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Kilku radnych z³o¿y³o projekt, by gmina sama zajê³a siê sieci¹ wodoci¹gow¹ i
oczyszczalni¹, przez co mieszkañcom zosta³o by w portfelach wiêcej pieniêdzy
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Dotyczy artyku³u: „W. Zakrzewski
zrezygnowa³ z funkcji so³tysa”
z dnia 31.10.2011r.

Od 10-ciu lat jestem
mieszkank¹ Bonina, po
przeczytaniu w/w artyku³u
nie sposób by siê do niego nie odnieœæ i zgodziæ siê z ocen¹ so³tysa
przez urzêdników. Problemy
mieszkañców wsi wygl¹daj¹ zwykle inaczej z perspektywy urzêdników gminnych, a inaczej z perspektywy samych mieszkañców.
Nie jestem uczestniczk¹ sesji,
wiêc w tym temacie nie mogê siê
wypowiadaæ, jak przebiega wspó³praca na linii so³tys – urzêdnicy.
Wszystkie sprawy dotycz¹ce poprawy bytu na wsi, w tym budowa
czy te¿ remont drogi, s¹ dla nas
mieszkañców bardzo wa¿ne, jednak przyczyna konfliktu ma g³êbsze
pod³o¿e. Rzeczywiœcie nasza wieœ
jest podzielona na zwolenników i
przeciwników so³tysa. Ale to nie s¹
obozy, które wzajemnie siê zwalczaj¹. Oskar¿enia mieszkañców
skierowane pod adresem so³tysa nie
maj¹ na celu, aby go zniszczyæ, a
jedynie po to, by mu uœwiadomiæ, ¿e
wieœ to nie prywatny jego folwark –
bo wieœ to my – mieszkañcy. Nie
mo¿emy siê godziæ na to, by so³tys
nagminnie obra¿a³, wyzywa³ i zastrasza³ nas. Na ka¿dym kroku podkreœla, ¿e on jest tu w³adz¹ i nikogo
siê nie boi. Jego chamskie zachowanie i wulgarny jêzyk pozostawia
du¿o do ¿yczenia. Ten przedstawiciel w³adzy nie potrafi ³¹czyæ ludzi,
integrowaæ ich, budowaæ porozumienia w kwestiach dra¿liwych i
konfliktowych – bo zarzewiem tych
konfliktów jest on sam. Wykorzystuje takie organa jak: policjê, stra¿
miejsk¹ oraz urzêdników gminy do
prywatnych rozgrywek. S¹ to ró¿nego rodzaju zg³oszenia, pomówienia, które nie maj¹ odzwierciedlenia w rzeczywistoœci, a jedynie
s³u¿¹ temu, by odwróciæ uwagê od
siebie, podkreœliæ swoj¹ w³adzê i
pokazaæ jakim to „prawym” jest
obywatelem. Jego zainteresowanie
niektórymi mieszkañcami wykracza poza normy jego kompetencji,
siêgaj¹ g³êbokich sfer ¿ycia prywatnego. Wyra¿a krzywdz¹ce opinie
napuszczaj¹c jednych na drugich i
tak za jego poœrednictwem ludzie
siê dziel¹. Tak wiêc w tej materii
so³tys jest rzeczywiœcie do perfekcji „aktywny”, aby zas³u¿y³ sobie na
miano „aktywnego dzia³acza” ciê¿ko pracowa³ i cel osi¹gn¹³. Nie s¹dzê jednak, by by³ to dobry przyk³ad
dla innych so³tysów do naœladowania,jak to jest zasugerowane w tym

artykule. So³tys ma dwa oblicza,
jedno dla urzêdników, a drugie - to
gorsze - zarezerwowane jest dla nas,
mieszkañców. Na ostatnim zebraniu
by³ obecny wiceburmistrz, by³
œwiadkiem wypowiedzi ludzi, ¿e
oprócz sprawy dot. drogi by³y te¿
g³osy potêpiaj¹ce poczynania so³tysa wzglêdem mieszkañców, ale o
tym wiceburmistrz nie by³ ³askaw
wspomnieæ. Niew¹tpliwie sprawy
dotycz¹ce inwestycji we wsi s¹ bardzo wa¿ne, ale w tym wszystkim nie
mo¿na zapominaæ, ¿e to cz³owiek
jest najwa¿niejszy. Ka¿dy z nas ma
prawo w miejscu zamieszkania czuæ
siê dobrze i bezpiecznie, a tak nie
jest, bo ci¹gle s³yszane s¹ pogró¿ki
od so³tysa. Mamy mieszkañców,
którzy chêtnie chc¹ coœ zrobiæ po¿ytecznego dla wsi, ale so³tys w sposób z³oœliwy i skuteczny stara siê to
udaremniæ. Przyk³adem jest chocia¿by naprawa odcinka drogi, który w okresie jesiennym i zimowym
by³ nieprzejezdny. Decyzjê o naprawie tego odcinka podj¹³ pan Zwierzchowski,oczywiœcie nieodp³atnie.
Owszem gmina postara³a siê i dostarczy³a t³uczeñ, za co jesteœmy
wdziêczni. Z drogi tej korzystaj¹
zarówno mieszkañcy, jak równie¿
przyjezdni, ale proszê sobie wyobraziæ, ¿e zamiast podziêkowañ i
wdziêcznoœci pan Zwierzchowski
doczeka³ siê pomówieñ, oskar¿eñ i
obelg ze strony so³tysa. Sprawa ta
odbi³a siê g³oœnym echem zarówno
we wsi jak te¿ w gminie, a wiêc burmistrz i wiceburmistrz sprawê
znaj¹, a mimo to dokonali oceny
so³tysa na podstawie jego wspó³pracy z urzêdnikami, a nie na podstawie wspó³¿ycia z mieszkañcami. Mieszkañcy dokonuj¹ oceny od
tzw. kuchni, bior¹c pod uwagê
wszystkie aspekty stosunków miêdzyludzkich, szacunek dla drugiego cz³owieka i poszanowanie jego
godnoœci. Wszystkie te zasady s¹
³amane przez so³tysa. Jego funkcja,
jak¹ pe³ni, jest honorem i presti¿em, a przez jego zachowanie sta³a
siê dnem.
Wielu mieszkañców milczy w
obawie, by siê nie naraziæ i popaœæ
w nie³askê so³tysa. W artykule tym
przedstawiono go, jako dobrego
cz³owieka, skrzywdzonego przez
mieszkañców. Tymczasem to my
czujemy siê obra¿eni i poni¿eni w
obliczu tego artyku³u. Jego negatywne postêpowanie, wulgarny jêzyk etc. jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek cz³owieczeñstwa.

Jako mieszkañcy chcemy i
mamy prawo wiedzieæ, jak s¹ zagospodarowane pieni¹dze przeznaczone dla wsi, a so³tys ma obowi¹zek nas o tym poinformowaæ, przedstawiaj¹c rachunki. Taka sytuacja
powinna mieæ miejsce na zebraniu,
ale so³tys ich nie zwo³uje, a jak ju¿,
to s¹ tylko powiadamiani ludzie z
jego najbli¿szego otoczenia oraz ci,
którzy go popieraj¹. Reszta dowiaduje siê ju¿ po fakcie lub na godzinê
przed zebraniem. So³tys odpowiada, ¿e nie musi siê z niczego t³umaczyæ. Jest butny i arogancki. W tym
wszystkim popiera go rada so³ecka,
która zosta³a wybrana w sposób nastêpuj¹cy: so³tys zg³osi³ córkê, ona
osobê, która u nich pracuje, a ta
przyjaciela ich domu, odby³o siê to
na zasadzie domina, inne kandydatury zosta³y odrzucone przez gremium so³tysa i tak oto utworzona
klika – przepraszam za wyra¿enie,
ale nie znajdujê odpowiedniej nazwy dla tych osób, „gra do jednej
bramki” . Panuje tu maksyma, ¿e kto
nie z so³tysem, to potencjalny wróg,
którego wszelkimi sposobami nale¿y zniszczyæ i uciszyæ. Dochodzi do
wyzwisk, w których bierze udzia³
so³tys i cz³onkowie jego rodziny
oraz anga¿uje ludzi, którzy nie zamieszkuj¹ w naszej wsi, jedynie posiadaj¹ dzia³kê budowlan¹ od niedawna i s¹ z nimi zaprzyjaŸnieni.
Taki fakt mia³ miejsce po ostatnim
zebraniu, gdzie dokonano oceny
so³tysa, o tym incydencie zosta³a
poinformowana policja. Przyk³adów by mo¿na mno¿yæ, bo konflikt
nie zrodzi³ siê nagle, ale narasta³
stopniowo przez lata, a ludzie milczeli, bo ktokolwiek odwa¿y³ siê
odezwaæ, zosta³ zakrzyczany przez
popleczników so³tysa. To utwierdzi³o go w przekonaniu, i¿ stoi ponad prawem, jest panem i w³adc¹ i
nikt oprócz niego nie jest godzien
sprawowaæ urzêdu so³tysa. Gdyby
mu zadano pytanie, czy jest ktoœ we
wsi, komu bezinteresownie pomóg³, po ludzku, tak od serca, to nasta³aby g³êboka cisza po obydwu
stronach. I tak oto z kadencji na kadencjê zostawa³ stary – nowy so³tys,
którego oblicze przedstawi³am w
rzetelny i uczciwy sposób.
Z powa¿aniem
Teresa Martynus
Do wiadomoœci otrzymali: 1) Burmistrz £obza pan Ryszard Sola 2)
Sekretarz gminy pani Monika Jarzêbska.
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Krótko

Gmina Resko
bierze kredyt
Gmina Resko og³osi³a zamówienie na udzielenie i obs³ugê d³ugoterminowego kredytu bankowego, na
sfinansowanie deficytu bud¿etowego do kwoty 3 183 200 z³.
Okres wykorzystania kredytu:
do dnia 30 grudnia 2011r. Karencja
w sp³acie rat: do 30 grudnia 2012 r.
Sp³ata kredytu do 30 grudnia 2021
w ratach miesiêcznych.

Kolizja
w £obzie
12 listopada o godz. 12.30 w
£obzie na skrzy¿owaniu ulic
Obroñców Stalingradu oraz Koœciuszki Agata J., mieszkanka Radowa Ma³ego, kieruj¹ca Fordem
Mondeo, podczas skrêtu w lewo
uderzy³a w samochód marki Nissan
Primera, kierowany przez Paw³a
S., zamieszka³ego w powiecie polickim. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.
(kp)
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Uderzy³ Oplem
Brak ostro¿noœci
w motorowerzystê i TIR w rowie
(RADOWO MA£E) 10 listopada o godz. 16.50 na drodze Radowo Ma³e - Pogorzelica Rafa³ G., zamieszka³y w Trzebnicy (województwo dolnoœl¹skie), kieruj¹cy samochodem marki Opel Vectra z nieustalonych przyczyn zjecha³ na

przeciwny pas, doprowadzaj¹c do
zderzenia z motorowerem kierowanym przez Andrzeja W., zamieszka³ego w O., gmina Radowo Ma³e.
Mieszkaniec gminy Radowo
Ma³e dozna³ z³amania lewej rêki i
lewej nogi.
(kp)

Podatek rolny - 50 z³
(WÊGORZYNO).
Œredni¹
cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2011 r. okreœlon¹
w komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy,
zosta³a obni¿ona przez radnych

wêgorzyñskich z kwoty 74,18 z³ za
1 dt do 50 z³ za 1 dt.
Uchwa³a wejdzie w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2012 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie.
MM

Uwaga na samochody,
bo kradn¹
(POWIAT) Warto zwróciæ
uwagê na zabezpieczenie swoich
aut, gdy¿ znowu dosz³o do kradzie¿y.
Z 7 na 8 listopada w Starogardzie nieustalony sprawca skrad³
srebrny samochód marki VW Passat
Combi o wartoœci 25 tys. z³.
Z 11 na 12 listopada na ul. Chopina w £obzie nieustalony sprawca
ukrad³ samochód marki Jeep Grand

Cherokee z 2003 roku, kolor srebrny, o wartoœci 35 tys. z³.

I kradn¹ radia
Pomiêdzy 6 a 8 listopada w
£obzie na ul. H. Sawickiej dokonano kradzie¿y z w³amaniem do samochodu marki VW Golf. Skradziono
radioodtwarzacz. Szkody oszacowano w wysokoœci 280 z³ na szkodê
mieszkañca £obza Jaros³awa T. (r)

Og³oszenie

Komisja Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej
w £obzie zaprasza rodziców na spotkania w celu
omówienia spraw szkolnych.
Zebrania odbêd¹ siê:
w Gimnazjum - 17 listopada 2011 roku o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej nr 2 – 22 listopada o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 1 – 22 listopada o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Be³cznej – 24 listopada o godz. 17.00.
Sk³ad Komisji Spraw Spo³ecznych: Zbigniew Pude³ko – przewodnicz¹cy, Maria Pokomeda - zastêpca przewodnicz¹cego, Kazimierz Chojnacki, Marcin Æwik³a, Marek Rokosz, Tadeusz Sikora, Janusz Skrobiñski,
W³adys³aw Tabaka. Serdecznie zapraszamy.

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstêpna
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
Badania lekarskie na miejscu

-

490 z³
7900 z³
3900 z³
3500 z³
1500 z³

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914

(WÊGORZYNO) 10 listopada o
godz. 17.20 na drodze K 20 w Winnikach Sylwester P., zamieszka³y w
Œwidwinie, kieruj¹cy samochodem
marki Scania z naczep¹, nie zacho-

Zatrzymani
za trwakê
(DOBRA) Z 8 na 9 listopada w
Dobropolu na przystanku autobusowym zatrzymano m³odych mê¿czyzn posiadaj¹cych œrodki odurzaj¹ce: Grzegorza F., lat 17, mieszkañca gminy Chociwel, Patryka D., lat
18, mieszkañca gminy Dobra, Mateusza F., lat 20, mieszkañca gminy
Dobra, Mateusza N., lat 20, mieszkañca gminy Dobra oraz £ukasza P.,
lat 21, mieszkañca gminy Chociwel.
Przy zatrzymanych znaleziono 20
gram suszu roœlinnego.
Wszyscy m³odzi ludzie zostali
zatrzymani i osadzeni w PDOZ do
wyjaœnienia. Dwóch z nich dosta³o
zarzuty.
(kp)

wa³ nale¿ytej odleg³oœci przed poprzedzaj¹cym go pojazdem, w wyniku czego chc¹c unikn¹æ zderzenia, zjecha³ na pobocze i przewróci³
ca³y zestaw.
(kp)

„Wyczyœcili”
gara¿
(DOBRA) Z 12 na 13 listopada
w Krzemiennej nieznany sprawca
w³ama³ siê do gara¿u. Po wyrwaniu
drzwi z gara¿u ukrad³: kosê spalinow¹ marki Stihl, klucze, sprzêt
wêdkarski, elektronarzêdzia. Straty
2 tys. z³ na szkodê Eugeniusza S.

Zderzy³ siê z ³y¿k¹
koparki
(WÊGORZYNO) 10 listopada
o godz. 16.20 w Wêgorzynie na ul.
Podgórnej Zbigniew B., kieruj¹cy
samochodem Peugeot, wje¿d¿aj¹c
na stacjê paliw, uderzy³ w ³y¿kê
koparki, uszkadzaj¹c swój pojazd.
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£OBEZ tygodnik ³obeski 4.10.2011 r.
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Kilku radnych z³o¿y³o projekt, by gmina sama zajê³a siê sieci¹ wodoci¹gow¹ i oczyszczalni¹, przez co
mieszkañcom zosta³o by w portfelach wiêcej pieniêdzy

Radni mówi¹ - doœæ prywaty
Czyjego interesu pilnuj¹ urzêdnicy? Mieszkañców, czy spó³ki?
(£OBEZ). Piêciu radnych
podpisa³o siê pod
projektem uchwa³y,
który zostanie
przed³o¿ony rajcom
podczas nastêpnej sesji
Rady Miejskiej. Projekt
wywo³uje ju¿ spore
emocje, albowiem
znacz¹co ró¿ni siê
od pomys³u gminy na
dalsze funkcjonowanie
gminnych wodoci¹gów
i oczyszczalni œcieków.
Od lipca trwa³y spotkania radnych w sprawie dalszego funkcjonowania wodoci¹gów i kanalizacji.
Czêœæ radnych optowa³a za powo³aniem spó³ki komunalnej, bêd¹cej w
stu procentach w³asnoœci¹ gminy.
Czêœæ radnych wraz z burmistrzami
chcia³a jednak zachowaæ istniej¹cy
obecnie stan rzeczy, co sprowadza
siê do wydzier¿awienia firmie PWiK
sieci wodoci¹gowej na kolejne 15
lat. Cierpliwoœæ piêciu radnych
skoñczy³a siê, gdy zapoznali siê z
projektem uzgodnieñ i umow¹ dzier¿awy przedstawionymi przez urz¹d.
Gmina podaruje spó³ce
oczyszczalniê
Z pism przedstawionych radnym
wynika, ¿e Gmina wyrazi zgodê na
ustanowienie wpisu hipotecznego w
Ksiêdze Wieczystej nieruchomoœci
oczyszczalni œcieków w £obzie, w
zakresie zabezpieczenia maj¹tkiem
Gminy kredytu inwestycyjnego zaci¹gniêtego przez Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji na realizacjê zadania oczyszczalni œcieków.
Gdy podobna propozycja pad³a
podczas jednego ze spotkañ odnoœcie powo³ania spó³ki komunalnej –
uznano to za absurd. Uznano, ¿e
Gmina nie mo¿e porêczyæ, bowiem
bêdzie to mia³o wp³yw na bud¿et
gminy. A przy prywatnej spó³ce?
Inna rzecz, ¿e jeœli Gmina zamierza przekazaæ prywatnej firmie czêœæ
swojego maj¹tku, to musi wyst¹piæ
do rzeczoznawcy maj¹tkowego, aby
to wyceni³ i zap³aciæ za to. W sprawie powo³ania spó³ki kwestia wyceny by³a podnoszona, jak równie¿ jej
wysokie koszty. Przy powo³aniu
spó³ki by³by z tym problem, tutaj –
nie. Bez wyceny nie mo¿na starto-

waæ do banku o kredyt. Podczas rozmów o spó³ce problemem by³o równie¿ porêczenie prze Gminê kredytu,
bo jak t³umaczono wówczas - wejdzie to na konto gminy, dla prywatnej spó³ki jednak porêczenie nie stanowi problemu.
Gmina wiêc bêdzie musia³a za to
zap³aciæ. Czy¿by spó³ka nie by³a w
stanie wzi¹æ ¿adnego kredytu? W
Resku firma wziê³a kredyt, po wybudowaniu gimnazjum obiekt oddano
gminie w u¿ytkowanie, a gmina kredyt sp³aca. A tu, do czasu sp³aty inwestycji, obiekt bêdzie w³asnoœci¹
spó³ki. I tu rodzi siê pytanie, czy nie
mo¿na znaleŸæ firmy, która zainwestuje bez porêczeñ gminnych?
Kontrola czy herbatka?
W projekcie umowie dzier¿awy
wprowadzono zapis, ¿e je¿eli gmina
bêdzie chcia³a skontrolowaæ spó³kê,
to poinformuje j¹ w formie pisemnej
siedem dni przed planowanym terminem kontroli. „Zawiadomienie
winno wskazywaæ termin dokonania
wizji, osoby do tego upowa¿nione
oraz obiekty i urz¹dzenia, które bêd¹
objête wizj¹” - czytamy w dokumentach. Teoretycznie jest to mienie
gminy, ale gmina nic do tego nie ma.
W ci¹gu siedmiu dni mo¿na oczyszczalniê pomalowaæ na ró¿owo i posadziæ kwiatki wokó³, nawet w zimie. Pytanie wiêc, czy to nadal bêd¹
kontrole a jeœli tak, to czemu maj¹
s³u¿yæ?
Kredyt czy zarobek?
W protokole uzgodnieñ jest kolejny ciekawy zapis, ¿e spó³ka bêdzie mia³a 3 proc. zysku, gdy w latach wczeœniejszych zysk by³ ró¿nicowany i czasami wynosi³ 2 proc.,
2,5 lub 3 proc. Teraz gmina chce podpisaæ umowê na takich warunkach na
15 lat. Nie jest jednak dok³adnie
okreœlone, od czego ten zysk bêdzie
naliczany. Czy jeœli spó³ka zaci¹gnie
kredyt w wysokoœci 880 tys. z³, to i
od tej kwoty te¿?
Radnym przed³o¿ono symulacjê
sp³aty kredytu, przy za³o¿eniu, ¿e
spó³ka go zaci¹gnie. Gmina zap³aci
za wycenê, porêczy, firma weŸmie na
siebie kredyt komercyjny, gdy spó³ka gminna, przed któr¹ tak broni siê
magistrat, mog³aby wyst¹piæ o fundusze zewnêtrzne.
Przedsiêbiorstwo za³o¿y³o, ¿e
weŸmie 880 tys. z³ kredytu, roz³o¿onego do 2018 roku. Ma byæ sp³acany op³atami mieszkañców gminy
za œcieki. Gmina porêcza, firma jest

w³aœcicielem, dopóki kredyt nie zostanie sp³acony. Kredyt ³¹cznie z
odsetkami
bêdzie
kosztowa³
1.028.363 z³.
Gdy ju¿ kredyt zostanie sp³acony, to jeszcze przez 4,5 lat Przedsiêbiorstwo odbierze sobie niemal 407
tys. z³ przez okres czterech i pó³ roku,
jako pozosta³a amortyzacja.
Inwestycja ca³kowicie ma zostaæ
sfinansowana przez mieszkañców
op³acaj¹cych rachunki za œcieki.
Tym samym ju¿ teraz zrobiono symulacjê, o ile zostan¹ podniesione
ceny. Ju¿ od maja wzrost op³at za
œcieki ma wynieœæ 0,30 z³ od 1 m
szeœæ., w nastêpnym roku cena ma
wzrosn¹æ o kolejne 0,68 z³ od 1. m.
szeœc. brutto. W roku 2016 o kolejne
0,60 z³ itd. Wy¿sze ceny dotycz¹
jedynie sp³aty kredytu, ile naprawdê
podro¿ej¹ œcieki, trudno stwierdziæ.
Tylko przy podwy¿ce uwzglêdniaj¹cej sp³atê kredytu 1. m szeœæ. œcieków bêdzie nas kosztowa³ 7,38 z³
brutto w 2018 r. (obecnie 4,16 z³
brutto). Wzrost o 3,22 z³ na jednym
metrze, to ponad 77 proc.
Jeszcze bardziej zapewne
wzrosn¹ ceny za odbiór nieczystoœci
ze zbiorników bezodp³ywowych, a
ju¿ dzisiaj ludzie p³ac¹ ponad 20 z³.
Gmina nie zamierza budowaæ kanalizacji na wsiach, ile wiêc za kilka lat
bêd¹ musieli zap³aciæ?
Magistrat nie chce spó³ki
komunalnej?
W spó³ce komunalnej konieczny
by³by fundusz zak³adowy w wysokoœci 50 tys. z³. Burmistrzowie
twierdz¹, ¿e gmina nie znajdzie takich pieniêdzy. Bud¿et jeszcze jednak nie jest zatwierdzony i czêœæ
radnych zapowiada, ¿e pieni¹dze
znajd¹.

Rozmowy na temat powo³ania
spó³ki trwaj¹ ju¿ od lipca. Radni s³yszeli ju¿ wiele informacji na temat
przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych powo³anie takiej spó³ki. Twierdzono
np. ¿e nie bêdzie mo¿liwoœci odliczenia VAT-u, okaza³o siê, ¿e mo¿na; póŸniej by³a mowa o amortyzacji, ¿e jest kosztem i wejdzie do taryf, okazuje siê, ¿e nie jest kosztem,
mo¿e byæ, ale to musi byæ wszystko
zapisane, na co pieni¹dze zostan¹
przeznaczone. Mówiono równie¿, ¿e
spó³ka nie mo¿e powstaæ, bowiem
bêdzie problem przy budowie kanalizacji na Zatorzu, kwestia dotyczy
zmiany operatora. Informowano
radnych, ¿e gmina nie otrzyma dofinansowania, bowiem teraz sieæ jest
w dzier¿awie, a przy powo³aniu
spó³ki sieæ by³aby w³asnoœci¹ spó³ki. Ta kwestia równie¿ nie jest taka
pewna, bowiem byæ mo¿e wystarczy
przed podpisaniem umowy na dofinansowanie, zg³osiæ, ¿e od 1 kwietnia 2012 roku nastêpuje zmiana operatora sieci. Wszak w³aœcicielem sieci ca³y czas jest Gmina.
Obecnie nie ma wiêkszej kontroli nad spó³k¹ wodoci¹gow¹, jako
firm¹ prywatn¹. Nad spó³k¹ komunaln¹ radni i urzêdnicy mieliby
wiêksz¹. Problem w tym, ¿e gmina
musia³aby na starcie wszystko kupiæ, ale czy nie lepiej kupowaæ na
rzecz gminy z zysków i mieæ pe³n¹
kontrolê oraz pieni¹dze na rozwój
sieci? Inne gminy ten problem ju¿
dawno rozwi¹za³y. £obez nadal ma
star¹ sieæ.
Radni mówi¹ doœæ
Po zapoznaniu siê z propozycj¹
burmistrzów czêœæ radnych z³o¿y³a
projekt uchwa³y, nad któr¹ Rada
Miejska bêdzie g³osowaæ jeszcze w
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tym roku. W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in.: „Obecnie zaopatrzeniem w wodê i odprowadzaniem
œcieków w gminie £obez zajmuje siê
prywatna spó³ka Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z
o. o. Spó³ka ta prowadzi dzia³alnoœæ
od 14 lat. W tym okresie przedstawiciele rady miejskiej zwracali wielokrotnie uwagê na brak w³aœciwego
nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹
ww. podmiotu przez urzêdników
urzêdu miejskiego. Nadzór ten nie
móg³ byæ nale¿ycie sprawowany, poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci formalnej
kontroli dzia³alnoœci prowadzonej
przez spó³kê. (…) Kolejnym problemem kontroli dzia³alnoœci jest nadzór nad wykonywaniem pracy pracowników wynagradzanych z taryf i
pracowników pracuj¹cych na rzecz
spó³ki. Przez 14 lat swojej dzia³alnoœci na rzecz gminy spó³ka nie aplikowa³a o ¿adne œrodki unijne przeznaczone na budowê b¹dŸ modernizacjê
urz¹dzeñ wodoci¹gowo kanalizacyjnych. Zysk spó³ki przeznaczany
jest wy³¹cznie na dzia³alnoœæ w³asn¹
spó³ki nie maj¹c¹ nic wspólnego z
zaopatrzeniem w wodê i odprowadzaniem œcieków”.
Radni, ze swojej strony proponuj¹c powo³anie spó³ki komunalnej,
zwracaj¹ uwagê na to, ¿e pozwoli to
zoptymalizowaæ w³aœciwe przeznaczenie œrodków pochodz¹cych z
op³at za wodê i œcieki, czyli inwestowanie ich w modernizacjê i rozbudowê dotychczas istniej¹cej infrastruktury. Ma to te¿ poprawiæ kontrolê spó³ki, która w pe³ni ma byæ
w³asnoœci¹ gminy. Spó³ka taka ma
te¿ wiêksze szanse na pozyskanie
œrodków unijnych, a przy tym gmina
wci¹¿ wspó³decyduje o inwestycjach, jako jej w³aœciciel.
Jaki wybór maj¹ radni
Czy gmina w³aœciwie pozostawia radnym wybór, skoro przez trzy
lata nie zabezpieczy³a pieniêdzy? Na
pomys³ radnych potrzebne s¹ fundusze, a urzêdnicy alarmuj¹, ¿e kasa
pusta. Pytanie gdzie byli przez ostatnie trzy lata, wszak wiedzieli, ¿e
umowa skoñczy siê, sami j¹ przecie¿
podpisywali i konstruowali.
Obecnie propozycja magistratu
wygl¹da w ten sposób, ¿e aby nie
obci¹¿aæ gminy – firma bierze komercyjny kredyt na siebie, mieszkañcy gminy bêd¹ ten kredyt sp³acaæ, mimo i¿ przez okres sp³aty kredytu spó³ka bêdzie w³aœcicielem
oczyszczalni. Przez kolejne lata, po
sp³aceniu kredytu, spó³ka czerpie
zyski nie tylko z prowadzonej dzia³alnoœci na obiekcie, ale i z amortyzacji. Umowa ma trwaæ przez 15 lat.
Równoczeœnie inna spó³ka prywatna
PUK od lat nie mo¿e doprosiæ siê
umowy na 10 lat na by³e wysypisko
œmieci, gdzie chce zainwestowaæ
w³asne pieni¹dze, bez porêczeñ gminy i wykonaæ tam punkt prze³adunkowy. O co tu chodzi?
MM
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Nadzieja na poprawê?
(RESKO). Podczas sesji
Rady Powiatu zosta³a
poruszona kwestia
szpitala w Resku.
SP ZOZ Gryfice
zainwestowa³ tam ju¿
czêœæ pieniêdzy, jednak
Powiat £obeski nie
wszystkie wydatki
zaakceptowa³ na poczet
wywi¹zywania siê
szpitala z umowy.
Dlaczego?
Dzier¿awca zwróci³ siê do starostwa powiatowego w £obzie z pismem, ¿e poczyni³ w Resku nak³ady
na ³¹czn¹ kwotê 542 tys. z³. Chcia³by, aby te nak³ady, w myœl zawartej
umowy z nimi w czerwcu ubieg³ego
roku, zaliczyæ w poczet nak³adów
umownych, które zobowi¹zany jest
ponieœæ ZOZ gryficki. Z tej kwoty
starostwo w £obzie zaliczy³o jednak tylko czêœæ kosztów. Spoœród
wszystkich wydatków na wyposa¿e-

nie szpitala w Resku Gryfice wyda³y 338 tys. z³, na materia³y do remontu 92 tys. z³ i us³ugi remontowe oraz
konserwacjê – 111 tys. z³.
Po komisyjnym rozpatrzeniu
dokumentacji czêœæ kosztów nie
kwalifikowa³a siê do uznania. Z zapisów umownych wynika bowiem,
¿e remont bie¿¹cy, zakup materia³ów do remontu, us³ugi remontowe
i konserwacje musi wykonaæ dzier¿awca w ramach korzystania z
obiektu. To nale¿y do jego obowi¹zków. Z tego te¿ powodu kwoty na
zakup materia³ów do remontu oraz
us³ugi remontowe i konserwacjê –
nie zosta³y zaliczone. Z kolei zakup
wyposa¿enia, w tym: wyposa¿enie
sali chirurgicznej, zestawy komputerowe, zosta³ zaliczony.
W przysz³ym roku szpital w
Resku zostanie pod³¹czony do szerokopasmowego internetu, za pomoc¹ którego do poszczególnych
oddzia³ów bêd¹ przekazywane dane
medyczne. Koszt pod³¹czenia wynosi oko³o 600 tys. z³.
- Problemem przysz³oœci szpitala w Resku jest NFZ, to znaczy iloœæ
us³ug medycznych i jakiego rodzaju

zechce zamawiaæ na nasz¹ populacjê. Nie odchodzi jak na razie NFZ
od tego terytorium powiatowego, bo
tak bêdzie to analizowane, ale wielkoœæ tych us³ug i œrodki na ten cel
przeznaczone, dzisiaj nie s¹ nadzwyczajnie wysokie i to limituje
mo¿liwoœci leczenia siê ludzi, a nie
wola Gryfic. Tutaj oni chcieliby jak
najwiêcej zrobiæ - powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Jest jednak nadzieja na poprawê, albowiem na przysz³y rok NFZ
ma ponad 200 milionów z³ wiêcej na
kontrakty, ni¿ by³o w tym roku. Najwiêcej, oko³o 140 milionów, z tej
puli pójdzie na lecznictwo szpitalne, natomiast na us³ugi specjalistyczne oko³o 30 milionów z³ wiêcej.
MM

Bêdzie kort tenisowy na orliku
w Radowie Ma³ym

Podczas ostatnich
obrad Rady Gminy
w Radowie Ma³ym
(3.11.2011 r.) radni
znów dyskutowali na
temat budowanego
orlika w gminie.

Rozmowê rozpocz¹³ radny Zygmunt B³awzdziewicz, pytaj¹c, czy
orlik w Radowi Ma³ym bêdzie boiskiem wielofunkcyjnym i czy na
nim bêdzie boisko do tenisa ziemnego.
- Pyta³em wraz z nauczycielami
wf, czy orlik bêdzie boiskiem wielofunkcyjnym. Gdy dochodzi do
szczegó³ów, to okazuje siê, ¿e boiska do tenisa ziemnego tam nie
bêdzie. Myœlê, ¿e nie by³oby tego
problemu, gdyby w trakcie projektowania przeprowadzono rozmowy
z nauczycielami, którzy bêd¹ prowadzili tam zajêcia lekcyjne, czy te¿
pozalekcyjne Jeœli ju¿ coœ robimy za
du¿e pieni¹dze, to zróbmy to porz¹dnie. Boisko do tenisa wymaga
dodatkowych s³upków, co siê wi¹¿ê
z dodatkowymi kosztami. Rozumiem to, ale diabe³ tkwi w szczegó³ach.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy w
Radowie Ma³ym, Ma³gorzata Budzyñska, w odpowiedzi na zapytanie radnego zaznaczy³a, ¿e temat
orlika by³ przedyskutowany z nauczycielami wf.
Radny Stefan Remiœko doda³, ¿e
wszystko jest zawarte w sporz¹dzony dokumentacjach i projektach.

Zaznaczy³ te¿, ¿e teraz nie mo¿na
tego zmieniæ.
Wójt Gminy Józef Wypijewski
wyt³umaczy³ wszystkim, ¿e kort tenisowy na orliku w Radowie Ma³ym
bêdzie zrobiony - tak zapewnia wykonawca projektu.
- Wykonawca, który robi orlik,
twierdzi, ¿e to nie jego pierwsza
taka budowa. Wykonawca ma opracowan¹ tak¹ koncepcjê, ¿e s³upki do
tenisa ziemnego jak i siatkówki bêd¹
wk³adane wymiennie w tym samym
miejscu. Boisko do tenisa ziemnego
jest prawie dwa metry szersze, ni¿
boisko do siatkówki, wiêc wykonawca zamawia specjalne siatki do
siatkówki. Do tenisa bêd¹ niskie
s³upki do siatkówki wy¿sze. Jak
twierdzi wykonawca, nie robi siê
niepotrzebnie dodatkowych otworów na s³upki. Linie bêd¹ tak¿e
wymalowane do siatkówki i tenisa
ziemnego. Nauczyciele wf wysunêli podobn¹ koncepcjê. Nic wiêcej tu
nie zmienimy, bo póŸniej nikt nam
nie odbierze robót. W³aœnie tak
wykonawca za³atwia sprawê boiska
do tenisa. Mam nadziejê, ¿e w³aœnie
tak bêdzie to zrobione – stwierdzi³
wójt Wypijewski.
PJ
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Œwiêto patronki szko³y - Marii Sk³odowskiej-Curie w SP1
Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie nosi imiê s³ynnej polskiej
uczonej Marii Sk³odowskiej- Curie.
Zawsze w dniu jej urodzin, 7 listopada, obchodzimy Jej œwiêto, które
obfituje w wiele wydarzeñ.
W tym roku wszyscy obejrzeliœmy prezentacjê po³¹czon¹ z prelekcj¹ o ¿yciu i dokonaniach naukowych pierwszej polskiej noblistki.
Nastêpnie wszyscy uczniowie zostali zaanga¿owani w przeró¿ne
dzia³ania: konkurs plastyczny, ortograficzny „mistrz ortografii”, zawody szachowe i rozgrywki sportowe. Ka¿dy znalaz³ dla siebie coœ ciekawego i móg³ siê wykazaæ w swojej
ulubionej dyscyplinie. Zachêt¹ do
udzia³u w rywalizacji by³y bardzo
atrakcyjne nagrody. Uroczyste podsumowanie odby³o siê na apelu.
Ca³e przedsiêwziêcie koordynowa³y Ma³gorzata Janczura i Gra¿yna
Tymoszczuk. Konkursy i zawody
przygotowali: Danuta Hamera,
Ma³gorzata ¯aczek, Piotr B³a¿ejowski, Jakub Zieniuk, Dominika
Gadziñska.

A oto wyró¿nieni:
Konkurs plastyczny pod has³em
„Maria Sk³odowska-Curie w
oczach dzieci”
Klasy I:
1. Alina Zwoliñska kl. 1a
2. Maja Œniadecka kl. 1a
3. Adam Rutkowski kl.1a
Klasy II
1. Nikola Zajner kl.2b
2. Amelia Kuziemska 2a
3. Magdalena Pieœlak kl.2a
Klasy III
1. Joanna Hayder kl.3a
2. Magdalena Wojciechowska kl.3a
3. Zuzanna Szymanek kl.3a
Klasy IV-VI
1. Maja Piskorz kl.4a
2. Marika Demko kl.5a
3. Dominika Sulejewska kl.5a
4. Natalia Królikowska kl.4a
"Mistrzem ortografii" zostali:
1. Maja Buksa kl.5a
2. Adrian Maciejewski kl.6b
3. Marceli Œniadecki kl.6b
Zawody szachowe:
Dziewczynki:
1. Ma³gorzata Pastwa kl.5a
2. Barbara Lis kl.5a

Happening uliczny „Rzuæ
Palenie Razem z Nami”
„Rzuæ Palenie Razem z Nami” - to
akcja, która jest organizowana od
1991 roku przez Centrum OnkologiiInstytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie i Fundacjê Promocji
Zdrowia, zachêcaj¹ca Polaków do zerwania z tytoniem. Œwiatowy Dzieñ
Rzucania Palenia przypada w tym
roku 17 listopada (zawsze w trzeci
czwartek listopada). Tegoroczne has³o „Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia” brzmi: „Miasta wolne od
dymu”.
Akcja „Rzuæ palenie razem z
nami” ma na celu zachêcenie jak najwiêkszej liczby palaczy do rzucenia
palenia oraz ograniczenia palenia w
miejscach, w których przebywaj¹ ludzie. Dodatkowymi celami s¹:
- Tworzenie i rozpowszechnianie
mody na niepalenie
- Upowszechnianie idei miejsc
publicznych wolnych od dymu tytoniowego
- Pomoc w rzuceniu na³ogu
- Ochrona dzieci przed skutkami
palenia tytoniu (tak¿e w okresie prenatalnym)
- Ochrona przed biernym paleniem
„Palenie szkodzi zdrowiu” - o tym
wie ka¿dy. Nie wszyscy jednak zdaj¹
sobie sprawê, ¿e bierne palenie niesie
za sob¹ takie sam skutki zdrowotne,
co aktywne palenie papierosów. Palacze, którzy chc¹ ¿yæ lepiej i d³u¿ej,

powinni rzuciæ palenie. Ka¿dy z nich
mo¿e to zrobiæ! Wiêkszoœæ osób, które zerwa³y z na³ogiem twierdzi, ¿e aby
przestaæ paliæ, wystarczy tylko
chcieæ. Najtrudniej jest zacz¹æ: zrozumieæ, ¿e palenie jest biologicznym
nonsensem. Wygrywa ka¿dy, kto rzuci palenie. I Ty mo¿esz wygraæ zdrowie, pieni¹dze, poczucie zwyciêstwa,
wyzwolenie, wolnoœæ i bezpieczeñstwo. Nigdy nie jest za póŸno, aby
rzuciæ palenie.
W ramach ww. akcji 17 listopada 2011r. odbêdzie siê happening
uliczny.
Honorowy patronat nad happeningiem obj¹³ Burmistrz £obza Pan
Ryszard Sola.
Organizatorami happeningu s¹
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w £obzie, Urz¹d Gminy
£obez oraz Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
Przedsiêwziêcie rozpocznie siê o
godz. 11.00 na placu przed Zespo³em
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie. Przemarsz odbywa³ siê bêdzie jednym pasem ruchu. Przejœcie
nast¹pi ulic¹ Niepodleg³oœci, nastêpnie przez Plac 3 Marca, dalej ulic¹
Koœciuszki, Wybickiego do £obeskiego Domu Kultury, gdzie nast¹pi
dalsza czêœæ imprezy.

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w £obzie

Ch³opcy:
1. Kamil Loba kl.5a
2. Jakub Jaremko kl.2a
3. Micha³ Magdalan kl.5a
Dru¿ynowe zawody sportowe:
1. Klasa 6a: Wiktoria Krystosiak,
£ukasz Loba, Kacper Chodyna;
2. Klasa 5a: Karolina Dobrzañska,

Klaudia Urbañska, Mateusz Siejko;
3. Klasa 4b: Aleksandra Buszyk,
Patrycja Stêpiñska, Bartosz Gajdzica.
Zwyciêzcom gratulujemy!
Do zobaczenia na kolejnych urodzinach Marii Sk³odowskiej-Curie!
Ewa Górny

Radni zapraszaj¹
na komisjê
(WÊGORZYNO) Równie¿
mieszkañcy mog¹ wyraziæ swoj¹
opiniê na temat zasadnoœci nabycia przez Gminê mienia w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2. Wystarczy przyjœæ na komisjê, na
posiedzeniu której temat bêdzie
omawiany.
Posiedzenie wspólnych komisji
odbêdzie siê 16 listopada, o godz.
10. w sali urzêdu miejskiego. Zbior¹

siê radni dwóch komisji: Bud¿etowo-Gospodarczej i Spo³ecznoOœwiatowej. Oceni¹ zasadnoœæ nabycia przez Gminê mienia w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2, zapoznaj¹ siê ze stanem zabytków gminnych w kontekœcie wykorzystanych
dotacji i wniosków z³o¿onych do
przysz³orocznego bud¿etu, a tak¿e
bêd¹ rozmawiaæ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie.
(r)

Kolizja z ci¹gnikiem
Zrezygnowa³ z kradzie¿y
Z 8 na 9 listopada w Mielnie gm.
Wêgorzyno nieznany sprawca usi³owaæ
w³amaæ siê do sklepu spo¿ywczo-przemys³owego. Po wy³amaniu zamku w
drzwiach wejœciowych sprawca wszed³
do przedsionka sklepu, jednak nie zdo³a³ pokonaæ kolejnych zabezpieczeñ i
zrezygnowa³ z dalszych dzia³añ.

9 listopada o godz. 17.25 w P.,
gmina Resko, Janusz F., mieszkaniec
B., gmina Dobrzany, kieruj¹c ci¹gnikiem rolniczym przekroczy³ oœ jezdni,
doprowadzaj¹c do zderzenia z prawid³owo jad¹cym autem marki Golf, kierowanym przez Adama G., mieszkañca
Gryfina oraz samochodem marki Peugeot, kierowanym przez Jacka K.,
mieszkañca gminy Resko.

Kolizja na drodze

Skopa³ b³otnik, dosta³
zarzuty

9 listopada oko³o godz. 8.00, na
drodze £obez – Œwidwin, kieruj¹cy samochodem marki Volkswagen Passat
Andrzej G., zamieszka³y w N., gmina
Œwidwin, w trakcie manewru wyprzedzania zjecha³ na prawe pobocze, zahaczaj¹c o samochód marki Opel. Oba
pojazdy uleg³y uszkodzeniu.

11 listopada, o godz. 19.30, w Mielnie, Adrian W., lat 17, mieszkaniec M.,
gm. Wêgorzyno, poprzez kopniêcie
uszkodzi³ b³otnik samochodu Kia, bêd¹cego w³asnoœci¹ mieszkañca Stargardu S³awomira B. Straty oszacowano na
1500 z³. Adrian W. otrzyma³ zarzuty za
umyœlne uszkodzenie mienia.
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KRÊGARZ-BIOENERGOTERAPEUTA
w £obzie
Adam Maczuga praktykuje od prawie 40 lat, przyjmuje od 22 lat w ca³ej Polsce, w £obzie od 2 lat, specjalista w manualnym nastawianiu krêgos³upa i stawów. Jest
to bezbolesny zabieg na odcinek krêgos³upa, likwiduj¹cy
przesuniêcia miêdzykrêgowe, dyskopatie, skoliozy, kifozy, rwê kulszow¹, chorobê Scheuermanna, przepuklinê
j¹dra mia¿d¿ystego (lecz nie wszystkie) i inne schorzenia. Wiadomo - chory krêgos³up jest Ÿród³em licznych
chorób, po usuniêciu przyczyn przystêpuje do uzdrawiania; uk³adu trawiennego, oddechowo-kr¹¿eniowego,
chorób kobiecych, prostaty, nerwic, depresji i wielu innych. Maczuga posiada z pokoleñ dar niesienia pomocy
cierpi¹cym. Odby³ wiele szkoleñ zakoñczonych egzaminami, jest cz³onkiem Polskiego Cechu Naturystycznego w Szczecinie i £odzi.
Maczuga namawia swoich pacjentów, aby nadal korzystali z pomocy swoich
lekarzy, poniewa¿ taka wspó³praca lekarz - krêgarz-bioenergoterapeuta przyspiesza powrót do zdrowia.
Oto wpisy w ksiêdze podziêkowañ: Józefa L. z Zielonej Góry: - Od bardzo
dawna cierpia³am na krêgos³up szyjny i lêdŸwiowy, leczy³am siê u ró¿nych
lekarzy i bra³am zabiegi w sanatoriach, ale to pomaga³o mi na krótki czas. Odwiedzi³am pana Adama, gdy przyjmowa³ w Zielonej Górze, by³am zdziwiona
bardzo, bo ju¿ po pierwszej wizycie poczu³am siê bardzo dobrze, ból ust¹pi³.
Pani Dorota K., lekarz z Torunia: - Pan Maczuga w 2006 roku zrobi³ mi zabieg
na ca³y krêgos³up. Od razu poczu³am ulgê w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym.
Po tym zabiegu nie dokuczaj¹ mi ju¿ bóle w odcinku lêdŸwiowym z promieniowaniem do poœladka (tu podpis lekarza i piecz¹tka).
Proszê przygotowaæ (jeœli ktoœ ma) wyniki przeœwietleñ, rezonansu, tomografu i inne. WIZYTY DOMOWE: teren powiatu ³obeskiego - dnia 21 listopada
i 12 grudnia. Przyjêcia po wczeœniejszej rejestracji telefonicznej. WIZYTY
DOMOWE od godz. 12. TEL. 603-234-251.
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ANDRZEJKI W VILLI SOLARIS W NIECHORZU
26.11.2011r
Zabawa Andrzejkowa
z noclegiem i œniadaniem
cena: 110 z³/osoba
160 z³/osoba
w cenie zapewniamy:
- oprawa muzyczna,
REZERWACJA:
- wykwintne menu (bufet z przek¹skami)
tel. 91 38 40 414
- 3 ciep³e posi³ki
lub 505 423 710
E.mail: info@villasolaris.pl
- napoje ciep³e i zimne
www.villasolaris.pl
- 250 ml wódki/osoba

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

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

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730
wppp1@wp.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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GMINA £OBEZ
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Barierki na moœcie nie bêdzie
(£OBEZ) Do naszej
redakcji zg³osili siê
rolnicy z £obza i okolic,
maj¹cy ziemiê ko³o
Unimia. Twierdz¹, ¿e po
remoncie mostu nie
bêd¹ mogli dojechaæ na
swoje ³¹ki i pola.
Aby dotrzeæ na swoje pola, rolnicy ci musz¹ przeje¿d¿aæ maszynami rolniczymi przez most na rzece
Redze, w ci¹gu drogi powiatowej nr
0923Z Meszne - £obez. Most jest
aktualnie w przebudowie, lada
dzieñ zostanie oddany do u¿ytku.
Rolników zaniepokoi³a szerokoœæ
jezdni, która ma wynosiæ 3,5 metra
oraz budowa na moœcie chodnika
dla pieszych, który mia³ byæ oddzielony od jezdni porêcz¹. - To jakiœ absurd - tak rolnicy komentuj¹ pomys³
na przebudowê tego mostu.
Na przebudowê mostu przeznaczono 849.879 z³ netto. Przeprowadza j¹ spó³ka INTOP ze Szczecina,
która wygra³a nieograniczony przetarg. Wykonawca spe³ni³ wszystkie
warunki okreœlone w SIWZ oraz zaproponowa³ najni¿sz¹ cenê za wykonanie przedmiotu zamówienia 421.735 z³.
- Ten most to jakiœ absurd. Szerokoœæ jezdni ma wynosiæ 3,5 metra,
a kombajn bez hedera ma 3,85 metra
szerokoœci. Jak wiêc rolnicy swoimi
maszynami maj¹ przeje¿d¿aæ przez
most w Unimiu? Jest nas wielu,
mamy du¿o pól, s¹ rolnicy którzy
np. maj¹ fermê kur. Przez Zache³mie
mo¿na dojechaæ na drug¹ stronê,
jednak jest to du¿o d³u¿sza droga i
dziœ ju¿ raczej nieprzejezdna. Nie
rozumiem sk¹d pomys³, aby na moœcie by³ chodnik i barierka oddzielaj¹ca go od czêœci jezdnej dla pojazdów. Jest to niedorzeczne. Chodnika
nie ma przecie¿ tam z ¿adnej strony
– mówi³ pan Trapszo, jeden z rolników, maj¹cy ziemiê ko³o Unimia.
- Mam 50 hektarów pola po tamtej stronie mostu, a doje¿d¿am z
£obza. Nie rozumiem dlaczego ten
most bêdzie tak w¹ski. Skoro wyk³ada siê pieni¹dze, powinno siê je
przeznaczyæ z g³ow¹. Kiedyœ przejechaæ du¿ym sprzêtem przez most
by³o tak¿e bardzo ciê¿ko, zostawa³o po 15 centymetrów przestrzeni z
obu stron. Bardzo ma³o. A dziœ? To
jakiœ absurd, ciê¿ko to opisaæ. Po co
tam chodnik, skoro nie ma go póŸniej z ¿adnej strony mostu? Po co
barierka oddzielaj¹ca jezdniê od
tego chodnika? Bez niej byœmy powoli naszym sprzêtem przeje¿d¿ali,

tym szerszym, jak kombajn, naje¿d¿aj¹c na chodnik. Ale barierka
nam to uniemo¿liwi. Nie ma innej
mo¿liwoœci dojazdu na nasze pola,
jak przez ten most. Droga polna
przez Zache³mie jest nieprzejezdna,
s¹ tam drzewa, ga³êzie, równie¿ siê
nie zmieœcimy maszynami. Poza
tym, przez Zache³mie mielibyœmy
du¿o wiêcej drogi do przejechania.
Nikt nie interesuje siê najwidoczniej naszymi problemami. P³acimy
przecie¿ podatki za nasze pola i
uprawy. A mo¿e dojœæ do tego, ¿e w
¿aden sposób do nich nie dojedziemy – dodaje rolnik pan Maciejczak.
Jak widaæ rolnicy maj¹ wiele
zastrze¿eñ dotycz¹cych nowych
rozwi¹zañ na moœcie. Obawy ich s¹
jak najbardziej uzasadnione; dziœ w
dobie du¿ych maszyn rolniczych
jezdnia o szerokoœci 3,5 metra to
zdecydowanie za ma³o. Nie mo¿na
jechaæ te¿ przecie¿ „na styk”, potrzeba przestrzeni od barierek.
O wypowiedŸ w tej sprawie poprosiliœmy starostê Powiatu £obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.
- Nie bardzo te wszystkie oskar¿enia i obawy zgadzaj¹ mi siê z rzeczywistoœci¹. Moim zdaniem cysterna powinna przejechaæ spokojnie tym mostem. Twierdz¹c, ¿e most
zosta³ Ÿle zaprojektowany, twierdzimy, ¿e polscy projektanci nie
maj¹ pojêcia o pojazdach poruszaj¹cych siê po naszych drogach. Na
moœcie przewidziany jest ruch wahad³owy. Ma to byæ uregulowane
znakami. Nie dopuszczam myœli takiej, aby ten most, ta konstrukcja,
projekt, nie spe³nia³ warunków do
przejazdu samochodów ciê¿arowych. Uwa¿am, ¿e te zarzuty s¹
bezpodstawne. Mo¿e bêdzie trzeba
po prostu ostro¿niej przez niego
przeje¿d¿aæ. Z kombajnem jest sy-

tuacja taka, ¿e po drogach nie porusza siê w pe³nym oprzyrz¹dowaniu.
Heder mo¿na przewieœæ osobno,
oczywiœcie jest to uci¹¿liwe. Barierki jednak tam nie bêdzie, bez obaw.
Wiêc jeœli kilka razy po chodniku
przejedzie kombajn, najedzie na
niego jednym ko³em, to nic siê nie
stanie. Konstrukcja mostu jest taka,
¿e kombajn spokojnie tam przejedzie. Bardzo dobrze, ¿e bêdzie tam
oddzielone przejœcie dla pieszych
chocia¿ krawê¿nikiem. W tej chwili

most jest w trakcie budowy, jest
mnóstwo oznakowañ informuj¹cych o tym. A ju¿ jakiœ kierowca
z³ama³ krawê¿nik, widaæ wyraŸnie
najechanie na niego ko³em. Wiêc jak
widaæ pieszy nie zawsze na polskich
drogach mo¿e czuæ siê bezpiecznie,
to wynika z naszej kultury jazdy,
dlatego bêdzie tam krawê¿nik, bêdzie on chocia¿ w pewnym stopniu
chroni³ pieszych. Nie widzê wiêc
problemu. Most wkrótce zostanie
oddany do u¿ytku. Przypuszczam,
¿e te wszystkie zarzuty s¹ chybione.
- powiedzia³ starosta.
Na moœcie bêdzie chodnik wraz
z krawê¿nikiem, lecz nie bêdzie
barierki oddzielaj¹cej czêœæ jezdni
od chodnika, której tak bardzo obawiali siê nasi rolnicy. Z pewnoœci¹
du¿e maszyny bêd¹ musia³y jedn¹
stron¹ pojazdu naje¿d¿aæ na chodnik, aby przejechaæ przez most do
Unimia i z powrotem. Dla wielu
chodnik na moœcie wydaje siê nietrafionym pomys³em, jednak ma on
byæ dla bezpieczeñstwa pieszych.
Pozostaje pytanie czy nie mo¿na
by³o pomyœleæ wczeœniej o szerszym moœcie, tak aby nie by³o ¿adnych utrudnieñ dla uczestników ruchu? Przecie¿ na tê inwestycjê starostwo w £obzie mia³o przeznaczone jeszcze raz tyle, ni¿ wyda³o. PJ

Wystarczy tê drogê
wyrównaæ
Podczas ostatnich obrad
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
(3.11.2011 r.) radny Zygmunt
B³awzdziewicz (na zdjêciu) znów
poruszy³ temat drogi Gostomin ¯elmowo.
- Jest to ¿elazna sprawa, któr¹
poruszam o wielu lat. Wysuwa³em
pewne propozycje, jak zrobiæ tê drogê. Nie mo¿na w nieskoñczonoœæ
mówiæ, ¿e droga bêdzie zrobiona.
Tam ludzie je¿d¿¹ do pracy, s¹ tam
du¿e wyrwy i dziury. Po ostatniej
inwestycji, jak¹ by³o po³o¿enie ruroci¹gu, nie wszystkie szkody zosta³y naprawione. Nie chodzi o zrobienie nowej drogi, wystarczy skutecznie j¹ wyrównaæ, ponaprawiaæ
tê nawierzchniê. Chodzi o do³y, po
których nie mo¿na przejechaæ –
mówi³ radny B³awzdziewicz.
Wójt Gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski jasno zadeklarowa³,
¿e droga na pewno bêdzie zrobiona,
nie wiadomo jednak kiedy, poniewa¿ w tej chwili gmina nie ma na
naprawê drogi pieniêdzy.

- Na drogê Gostomin - ¯elmowo
zaprosi³em fachowca, aby oceni³, co
nale¿a³oby zrobiæ na tej drodze.
Stwierdzi³ on, ¿e aby doraŸnie naprawiæ tê nawierzchniê, to potrzeba
zainwestowaæ 30.000 z³. Ale zdaniem pana z Nowogardu, który robi³
nam podobn¹ drogê, posypywanie
nic nie da, bo to siê rozmaka za ka¿dym razem po deszczu. Nale¿a³oby
przynajmniej 5 cm grubego kruszywa narzuciæ na to i wyrównaæ. I ten
pan te¿ okreœli³ koszt naprawy drogi
na oko³o 30.000 z³. Na razie takiej
kwoty nie mamy. Spróbujemy na
pewno to ponaprawiaæ w miarê
mo¿liwoœci – powiedzia³ wójt.
Piotr Jachym
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Konflikt wokó³ œwietlicy
(WOROWO). Jeden list
wys³any do ró¿nych
instytucji wywo³a³ burzê.
Jak wynika ze s³ów
worowskiej m³odzie¿y –
by³o to chyba konieczne,
aby ktoœ w koñcu zacz¹³
ich s³uchaæ. Choæ sami
przyznaj¹, ¿e w liœcie
dosz³o do wielu
przek³amañ. I choæ autor
listu pozostaje
nieznany, skutek
osi¹gn¹³.
Zarówno do redakcji, jak i do
urzêdu miejskiego w £obzie oraz
£obeskiego Domu Kultury zosta³
wys³any list tej samej treœci. Pod listem podpisane by³o: „Mieszkañcy
Worowa”, co de facto nie jest ¿adnym podpisem. List mo¿na by uznaæ
za anonimowy i wyrzuciæ do kosza.
Poruszane jednak w nim sprawy i
wczeœniejsze sygna³y dotycz¹ce
pracy œwietlicy w Worowie sprawi³y, ¿e postanowiliœmy zaj¹æ siê t¹
spraw¹.
Do Worowa przyjechaliœmy w
dniu, w którym wyznaczono termin
spotkania œwietliczanki i dyrektora
£obeskiego Domu Kultury z mieszkañcami. W samym spotkaniu nie
uczestniczyliœmy. Postanowiliœmy porozmawiaæ ze stronami
osobno. Obraz, jaki wy³oni³ siê po
rozmowach, pokazuje konflikt pomiêdzy starsz¹ grup¹ mieszkañców,
a m³odymi ludŸmi. Konflikt ten dotyczy dzia³añ i zamierzeñ w sferze
kultury i rozwoju tych dwóch grup.
Problem polega przede wszystkim
na tym, ¿e m³odzie¿ czuje siê ca³kowicie pomijana w planach i zamierzeniach, a ich g³os zdaje siê byæ nies³yszalny. Postanowili zatem walczyæ o swoje prawa inaczej, ni¿ dotychczas – czyli prosz¹c. Autorzy listu jednak nie ujawnili siê i nikt nie
przyznaje siê do jego napisania. Pomijaj¹c kwestie etyczne, zwróci³ on
jednak uwagê na problem. Jego rozwi¹zaniem zaj¹³ siê dyrektor £DK.
Jednak, aby mo¿na by³o mówiæ o
rozwi¹zaniu problemu, musz¹ tego
chcieæ równie¿ rodzice.
Œwietlica miejscem spotkañ,
edukacji i kultury?
Autor b¹dŸ autorzy listu w
pierwszych s³owach t³umacz¹, ¿e:
„Piszemy, poniewa¿ praca œwietlicy
wiejskiej w Worowie, a w³aœciwie
brak pracy – ju¿ od d³u¿szego czasu
jest dla nas, mieszkañców i rodziców powodem do zmartwieñ, niezadowolenia, frustracji. Dzieje siê tak

za spraw¹ osoby tam zatrudnionej –
pani Ewy Olejnik.
Problem jest wielowarstwowy i
dotyka wielu spraw. Œwietlica w
miejscowoœci takiej, jak nasza – bez
szko³y, biblioteki, powinna stanowiæ swojego rodzaju serce – miejsce
spotkañ, edukacji i kultury. Dla naszych pociech – miejsce, gdzie
mog¹ siê rozwijaæ, uczyæ nowych
rzeczy, integrowaæ z rówieœnikami.
Niestety, w przypadku œwietlicy w
Worowie tak nie jest”.
Fakt, i¿ œwietlica nie jest centrum spotkañ, kultury i edukacji
potwierdzaj¹ wszyscy rozmówcy.
Œwietliczanka Ewa Olejnik zwraca
uwagê, ¿e tutaj realizuje z dzieæmi
to, czego dzieci same chc¹, czyli gry,
zabawy, malowanie, czytanie bajek.
Nie ma jednak zorganizowanych,
planowych zajêæ, bowiem, jak wyjaœnia, nie jest to szko³a i nikogo nie
mo¿e zmusiæ do wykonywania poleceñ czy te¿ z góry narzuconych za³o¿eñ. Z drugiej strony stwierdza, ¿e
jak dotychczas rodzice dzieci z
Worowa nie anga¿owali siê w pracê
œwietlicy, nie zachodz¹ do niej, ale
i nie przychodzili do niej bezpoœrednio ze skargami.
Œwietlica otwarta jest piêæ godzin dziennie dla wszystkich mieszkañców. O ile najm³odsza czêœæ spo³ecznoœci lokalnej jest zadowolona,
o tyle ta starsza – ju¿ mniej. O swoje
zdanie na temat dzia³ania œwietlicy
poprosiliœmy przedstawicieli worowskiej m³odzie¿y. Poprosili o zachowanie anonimowoœci.
- Wymyœliliœmy, ¿e w tym roku
zorganizujemy zabawê „Mam talent”. Byliœmy pewni, ¿e teraz pani
Ewa zgodzi siê, bo wystraszy³a siê
tego e-maila. Wiedzieliœmy, ¿e cokolwiek teraz zaproponujemy, to
ona zgodzi siê. Nie robi³a wiêkszych
problemów, wiêc sami wszystko
zorganizowaliœmy. W œwietlicy jest
sprzêt nag³aœniaj¹cy. Jest tak postawiony, ¿e nikt go nie pilnuje, ka¿de
dziecko mo¿e go przewróciæ, zniszczyæ. Ostatnio zosta³ urwany kabel
i oczywiœcie posz³o na worowsk¹
m³odzie¿, ale gdy u¿ywaliœmy tego
sprzêtu na „Mam talent” ju¿ by³
zepsuty. Oczywiœcie by³y wielkie
krzyki. Po raz pierwszy dla worowskiej m³odzie¿y zosta³ zorganizowany festyn podczas wakacji, ale
nie przez œwietliczankê, tylko przez
dwie nasze starsze kole¿anki, maj¹ce ju¿ rodziny. W poprzednie wakacje pani Ewa wziê³a miesi¹c urlopu
i wyjecha³a zagranicê. To te dwie
starsze kole¿anki przesz³y siê po
wiosce, zebra³y trochê pieniêdzy na
skromne nagrody i wymyœli³y „Mam
talent”. PóŸniej sami wymyœlaliœmy
ró¿ne rzeczy – np. miss, pani Ewa w
ogóle nic, sami wszystko organizo-

waliœmy, a póŸniej by³o, ¿e to ona
robi – powiedzia³a przedstawicielka worowskiej m³odzie¿y.
To pismo jest œmieszne
Wiele z zarzutów wyartyku³owanych w piœmie pani Ewa odpiera,
nie zgadzaj¹c siê z nimi, m.in. czas
otwarcia œwietlicy oraz odnoszenie
siê do dzieci.
- To pismo jest dla mnie œmieszne. Tu jest napisane, ¿e póŸniej
otwieram, wczeœniej zamykam. Nie
jestem tego nauczona, ¿eby nawet
piêæ minut wczeœniej zamkn¹æ
œwietlicê. Nigdy tego nie robi³am i
nie robiê, zawsze jestem nawet pó³
godziny d³u¿ej. Nigdy nie wyganiam dzieci ze œwietlicy, nie wyzywam ich. Je¿eli komuœ nie pasuje, to
proszê bardzo monitoring za³o¿yæ,
zobaczymy, co dzieci robi¹, jakie s¹
dzieci przede wszystkim. Co do
liczby dzieci. Tam jest napisane, ¿e
ja zapisujê, ¿e Kasia przychodzi i
mówi mi „dzieñ dobry”, a ja zapisujê. Mam karteczkê osobno. Mam 25.
dzieci, które mniej wiêcej korzystaj¹ ze œwietlicy. Nie przychodz¹
codziennie. Ale przychodz¹ te¿
dzieci z gimnazjum i ja po prostu dla
swojej informacji to piszê, abym
póŸniej nie zapomnia³a, ¿e któreœ
dziecko by³o. Œwietlica jest otwarta
przez piêæ godzin, dziecko posiedzi
pó³ godziny, tu jest taki ruch... Nie
zapisujê dziecka, które wejdzie i
wyjdzie. Ne robiê tego. Jeœli posiedzi powy¿ej 15 minut, to wtedy
mogê zapisaæ, ¿e dziecko jest. Dzieci przychodzi du¿o. Œwietlica jest
otwarta od 13.45. W zeszycie jest
zapisanych po 20, 18 osób. Nie jest
tak, ¿e jednoczeœnie jest tyle osób,
niektóre posiedz¹ pó³ godziny, niektóre s¹ tu przez ca³y czas od otwarcia do zamkniêcia œwietlicy. Niektóre odrabiaj¹ tu lekcje, nikogo nie wyganiam. Maj¹ tu komputery i zabawy,
robimy coœ. Jest napisane, ¿e nic siê
nie robi, ¿e s¹ stare dekoracje. Przede
wszystkim starych prac, które dzieci
kiedyœ wykona³y, nie wyrzucê. Dzieci nie s¹ chêtne, aby cokolwiek robiæ.
Kwiaty robiê sama, dzieci mówi¹, ¿e
nie chc¹. Maluszki wiadomo, ¿e tego
nie zrobi¹, one s¹ zainteresowane
trójk¹cikami.
To nie jest szko³a, ¿e ja im narzucê, ¿e coœ maj¹ robiæ. To jest wolny
czas, chc¹ – bawi¹ siê, chc¹ rysowaæ
– rysujemy, malujemy. S¹ prace,
mogê pokazaæ. Kiedy chc¹, wyci¹gam i robi¹. Dzieci nie s¹ chêtne do
pracy, trójk¹ciki s¹ ³atwe, to maluszki zrobi¹. Starsze nie chc¹, bo nie
lubi¹, nie potrafi¹ – taka jest rozmowa. To nie jest szko³a, ja nie powiem, ¿e robiê dzisiaj dane rzeczy,
siadamy i robimy. Jedno dziecko
chce malowaæ, inne bêd¹ robiæ ze

mn¹ kwiatki, pozosta³e chc¹ powyg³upiaæ siê, pograæ w tenisa czy grê.
Gramy w gry planszowe, uk³adamy
puzzle. Co dzieci chc¹, to siê robi –
powiedzia³a pani Ewa Olejnik.
Prawda czy zawiœæ?
Czêsto Ÿród³em konfliktów jest
zawiœæ, wynikaj¹ca np. z braku pracy, szczególnie na terenach takich jak
ten, czyli dotkniêtych wysok¹ stop¹
bezrobocia. Fakt, i¿ list nie by³ podpisany imieniem i nazwiskiem,
móg³by sugerowaæ, ¿e tak mo¿e byæ.
- Z czego wynika ten list? Nie
wiem. To jest parê osób, to nie s¹
mieszkañcy, to kilka osób, którym
nie wiem, o co chodzi. Co oni maj¹
do mnie, bo jeœli maj¹, to powinni
przyjœæ i powiedzieæ – czego chc¹.
Jeœli ja coœ robiê, to nie ma rodziców, nie ma chêtnych do pomocy.
Nigdy nie by³o tak, aby rodzice
przyszli i przedstawili mi swoje sugestie. Jestem osiem lat w œwietlicy,
z dzieæmi mam dobry kontakt, a
rodzice do mnie nic nie mówi¹. Na
Niedzielê Palmow¹ robiê palmê,
nikt z rodziców nie przyjdzie, nie
zainteresuje siê, czy w czymœ pomóc. Wieniec robiê sama, w tym
roku te¿ zrobi³am jako z so³ectwa.
Nie komentujê, zrobiê, nie wiem,
czy to jakaœ zazdroœæ, czy chc¹ do
pracy – trudno mi powiedzieæ. Nie
bêdê siê wypowiada³a – powiedzia³a p. Ewa.
Gdyby jednak tak by³o, worowska m³odzie¿ nie wypowiedzia³aby
siê otwarcie przeciw dzia³aniom
œwietliczanki podczas spotkania
mieszkañców z dyrektorem £DK
Dariuszem Ledzionem,a tak siê sta³o. Problem wiêc tkwi gdzie indziej.
- By³o u nas zebranie w œwietlicy, dotyczy³o ono pracy œwietlicowej, ¿e nie wykonuje swojej pracy
tak, jak powinna. Na zebraniu doroœli jak zwykle nie s³uchali nas i krzyczeli na nas, ale to jest normalne. Po
naszej stronie by³y trzy osoby doros³e. Na spotkaniu by³a te¿ pani, która nie ma m³odszych dzieci, które
chodzi³yby na œwietlicê, ale udziela³a siê najwiêcej, bo boi siê, ¿e nie
zrobi¹ imprezy Andrzejkowej.
Przekrzykiwali nas, ¿e mówimy g³upoty itd., ale jako kole¿anki, nie
patrz¹ na to, jak pracuje, tylko na to,
¿e jest to ich kole¿anka i tyle. Nas m³odzie¿y - by³o oko³o 10 osób.
Nasze zarzuty czêœciowo pokrywaj¹ siê z zarzutami w liœcie. Osoba,
która to pisa³a, przesadzi³a jednak,
a¿ tak Ÿle nie jest. Kilka faktów jest
przesadzonych. Nie jest prawd¹, ¿e
nie daje farb dzieciom, czasami pokrzyczy, ale to rzadko, daje kredki
itd. Zapisywanie Kasi, która powiedzia³a „dzieñ dobry”, jest akurat
prawd¹.
Cd. na str. 10
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LUDZIE I SPRAWY

Konflikt wokó³ œwietlicy
Ci¹g dalszy ze str. 9
Jest dziennik, w którym pani
Ewa zapisuje tematy, co robimy danego dnia. Raz, gdy wysz³a pod³o¿yæ do pieca, zobaczyliœmy ten
dziennik i tam np. by³o wpisane
„Czytanie bajek”, którego nie by³o
od pocz¹tku, od kiedy pracuje w
œwietlicy. Œmialiœmy siê z tych tematów, bo to jest œmieszne, ¿e ona
tak tam k³amie. W ogóle by³o tam
du¿o tematów, ¿e coœ robimy, a na
œwietlicy codziennie dzieje siê to
samo: gry komputerowe, klocki, tenis i to tyle i krzyk œwietlicowej
oczywiœcie. Chcieliœmy, aby coœ siê
dzia³o – doda³a osoba reprezentuj¹ca worowsk¹ m³odzie¿.
M³odzie¿ ma ¿al równie¿ do
œwietliczanki, ¿e ta nie pozwala im
g³oœniej puœciæ muzyki, choæ wówczas bawi¹ siê przy niej nie tylko
m³odzi ludzie, ale i najm³odsi.
Aby rozwi¹zaæ tê sytuacjê m³odzi ludzie z Worowa poprosili dyrektora £obeskiego Oœrodka Kultury o spotkanie, bez udzia³u œwietliczanki i so³tysa.
- Chcielibyœmy, aby nas wys³ucha³. Kaza³ nam przygotowaæ plan
zajêæ, jaki chcielibyœmy realizowaæ. Zbierzemy siê w grupie i zrobimy to, oczywiœcie z uwzglêdnieniem dzieci.
Interesujemy siê sportem, ale te¿
muzyk¹, teraz mamy swój kabaret,
wystêpowaliœmy na „Mam talent”,
zajmujemy siê tym coraz bardziej
powa¿nie. Jesteœmy w trakcie uk³adania nowego skeczu. Podejrzewamy, ¿e pani Ewa nie pozwoli³aby
nam æwiczyæ w sali, gdyby nie by³a
przestraszona. Zaraz robi³aby jakieœ problemy, teraz z mi³¹ chêci¹
wypo¿yczy³a nam salê. Dalej jednak
nie wiemy, jak to bêdzie wygl¹da³o.
Dyrektor £DK powiedzia³, ¿e jesteœmy odwa¿n¹ m³odzie¿¹, bo potrafiliœmy powiedzieæ w³asne zdanie,
zabraliœmy g³os i bronimy swoich
racji. – dodali m³odzi ludzie.
Od trochê starszych osób z kolei
dowiedzieliœmy siê, ¿e wczeœniej
m³odzi ludzie próby mieli w prywatnych mieszkaniach, nie mog¹c skorzystaæ ze œwietlicy.
Wszystko uzgodnione?
W liœcie zarzucono œwietliczance, zarzut ten powtórzy³a równie¿
worowska m³odzie¿, ¿e œwietlica
zamkniêta jest wówczas, gdy jest
ona najbardziej potrzebna – czyli w
okresie wakacji oraz ferii.
- Nieprawd¹ jest, ¿e œwietlica
by³a ca³y miesi¹c zamkniêta. Urlop
mam, to muszê kiedyœ go wykorzystaæ. Jak mam urlop, wszystko zawsze uzgadniam z so³tysem i z domem kultury. Nie mogê sobie zamkn¹æ œwietlicy, czy mi siê chce,
czy nie chce. Jestem zaskoczona.

Dbam o œwietlicê, z domu przynios³am bajki, zabawki, mam ju¿ dzieci
doros³e. Z so³tysem coœ robimy, teraz robimy wspólnie Andrzejki – so³ectwo i £DK. Bêd¹ wró¿by, krótkie
przedstawienie przygotowywane
przez m³odzie¿ z gimnazjum.
Co roku jest Wigilia, w tamtym
roku nie mo¿na by³o zgraæ rodziców. Na pocz¹tku by³y takie wigilie,
¿e na ca³¹ œwietlicê by³y rozstawione sto³y. Teraz rodzice niezbyt chêtnie, w tym roku powiedzia³am, ¿e
mimo tego, czy ktoœ przyjdzie, czy
nie, to zrobiê, nawet na parê osób.
Robiê zebranie i ka¿dy ktoœ ze sob¹
przynosi. W tamtym roku parê osób
przysz³o i zrezygnowali. Staram siê
dostosowaæ tak, aby zgraæ ludzi w
czasie, aby pasowa³ termin - powiedzia³a œwietliczanka.
Mieszkanka Worowa spytana,
dlaczego wigilie w œwietlicy nie
ciesz¹ siê popularnoœci¹ i z roku na
rok frekwencja jest mniejsza odpar³a, ¿e przyczyn¹ jest fakt, i¿ nie s¹ one
organizowane dla... mieszkañców.
Tak w ka¿dym razie odebra³a to nasza rozmówczyni. Wyjaœni³a, ¿e
owszem zapraszani s¹ goœcie z
£obza w osobach dyrektora £DK
oraz burmistrzów, ale zatraca siê
g³ówny cel – spotkanie dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych mieszkañców.
Inne zdanie na temat wspó³pracy ma worowska m³odzie¿.
- So³tys te¿ czêsto narzeka³, ¿e
dogadaæ siê nie mo¿e, rozmawialiœmy z pani¹ Lucyn¹ z Rady So³eckiej i mówi³a nam, ¿e nie ma ¿adnej
wspó³pracy miêdzy nimi, ¿e so³tys
wszystko musi sam, bo z pani¹ Ew¹
nie mo¿na siê dogadaæ. Na zebraniu
jak by³ pan Ledzion, to mówiono co
innego, ¿e by³o tak piêknie, ¿e oni ze
sob¹ wspó³pracuj¹, gdyby nie pani
Lucyna to w ogóle ju¿ nic by nie
by³o. Gdy przyjecha³ dyrektor domu
kultury, to powiedzieliœmy mu, ¿e
teraz wszystko jest piêknie, bo on
tutaj jest i pokazuj¹, jak lubi¹ siê i
wspó³pracuj¹, a gdyby wyszed³, to
zaraz k³óciliby siê, ¿e dogadaæ siê
nie mog¹ i tak jest na co dzieñ – powiedzieli.
Nic o nas bez nas
M³odzi ludzie zbuntowali siê
doœæ niedawno. Ju¿ w okresie wakacji pojawia³ siê bunt, teraz jednak
postanowili, ¿e nie odpuszcz¹ i postawi¹ na swoim. Jak nam wyznali,
póki byli dzieæmi wiele rzeczy nie
przeszkadza³o im. Przychodzili do
œwietlicy i wystarcza³o to, co jest.
Teraz, jako ju¿ bardziej doroœli wymagaj¹ wiêkszego zaanga¿owania,
a przede wszystkim – wys³uchania.
- Teraz gdy jesteœmy starsi, a
wiadomo, ¿e na wioskach nie ma
zbytnio zajêcia, próbujemy coœ
sami zrobiæ, ale sami niewiele

zdzia³amy. Zaczêliœmy walczyæ, bo
w okresie wakacji pani Ewa na miesi¹c zamknê³a salê, wtedy zaczêliœmy myœleæ, aby coœ zmieniæ. Obecnie maj¹ napisaæ projekt, aby pozyskaæ 2 tys. z³. Teoretycznie chc¹
naszych pomys³ów, ale zaproponowali nam zwiedzanie zamku w Œwidwinie. Stwierdziliœmy, ¿e to jest
zbyt nudne i daliœmy wiele innych
propozycji np. wyjazd na basen,
albo do muzeum w Ko³obrzegu. Powiedzieli nam, ¿e te pomys³y nie
przejd¹. Chcieliœmy wiêc, ¿eby zaproponowali nam coœ, co przejdzie,
ale oni tylko ten zamek i tego zamku
siê trzymaj¹. Proponowaliœmy halê
sportow¹ w £obzie albo wyjazd na
lodowisko, to nie, bo s¹ za ma³e
dzieci. Na halê nie, bo nie bêdzie im
siê chcia³o i to nie przejdzie, nic im
nie przechodzi. Po co my siê wysilamy, szukamy w internecie? Powiedzieli, ¿e mo¿e byæ te¿ tak, ¿e ktoœ
do nas mo¿e przyjechaæ, zaproponowaliœmy magika, ewentualnie
warsztaty - te¿ „nie przejdzie”.
Specjalnie to robi¹, nie wiemy, jaki
maj¹ cel, ¿e uparli siê tylko tego
zamku. Poprosiliœmy wiêc, aby
zaproponowali nam coœ, co przejdzie – to powiedzieli, ¿e zamek w
Œwidwinie – i taka jest z nimi rozmowa. Napisz¹ tak, aby tylko te pieni¹dze by³y. Niewa¿ne na co, wa¿ne
¿eby by³y. My ju¿ powiedzieliœmy, ¿e
nie pojedziemy do tego zamku. Dla
dzieci jest to obojêtne, bêd¹ siê cieszy³y, ¿e w ogóle gdziekolwiek wyjecha³y. Po³owa autobusu to i tak starsze osoby. So³tys mówi, ¿e pochodzi³by sobie po zamku, pani Ewa - ¿e
tam nie by³a i te¿ pochodzi³aby i jeszcze jakaœ matka, a przecie¿ do Œwidwina jest niedaleko, mo¿na sobie
tam pojechaæ samemu i pozwiedzaæ.
I taka rozmowa jest z nimi, w ogóle
nas nie s³uchaj¹ – mówi¹ m³odzi.
M³odzie¿ niszczy
Podczas rozmowy z nami so³tys
Worowa zwróci³ uwagê, ¿e tutejsza
m³odzie¿ zniszczy³a sklep przy
przystanku autobusowym. Spytani
o to m³odzi ludzie nie wyparli siê
tego. Wyjaœnili, ¿e we wsi nie ma dla
nich miejsca.
- Na boisko mamy za daleko,
wprawdzie boisko mamy du¿e,
³adne, ale nikt tam nie kosi trawy, s¹
chaszcze. Jedyne co jest, to ten
œmieszny plac zabaw. Teraz dopiero
przygotowywane jest inne miejsce
w wiosce. Dziwi¹ siê, ¿e przesiadujemy na placu zabaw, a gdzie my
mamy iœæ, skoro nie mamy takiego
miejsca? Gdyby chocia¿ to boisko
zosta³o skoszone, by³y tam jakieœ
³awki, to jest za wiosk¹, wiêc nawet
gdybyœmy byli g³oœno, to nie by³oby
nas s³ychaæ i nikomu nie przeszkadzalibyœmy. W Worowie by³a stodo³a popegeerowska, zosta³y z niej
tylko fundamenty. Posprz¹taliœmy
eternit i tam zrobiliœmy sobie bo-
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isko, to zniszczono nam to, a teraz
nale¿y do firmy prywatnej. Niech
wiêc doroœli nie dziwi¹ siê, ¿e robimy im na z³oœæ, skoro nie mamy
swojego miejsca.
M³odzie¿ worowska, ch³opcy
zebrali siê i poszli do so³tysa, aby
skosi³ boisko, chcieli nawet zap³aciæ,
to us³yszeli, ¿e nie ma czasu. S¹ kosiarki, ale w wiosce tylko kosz¹ i to
te¿ rzadko, jak pójdziemy, pokrzyczymy trochê, to skosz¹, a tak to ciê¿ko im, wszystko ciê¿ko im zrobiæ.
Skosili na wakacje, bo by³ festyn, z
podstawówki z jedynki przyje¿d¿ali,
to wtedy skosili. Ostatnio ktoœ tam
te¿ pokrzycza³, to zosta³o skoszone –
powiedzieli m³odzi ludzie.
Przedstawiona sytuacja ukazuje
spory i wci¹¿ nabrzmiewaj¹cy konflikt w spo³ecznoœci worowskiej.
Ten konflikt tak naprawdê nie dotyczy tylko tej miejscowoœci. Tutaj
jednak m³odzi ludzie zawi¹zali siln¹
grupê i postanowili dzia³aæ. Z jednej
strony pragn¹, aby œwietlica by³a
równie¿ dla nich, a nie tylko dla najm³odszych i doros³ych. Dla siebie
nie znajduj¹ ani miejsca, ani propozycji. Bêd¹c wci¹¿ odsuwanymi od
¿ycia i decyzji, sami w niektóre
sprawy nie chc¹ siê anga¿owaæ,
zrzucaj¹c wszelkie prace na so³tysa,
który niejednokrotnie do prac na
rzecz wsi pracuje sam, wykorzystuj¹c swój sprzêt i narzêdzia.
Skoro jednak m³odzie¿ ma
wielk¹ chêæ coœ zrobiæ, aby œwietlica te¿ im s³u¿y³a i determinacjê w
walce o to, aby mogli uczestniczyæ
we wspó³tworzeniu kultury i rozrywki, to sk¹d ignorowanie ich
woli? I tu rodzi siê podstawowe
pytanie – po co i w jakim celu wydawane s¹ publiczne pieni¹dze z bud¿etu gminy? Po to, aby œwietlice
³adnie wygl¹da³y, czy aby s³u¿y³y
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej? Warto
te¿ pamiêtaæ, ¿e m³ody wiek ma to
do siebie, ¿e musi znaleŸæ ujœcie dla
energii. Nie wolno jej t³umiæ i ograniczaæ, a powinno siê ukierunkowywaæ i pomagaæ. Kto ma to zrobiæ,
skoro starsi nie widz¹ tych potrzeb?
Tym bardziej bulwersuj¹ce jest
to, ¿e jeœli so³tys albo œwietliczanka
bierze œwietlicê na siebie – jako organizator, to op³ata za œwietlicê wynosi 100 z³, jeœli ktoœ chce zorganizowaæ w niej imprezê okolicznoœciow¹, to zap³aci oko³o 120 z³, ale
dwa lata temu, gdy worowska m³odzie¿ chcia³a zorganizowaæ sylwestra – musia³a zap³aciæ 470 z³. Taka
kwota dla osób ucz¹cych siê jest
bardzo du¿a. Problem polega te¿ na
tym, ¿e œwietlicê mog¹ wynaj¹æ jedynie osoby pracuj¹ce. Tu rodzi siê
kolejne pytanie – jak do tego wszystkiego maj¹ siê s³owa mówi¹ce o
tym, ¿e œwietlice maj¹ s³u¿yæ twórczemu rozwojowi dzieci i m³odzie¿y i organizowaniu czasu wolnego?
Magdalena Mucha
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Z ¯YCIA POWIATU

Ponad 600.000 z³ wydatków
wiêcej na oœwiatê i opiekê
spo³eczn¹
Podczas ostatnich obrad Rady
Gminy w Radowie Ma³ym
(3.11.2011 r.) wójt Gminy Józef
Wypijewski mówi³ o kondycji finansowej gminy. Podczas rozmowy na temat podatków wspomnia³,
¿e od przysz³ego roku gmina bêdzie ponosi³a du¿o wiêksze wydatki na pomoc spo³eczn¹ i oœwiatê

List do redakcji

- Z pani¹ skarbnik pracujemy ju¿
od wielu miesiêcy nad przysz³orocznym bud¿etem, musimy go dobrze u³o¿yæ. Ju¿ wiemy, ¿e do oœwiaty bêdziemy musieli do³o¿yæ
370.000 z³ oraz 235.000 z³ do Opieki
Spo³ecznej - mówi³ wójt.
Poprosiliœmy skarbnik Gminy o
wyjaœnienie, sk¹d tak du¿e kwoty i
wzrost wydatków. Jak nam powiedzia³a - 235.000 z³ wiêcej na opiekê
spo³eczn¹ to g³ównie pieni¹dze na
zasi³ki. Kiedyœ w ca³oœci pokrywa³
je bud¿et pañstwa. Jednak od przy-

sz³ego roku gmina bêdzie musia³a
pokryæ 20 procent wydatków na
zasi³ki. Rosn¹ tak¿e kwoty, jakie s¹
wyp³acane przez gminê na dodatki
mieszkaniowe czy dodatki do opa³u, z jasnych przyczyn, rosn¹ koszty
ogrzewania mieszkañ, a opa³ jest
coraz dro¿szy.
370.000 z³ na oœwiatê wi¹¿e siê
m.in. z planowanym, otwarciem
domu kultury w Radowie Ma³ym i
zatrudnieniem dyrektora lub osób
tam pracuj¹cych. W gminie w³aœnie
prowadzona jest budowa orlika.
Tam tak¿e potrzebny bêdzie opiekun obiektu czy instruktor. Wiêksze
wydatki na oœwiatê to tak¿e podwy¿ki dla nauczycieli (3,8 proc. tej
kwoty), czy nagrody za awanse.
Jak zaznaczy³a skarbnik, co
roku rosn¹ wydatki, jednak z przychodami jest ró¿nie, dlatego gminom co roku jest trudniej „dopi¹æ” i
zaplanowaæ bud¿et.
PJ

So³tysi naszego powiatu – Stanis³aw Majchrzak
z Worowa

Robimy drugi plac
zabaw
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim. Tym razem rozmawiamy
ze Stanis³awem Majchrzakiem, so³tysem Worowa w gminie £obez.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿
zrobione?
Funduszu so³eckiego mamy
oko³o 10.000 z³, nie jest to ma³o.
Jestem ju¿ d³ugo so³tysem, staram
siê jak najwiêcej zrobiæ w so³ectwie,
ale to mieszkañcy powinni oceniaæ
moj¹ pracê, nie ja sam. Zrobi³em
jeden plac zabaw, wystara³em siê te¿
o salê. Teraz robimy drugi plac zabaw. Wynajmowaliœmy sprzêt, nawoziliœmy piasek. Przeznaczyliœmy
tak¿e czêœæ pieniêdzy na nasz¹ œwietlicê, na jej doposa¿enie. Kupiliœmy

O tchórzostwie i braku etyki,
czyli historia pewnego e-maila

Ka¿dy z nas zapewne nie
raz korzysta³ z najpopularniejszego
„wynalazku”
wspó³czesnej cywilizacji,
jakim jest internet. Powszechne jest logowanie siê
na portalach spo³ecznoœciowych,
wysy³anie maili czy wyszukiwanie
informacji w sieci. Jednak internet
nie zawsze u¿ywany bywa „w s³usznych sprawach”. Jest on bowiem
tak¿e miejscem, gdzie mo¿na anonimowo krytykowaæ i obra¿aæ innych, bêd¹c przy tym praktycznie
bezkarnym.
Przyk³adem tego jest historia
pewnego maila, który w dniu 27.
paŸdziernika wys³any zosta³ do
Burmistrza £obza, Dyrektora
£obeskiego Domu Kultury oraz
wszystkich lokalnych gazet. Jego
autor (b¹dŸ autorzy), podpisuj¹cy
siê jako „mieszkañcy Worowa”,
zwraca siê w nim o pomoc w sprawie niepoprawnego funkcjonowania worowskiej œwietlicy. U¿ywaj¹c
wielu patetycznych s³ów i przytaczaj¹c obrazowe i nierzadko przejaskrawione przyk³ady pracy tamtejszej œwietlicowej, ostro krytykuje
on jej zachowania i dzia³ania, dotycz¹ce wykonywanych przez ni¹
obowi¹zków. Faktem jest, ¿e tej
pracownicy £obeskiego Domu Kultury wiele mo¿na zarzuciæ i niejedno ju¿ zarzucono, ale by³a to kryty-

ka bezpoœrednia i wypowiadana
przez konkretn¹ osobê, która nie
kry³a siê ze swoimi pogl¹dami. Nikt
nie ma bowiem prawa konstruowania opinii w imieniu ca³ej worowskiej spo³ecznoœci, gdy¿ pogl¹dy na
temat pracy pani Ewy O. s¹ tu bardzo podzielone. Mieszkañcy Worowa to przecie¿ nie tylko Ci, którzy
g³oœno lub „po cichu” krytykuj¹
funkcjonowanie œwietlicy. Spo³ecznoœæ t¹ tworz¹ tak¿e znajomi i rodzina pani Ewy, którzy nie maj¹ zastrze¿eñ do jej pracy. To równie¿ Ci,
których sprawa ta zupe³nie nie interesuje. Jakim prawem zatem ktoœ
wyra¿a siê w ich imieniu? Zachowanie takie wyraŸnie wskazuje na brak
zasad moralnych i podstawowych
norm spo³ecznych. Negatywnie rzutuje ono równie¿ na sposób postrzegania wiejskiej spo³ecznoœci, która
czêsto pos¹dzana jest o dewotyzm,
plotkarstwo czy obyczajowe i intelektualne zacofanie. Autor (b¹dŸ
autorzy) tego internetowego listu
niestety w³aœnie takie cechy reprezentuj¹. Brak podpisu, identyfikuj¹cego autora oskar¿eñ, powoduje, i¿
nie mog¹ byæ one uznane za prawdziwe. S¹ tylko nic nie znacz¹c¹,
anonimow¹ plotk¹, wymagaj¹c¹ potwierdzenia - jeœli siê komuœ oczywiœcie bêdzie chcia³o j¹ potwierdzaæ, bo taki mail mo¿e byæ równie¿
uznany jedynie za z³oœliw¹ insynu-
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acjê. Nieetyczne i tchórzliwe zrzucanie odpowiedzialnoœci za indywidualne pogl¹dy na ca³¹ grupê spo³eczn¹ jednoznacznie œwiadczy o
braku odwagi cywilnej oraz upoœledzeniu moralnym i intelektualnym
autora (autorów), który pos³uguje
siê internetem jako narzêdziem manipulacji, a swoimi dzia³aniami
wywo³uje niepotrzebne spekulacje
na temat domniemanej to¿samoœci
anonimowego oskar¿yciela.
Rzeczony e-mail zosta³ przedrukowany i udostêpniony mieszkañcom Worowa przez Dyrektora
Domu Kultury, na zwo³anym przez
niego zebraniu. Wstyd, niesmak i
oburzenie - tyle pozostaje we mnie
po jego przeczytaniu. Pomimo, i¿
wiele zawartych w nim zagadnieñ w
du¿ej mierze stanowi fakty i problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem
worowskiej œwietlicy, sposób i forma ich prezentacji s¹ NIEDOPUSZCZALNE! Nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e odzew na to anonimowe
pismo bêdzie prowadzi³ do trwa³ych
zmian w zachowaniu i dzia³aniach
pani Ewy O. oraz uœwiadomi Dyrektorowi Domu Kultury, ¿e worowskie
dzieci i m³odzie¿ potrzebuj¹ jego
pomocy i wsparcia w walce z marazmem i biernoœci¹ jego pracownicy.
Magdalena Jamniak - mieszkanka Worowa, która nie boi siê
wyra¿aæ w³asnych pogl¹dów

garnki, ¿aluzje. Dwa lata temu kupiliœmy sprzêt nag³aœniaj¹cy na wioskê. Niestety spali³ siê, wiêc w tym
roku musieliœmy dokupiæ sam
wzmacniacz, mieliœmy ju¿ g³oœniki.
Gwarancja niestety nie objê³a naprawy spalonego sprzêtu.
Jakie imprezy organizujecie w
so³ectwie?
Mamy nag³oœnienie, robimy
wiêc sporo imprez w naszym Worowie. Robimy zawsze paczki na miko³ajki, nie wiem jednak czy uda siê
je zrobiæ w tym roku. Bêdziemy tak¿e robili andrzejki. M³odzie¿ ostatnio zrobi³a sobie mam talent, anga¿uj¹ siê.
Jakie macie plany na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje?
- W nastêpnym roku na pewno
bêdziemy chcieli doposa¿yæ plac
zabaw, który w³aœnie robimy. Zakupimy bramki, siatki, pi³ki do gry.
Boisko do pi³ki no¿nej mamy daleko, poza wsi¹, dlatego m³odzie¿ trochê niszczy nam plac zabaw. St¹d
pomys³ aby zrobiæ drugi plac zabaw
i przy nim ma³e boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki. Bêdziemy mogli te¿
robiæ tu imprezy, ³atwiej bêdzie z
doprowadzeniem œwiat³a, a wczeœniej ta odleg³oœæ by³a problemem.
¹ kadencjê walczê tak¿e o zrobienie
drogi, mam nadziejê, ¿e wreszcie
bêdzie ona zrobiona. Nie ma w
gminie chyba na to pieniêdzy, ale
chocia¿ pasek tej drogi. Gdy mocno
pada to tutaj czêsto nie mo¿na
przejœæ.
Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
W miejscowoœci mamy problemy takie jak s¹ wszêdzie. Czasem,
ktoœ coœ zniszczy, ale wszystko idzie
w dobrym kierunku. Nie ka¿dy jest
zadowolony z pracy pani œwietliczanki, co wynika z listu przes³anego do gazet, burmistrza i dyrektora
£DK oraz samego g³osu mieszkañców. Trzeba rozwi¹zaæ ten problem,
porozmawiaæ, powiedzieæ co siê
podoba a co nie. Trzeba dojœæ
wspólnie do jakiegoœ porozumienia. Mam nadziejê, ¿e nam siê to
uda.
PJ

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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IV Powiatowy Przegl¹d Piosenki Patriotycznej i obchody 93. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku.

Powiatowy Przegl¹d Piosenki Patriotycznej
i obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
Rzadko na moich wargach niech dziœ to ma warga wyzna,
Jawi siê krwi¹ przepojony
Najdro¿szy wyraz: Ojczyzna...

S¹ jednak takie dni,
kiedy m³odzi ludzie
oddaj¹ ho³d OjczyŸnie
i tym, którzy walczyli
o jej wolnoœæ. Wtedy
s³owa Jana Kasprowicza
cichn¹, a nawet s¹
zag³uszane przez
dumnie i g³oœno
odœpiewane s³owa
pieœni i piosenek
patriotycznych.
Dnia 11 listopada 2011 r. obchodzimy 93. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. W 1918 r., po stu dwudziestu trzech latach niewoli i zrywów wolnoœciowych, nast¹pi³ prze³omowy moment w dziejach Europy, a przede wszystkim Polski. Nasi
rodacy mogli cieszyæ siê upragnion¹ wolnoœci¹.
Dla uczniów Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku
obchody Œwiêta Niepodleg³oœci ju¿
od kilku lat zwi¹zane s¹ z piosenk¹
patriotyczn¹.
Dnia 8 listopada br. w naszej
szkole odby³ siê IV Powiatowy
Przegl¹d Piosenki Patriotycznej
pod patronatem burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego, przy wspó³pracy Centrum Kultury w Resku.

Chór z £obza

M³odzie¿ Gimnazjum w Resku
Ze œpiewem na ustach lekcjê
patriotyzmu przeprowadzili chórzyœci reprezentuj¹cy szko³y z Wêgorzyna, £obza i Reska przy akompaniamencie M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury pod kierownictwem Dariusza
Ledziona.
S³uchacze, wœród nich zaproszeni goœcie, m.in. kombatanci, wicestarosta Powiatu £obeskiego Jan
Zdanowicz, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Barbara Basowska, dyrektor Centrum Kultury w Resku
Jolanta Furman, przedstawiciele
Klubów: K 60, Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia na Rzecz Po-

mocy Rodzinie Arka, z nale¿yt¹
powag¹ i nieukrywanym wzruszeniem wys³uchali Bogurodzicy i
Gaude Mater Polonia w solowym
wykonaniu Dariusza Ledziona
oraz chóralnych wykonañ piosenek, m.in. Bia³y krzy¿, Gdzie s¹
kwiaty z tamtych lat?, Wojenko,
wojenko, Przybyli u³ani pod okienko.
Wystêp ka¿dego zespo³u wokalnego nagradzany by³ gromkimi brawami, w ten sposób publicznoœæ
chcia³a podziêkowaæ za chwile niecodziennych prze¿yæ.
Na zakoñczenie uroczystoœci
goœcie podzielili siê swoimi wra¿e-

Chór z Wêgorzyna

niami, które wyra¿a³y szczery podziw dla przebiegu i atmosfery spotkania. Uczestnicy przegl¹du tradycyjnie zostali obdarowani prezentami - w tym roku by³y to mikrofony ze
statywami.
Wyœpiewana lekcja historii i
patriotyzmu trwa³a oko³o pó³torej
godziny, ale prze¿ycia i emocje, jakie dostarczy³a, na pewno tak szybko nie minê³y.
Nie pytajmy, co mo¿e dla nas
zrobiæ ojczyzna, pytajmy o to, co
mo¿emy zrobiæ dla niej. (John Fitzgerald Kennedy).
Agnieszka Grad,
Gimnazjum im. K. Górskiego

tygodnik ³obeski 15.11.2011 r.

GMINA RESKO

Str
Str.. 13

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku
- wa¿niejsze wydarzenia
Pierwsze miesi¹ce pobytu
dziecka w przedszkolu, kiedy po raz
pierwszy przekroczy jego próg, s¹
okresem trudnym. Zmiana œrodowiska dla wiêkszoœci dzieci stanowi
ogromne prze¿ycie. Czas przystosowania siê do nowej sytuacji nie
zawsze jest wype³niony radoœci¹ i
dobrym samopoczuciem.
Aby dzieci mia³y poczucie bezpieczeñstwa, a rodzice pewnoœæ, ¿e
przedszkole jest odpowiednim
miejscem, nauczyciele i pracownicy czyni¹ wiele starañ, otaczaj¹ najm³odszych fachow¹ opiek¹ i ¿yczliw¹ atmosfer¹.
Wspania³¹ okazj¹ do tworzenia
„przedszkolnej rodziny” s¹ organizowane w Przedszkolu Miejskim
im. Kubusia Puchatka w Resku spotkania i uroczystoœci.
Pierwszym spotkaniem tak wa¿nym dla dzieci i nauczycieli by³a
akcja pod has³em „Bezpieczna droga do przedszkola”.
W jej ramach dzieci by³y uœwiadamiane o niebezpieczeñstwach i
zagro¿eniach zwi¹zanych z ruchem drogowym oraz zagro¿eniach
wynikaj¹cych z kontaktów z nieznajomymi.
Interesuj¹c¹ prelekcjê po³¹czon¹ z pokazem praktycznych
umiejêtnoœci warunkuj¹cych bezpieczeñstwo dzieci w ¿yciu codziennym, przeprowadzili w dn. 30.
09.2011r.policjanci z Posterunku w
Resku: st. sier¿. Ewa Drozdowska i
sier¿. Pawe³ Deuter. Dzieci z grup
m³odszych i starszych mog³y wykazaæ siê wiedz¹ nt. Zasad Ruchu Drogowego, umiejêtnoœciami wokalnymi oraz recytatorskimi. Poprzez
wspólne zabawy z policjantami
przekona³y siê, i¿ funkcjonariusz to
nie tylko stró¿ prawa, ale przede
wszystkim PRZYJACIEL, który
spieszy z pomoc¹ zawsze, kiedy
trzeba im pomóc. Przedszkolaki w
ten sposób prze³ama³y bariery emocjonalne strachu, nieœmia³oœci i
lêku. Radosny uœmiech na ich twarzach pojawi³ siê podczas zwiedzania policyjnego auta oraz z zapoznaniem siê z wybranymi akcesoriami
policyjnymi.
Kolejn¹ wspania³¹ okazj¹ i niezwyk³ym wydarzeniem dla dzieci
by³a uroczystoœæ „Pasowania na
przedszkolaka”, która odby³a siê w
przedszkolu w dwóch turach: grupy
starsze - 26.10.2011 r., grupy m³odsze - 9.11.2011r.
Odœwiêtne stroje, okolicznoœciowe birety na dzieciêcych g³ówkach sprawi³y, i¿ uroczystoœæ mia³a
podnios³y charakter. W tych dniach
do Aktu pasowania przyst¹pi³y dzieci pierwszoroczne.

Przed z³o¿eniem œlubowania,
dzieci wykaza³y siê wiedza, umiejêtnoœciami wokalnymi, recytatorskimi oraz œwietnie poradzi³y sobie
z odpornoœci¹ emocjonaln¹ w popisach artystycznych.
Aktu pasowania dokona³a pani
dyrektor Marzanna Knap w asyœcie
przedstawicieli Rady Rodziców:
przewodnicz¹cego Janusza Najderka i wiceprzewodnicz¹cej Katarzyny Pesta-Kêdzierskiej.
Okazj¹ do wzmocnienia wiêzi i
przywi¹zania patriotycznego by³o
spotkanie z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w dn. 10.11.2011 r. Dzieci
przedszkolne zaprezentowa³y monta¿ s³owno-muzyczny.
W tajniki niektórych wydarzeñ
historycznych, tworz¹cych nasz¹
to¿samoœæ narodow¹, wprowadzili
nas zaproszeni goœcie: komendant
Stra¿y Miejskiej w Resku Robert
Bogdañski i zastêpca komendanta
Andrzej Gajdzis. Z p. R. Bogdañskim cofnêliœmy siê w czasie do
dynastii Piastów, na podstawie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”,
natomiast pan A. Gajdzis móg³

sprawdziæ wiedzê dzieci dotycz¹c¹:
legendy, god³a, barw narodowych Ojczyzny. Œwiêto Niepodleg³oœci to
rocznica powa¿na i wielka, ale mo¿liwa do uczczenia równie¿ przez
przedszkolaków.
Dyrekcja, grono pedagogiczne i

dzieci serdecznie dziêkuj¹ Wszystkim zaproszonym goœciom, Radzie
Rodziców a przede wszystkim rodzicom za nieocenion¹ pomoc w
procesie adaptacji oraz za wspó³pracê z nauczycielami i pracownikami przedszkola.
K. Kaczor

Szko³a w £abuniu Wielkim

Œwiêtowaliœmy odzyskanie niepodleg³oœci
„Tym co zmarli za
Ojczyznê, ho³d
wdziêcznoœci Polska
sk³ada…” - tymi s³owami
rozpocz¹³ siê w Szkole
Podstawowej w £abuniu
Wielkim uroczysty apel,
z okazji kolejnej rocznicy
odzyskania przez nasz
kraj niepodleg³oœci.
Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odœpiewaniu hymnu pañstwowego, rozpoczê³a siê s³ownomuzyczna prezentacja, przedstawiaj¹ca historiê uzyskania przez
Polskê wolnoœci. Monta¿ ten przygotowali uczniowie z klasy VI wraz
z nauczycielk¹ historii, pani¹ Elwir¹
Warnke. Nie tylko zosta³y zaprezentowane wiersze mówi¹ce o naszym
kraju, ale i wspólnie odœpiewane
pieœni patriotyczne, m.in. „O mój
rozmarynie”, czy „Przybyli u³ani
pod okienko”.
Nie tylko najstarsi uczniowie w
szkole przygotowali siê do tego
œwiêta. Dzieci z oddzia³u przedszkolnego, pod kierunkiem pani

Iwony Danielczyk, piêknie wyrecytowa³y „Kto Ty Jesteœ? - Polak
Ma³y. Katechizm polskiego dziecka”, natomiast uczniowie z klasy III
wraz z wychowawczyni¹, pani¹
Renat¹ Roszyk, wykona³y gazetkê
tematyczn¹.
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci to najwa¿niejsze polskie œwiêto

pañstwowe i szczególnie uroczyœcie
jest obchodzone w szkole w £abuniu Wielkim. Coroczne apele s¹
okazj¹ do przypomnienia, ¿e musia³o zgin¹æ wielu „za Ojczyznê”, i ¿e
Polska powinna byæ dla nas najwy¿sz¹ wartoœci¹.
Elwira Warnke
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Sarmata zakoñczy³
rundê jesienn¹
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra
3:0 (1:0)
Strzelcy bramek dla Hutnika: Marcin Gniotek (38'), Rados³aw Swêdra
(53'), Daniel Koz³owski (78').
Hutnik Szczecin: Jacek Malanowski, Patryk Drozd, Daniel Koz³owski,
Pawe³ Wojtalak, Rados³aw Swêdra (74'
Krzysztof Szumiato), Arkadiusz Jarymowicz, Rafa³ Mendyk, Rados³aw
Marcyniuk (82' Micha³ Poœnik), Marcin
Gniotek, Patryk Trajdecki (67' Adrian
Stefanowicz), Rafa³ Kotowski.
Sarmata Dobra: Grzegorz Buczma,
Pawe³ Za³êcki (46' Arkadiusz Paw³owski), Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt,
Piotr Grochulski, Maciej Garliñski,
Krzysztof Szkup, Maciej Go³dyn (87'
Seweryn Wrzesieñ), Zdzis³aw Szw¹der
(87' Mateusz Dzierbicki), Wojciech
Bonifrowski (64' Rados³aw Cytowicz),
Damian Padziñski.
Sêdzia g³ówny: Miros³aw Kos, asystenci: Kamil Szyd³owski, Pawe³ Heleniarz.
Wyjazdow¹ pora¿k¹ z Hutnikiem
Szczecin, Sarmata Dobra zakoñczy³
rundê jesienn¹ sezonu 2011/20012 rozgrywek o mistrzostwo IV ligi zachod-

niopomorskiej. Po piêtnastu meczach
Sarmata zgromadzi³ 18 punktów (5
zwyciêstw, 3 remisy i 7 pora¿ek) co da³o
mu razem z Victori¹ Przec³aw i Astr¹
Ustronie Morskie 10 miejsce w ligowej
tabeli. I chocia¿ miejsce to jest nieco
s³absze, ni¿ w dwóch poprzednich sezonach, gdy Sarmata plasowa³ siê po rundzie jesiennej dwie pozycje wy¿ej, to
bior¹c pod uwagê k³opoty personalne
dru¿yny (ze sk³adu 24 zawodników
zg³oszonych do rozgrywek z ró¿nych
przyczyn uby³o a¿ 9 pi³karzy: M. Kamiñski, Marciniak, Libiszewski, Durkowski, Garliñski, D. Dzierbicki, Gude³ajski, E. Kamiñski, Uchwa³) obecne
miejsce mo¿na uznaæ mimo wszystko za
pozytywne. Martwiæ mo¿e jednak fakt,
¿e Sarmata w obecnym sezonie gra du¿o
s³abiej w defensywie, czego dowodem
a¿ 36 straconych bramek (wiêcej straci³a tylko ostatnia w tabeli Rega Trzebiatów). Na tym przyk³adzie wyraŸnie widaæ jak¹ nieocenion¹ rolê w defensywie
Sarmaty pe³ni³ wczeœniej, nie graj¹cy
ju¿ Jaros³aw Jaszczuk. Obecnie przed
pi³karzami kilka tygodni zas³u¿onego
wypoczynku, po którym zarówno dla
zawodników jak duetu trenerskiego:
Damian Padziñski i Jaros³aw Jaszczuk
czeka ogrom pracy aby w³aœciwie przygotowaæ siê do rundy wiosennej. estan

Nowy rekord powiatu w rzucie oszczepem

Resko w Szkolnej Lidze
Lekkoatletycznej
Szczecin, paŸdziernik 2011 r., stadion MKL.
Po eliminacjach powiatowych, najlepsze szko³y z 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego rywalizowa³y w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w
Lekkiej Atletyce.
Powiat £obeski w kategorii dziewcz¹t i ch³opców reprezentowa³o Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku.
Du¿y sukces zespo³owy odnieœli
podopieczni nauczyciela wychowania
fizycznego, pana Romana Gojlika. W
punktacji zespo³owej Szkolnej Ligi
Lekkoatletycznej reprezentacja ch³opców zdoby³a 1155 punktów i uplasowa³o na VI miejscu w województwie.
Wyniki indywidualne
Micha³ PNIEWSKI
sztafeta 4x100 m
£ukasz KOWALESKI
Adrian KOT
Bartosz SMYKLA
Mateusz DAŒKO
Patryka DROZDOWSKI
Alan KUBALAK
Daniel DANIELCZYK
Tomasz GRZELAK
Adam ¯URAWIK
Patryk GRACZYK

oszczep
100 m
300 m
kula
oszczep
100 m
1000 m
100 m
1000 m
300 m
1000 m

Na uwagê zas³uguje bardzo dobry
wystêp ucznia klasy III Micha³a Pniewskiego w rzucie oszczepem. Wœród
oszczepników zaj¹³ I miejsce osi¹gaj¹c
odleg³oœæ 43,77 m. Uzyskany rezultat
na stadionie tartanowym w Szczecinie
jest nowym rekordem Powiatu £obeskiego w kategorii m³odzików do lat 15.
Poprzedni wynik - 43,64 m - od 5 lat
nale¿a³ do ucznia gimnazjum z Wêgorzyna Jaros³awa Koniecznego.
W tych samych zawodach Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w relacji dziewcz¹t ekipa reskiego
Gimnazjum uzyska³a ³¹cznie 1051
punktów, zajmuj¹c 9. miejsce na 17
startuj¹cych szkó³.
Zdz. Bogdanowicz
43,77 m
50,54
12,56
42,08
10,53
36,86
12,91
3:03,57
13,05
3:09,86
46,44
3:21,63

(132 punkty)
(114)
(108)
(105)
(99)
(98)
(94)
(92)
(90)
(82)
(78)
(65)
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IV liga zachodniopomorska
– XV kolejka
Leœnik/Rossa Manowo - Orze³ Wa³cz 01, Stal Szczecin - Lech Czaplinek 1-0,
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra 3-0,
Rega Trzebiatów - Pogoñ II Szczecin 113, Ina Goleniów - S³awa S³awno 4-1,
Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
2-1, Energetyk Gryfino - Kluczevia
Stargard 1-1, Victoria Przec³aw - Astra
Ustronie Morskie 1-1.
1. Energetyk Gryfino
2. Stal Szczecin
3. Pogoñ II Szczecin
4. Kluczevia Stargard
5. Leœnik/Rossa Manowo
6. Ina Goleniów
7. Gryf Kamieñ Pomorski
8. Vineta Wolin
9. Orze³ Wa³cz
10. Victoria Przec³aw
11. Sarmata Dobra
12. Astra Ustronie M.
13. Lech Czaplinek
14. S³awa S³awno
15. Hutnik Szczecin
16. Rega Trzebiatów

35
29
29
27
26
23
23
21
21
18
18
18
17
15
15
15

44:13
32:18
46:18
26:19
32:18
27:24
23:24
22:19
23:28
19:19
23:36
22:26
13:25
17:36
23:29
10:50

Liga Okrêgowa Szczeciñska
– XV kolejka
Stal Lipiany - Œwiatowid £obez 0-1,
Odra Chojna - K³os Pe³czyce 1-2, Piast
Chociwel - Ehrle Dobra Szczeciñska 31, Masovia Maszewo - Sokó³ Pyrzyce 42, Polonia P³oty - Unia Dolice 1-1, Sêp
Brzesko - Œwit Skolwin 1-5, Zorza Dobrzany - Odrzanka Radziszewo 3-2,
Arkonia Szczecin - Morzycko Moryñ 01.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin

34 28:13
34 30:16

3. Morzycko Moryñ
4. Unia Dolice
5. Arkonia Szczecin
6. Stal Lipiany
7. Odra Chojna
8. Œwiatowid £obez
9. Sokó³ Pyrzyce
10. Zorza Dobrzany
11. Odrzanka Radziszewo
12. Ehrle Dobra
13. Masovia Maszewo
14. Polonia P³oty
15. Sêp Brzesko
16. Piast Chociwel

31
24
24
23
23
21
19
19
18
18
18
15
15
15

28:17
26:14
28:11
30:24
28:24
21:27
19:28
19:20
28:31
23:31
22:24
17:38
20:36
14:27

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - XV kolejka
Sparta Gryfice - Sparta Wêgorzyno 0-1,
Jeziorak Szczecin - B³êkitni II Stargard
3-0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Chemik II Police 6-1, Orze³ £o¿nica - Iskra
Golczewo 0-3, GKS Mierzyn - Wicher
Brojce 8-0, Flota II Œwinoujœcie - Kasta
Szczecin-Majowe 4-2, Ina Iñsko - Pomorzanin Nowogard 1-1, Promieñ
Mosty - Vielgovia Szczecin 3-1.
1. Ina Iñsko
2. GKS Mierzyn
3. Iskra Golczewo
4. Jeziorak Szczecin
5. Pomorzanin Nowogard
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. Kasta Szczecin8. Chemik II Police
9. Flota II Œwinoujœcie
10. Wicher Brojce
11. B³êkitni II Stargard
12. Sparta Wêgorzyno
13. Orze³ £o¿nica
14. Promieñ Mosty
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

IV liga zachodniopomorska – XVI kolejka
19.11.2011 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - S³awa S³awno
Victoria Przec³aw - Pogoñ II Szczecin
11.00 Hutnik Szczecin - Astra Ustronie Morskie
11.00 Stal Szczecin - Vineta Wolin
13.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra
13.00 Rega Trzebiatów - Orze³ Wa³cz
13.00 Leœnik/Rossa Manowo - Kluczevia Stargard
14.00 Energetyk Gryfino - Lech Czaplinek
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XVI kolejka
19.11.2011 r. - sobota:
Stal Lipiany - Ehrle Dobra Szczeciñska
Zorza Dobrzany - Œwit Skolwin
Polonia P³oty - K³os Pe³czyce
13.15 Odra Chojna - Morzycko Moryñ
13.30 Piast Chociwel - Odrzanka Radziszewo
14.00 Sokó³ Pyrzyce - Œwiatowid £obez
14.00 Sêp Brzesko - Unia Dolice
20.11.2011 r. - niedziela:
17.00 Arkonia Szczecin - Masovia Maszewo
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n.
- XVI kolejka:
19.11.2011 r. - sobota:
Chemik II Police - Vielgovia Szczecin
Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno
Flota II Œwinoujœcie - Pomorzanin Nowogard
13.00 Orze³ £o¿nica - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
13.30 Sparta Gryfice - Kasta Szczecin-Majowe
13.30 Ina Iñsko - Wicher Brojce
14.00 GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
20.11.2011 r. - niedziela:
12.00 Promieñ Mosty - B³êkitni II Stargard

38 31:12
28 45:23
27 39:23
27 34:21
27 28:15
25 40:29
23 21:26
20 35:32
20 40:38
19 26:34
19 44:33
17 19:23
15 14:29
14 29:35
11 17:41
7 15:63
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Turniej badmintona z okazji obchodów
Dnia Niepodleg³oœci

(BE£CZNA, gm. £obez) Tradycyjnie z okazji œwiêta narodowego,
Uczniowski Klub Sportowy Badmintona w Be³cznej, zorganizowa³
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
turniej badmintona.

Klasy V–VI – dziewczêta:
I m. – Natalia Wiaderek (kl. VI, Naæmierz)
II m. – Justyna Pancerz (kl. V, Be³czna)
III m. – And¿elika Górczyñska (kl. VI,
Przemys³aw)

Turniej zaplanowano na sobotê –
12 bm. Z zaproszenia organizatorów
skorzysta³o ³¹cznie 28 badmintonistów - wychowanków trenera Kazimierza Pawelca. Turniejowi towarzyszy³a mi³a, przyjazna atmosfera,
wszyscy bowiem znaj¹ siê od lat, ci
m³odsi jak i starsi. Turniej nale¿y
uznaæ za bardzo udany. Poziom rywalizacji sportowej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Fina³ seniorów rozegrany pomiêdzy Stanis³awem Panaszem i Piotrem Kordylem, pokaza³ jak
wa¿ny w tej dyscyplinie jest systematyczny trening i ogranie meczowe.
Piotr Kordyl, wróci³ do gry po d³ugiej
przerwie, natomiast Stanis³aw Panasz
ci¹gle gra i trenuje, co odzwierciedla
jego aktualna forma. W Be³cznej na
zawodach by³ wiêc poza zasiêgiem
pozosta³ych zawodników i zwyciê¿y³
w turnieju. W rywalizacji najm³odszych równie¿ mogliœmy ogl¹daæ zaciête i ³adne pojedynki lotkarzy. Ka¿dy z uczestników chcia³ bowiem do³¹czyæ do swojej kolekcji puchar czy
medal – najlepiej ten z³oty. Swój
udzia³ w przygotowaniu imprezy
mia³a pani Barbara Kordyl, so³tys
so³ectwa Be³czna, która ufundowa³a
puchary i poczêstunek dla wszystkich
uczestników oraz pan Jerzy Rakoczy,
prezes TKKF £obez - fundator pucharów dla grupy m³odzie¿owców. Organizatorzy turnieju pragn¹ podziêkowaæ za wsparcie ww. sponsorom.

Klasy V–VI – ch³opcy:
I m. – Micha³ Czaprowski (kl. VI, Poradz)
II m. – Gabriel Pasik (kl. VI, Be³czna)
III m. – Damian Grzegorczyk (kl. V,
Poradz)

Wyniki turnieju:
Szko³a podstawowa:
Klasy I – IV – dziewczêta:
I m. – Renata Posak (kl. II , Be³czna)
II m. – Natalia Bary³a (kl. IV, Naæmierz)

M³odzicy:
Ch³opcy:
I m. – Hubert Szpyruk (Poradz)
II m. – Kacper Kreller (Be³czna)
Seniorzy:
Dziewczêta:
I m. – Alicja Mrozek (Be³czna)
II m.– Agata Kielan (Be³czna)
III m. – Alicja Jesionek (£obez)

Ch³opcy:
I m. – Stanis³aw Panasz (Klêpnica)
II m. – Piotr Kielan (Be³czna)
III m. – Jakub Belina (£obez)
Kolejny turniej badmintonistów
odbêdzie siê w maju, przy okazji Œwiêta
3 Maja. Jeœli bêdzie taka mo¿liwoœæ, to
tym razem zawody odbêd¹ siê w hali
widowiskowo-sportowej w £obzie. PJ

Osiem miejsc na podium w XXIII Mili
Goleniowskiej
W dniu 11 listopada
20011 r. udzia³em w XXIII
Biegach Ulicznych
„MILA GOLENIOWSKA”
zawodnicy z UKS
„ARBOD” z Dobrej
zakoñczyli jesienny
sezon startów
w zawodach
lekkoatletycznych.
Reprezentacja naszego klubu, w
liczbie 17 zawodników, te zawody
mo¿e zaliczyæ do bardzo udanych.
Nasi zawodnicy 8-krotnie stawali na
podium (miejsca I-VI ).
Zwyciê¿y³y w swoich biegach
Julia Bakalarczyk oraz Milena Sadowska. Drugie miejsce zajê³a Kinga Kostrzanowska, a na trzecim
stopniu podium stanêli Kinga Borysiak i Oliwer Ku³ak. Miejsca 4-6 na
podium zajmowali: Weronika Czy¿ak, Ryszard Rzepecki oraz Joanna

Jarz¹bek. Tu¿ za podium, na miejscu ósmym, uplasowa³a siê Ma³gorzata Stefañska.
W poszczególnych biegach startowa³o ok. 100-140 zawodników z
klubów i szkó³ naszego województwa. Dlatego te¿ na szczególne podkreœlenie zas³uguje start naszej najm³odszej zawodniczki, 6-letniej

Zuzanny Kondratiuk, która biegn¹c
z rywalkami o dwa lata starszymi
ukoñczy³a dystans 1609 m na doskona³ym 14. miejscu.
Przed naszymi zawodnikami
zas³u¿ony odpoczynek i przygotowania do wiosennego cyklu startów.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski
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W Tychowie
podium dla £obza

Sztafetowe Biegi Prze³ajowe w programie sportowego wspó³zawodnictwa
dzieci i m³odzie¿y szkolnej nale¿¹ do
najpopularniejszej imprezy masowej.
Tylko w zawodach na szczeblu wojewódzkim wystartowa³o ponad sto 10osobowych zespo³ów reprezentuj¹cych
swoje powiaty, co stanowi³o ³¹cznie
oko³o 1000 (!) uczestników ze szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³
œrednich. Sportowcy Powiatu £obeskiego zaprezentowali siê w Fina³ach
Wojewódzkich Sztafetowych Biegów
Prze³ajowych w Tychowie bardzo dobrze, dwukrotnie odbieraj¹c na podium
puchary Szkolnego Zwi¹zku Sportowego za zajêcie II i III miejsca.
Biegaczki z Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie zdoby³y ju¿ drugi
w tym roku puchar w imprezie rangi wojewódzkiej. Reprezentacja dziewcz¹t,
pod szkoleniow¹ opiek¹ nauczyciela
wychowania fizycznego Ewy £ukasik,
zajê³a II miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych 10x800 m.
Na drugim stopniu podium srebrne
medale z r¹k organizatorów odbiera³y:
Aleksandra Wasy³yk, And¿elika Lewicka, Agata Witkowska, Maria Pietrzykowska, Ewelina £owkiet, Michalina
Kulczewska, Beata Jurczenko, Marta
Lisik, Agnieszka Makarowska, Justyna
Romej, Agata Abramczyk.
W relacji szkó³ podstawowych III
miejsce, puchar i br¹zowe medale w
biegach o mistrzostwo województwa
wywalczy³y dziewczynki ze Szko³y
Podstawowej z Dobrej. Grupê zdolnych
biegaczek do fina³owego startu w Tychowie przygotowa³y nauczycielki wychowania fizycznego Marzena Howsa i
Monika Nadkierniczna.
Klasyfikacja najlepszych szkó³
spoœród 21 ekip w biegu sztafetowym
10x800 m:
Szko³y ponadgimnazjalne dziewczêta
I. ZSP Nr 2 Gryfino 30:27,0 min.
II. ZS £obez
31:05,0
III. LO II Szczecin
31:42,0
IV. ZS nr 1 Pyrzyce 31:49,0
V. ZS nr 1 Wa³cz
31:53,0

VI. ZSP Goleniów

32:02,0

Szko³y podstawowe dziewczêta
I. SP Barwice
31:50 min.
II. SP 1 Koszalin
32:54
III. SP Dobra
33:08
IV. SP Lejkowo
33:17
V. SP 2 Goleniów
33:26
VI. SP 2 Chojna
33:37
Wyniki wszystkich szkó³ reprezentuj¹cych Powiat £obeski w Fina³ach
Wojewódzkich Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych:
Szko³y podstawowe:
dz. SP Dobra - III miejsce
ch³opcy SP Wêgorzyno - XIV m.
Gimnazjada:
dziewczêta - Gimnazjum Resko VIII miejsce
ch³opcy - Gimnazjum £obez - XIV
miejsce
Licealiada:
dziewczêta - Zespó³ Szkó³ £obez II miejsce
ch³opcy - Zespó³ Szkó³ £obez - XIV
miejsce

Sukces w Tychowie nie by³ jednorazowym przypadkiem. W maju 2011
roku reprezentacja dziewcz¹t Zespo³u
Szkó³ uczestniczy³a w finale Wojewódzkiej Licealiady w Szkolnej Lidze
Lekkoatletycznej. Dziêki doskona³ej
postawie ca³ej dru¿yny na tartanowym
obiekcie sportowym w Bia³ogardzie
lekkoatletki zajê³y III miejsce i do
£obza wróci³y z piêknym pucharem
ufundowanym przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie. Wœród
laureatek medalowych miejsc w obu
fina³ach wojewódzkich w Tychowie i
Bia³ogardzie znalaz³y siê nastêpuj¹ce
uczennice: Beata Jurczenko, And¿elika Lewicka, Agnieszka Makarowska,
Maria Pietrzykowska i Justyna Romej.
Gratulujemy
usportowionym
uczennicom Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Po zdobyciu II i III miejsca w województwie z niecierpliwoœci¹ oczekujemy kolejnego sukcesu w majowych
fina³ach Wojewódzkiej Licealiady w
Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej.
Ewa £ukasik
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Czwartki
Lekkoatletyczne
na pó³metku
Czwartki Lekkoatletyczne to najpopularniejsza impreza sportowa skierowana do najm³odszych dzieci na
terenie ca³ej Polski. W ci¹gu roku na
stadionach ponad 100 miast ca³ego
kraju startuje oko³o 300 000 dziewcz¹t i ch³opców. Jest to pierwszy,
wa¿ny krok sportowy w ¿yciu m³odego cz³owieka. Na stadionie miejskim w £obzie organizowane s¹ takie zawody w cyklu jesieñ 2011 i
wiosna 2012. Na bie¿ni i skoczni
swoje talenty i umiejêtnoœci maj¹
mo¿liwoœæ zaprezentowaæ najm³odsi lekkoatleci ze szkó³ podstawowych gmin powiatu ³obeskiego.
Mali sportowcy objêci s¹ rankingiem Grand Prix (z francuskiego:
Wielka Nagroda) za udzia³ w mityngach „czwartkowych” w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.
Na pó³metku wspó³zawodnictwa
zostali wy³onieni liderzy w punktacji Grand Prix Powiatu £obeskiego
w konkurencji biegów na 60 m, 300
m, 600 m, 1000 m, skoku w dal i
rzucie pi³eczk¹ palantow¹.

kl. VI Szawdenis Anna SP Resko
Sa³dak Micha³ SP Wêgorzyno

bieg na 60 m
klasa IV Puch Karolina SP £abuñ Wielki
Kubieñ Samuel SP Resko,
klasaV Zieba Julia SP Wêgorzyno
Paraszczak Micha³ SP Wêgorzyno
klasaVI Szawdenis Anna SP Resko
Kasicki Rafa³ SP Wojtaszyce

Nasz komentarz.
Wœród najlepszych lekkoatletów ocenianych w pó³rocznym cyklu Grand Prix zabrak³o uczniów
szkó³ ³obeskich, „jedynki” i „dwójki”. To nie jest dla wszystkich zrozumia³e.
Dlaczego dwie najwiêksze placówki oœwiatowe w powiecie, licz¹ce ³¹cznie ok. 750 dziewcz¹t i
ch³opców, o bardzo dobrej bazie
sportowej, z wykszta³con¹ kadr¹ w
dziedzinie kultury fizycznej, nie
wykorzystuj¹ szansy masowego
udzia³u w imprezie do nich adresowanej? I tak trwa niezmiennie od
kilku lat. Przyk³adem œwiec¹ szko³y
z „terenu”, które systematycznie i
bardzo aktywnie potwierdzaj¹ chêæ
prawid³owego rozwoju fizycznego
swoich wychowanków. Chêtnie
przyje¿d¿aj¹ autokarami z gminy
Resko, gminy Wêgorzyno, gminy
Dobra, w czwartki, w godzinach popo³udniowych na stadion w £obzie.
Natomiast prawie niewidoczni
s¹ w tej rywalizacji uczniowie klas
IV, V i VI z £obza.
Rodzi siê obawa, czy w przysz³oœci sport ³obeski zdo³a dogoniæ
poziomem inne miasta i gminy. Bo
w myœl przys³owia: „czego Jaœ siê
nie nauczy, tego Jan nie bêdzie
umia³”.
Organizatorzy
Powiatowych Czwartków L.A.

bieg na 300 m
kl. IV Parada Daria SP Wêgorzyno
Madajczyk Pawe³ UKS Arbod Dobra
kl. V Bakalarczyk Wiktoria UKS Arbod
Dobra
Moroz Maciej SP Runowo Pom.
kl. VI Sadowska Milena UKS Arbod
Dobra
Stasiak Dawid SP Wêgorzyno
bieg na 600 m dz./1000 m ch³.
kl. IV Pieloch Vanessa SP Wêgorzyno
Lenkiewicz Micha³ SP Runowo Pom.
kl. V Bakalarczyk Wiktoria UKS Arbod
Dobra
Grzelak Kamil SP Wojtaszyce
kl. VI Sadowska Milena UKS Arbod D.
Smuga Patryk SP Wojtaszyce
rzut pi³eczk¹ palantow¹
kl. IV Pude³ek Dominika SP Resko
Turzyñski Kamil SP Resko
kl. VMatuszko Emilia SP Wêgorzyno
Moroz Maciej SP Runowo Pom.
kl. VI Œwi¹tek Wiktoria SP £abuñ Wielki
Wid³ak Patryk SP £osoœnica
skok w dal
kl. IV Puch Karolina SP £abuñ Wielki
Dziubich Pawe³ SP Runowo Pom.
kl. V Frej Zuzanna SP Wêgorzyno
Paraszczak Micha³ SP Wêgorzyno

Organizatorzy rocznego cyklu prowadz¹ tak¿e wspó³zawodnictwo w
punktacji dru¿ynowej
Grand Prix. Przedstawiamy kolejnoœæ szkó³ podstawowych po sezonie
jesiennym:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Resko
3. SP Runowo Pom.
4. SP £abuñ Wielki
5. UKS Arbod Dobra
6. SP £osoœnica
7. SP Be³czna
8. SP nr 1 £obez
9. SP Wojtaszyce
10. SP nr 2 £obez
11. SP Siedlice

7943 punkty
7078
5309
3248
2612
2445
1675
1148
898
625
147

Wiosn¹ 2012 roku nast¹pi druga
czêœæ zawodów. Najlepsi uczniowie
w poszczególnych konkurencjach
bêd¹ reprezentowaæ Powiat £obeski w Fina³ach XIX Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych w
Warszawie.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Str
Str.. 17
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê domek jednorodzinny w
Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 70 mkw.
Tel. 505 389 183.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214

ZNMR £obez oferuj¹ do sprzeda¿y
nieruchomoœci przemys³owe. Tel.
91 397 4041, 600 265 547

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

Sprzedam dom jednorodzinny w
£ugowinie pow. 140 mkw.. Parter:
salon z aneksem kuchennym i kominkiem, pokój, przedpokój i ganek;
Piêtro: 2 du¿e pokoje, 1 ma³y, pomieszczenie gospodarcze, wc,
³azienka. Nowa instalacja grzewcza, dach, okna, ocieplenie budynku. Dzia³ka 560 mkw., gara¿. Cena
do uzgodnienia. Tel. 510 281 218.

Pompki do centralnego ogrzewania Grundfos sprzedam Tel. 504
130 640.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w centrum £obza.
Kawalerka 32 mkw., III piêtro. Przystêpna cena. Tel. 609 669 593.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie, 68 mkw, III piêtro,
centrum. Cena do uzgodnienia. Tel.
508 301 775
Szukam 2-pokojowego mieszkania
do wynajêcia w £obzie, tel.
504041477.

Powiat gryficki
Zamieniê mieszkanie 3 pokojowe (
wc, ³azienka, co, gara¿ murowany)
na mieszkanie 2 pokojowe i gara¿ w
Gryficach Tel. 516 973 469

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221

Powiat gryficki
Transport, przeprowadzki,
wynajem. Fiat Ducato Maxi.
Tel. 503-613-854.
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.

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do zamieszkania i opieki nad starsz¹ osob¹.
Tel. 792 576 827.

Region

Sprzedam gara¿ murowany ul.
Boczna ko³o Nadleœnictwa. Tel. 600
898 424
£abuñ W. Dom 245 mkw., ogród,
du¿a dzia³ka. Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom z potencja³em,
200 mkw/610 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547

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

ROLNICTWO

Region
Sprzedam ci¹gnik ZETOR 7211,
ZETOR 7245, rozrzutnik wapna i
nawozów, stan idealny – tel. 660
010 540.

£obez. Dzia³ki pod zabudowê, energia elektryczna, m. plan zagospodarowania. Cena 25z³/mkw. Tel. 600
265 547.
Zajezierze. Dzia³ka budowlana,
pow. 2129 mkw., uzbrojona, warunki zabudowy. Tel. 600 265 547
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Zatrudnimy kierowcê z kat. C + E w
systemie 3/1, tel. 609 949 989.

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

Opiekunki Niemcy, tel. 666 096 761

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607 259 206
Posiadam gara¿ do wynajêcia oraz
0,5 ha ziemi do wydzier¿awienia.
Gryfice ul. Trzyg³owska. Tel. 501
305 767; 91 384 2678

Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

TOWARZYSKIE
Powiat ³obeski
Poznam samotn¹ pani¹ wiek ok. 45
– 50 lat w celach towarzyskich. Tel.
796 931 776

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w Œwidwinie. Tel.794 376
821.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie-Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam FORD TRANSIT rok 91,
silnik po remoncie, w ca³oœci, na
czêœci. Tel. 507 082 913.
Sprzedam VW PASSAT – B3, rok
prod. 92, poj. 1,6 TD, kombi. Cena
2 tys. z³ do uzgodnienia. Tel. 504
779 328, 507 082 913

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
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Œlub Sandry i Jacka

Micha³ek z tat¹
Œlub Elwiry i Tomasza

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

