa S³awno
16.00 Vineta Wolin - Ina Goleniów
Liga Okrêgowa Szczeciñska – VII Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Unia Dolice - Odrzanka Radziszewo
Polonia P³oty - Sêp Brzesko
13.30 Arkonia Szczecin - Piast Chociwel
16.00 Œwit Skolwin - Sokó³ Pyrzyce
16.00 K³os Pe³czyce - Ehrle Dobra Szczeciñska
16.00 Masovia Maszewo - Stal Lipiany
16.00 Odra Chojna - Zorza Dobrzany
18.09.2011 r. - niedziela:
17.00 Morzycko Moryñ - Œwiatowid £obez
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - VII Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Promieñ Mosty
Orze³ £o¿nica - Jeziorak Szczecin
GKS Mierzyn - Sparta Gryfice
Ina Iñsko - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Kasta Szczecin-Majowe - Chemik II Police
16.00 Pomorzanin Nowogard - Sparta Wêgorzyno
16.00 Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard
16.00 Iskra Golczewo - Vielgovia Szczecin
A klasa Szczecin gr. I – IV Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ
Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Miêdzywodzie
16.00 Jantar Dziwnów - Pomorzanin Przybiernów

ligi zachodniopomorskiej. Przeciwnikiem dru¿yny z Dobrej by³ beniaminek, rewelacyjny wicelider Orze³
Wa³cz. I chocia¿ goœcie zaczêli
mecz w miarê obiecuj¹co, ju¿ w 1
minucie zawodnik goœci silnym
strza³em pos³a³ pi³kê tu¿ nad bramk¹
Sarmaty, to w miarê up³ywu czasu
Orze³ by³ tylko t³em dla bardzo dobrze graj¹cego teamu gospodarzy.
Po kilku nieudanych próbach ju¿ w
15 minucie meczu Zdzis³aw Szw¹der wykorzysta³ doskona³e dogranie Macieja Go³dyna i wyprowadzi³
Sarmatê na prowadzenie 1:0. Mimo,
i¿ nastêpne minuty przebiega³y pod
dyktando Sarmaty, to napastnik Or³a
Grzegorz Muzyka po jednej z kontr
strzeli³ dla niego wyrównuj¹c¹
bramkê. Jednak to by³o wszystko na
co by³o staæ w tym meczu pi³karzy
Or³a Wa³cz. Graj¹cy przy trybunie
pe³nej widzów, zespó³ z Dobrej
osi¹gn¹³ tak wielk¹ przewagê, ¿e
goœcie z Wa³cza byli tylko t³em dla
znakomicie graj¹cych gospodarzy.
W tym meczu ca³a dru¿yna Sarmaty zas³u¿y³a na szczególne wyró¿nienie. Na tle dobrze graj¹cego
Sarmaty s³owa wyró¿nienia nale¿¹
siê jego m³odzie¿owcom, bardzo
aktywnym w liniach ofensywnych:

Zdzis³awowi Szw¹derowi - 2 bramki w meczu (rocznik 1992) i Wojciechowi GuŸniczakowi 1 bramka w
meczu (rocznik 1993). S³owa uznania nale¿¹ siê te¿ doœwiadczonym
zawodnikom Sarmaty: Wojciechowi Bonifrowskiemu po jednym z
jego strza³ów pi³ka trafi³a w poprzeczkê i Piotrowi Grochulskiemu,
któremu sêdzia nie uzna³ prawid³owo (wed³ug widzów) zdobytej
bramki. Jednak kibice Sarmaty
mimo zadowolenia z koñcowego
rezultatu jeszcze po meczu, byli pod
wra¿eniem przepiêknej bramki
zdobytej strza³em g³ow¹ przez Macieja Go³dyna z 14 metrów w samo
okienko bramki Or³a po dok³adnym
doœrodkowaniu Krzysztofa Szkupa.
Dru¿yna Or³a Wa³cz mimo wysokiej pozycji w tabeli i dobrych
indywidualnych umiejêtnoœci technicznych poszczególnych pi³karzy
nie stanowi³a w tym meczu monolitu dru¿yny, i szczególnie w drugiej
po³owie, by³a tylko t³em dla znakomicie graj¹cej dru¿yny gospodarzy.
Reasumujac bardzo dobra gra ca³ej
dru¿yny Sarmaty i zas³u¿one zwyciêstwo, które przy lepszej skutecznoœci mog³o byæ znacznie wy¿sze.
estan

16.00 Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica
18.09.2011 r. - niedziela:
16.00 OKS Goleniów - Mewa Resko
16.00 Sowianka Sowno - B³êkitni Trzyg³ów
A klasa Szczecin gr. II – IV Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
D¹brovia Stara D¹browa - WODR Barzkowice
Unia Stargard - Orkan Dalewo
D¹b Dêbice - Pomorzanin Kr¹piel
16.00 Olimpia Nowogard - Radowia Radowo Ma³e
18.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Rolpol Chlebowo - Orze³ Grzêdzice
16.00 Zorza Tychowo - Zenit Koszewo
B klasa Szczecin gr. I – III Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Gardominka/Polonia II Mechowo
Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchos³aw
Pionier ¯arnowo - Jastrz¹b £osoœnica
15.00 Zieloni Wyszobór - Zalew Stepnica
B klasa Szczecin gr. II – III Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Iskra Pomieñ - Orkan II Suchañ
Saturn Szadzko - Kluczevia II Stargard
Znicz Sulibórz - Piast Kolin
Vitkowia Witkowo - Ogniwo Dzwonowo
18.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Œwiatowid II £obez - Derby Ulikowo
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – IV Kolejka:
17.09.2011 r. - sobota:
Œwiatowid £obez - Sarmata Dobra
Fala Miêdzyzdroje - Polonia P³oty
Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
Rega Trzebiatów - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
18.09.2011 r. - niedziela:
16.00 Sparta Gryfice - Ina Goleniów
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O Œwiatowidzie z drugiej strony
Rozmowa z panem Zdzis³awem
Urbañskim, kierownikiem Wydzia³u Sportu, Rekreacji i Turystyki w Urzêdzie Miejskim w £obzie,
odpowiedzialnym za zarz¹dzanie
hal¹ i obiektami sportowymi, który polemizuje z wypowiedziami
prezesa Œwiatowida, opublikowanymi wczeœniej w naszym tygodniku.
Nie mam nic do ukrycia, jeœli chodzi o relacje z klubem Œwiatowid, jestem te¿ reprezentantem tego klubu w
rozgrywkach oldbojowskich. Przez
20 lat wspó³pracowa³em z wieloma
prezesami i dzia³aczami. Jak jest m³ody prezes i m³ody zarz¹d, to nie oznacza, ¿e robi wszystko zgodnie z prawem. Od tamtego roku na moj¹
proœb¹ nie odby³o siê ¿adne spotkanie
z w³adzami klubu, z pracownikami
stadionu, trenerami oraz ze mn¹. Nie
chcê w to mieszaæ burmistrzów, ani
osób, które nie powinny uczestniczyæ
w takich rozmowach, bo to dotyczy
tylko korzystania z p³yty stadionu.
Pan prezes pokazuje, ¿e klub liczy
200. cz³onków. Nie zgadzam siê z tym
absolutnie, bo to jest nieprawda.
Mo¿na pójœæ na trening i zobaczyæ,
jaka jest liczba zawodników. Zapomina pan prezes, ¿e ze stadionu, który
s³u¿y mieszkañcom, korzystaj¹
uczniowie w ci¹gu roku na zawody
szkolne, zgodnie z kalendarzem imprez, gdzie nadzór ma jego kolega Janusz Skrobiñski i mo¿e to potwierdziæ. Jest to oko³o 60 imprez rocznie.
Ze stadionu od godziny 9. do 15. korzystaj¹ uczniowie, odbywaj¹ siê zawody lekkoatletyczne, bo mamy
praktycznie jako jedyni bie¿niê w powiecie, s¹ czêsto sytuacje pogodowe
i dlatego koszenie i inne prace odbywaj¹ siê popo³udniu. Ja tego nie wymyœli³em. Przy dobrej organizacji i
wspó³pracy z klubem mo¿naby by³o
za¿egnaæ ten konflikt. Jeszcze raz powtarzam, czeka³em ponad rok czasu,
¿e pan prezes i zarz¹d podejm¹ decyzjê o wspólnym spotkaniu z trenerami. Robimy harmonogram, bo tak siê
dzieje w normalnym klubie. Ja nie
bêdê porównywa³ do takiej sytuacji,
¿e przyje¿d¿aj¹ inni zawodnicy i dru¿yny do nas zagraæ, bo tutaj maj¹
œwietne warunki, ale nie chcê siê
chwaliæ. Gdzie indziej nie maj¹ wysprz¹tanej szatni, nie mo¿na siê wyk¹paæ po treningu, a w £obzie maj¹
tak¹ mo¿liwoœæ, dlatego u nas chêtnie
graj¹. Proszê nie mówiæ, ¿e ktoœ tam
nie robi, ¿e coœ jest nie przygotowane.
Œwiatowid nie ³o¿y na to z³otówki.
Jeszcze raz powtarzam, szatnie, obs³uga meczów, koszenie, przygotowanie przed meczem, po meczu, to
wszystko robi urz¹d i pracownicy
miejskiego stadionu.
Pan Hadam jest zatrudniony jako
gospodarz klubu, zatrudnia go klub.
Stadionem i hal¹ zajmuje siê 2 pra-

cowników. Dlatego powtarzam, ¿e
nie tylko klub mo¿e wchodziæ na stadion. Ostatnio s³ysza³em opiniê na
meczu, ¿e ³adnie jest posprz¹tane, ¿e
klub dosta³ pieni¹dze na utrzymanie.
Prostujê, to nie klub dba o porz¹dek,
tylko nasi pracownicy.
Jeœli chodzi o kolejn¹ sprawê, to
sytuacja mia³a miejsce na koniec lipca; nie po raz pierwszy zauwa¿y³em,
¿e na tablicy Œwiatowida nie ma ¿adnych informacji, publikacji, og³oszeñ, nawet informacji, ¿e klub awansowa³, ¿e ktoœ uczestniczy w obozie
kadry wojewódzkiej ch³opców. Bardzo mnie boli i na to zawsze zwracam
uwagê, ¿e mecz meczem, ale je¿eli
ustala siê z pracownikami i z nami, ¿e
mecz sparingowy odbêdzie siê 29, tj.
sobota, a my wszystko robimy, ¿eby
mecz siê odby³ na tê godzinê i o tej
porze i dowiadujemy siê przez pana
Hadama, gospodarza klubu, ¿e prawdopodobnie mecz odbêdzie siê w pi¹tek, bo dru¿yna przeciwna nie przyjedzie, to pytam - gdzie tu jest droga
s³u¿bowa, czyli telefon, powiadomienie nas, a w tym czasie otrzymujemy
jeszcze komunikat z urzêdu marsza³kowskiego o zakazie organizowania
czegokolwiek, bo zapowiadaj¹ obfite
opady, gradobcie i burze. To nie ja wymyœlam. A w tym czasie przesz³a ulewa przez £obez, sta³a woda. Prosi³em
i dzwoni³em do gospodarza klubu, bo
zarz¹d klubu nie odbiera telefonów
ode mnie. Dzwoni³em z zapytaniem,
czy to prawda, ¿e mecz odbêdzie siê
w pi¹tek, a nie w sobotê. Je¿eli tak, to
na bocznym boisku wszystko przygotujemy, prosi³em, bo niestety murawa
nie wytrzyma tej pogody. Nie bêdzie
te¿ nas uczy³ prezes o wsiewkach i
innych rzeczach, bo on nie jest od
tego, a jak murawa wygl¹da, to niech
powiedz¹ inne zespo³y, które tutaj
przyje¿d¿aj¹.
Wracaj¹c do tego meczu, o który
by³ konflikt; okazuje siê, ¿e od godziny 8. do 16. ¿aden z cz³onków zarz¹du
klubu nie odebra³ ode mnie telefonu.
A zarz¹d to pan Pietrzyk i pan Andrusieczko; niestety wed³ug mnie te osoby s¹ niedecyzyjne. Ostatnim prezesem, z którym mo¿na by³o porozmawiaæ, by³ pan Skrobiñski. Nie unosi³
siê, wszystko by³o normalnie za³atwiane, by³y rozmowy, nie trzeba by³o
anga¿owaæ burmistrza.
Chcê zobrazowaæ sytuacjê, jaka
wydarzy³a siê w pi¹tek. Przygotujemy
boczne boisko, bo po pote¿nych ulewach, dzwoni³em do prezesa i zastêpcy, ale nikt nie odbiera³ telefonów.
Oddzwoni³ do mnie gospodarz, powiedzia³ ¿e prawdopodobnie mecz
odbêdzie siê, bo taka jest decyzja zarz¹du. Jeœli gospodarz jest najbardziej decyduj¹c¹ osob¹ w klubie, to
przepraszam bardzo i pytam, gdzie
jest zarz¹d klubu. S¹ pomówienia w
gazetach. Dochodzi do takiej sytuacji, ¿e jad¹c z panem Tadkiem Sikor¹

na spotkanie oldbojow do Œwidwina,
oko³o godziny 16. otrzymujê telefon
od pana Pietrzyka, aby nie przygotowywaæ boiska bocznego, bo mecz
rozegraj¹ w Wêgorzynie. Powiedzia³em, ¿e to bardzo dobra decyzja, je¿eli
uwa¿acie, ¿e tam warunki pozwalaj¹.
Dzwoniê do pracownika, aby nie
wysypywa³ bocznego boiska. To by³o
po prostu k³amstwo. W czasie spotkania w Œwidwinie otrzyma³em telefon
od pracownika, ¿e zarz¹d klubu zawiesza siatki na g³ównej p³ycie, ¿e on
zezwala na granie, pomimo, ¿e by³y
inne ustalenia. Po pierwsze mecz mia³
byæ w sobotê, po drugie prezes powo³uje siê na kibiców, na ludzi którym
zale¿y na Œwiatowidzie; pytam gdzie jest informacja o prze³o¿onym
terminie meczu, czy to jest tylko gra
dla prezesa, czy faktycznie dla kibiców ³obeskich. To nie pierwsza sytuacja. Za tydzieñ przyje¿d¿a dru¿yna z
Przec³awia, mecz ma siê odbyæ o godzinie 18. Dowiadujemy siê, ¿e mecz
odbêdzie siê o 12., bo dru¿yna przeciwna nie jest w stanie przyjechaæ na
18. Równie¿ nie ma ¿adnego komunikatu ani informacji, a wiedzieli o tym
ju¿ 2 dni wczeœniej.
Mecz œrodowy, sparing na trzy dni
przed meczem Œwiatowida, odby³ siê
na ¿yczenie pana Skrobiñskiego i
ZZPN, w ramach organizowanego
obozu sportowego w Bornym Sulinowie, przez zespó³ Chemika Police.
Dzia³acze z Polic, wiedz¹c jaka jest
p³yta w £obzie, prosili o mo¿liwoœæ
zagrania u nas, bo w Drawsku robili
regeneracjê p³yty. Janusz Skrobiñski
zadzwoni³ do mnie, czy bêdzie taka
mo¿liwoœæ, jeœli warunki pogodowe
bêd¹ dobre, ¿eby taki mecz ligowca z
Polic rozegraæ w £obzie. W zamian za
to klub otrzyma³ pozwolenie rozegrania od 2 do 4 meczów w Drawsku
zim¹ na euroboisku. Mia³o to byæ na
zasadzie partnerstwa klubów Œwiatowid, Drawsko, Police. I dlatego dosz³o do zgody. Burmistrz w to nie
wnika³. Pytam, dlaczego meczów z
tymi dru¿ynami nie zagra³ Œwiatowid? Mo¿na by³o zadzwoniæ do Polic. Chêtnie bym zaprosi³ dru¿ynê z
Drawska i Polic do zagrania z nami
meczów w £obzie, tylko do tego potrzebny jest zarz¹d, bo to on organizuje sparingi. Podczas Dni £obza by³
organizowany turniej dla trampkarzy
Œwiatowida. Przyjechali ch³opcy z
Poznania, Hutnik Szczecin, B³êkitni
Stargard. Nasi ch³opcy s¹ jednymi z
najlepszych w Polsce. Nie dojrza³em
wtedy na trybunach przedstawicieli
klubu.
Ja nie jestem osob¹ konfliktow¹,
ale zale¿y mi na pracownikach. W
ka¿dym szanujacym siê zak³adzie jeden drugiemu mo¿e przekazaæ informacjê, a nie ¿e siê w ostatniej chwili
zmienia decyzje, a potem w gazetach

wypisuje siê bzdury i kompletne
klamstwa. To jest jeszcze raz k³amstwo, które w wywiadzie udziela pan
Pietrzyk.
Co do finansów. Ja nie by³em
osob¹, która obiecywa³a prezesowi,
¿e dostanie pieniadze. Na komisjach
bud¿etowych, kiedy by³ uchwalany
bud¿et, na ¿adnej nie by³o nikogo z
zarz¹du. Po raz pierwszy siê z tak¹ sytuacj¹ spotka³em. Kiedyœ naœmiewali
siê z prezesów, ale oni przychodzili na
sesje, rozmawiali, dyskutowali. A tutaj po raz kolejny by³ t¹ osob¹ pan
Skrobiñski, ju¿ jako radny. I to jest
przykre dla mnie. Za wszystkie sznurki w klubie poci¹ga pan Skrobiñski, a
osobami pe³nomocnymi na papierku
s¹ prezes i zastêpca.
Mówi siê o sprawach finansowych, ¿e juniorzy nie wyst¹pili w rozgrywkach wojewódzkich. Osob¹,
która mog³aby powiedzieæ prawdê o
tym jest Mariusz W³odarz. Móg³by
opowiedzieæ, jak zosta³ potraktowany przez zarz¹d, jaka by³a sytuacja kadrowa z jego ch³opakami.
Jeœli mówimy o problemach finansowych, to czym klub kierowa³ siê
przy ogranizacji turnieju MN sport, w
marcu, kiedy posz³y potê¿ne pieni¹dze (ok. 85 tys. z³ – przyp. red.) i dla
kogo to by³o zorganizowane. Za te
pieni¹dze, które posz³y na ten turniej
przez kolejny rok juniorzy by grali w
tych rozgrywkach, wraz z zakupionym sprzêtem sportowym. By³y pieni¹dze pozyskane, ale by³y i z urzêdu
miejskiego, o które wnioskowa³ zarz¹d. Mia³o byæ piêknie i fajnie, ¿e
przyjad¹ najwiêksze gwiazdy z Polski
i Europy. By³y wskazane nazwiska,
by³y plakaty i banery. To wszystko
kosztowa³o. Prawda by³a taka, ¿e z
tych gwiazd przyjecha³ Andrzej Juskowiak, Grzegorz Lato nie przyjecha³. Trybuny œwieci³y pustkami, bo
naliczy³em 20 osób, nie licz¹c vipów
i zawodnikow. Nawet zawodnicy ze
Œwiatowida, juniorzy, trampkarze,
czy kibice, na których powo³uje siê
pan prezes, nie zostali wpuszczeni, bo
musieli kupowaæ bilety w cenie 30-50
z³ i stojace za 15 z³. To by³ ich pomys³.
Dla kogo to by³o zorganizowane?
Mia³o byæ wielkie œwiêto pi³karskie w
£obzie za potê¿ne pieni¹dze, a wed³ug mnie to by³a wielka klapa. Chwa³a jeszcze raz dla Janusza Skrobiñskiego, który organizowa³ Galê Sportu Powiatu, m.in. przy jego wspó³pracy zorganizowaliœmy tê imprezê w
hali, przyjechali olimpijczycy, ale jeœli chodzi o turniej, to jednak by³a
klapa. Ale to on robi³ jako pracownik
starostwa, wtedy podzieliliœmy siê rolami, czêœæ Œwiatowid, czêœæ Powiat,
czêœæ Gmina. Pytam siê, czy warto
by³o organizowaæ ten turniej, ktoœ
mia³ pomys³, ale powtarzam, to by³
pomys³ z ksiê¿yca, za te pieni¹dze wyst¹piliby juniorzy w rozgrywkach wojewódzkich.
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Pan prezes powo³uje siê na dzieciaków. Nie jest to prawda, ci ch³opcy, którzy w tej chwili graj¹ w trampkarzach, to s¹ byli „£obuziacy”, gdzie
pieni¹dze ³o¿y³a gmina. Trenerzy robili to spo³ecznie. To byli ch³opcy,
którzy 5 - 6 lat temu zostali przez nich
zwerbowani. Ostatnie 3 lata jest zatrudniony pan Sikora i Przybylak. Tak
¿e ani z³otówki po raz kolejny nie
do³o¿y³ do tego Œwiatowid, a dzieciaki dalej przychodz¹, graj¹ ju¿ w
trampkarzach. Powo³aliœmy ju¿
now¹ grupê, na to ³o¿y œrodki gmina,
trenerem jest pan Przybylak, a my
jako pracownicy hali opiekujemy siê
nimi, 6 godzin w tygodniu. Maj¹
ciep³¹ wodê, sprzet zakupiony przez
gminê. Niech pan prezes nie podpiera siê tym, co robimy my, jako pracownicy wydzia³u, i niech nie mówi,
¿e nie dostaje pomocy. Podpisuj¹c
umowê klub otrzyma³ 158.800 z³. Na
ten rok. Startowa³ w konkursie ofert,
wiedzia³ jak¹ otrzyma pulê, a jeœli
wiedzia³, ¿e jako prezes nie podo³a
zadaniu, to móg³ nie podpisywaæ.
Dostali dodatkowo 80.000 z³ z projektu. Teraz maj¹ dostaæ oko³o 45 tys
z³. Jest rozpisany konkurs ofert, tylko czeka burmistrz na wniosek. Bo
takie jest prawo samorz¹dowe, ¿e
kluby mog¹ dostaæ dofinansowanie
w drodze konkursu ofert.
Ka¿dy kibic, dzia³acz czy redaktorzy mo¿ecie zobaczyæ, jakie kluby z
innych gmin otrzymuj¹ dofinansowania; dla przyk³adu - Dobra Szczeciñska otrzyma³a 95 tys. z bud¿etu gminy
na ca³y rok. Piast Chociwel - 135 tys.,
Polonia P³oty 200.000, z tym, ¿e maj¹
pod sob¹ dwa Orliki i euroboisko. Jeœli zsumujemy to, co dosta³ klub, okazuje siê, ¿e w czerwcu zosta³o wydane
240 tys. z³ i klub nie ma œrodków.
- Nie ³aczy³bym kwoty 80 tysiêcy
z projektu z bud¿etem. To by³o na
okreœlony cel...
- Ale projekt ma swoje granice,
pocz¹tek i koniec. A klub ci¹gle wnioskuje, ¿e ma utrzymywaæ grupê 70
dziewczyn czirliderek, za które niestety trzeba 3 opiekunów op³acaæ. Zabrak³o dialogu miêdzy prezesem, zarz¹dem, a dyrektorem domu kultury,
¿eby taka sekcja powsta³a w £obeskim Domu Kultury, nawet przy zatrudnieniu osób ze Œwiatowida. To
jest sekcja, która powinna tam dzia³aæ, a nie przy klubie. Mieliœmy spotkanie dotycz¹ce fuzji Œwiatowidu z
Olimpem, ale absolutnie nie dosz³o
do porozumienia. Olimp £obez –
po³¹czenie siatkówki i lekkoatletyki.
Bardzo za tym dwoma rekoma siê
podpisywa³em, bo nie chodzi o to,
¿eby w tak ma³ym mieœcie by³o 12 stowarzyszeñ i ka¿dy dzia³a³ na swoj¹
rêkê i ka¿dy p³aka³, ¿e ma ma³o pieniêdzy. Te sekcje mo¿na po³¹czyæ w
jeden klub. Tu chodzi o projekty zwiazane z pozyskiwaniem œrodków. To
wszystko mog³oby piêknie byæ pouk³adane, tylko ci¹gle brakuje spotkania, dialogu.
- Nie mo¿na kosiæ p³yty w takich
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porach, aby nikt nikomu nie przeszkadza³?
- Jeszcze raz powtarzam, w zale¿noœci od sytuacji jaka jest, my to robimy. Nie mo¿na kosiæ trawy po obfitych opadach. Ona by po koszeniu
skis³a. Ale s¹ sytuacje, ¿e zbieramy do
zbiornika, wywozimy, ale to poch³ania kilka godzin. I dlaczego np. w
Dobrej potrafi¹ zawodnicy pójœæ i
pomóc przy takich przypadkach. Kiedyœ treningi rozpoczyna³y siê od
„góry zielonej”, na boisku w Œwietoborcu, a teraz zawodnicy, którzy nie
wejd¹ na g³ówn¹ p³ytê, uwa¿aj¹, ¿e
nie ma sensu odbywania treningów.
- Przez ca³e lato nie trenowali na
g³ównej p³ycie, oni chcieli rozegraæ
jeden mecz przed sezonem...
- Nie jeden mecz. Niech powiedz¹
prawdê, czy dochodzi do sytuacji, ¿e
my zakazujemy rozgrywania meczów
sparingowych.
- Dlaczego juniorzy nie awansowali?
- Trenowa³ ich pan Mariusz W³odarz. Odszed³ sam, bo by³ w zasadzie
wypalony. Ostatnie mecze rozgrywa³
ju¿ garstk¹ ch³opców. To s¹ ch³opcy,
którzy maj¹ 16, 17 18 lat, nie dociera³y jego proœby, ¿eby dalej grali, poodchodzili, poszli gdzieœ dalej, do szkó³
w Szczecinie. On ich trenowa³ przez
2 lata. Niektórzy z nich osi¹gnêli taki
wiek, ¿e ju¿ w juniorach by nie mogli
graæ. Po drugie, ten zespó³ musi mieæ
drug¹ grupê ch³opców, trampkarzy. I
to by³ drugi problem. Nie zrezygnowano z tej wy¿szej ligi tylko z problemow finansowych, ale i organizacyjnych, kadrowych. I pan Mariusz W³odarz na zakoñczenie rozgrywek poinformowa³, ¿e nie widzi dalszej wspó³pracy w³aœnie z tych wzglêdów.
- Co zrobiæ, ¿eby w Œwiatowidzie
by³o lepiej?
- Rol¹ zarz¹du klubu jest organizowanie meczów. Jestem otwart¹
osob¹ i oczekujê wspó³pracy z zarz¹dem. Bêdê podawa³ przyk³ad Dobrej,
tam wszystko normalnie funkcjonuje,
jest wiele spotkañ, z radnymi, z kibicami, jest strona internetowa. Mo¿na
siê na niej wszystkiego dowiedzieæ.
Trzeba szukaæ tak¿e oszczêdnoœci. W
Dobrej w ka¿dej grupie szkoleniowej
trenerami s¹ obecni pi³karze. Wy³o¿ono pieni¹dze na szkolenia, na zrobienie papierów trenerskich, ja o to ca³y
czas walczê. To jest du¿a oszczêdnoœæ. Burmistrz i radni podjêli decyzje, ¿e klub w ramach konkursu nie
musi ju¿ wykazywaæ 20-procentowego wk³adu. W³adze i radni podjêli
decyzje o umorzeniu tego zad³u¿enia,
bo klub nie pozyska³ tych œrodków.
Wiemy, ¿e jest wielkie bezrobocie, ¿e
nie ma firm, które interesuj¹ siê sportem. Ale nie mo¿na ca³y czas narzekaæ. Na polepszenie tej sytuacji potrzeba dialogu, jak cz³owiek z cz³owiekiem. Przyjœæ, porozmawiaæ, a nie
d¹saæ siê.

Rozmawia³ KAR

Kradzie¿ za kradzie¿¹
W pi¹tek rano policjanci z
£obza zatrzymali 26-letniego Marcina R., który wraz z koleg¹ usi³owa³ skraœæ z³om o wartoœci 200 z³.
Niestety nie uda³o mu siê zabraæ
tego mienia, gdy¿ zostali zatrzymani przez policjantów.
Na drugi dzieñ, oko³o godz.
15.20, policjanci z £obza zauwa¿yli
znanego im ju¿ wczeœniej Marcina
R., który wybieg³ ze sklepu z szeœciopakami piwa. Na widok mundurowych mê¿czyzna zacz¹³ uciekaæ
w podwórko. Po chwili zosta³ jednak zatrzymany przez mundurowych. Za policjantami bieg³a tak¿e
sprzedawczyni ze sklepu, która potwierdzi³a, ¿e ten w³aœnie zatrzymany mê¿czyzna skrad³ piwo. Jakby
by³o tego ma³o, zatrzymany mê¿czyzna ca³y czas wyzywa³ policjantów i by³ agresywny. Oczywiœcie by³
pod znacznym wp³ywem alkoholu.
Teraz ten m³ody cz³owiek odpowie
za pope³nione wykroczenia.
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Rodzinne porachunki
Policjanci z Reska zatrzymali
rodzeñstwo, które pobi³o swojego
szwagra.
Do zdarzenia dosz³o w pi¹tek
wieczorem, kiedy to mieszkaniec
Dorowa powiadomi³, ¿e na drodze
leœnej Dorowo - Radowo Ma³e rodzeñstwo jego konkubiny pobi³o go.
Pokrzywdzony wyjaœni³, ¿e jecha³
samochodem t¹ w³aœnie drog¹, kiedy to brat konkubiny zagrodzi³ mu
drogê, zmuszaj¹c do hamowania, po
czym skoczy³ na maskê auta i wybi³
nog¹ przedni¹ szybê. Gdy wyszed³ z
auta, wówczas oboje przewrócili go
na ziemie i kopali. Pokrzywdzonemu uda³o siê uwolniæ. Wsiad³ do
auta i uciek³.
Policjanci zatrzymali 15-letniego ch³opaka i jego 25-letni¹ siostrê.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
przyczyn¹ tego zajœcia by³o rzekome z³e traktowanie ich siostry przez
pokrzywdzonego. Prowadzone postêpowanie wyjaœni wszystkie okolicznoœci tego zdarzenia.

Sponge Bob
o bezpieczeñstwie
w ³obeskim przedszkolu

Wczoraj rano policjantka z
£obza zawita³a do dzieci z ³obeskiego przedszkola - Misiów. Nie przysz³a jednak sama.
Mia³a ze sob¹ wsparcie bajkowej postaci dobrze znanej dzieciom
Sponge Boba, który przypomina
dzieciom o bezpiecznym zachowaniu siê na drodze.
Po krótkim przypomnieniu za-

sada bezpiecznego zachowania siê
na drodze, w przedszkolu oraz na
palcu zabaw - dzieci ogl¹da³y film
pt: "Bezpieczna droga z radami
Sponge Boba". Na wszystkie pytania i zagadki bajkowego przyjaciela
zerówkowicze odpowiedzieli prawid³owo. Dzieciom spodoba³a siê
tak¿e piosenka Przepisowy Ruch
Drogowy, któr¹ bêd¹ siê uczyæ razem z wychowawczyni¹. (kp)

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 13.9.2011 r.

Reklamy kolorowe - 512 138 349
SZANSA
DLA M£ODYCH
TALENTÓW
(REGION). Od 28 wrzeœnia do 1 paŸdziernika przy
ul. Piernikarskiej 9 w Baju Pomorskim w Toruniu odbêd¹ siê Eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu
Artystycznego M³ode Talenty 2012 TORUÑ.
Udzia³ w eliminacjach mog¹ wzi¹æ wszyscy m³odzi
ludzie w wieku 16-24. Aby do nich przyst¹piæ, nale¿y
przes³aæ drog¹ internetow¹ formularz znajduj¹cy siê na
stronie internetowej: www.mlodetalenty.pl, w terminie
od 1 do 21 wrzeœnia 2011r.
Eliminacje odbêd¹ siê w czterech kategoriach: tanecznej, muzycznej soliœci, muzycznej zespo³y, teatralnej.
Jury: Robert Janowski, Andrzej Deskur, Piotr Jagielski. Nagrod¹ g³ówn¹ w eliminacjach jest udzia³ w
bydgoskim finale oraz wiele innych atrakcji, zaœ dla laureatów II i III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe.
Dodatkow¹ atrakcj¹ toruñskich eliminacji bêdzie
koncert Ewy Farnej. Piosenkarka zaœpiewa 30 wrzeœnia
o godzinie 20:30 na Rynku w Toruniu. Przed gwiazd¹
wyst¹pi¹ laureaci kategorii muzycznej zespo³y, soliœci
oraz tanecznej. Nast¹pi tak¿e wrêczenie nagród z wymienionych kategorii.

