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Biznes na prowincji
– Paramix
(GMINA DOBRA)
Prê¿nie dzia³aj¹cych
firm, zatrudniaj¹cych
wielu ludzi, w powiecie ³obeskim jest jak
na lekarstwo. Jednym
z wyj¹tków jest firma
Paramix z B³¹dkowa,
która zajmuje siê
produkcj¹ œwiec.

Komu ma s³u¿yæ PCPR
– Domowi Dziecka czy CIS-owi?

Pogarsza siê sytuacja
gospodarcza w gminach
zachodniopomorskich

Praca
w sklepie
Zapraszamy kandydatów
chêtnych do pracy na stanowiskach kasjer - sprzedawca w
nowo otwieranym sklepie spo¿ywczym w Wêgorzynie. Spotkanie w tej sprawie odbêdzie siê
8 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie o godz. 16.00. Prosimy o zabranie ze sob¹ CV.

Nasze
paradoksy

Z drugiej strony
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1 marca – Narodowy Dzieñ Pamiêci
o ¯o³nierzach Wyklêtych.
Trochê te¿ o edukacji pozaszkolnej

Kazimierz Rynkiewicz
Gdybyœmy poprzestawali na wiedzy wyniesionej ze szkó³, marni byliby
z nas obywatele. Szko³a w ogóle nie
wychowuje obywateli, a o takiej jej roli
myœleli zapewne za³o¿yciele szkó³
wy¿szych ju¿ kilkaset lat temu, czego
przyk³adem jest Miko³aj Kopernik,
uznawany za wybitnego polihistora
Renesansu, który bêd¹c ksiêdzem i
teologiem zajmowa³ siê matematyk¹,
astronomi¹, medycyn¹, prawem, ekonomi¹, a nawet wojskowoœci¹. Polihistor to cz³owiek posiadaj¹cy rozleg³¹
wiedzê z ró¿nych dziedzin. Spodoba³o mi siê to s³owo, którego wczeœniej
nie zna³em, ale – jak w tytule – cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie, a szko³a to
tylko wstêp do tej nauki, lepszy lub
gorszy. Poli oznacza – wiele, a histor „wiedz¹cy, uczony, sêdzia”, czyli wiele wiedz¹cy. St¹d ju¿ blisko do historii,
która pierwotnie oznacza³a „badanie,
dochodzenie do wiedzy”. Dzisiaj historia to „tylko” przedmiot w szko³ach,
czêsto nielubiany, a znaczenie pierwotne zosta³o zamazane. Wynikiem
badañ historycznych jest opis dziejów,
a przedmiotem badañ jest z regu³y historia cz³owieka i cywilizacji ludzkiej.
Ostatnio rz¹d, wprowadzaj¹c reformê,
ograniczy³ naukê historii w szko³ach
œrednich,
„profiluj¹c”
wiedzê
uczniów do potrzeb rynku. Jak ktoœ
wybierze profil œcis³y, to w³aœciw¹
naukê historii zakoñczy po pierwszej
klasie. Czy w tej sytuacji bêdzie jeszcze mo¿liwe pojawienie siê w naszym
kraju polihistora? Czy ktoœ jeszcze
upomni siê o rolê szko³y w kszta³ceniu
obywateli? Czy matematyk, in¿ynier,
lekarz, prawnik bêdzie potrafi³ zachowaæ siê tak, jak Miko³aj Kopernik, który w czasie wojny polsko-krzy¿ackiej
w latach 1520–21, wys³aj¹c list do
króla Zygmunta Starego, prosz¹c go o
pomoc zbrojn¹ przeciw Krzy¿akom i
zapewniaj¹c o wiernoœci pisa³, ¿e czyniæ bêdzie to, „co przystoi ludziom
szlachetnym i uczciwym oraz bez reszty oddanym Waszemu Majestatowi –
nawet jeœliby przysz³o zgin¹æ”? Kopernik uprawia³ wiele dziedzin nauki,
ale one stanowi³y jedno - wiedzê, która
mia³a s³u¿yæ ludziom. Rozumia³ dzieje cz³owieka i jego cywilizacjê. Rozumia³ Ÿród³o bytu, dlatego dla niego,
jako teologa, nauka nie sta³a w
sprzecznoœci z Bogiem. Rozumia³ ten
zwi¹zek i to Ÿród³o jeszcze trzysta lat
póŸniej Adam Mickiewicz pisz¹c:
Mówisz: Niech sobie ludzie nie
kochaj¹ Boga
Byle im by³a cnota i Ojczyzna droga.
G³upiec mówi: Niech sobie Ÿród³o
wyschnie w górach
Byleby mi p³ynê³a woda
w miejskich rurach.

Prawie 500 lat po Koperniku i 200
lat po Mickiewiczu rozumieli to jeszcze ostatni ¯o³nierze Wyklêci, gdy ginêli w obronie Boga, Honoru i Ojczyzny. Zdawali sobie sprawê, ¿e przyjdzie zaraza i rozerwie to wszystko na
strzêpy, wywróci œwiat do góry nogami. A przecie¿ jak¿e wielu z nich to byli
zwykli ch³opi, czêsto o s³abym wykszta³ceniu, ale ju¿ obywatele wolnej
Polski roku 1918. I nie chcieli tej wolnoœci oddaæ.
Dzisiaj nauka w szkole idzie w kierunku kszta³cenia cz³owieka jako narzêdzia do obs³ugiwania rynku sztucznie wytwarzanych i narzucanych potrzeb. Cz³owiek przez ca³e dzieje pos³ugiwa³ siê narzêdziami, ale one mu
s³u¿y³y do realizacji wy¿szych celów.
Do czego ma s³u¿yæ cz³owiek – narzêdzie? Cz³owiek sprowadzony do roli
producenta i konsumenta, nie wiedz¹cy, po co produkuje i konsumuje? Nie
znaj¹cy dziejów.
Jako Polacy dŸwigamy siê z historycznej zapaœci PRL-u, próbuj¹c zrozumieæ nasze dzieje na nowo. W koñcu
przyszed³ czas na odkrywanie najnowszej historii walk o nasz¹ niepodleg³oœæ. Czasami mam wra¿enie, ¿e historia sama prostuje nasze œcie¿ki, w
myœl sentencji, ¿e cz³owiek strzela, a
Pan Bóg kule nosi. ¯o³nierzy Wyklêtych, bo o nich mowa, mia³o nie byæ. A
wracaj¹, jakby z zaœwiatów. To nauka
dziejów dla nas, ale tak¿e dla tych,
którzy do nich strzelali, grzebali ich
pod murami wiêzieñ i uklepywali ziemiê, by zniknêli na zawsze. Na ich
grobach mia³ powstaæ Nowy Wspania³y Œwiat. Dzieje mia³y rozpocz¹æ siê od
zera. Nale¿a³o tylko wykasowaæ star¹
historiê, zwalczyæ zabobony, zburzyæ
koœcio³y, pa³ace zamieniæ na chlewnie,
wyrwaæ z ciemnego ludu ten strach
przed ku³akami, powo³aæ do ¿ycia
now¹ klasê robotnicz¹, która pod œwiat³ym przewodnictwem oœwieconych
zostanie poprowadzona wprost do raju
na ziemi. Zaistnia³ tylko jeden problem
- co zrobiæ z tym, którzy tego nie chc¹
lub w ten raj nie wierz¹. Tych nale¿a³o
zamkn¹æ w ³agrach i wiêzieniach i reedukowaæ do skutku. Twórcy tej utopii
nawet nie zauwa¿yli, ¿e rewolucja to
powtórzona ewolucja, ale sk¹d mogli
to wiedzieæ, wychowani na przyspieszonych kursach WKPb. Odrzucaj¹c
historiê nawet nie przysz³o im do g³owy, ¿e repetuj¹ w klasie dziejów. I ¿e
wszystko trzeba bêdzie zaczynaæ od
nowa, chocia¿ w innych dekoracjach.
W nastêpnych stuleciach wszyscy
bêd¹ zachodziæ w g³owê, jak po tylu
latach rozwoju kultury i cywilizacji
mo¿liwe by³o a¿ takie barbarzyñstwo.
Wiêc ¯o³nierze Wyklêci wracaj¹;
dla jednych jako naturalni bohaterzy
bij¹cy siê o fundamentalne wartoœci

cywilizacji chrzeœcijañskiej, dla innych jako koszmar potwierdzaj¹cy
ducha dziejów, którego tak zawziêcie
zwalczali. A co ma na ten temat do
powiedzenia polska szko³a? Nic. Kompletnie nic. Odrobienie tej lekcji nale¿y do obywateli. Chocia¿ na przyk³ad
w Gryficach w Gimnazjum nr 1 znalaz³
siê cz³owiek, który podj¹³ temat i okaza³o siê, ¿e jest on bliski m³odym ludziom. Podobn¹ pracê robi nauczyciel
w szkole w Redle, w gminie Po³czynZdrój. Na 1 marca zapowiadaj¹ siê
obchody w ca³ej Polsce. Ale to dopiero
pocz¹tek, gdy¿ czeka nas odkrywanie
w³asnej, lokalnej historii ¯o³nierzy
Wyklêtych. W ka¿dym miasteczku byli
tacy, którzy tworzyli lub próbowali
tworzyæ po wojnie podziemie antykomunistyczne. Komuniœci obeszli siê z
nimi okrutnie. To by³o po prostu dobijanie resztek wolnej Polski. Aresztowania, prowokacje, wywózki na Sybir,
bicie, znêcanie siê, zsy³anie do kopalni, wyrzucanie z pracy, konfiskata maj¹tku, po wyjœciu z wiêzieñ wilczy bilet
i zamkniête perspektywy na ca³e ¿ycie.
Tak by³o w przypadku kilkudziesiêciu osób, które w Z³ocieñcu lub
Œwidwinie podjê³y po wojnie dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Mam przed sob¹
teczkê akt jednego z mieszkañców
Œwidwina. W 1951 r., ci m³odzi wówczas ludzie, za³o¿yli organizacjê niepodleg³oœciow¹ „Konspiracyjne Wojsko Polskie”. W 1954 organizacja zosta³a rozpracowana przez UB i wszystkich zatrzymano. Najbardziej aktywnych s¹dzi³ Wojskowy S¹d Rejonowy
w Koszalinie. Wyrok zapad³ 22 kwietnia 1954 r. Ich organizacjê funkcjonariusze UB i s¹dów we wszystkich dokumentach nazywaj¹ „band¹ kontrrewolucyjn¹”, pos³uguj¹c siê ¿argonem
typowo sowieckim. Z tych dokumentów mo¿na odczytaæ ówczesn¹ mentalnoœæ i matryce propagandowe, które
przetrwa³y do naszych czasów i jak¿e
czêsto s¹ do dziœ u¿ywane w dyskusjach publicznych.
Tak oto s¹d wojskowy oceni³ skazanych:
„Przy wymiarze kary w odniesieniu
do osk. D¹browskiego ma S¹d na uwadze, ¿e podniós³ rêkê na W³adze Ludow¹, chocia¿ zapewnia³a mu ona
mo¿liwoœæ awansu ¿yciowego, zwa¿yæ
trzeba, ¿e przed otrzymaniem pracy
referenta i st. referenta w POM i Domu
Ksi¹¿ki w Koszalinie, wyzyskiwany
by³ z ca³¹ rodzin¹ przez ku³aków u których z pocz¹tku zarabia³ na utrzymanie. Znacz¹ce napiêcie z³ej woli oskar¿onego widoczne jest w tym, ¿e nawet
literackie aspiracje obraca³ przeciwko
Ludowej Polsce, pisa³ bowiem antypañstwowe, kontrrewolucyjne utwory.
W odniesieniu do Pietraszyna ma
S¹d na uwadze, ¿e skorzysta³ ju¿ raz z
aktu przebaczenia, gdy w 1947 roku

ujawni³ siê przed w³adzami jako cz³onek kontrrewolucyjnej bandy, a potem
nawróci³ znów na drogê zbrodni (¿adnej zbrodni nie pope³nili – przyp.
Red.).
W odniesieniu do ¯d¿añskiego ma
S¹d na uwadze tê okolicznoœæ obci¹¿aj¹c¹, ¿e jako robotnik mia³ szczególny
obowi¹zek zapobie¿enia wrogiej dzia³alnoœci D¹browskiego i innych.
Udzia³ w wojnie z hitlerowskimi
Niemcami w szeregach I Armii stanowi okolicznoœæ, któr¹ uwzglêdniæ trzeba jako obci¹¿aj¹c¹, ale i równie¿ jako
³agodz¹c¹ okolicznoœæ, bo z jednej
strony zobowi¹zywa³ ¯d¿añskiego do
wiêkszej wiernoœci Ludowej Polsce, a
z drugiej strony stanowi pewn¹ wobec
Polski zas³ugê.
W odniesieniu do Noworackiego
ma S¹d na uwadze jego wysoki poziom
umys³owy oraz pochodzenie z ku³aków. Jako ³agodz¹c¹ okolicznoœæ
przyjmuje S¹d szczer¹ postawê oskar¿onego na rozprawie”.
Prawda, ¿e brzmi to koszmarnie,
ale tacy to byli sêdziowie i takie by³y
korzenie PRL.
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„Po nitce do k³êbka” Poszukiwali zaginionego
- w³amywacze
zatrzymani
(RESKO) Policjanci
zatrzymali trzech sprawców,
którzy w³amali siê
do pomieszczenia
gospodarczego.
W œrodê rano policjanci z £obza
i Reska zatrzymali trzech m³odych
mieszkañców gminy Resko, którzy
w³amali siê do pomieszczenia gospodarczego. Do tego zdarzenia
dosz³o w styczniu. Nieznani wówczas sprawcy w³amali siê do komór-

ki zrywaj¹c wczeœniej k³ódkê. Ze
œrodka sprawcy skradli pi³ê tarczow¹ sto³ow¹ o wartoœci 3.000 z³.
Podczas prowadzonych czynnoœci w tej sprawie funkcjonariusze dotarli do pasera, który kupi³ od w³amywaczy skradziony wczeœniej towar.
Trzech m³odych mê¿czyzn trafi³o do policyjnego aresztu. W czasie
przes³uchania przyznali siê do pope³nionego czynu. Za kradzie¿ z
w³amaniem wed³ug kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolnoœci
od roku do 10 lat.
(kp)

Burmistrz Dobrej informuje
¿e, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Dobrej
wywieszono wykazy nieruchomoœci do sprzeda¿y:
- w przetargu dzia³ki budowlane nr 265/21, nr 256/22, lokale
mieszkalne - ul. Armii Krajowej 8/3, - ul. Traugutta 9/4, budynek
mieszkalny - ul. Armii Krajowej 48.
- sprzeda¿ dla najemcy lokale - ul. Armii Krajowej 9a/1, 9a/2, 36/2,
- ul. Westerplatte 2/6, 7/4, 39/3, - ul. Pi³sudskiego 21/5, 25/2.

(£OBEZ). Wczoraj
przed 12.00
zagin¹³ m³ody
mê¿czyzna. W
poszukiwaniach
u¿yto helikopter
policyjny.

Policjanci z powiatu
³obeskiego oraz posi³ki ze
Szczecina penetrowali teren, a z powietrza helikopter. Mê¿czyzna sam „odnalaz³ siê” wieczorem. (r)

Wioski dostan¹
pieni¹dze
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej rajcy wyrazili zgodê na
wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy
na rok 2013 œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki.
Œrodki z funduszu bêdzie mo¿na
przeznaczyæ na realizacjê przedsiêwziêæ, które s¹ zadaniami w³asnymi
gminy oraz s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia mieszkañców. Informacjê o wysokoœci œrodków przypadaj¹cych na poszczególne so³ectwo
burmistrz, przekazuje so³tysom najpóŸniej do 31 lipca.
Warunkiem przyznania œrodków jest z³o¿enie przez so³ectwo
wniosku do burmistrza. Dokument
uchwalony przez zebranie wiejskie
z inicjatywy so³tysa, rady so³eckiej
lub co najmniej 15 pe³noletnich
mieszkañców nale¿y z³o¿yæ do 30

wrzeœnia, w celu uwzglêdnienia go w
bud¿ecie gminy na rok przysz³y. op
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Komu ma s³u¿yæ PCPR
– Domowi Dziecka czy CIS-owi?
(POWIAT). Podczas
komisji rady powiatu
rozgorza³a dyskusja na
temat pomys³u
przeniesienia PCPR do
obiektu Domu Dziecka.
Gdy zarz¹d
argumentowa³ sens
pracy PCPR w pobli¿u
dzieci i rodzin, które
chcia³yby zaadaptowaæ
dzieci b¹dŸ stworzyæ
rodziny zastêpcze, radna
Halina Szymañska
udowadnia³a, ¿e starosta
niszczy CIS, równie¿
dlatego, ¿e zmusi³
Katarzynê B³aszczyk
oraz Jaros³awa
Namaczyñskiego do
rezygnacji z zarz¹dzania
stowarzyszeniem.
Dyskusjê na temat CIS i PCPR
oraz Domu Dziecka zapocz¹tkowa³
radny Marek Kubacki, który powiedzia³, ¿e od pewnego czasu kr¹¿¹
plotki dotycz¹ce tego, co planuje
rzekomo Zarz¹d Powiatu odnoœnie
budynku nr 27. Jak zauwa¿y³ „kr¹¿¹
te¿ plotki” dotycz¹ce planów odnoœnie PCPR-u i CIS-u.
W jednym z tygodników ukaza³
siê artyku³, ¿e budynek na ul. Bema
jest na sprzeda¿. Starosta Ryszard
Brodziñski zapewni³, ¿e nikt takiego pomys³u nie mia³. Jak zauwa¿y³,
nawet gdyby obiekt sta³ pusty, to
starostwo mia³oby wiele pomys³ów
na jego zagospodarowanie.
- Po pierwsze jest tu ci¹gle dyskusja o izbie pamiêci, o ile nie mylê
siê, to jest willa Puchsteina. Po drugie, sama radna Szymañska zgadza
siê, czy nie warto, by ten budynek
przeznaczyæ na rodzinny dom
dziecka, czy pogotowie. Potencjalnie jest wiele sposobów jego zagospodarowania. Nie ma mowy o jakiejkolwiek sprzeda¿y. Jeœli chodzi
o PCPR, prawd¹ jest, ¿e poprosi³em
pani¹ dyrektor PCPR, Domu Dziecka i pana Kar³owskiego, który sprawê nadzoruje, by przygotowa³ wariant, aby PCPR znalaz³ siê w Domu
Dziecka. Gdy skoñcz¹ siê procedury w kwietniu, z Domu Dziecka
zwalniamy siedem osób. W najbli¿szych oœmiu latach musimy zejœæ do

14. dzieci. Nie chcê, aby dosz³o do
takiej sytuacji, mówiê to jako ja, bo
nie by³o to przedmiotem obrad zarz¹du, ¿e nagle pojawiaj¹ siê gwa³towne redukcje. Sprawy s¹ trudne,
nie wiem, co mi z tego opracowania
wyjdzie. Nikt nie zwolni mnie z
myœlenia o kilka lat do przodu. Natomiast jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce CIS-u. Nie chcê byæ z³oœliwy,
ale niektórzy ca³kiem niedawno
dowiedzieli siê, ¿e CIS nie jest jednostk¹ powiatu, ale jest to organizacja pozarz¹dowa, ona rz¹dzi siê
swoimi prawami. Zapewni³em dyrekcjê CIS-u, ¿e rada powiatu i zarz¹d wszelkimi sposobami bêd¹
wspieraæ dzia³alnoœæ stowarzyszenia na terenie naszego powiatu.
W ubieg³ej kadencji CIS zwróci³
siê, aby przekazaæ dzia³kê pod budowê obok budynku przy ul. Bema.
Uzgodniliœmy, jakie granice i wielkoœæ dzia³eczki. Niestety od kilku
lat wojujemy z miastem £obez, bo
podzia³ geodezyjny zatwierdza burmistrz £obza, a burmistrz £obza
odmawia zatwierdzenia podzia³u
geodezyjnego z jakichœ tam powodów. Odwo³aliœmy siê od tej decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium i Kolegium uchyli³o. Nie wiem na jakim
etapie jest ta sprawa w tej chwili.
CIS chce siê rozwijaæ, ma nieruchomoœæ w u¿yczeniu do 2015 roku.
Niech dalej rozwijaj¹ siê na tej nieruchomoœci, jeœli im pan Kar³owski
pozwoli. CIS ma do dyspozycji ca³y
obiekt, je¿eli chce siê tam rozwijaæ.
Gdzie jest symbioza i najdalej id¹ca
wspó³praca? Pomiêdzy jakimi jednostkami powiatu? Gdzie jest najœciœlej realizowana ta wspó³praca i
wrêcz zazêbia siê miêdzy sob¹? To
jest PCPR, Dom Dziecka i DPS.
Wizja jest taka, ¿e jeœli mieliœmy
tam ponad 40. dzieci, w tej chwili
mamy tam œredniomiesiêcznie 2830 dzieci, a mamy zejœæ do 14.
Niech mi rozrysuj¹, policz¹, jak to
wygl¹da – powiedzia³ starosta.
Ze sposobem myœlenia nie zgodzi³a siê radna Halina Szymañska,
która zwróci³a uwagê, ¿e zejœcie do
14. dzieci ma nast¹piæ za osiem lat.
Zwróci³a uwagê, ¿e niegdyœ pisano,
i¿ do 2011 domy dziecka maj¹ iœæ do
likwidacji, a domy dziecka nadal
funkcjonuj¹.
Nastêpnie w d³ugim wywodzie
rozpoczê³a argumentowaæ, ¿e
PCPR œwietnie funkcjonuje z CISem zajmuj¹c siê reintegracj¹ spo³eczn¹, która równie¿ jest przedmiotem dzia³añ PCPR-u. PóŸniej

cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski
wyjaœni³, ¿e owszem, ale ten element w³aœnie jest tylko jednym z
wielu zadañ PCPR.
- Nie jest to ¿adn¹ tajemnic¹,
zw³aszcza dla pana starosty, zreszt¹
jak pan Rynkiewicz napisa³, ¿e najwiêkszym pana osi¹gniêciem by³o
odsuniêciem od pracy Kasiê B³aszczyk oraz Jarka Namaczyñskiego, z
czym zgodziæ siê nie mogê. Nawet
podczas ostatniej rozmowy z pani¹
pose³ Kochan wynika³o, ¿e by³a
strasznie zbulwersowana tym faktem, poniewa¿ w³aœnie tego zazdroszczono nam w ca³ym kraju.
Uda³o nam siê doprowadziæ do tego,
¿e instytucje pañstwowe, które mia³y najlepiej opanowane tematy reintegracji spo³ecznej i zawodowej
zosta³y zaprzêgniête do tej dzia³alnoœci na niwie spo³ecznej, co da³o
doskona³e efekty.
Gminy, kieruj¹c swoich podopiecznych, przeznaczaj¹ na ten cel
swoje œrodki, bardzo niewielkie
nawiasem mówi¹c, bo oko³o 300 z³
na jednego podopiecznego z funduszu przeciwalkoholowego. Zabieranie w tej chwili PCPR do pomieszczeñ, które mo¿e kiedyœ bêd¹ zwolnione i tego typu plany na ju¿... Jeœli
w tej chwili bêdzie poszerzana powierzchnia, zwalniana przez Dom
Dziecka, pozwólmy siê w pierwszym rzêdzie rozwin¹æ poradni psychologiczno-pedagogicznej, która
te¿ ma takie potrzeby i jest na miejscu. Jeœli za osiem lat zwolni¹ siê
pomieszczenia po Domu Dziecka,
to oczywiœcie racjonalne bêdzie
myœlenie takie, by w jednym miejscu ulokowaæ jednostki powiatowe.
Natomiast jeœli chodzi o wspó³pracê, to naprawdê jestem w stanie
oceniæ czy wspó³praca CiS z PCPRem uk³ada siê bardzo dobrze i wzajemnie siê te instytucje uzupe³niaj¹
i dzia³a to na korzyœæ ludzi, nie na
korzyœæ pracowników instytucji
pañstwowej i spo³ecznej. Dlaczego
wystêpowaliœmy o przekazanie tej
nieruchomoœci? Na dziesiêciolecie
powiatu przekazanie nieruchomoœci instytucji, która w skali ca³ego
kraju sta³a siê symbolem powiatu
³obeskiego, a w powiecie ³obeskim
po³¹czy³a wszystkie gminy. Nie
wiem czy jest druga instytucja, która na tyle sprawnie obs³uguje ludzi
i im pomaga. Oko³o 10 milionów z³
wp³ynê³o na teren powiatu ³obeskiego tylko jako pomoc dla osób, które
by³y beneficjentami CiS-u i które
pracowa³y i pracuj¹ na terenie ka¿dej gminy. Dlatego by³o zabiegane

w tamtej kadencji o przekazanie
kawa³ka nieruchomoœci i dlatego
teraz wnioskowaliœmy z panem Antonim Gutkowskim o to, aby ta nieruchomoœæ sta³a siê w³asnoœci¹ tej¿e instytucji. Dlatego, ¿e by³aby
mo¿liwoœæ pozyskiwania dodatkowych œrodków finansowych, które
mog³yby pos³u¿yæ rozbudowie CiSu i wydzieleniu tej dzia³eczki. Podejrzewam, ¿e problem polega tam
na braku dojazdu, to jest podstawowy wymóg, jeœli chodzi o podzia³y
geodezyjne i to pewnie o to rozbija
siê sprawa, ale to mo¿na zorganizowaæ. Pamiêtajmy ¿e CiS wyremontowa³ ca³y ten obiekt, tam jest zrobione ca³e zaplecze i teren, podejrzewam, ¿e lekko licz¹c kosztowa³o
to oko³o 500 tys. z³, to jest nadal
maj¹tek powiatu – powiedzia³a radna Szymañska.
Spyta³a nastêpnie radczyniê
prawn¹, czy ta potrafi³aby tak sformu³owaæ przekazanie obiektu na
rzecz CiS, ¿eby w razie rozwi¹zania
stowarzyszenia obiekty wróci³y do
powiatu. Przypomnia³a, ¿e wszystkie CIS-y w województwie powsta³y dziêki ³obeskiemu CIS-owi.
- Doskonale jest znany we
wszystkich instytucjach, dlaczego
my na miejscu nie umiemy tego
doceniæ? I chodzi mi o to, byœmy
przekazali prawo do dysponowania,
umowa u¿yczenia nie daje mo¿liwoœæ pozyskania œrodków z niektórych funduszy. Z CIS-u wysz³o do
tej pory 270 osób – doda³a radna.
Starosta Ryszard Brodziñski
dopytywa³, czy zamiar przeniesienia PCPR-u do Domu Dziecka to
dzia³anie na szkodê CiS-u. Argumentowa³, ¿e w³aœnie w ten sposób
daje siê stowarzyszeniu CIS mo¿liwoœæ dysponowania ca³ym obiektem. - Powiem odwrotnie, to moje
prywatne zdanie, gdybym odda³
swój obiekt jednostce, która nie jest
jednostk¹ powiatu to w tri miga zabiera³bym stamt¹d swoj¹ jednostkê,
bo wtedy nie mia³bym mo¿liwoœci
oddzia³ywania. Oddajê CIS-owi za
darmo, ale zabieram PCPR, bo to nie
mój obiekt. Ani jednego z³ego s³owa nie powiedzia³em o CIS-ie.
Myœlê, ¿e mam moralne prawo
oczekiwaæ, ¿e wszyscy pracuj¹cy w
powiecie na rzecz CIS-u bêda pracowaæ tak jak czyni to doktor Maria
Paprocka-Wall – doda³ starosta.
Ta wypowiedŸ starosty wywo³a³a lawinê s³ów z ust radnej; uzna³a,
¿e g³ówn¹ obaw¹ starosty jest fakt,
i¿ osoby pracuj¹ce w PCPR pobie-
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raj¹ podwójne wynagrodzenie, bo
dodatkowo pracuj¹ w CIS.
- Je¿eli w CIS- ie pracuj¹ osoby,
które tworz¹ projekty, pozyskuj¹
pieni¹dze, to pozb¹dŸmy siê typowo polskiej zawiœci, jeœli ktoœ pracuje, to dostaje z tego tytu³u wynagrodzenie. Je¿eli ktoœ chce pracowaæ po po³udniu, to niech pracuje,
dlaczego mamy mu to ograniczaæ,
je¿eli pracuje na rzecz ludzi, niech
pracuje.
Poszliœmy w innym kierunku, ¿e
damy mo¿liwoœæ dorobienia ludziom, którzy maj¹ do tego przygotowanie, a w tym momencie zrobi¹
to dla tych ludzi za pó³darmo i taka
by³a na pocz¹tku nasza intencja na
pocz¹tku tworzenia CIS-u. Przez
wiele miesiêcy pani Kasia nie pobiera³a ¿adnego wynagrodzenia za prowadzenie CIS-u. Jakoœ nie widzia³am, aby pan Rynkiewicz o tym
pisa³. Wypisywa³ tylko bzdury takie, ¿e pobiera podwójne wynagrodzenie, przedstawiaj¹c w ten sposób, ¿e byæ mo¿e dlatego ktoœ pomyœla³, ¿e CIS to jednostka powiatu i
pracuje na dwóch etatach. Je¿eli
ludzie umawiaj¹ siê, pozyskuj¹ pieni¹dze, wykonuj¹ pracê, nikt im nie
daje na tacy tych pieniêdzy, oni je
pozyskuj¹, wykonuj¹ pracê, a potem pobieraj¹ za to pieni¹dze, co
jest w tym negatywnego? Ludzie
zejdŸcie na ziemiê, to jest normalne,
¿e za pracê bierze siê pieni¹dze.
Oczywiœcie one nie s¹ tak wygórowane, jakby sobie ktokolwiek myœla³, ¿e by³y. Dlatego jest opcja,
¿eby wyrwaæ te dziewczyny do
Domu Dziecka, gdzie zwolni siê
miejsce mo¿e za osiem lat, bo mo¿e
dziewczyny przerobi¹ coœ w godzinach pracy zamiast po po³udniu. Ja
doje¿d¿am tamtêdy do domu i tam
ca³y czas dziewczyny pracuj¹ do
póŸnych godzin. Oczywiœcie
uczestnicy s¹ do po³udnia i z nimi s¹
ludzie, którzy s¹ pozatrudniani jako
terapeuci zawodowi na etatach i w
tym momencie przesuniemy warunki pracy, by zrobiæ na z³oœæ, bo zaanga¿owali siê do pracy w CIS? Bo
ja innej przyczyny tu nie widzê.

Miejsce zwolni siê za osiem lat –
mówi³a radna Szymañska.
Cz³onek powiatu Micha³ Kar³owski przypomnia³, ¿e CIS to tylko
niewielka czêœæ sk³adowa zadañ
PCPR, a PCPR jest najbardziej
kompatybilny z Domem Dziecka.
Starosta Brodziñski doda³, i¿ uwa¿a, ¿e ma wra¿enie, ¿e mistrzowie
podjêli dzie³o, wyszkolili znakomitych nastêpców, przekazali pa³eczkê m³odym i pe³nym werwy.
- Rozumiem, ¿e pani Szymañska
uwa¿a, ¿e w³adze stowarzyszenia
powierzy³y dalsze prowadzenie
CIS-u pod moim naciskiem, osobom nieodpowiedzialnym i prowadz¹cym do destrukcji tego stowarzyszenia. Wierzê, ¿e pani Agnieszka Kardasz i pan £ukasz Wójcicki
znakomicie bêd¹ realizowaæ to, co
zosta³o rozpoczête. Skoro nie mo¿na za³atwiæ tej dzia³ki, to proszê bardzo, dzia³ajcie sobie – zripostowa³
starosta.
Radna H. Szymañska odpar³a
jednak, ¿e ma zaufanie do m³odych,
skoro ci zostali wskazani przez by³y
zarz¹d.
- Mam pretensjê do pana, panie
starosto, za to, ¿e wymusi³ pan na
Kasi i na Jarku rezygnacjê. To zas³uga Kasi i Jarka, ¿e ten CIS sta³ siê
najlepszy w kraju, ale nie wiem, czy
nastêpcy dorosn¹ im do piêt, nie
wiem, ¿yczê im serdecznie, aby tak
by³o. Trudno mi sobie wyobraziæ,
¿eby ich przeroœli, skoro oni byli w
kraju najlepsi. Bo tak po prostu
by³o. Przez t¹ decyzjê, przez wymuszanie na nich rezygnacji i oni siê
temu poddali. To by³o moim zdaniem niemoralne i szkodliwe. Bo to
zaszkodzi³o CIS-owi jako instytucji. Daj Bo¿e, ¿eby CIS pozbiera³
siê, je¿eli ¿yczymy mu jak najlepiej,
to przerwijmy tê pêpowinê. Jest
u¿yczenie 2015 rok, a póŸniej nie
wiadomo jaki bêdzie zarz¹d i wpadnie na pomys³, bo zabraknie 200 tys.
z³ na dokoñczenie jakieœ drogi powiatowej i sprzeda ten budynek. Nie
pozwólmy na to – argumentowa³a
radna.
MM

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
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P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Pogarsza siê sytuacja gospodarcza
w gminach zachodniopomorskich
(£OBEZ). Du¿o
przedsiêbiorców nie
jest w stanie poradziæ sobie z wy¿szym ZUS-em
i zamyka dzia³alnoœæ
po okresie, gdy p³acili ni¿sze sk³adki.
Urzêdnicy wci¹¿ nie s¹ jednak w
stanie zrozumieæ, ¿e wiêkszoœæ dochodów naszego pañstwa to mali,
rodzinni przedsiêbiorcy, którym
urzêdnicy w ich ciê¿kiej pracy nie
pomagaj¹. Nie s¹ te¿ w stanie zrozumieæ, ¿e im wiêcej tych ma³ych
przedsiêbiorców, tym wiêksze
wp³ywy do gminy. Nie pomagaj¹c
swoim mieszkañcom gminy, dzia³aj¹c tym samym na niekorzyœæ
wszystkich.
Trudno te¿ niektórym zrozumieæ, ale tu ju¿ mowa o ustawodawcach, ¿e p³atnoœæ podatków przed
p³atnoœci¹ faktur znacznie utrudnia
dzia³alnoœæ, albowiem podatek nale¿y odprowadziæ, gdy niejednokrotnie p³atnoœæ przychodzi po terminie, a czasami i wcale. Tym samym pañstwo nagradza tych, którzy
nie p³ac¹ wykonawcy, bo ten mo¿e
wrzuciæ sobie w koszty otrzyman¹
fakturê, bez koniecznoœci p³acenia
za ni¹, karze natomiast tych, którym
za zlecenie nie zap³acono.
Trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê
przedsiêbiorcy, sprawiaj¹, ¿e jedynie czêœæ z nich jest w stanie utrzymaæ firmê d³u¿ej ni¿ rok albo dwa
lata. Koñcz¹ na zasi³ku dla bezrobotnych. Analiza wskaŸnika bezrobocia w styczniu w gminach: £obez,
Drawsko Pomorskie, Gryfice oraz
Trzebiatów w latach 2008-2012
obrazuje kszta³towanie siê liczby
bezrobotnych w poszczególnych
gminach na prze³omie lat.
Najwy¿szy wskaŸnik bezrobocia w roku 2008 utrzymywa³ siê w
gminie Drawsko Pomorskie i wynosi³ 15,2 proc. W tym czasie najni¿-

szy wskaŸnik by³ w gminie £obez.
W styczniu 2012 roku wskaŸnik
bezrobocia w obu gminach by³ taki
sam i wynosi³ 13,9 proc. Oznacza to,
¿e bezrobocie w gminie Drawsko
znacznie zmala³o, wzros³o natomiast w gminie £obez. W gminie
Gryfice z kolei wskaŸnik bezrobocia wynosi³ 14,5 proc., w roku 2009
spad³ do 12 proc., by w kolejnych
latach utrzymaæ siê na poziomie 14
proc. W gminie Trzebiatów natomiast wskaŸnik bezrobocia utrzymuje siê na porównywalnym poziomie i gdy w 2008 roku wynosi³ on
12,7 proc., w roku 2009 - 11,6 proc.,
by w 2012 roku wzrosn¹æ do 12,1
proc. Najlepszym rokiem pod
wzglêdem najni¿szego wskaŸnika
w tym okresie by³ 2009, gdy w
£obzie wynosi³ on 9,8 proc, w Gryficach 12, natomiast w Trzebiatowie
11,6 proc. Dla Drawska najkorzystniejszy okaza³ siê styczeñ br. - wskaŸnik bezrobocia wyniós³ 13,9 proc.
W gminie £obez pomiêdzy rokiem 2008 a 2009 nast¹pi³ du¿y
wzrost liczby zarejestrowanych
bezrobotnych z 847 na 1139, spory
wzrost nast¹pi³ w tym czasie równie¿ w gminie Gryfice, gdzie liczba

%
%
%
%

bezrobotnych wzros³a o ponad 200
osób.
Dochody gmin
W gminie £obez, Trzebiatów i
Gryfice z roku na rok spadaj¹ dochody gminy z podatków od osób fizycznych i prawnych. W gminie
£obez w 2008 roku dochody te wynosi³y 36,2 proc. bud¿etu, by w roku
2010 spaœæ do 29 proc. W gminie
Trzebiatów z kolei dochody z tego
tytu³u w 2008 roku wynios³y 38,4
proc., by w roku 2010 spaœæ do 30, 1
proc. W gminie Gryfice dochody od
osób prawnych i od osób fizycznych
wynosi³y 41 proc. bud¿etu, by w roku
2010 spaœæ do 34,9 proc.
Najwy¿sze dochody od osób
prawnych i od osób fizycznych ma
gmina Drawsko Pomorskie i tylko w
tej gminie spoœród wymienionych
nast¹pi³ nieznaczny wzrost dochodów, po spadku w roku 2009. W
roku 2008 dochody z tego tytu³u wynios³y a¿ 50 proc. dochodów bud¿etu gminy, w nastêpnym roku wynosi³y one – 49,2 proc., by w roku 2010
wzrosn¹æ do 49,4 proc.
Najwy¿sze dochody ogó³em
oraz najwy¿sza liczbê ludnoœci po-

siada gmina Gryfice, jednak najwy¿sze dochody w³asne, czyli m.in.
z: podatków oraz z zarz¹dzania
maj¹tkiem gminy – gmina Trzebiatów, bo a¿ ponad 30,553 miliona z³
na bud¿et wynosz¹cy ponad 54,6
miliona z³. Niewiele mniejsze dochody w³asne posiada³a gmina
Drawsko Pomorskie, bo wynosz¹ce
30,552 miliona z³, przy bud¿ecie –
50,1 miliona z³. Najni¿sze dochody
w³asne mia³a gmina £obez – nieca³e
17 milionów z³; gmina Gryfice niemal 28 milionów z³.
Dochody gminy
na 1 mieszkañca
Najwy¿sze dochody gminy na
jednego mieszkañca w 2010 roku
mia³a gmina Trzebiatów – 3274,75
z³, gmina Drawsko Pomorskie –
3077,26 z³, gmina £obez – 2936,22
z³, i najni¿sze gmina Gryfice –
2670,31 z³.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e z
ka¿dym rokiem w poszczególnych
gminach zmniejsza siê liczba ludnoœci i tak w gminie £obez w ci¹gu
trzech lat zmniejszy³a siê o 59 osób,
w gminie Drawsko Pomorskie o 81
osób, w gminie Gryfice o 73 osoby,
natomiast w gminie Trzebiatów o 57
osób, przy czym w tej gminie liczba
ludnoœci przez dwa pierwsze lata nie
zmienia³a siê. Spadek nast¹pi³ dopiero w roku 2010.
Najwy¿sze dochody z udzia³u w
podatku dochodowym od osób fizycznych (z PIT) mia³a gmina Gryfice, bo 14 proc., nastêpnie gmina
Drawsko Pomorskie – 12 proc. Do
bud¿etu gminy £obez z tego tytu³u
wp³ynê³o 10 proc., w gminie Trze-
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biatów najmniej, albowiem 9 proc.
Najwiêcej firm w Gryficach
Najwiêcej firm na 10 tys. ludnoœci zarejestrowanych by³o w 2010 r.
w gminie Gryfice bo 1057, najmniej
w gminie £obez - 791 firm. W gminie Drawsko Pomorskie w tym czasie zarejestrowanych by³o 898 podmiotów gospodarczych na 10 tys.
mieszkañców, natomiast w gminie
Trzebiatów – 950 firm.
Najwiêcej pracuj¹cych w firmach zatrudniaj¹cych powy¿ej 9
osób i bez pracuj¹cych w rolnictwie
indywidualnym na 1000 ludnoœci
by³o w gminie Gryfice; w roku 2008
– 189, natomiast w roku 2010 – 203.
Najmniej w gminie Trzebiatów - w
roku 2008 – 130, w nastêpnym –
129, natomiast w roku 2010 – 134.
W gminie Drawsko Pom. najwy¿szy
wskaŸnik by³ w roku 2008 i wynosi³
177, w roku 2009 spad³ do 174, a w
roku 2010 wzrós³ do 176. W gminie
£obez równie¿ najkorzystniejszy
by³ 2008 rok, wówczas liczba pracuj¹cych w firmach zatrudniaj¹cych
powy¿ej 9 osób i bez pracuj¹cych w
rolnictwie indywidualnym na
10.000 ludnoœci wynosi³a 168, by w
nastêpnych dwóch latach utrzymaæ
siê na poziomie 158.
Ponad æwieræ bud¿etu
na opiekê spo³eczn¹
Najwiêcej osób korzystaj¹cych
z opieki spo³ecznej w 2010 roku
zamieszkiwa³o gminê Drawsko Pomorskie (18 proc.); na ten cel wydatkowano 17 proc. bud¿etu gminy. W
gminie £obez z pomocy opieki spo³ecznej korzysta³o 16 proc. mieszkañców gminy, przy czym na ten cel
przeznaczono 26 proc. bud¿etu,
czyli ponad jedn¹ czwart¹ wszystkich pieniêdzy gminnych. W gminie
Gryfice z pomocy spo³ecznej korzysta³o 12 proc. mieszkañców gminy i
wydatkowano na ten cel jedn¹
czwart¹ bud¿etu, w gminie Trzebiatów – z pomocy spo³ecznej skorzysta³o 8,2 proc. ludnoœci wydatkuj¹c
na ten cel 17 proc. bud¿etu. MM
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Budowa
oœwietlenia
ulicznego
na ul.
Nadrzecznej
w Resku
(RESKO) Na stronie biuletynu informacji publicznej gminy
Resko zosta³o zamieszczone og³oszenie, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty
budowlanej, polegaj¹cej na budowie oœwietlenia ulicznego na ul.
Nadrzecznej w Resku.

(£OBEZ). W przedostatni¹
niedzielê lutego k¹pieli w Redze
za¿ywali mi³oœnicy lodowatej
wody.
A¿ 24 morsów przyby³o nad
Regê z £obza, Drawska Pomorskiego, Iñska, Goleniowa oraz z Ko³obrzegu. Jednak mi³oœnicy k¹pieli w
ziemie nad rzek¹ nie byli sami. Na
miejsce licznie przybyli równie¿
mieszkañcy grodu nad Reg¹ podziwiaæ odwa¿nych i zahartowanych
morsów. Ich pl¹sy w lodowatej wo-

Pobór krwi
Zarz¹d Klubu Honorowych
Dawców Krwi informuje, i¿ w dniu
6.03.2012 w £obeskim Domu Kultury ul. Niepodleg³oœci 52 , od godz.
10.00 - 15.00 odbêdzie siê cykliczny pobór krwi. Wszystkich chêtnych do oddania tak cennego daru
¿ycia jakim jest KREW - serdecznie
zapraszamy.
Prezes Klubu HDK
El¿bieta Modrzejewska

dzie wzbudza³y podziw u niejednej
osoby. Niektórzy rozochoceni widokiem i uœmiechami k¹pi¹cych siê
ludzi sami mieli ochotê pobiec po
stroje. Na szczêœcie uda³o im siê
wyperswadowaæ ten pomys³.
Gdy ju¿ morsy za¿y³y k¹pieli,
przyszed³ czas na ognisko i gor¹cy
posi³ek.
Impreza odby³a siê dziêki klubowi morsów przy Ognisku TKKF
„B³yskawica” w £obzie.
MM, foto: J.M.

Roboty obejmuj¹: demonta¿
wysiêgnika i oprawy oœwietlenia
zewnêtrznego z istniej¹cego s³upa;
wykonanie fundamentów typu F100 pod s³upy oœwietleniowe 10 –
szt.; dostawa i monta¿ 10 szt. s³upów
oœwietleniowych o wysokoœci nad
gruntem 5m typu Art Metal ST-4/94
z wysiêgnikiem dwuramiennym R10, z oprawami oœwietleniowymi
typu Aries 70W – 20 szt.; wykonanie ochrony przeciwprzepiêciowej.
Prace budowlane maj¹ zostaæ
wykonane w terminie do 15.05.
2012 r.
PJ
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Nasze paradoksy

Zarówno starostwo, jak i Urz¹d
Miejski w £obzie obs³uguje ta sama
kancelaria prawna. Urz¹d Miejski
ze Starostwem prowadzi spór o drogi Skarbu Pañstwa. Dwóch kolegów, a raczej dwie kole¿anki z tej
samej firmy prowadz¹ ze sob¹ sprawy prawne i tocz¹ spory byæ mo¿e
siedz¹c biurko w biurko i popijaj¹c
kawê.
Osoba zatrudniona w tej samej
firmie prawnej zatrudniona jest w
Urzêdzie Miejskim na stanowisku
kierownika dzia³u. Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, i¿ w³aœnie do niego
odsy³ani s¹ ludzie z kwestiami
prawnymi, ale de facto radc¹ prawnym w urzêdzie nie jest, choæ po
godzinach pracy ju¿ tak. Jeœli rano
jako kierownik pope³ni b³¹d, to po
po³udniu jako radca prawny ten b³¹d
sobie wytknie, ewentualnie zrobi to
kole¿anka z firmy. W kolejnym dniu
rano b³¹d, ju¿ jako kierownik – poprawi.
Na s³upach og³oszeniowych wisia³y klepsydry z napisem „Z r¹k
burmistrza w wieku 48 lat umar³
MLKS Œwiatowid” a burmistrz oddaje sprawê do prokuratury, bo ktoœ
przeczyta³, ¿e umar³ burmistrz. Panie burmistrzu – do prokuratury to
nauczycieli, ¿e nie ucz¹ czytaæ ze
zrozumieniem.
Dyrektor Wydzia³u Sportu przy
Urzêdzie Miejskim t³umaczy w telewizji, ¿e Œwiatowid wycofa³
wszystkie dru¿yny z rozgrywek,
zapomnia³ jedynie dodaæ, ¿e klub
nie dosta³ dotacji, a rozgrywki kosztuj¹. Zapomnia³ te¿ sprawdziæ, czy
rzeczywiœcie tak siê sta³o. Nikt wycofania dru¿yn z rozgrywek nie potwierdza, prócz samego kierownika.
W czwartek na stadionie miejskim l¹dowa³ helikopter. Stadion
jest miejscem specjalnie do tego
wyznaczonym w razie koniecznoœci
natychmiastowego udzielenia pomocy. Karetka pod stadion podjecha³a i... koniec. Brama zamkniêta.
Panowie w³odarze to nie czas na
zawody, którzy sanitariusze szyb-

ciej przebiegn¹ po bie¿ni z chorym
na noszach, ewentualnie przejad¹,
maleñkie kó³eczka ciê¿ko tocz¹c po
trawce. Najszybciej by³oby taczk¹,
ale nie wolno. Na taczce te¿ nikt
stadionu nie wywiezie. Spokojnie.
Ludzie maj¹ w³asne trawniki. Bramê mo¿na otwieraæ.
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Firma Deut-Pol z Bienic
wzywana do uzupe³nienia
dokumentacji
(DOBRA) Na stronie
biuletynu informacji
publicznej Gminy Dobra
zosta³o zamieszczone
obwieszczenie
– zawiadomienie o
wezwaniu firmy Deut-Pol
Sp. z o.o. w Bienicach
do uzupe³nienia
dokumentacji.

Prowadzone jest postêpowanie
w zakresie oceny oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko,
dotycz¹cego „Budowy biogazowni
o mocy 1 MW w Bienicach na dzia³kach nr 251, 252 obrêb Bienice”.
Inwestor wzywany jest do przed³o¿enia wypisów z rejestru gruntów,
obejmuj¹cych obszar, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie,
tj. zgodnie z zaznaczonym na mapie
terenem obejmuj¹cym obszar oddzia³ywania inwestycji.
PJ

Zima zaskoczy³a drogowców –
œnieg sam stopnia³.

Uzupe³nili sk³ad
komisji

W £obzie poszerzaj¹ nam horyzonty, znika coraz wiêcej drzew
przydro¿nych i z miejsca, gdzie ma
powstaæ Natura 2000. W³odarze
mówi¹, ¿e nie widz¹ problemu.

(DOBRA) 31 stycznia 2012
roku na sesji rady Miejskiej w Dobrej zosta³ uzupe³niony sk³ad Komisji Spo³ecznej, Oœwiaty, Kultury i
Sportu.

Zarówno powiat, jak i gminy w
powiecie ³obeskim w swoich strategiach rozwoju maj¹ ukierunkowanie na turystykê. W £obzie Starostwo zamknê³o Centrum Turystyczne, by za jakiœ czas... wst¹piæ do
LOT-u i dostaæ za to Gryfa. Gminy
w tym czasie postanowi³y zawiatraczyæ siê zupe³nie i wszêdzie bêd¹
krêci³y siê œmig³a elektrowni wiatrowych, które rzekomo mia³y przyci¹gaæ turystów. Problem jednak w
tym, ¿e wiatraki stan¹ w ca³ym województwie i gdzie ten biedny turysta uda siê, by podziwiaæ krêc¹ce siê
œmig³a? Mo¿e jednak nad morze
albo na Wyspê Wolin, bo tam prócz
wiatraków maj¹ S³owian i Wikingów, a st¹d nawet or³y odlec¹, o ile
zdo³aj¹, bo akurat te ptaki nie maj¹
naturalnych wrogów w powietrzu i
wkomponowuj¹ siê w ³opaty.

Firma Paramix
siê rozbudowuje

Krajowa Izba Gospodarcza zosta³a powo³ana do tego, aby strzec
nasz¹ rodzim¹ gospodarkê. Ostatnio po d³ugiej œpi¹czce obudzi³a siê
i zauwa¿y³a, ¿e redukcja CO2, któr¹
z pokor¹ przyjêliœmy, w ci¹gu trzech
lat poch³onie jedynie 5 miliardów z³.
W roku 2030 poch³onie ona ju¿ 22
miliardy z³. Polityka klimatyczna
mo¿e doprowadziæ do redukcji 800
tys. miejsc pracy i likwidacji 10 sektorów przemys³u, a my w powiecie
nawet nie bêdziemy mogli sobie
skansenu zrobiæ, chyba ¿e z wyludnionych wsi i miasteczek.

(DOBRA) Na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy
Dobra zosta³o zamieszczone obwieszczenie – zawiadomienie o
wezwaniu firmy LKL Paramix
Sp. z o. o. w B³¹dkowie do uzupe³nienia dokumentacji w ramach
prowadzonego postêpowania w
zakresie oceny oddzia³ywania na
œrodowisko dla przedsiêwziêcia
dotycz¹cego rozbudowy fabryki
œwiec w miejscowoœci B³¹dkowo.
W gminie Dobra prowadzone s¹
sprawy w przedmiocie wydania decyzji œrodowiskowych dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na:
1. ,,budowie zbiornika do celów
przeciwpo¿arowych na potrzeby
istniej¹cego zak³adu produkcji
œwiec LKL Paramix Sp. z o. o., wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu- na dzia³ce
nr 18/2 obrêb B³¹dkowo, gm. Dobra,
2. rozbudowie istniej¹cego zak³adu produkcji œwiec LKL Paramix
Sp. z o. o , wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu- na dzia³ce nr 19/6 i 19/4 obrêb
B³¹dkowo, gm. Dobra,

Do sk³adu Komisji Spo³ecznej,
Oœwiaty, Kultury i Sportu powo³ano
radnego Wies³awa Graczykowskiego.
PJ

3. budowie zaplecza biurowosocjalnego z mieszkaniem s³u¿bowym oraz pakowalni, wraz z ³¹cznikami komunikacyjnymi, na potrzeby istniej¹cego zak³adu produkcji
œwiec LKL Paramix Sp. z o. o., z
niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu – na dzia³kach
nr 19/3 i 19/5 w obrêbie B³¹dkowo,
gm. Dobra,
4. budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalnym, placu
manewrowego i wiaty œmietnikowej
na potrzeby istniej¹cego zak³adu
produkcji œwiec LKL Paramix Sp. z
o. o., wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ i zagospodarowaniem terenu –
na dzia³kach nr 17, 21 i 22/1 w obrêbie B³¹dkowo, gm. Dobra.
Firma LKL PARAMIX Sp. z o.
o. z siedzib¹ w B³¹dkowie w
zwi¹zku z prowadzeniem w/w
przedsiêwziêcia wzywana jest do
przed³o¿enia wypisów z rejestru
gruntów, obejmuj¹cych obszar, na
który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie, tj. zgodnie z zaznaczonym na mapie terenem obejmuj¹cym obszar oddzia³ywania inwestycji.
PJ

tygodnik ³obeski 28.2.2012 r.

SO£TYSI POWIATU £OBESKIEGO

Str
Str.. 9

So³tysi naszego powiatu – Waldemar Wojciechowicz z Gardna

Uwa¿am, ¿e wszystko na wsi trzeba
robiæ pod k¹tem dzieci
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi
w powiecie ³obeskim.
Tym razem rozmawiamy
z so³tysem Gardna,
w gminie Wêgorzyno.
Co zmieni³o siê na wsi w 2011
roku?
- Funduszu so³eckiego w 2011
roku miêliœmy ponad 7.000 z³. Dokoñczyliœmy grodzenie naszego
placu zabaw, dziêki temu zwiêkszy³o siê bezpieczeñstwo dzieci, które
spêdzaj¹ tam czas. Nasadzaliœmy
drzewka i krzewy, choæ zawsze siê
zastanawiamy czy wydawaæ na ten
cel pieni¹dze, poniewa¿ nie mamy
gwarancji, ¿e te krzewy siê przyjm¹
i urosn¹, ¿e nie uschn¹. Jednak dbaliœmy o nie i podlewaliœmy, wiêc nie
wydaliœmy pieniêdzy na marne, a
wioska staje siê coraz ³adniejsza.
Usunêliœmy te¿ nielegalne wysypisko œmieci, by³o przy tym sporo pracy, jednak znajdowa³o siê ono przy
œcie¿ce rowerowej, wiêc to by³ nasz
priorytet, wygl¹da³o to nieestetycznie.
Jakie zabawy odbywaj¹ siê w
so³ectwie?
- Organizujemy ró¿ne imprezy i
wycieczki. W zesz³ym roku zorganizowaliœmy wyjazd nad morze dla
mieszkañców, zazwyczaj jeŸdzimy
do Niechorza. W planach mieliœmy
2 wyjazdy, ale ze wzglêdu na pogodê nie uda³o nam siê wyjechaæ drugi
raz. W tym roku ze wzglêdu na œwie-

tlicê wiejsk¹, mamy w planach tylko
jedn¹ zabawê, któr¹ zorganizujemy
latem. Chcemy te¿ zacz¹æ organizowaæ we wsi jakieœ konkurencje sportowe dla dzieci, np bieg wokó³ wsi o
puchar so³tysa. Mog³aby przy tym
byæ bardzo fajna zabawa.
Jak wygl¹daj¹ plany Waszego
so³ectwa na 2012 rok?
- Pracy na wsi jest bardzo du¿o.
Uwa¿am, ¿e wszystko na wsi trzeba
robiæ pod k¹tem dzieci, to jest nasza
przysz³oœæ. W tym roku bud¿et so³ecki jest na podobnym poziomie co
w poprzednim roku, mamy wiêc do
dyspozycji ponad 7.000 z³. Priorytetem dla nas w 2012 roku jest budowa œwietlicy wiejskiej. Oczywiœcie
nie jesteœmy w stanie sami jako so³ectwo sfinansowaæ budowy tej
œwietlicy. Ca³y koszt budowy to
oko³o 40.000 z³, z funduszu so³eckiego przeznaczymy na œwietlicê
5.000 z³, podobna œwietlica bêdzie
tak¿e w Winnikach. Jest to œwietlica
kontenerowa. Cieszymy siê, z tego,
¿e ju¿ w tym roku bêdzie ona wybudowana, chodzi tu o dzieci i m³odzie¿, wreszcie bêd¹ mia³y siê gdzie
podziaæ, spotkaæ i spêdzaæ czas.
Mamy utalentowan¹ i uzdolnion¹
m³odzie¿ i dzieci, dziêki œwietlicy
bêd¹ mog³y siê lepiej rozwijaæ. W
Gardnie s¹ te¿ dwie panie, które
posiadaj¹ uprawnienia na prowadzenie zajêæ w takich œwietlicach.
Chcielibyœmy, aby prowadzi³y one
zajêcia w naszej œwietlicy. Gdy bêdziemy mieli œwietlicê bêdzie mo¿na tam urz¹dzaæ spotkania, imprezy,
organizowaæ jakieœ zajêcia dla dzieci, zapraszaæ np. policjantów na

pogadanki. Mo¿e byæ naprawdê fajnie, œwietlica jest potrzebna. Obecnie spotkania wiejskie organizujemy w jednym z zak³adów, dziêki
¿yczliwoœci w³aœciciela a latem na
przystanku.
Po 10 latach wróci³y do Gardna
bociany, w poprzednim roku by³y u
nas nawet m³ode, mamy nadziejê, ¿e
w tym roku te¿ przylec¹. Co roku
pielêgnujemy to gniazdo bocianie.
Aktualnie naprawiany jest te¿ przepust obok drogi. W pobli¿u Gardna
jest jezioro, które kiedyœ zosta³o
sprzedane bez wiedzy mieszkañców, nie byliœmy wtedy jeszcze so³ectwem. Próbujemy z w³aœcicielk¹
siê teraz porozumieæ, aby zagospodarowaæ jakoœ teren nad jeziorem,
korzystaj¹ z niego mieszkañcy
Gardna ale i pobliskich miejscowoœci. W³aœcicielka nie zabrania korzystania z jeziora, my szukamy jakiegoœ sponsora, aby zrobiæ tam
pla¿ê, poniewa¿ z pieniêdzy so³eckich nie mo¿emy tego zrobiæ bo jest
to teren prywatny. Mamy za wsi¹
wyznaczony hektar z przeznaczeniem na boisko pi³karskie. Jest ono
ujête w planach odnowy naszej wsi.
W przysz³oœci na pewno zostanie
ono wybudowane.
Z jakimi problemami spotykaj¹ siê mieszkañcy Gardna?
- Nie ma u nas na wsi jakiœ antagonizmów czy zawiœci. Problemem,
który chcemy rozwi¹zaæ jest most,

znajduj¹cy siê zaraz za miejscowoœci¹. Wygl¹da on tragicznie, przeje¿d¿a przez niego ciê¿ki sprzêt rolniczy ale tak¿e stra¿ po¿arna gdy
trzeba gasiæ jakieœ pola lub ³¹ki.
Boimy siê te¿, ¿eby dzieci sobie tam
nie zrobi³y krzywdy, trzeba go zabezpieczyæ i postawiæ znaki ostrzegawcze dla kierowców. Remont
mostu z pewnoœci¹ by³by bardzo
kosztowny wiêc chodzi o jego dobre
zabezpieczenie. Most nale¿y do
gminy, obiecano mi jednak, ¿e zostanie wkrótce zabezpieczony. Muszê podkreœliæ, ¿e jestem bardzo
zadowolony ze wspó³pracy z w³adzami naszej gminy, mo¿na zawsze
liczyæ na pomoc urzêdników, do tej
sprawy tak¿e pracownicy urzêdu
podeszli bardzo powa¿nie.
Jakie jest spo³eczeñstwo
Gardna?
- Nasza miejscowoœæ jest ma³a,
liczy 86 mieszkañców. Pe³noletnia
m³odzie¿ wyje¿d¿a do szkó³, do
pracy, do du¿ych miast, czy to za
granicê, tak jest jednak wszêdzie. S¹
ludzie, którzy chêtnie pomagaj¹
przy pracy na wsi. Dziœ mamy takie
realia, ¿e wszyscy patrz¹ na to jak
¿yæ, je¿d¿¹ z pracy do pracy i nie
ka¿dy ma czas na pracê spo³eczn¹,
ja to rozumiem. Przy imprezach
zawsze ktoœ upiecze ciasto, trawê na
wsi te¿ kosimy w ramach pracy spo³ecznej. Myœlê, ¿e bêdziemy coraz
lepiej zgranym spo³eczeñstwem. PJ
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Przepiêknie jest, tylko tlenu brak
Co chcemy w³adzy w Œwiatowidzie, czy tego ¿eby Œwiatowid gra³ i awansowa³, istnia³?
Burza jaka toczy siê wokó³
Œwiatowida od wielu miesiêcy
przestaje ju¿ bawiæ, wzbudzaæ
sensacjê.
Dla mnie rzecz¹ niezrozumia³¹ jest fakt, ¿e nawet kibice,
którzy - jak sami mówi¹ - ¿e
chodzi im o dobro Œwiatowida
utworzyli dwa obozy, miêdzy
którymi bryluje Pan Burmistrz
i to On najlepiej siê w tej grze
bawi.
Jestem kibicem Œwiatowida, lubiê pi³kê no¿n¹, od najm³odszych swoich lat kibicowa³am naszej Narodowej Reprezentacji, Górnikowi Zabrze
i oczywiœcie Œwiatowidowi.
Reprezentacja pozosta³a. Górnika Zabrze wypar³a Legia,
Wis³a Kraków, ale najwierniejszym kibicem jestem dla Œwiatowida. Czy Œwiatowid przegrywa³, czy te¿ brylowa³ na
boisku, zawsze to jest mój
Œwiatowid.
Dziœ serce mi krwawi, gdy
widzê i s³yszê co siê dzieje.
¯¹dza zmian poprzez wyrzucenie starego Zarz¹du. Obj¹æ
w³adzê - co to da? Czy bêdzie
lepiej? Aktualny Zarz¹d doprowadzi³ w ostatnim sezonie
do d³ugo oczekiwanego awansu dru¿yny seniorów i juniorów starszych – czy to z³e, czy
nale¿y go karaæ i wyrzuciæ?

Tylko za co? Za to ¿e prze¿yliœmy
chwile radoœci, zw³aszcza w Starej
D¹browie, gdy awans do V ligi zosta³ przypieczêtowany 9 bramkami!?! Ja tam by³am, by³am te¿ na
pierwszym meczu, jaki zosta³ rozegrany po awansie na naszym boisku.
Na tym meczu nie by³o nikogo z naszych w³adz, nie by³o gratulacji,
podziêkowañ - bo przecie¿ nikt nie
poprosi³ w³adzy, ¿eby to zrobi³a, a
w³adza nie wie co siê dzieje w ich
mieœcie, gminie (zapewne awanse
zdarzaj¹ siê co sezon, to takie banalne). Tych co zwyciê¿aj¹, przynosz¹
chlubê miastu nie daje siê nagrody
tylko karze - mam na myœli naszych
juniorów Œwiatowida, dla których
awans do ligi wojewódzkiej zakoñczy³ siê wycofaniem zespo³u z dalszych rozgrywek - mo¿na i tak m³odych ludzi przygotowywaæ do doros³ego ¿ycia.
Nie chcê tu j¹trzyæ, sk³ócaæ, szukaæ winnych, ale chcê jasno powiedzieæ, ¿e bycie cz³onkiem jakiejkolwiek organizacji, klubu, stowarzyszenia mobilizuje i poci¹ga za sob¹
odpowiedzialnoœæ, zobowi¹zanie,
pracê na rzecz wspólnoty, do której
siê przynale¿y. Bycie cz³onkiem jest
dobrowolne, dlatego uwa¿am, ¿e
nie trzeba nikogo pilnowaæ, przypominaæ o obowi¹zkach, m.in. o p³aceniu sk³adek (jest konto w banku wp³acam, mam pokwitowanie,
mo¿na równie¿ na poczcie) przychodzeniu na zebrania. Ale w tym
ca³ym ba³aganie to nie jest tak wa¿ne – s³u¿y jedynie za obronê swojego postêpowania, obronê swojej
racji.

Nie róbmy zawieruchy wœród
nas samych, bo wszyscy w równej
mierze powinniœmy poczuwaæ siê
do winy za zaistnia³¹ sytuacjê, nie
s³awmy naszej Gminy naszego Miasta od z³ej strony. Nale¿y dojœæ do
consensu, a co najwa¿niejsze, to
uœwiadomiæ sobie, ¿e w tym wszystkim to nie Zarz¹d jest najwa¿niejszy. W tych krzykach, grach s³ownych, walce o w³adzê, nikt nie mówi
o pi³karzach, a przecie¿ to Oni graj¹.
Nie bêdzie ich - to kto wybiegnie na
boisko? Czy ktoœ zapyta³ tych
ch³opców – seniorów, juniorów, co
Oni o tym s¹dz¹, jakie jest ich zdanie, czego oczekuj¹? Ja wiem, bo z
doœæ du¿¹ grup¹ rozmawia³am i
wiem jaka atmosfera jest w zespole,
jak wygl¹da wspó³praca z Zarz¹dem. Mo¿emy wybraæ nowy Zarz¹d, ale pytanie dla KOGO? Dla
samych siebie? Dla w³asnej przyjemnoœci i zadowolenia? Nale¿y
sobie uœwiadomiæ i zrozumieæ, ¿e
aby klub istnia³ musz¹ byæ pi³karze
– zawodnicy i to oni maj¹ wiele do
powiedzenia, bo Zarz¹d na boisko
nie wybiegnie. Œwiatowid to nie tylko Zarz¹d ale równie¿ zawodnicy,
kibice i dopiero potem Zarz¹d. To
kibice i Zarz¹d powinni zadbaæ o
normalne warunki gry, o bezstresowoœæ pi³karzy. Pi³karze powinni
myœleæ o graniu wybiegaj¹c na boisko i wiedzieæ, ¿e za nimi murem
stoi Zarz¹d i kibice, a nie t³um sk³óconych ludzi. Sk¹d w nas ta nienawiœæ do samych siebie?
A mo¿e nie trzeba usuwaæ starego Zarz¹du, jedynie w pierwszej
kolejnoœci zobowi¹zaæ go do uzu-

pe³nienia swoich szeregów,
zdyscyplinowaæ Zarz¹d do jasnych i jawnych rozliczeñ. Przecie¿ przez pracê tego Zarz¹du
nasi pi³karze awansowali. Dajmy im szansê dokoñczenia sezonu 2011/2012 – nie wyci¹ga
siê ciasta z piekarnika w po³owie pieczenia. Po tych ca³ych
zawieruchach moje spostrze¿enie jest jedno i dajê je pod rozwagê wszystkim, którym dobro
Œwiatowida le¿y na sercu –
funkcje w Zarz¹dzie nie powinien pe³niæ ¿aden z czynnych
pi³karzy, oldbojów i aktywnych
trenerów, gdy¿ wystêpuje wtedy
konflikt interesów, a to nigdy
pozytywnie nie wp³ynie na
sprawne funkcjonowanie klubu.
Zarz¹d organizuje, wytycza
cele zespo³u, a zespó³ to realizuje, przecie¿ Zarz¹d jest rozliczany przez Walne Zgromadzenie z realizacji zadania, a nie
pi³karze.
Do znudzenia bêdê powtarzaæ OD£Ó¯MY nienawiœæ i
z³oœæ na bok, dajmy ch³opakom
szansê na spokojne rozpoczêcie
sezonu, na uporz¹dkowanie i w
ca³ych tych przepychankach
miêdzy sob¹ weŸmy pod uwagê
zawodników, przecie¿ to Oni
graj¹ i odnosz¹ sukcesy.
Szanujmy innych i samych
siebie, bo przecie¿ w tym
wszystkim cz³owiek jest najwa¿niejszy, nie w³adza, nie pieni¹dze, nie z³oœliwoœæ, nie zdobycie sto³ka.
Gra¿yna Kar³owska

stek wymienionych w art. 7 ustawy
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych.
Z ¿alem stwierdzam: nie wykonano, jak apeluje starosta, „ma³ego
gestu o wielkim znaczeniu”, tak¿e
przez tych, którzy ³aski nie robi¹.
Po prostu maj¹ taki ustawowy obowi¹zek.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e w naszym
miasteczku bohaterscy ¿o³nierze
powojennego podziemia antykomunistycznego s¹ po raz kolejny
"zabijani niepamiêci¹".
W grudniu ubieg³ego roku tak¿e
niepostrze¿enie minê³a trzydziesta
rocznica jednego z najbardziej tragicznych wydarzeñ w naszej najnowszej historii: wprowadzenia przez

komunistów stanu wojennego.
Tylko gazetka w ulicznej gablocie jednej ze szkó³ podstawowych by³a temu wydarzeniu poœwiêcona.
Jak¿e prorocze by³y s³owa b³.
Jana Paw³a II: „Naród, który nie
pamiêta swojej historii, nie ma
tak¿e swojej przysz³oœci”. Ale
nie jest jeszcze za póŸno...

IN MEMORIAM...
List do redakcji

Przed ubieg³orocznym Narodowym Œwiêtem
Niepodleg³oœci
³obeski starosta p. Ryszard Brodziñski wystosowa³ do spo³ecznoœci
powiatu
³obeskiego
apel, który ze wzglêdu na
jego wagê przytaczam w
ca³oœci:
„Zwracam siê z apelem do wszystkich
mieszkañców Powiatu £obeskiego o wywieszenie flag pañstwowych dla uczczenia œwi¹t
pañstwowych.
Nasze symbole pañstwowe
to element to¿samoœci i przywi¹zania do tradycji, w obronie
których miliony Polaków wal-

czy³y i ginê³y. Wywieszenie flagi to
ma³y gest o wielkim znaczeniu, a
widok setek flag w oknach na zawsze
pozostaje w pamiêci obywateli.
B¹dŸmy dumni z tego, ¿e jesteœmy Polakami”.
Apel jak¿e s³uszny, lecz nie spotka³ siê ze zbyt wielkim odzewem ...
W ubieg³ym roku, 1 marca, po
raz pierwszy obchodzono Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”.
Jest to najm³odsze z siedmiu
polskich œwi¹t pañstwowych. Niestety w £obzie pozosta³o ono kompletnie niezauwa¿one. A w³aœnie w
tym dniu powinny byæ podniesione
polskie flagi na budynkach Gminy,
Powiatu, szkó³ oraz innych jedno-

Krzysztof Malinowski,
£obez
Ps. Jak mo¿na przeczytaæ na
stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w £obzie, 3 marca
odbêdzie siê kolejna rocznica w
y z w o l e n i a £obza. Kogo tu
wyzwalano? Czy¿ nie trafniejsze
jest s³owo „zdobycia”?
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Ziemia ³obeska krain¹
szczêœcia?
Magdalena Mucha

Doczekaliœmy takich czasów,
gdy ludzie, szukaj¹c perspektyw
na ¿ycie, opuszczaj¹ kraj, czêœæ z
nich pracuje za granic¹ i
„zje¿d¿a” do kraju raz na jakiœ
czas, pozostawiaj¹c tu cz³onków
swoich rodzin. Ten proces obserwowa³am mieszkaj¹c na OpolszczyŸnie, nim Polska znalaz³a siê
w strukturach Unii Europejskiej.
Wówczas ju¿ Œl¹zacy ostrzegali,
¿e za ten dobrobyt, mo¿liwoœæ
pracy za granic¹ (mieli tak¹
wczeœniej ze wzglêdu na podwójne obywatelstwo), p³aci siê
niejednokrotnie bardzo wysok¹
cenê. W ka¿dym niemal œl¹skim
domu czêstowano mnie niemieckimi czekoladkami i niemieck¹
kaw¹. Czêstowa³y mnie kobiety,
mê¿czyŸni bowiem pracowali w
Niemczech albo Holandii.
Ostrzegano przed tym, co stanie
siê z rodzinami, z dzieæmi. Dzieci praktycznie nie zna³y ojców.
Ojciec to taki pan, który przyje¿d¿a³ raz na miesi¹c, czasami
raz na pó³ roku i dawa³ pieni¹dze.
Nie mieli ¿adnego autorytetu.
Czasami s³ysza³o siê s³owa: „Dawaj pieni¹dze i jedŸ ju¿, bo nam
przeszkadzasz”. Rodziny odzwyczaja³y siê od siebie. Czasami ojcowie nie wracali ju¿, zak³adaj¹c nowe rodziny poza granicami kraju. W poczuciu wyobcowania we w³asnych domach, tra-

cili chêæ powrotu, bo co nas tak
naprawdê trzyma, jeœli nie bliskoœæ, mi³oœæ najbli¿szych? Tylko nieliczni mówi¹ coœ o pozytywnie pojmowanym patriotyzmie. Po wejœciu Polski do Unii
ten proces zacz¹³ siê w ca³ym
kraju, w szczególnoœci w zachodniej czêœci, gdzie do granicy jest doœæ blisko. Niektórzy
m³odzi ludzie zostawili m³ode
¿ony z dzieæmi, niektórzy „œci¹gnêli” swoje rodziny i nie zamierzaj¹ ju¿ wracaæ. Jak mówi¹ –
nie maj¹ do czego. Czasami odwiedz¹ rodziców, póki ci jeszcze
¿yj¹. Ten proces dotyczy zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Dzieci wychowuj¹ siê pod opieka
jednego rodzica, albo babæ, wujków, bez mi³oœci najbli¿szych:
matki, ojca, bez ich codziennej
troski w ci¹g³ej têsknocie, co z
kolei rodzi bunt. W jak trudnej
sytuacji musi byæ matka, która
postanawia zostawiæ dzieci i
opiekowaæ siê starszymi ludŸmi
gdzieœ w Niemczech, Hiszpanii
czy W³oszech, czy te¿ fabrykach, w których musz¹ zak³adaæ
ciê¿kie buty z okuciami, by nie
zmia¿d¿y³o im stóp, bo nikt odszkodowania im nie zap³aci. I
nie ma co mówiæ, ¿e za darmo
nie pracuj¹, jak to so³tysi podsumowali podczas sesji w £obzie.
Zapewne wola³aby wykonywaæ
pracê za mniejsze pieni¹dze, ale
na miejscu. Oczywiœcie, ¿e nie
pracuj¹ za darmo, dostaj¹ euro,
ale p³ac¹ ogromn¹ cenê – trac¹c
wiêŸ z najbli¿szymi, st¹d te¿ tra-

gedie dzieci i m³odzie¿y, depresje, samobójstwa, bunty i rozboje. Wystarczy spojrzeæ na nasze
miasteczka i wsie i zobaczyæ, jak
pustoszej¹, a tym samym jest
coraz mniej osób zarabiaj¹cych
na nasze przysz³e emerytury, st¹d
wyd³u¿enie wieku, do którego
nale¿y pracowaæ.
W £obzie, w którym ludzie
maj¹cy coœ do powiedzenia nie
oferuj¹ spo³eczeñstwu nic, co mog³oby sprawiæ, ¿e czuj¹ siê tutaj
dobrze. Nie piszê tego po to, aby
kogoœ uraziæ, „dokopaæ”. To o
czym pisz¹ gazety, to czêsto niejednostronne spojrzenie, moje
w³asne „widzimisiê”, ale g³os
spo³eczeñstwa, czêœci spo³eczeñstwa, którymi te¿ jesteœmy, nie
obok, nie ponad, ale w. I czasami
odnoszê wra¿enie, ¿e niektórzy
zaczynaj¹ traciæ ten kontakt z rzeczywistoœci¹. Nie mo¿na mówiæ,
¿e jest dobrze, skoro nie jest najgorzej - jeszcze. Kiedy powinno
rozpocz¹æ siê jakiekolwiek dzia³ania? Gdy ju¿ rêka w nocniku?
W £obzie „inwestycje”, jakie
robi siê, to budowa boisk, œwietlic na wsiach oraz remonty dróg
i chodników. Konsekwencj¹
owych „inwestycji” to zarastaj¹ce boiska, a œwietlice, dom kultury i hala sportowa niewykorzystane do koñca, bo prawdziw¹ inwestycj¹ nie jest budowa boiska
za kilkadziesi¹t, kilkaset czy ponad milion z³ i póŸniejsze koszty
utrzymania, albo brak œrodków
na to (jak jest na wsiach). Prawdziw¹ inwestycj¹ jest póŸniejsza

organizacja ¿ycia spo³ecznego na
i w obiektach. Burmistrzów, dyrektorów zatrudnia spo³eczeñstwo z podatków (i nie chcia³abym, aby by³o czytane, ¿e z podatków od nieruchomoœci, jak
niegdyœ mi zarzucono. Niemal
ca³oœæ dochodów kraju to dochody z podatków i akcyz). I to ich
zadaniem jest zadbanie o tworzenie imprez kulturotwórczych,
sportowych, integracyjnych, które sprawi¹, ¿e ludziom zwyczajnie bêdzie chcia³o siê tu ¿yæ,
przyje¿d¿aæ, zostawiaæ pieni¹dze, budowaæ zak³ady, pensjonaty i agroturystykê. Nie wystarczy
powiedzieæ, ¿e wystêp dzieci ze
szko³y podstawowej w dniu 3
marca to kultura, z której powinniœmy siê cieszyæ. To nie jest
powód do szczêœcia, ale do rozpaczy, jeœli to ma byæ jedyny
przejaw kultury w mieœcie. Nie
za takie pieni¹dze, nas, podatników. Zbyt ciê¿ko pracuje siê na
chleb i zbyt ma³o zarabia w naszym kraju, aby marnotrawiæ i
nie wykorzystywaæ do koñca potencja³u tkwi¹cego w ludziach
mieszkaj¹cych na terenie powiatu. To ich zadaniem jest takie zarz¹dzanie gmin¹, aby sprowadzaæ inwestorów, zachêcaæ ich,
nie wystarczy jedynie podnosiæ
podatków od nieruchomoœci,
jako sta³e Ÿród³o dochodów, gdy
wci¹¿ jesteœmy w czo³ówce powiatu o najwy¿szym bezrobociu
i nie ma tu znaczenia pierwsze
czy drugie, a mo¿e chwilowo
czwarte miejsce.
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Biznes na prowincji – Paramix
(GMINA DOBRA) Prê¿nie
dzia³aj¹cych firm,
zatrudniaj¹cych wielu
ludzi, w powiecie
³obeskim jest jak na
lekarstwo. Jednym
z wyj¹tków jest firma
Paramix z B³¹dkowa,
która zajmuje siê
produkcj¹ œwiec.
Wszystko zaczê³o siê tak naprawdê od przypadku, nigdy nie
planowa³am, ¿e bêdê produkowa³a
œwieczki – wspomina pani Iwona
Fatz, za³o¿ycielka firmy. - Nie ¿a³ujê jednak, dziœ jestem bardzo zadowolona, zawsze lubi³am tê pracê,
choæ trudne momenty w firmie tak¿e siê zdarza³y.
Zainteresowanie pani Fatz produkcj¹ œwieczek, nast¹pi³o podczas
prywatnego pobytu w Danii. Na
pocz¹tku w firmie pracowa³o 7
osób, dziœ firma zatrudnia oko³o 80.
Zak³ad kilkakrotnie zmienia³ swoj¹
siedzibê, dziœ w B³¹dkowie, znajduje siê prawdziwy park maszyn, planuje siê ju¿ tak¿e dalsze inwestycje
i rozwój firmy. Firma Paramix specjalizuje siê w produkcji œwieczek,
du¿ych, ma³ych, owalnych, trójk¹tnych, zapachowych, s¹ tu produkowane wszelkiego rodzaju bogate w
kolory i kszta³ty œwiece, jednak aby
przedstawiæ ofertê firmy z pewnoœci¹ zabrak³o by miejsca w gazecie.
- Wszystko zaczê³o siê od przypadku. Po prostu kiedyœ by³am prywatnie w Danii, u pana, z którym
dzisiaj kooperujemy, pomyœleliœmy
wtedy, ¿e mo¿e warto otworzyæ taki
biznes w Polsce. Nigdy tego nie planowa³am. Firmê za³o¿y³am w 1993
roku. Przez pierwszy rok siedziba
firmy znajdowa³a siê na terenie
Wêgorzyna, jednak nie by³o tam
warunków do rozwoju firmy, szuka³am wiêc innego miejsca na rozpoczêcie dzia³alnoœci. Zaproponowano mi mo¿liwoœæ kupna budynku w
Dobrej. Do B³¹dkowa przenieœliœmy siê pod koniec 1999 roku. W
listopadzie zosta³y wyremontowane
budynki i to wtedy rozpoczêliœmy
produkcjê w B³¹dkowie. Z biegiem
lat firma zaczê³a siê rozwijaæ i brakowa³o nam miejsca. Remontowaliœmy budynki, niektóre budujemy
sami od podstaw. Na dzieñ dzisiejszy mamy szerokie plany. Chcemy
zbudowaæ ³¹cznik, w którym bêdzie
siê znajdowaæ zaplecze socjalne,
pomieszczenia na spo¿ycie œniadania i nowe biura. Dodatkowo planu-

jemy wybudowanie hali, w której
bêdziemy pakowali œwieczki, nastêpnie ma powstaæ magazyn –
mówi szefowa Paramixu.
Œwiece wyprodukowane w
B³¹dkowie trafiaj¹ g³ównie do
Skandynawii, Obecnie firma pani
Fatz œciœle wspó³pracuje z firm¹ w
Danii. Wyroby Paramixu mo¿na
jednak zakupiæ w ca³ej Europie oraz
w Stanach Zjednoczonych. Jednak
na rynku lokalnym raczej nie spotkamy œwiec z B³¹dkowa.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze
œwiece s¹ sprzedawane ju¿ na ca³ym
œwiecie, ³¹cznie z USA. Wszystkie
nasze produkty pocz¹tkowo trafiaj¹
do Danii, a nastêpnie s¹ rozprowadzane po ca³ym œwiecie. Ca³y materia³ dostajemy od naszego kontrahenta, nasza jest robocizna, przerób
materia³u i odes³anie z powrotem
gotowych œwieczek. Wiêkszoœæ towarów trafia na rynek skandynawski
- do Danii, Finlandii i Szwecji. W
£obzie nie ma naszych œwieczek.
Jeszcze parê lat temu by³o sporo
butików naszego kontrahenta na terenie Polski np. w Szczecinie, stamt¹d œwiece by³y rozprowadzane do
mniejszych sklepów. Jednak dziœ
firma zmieni³a politykê sprzeda¿y,
realizujemy du¿e zamówienia, a
nasze produkty trafiaj¹ do du¿ych
sklepów i marketów. Taka jest w³aœnie tendencja dzisiejszego rynku –
dodaje lokalna bizneswoman.
Pocz¹tkowo w produkcjê œwieczek zaanga¿owanych by³o 7 osób,
a wszystkie œwieczki by³y produkowane rêcznie. Obecnie w firmie
znajduje zatrudnienie oko³o 80
osób. Zw³aszcza na pocz¹tku, gdy
ca³y cykl produkcyjny odbywa³ siê
rêcznie zatrudniane by³y g³ównie
kobiety, teraz firma dysponuje imponuj¹cym parkiem maszyn i zatrudnia tak¿e mê¿czyzn. Za³oga pracuje na dwie zmiany.
Dziœ mogê zostawiæ firmê na
kilka miesiêcy i wiem, ¿e wszystko
bêdzie dobrze funkcjonowa³o, mam
œwietnych pracowników, samodzielnie myœl¹, maj¹ bardzo czêsto
fajne pomys³y – dodaje z zadowoleniem pani Fatz.
Gdy œwiece produkowane by³y
rêcznie, towar wo¿ono za granicê
busem dziœ podczas zautomatyzowanej produkcji, œwiece liczy siê w
tysi¹cach a firma posiada w³asnego
tira do transportu. Zdarza siê, ¿e z
B³¹dkowa w ci¹gu tygodnia wyje¿d¿a kilka tirów z towarem za granice naszego pañstwa, eksportuj¹c
œwiece. Iloœæ wyprodukowanych

œwiec zale¿y od zamówienia.
Kontrahenci firmy Paramix w
2008 roku znaleŸli siê w pierwszej
20- tce firm w Europie najlepiej
sprzedaj¹cych œwiece. Mo¿na powiedzieæ wow, jest to niew¹tpliwy
sukces firmy pani Fatz. Sztuk¹ bowiem jest wyprodukowanie dobrego towaru, dlatego w firmie Paramix
stawia siê na jakoœæ produktu i przywi¹zuje du¿¹ wagê do testowania
œwiec, które sprawdzane s¹ w akwariach. Sprawdza siê czy œwieczka
nie kopci, czy pali siê odpowiedni¹
d³ugoœæ czasu, czy ma odpowiedni
kolor i odpowiedni¹ iloœæ parafiny.
Ka¿dy produkt jest opatrzony etykiet¹, na której jest np. napisane,
gdzie taka œwieczka mo¿e staæ i co
zrobiæ aby d³ugo siê pali³a. Nie do
pojêcia wed³ug w³aœcicielki firmy
jest to, ¿e dziœ w sklepach mo¿na
kupiæ œwiece, które pal¹ siê tylko po
kilka minut.
Z B³¹dkowa wyjecha³y tak¿e w
œwiat œwieczki o zapachu perfum
znanej na ca³ym œwiecie firmy Chanel. Œwieczka mia³a ten sam zapach
co perfumy, by³a tak¿e piêknie zapakowana – jesteœmy dumni z tego, ¿e
z naszej firmy wysz³a taka seria
œwiec – mówi Iwona.
31 stycznia 2009 r. w £obzie
odby³a siê uroczystoœæ wrêczania
Nagród Specjalnych Starosty £obeskiego – Smoków Powiatu. W kategorii Rozwój Gospodarczy nagrodê
otrzyma³a w³aœnie firma Paramix z
B³¹dkowa, prowadzona przez pani¹

Iwonê Fatz. Warto dodaæ, ¿e firma
by³a nominowana dwukrotnie do tej
nagrody.
Jak mówi w³aœcicielka firmy,
ciê¿sze chwile w firmie tak¿e by³y,
jednak nigdy nie by³o zwrotów towaru, czy niezadowolonego kontrahenta – gorsze momenty mia³am ja
sama – wyjaœnia w³aœcicielka firmy.
– Na pocz¹tku nie sz³o wszystko
œwietnie, pracowa³am wiele godzi,
cz³owiek by³ przemêczony, pojawia³y siê chwile zw¹tpienia, zw³aszcza, gdy musia³am iœæ do pracy i
zostawiaæ rodzinê w domu. Pocz¹tkowe lata by³y - mo¿na powiedzieæ
- trochê oderwane od rzeczywistoœci. Myœlê jednak, ¿e ka¿dy ma
wzloty i upadki, to normalne. Dziœ
jestem szczêœliwa, lubiê swoj¹ prace, zawsze j¹ lubi³am.
W³aœcicielka firmy pomaga tak¿e lokalnej spo³ecznoœci. Lekkoatleci z zespo³u ARBOD s¹ systematycznie wspierani przez firmê Paramix – te dzieci naprawdê s¹ œwietne,
odnosz¹ wiele sukcesów, to bardzo
buduj¹ce – dodaje w³aœcicielka Paramix’u. Firma z B³¹dkowa pomaga
finansowo tak¿e przy organizacji
Jarmarku Doberskiego.
Pani Iwonie Fatz nale¿y ¿yczyæ
samych sukcesów, wielu nowych
pomys³ów, zw³aszcza trafionych,
nowych zamówieñ i firmy prosperuj¹cej tak jak dziœ, b¹dŸ jeszcze lepiej. W powiecie ³obeskim przyda³oby siê zdecydowanie wiêcej takich firm, lokalnych biznesmenów i
bizneswoman.
PJ
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Pomnik Zwyciêstwa

Historia pomnika ma swoj¹ doœæ
d³ug¹ historiê. Pierwszy projekt
szczeciñskiego rzeŸbiarza S³awomira
Lewiñskiego, przedstawiaj¹cy legendarn¹ Rzepichê, nie zyska³ uznania
przedstawicieli w³adz powiatowych.
Artysta przedstawi³ drugi projekt,
kompozycjê historycznych postaci
symbolizuj¹cych zwi¹zki Polski z
Pomorzem Zachodnim. Ostatecznie
jednak zdecydowano siê na projekt
warszawskiego rzeŸbiarza Mieczys³awa Weltera (by³ on m.in. twórc¹
pomnika martyrologii w Trzeszczynie ko³o Polic). Jego projekt spotka³
siê z entuzjastycznym przyjêciem w
£obzie. Ponad siedmiometrowej
wielkoœci postaci: woja z czasów Boles³awa Chrobrego – z mieczem i
tarcz¹, a obok ¿o³nierza Ludowego
Wojska Polskiego z roku 1945 – w
pelerynie, z pepesz¹ w rêku. Ods³oniêcie pomnika mia³o miejsce w dniu
7 listopada 1968 roku. Pomnik zosta³
sfinansowany w ca³oœci ze sk³adek
mieszkañców, otoczenie zagospoda-

rowano, powszechn¹ wówczas metod¹, tzw. czynów spo³ecznych.
Pomnik stan¹³ w miejscu dawnego pomnika niemieckiego, na cokole
którego sta³ po wojnie karabin maszynowy.
Mieczys³aw Welter ur. w 1928 r. w
Œremie. Studiowa³ w PWSP w Poznaniu na wydziale rzeŸby, dalsze studia
podj¹³ i dyplom uzyska³ na wydziale
ASP w Warszawie. Od 1956 roku bra³
udzia³ w wystawach ogólnopolskich i
poza granicami Polski. Odby³ podró¿e artystyczne po Europie, Meksyku,
Korei, Mongolii i Chinach. Od roku
1960 organizowa³ wystawy indywidualne: w Warszawie (w Zachêcie),
Szczecinie, Wroc³awiu, Sopocie,
Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Gdañsku, Moskwie i Tbilisi.
Pomniki Weltera stoj¹ m.in. w:
¯aganiu, Sobiborze, Policach, Fromborku, S³upsku, Czarnoleskie, Wrzeœni, Salonikach, Berlinie.
Ze zbiorów MBP w £obzie. Foto
wspó³czesne: E. Szymoniak.

Kampania - „Warto Byæ Dobrym”
„Dobrzy ludzie zawsze dysponuj¹
czasem dla innych” - akcja pod has³em: Warto Byæ Dobrym w SP Resko
„Warto Byæ Dobrym” to najwiêksza, interdyscyplinarna kampania
edukacyjna w Polsce, kreuj¹ca u dzieci dobre postawy, ucz¹ca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuæ i praw,
a tak¿e premiuj¹ca zachowania prospo³eczne i wolontariat jako drogê do
samorealizacji.
Akcja wymyœlona i organizowana
przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Szko³a”, zosta³a zainicjowana 10 lat
temu w œl¹skich szko³ach. W roku
szkolnym 2011/2012, wprowadzona
zostaje nowa, rozbudowana formu³a i
zwiêkszony zasiêg do 1500 placówek,
bêd¹cych cz³onkami Stowarzyszenia.
Daje to grupê 500 000 dzieci i ok. 1 000
000 rodziców.
Nagrod¹ g³ówn¹ w Konkursie dla
Uczestników ka¿dej szko³y jest rower

marki KROSS, o wartoœci ok. 1000 z³,
ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenia „Przyjazna Szko³a”.
G³ównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych, który ka¿da
szko³a prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z t¹ sam¹
nagrod¹ g³ówn¹ - rowerem górskim.
Ka¿da szko³a, która weŸmie
udzia³ w akcji, otrzyma od firmy FORMAT zestaw edukacyjnych programów multimedialnych do wyposa¿enia biblioteki szkolnej - Akademia
Umys³u cz. 2, w sk³ad którego
wchodz¹ 3 programy: PAMIÊÆ,
KONCENTRACJA, SZYBKIE CZYTANIE. Zawarte w nich æwiczenia
zwiêkszaj¹ zdolnoœæ zapamiêtywania, wspomagaj¹ koncentracjê oraz
sprawne czytanie u dzieci i m³odzie¿y.
Kampania ta realizowana jest w
szkole, bo to miejsce najwiêkszej ak-

tywnoœci m³odzie¿y, oraz przestrzeñ,
gdzie dokonuje siê wymiana pogl¹dów
o œwiecie rzeczywistym. To nie tylko
miejsce zdobywania wiedzy lecz œrodowisko gdzie kszta³tuj¹ siê postawy m³odych ludzi.
Zasady konkursu
Finaliœci z poszczególnych klas
(po jednej osobie na klasê) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieœników ze spo³ecznoœci danej klasy, spoœród tych dzieci, które przystêpuj¹c do
akcji na pocz¹tku semestru zobowi¹¿¹
siê do wype³nienia zadañ w 3 obszarach i to zobowi¹zanie zrealizuj¹:
- pomoc drugiemu cz³owiekowi;
- zaanga¿owanie w œrodowisko
klasy, szko³y, spo³ecznoœæ lokalna;
- dzia³ania globalne na rzecz praw
cz³owieka i ochrony œrodowiska.
Ka¿de dziecko, które wype³ni
swoje zobowi¹zanie, otrzyma cz³onkostwo w OKI Klubie, który zosta³

powo³any, by promowaæ i identyfikowaæ m³odzie¿ bêd¹cej przyk³adem dla
innych.
G³ówne cele akcji to:
- wyzwolenie w m³odych ludziach
mody na dobro, oraz uœwiadomienie,
¿e warto byæ dobrym, a tym dobrem
mo¿na zara¿aæ innych nawet starszych;
- pokazanie dobra i wolontariatu
jako wartoœci, œwietnej zabawy i drogi
do samorealizacji;
- docenienie odpowiedzialnego i
pomocnego zachowania wobec drugiego cz³owieka, spo³ecznoœci lokalnej, œwiata.
Mamy nadziejê, ¿e takim rowerem
- widocznym na zdjêciu - odjedzie
któryœ z uczniów Szko³y Podstawowej
w Resku.
Rozsiewaj wokó³ siebie ziarenka
dobroci. Ile z siebie dajesz - tyle do
ciebie wróci”.
(szk)
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(Nie)trzeŸwy poranek w £obzie

(£OBEZ) Policjanci z £obza
przeprowadzili rano akcjê TrzeŸwy Poranek na terenie miasta.
Kilka dni temu o poranku policjanci z £obza przeprowadzili kontrolne dzia³ania maj¹ce na celu
ujawnienie kieruj¹cych pod wp³ywem lub po spo¿yciu alkoholu.
Dzia³ania te obejmowa³y ca³e miasto. W trzech punktach mundurowi
sprawdzali trzeŸwoœæ wszystkich
wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych z
miasta.
W czasie niespe³na trzy godzinnej akcji policjanci zatrzyma-

li trzech nietrzeŸwych kierowców,
jad¹cych samochodami pod wp³ywem alkoholu oraz 2. po spo¿yciu
wysokoprocentowych trunków.
Mundurowi skontrolowali ponad
280 kierowców, zatrzymali 3 prawa jazdy oraz 4 dowody rejestracyjne.
To ju¿ kolejna taka akcja przeprowadzona na terenie powiatu
³obeskiego. Jej wyniki wskazuj¹ na
to, ¿e tego typu dzia³ania s¹ konieczne aby wyeliminowaæ z ruchu kierowców postêpuj¹cych nieodpowiedzialnie i wsiadaj¹cych do pojazdu pod wp³ywem alkoholu. (kp)

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 28.2.2012 r.

OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie na wsi – Zakrzyce (gm. £obez) lub zamieniê z
dop³at¹ na mieszkanie w £obzie.
Tel: 661374570

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.

Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352

Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806

Mieszkanie do wynajêcia w £obzie.
2 pokoje. Tel: 604403764.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie, tel: 880085176
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka sprzeda mieszkanie 3
pokojowe, 58 mkw. Bli¿sze informacje tel: 913971515
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
49 mkw. w Dalnie, parter. Tel. 669
947 364

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfic, tel:
694613202
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

Region

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe w Nowogardzie, 2
pokoje, 55 mkw. Cena 125.000 z³,
tel: 668927296

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

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

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych
na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i
internetu. Tel: 691014733
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

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

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg. Tel
(rano i wieczorem): 913976423.

Do wynajêcia budynek us³ugowohandlowo- mieszkalny w centrum
£obza. Budynek z przeznaczeniem
na biura, sklepy, gabinety. Tel:
604403764.
Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Drawska, pl. Konstytucji 6, 18
mkw. Tel: 943632039, 796606351.

PRACA
Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Powiat ³obeski
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka w Wêgorzynie zatrudni
pracownika na stanowisku wiceprezes - ksiêgowy. Wymagane wykszta³cenie co najmniej œrednie,
znajomoœæ rachunkowoœci i finansów, umiejêtnoœæ zarz¹dzania, znajomoœæ obs³ugi komputera. Podania wraz z CV nale¿y sk³adaæ w
Spó³dzielni Wêgorzynianka w Wêgorzynie ul. Runowska 20/2 do dnia
15.03.2012 r. Praca w niepe³nym
wymiarze godzin. Tel: 913971515
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

Str
Str.. 15
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kupiê wózek dzieciêcy najlepiej 3 w
jednym. Tel. 667 329 389

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Sprzedam silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

MATRYMONIALNE
Powiat ³obeski
Proszê o kontakt sympatyczn¹
pani¹, z któr¹ rozmawia³em przy
kasie w biedronce, w £obzie
25.02.2012 r. (sobota) o godzinie
12:30. Tel: +495258401

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

Biuro og³oszeñ
Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349
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Goœæ numer 1 Gali Sportu Powiatu £obeskiego

Marian Woronin - najlepszy sprinter
w historii polskiej lekkiej atletyki
Zawodowy sport sta³ siê obecnie
przemys³em, w którym najwa¿niejsz¹ motywacj¹ s¹ pieni¹dze.
Gdy ja zaczyna³em karierê, to œcigaliœmy siê o kryszta³owe puchary, rywalizowaliœmy, by byæ po prostu lepszymi. Dla nas najwa¿niejsza by³a
reprezentacja Polski, koszulka z Bia³ym Or³em - wspomina legendarny
polski sprinter Marian Woronin.
Kariera Mariana Woronina rozpoczê³a siê w iœcie sprinterskim
tempie: w 1976 roku zakwalifikowa³ siê do polskiej reprezentacji na
Igrzyska Olimpijskie w Montrealu.
Ekipa lekkoatletów jak zwykle stanowi³a mocne ogniwo tej dru¿yny.
- Po raz pierwszy mia³em na
wyci¹gniêcie rêki moich wielkich
bohaterów, Irenê Szewiñsk¹ czy
Bronka Malinowskiego. Dla nas,
m³odych biegaczy, byli najwy¿szymi autorytetami. Wielkim prze¿yciem by³a ju¿ sama mo¿liwoœæ przebywania w ich towarzystwie i podpatrywanie mistrzów przy pracy. W
sztafecie zajêliœmy 4. miejsce! Wybornie.
Worek z medalami
Do historii lekkiej atletyki wdar³
siê przebojem. Do dziœ wszyscy
pamiêtaj¹ datê - 9 czerwca 1984
roku. Podczas Memoria³u im. Janusza Kusociñskiego w Warszawie, po
jego rekordowym biegu na 100 m,
zegar wskaza³ dok³adny pomiar
9,992 sek. Zgodnie z przepisami
IAAF dotycz¹cymi zaokr¹glania
czasu, wynik zosta³ oficjalnie uznany jako 10,00 sek. Nowy rekord
Polski. Przez cztery lata by³ to rekord Europy.
- Czu³em siê wtedy w formie,
wiedzia³em, ¿e mogê szybciej pobiec, ale nie myœla³em, ¿e padnie
taki wynik - Na koñcówce wyraŸnie
odpuœci³em. Wynik móg³ byæ jeszcze lepszy.
W Montrealu Woronin wystartowa³ w sztafecie 4x100 m. Mog³oby
siê wydawaæ, ¿e dla dwudziestolatka zajêcie 4. miejsca by³o wielkim
sukcesem.
- I pewnie tak jest, ale jak mawiaj¹ - lepsze jest wrogiem gorszego. Mnie marzy³y siê medale, hymny, bycia jeszcze lepszym, szybszym - uœmiecha siê pod nosem by³y
sprinter. - W koñcu mia³em tylko 20
lat, mog³em wiêc pozwoliæ sobie
jeszcze na m³odzieñcze marzenia.
Ka¿dy ¿yciorys ma swój pocz¹tek - Mariana Woronina zaczyna siê
w roku 1956 w Grodzisku Mazowieckim.

- Moja mama opowiada³a mi, ¿e
krzycza³em najg³oœniej ze wszystkich niemowlaków z oddzia³u po³o¿niczego, dlatego pracownicy
szpitala byli bardzo siê uradowali,
kiedy rodzice zabrali mnie do domu.
Gdy mia³em 3 lata, przeprowadziliœmy siê do Piastowa. Tam zaczê³a
siê przygoda ze sportem. Po raz
pierwszy poszed³em na zajêcia
Szkolnego Klubu Sportowego w
szkole podstawowej. I tak wszystko
siê zaczê³o. Od pocz¹tku najbardziej polubi³em biegi, zw³aszcza na
krótkich dystansach. Ta chwila podniecenia przed ka¿dym startem,
troszkê strachu, niepewnoœci. A potem ju¿ tylko jak najszybciej dobiec
do mety. Dystans 60 metrów w szkole podstawowej to by³a moja specjalnoœæ. Choæ muszê przyznaæ, ¿e
ca³kiem nieŸle radzi³em sobie tak¿e
na d³u¿szych dystansach.
Nauka - chyba rzecz
najwa¿niejsza
- Po szkole podstawowej poszed³em do technikum kolejowego. By³
pocz¹tek lat 70., a wtedy mundur
kolejarza
to
by³o
coœ.
Zawsze marzy³em o tym, by byæ
maszynist¹. Maszynist¹ wprawdzie
nie jestem, zosta³em specjalist¹ z
zakresu trakcji elektrycznej, ale do
dziœ z rozrzewnieniem wspominam
szko³ê œredni¹ - œmieje siê by³y lekkoatleta. Ukoñczy³em studia na
Akademii Wychowania Fizycznego
oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagielloñskim. Poniewa¿ ca³y czas kontynuowa³em karierê sportow¹, zainteresowa³ siê
moj¹ osob¹ Centralny Wojskowy
Klub Sportowy „Legia”. I tak ju¿
zosta³o. Do koñca kariery sportowej, do 1989 roku, by³em legionist¹.
Hektolitry potu t ylko ktoœ, kto
uprawia³ sport wie, ile pracy trzeba
wykonaæ, ¿eby do czegoœ dojœæ.
Sukcesy Mariana Woronina okupione zosta³ hektolitrami potu. Sprinterzy trenowali zim¹ w Zakopanem, a
latem w Spale. Na zgrupowania
wysokogórskie wyje¿d¿ali przewa¿nie do Font Romeu.
- Nie mieliœmy warunków, jakie
dzisiaj ma nawet pocz¹tkuj¹cy
sprinter. Jedliœmy to, co serwowano
akurat w sto³ówce. Najciê¿ej by³o w
stanie wojennym. Schabowy by³
rzadkoœci¹. Si³ê budowaliœmy przewa¿nie na kurczakach. Gdybym
mia³ zapewnione te œrodki, co maj¹
dzisiaj sprinterzy, to z pewnoœci¹
pobieg³bym z 0,2 sekundy, a mo¿e

wiêcej, szybciej. Inaczej budowa³bym si³ê, mia³bym masê cia³a
mniejsz¹ o 5-6 kilogramów, przy
wiêkszej podstawie si³owej, a co za
tym idzie lepsz¹ motorykê. Nie trenowa³bym na zmêczeniu. - wylicza
Marian Woronin. Wtedy nie by³o
kompleksowej odnowy biologicznej
i suplementacji. Na zgrupowanie jeden masa¿ysta przypada³ na kilkunastu sportowców. Na Zachodzie biegacze, jeszcze
w czasach mojej
kariery, mieli to zapewnione. Potrzebowali na osi¹gniêcie za³o¿enia treningowego jednego dnia, a ja trzech.
¯ycie po ¿yciu, teraz innym
pomaga zdobywac medale
- Zakoñczenie kariery przysz³o
nagle. Decyzjê podj¹³em, gdy nie
zosta³em powo³any do kadry na
Igrzyska do Seulu. Musia³em odnaleŸæ siê w „cywilnym” ¿yciu - wspomina legenda polskiego sprintu.
W 1989 roku rozpocz¹³ pracê
na rzecz sportu dzieciêcego i m³odzie¿owego. By³ wspó³za³o¿ycielem Fundacji Polskiej Lekkiej
Atletyki, która stawia³a sobie za cel
przede wszystkim propagowanie
sportu wœród dzieci i m³odzie¿y, a
tak¿e pomaganie m³odym zawodnikom w trudnych pocz¹tkach kariery seniorskiej.
- Wœród nich znalaz³y siê osoby,
które przynosi³y i przynosz¹ Polsce
medale na najwiêkszych œwiatowych imprezach: nie ¿yj¹ca ju¿
Kamila Skolimowska (mistrzyni
olimpijska w rzucie m³otem z Sydney), Monika Pyrek ( br¹zowa medalistka MŒ), Lidia Chojecka, Piotr
Œcigaczewski - d³ugo mo¿na by
wymieniaæ.
- Najbardziej dumny jestem z
zapocz¹tkowanych w po³owie lat
90-tych, z mojej inicjatywy,
Czwartków Lekkoatletycznych.
Jest to inicjatywa skierowana do
dzieci szkó³ podstawowych, które w
ten sposób od najm³odszych lat ucz¹
siê sportowej rywalizacji, a przy
okazji znakomicie siê rozwijaj¹.
Uwa¿am, ¿e sport jest bardzo wa¿nym elementem, który powinien byæ
obecny w ¿yciu ka¿dego z nas, ale
w³aœciwego znaczenia nabiera dopiero po w³¹czeniu go do projektów
profilaktyki i zapobiegania. Zdrowy
tryb ¿ycia, propagowany zw³aszcza
wœród m³odych, jest najlepsz¹ metod¹ oszczêdzania pañstwowych
funduszy.
£amanie „setki”
Nie sposób jednak, rozmawiaj¹c

z mistrzem, nie spytaæ, dok¹d pod¹¿a œwiat sprintu? Usain Bolt, jest
najszybszym cz³owiekiem na œwiecie. Jamajczyk podczas Mistrzostw
Œwiata w Berlinie wynikiem 9,58 o
0,11 sek poprawi³ w³asny rekord.
- To wspania³y rezultat, ale
moim zdaniem jest do poprawienia.
Czy przez Bolta? Usain jest o 10
centymetrów wy¿szy od Carla Lewisa, lepsz¹ motorykê. Ma szansê
pobiæ kolejny rekord. Jeœli bêd¹
korzystne warunki atmosferyczne,
sprzyjaj¹cy wiatr w dozwolonej granicy, dobra stawka sprinterów, co
wi¹¿e siê oczywiœcie z pieniêdzmi,
to Jamajczyk jest w stanie uzyskaæ
jeszcze lepszy wynik. Uwa¿am te¿,
¿e jest realna do prze³amania bariera 9,50 s. Z basenu Morza Karaibskiego bêdzie pochodzi³ nastêpca
Bolta. Maj¹ predyspozycje do biegania sprintów, tak jak Kenijczycy
do maratonów.
Bez dresu na sportowo
- W wolnych chwilach, staram
siê nadal utrzymywaæ formê: biegam, je¿d¿ê na rowerze i æwiczê na
si³owni. Kiedy z ¿on¹ znajdziemy
chwilkê czasu, wyje¿d¿amy do naszego domku na wsi, by tam rozkoszowaæ siê piêknem przyrody i cisz¹
- to najlepszy sposób na na³adowanie akumulatorów. Nasi dwaj synowie mieszkaj¹ w Pary¿u i rzadko siê
z nimi widujemy. Nie chodzê ju¿ na
co dzieñ w dresie, robi³em to przez
lata. Ale to nie szata zdobi cz³owieka. Sportowcem zostaje siê na ca³e
¿ycie. Tu wewn¹trz - by³y rekordzista Europy Marian Woronin k³adzie
d³oñ na sercu.
Rozmowê przeprowadzi³
Przemek Walewski
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Marian Woronin w Radowie Ma³ym
Marian Woronin, legenda polskiej lekkiej atletyki, przyj¹³ zaproszenie organizatorów V Gali Sportu
Powiatu £obeskiego i spotka siê na
uroczystej akademii z mieszkañcami Ziemi £obeskiej (2 marca w
Radowie Ma³ym).
Z r¹k Wielkiego Mistrza, rekordzisty Polski w biegu na 100 m, laureaci poszczególnych kategorii
konkursowych otrzymaj¹ symboliczne statuetki.
Osi¹gniêcia sportowe Mariana Woronina
- srebrny medalista olimpijski w
sztafecie 4x100 m - Moskwa 1980
- mistrz Europy w sztafecie
4x100 m - Praga 1978
- br¹zowy medalista Mistrzostw
Europy w biegu na 100 m - Ateny
1982
- rekordzista Polski i Europy w
biegu na 100 m - 10,00 sek (rekord
Europy przetrwa³ 4 lata),
- wielokrotny z³oty medalista
Halowych Mistrzostw Europy na 50
m lub 60 m,
- 15-krotny mistrz Polski w biegach na 100 m, 200 m i sztafecie
4x100 m.
Rekordy ¿yciowe Mariana
Woronina na stadionie

- bieg na 100 metrów: 10,00 sek
(rekord Polski) - 9.06.1984, Warszawa - bieg na 200 metrów: 20,49
sek - 1.06.1980, Warszawa w hali
- bieg na 60 metrów: 6,51 sek (rekord Polski) - 21.08.1987, Lievin
(Francja)
Jest najszybszym bia³ym biegaczem w historii œwiatowej lekkiej
atletyki na dystansie 60 m i 100 m.
W jego rekordowym biegu na 100 m
zegar wskaza³ dok³adny pomiar
9,992 sek. Zgodnie z przepisami
IAAF dotycz¹cymi zaokr¹glania
czasu, wynik zosta³ oficjalnie uznany jako 10,00 sek. Obecnie dzia³acz
sportowy, prezes Fundacji Polskiej
Lekkiej Atletyki. Marian Woronin
by³ inicjatorem Czwartków Lekkoatletycznych, najwiêkszej masowej
imprezy sportowej w kraju. Odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Orderem
Uœmiechu.
ZB
Foto: zawodniczki UKS Arbod
Dobra z Marianem Woroninem,
g³ównym organizatorem Czwartków
Lekkoatletycznych w Warszawie. Z
lewej: Milenka Sadowska z Dobrej srebrna medalistka Fina³ów Ogólnopolskich w biegu na 600 m.

Uczniowie Szko³y Podstawowej i Uczniowski Klub Sportowy
„Borko” w Starogardzie dziêkuj¹ Marianowi Woroninowi
za sprzêt lekkoatletyczny
Za kilka dni, tj. 2 marca, w Radowie Ma³ym w hali sportowej
Gimnazjum odbêdzie siê kolejna
Gala Sportu Powiatu £obeskiego.
Jej goœæmi bêd¹ wybitni sportowcy naszego kraju: Marian Woronin - rekordzista Europy w biegu
na 100 metrów, Henryk Wawrowski – 27-krotny reprezentant Polski w pi³ce no¿nej, Aleksandra
Lusina - dwukrotna mistrzyni
Polski w skokach przez przeszkody.
Cieszê siê bardzo, ¿e na Ziemi
£obeskiej bêdziemy goœcili Mariana Woronina, osobê szczególnie
blisk¹ i lubian¹ przez dzieci. To
dzieci odznaczy³y tego sportowca
Orderem Uœmiechu, to im przyrzek³
byæ zawsze pogodnym i radoœæ
przynosiæ (wœród sportowców Order Uœmiechu otrzyma³a jeszcze
tylko Otylia Jêdrzejczak).
Pod koniec lat 90. by³em w
Olimpijskim Oœrodku Szkolenia w
Spale na szkoleniu Prezesów
Uczniowskich Klubów Sportowych
sekcji lekkoatletycznych. Tu w Spale, w tym czasie byli obecni najwy-

bitniejsi polscy szkoleniowcy w lekkiej atletyce, jednym z wyk³adowców by³ tak¿e Marian Woronin. Po
zajêciach spotka³em siê z Marianem
Woroninem, aby porozmawiaæ miêdzy innymi o dzia³alnoœci Uczniowskich Klubów Sportowych, które
zaczyna³y dopiero powstawaæ i mia³y ogromne problemy ze sprzêtem
sportowym, którego brakowa³o
wszêdzie, a zw³aszcza w szko³ach
wiejskich. Marian Woronin pod
koniec naszej rozmowy wzi¹³ ode
mnie adres szko³y i obieca³, ¿e podeœle trochê sprzêtu. Myœla³em, ¿e
tradycyjnie (odby³em wiele takich
rozmów) wszystko skoñczy siê na
s³owach, s³owach, s³owach…. Za
kilka dni, przed budynek naszej
szko³y zajecha³ samochód z Warszawy. Jakie¿ by³o moje zdziwienie,
gdy okaza³o siê, ¿e przywióz³ sprzêt
lekkoatletyczny od Mariana Woronina dla uczniów naszej szko³y.
Wielka by³a radoœæ moja i uczniów,
gdy zobaczyliœmy nowiutki komplet p³otków lekkoatletycznych,
bloki startowe, zestaw do skoku
wzwy¿, pa³eczki sztafetowe, taœmy,

Marian Woronin
i Czes³aw Szawiel w Spale

stopery itp. Sprzêt ten jest wykorzystywany na zajêciach sportowych
przez uczniów Szko³y Podstawowej
w Stargardzie do dziœ i do dziœ pamiêtamy komu zawdziêczamy ten
wspania³y prezent. Panie Marianie

Woronin – jeszcze raz po latach
dziêkujemy.
Prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Borko” w Szkole
Podstawowej w Starogardzie
Czes³aw Szawiel
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V GALA SPORTU POWIATU £OBESKIEGO
"Najlepszy sportowiec 2011 roku"
Impreza odbêdzie siê 2 marca 2012
roku (pi¹tek) o godzinie 17,00 w
hali sportowej Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym.
Organizatorzy
Program V GALI SPORTU POWIATU £OBESKIEGO "Najlepszy sportowiec 2011 roku"
Impreza pod patronatem Starosty
£obeskiego.
1. Prezentacja olimpijczyków i wybitnych sportowców Polski
- Marian WORONIN - olimpijczyk,
br¹zowy medalista I.O. Moskwa
1980,
- Henryk WAWROWSKI - olimpijczyk, srebrny medalista I.O. Montreal 1976
- reprezentanci Polski w pi³ce no¿nej z lat 80. i 90.
2. Wrêczenie statuetek najlepszym
sportowcom Powiatu £obeskiego w
7 kategoriach
3. Wyró¿nienie: Ambasador sportu
Ziemi £obeskiej Nagroda specjalna
Starosty £obeskiego
4. Oprawa artystyczna HD Dance
Studio Szczecin - formacja taneczna, uczestnicy programu TVN "Mam talent" Agata Brzózka - wystêp wokalny
5. Uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 w Radowie Ma³ym
6. Mecz pi³ki no¿nej halowej REPREZENTANCI POLSKI z lat 80. i 90. LKS RADOWIA Radowo Ma³e
7. Mecz pi³ki no¿nej halowej
POGOÑ WOMEN Ekstraklasa Kobiet - LKS RADOWIA Radowo Ma³e
V Gala Sportu Powiatu £obeskiego
Lista nominowanych osób w 7 kategoriach.
Kategoria:
NAJLEPSZY SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
- Jakub Bodys
- Kinga Borysiak
- Kacper Chodyna
- Dominik Ernst
- Karolina Gajewska
- Rafa³ Kasicki
- Grzegorz Latocha
- Marcin £achañski
- Karolina Puch
- Patrycja Szutkowska
- Anna Turzyñska
- Rafa³ Tyrañski
- Roksana Wróbel

Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szko³a Podstawowa Dobra
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Szko³a Podstawowa Be³czna
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki
Szko³a Podstawowa Starogard
Szko³a Podstawowa Siedlice
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Szko³a Podstawowa Resko

Kategoria:
NAJLEPSZY SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y GIMNAZJALNEJ
- Patrycja Florczak
Gimnazjum Dobr - lekka atletyka
- Ryszard Rzepecki
Gimnazjum Dobra - lekka atletyka
- Maria Kusiewicz
Gimnazjum Resko - lekka atletyka
- Micha³ Pniewski
Gimnazjum Resko - karate, lekka atletyka
- £ukasz £achañski
Gimnazjum Wêgorzyno - lekka atletyka
- Ernestyna JóŸwiakowska Gimnazjum Wêgorzyno - lekka atletyka
- Aleksandra Romej
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
- lekka atletyka
- Pawe³ Molenda
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez

- Aleksandra Brzeziñska
- Patryk Wiœniowski

- pi³ka no¿na, lekka atletyka
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
- koszykówka
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
- pi³ka nozna

Kategoria:
NAJLEPSZY SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ
- Aneta Gromek
Zespó³ Szkó³ Resko - lekka atletyka, pi³ka no¿na
- Kamil Oleszkiewicz Zespó³ Szkó³ Resko - pi³ka no¿na
- And¿elika Lewicka Zespó³ Szkó³ £obez - koszykówka, lekka atletyka
- Patryk Pañka
Zespó³ Szkó³ £obez - pi³ka no¿na, szachy
Kategoria:
NAJLEPSZY SPORTOWIEC GIER ZESPO£OWYCH
- Aleksandra Przygodzka UKS Mini Gier Radowo - Ma³e koszykówka
- Piotr Grochulski
Sarmata Dobra - pi³ka no¿na
- Jacek Ko³dyj
Sparta Wêgorzyno - pi³ka no¿na
- Marcin Leszczyñski
Jastrz¹b £osoœnica - pi³ka no¿na
- Dawid Ryba
Mewa Resko - pi³ka no¿na
- Micha³ Tchurz
Œwiatowid £obez - pi³ka no¿na
- Marcin Stosio
Radowia Radowo Ma³e - pi³ka mno¿na
- Henryk £uczak
Sarmata Dobra - pi³ka no¿na oldboje
- Marian Œliwiñski
Radowia Radowo Ma³e - pi³ka no¿na oldboje
- Mariusz Poniewiera
Œwiatowid £obez pi³ka - no¿na oldboje
Kategoria:
NAJLEPSZY ANIMATOR SPORTU I REKRACJI
- Renata Czerwiñska
gmina Resko
- Adrian Ma³y
gmina Radowo Ma³e
- Bogumi³a Organka
gmina Wêgorzyno
- Janusz £ukomski
gmina Dobra
- Mariusz W³odarz
gmina £obez
- Rafa³ Szyliñski
gmina £obez
- Tadeusz Sikora
gmina £obez
Kategoria g³ówna:
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO w 2011 roku
Nominowani do nagrody (o wyborze 3 najlepszych zadecyduje Kapitu³a
Konkursowa):
- Mateusz Gunera UKS Be³czna - lekka atletyka, siatkówka, badminton,
- Kinga Borysiak UKS Arbod Dobra - lekka atletyka,
- Milena Sadowska UKS Arbod Dobra - lekka atletyka,
- Justyna Romej
Olimp £obez - lekka atletyka,
- Marek Ciechañski TKKF B³yskawica - kolarstwo, maratony szosowe.

Ostatnie dni g³osowania

KOPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu wed³ug kibiców
………………………………………………………….....……………….
(moja kandydatura - nazwisko imiê sportowca)
Nazwisko i adres Czytelnika:
……………………………………………………..........…………………
…………………………………………………..........……………………
Kupony mo¿na przynosiæ lub przesy³aæ do redakcji do czwartku do
godziny 15.00.
Tygodnik £obeski, ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez
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Radowianki mistrzyniami Powiatu
£obeskiego w minikoszykówce
(RADOWO MA£E) We wtorek,
21. lutego 2012 r., dziewczêta naszego powiatu rozegra³y turniej
minikoszykówki w ramach Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej.
Do Radowa Ma³ego przyjecha³y
reprezentacje czterech szkó³ podstawowych:
SP nr 1 £obez - opiekun Anna
Poczykowska-Œwirska
SP nr 2 £obez - opiekun pan
Andrzej Jurzysta
SP Resko - pani Monika Znamierowska
SP Wêgorzyno - pan Dariusz
Czajka
SP Radowo Ma³e - Miros³aw
Budzyñski
Turniej otworzy³a dyrektor
Szko³y Pani Ewa Radanowicz,
¿ycz¹c dziewczêtom sportowej
walki fair play. Pierwsze na parkiet wysz³y dziewczêta z Radowa i
Reska, m³ode zawodniczki goœci
pokaza³y na boisku bardzo dobre
przygotowanie do turnieju. Sprawnie przeprowadza³y ataki i szybko
przechodzi³y do obrony. Mimo dobrej gry reprezentacji SP Resko,
dziewczêta z Radowa kontrolowa³y
ca³y przebieg spotkania, wygrywaj¹c mecz 44:2.
Nastêpny mecz rozegra³y reprezentacje SP Wêgorzyno - SP NR 2
£obez. Mecz przebiega³ pod dyktando dziewczynek z Wêgorzyna,
które wygra³y to spotkanie.

Kolejny mecz turnieju rozegra³y
reprezentacje SP Radowo - SP 1
£obez, który zakoñczy³ siê wygran¹
dru¿yny z Radowa 48 do 8.
W meczu fina³owym reprezentacja Radowa pokona³a Wêgorzyno
28:10. To zwyciêstwo da³o awans
gospodyniom do rozgrywek regionalnych.

Turniej bryd¿a
sportowego o Puchar
Starosty £obeskiego
TKKF B³yskawica w £obzie
zaprasza na otwarty Turniej Bryd¿a
Sportowego o Puchar Starosty
£obeskiego.
Turniej odbêdzie siê w dniu 4
marca 2012r. o godz. 10:00 w £obeskim Domu Kultury w £obzie.
Zg³oszenia do udzia³u w turnieju telefonicznie na numer
507778613 do dnia 2 marca 2012r.
Op³ata startowa 15 z³ od zawodnika. M³odzie¿ ucz¹ca siê 5 z³ od
zawodnika.
Tradycyjnie wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymaj¹ drobne upominki.
W czasie turnieju zapewniamy

Wyniki koñcowe turnieju
1. SP Radowo Ma³e
2. SP Wêgorzyno
3. SP Resko
4. SP 2 £obez
5. SP 1 £obez
Zwyciêska reprezentacja szko³y
w Radowie Ma³ym gra³a w sk³adzie:

Zimowa Wêdrówka Piesza
nad jezioro Che³m
-

kawê, herbatê oraz ciep³y posi³ek.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
(www.tkkf-lobez.pl;
adamku@vp.pl)

Karolina Gajewska, Klaudia Taborska, Pamela Jemilianowicz, Adrianna Bujnowska, Karolina Kamiñska,
Kamila Przygocka, Aneta Lewandowska, ¯aneta Niczman, Natalia
Szczepañska, Monika Hlib, Kinga
Dobrzañska i Jagoda Lorent.
Turniej sêdziowa³a sêdzina
PZKosz. Izabela Lorent.
(o)

Niedziela, 4 marca 2012 r.
zbiórka - £obez, godz. 10:00, skwer przy fontannie
trasa: £obez - patelnia Jahna - œcie¿ki leœne - most na szosie
£obez-Unimie - prawie Unimie - Góra Che³m - jezioro Che³m,
hubertówka - przystañ kajakowa nad Reg¹ (okolice Unimia) - £obez
Dystans: 11 km
zakoñczenie - godz. 15:00
wêdrówkê prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut
zrzuta: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki); cz³onkowie TKKF £obez
(sk³adka 2012) i osoby niepe³noletnie - ulga 50 %
ognisko turystyczne - hubertówka nad jeziorem Che³m
zapewniamy posi³ek i napoje
w trakcie wêdrówki k¹piel morsów w przerêbli
organizator: TKKF "B³yskawica" £obez - sekcja turystyki pieszej
informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl

Wêdrówka odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe. Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby
nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
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Galeria tygodnika

Bartuœ z rodzicami i chrzestnymi
Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

