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V POWIATOWA GALA SPORTU

Justyna Romej najlepszym
sportowcem Powiatu
£obeskiego 2011 roku

100 lat pani Józefy
Paduch z Wêgorzyna
Myœl¹ o utworzeniu
zespo³u szkó³ w Resku
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.

12 lutego 2012 r. pani
Józefa Paduch
zamieszka³a w Wêgorzynie
obchodzi³a 100-lecie
urodzin. Z tej okazji
w koœciele parafialnym
w Wêgorzynie odby³a siê
uroczysta msza œwiêta.
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Rolnicy, tak¿e z naszego powiatu,
protestowali w Szczecinie
(REGION). W minionym
tygodniu ulicami
Szczecina przesz³a
demonstracja, w której
udzia³ wziê³o oko³o
tysi¹c rolników.
Przyjechali do stolicy
województwa, aby
zaprotestowaæ przeciw
polityce pañstwa, która
negatywnie wp³ynie nie
tylko na standard ¿ycia
rolników, ale i
doprowadzi do upadku
kolejnych ga³êzi rynku.
Protestuj¹cy przeszli przed siedziby wojewódzkie partii PO i PSL,
Urzêdu Wojewódzkiego oraz Agencji Nieruchomoœci Rolnych. W proteœcie brali równie¿ udzia³ rolnicy z
naszego powiatu.
Swoje niezadowolenie rolnicy
wyrazili na trzech p³aszczyznach:
gminnej – za znacznie podniesione
podatki rolne, choæby w gminie
Resko, gdzie radni przeg³osowali
maksymaln¹ kwotê podatku; na
p³aszczyŸnie wojewódzkiej - za
wprowadzenie stref OSN oraz na
p³aszczyŸnie rz¹dowej - za pomys³y
rz¹du dotycz¹ce sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne rolników na
2012 r. Sk³adka ma wynosiæ 1 z³
miesiêcznie za ka¿dy pe³ny hektar
przeliczeniowy w gospodarstwie
rolnym. W gospodarstwach poni¿ej
6 ha zap³aci j¹ KRUS, a powy¿ej 6
ha - rolnik.
Kolejn¹ kwesti¹, która bulwersuje rolników, to wysokie ceny gruntów. Domagaj¹ siê wiêc zmian w
gospodarowaniu pañstwow¹ ziemi¹.
Nie uda³o im siê spotkaæ ani z wojewod¹ ani jego zastêpc¹; bowiem byli
nieobecni. Spotkanie zosta³o ustalone na poniedzia³ek 5 marca.
Julian Sierpiñski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
spotka³ siê w tej sprawie z wojewod¹
zachodniopomorskim i przekaza³
mu petycje od rolników. Czêœæ z
nich bêdzie zaadresowana do wojewody, czêœæ do rz¹du. Podczas spotkania bêd¹ omawiane poszczególne ¿¹dania Niektóre bowiem kwestie, z którymi nie zgadzaj¹ siê rolnicy, mo¿na rozwi¹zaæ w urzêdzie
wojewódzkim. Chc¹ poparcia wojewody, które wynika ze spotkañ konsultacyjnych. Chodzi tutaj przede
wszystkim o zamiar wprowadzenia
a¿ oœmiu obszarów OSN. Obszary

szczególnie nara¿one maj¹ byæ
wprowadzone na terenach, gdzie
jest gleba najwy¿szej jakoœci i gdzie
prosperuj¹ najlepsze gospodarstwa
rolne, czyli m.in powiaty: stargardzki, choszczeñski, pyrzycki, gryfiñski
Obszary te wprowadza siê zarz¹dzeniem dyrektora KREW.
Skutkiem wprowadzenia jest utrudniona produkcja rolna, a sami rolnicy trac¹ dop³aty unijne. Tym samym
województwo traci ogromne pieni¹dze, albowiem rolnicy s¹ ogromn¹
si³¹ nabywcz¹; wystarczy podaæ, ¿e
od 2004 roku do koñca czerwca
2011 roku rolnicy kupili 33 tysi¹ce
ci¹gników, rozwijaj¹ koniunkturê,
kupuj¹c dodatkowo œrodki ochrony
roœlin, narzêdzia, nasiona itp. Dop³aty unijne wspomagaj¹ pobudzanie rynku, inwestowanie przez gospodarstwa rolne w infrastrukturê.
- Dlaczego na rolników nie patrzy siê jak na ma³e przedsiêbiorstwa, tylko na osobê – rolnika? Inwestujemy w kraj, w spo³eczeñstwo.
Wprowadzenie OSN to jest dyrektywa Unii Europejskiej, badania
by³y wykonywane wiele lat temu i
nie s¹ ju¿ wiarygodne i aktualne. Nie
ma ju¿ zbêdnego azotu, ani zlewni
do rzek, nie ma ju¿ degradacji azotanowej. Zgodnie z dyrektyw¹ jest
to zapobieganie na przysz³oœæ. To
jest niepotrzebne, rolnik gospodaruj¹cy na ziemi nie dopuœci do zdegradowania i wyja³owienia ziemi.
Jeœli kwoty mleczne maj¹ funkcjonowaæ tylko do 2014 roku, to
w³aœnie powiaty m.in. stargardzki
(Witkowo), choszczeñski, pyrzycki, gryfiñski znacznie to odczuj¹, bo
gospodarstwa zajmuj¹ siê produkcj¹ mleczn¹. Dodatkowo jeszcze OSN. Rolnicy bêd¹ musieli
wy³o¿yæ bardzo du¿o pieniêdzy w
postaci nowych zbiorników na gnojownicê. Rolnicy maj¹ zbiorniki, ale
chodzi o normy unijne.
Gdy zostan¹ cofniête kwoty
mleczne, to rolnicy zrezygnuj¹ z
produkcji mleka. Stanie siê tak, jak
sta³o siê ju¿ w innych ga³êziach
gospodarki krajowej; zosta³y ju¿
zlikwidowane ma³e mleczarnie i
rzeŸnie. Niemcy maj¹ ogromne mleczarnie i tylko czekaj¹ na takie posuniêcia, wówczas bêd¹ mieli tu
wolny rynek i ¿adnej konkurencji.
Dotychczas w województwie
zachodniopomorskim by³ jeden
OSN, s¹ to koszty zwi¹zane ze szkoleniami, kontrolami – za to wszystko trzeba zap³aciæ urzêdnikom. Teraz dyrektor Regionalnej Gospodarki Wodnej chce stworzyæ osiem
nowych. Jak t³umaczy³, z tego tytu³u

urz¹d nie poniesie ¿adnych kosztów, jednak rolnicy – ogromne.
Zada³em mu pytanie; mamy jeden OSN, istnieje on kilka lat. Ile
musia³by bud¿et dop³aciæ, aby po
wejœciu OSN zrównowa¿yæ koszty
rolnikom, tak aby oni wyszli na zero.
Uzyska³em odpowiedŸ, ¿e 59 milionów z³. Tyle musia³by ponieœæ bud¿et, aby podmioty gospodarcze nie
ponios³y kosztów. W takiej strefie
gospodarstwa trac¹ p³ynnoœæ. Jestem zwolennikiem dbania o grunty
rolne, ale nie nale¿y doprowadzaæ
do bankructw. Bêdziemy chroniæ
rolników, którzy dostali „nagrodê”
za to, ¿e maj¹ najlepsze gospodarstwa rolne, prezent – twarde prawo.
OSN ma powstaæ na najlepszej
ziemi w województwie zachodniopomorskim. Dyrektywa obejmuje
ca³y kraj i strefy OSN nie musz¹
powstawaæ w naszym województwie. Wytypowano najlepsze ziemie, czyli najlepsze grunty i najlepszy mikrokolimat. Mamy elitê rolników najlepiej wykszta³conych –
powiedzia³ Julian Sierpiñski prezes
ZIR.
Nim dosz³o do protestu, 10 lutego poœwiêcono posiedzenie Zarz¹du ZIR sprawie projektu Rozporz¹dzenia Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w sprawie okreœlenia
wód wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze Ÿróde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie
nara¿onych, z których odp³yw azotu
ze Ÿróde³ rolniczych do tych wód
nale¿y ograniczyæ. Podczas posiedzenia, w którym wziêli udzia³ m.in.
przedstawiciele RZGW oraz ZODR
w Barzkowicach, ANR, wójt gminy
Dolice, rady powiatowe ZIR, Spó³dzielnia Agrofirma Witkowo, przedyskutowano zasadnoœæ ustalania
nowych stref OSN na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Strona rolnicza zakwestionowa³a
dobór miejsc pomiarów, interpretacjê wyników, niedostateczn¹ iloœæ
informacji i konsultacji oraz negatywne konsekwencje dla producentów rolnych.
Zarz¹d ZIR negatywnie odniós³
siê ponadto do ograniczenia niektórych dop³at dla rolników w ramach
tzw. modulacji zak³adanej w rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o p³atnoœciach w ramach
systemów wsparcia bezpoœredniego
oraz niektórych innych ustaw. Po
poœpiesznym wprowadzeniu obci¹¿eñ zwi¹zanych ze sk³adk¹ zdrowotn¹, to kolejne w tym roku uderzenie w producentów rolnych.
MM
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Kobieta
Kobieto – pozwól, ¿e o Tobie dzisiaj
wspomnê
Ty co ¿ycie nam os³adzasz
Wnosisz wszêdzie radoœæ ¿ycia
Powiedz – jak¹ moc¹ w³adasz?
Kobieto ma³y uœmiech Twój wystarczy
Aby ¿yæ w radoœci pewien czas
Tam gdzie jesteœ, jest weso³o
Powiedz, sk¹d Ty tyle si³y masz?
Kobieto Ty kierujesz naszym ¿yciem
Które idzie w dobr¹ stronê
Tam gdzie jesteœ, s³onko œwieci
A przy Tobie mi³e dzieci.
Cz³owiek smutny jest bez Ciebie
Z³oœæ, z³e czyny nas ogarn¹
A jak jesteœ razem z nami
Jest szczêœliwie, mi³o, gwarno.
Zostañ z nami, b¹dŸ szczêœliwa
Bêdziemy czuli siê jak w niebie
A w Dniu Kobiet Ci dziêkujê
I ten wierszyk œlê dla Ciebie.

Kazimierz Ziêba £obez,
8 marca 2012.
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Fikcyjne uprowadzenie
Policjanci z £obza
szukali tydzieñ temu
32 letniego mê¿czyzny,
który wed³ug zg³oszenia
zosta³ uprowadzony
i pobity.
Do zdarzenia dosz³o 28 lutego,
przed godzin¹ 15.00. Do Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zg³osi³a siê mieszkanka gminy, która
poinformowa³a, ¿e jej konkubent
zosta³ porwany, wywieziony i potrzebuje natychmiastowej pomocy.
W trakcie dalszej rozmowy ze zg³aszaj¹c¹ ustalono, ¿e mê¿czyzna
wygra³ w sobotê w Multilotku ponad 6.000 z³otych. Czeœæ tych pieniêdzy mia³ przelaæ na konto konkubiny. Przyjechali razem do banku,
aby
sprawdziæ ten przelew. Po pewnym czasie mê¿czyzna poszed³ do
sklepu i œlad po nim zagin¹³. Konkubina mê¿czyzny wielokrotnie wydzwania³a do przyjaciela, który po
kilkunastu próbach odebra³ telefon
mówi¹c, ¿e prosi o pomoc, ¿e nieznane osoby wywioz³y go samochodem i nie wie gdzie jest.
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Czujny sen
policjantów
(RESKO) Policjanci z Reska,
bêd¹cy poza s³u¿b¹, zatrzymali 23
letniego mieszkañca miasta, który
w³ama³ siê do samochodu.

Policjanci natychmiast podjêli
czynnoœci poszukiwawcze, w których bra³o udzia³ 14 funkcjonariuszy oraz u¿yto œmig³owca s³u¿bowego z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie. Po godzinie
19.00 funkcjonariusze odnaleŸli
zaginionego mê¿czyznê, który - jak
siê okaza³o - zmyœli³ ca³e zajœcie.
Zaplanowa³ bowiem, ¿e nie przeleje konkubinie tych pieniêdzy i ok³amie j¹, ¿e zosta³ uprowadzony. Po
wypiciu wiêkszej iloœci alkoholu
mê¿czyzna zasn¹³ na polu. Obudzi³
go warkot lataj¹cego œmig³owca, a
w oddali zobaczy³ radiowozy. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do wytrzeŸwienia. Na drugi dzieñ popo³udniu wyjaœni³ okolicznoœci tego zajœcia. Okaza³o siê bowiem, ¿e nie ma
¿adnej wygranej i nigdy jej nie by³o.

29 lutego, po godzinie 3 nad ranem, ma³¿eñstwo policyjne z Reska
us³ysza³o ha³as i donoœne dŸwiêki
dochodz¹ce z zewn¹trz. Ha³as by³
na tyle g³oœny, ¿e obudzi³ policjantów, którzy wyjrzeli przez okno.
Zauwa¿yli, jak m³ody mê¿czyzna
metalowym koszem na œmieci uderza w okno zaparkowanego nieopo-

dal samochodu marki VW Transporter.
Policjanci natychmiast wybiegli
z domu. Gdy byli ju¿ bardzo blisko,
zauwa¿yli, jak ten sam mê¿czyzna
próbuje wejœæ do œrodka auta, by coœ
z niego zabraæ. Na widok biegn¹cych w jego kierunku osób, w³amywacz zacz¹³ uciekaæ. Policjanci
goni¹ go i po chwili zatrzymuj¹.
23 letni mieszkaniec Reska zosta³ osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³ zarzut z art. 279 KK.
(kp)

Wybrali referenta do spraw
ksiêgowo-kadrowych
(DOBRA) Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Dobrej poinformowa³a o rozstrzygniêciu konkursu na stanowisko referenta do
spraw ksiêgowo-kadrowych.
W wyniku przeprowadzonej
procedury naboru na stanowisko

referenta do spraw ksiêgowo - kadrowych zosta³a wybrana pani Marzena Skorupska z Tuczy.
PJ
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Cztery w³amania
w Starogardzie
(STAROGARD) W okresie od
28 do 29 lutego 2012 r. w Starogardzie, nieznani na chwilê obecn¹
sprawcy, w³amali siê do czterech
pomieszczeñ gospodarczych.
Z³odzieje z pierwszego pomieszczenia, po uprzednim wy³amaniu k³ódki, skradli kosiarkê ¿y³kow¹, myjkê ciœnieniow¹, przewody i przed³u¿acze. Suma strat wynosi 500 z³. Z drugiego pomieszczenia
sprawcy zabrali silnik akumulatorowy do ³ódki, dwie wêdki z ko³owrot-

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

kiem, szlifierkê k¹tow¹ i sto³ow¹,
trzy wiertarki, strugarkê, spawarkê
elektryczn¹, dwie wkrêtarki oraz
kosiarkê spalinow¹. Suma strat wynosi 3.740 z³.
Po w³amaniu siê do trzeciego
pomieszczenia sprawcy skradli pi³ê
spalinow¹ Husqvarna, szpadle
ogrodowe, wyci¹garki do ogrodzeñ.
Straty wynios³y 950 z³.
Do ostatniego z pomieszczeñ
sprawca dosta³ siê wy³amuj¹c k³ódkê. Ukrad³ pi³ê spalinow¹ Husqvarna i wyrzynarkê wartoœci 350 z³. (kp)

Kolejne kontrole trzeŸwoœci
kierowców

(WÊGORZYNO) Wczoraj o
poranku policjanci z £obza i Wêgorzyna przeprowadzili kolejne
ju¿ dzia³ania kontrolne pn. TrzeŸwy Poranek, które swoim zasiêgiem objê³y gminê Wêgorzyno.
W czasie dzia³añ mundurowi
skontrolowali ponad 180 pojazdów,
ujawnili dwóch kieruj¹cych, którzy
z³amali sadowy zakaz prowadzenia

wszelkich pojazdów wydany przez
³obeski s¹d, zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych z powodu usterek technicznych. Policjanci na³o¿yli tak¿e 16 mandatów karnych
kredytowych i zatrzymali dwóch
kieruj¹cych po spo¿yciu alkoholu.
Podobne dzia³ania bêd¹ przeprowadzane cyklicznie w innych
gminach powiatu ³obeskiego. (kp)

Fundusze na targowiska
(SZCZECIN) Od 7 do 30 marca
2012 r. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego
prowadziæ bêdzie nabór wniosków
o przyznanie pomocy dla dzia³ania
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki
i ludnoœci wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub
wyposa¿enia targowiska sta³ego.
Dzia³anie objête jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 i wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej
w zakresie budowy, przebudowy,

remontu lub wyposa¿enia targowiska sta³ego. Wysokoœæ limitu œrodków finansowych dostêpnych na
realizacjê
dzia³ania
wynosi
11.178.495 z³.
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w terminie od 7 do 30 marca
2012 r. w sekretariacie Wydzia³u
Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego przy ul. Starzyñskiego 1 w Szczecinie. Formularze wniosków dostêpne s¹ na stroniewww.prow.wzp.pl
Szczegó³owe informacje: tel.
913129300.
(UM)
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Do s¹du do Drawska Pomorskiego?

Rozkruszanie samorz¹dnoœci
(POWIAT). Powiat drawski
oraz gmina Drawsko Pomorskie
bez konsultacji z powiatem ³obeskim oraz £obzem uchwalili, i¿ s¹
za po³¹czeniem s¹du drawskiego
z s¹dem ³obeskim i takie stanowisko przedstawili Ministrowi
Sprawiedliwoœci. Starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski rozmawia³ w
tej sprawie z prezes S¹du Okrêgowego w Szczecinie.
Zdaniem starosty ³obeskiego
rozpoczêcie jakichkolwiek rozmów
czy dzia³añ w kierunku po³¹czenia
siê z Drawskiem Pomorskim to rozmowa o dezintegracji powiatu ³obeskiego, który powsta³ w okreœlonych okolicznoœciach. Uwa¿a, ¿e
przynale¿noœæ do Drawska Pomorskiego powoduje, ¿e Resko z pewnoœci¹ zg³asza wobec takiej decyzji
votum separatum, maj¹c bli¿ej do
Gryfic, dla mieszkañców Dobrej z
kolei bli¿ej jest do Goleniowa. Najbardziej zainteresowany by³by tym
£obez, przy za³o¿eniu, ¿e bli¿sza jest
mieszkañcom gmina, ni¿ powiat.
Przy ca³ej dyskusji na temat s¹dów rejonowych zapomina siê o

innym aspekcie. Otó¿ po reformie
administracyjnej wprawdzie mamy
16 województw, jednak nadal jest a¿
45 s¹dów okrêgowych. W województwie zachodniopomorskim s¹
dwa s¹dy okrêgowe – w Szczecinie
i Koszalinie. Obszar ich dzia³ania
mo¿na porównaæ do udzielnych
ksiêstw – dzia³aj¹ ca³kowicie niezale¿nie od siebie – dok³adnie tak
samo, jak przed reform¹ administracyjn¹. W tym wzglêdzie nie nast¹pi³y ¿adne zmiany. W przypadku podleg³oœci wobec s¹du w Drawsku
Pomorskim automatycznie powiat
³obeski przenoszony jest pod jurysdykcjê S¹du Okrêgowego w Koszalinie. Koñczy siê tym samym historyczne po³¹czenie z S¹dem Okrêgowym w Szczecinie. Na to z kolei zdaniem starosty ³obeskiego - w
ogóle nie godzi siê prezes S¹du
Okrêgowego w Szczecinie pani
Halina Zarzeczna, która ponios³a
szereg nak³adów inwestycyjnych na
modernizacjê i rozbudowê ³obeskiego obiektu i nie ma ¿adnego
interesu, aby odstêpowaæ to wszystko s¹dowi koszaliñskiemu.
Dochodzimy w tym momencie

do paradoksu – Minister Sprawiedliwoœci rozpoczyna reformê od
s¹dów rejonowych, nie poruszaj¹c
kwestii s¹dów okrêgowych, które
istniej¹ w ramach starego podzia³u
na 49 województw.
- W œwietle rozeznania, jakie
pozyska³em, ta reforma absolutnie
nie usprawnia dzia³alnoœci s¹dów
rejonowych. Zatory i wyd³u¿one
procedury, nie mówiê o jakoœci s¹downictwa, dotycz¹ du¿ych oœrodków, a nie takich ma³ych jak nasze i
my tu w ogóle niczego takiego nie
odczuwamy, o czym mówi minister
Gowin. To rozkruszanie samorz¹dnoœci. To przejaw nieliczenia siê z
Polsk¹ prowincjonaln¹, dla mnie w
dobrym s³owa znaczeniu, bo ja tutaj

¿yjê. Warszawê nie obchodzi, gdzie
ten £obez le¿y i ludzi tutaj mieszkaj¹cych coraz bardziej ogranicza siê
w dostêpnoœci do osi¹gniêæ cywilizacyjnych, bo likwiduje siê nam
kolej, linie autobusowe, s¹dy. Dostêpnoœæ do cywilizacyjnych struktur pañstwowych jest ci¹gle ograniczana. My jesteœmy na szarym koñcu do wszystkiego – do lekarza,
specjalistów, szpitala, do oœwiaty.
Powiedzmy sobie o ludziach z przyk³adowej Klêpnicy – im jest coraz
dalej i dro¿nej. Dla nich wszystko jest
dro¿sze. Ten mieszkaniec wsi dro¿ej
kszta³ci siê, wiêcej p³aci za chleb,
dro¿ej leczy siê i jeszcze do s¹du bêdzie dalej jeŸdzi³ – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
MM
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100 lat pani Józefy Paduch z Wêgorzyna
12 lutego 2012 r. pani
Józefa Paduch
zamieszka³a w
Wêgorzynie obchodzi³a
100-lecie urodzin. Z tej
okazji w koœciele
parafialnym w
Wêgorzynie odby³a siê
uroczysta msza œwiêta.
Wziê³a w niej udzia³ jubilatka,
jej rodzina, w³adze samorz¹dowe,
znajomi, s¹siedzi, mieszkañcy Wêgorzyna. Po mszy œwiêtej jubilatce
¿yczenia z³o¿yli: ks. proboszcz Karol Wójciak, który przekaza³ równie¿ treœæ ¿yczeñ od papie¿a Benedykta XVI i ks. bp. Mariana Kruszy³owicza, a nastêpnie burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
wrêczaj¹c kwiaty i upominek. Burmistrz odczyta³a tak¿e list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska.
Pani Józefie Paduch ¿yczymy
du¿o zdrowia i pogody ducha.
Tekst i foto: www.wegorzyno.pl

Z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem Pionierów Ziemi Wêgorzyñskiej

Rocznica powrotu Polski na Ziemiê Wêgorzyñsk¹
(WÊGORZYNO) 2 marca
w Wêgorzynie o godz.
9.30 sprzed biblioteki
ruszy³ pochód przy
dŸwiêkach werbli.
W ten uroczysty sposób
rozpoczêto obchody
powrotu Polski na
Ziemiê Wêgorzyñsk¹.
Z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem
Pionierów Ziemi Wêgorzyñskiej.
Zawy³y syreny stra¿ackie.

- Dziêkujê Pañstwu, ¿e zechcieliœcie razem ze mn¹ uczestniczyæ w
tym wydarzeniu upamiêtniaj¹cym
Pionierów Ziemi Wêgrzyñskiej.
Proszê o uczczenie minut¹ ciszy
tych, których nie ma ju¿ poœród nas
- powiedzia³a M. KuŸmiñska.
Kwiaty sk³adali burmistrz Monika KuŸmiñska, dyrektorzy szkó³
podstawowych w Wêgorzynie i
Runowie Pom., gimnazjum, dzieci z
Przedszkola im. Króla Lwa, przedstawiciele Poczty Polskiej, Rady
Osiedlowej, Gminnej Spó³dzielni,
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
oraz Biblioteki Publicznej.
(o)

Wybrali in¿yniera projektu
(WÊGORZYNO) W postêpowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na pe³nienie funkcji
In¿yniera Projektu dla projektu
pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy
Wêgorzyno”, wspó³finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 wybrano ofertê Przedsiê-

biorstwa Obs³ugi Inwestycji Sp. z
o.o. z siedzib¹ w Stargardzie
Szczeciñskim, za cenê brutto
177.031,44 z³.
Wybrana oferta spe³nia wymogi
okreœlone przez zamawiaj¹cego –
gminê w SIWZ, a poprzez uzyskanie najwiêkszej liczby punktów w
zwi¹zku z najni¿sz¹ cen¹ jest najkorzystniejsza.
PJ
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X Konkurs Regionalny w Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Ju¿ po raz
dziesi¹ty goœcinne mury Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie przyjê³y uczestników konkursu regionalnego.
Celem spotkania by³o popularyzowanie wœród m³odzie¿y gimnazjalnej wiedzy o regionie, w którym
mieszkaj¹. Nagrody ufundowali i
patronat nad konkursem objêli Starosta £obeski Ryszard Brodziñski i
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
W tym roku wspó³zawodnictwo toczyli gimnazjaliœci z £obza,
Iñska, Chociwla i Wêgorzyna.
Ka¿da z dru¿yn prezentowa³a walory swej ma³ej Ojczyzny. Uczniowie z Iñska pod kierunkiem Darii
Bakun zaprezentowali elementy
kultury ukraiñskiej, obecne w tamtejszej gminie. Gimnazjaliœci z
Chociwla pochwalili siê ide¹ wolontariatu, któr¹ propaguj¹ w swo-

jej gminie w ramach Szkolnego
Ko³a Caritas, prowadzonego
przez Annê Baran. Uczniowie z
Wêgorzyna poprosili o prezentacjê miejscowe Ko³o Pszczelarzy,
w osobach Leszka Wrzeszcza,
Krzysztofa Boæka i Zbigniewa
Wojnarowskiego. Pszczelarze
opowiedzieli zebranym o swej
pasji, uœwiadamiaj¹c zarazem, jak
wielkie znaczenie ma ona dla naszego ekosystemu.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ wystêp
muzycznego zespo³u m³odzie¿owego z £obza Blue Ties pod kierunkiem Grzegorza Stefanowskiego.
W przerwie czeka³ s³odki poczêstunek, podczas którego mo¿na by³o
swobodnie wymieniaæ opinie o prezentacjach poszczególnych szkó³,
porozmawiaæ o osobliwoœciach
ka¿dej z gmin, odby³y siê tak¿e
warsztaty o wolontariacie.
Czêœæ drug¹ wype³ni³ konkurs.
Uczniowie odpowiadali na pytania

z zakresu wiedzy o gminie, w której
mieszkaj¹. Ka¿da gmina mia³a wiêc
swego zwyciêzcê, który posiada³
najwiêksz¹ wiedzê o miejscu, w
którym mieszka.
Najwiêcej wiadomoœci o gminie
Chociwel posiada³ Krystian Guœciora, przygotowany przez Annê
Otenbrajt, wiedz¹ o Iñsku wykaza³a
siê Aleksandra Smal, przygotowana
przez Teresê Furman, najlepsz¹

uczennic¹ z £obza okaza³a siê
Agnieszka Syrowatko, której opiekunem by³a Renata Janiszewska, a
najwy¿szy wynik z wiedzy o Wêgorzynie osi¹gnê³a Beata Nieradka,
przygotowana przez Iwonê Auguœcik i Annê Kamiñsk¹.
Konkurs regionalny zakoñczy³
siê rozdaniem atrakcyjnych nagród.
Gratulujemy i zapraszamy za
rok!!!
JAL
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Myœl¹ o utworzeniu zespo³u szkó³ w Resku

Foto: www.gimresko.pl

Od pocz¹tku br. radni i
urzêdnicy w Resku ciê¿ko
pracuj¹ nad oœwiat¹. Szko³y
podstawowe w £abuniu
Wielkim i £osoœnicy zosta³y
filiami szko³y podstawowej
w Resku z oddzia³ami 0-3. W
poprzednim tygodniu, podczas
wspólnego posiedzenia
komisji rady, przedyskutowano
temat utworzenia zespo³u
szkó³ w Resku, z po³¹czenia
gimnazjum z liceum i szko³¹
zawodow¹.

Od 1 wrzeœnia 2012 roku szko³y
ponadgimnazjalne czeka reforma.
Uczniowie LO bêd¹ wybierali
przedmioty rozszerzone, których
bêd¹ uczyæ siê w wiêkszym wymiarze godzinowym. W rozporz¹dzeniu zapisane s¹ minimalne iloœci
godzin pozosta³ych przedmiotów.
Uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy bêd¹ uczyæ siê jêzyka
polskiego, matematyki, wf-u i jêzyka obcego oraz uczêszczaæ na godzinê z wychowawc¹. Natomiast
przedmioty takie jak np. chemia czy
biologia, maj¹ charakter minimalny
- 30 godzin (1 godzina w tygodniu
przez 2 semestry lub 2 godziny w
tygodniu przez 1 semestr).
W ca³ym procesie zmian mo¿e
zaistnieæ sytuacja, kiedy nauczyciel, zw³aszcza przedmiotów takich
jak chemia i biologia, nie bêdzie w
stanie wypracowaæ ca³ego etatu,
poniewa¿ mo¿e zabrakn¹æ uczniów,
którzy byliby chêtni do uczêszczania na dany przedmiot w ramach
programu rozszerzonego. St¹d pojawi³ siê pomys³ w Resku, aby po³¹czyæ gimnazjum z liceum, wtedy
zaistnienie takiej sytuacji by³oby
prawie niemo¿liwe. Radni stwierdzili, ¿e utworzenie zespo³u szkó³ to
szansa na dalszy rozwój dla liceum.
Poprzez po³¹czenie liceum z gimnazjum radni chc¹ zatrzymaæ jak najwiêksza liczbê uczniów szkó³ œrednich w swoim mieœcie.

Jako pierwszy g³os w dyskusji
zabra³ radny Jan Czaban, optuj¹cy za utworzeniem zespo³u szkó³.
- Optowa³em za tym, aby taki
wniosek zg³osiæ i przedyskutowaæ
temat po³¹czenia szkó³. Wspó³praca programowa, wspó³praca kadrowa, lokalizacja, sprawy uczniów, s¹
to aspekty, przy których widzê korzyœci dla tego po³¹czenia - rozpocz¹³ radny. - Dziœ program nauczania jest liniowy. W pierwszej
klasie liceum, nastêpuje dokoñczenie materia³u, który uczniowie przyswajali w gimnazjum przez 3 lata.
Wed³ug nowej myœli programowej,
uczniowie wybieraj¹ w 2 i 3 klasach
przedmioty, których bêd¹ siê uczyli
przez wiêksz¹ liczbê godzin. Przez
to bêd¹ siê przygotowywaæ do studiów, czy matury, w wybranych
przez siebie kierunkach, w wybranych przedmiotach. W ma³ej szkole
prêdzej czy póŸniej pojawi siê problem z zagospodarowaniem godzin
lekcyjnych niektórych nauczycieli.
Trafi siê rocznik, w którym nie bêdzie chêtnych na chemiê, fizykê, czy
na biologiê, nie zbierze siê grupa, bo
wybior¹ sobie coœ innego, inny
przedmiot. Naprawdê mo¿e dojœæ
do problemu organizacyjnego w
ma³ej szkole. Jeœli by³by to zespó³
szkó³, to du¿o ³atwiej by³oby wyznaczyæ odpowiedni¹ iloœæ godzin
lekcyjnych danym nauczycielom.
W zespole szkó³ bêdzie ³atwiej nauczycielowi wypracowaæ ca³y etat
(…). Lokalizacja szkó³, ich bliskoœæ, umiejscowienie w okolicy
boisk i hali sportowej jest kolejnym
plusem. Wspólnie pozwoli to nam
przedstawiæ przysz³ym uczniom
lepsz¹ ofertê, mowa tu zw³aszcza o
licealistach. Liceum do tej pory spostrzegane jest jako obiekt bez zaplecza sportowego. Nie mamy w liceum od kilku lat ¿adnego ucznia z
Radowa, a pamiêtam czasy, kiedy
przychodzi³o ich do nas po kilku,
kilkunastu. Jednym z tego powodów
jest w³aœnie brak zaplecza sporto-

wego. Zespó³ jako koordynator ca³ego kompleksu boisk i hali na pewno by³by lepsz¹ ofert¹. Zainteresowanie reskim liceum uczniów z zewn¹trz, np. ze wspomnianego Radowa by³by sukcesem, jednak najbardziej musi nam zale¿eæ na naszych
uczniach. 80 procent absolwentów
gimnazjum powinno zostawaæ w naszym miejscowym liceum. A zdarza³y siê roczniki, w których co drugi uczeñ ucieka³ z Reska, szed³ do
innej szko³y, zamiast do naszego liceum. Myœlê, ¿e du¿o ³atwiej bêdzie
zatrzymaæ uczniów, nawet przez to,
¿e bêdzie to zespó³ szkó³. (...) S³yszymy,¿e s¹ ró¿ne problemy w wieku gimnazjalnym, tak myœlê, ¿e w
jednym zespole uczniowskim tych
problemów by nie by³o. Te problemy rozwi¹¿¹ siê same z racji obecnoœci starszych kolegów. Aspekt po³¹czenia mo¿e byæ bardzo pozytywny - zakoñczy³ swój wywód radny
Jan Czaban.
Radny Adam Seredyñski, mia³
zdecydowanie odmienne zdanie i
próbowa³ przekonaæ wszystkich,
i¿ po³¹czenie szkó³ jest z³ym pomys³em.
- Nie docieraj¹ do mnie argumenty za po³¹czeniem szkó³ - rozpocz¹³ radny. - Hala sportowa, boiska, nie nale¿¹ do gimnazjum, tylko s¹ naszego Reska, mo¿e z nich
korzystaæ ka¿dy. Problemy wychowawcze te¿ siê same nie rozwi¹¿¹,
mamy obecnie kilka pseudo autorytetów w szko³ach, oni pojawiaj¹ siê
zawsze, nie zmieni tego po³¹czenie
szkó³. Zawsze siê znajd¹ dla ucznia
te z³e przyk³ady. Zawsze czytam
strony ministerialne. Czyta³em o
nowym programie nauczania. Wed³ug mnie jest to taka trochê sztuka
dla sztuki. W poprzedniej kadencji
pani minister opracowa³a tzw. konsolidacjê zespo³ów oœwiatowych.
Jest to bardzo du¿y dokument, w
planach by³y ró¿ne mo¿liwoœci
³¹czenia szkó³. Po katastrofie Smoleñskiej rz¹d zaniecha³ tego projek-

tu. Zysków po³¹czenia szkó³ naprawdê nie widzê. Dla zarz¹dzania
kadrami pewnie po³¹czenie szkó³
by³oby luksusem, natomiast dla
funkcjonowania szko³y, realizacji
zadañ dydaktycznych i wychowawczych wysokiej jakoœci jest to z³e.
Pracowa³em w liceum jako dochodz¹cy nauczyciel i wiem jak to wygl¹da. Taki nauczyciel nie jest w
pe³ni cz³onkiem takiej szko³y, nie
pe³ni dy¿urów, nie ma godzin wychowawczych, nie zna uczniów.
Mówi siê otwarcie, ¿e nauczyciele
musz¹ robiæ drugie i trzecie specjalizacje, poniewa¿ nie bêdzie etatów.
U nas mamy tak¹ sytuacje, np. kole¿anka ma skoñczon¹ fizykê, a teraz
koñczy angielski, a pani od chemii
ma uprawnienia do nauczania matematyki. Nauczyciele musz¹ byæ jednolitym cia³em pedagogicznym. W
tym kierunku musi to iœæ. Jeœli chodzi o program nauczania to s³owo
kontynuacja ³adnie brzmi. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby uczyæ przedmiotu od pocz¹tku gimnazjum do
koñca liceum. Musia³bym byæ
cz³onkiem dwóch rad pedagogicznych. W programie nauczania robi¹
po prostu porz¹dek, to ¿e nauczyciel
bêdzie kontynuowa³ materia³, jest
zawarte w programie. Nauczyciel
ma podstawê programow¹, któr¹
musi realizowaæ. Ma materia³, z którym bêdzie szed³ dalej, ale nie ma to
nic wspólnego z zespo³em. Uczniowie, czasem uciekaj¹ ze szko³y, z
Reska, bo maj¹ doœæ jakiegoœ nauczyciela, nie chc¹ mieæ dalej z nim
zajêæ. Trudno powiedzieæ wiêc, czy
jeœli utworzymy zespó³ szkó³ to
zwiêkszy siê liczba uczniów - mówi³
radny Adam Seredyñski.
Radny Jan Czaban doda³ jeszcze, ¿e nie widzi argumentów przeciw po³¹czeniu szkó³. Zauwa¿y³, ¿e
jedynym argumentem przeciw jest
obawa zmian.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, zauwa¿y³, i¿ Liceum
w Resku ma swoj¹ d³ugoletni¹
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Zarz¹dzanie cmentarzem w Resku

tradycjê, stwierdzi³, i¿ po³¹czenie
szkó³ bêdzie szans¹ na dalszy rozwój placówek oœwiatowych.
- Po moich w³asnych obserwacjach, po tym, co mi mówi¹ ludzie,
uwa¿am, ¿e musimy zrobiæ wszystko, aby zadbaæ o nasze liceum. Jest
to szko³a ma³a, która wed³ug mnie,
nie ma na razie mo¿liwoœci, aby zrobiæ jakiekolwiek zmiany. Gimnazjum i szko³a podstawowa jest
wszêdzie, w ka¿dej gminie, natomiast liceum nie. I ¿eby je utrzymaæ,
musimy tê szko³ê rozwijaæ, a mo¿liwoœæ rozwoju widzê tylko wtedy,
gdy liceum po³¹czy siê z gimnazjum
w jeden zespó³ szkó³. Utworzenie
zespo³u to bêdzie w³aœnie danie
szansy naszemu liceum - zaznaczy³
burmistrz.
Radna Renata Kulik tak¿e zauwa¿y³a plusy po³¹czenia szkó³ w
zespó³.
- W Szczecinie funkcjonuj¹ zespo³y szkó³ i to np. takie, gdzie jest
po³¹czona szko³a podstawowa z liceum, mówiê o B³êkitnej Szkole,
tysi¹c uczniów, dyrektor sobie
œwietnie radzi, ma wicedyrektorów,
nie mo¿emy wiêc mówiæ, ¿e u nas
dyrektorzy sobie nie poradz¹ ze
zdecydowanie mniejsz¹ iloœci¹
uczniów. Jestem pewna, ¿e 3 osoby
sobie poradz¹. Musimy zapomnieæ,
¿e jesteœmy nauczycielami, tu i teraz
jesteœmy radnymi. Zale¿y nam na
tym, ¿eby szko³a jedna i druga by³a
na jak najwy¿szym poziomie. Dzieci w gimnazjum mog¹ mieæ dosyæ
jakiegoœ nauczyciela, ale jest tego
druga strona, s¹ nauczyciele, którzy
przyci¹gaj¹ uczniów. Wiêc mog¹
oni poprowadziæ uczniów wspaniale przez 6 lat. Rozmawia³am z nauczycielami i oni w³aœnie chc¹ takiej
sytuacji, czuj¹ siê na si³ach i chcieliby prowadziæ uczniów przez 6 lat,
wtedy mog¹ zobaczyæ efekt swojej
pracy. Zale¿y mi, ¿eby ta szko³a pod
szyldem zespo³u szkó³ dalej siê rozwija³a i funkcjonowa³a. Pomijam
szukanie oszczêdnoœci pieniê¿nych, chodzi przecie¿ o coœ wiêcej
- mówi³a przewodnicz¹ca komisji
oœwiaty.
Wiêkszoœæ radnych opowiedzia³o siê zdecydowanie za utworzeniem zespo³u szkó³, jednak radni
zaznaczali, ¿e potrzeba czasu na
dyskusjê, spokojne analizy i wypracowanie optymalnego projektu,
który zapewni dalsz¹ szansê rozwoju szkó³. W najbli¿szym czasie odbêdzie siê posiedzenie komisji
oœwiaty, na które zostan¹ zaproszeni nauczyciele, dyrekcje szkó³, po
to, aby przedyskutowaæ projekt
utworzenia zespo³u szkó³.
PJ

Przed³u¿¹ umowê z zarz¹dc¹
cmentarza
(RESKO) Przez ostatnie
3 lata w Resku, zarz¹dc¹
i dzier¿awc¹ cmentarza
by³ pan Krzysztof
Œliwiñski, umowa jednak
dobiega koñca i
zarz¹dca cmentarza
wystosowa³ wniosek do
gminy o przed³u¿enie
umowy na kolejne 3 lata.
Temat ten radni
przedyskutowali na
wspólnym posiedzeniu
komisji rady, które
odby³o siê 28 lutego.
Motywuj¹c wniosek o przed³u¿enie umowy pan Œliwiñski napisa³
m.in.: „chcia³bym kontynuowaæ
dzier¿awê na dotychczasowych warunkach. Na cmentarzu dokona³em
szereg prac aby doprowadziæ go do
obecnego stanu, usun¹³em pozosta³oœci po starych pomnikach, oczyœci³em pas zieleni, poœwiêci³em
wiele czasu aby uzupe³niæ brakuj¹c¹
dokumentacjê, dotycz¹c¹ ewidencji
grobów. Chcia³bym te¿ nadmieniæ,
i¿ w zwi¹zku z administrowaniem
cmentarzy zainwestowa³em w
sprzêt niezbêdny do zimowego i letniego utrzymania obiektów tj. p³ug
œnie¿ny wraz z ci¹gnikiem, agregat
do podsypywania pisaku, kosiarki
oraz podkaszarki do trawy. Kupi³em
ch³odniê, która jest niezbêdna do
dzia³ania kaplicy. Zatrudni³em te¿
pracownika, który zajmuje siê tylko
porz¹dkowaniem cmentarzy”.
Radna Edyta Klepczyñska wyrazi³a zdanie, i¿ nale¿y przed³u¿yæ
umowê z dotychczasowym zarz¹dc¹, daj¹c szansê wykazania siê
przez kolejne trzy.
- Trzy lata to nie jest d³ug okres,
myœlê, ¿e powinniœmy daæ szansê
panu Œliwiñskiemu, choæ wiem, ¿e
kiedyœ by³y ró¿ne potyczki o nasz
cmentarz. Ka¿dy siê uczy. Osobiœcie od kilku osób s³ysza³am pochwa³y na temat pana Œliwiñskiego,
by³y to panie starsze, by³y zadowolone, ¿e mog³y dojœæ do porozumienia z zarz¹dc¹. Dlatego myœlê, ¿e
trzeba daæ siê wykazaæ zarz¹dcy
przez kolejne 3 lata i dopiero wtedy
oceniaæ jego pracê. Uwa¿am, ¿e
pierwsze 3 lata by³y na wdro¿enie
siê, zapoznanie – mówi³a radna.

Radny Zygmunt Œwiêcicki, nie
by³ takim optymist¹ jak radna Klepczyñska. Radny z³o¿y³ wniosek do
komisji rewizyjnej, aby sprawdziæ
wydatkowanie pieniêdzy na cmentarze.
- Trzy lata wstecz, przez okres 14
lat, œrodków gminnych nie by³o na
utrzymanie cmentarzy. Rozumiem,
¿e pan Œliwiñski zainwestowa³ w
sprzêt, ja swojego czasu te¿ to zrobi³em, a obecnie on rdzewieje, ale
pomiñmy to. W umowie jest zapis:
utrzymywanie na w³asny koszt.
Znam bud¿et, przeznaczamy ponad
50.000 z³ na utrzymanie cmentarzy
w gminie, wiêc szczerze siê pytam na co te pieni¹dze s¹ wydawane?
Chcia³bym te¿ z³o¿yæ wniosek do
komisji rewizyjnej, aby przeanalizowaæ wydatki z ubieg³ych nawet 5
lat na cmentarzach, bo œmiem twierdziæ, ¿e wywóz œmieci nie jest a¿ tak
kosztowny i zanim burmistrz przed³u¿y umowê, przeanalizujmy najpierw zakres obowi¹zków zarz¹dcy,
ustalmy kwotê, jak¹ przeznaczamy
na utrzymanie cmentarzy i og³oœmy
to w drodze przetargu. Tak jak mówiê, w umowie jest zapis, ¿e zarz¹dca utrzymuje na w³asny koszt cmentarz, a 50.000 z³ jest rozdysponowywane, czy¿by tylko na wywóz œmieci? - pyta³ radny Œwiêcicki.
W odpowiedzi na zapytania radnego Zygmunta Œwiêcickiego, burmistrz Reska odczyta³ z raportu, na
co dok³adnie wydawane s¹ gminne
pieni¹dze, przez zarz¹dcê cmentarza. Wywóz nieczystoœci sta³ych to
28.000 z³, remont kaplicy 4.750 z³,
remont zasieków 2.900 z³, regenera-

cja ogrodzenia 1.845 z³, usuwanie
ga³êzi 2.900, dodatkowo wiele
drobniejszych kwot. Burmistrz zaznaczy³ tak¿e, ¿e œmieci od nowego
roku bêdzie wywozi³ jeden podmiot
wybrany w formie przetargu. Ma to
zwi¹zek z ustaw¹ œmieciow¹. Nastêpnie burmistrz odczyta³ zakres
obowi¹zków zarz¹dcy, jaki jest zawarty w umowie: utrzymanie kaplicy cmentarnej, bie¿¹ce usuwanie
liœci z terenów cmentarzy, oznaczanie alei spacerowych, bie¿¹ca konserwacja urz¹dzeñ cmentarnych,
³awek, ogrodzeñ. Usuwanie skutków zimy, posypywanie, odœnie¿anie. Wykonanie bezp³atnego pochówku na zlecenie OPS w Resku
oraz bie¿¹ce prowadzenie ewidencji pochówków i innych dokumentacji zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarzy zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra.
Wiêcej pytañ radni nie zadawali, przewodnicz¹ca rady Barbara
Basowska przesz³a do g³osowania
nad zg³oszonymi wnioskami. Wniosek radnego Œwiêcickiego, o przeanalizowaniu wydawanych pieniêdzy, nie zosta³ przyjêty.
Nastêpnie radni g³osowali nad
wnioskiem radnej Edyty Klepczyñskiej, o przed³u¿eniu umowy z dotychczasowym zarz¹dc¹. W wyniku
g³osowania, wniosek zosta³ przyjêty, 11 radnych g³osowa³o za, 1 radny
by³ przeciw, a 3 siê wstrzyma³o.
Umowa z zarz¹dc¹ cmentarza, którym jest pan Krzysztof Œliwiñski
zostanie przed³u¿ona o kolejne 3
lata, ale to musi nast¹piæ w drodze
podjêcia uchwa³y na sesji.
PJ
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Justyna Romej najlepszym sportowcem
Powiatu £obeskiego 2011 roku
(RADOWO MA£E).
Gospodarzem
tegorocznej V edycji
Gali Sportu by³a gmina
Radowo Ma³e.
Halê sportow¹, w której odbywa³a siê uroczystoœæ przygotowywa³y m.in. dzieci i m³odzie¿ z tutejszego Zespo³u Szkó³. Bynajmniej
nie mieli z tego tytu³u skróconych
lekcji. Hala wygl¹da³a odœwiêtnie i
mimo sporych rozmiarów z ledwoœci¹ mieœci³a przyby³ych na galê
goœci.
V Gala Sportu odby³a siê w miniony pi¹tek. W rolê konferansjerów wcielili siê Joanna Pietrzyk i
Janusz Skrobiñski. Przy okazji wrêczania statuetek odby³y siê pokazy
artystyczne w wykonaniu lokalnych
artystów i zespo³ów. Na Gali nie
zabrak³o zarówno starostów: Ryszarda Brodziñskiego, wicestarosty
Jana Zdanowicza, cz³onka zarz¹du
Micha³a Kar³owskiego, jak i burmistrzów: Barbary Wilczek burmistrz
Dobrej, Moniki KuŸmiñskiej - burmistrz Wêgorzyna, Ryszarda Soli
burmistrza £obza, Arkadiusza
Czerwiñskiego burmistrza Reska
oraz gospodarza - wójta Radowa
Ma³ego Józefa Wypijewskiego.
Goœciem honorowym V Gali Sportu
by³ Marian Woronin, który po uroczystoœciach wrêczenia statuetek
nie ukrywa³ zaskoczenia zarówno
organizacj¹, jak i potencja³em sportowym powiatu ³obeskiego.
- Jestem pod mi³ym, silnym wra¿eniem pobytu i udzia³u w uroczystoœæ V Gali Sportu Powiatu £obeskiego. Uczestniczy³em w swoim
¿yciu w dziesi¹tkach imprez - gal
sportowych. Wasza jest niezapomniana, przemi³a, logiczna ze
wzglêdu na to, ¿e publicznie zaprezentowano i nagrodzono utalentowane sportowo dzieci i m³odzie¿
waszego powiatu. To unikalny nawet w kraju sposób na pozytywne
kreowanie i promowanie lokalnego
sportu. Wielu z nich ma ju¿ pokaŸny
dorobek sportowy i œwietne wyniki.
Wierzê, ¿e z tej 50-ki nagrodzonych
m³odych sportowców wyj¹tkowymi
statuetkami wielu stanie siê znanymi zawodnikami w kraju, mo¿e i na
œwiecie. Ju¿ teraz obawiam siê, ¿e
mój 20-letni rekord Polski w biegu
na 100 m jest mocno przez was zagro¿ony. Piêknie, ¿e nie zapomniano tak¿e o twórcach sukcesów waszej kultury fizycznej - o animatorach i trenerach sportu i rekreacji.

Dziêkujê za zaproszenie mnie do
aktywnego œrodowiska ³obeskiego i
Radowa Ma³ego, nie jest to na pewno ostatnia wizyta. Zapraszam z rewizyt¹ reprezentacjê Powiatu £obeskiego na Fina³y Ogólnopolskie
Czwartków Lekkoatletycznych w
czerwcu do £odzi, których bêdê
gospodarzem - powiedzia³ olimpijczyk Marian Woronin.
Uroczystoœæ po³¹czono z oficjalnym otwarciem Orlika przy
udziale wicemarsza³ka województwa zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.
- Nie ukrywam, ¿e jestem pod
ogromnym wra¿eniem tego, co siê
przed chwil¹ dzia³o. Jesteœcie œwietnie przygotowani, wysportowani i
nie ukrywam, ¿e nie spodziewa³em
siê tego. Jestem po raz pierwszy w
waszej gminie i chyba bêdê musia³
przyje¿d¿aæ tu czêœciej z wami trenowaæ. Chcê, aby pi³ki, które mam
ze sob¹, s³u¿y³y wam, aby m³odzie¿
chêtnie tu przychodzi³a, a wiem z
innych miejsc i gmin, ¿e boiska s¹
wykorzystywane od rana do póŸnego wieczora. Jestem przekonany, ¿e
tak samo bêdzie panie wójcie u
pana. To jest wasz wysi³ek, wasz
sukces i tego sukcesu wam gratulujê. Jestem przekonany, ¿e na tym
boisku bêd¹ rodzi³y siê nowe, m³ode talenty i jeszcze raz, tak po m³odzie¿owemu - m³odzie¿y wielki
szacun dla was, dla waszej sportowej postawy. Wszystkiego dobrego
- powiedzia³.

O tym, jak du¿e s¹ talenty w
gminie, wicemarsza³ek przekona³
siê nied³ugo po swojej wypowiedzi,
gdy to mia³ zamiar strzeliæ bramkê
dostarczona przez siebie pi³k¹. Jego
starania spe³z³y jednak na niczym,
albowiem uczeñ tutejszej szko³y
obroni³ bramkê.
Kwintesencj¹ Gali Sportu by³
przepiêkny i bogaty pokaz sztucznych ogni.
Nagrodzeni
Kategoria g³ówna:
NAJLEPSZY
SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO w 2011 ROKU.
(wg oceny Kapitu³y Konkursowej)
I miejsce Justyna Romej - lekka atletyka, Zawodniczka MKS
Olimp £obez, od sezonu 2012
cz³onkini £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”. Uczennica klasy II zespo³u Szk³ w £obzie. Wyniki sportowe:
I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Polski w Biegach Prze³ajowych Juniorek w Bydgoszczy, V
miejsce w finale Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w biegu na
800 m, 2.krotna mistrzyni makroregionu w biegach œrednich, 2.krotna
z³ota medalistka mistrzostw województwa, zwyciê¿czyni 6 zawodów
rangi regionalnej i krajowej w biegach œrednich, srebrna i br¹zowa
medalistka Wojewódzkiej Licealiady w lekkiej atletyce koronny dystans to 800 m z rekordem ¿ycio-

wym 2:16,00. œwietne czasy na 1
500 m i 400 m (II klasa sportowa).
Cz³onek kadry województwa w lekkiej atletyce.
Ambitna, pracowita na treningach i zawodach. Osi¹ga bardzo
dobre wyniki w nauce. Lider ³obeskiego sportu, zesz³oroczny „Najlepszy Sportowiec Powiatu £obeskiego”. Trener: Piotr Kiedrowicz.
II miejsce Milena Sadowska lekka atletyka. Zawodniczka UKS
Arbod Dobra Uczennica klasy VI
szko³y Podstawowej w Dobrej.
Wyniki sportowe: - srebrny medal w
Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków lekkoatletycznych w Warszawie w biegu na 600 m, 2 srebrne
medale w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w lekkiej
atletyce, indywidualne zwyciêstwa
w 12 biegach ulicznych w wielu
miastach województwa i regionu, I
miejsce na listach ogólnopolskich w
kat. szkó³ podstawowych na dystansie 800 m, mistrzyni powiatu w biegach, w tenisie sto³owym, w unihokeju. Trener: Janusz £ukomski.
Nauczyciel wf: Marzena Howsa.
III miejsce Marek Ciechañski
- kolarstwo, szosowe maratony rowerowe. Cz³onek sekcji kolarskiej
TKKF B³yskawica £obez. Zawodnik uprawia trudny, ekstremalny
rodzaj sportu - szosowe maratony
rowerowe oraz MTB. Jego podstawow¹ konkurencja s¹ dystanse kolarskie na oko³o 100 km i 200 km.
Wyniki sportowe: II miejsce w kla-
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syfikacji generalnej w cyklu Puchar
Polski 2011 w Szosowych Maratonach Rowerowych, kategoria wiekowa M2. Zgromadzi³ ³¹cznie
15.309 punktów rankingowych, na
trasach rywalizowa³ z setk¹ zawodników w swojej kategorii wiekowej.
Zwyciêzc¹ w swojej kategorii wiekowej w 7 wyœcigach szosowych,
miêdzy innymi w Jeleniej Górze,
Ko³obrzegu, I³awie, Choszcznie,
Gryficach, Gorzowie, Œwinoujœciu i
£obzie. Trener: Roman Ciechañski
(ojciec).
IV miejsce Mateusz Gunera badminton, lekka atletyka, siatkówka. Zawodnik UKS Badmintona
Be³czna. Bardzo wszechstronny
sportowiec, osi¹ga znakomite wyniki w lekkiej atletyce, badmintonie i
pi³ce siatkowej. Wyniki sportowe: V
miejsce w Fina³ach Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych w
Warszawie w rzucie pi³eczk¹ palantow¹, wicemistrz województwa w
mini pi³ce siatkowej, zwyciêzca turniejów wojewódzkich w badmintonie w Chojnie, Dêbnie, Trzcinsko
Zdrój, V miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Badmintona w
Schwedt (Niemcy). Trener: Kazimierz Pawelec.
IV miejsce Kinga Borysiak lekka atletyka. Zawodniczka UKS
Arbod Dobra. Absolwentka Szko³y
Podstawowej w Dobrej. Wyniki
sportowe: srebrny medal w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej w lekkiej atletyce (sztafeta
szwedzka), z³oty medal w VIII
Otwartych Mistrzostw Województwa LZS w biegu na 300 m, I miejsce
i z³ote medale w 7 biegach ulicznych
w miastach województwa zachodniopomorskiego, XII miejsce w Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków
Lekkoatletycznych w Warszawie w
biegu na 300 m. Trener: Janusz
£ukomski.
IV miejsce Kacper Chodyna pi³ka no¿na. Cz³onek sekcji trampkarzy MLKS Œwiatowid £obez.
Uczeñ Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. Wielki talent pi³karski, bra³
udzia³ w zajêciach Akademii Pi³kar-
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skiej AC Milan we W³oszech. Wyniki sportowe: czo³owy zawodnik
£obuziaków i Œwiatowida £obez
uczestnicz¹cych w turniejach fina³owych w Warszawie, £odzi i Opolu. Najlepszy strzelec rozgrywek w
Mistrzostwach Polski LZS w Opolu, cz³onek kadry województwa
trampkarzy, kapitan reprezentacji
województwa zachodniopomorskiego dru¿yny do lat 13, mistrz
powiatu ³obeskiego w pi³ce no¿nej,
w mini koszykówce i mini siatkówce. Trener: Tadeusz Sikora. Nauczyciel wf: Piotr B³a¿ejewski.
Kategoria:
NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC
POWIATU
£OBESKIEGO WED£UG PLEBISCYTU
„TYGODNIKA
£OBESKIEGO” i „NOWEGO
TYGODNIKA £OBESKIEGO”
w 2011 roku.
I miejsce Kinga Borysiak UKS
Arbod Dobra, Szko³a Podstawowa
Dobra, od wrzeœnia 2011 Gimnazjum Dobra - 103 g³osy kibiców
(wa¿nych kuponów konkursowych).
Kategoria:
NAJLEPSZY ANIMATOR
SPORTU I REKRACJI
Adrian Ma³y, gmina Radowo

Ma³e (nominowany przez wójta
Radowa Ma³ego), nauczyciel miejscowego Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, rozwija
sport wœród uczniów szko³y, aktywnie w³¹cza siê do wspó³zawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego
dzieci i m³odzie¿y, wspó³organizuje imprezy sportowe dla m³odzie¿y
szkolnej i doros³ych, sam czynnie
uprawia pi³kê no¿n¹.
Renata Czerwiñska, gmina Resko (nominowana przez burmistrza
Reska), nauczycielka wychowania
fizycznego w Gimnazjum w Resku,
pod jej opiek¹ zespo³y szkolne zdobywa³y medale zespo³owe i indywidualne w województwie, jest cz³onkiem zespo³u pi³ki siatkowej, reprezentuje gminê Resko i Powiat £obeski w wielu turniejach pi³ki siatkowej.
Bogumi³a Organka, gmina
Wêgorzyno (nominowana przez
burmistrza Wêgorzyno), nauczycielka wychowania fizycznego w
Wêgorzynie i Siedlicach, tworzy
system zajêæ sportowych na obiektach Orlika w Wêgorzynie, jest wzorem sportowca dla swoich uczniów
- sama czynnie uprawia biegi i kolarstwo szosowe rekreacyjnie.
Janusz £ukomski, gmina Dobra (nominowany przez burmistrza
Dobrej), twórca niezliczonej iloœci
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medali zdobytych przez jego wychowanków w UKS Arbod, trenuje
uzdolnion¹ m³odzie¿ w konkurencjach lekkoatletycznych, organizuje obozy sportowe, wyje¿d¿a na
imprezy o zasiêgu powiatu, województwa i kraju, jest g³ównym organizatorem zawodów XIV Doberskich Biegów Dzieci i M³odzie¿y,
która zosta³a nagrodzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako
impreza roku w kraju.
Mariusz W³odarz, gmina
£obez (nominowany przez burmistrza £obza), nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ w
£obzie, zaanga¿owany kreator
mody na sport wœród m³odzie¿y,
czynny zawodnik dru¿yny pi³ki no¿nej oldbojów. Pomys³odawca i realizator rocznego cyklu rozgrywek
w pi³ce no¿nej halowej dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych i licealnych.
Zawsze aktywny przy realizacji programu ferii zimowych na sportowo.
Rafa³ Szyliñski, gmina £obez
(nominowany przez burmistrza
£obza), nauczyciel wychowania fizycznego, trener pi³ki siatkowej w
najm³odszych grupach sekcji MKS
Olimp £obez. Mocno zaanga¿owa³
siê w proces szkolenia dzieci i m³odzie¿y ³obeskich w zakresie mini
siatkówki i siatkówki. Organizator
turniejów siatkarskich. Na hali sportowej pe³ni rolê trenera, wychowawcy, sêdziego sportowego, a tak¿e zawodnika-siatkarza.
Tadeusz Sikora, gmina £obez
(nominowany przez burmistrza
£obza), wieloletni, doœwiadczony
pedagog, trener pi³karski, animator
¿ycia sportowego w gminie £obez.
Ostatnio swój czas na emeryturze
nauczycielskiej poœwiêca na szkoleniu bardzo uzdolnionych ³obeskich dzieci w Klubie Œwiatowid
£obez. Pod fachowym okiem trenera m³odzi adepci pi³ki no¿nej rozgrywaj¹ setki spotkañ, z czego zdecydowan¹ wiêkszoœæ wygrywaj¹. W
tym roku uczestniczyli w Mistrzostwach Polski LZS w Opolu, zajmuj¹c IV miejsce w grupie dru¿yn do
lat 13. Jest tak¿e organizatorem wie-
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Justyna Romej najlepszym sportowcem

Liczne w³amania
w powiecie

lu turniejów i imprez masowych w
swoim œrodowisku.
Kategoria:
NAJLEPSZY
SPORTOWIEC GIER ZESPO£OWYCH
(nominowani przez Zarz¹dy klubów)
Aleksandra Przygocka 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
SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y PODSTAWOWEJ (nominowani przez
dyrekcje szkó³ i nauczycieli wychowania fizycznego): Jakub Bodys
Szko³a Podstawowa £osoœnica,
Kinga Borysiak Szko³a Podstawowa Dobra, Kacper Chodyna Szko³a
Podstawowa nr 1 £obez, Dominik
Ernst Szko³a Podstawowa Runowo
Pomorskie, Karolina Gajewska
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e,
Rafa³ Kasicki Szko³a Podstawowa
Wojtaszyce, Grzegorz Latocha
Szko³a Podstawowa Be³czna, Karolina Puch Szko³a Podstawowa
£abuñ Wielki, Anna Turzyñska
Szko³a Podstawowa Siedlice, Roksana Wróbel Szko³a Podstawowa
Resko, Patrycja Szutkowska Szko³a
Podstawowa Starogard, Rafa³ Tyrañski Szko³a Podstawowa nr 2
£obez, Marcin £achañski Szko³a
Podstawowa Wêgorzyno.
Kategoria:
NAJLEPSZY
SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y GIMNAZJALNEJ Patrycja Florczak
Gimnazjum Dobra - lekka atletyka,
(czo³owa biegaczka województwa,
medalistka IX Igrzysk Wojewódzkich LZS), Ryszard Rzepecki Gimnazjum Dobra - lekka atletyka, (biegacz, cz³onek kadry województwa

m³odzików), Maria Kusiewicz
Gimnazjum Resko - lekka atletyka,
(ambitna i uzdolniona biegaczka),
Micha³ Pniewsk Gimnazjum Resko
- karate, lekka atletyka (MISTRZ
EUROPY W KARATE, mistrz województwa w rzucie oszczepem),
£ukasz £achañski Gimnazjum Wêgorzyno - lekka atletyka (uzdolniony biegacz na œrednie dystanse, ju¿
trenuje w sekcji lekkoatletycznej w
Pomorzu Stargard) Ernestyna JóŸwiakowska Gimnazjum Wêgorzyno
- lekka atletyka (mistrzyni powiatu
w rzucie oszczepem), Aleksandra
Romej Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez - lekka atletyka, (bardzo
uzdolniona lekkoatletka, legitymuje siê II klas¹ sportow¹, cz³onkini
sztafety szwedzkiej z fina³ów Polski
w £odzi), Pawe³ Molenda Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych £obez - pi³ka
no¿na, lekka atletyka, (wszechstronny sportowiec pi³karz i biegacz
na d³ugie dystanse), Aleksandra
Brzeziñska Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e - koszykówka,
(bardzo uzdolniona koszykarka,
podpora UKS Radowo Ma³e), Patryk Wiœniowski Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e - pi³ka no¿na, (zawodnik LKS Radowii, bardzo obiecuj¹cy pi³karz).
Kategoria:
NAJLEPSZY
SPORTOWIEC - UCZEÑ SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ: Aneta
Gromek Zespó³ Szkó³ Resko - lekka
atletyka, pi³ka no¿na (od lat jedna z
najlepszych i najwszechstronniejszych sportowców w powiecie, gra
œwietnie w pi³kê no¿n¹, jest dobr¹
sprinterk¹, gra w koszykówkê i siatkówkê. Kamil Oleszkiewicz Zespó³
Szkó³ Resko - pi³ka no¿na i pi³ka
siatkowa, (uzdolniony pi³karz i siatkarz, zasila miejscow¹ LKS Mewê
Resko w sekcji pi³ki no¿nej), And¿elika Lewicka Zespó³ Szkó³
£obez - koszykówka, lekka atletyka, (zdradza uzdolnienia w biegach
œrednich, gra w koszykówkê w roli
rozgrywaj¹cej, podpora reprezentacji liceum), Patryk Pañka Zespó³
Szkó³ £obez - pi³ka no¿na, szachy,
(sport to jego wielka pasja, odnosi
sukcesy zarówno przy stoliku szachowym jak i na boisku pi³karskim).
MM, ZB

W ostatnich dniach policjanci odnotowali kilka w³amañ na terenie powiatu ³obeskiego. £¹cznie by³o ich
dziewiêæ.
W nocy z 22 na 23 lutego 2012 r. w
£obzie nieznany sprawca w³ama³ siê do
sklepu przy ul. Obroñców Stalingradu
przy pomocy dopasowanego narzêdzia.
Skrad³ towar tj. papierosy ró¿nych marek, alkohol, karty do³adowañ o ³¹cznej
wartoœci 5.000 z³.
W tym samym czasie w Karwowie
nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego, zdejmuj¹c wczeœniej drzwi z zawiasów. Zabra³
silnik o mocy 7,5 kw oraz przewód elektryczny o d³ugoœci 30 metrów. Straty w
tym przypadku wynosz¹ 1.500 z³.
Tej nocy mia³o miejsce jeszcze jedno usi³owanie w³amania do baru •ród³o. Tym razem sprawca usi³owa³ zdemontowaæ zamki w drzwiach, aby dostaæ siê do œrodka, jednak nie pokona³
zabezpieczeñ.
W sobotê 25 lutego 2012 r. mia³y
miejsce trzy w³amania: dwa do samochodów i jedno do sklepu. W nocy w
£obzie, przy ul. Browarnej, trzej
sprawcy usi³owali dostaæ siê do sklepu,
wyrywaj¹c wczeœniej skobel z k³ódk¹
zabezpieczaj¹c¹ drzwi. Na szczêœcie
nie dostali siê do œrodka, gdy¿ zostali
sp³oszeni.
Na drugi dzieñ ca³a trójka - trzech
m³odych mieszkañców £obza - zosta³o
zatrzymanych przez policjantów. Przyznali siê do pope³nionego czynu i us³yszeli zarzuty w tej sprawie.
Natomiast w³amania do aut mia³y
miejsce na ul. Niepodleg³oœci, gdzie
nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu Ford, otwieraj¹c drzwi innym
narzêdziem. Ze œrodka sprawca skrad³
g³oœnik samochodowy i radio marki
Sony. Wartoœæ strat to 200 z³.
Na ul. Komuny Paryskiej dosz³o do
w³amania do auta. Tym razem sprawca
wybi³ szybê w samochodzie marki Fiat
i ukrad³ radio samochodowe marki
Panasonic. Straty wynosz¹ te¿ 200 z³.
W niedzielê w £obzie policjanci
odnotowali dwa w³amania. Przy ul. H.
Sawickiej nieustalony sprawca usi³owa³ dostaæ siê do budynku, wypychaj¹c
wczeœniej okno piwniczne. Zosta³ jednak sp³oszony, gdy¿ w³¹czy³a siê czujka alarmowa.
Po raz kolejny nieustaleni sprawcy
usi³owali siê w³amaæ do baru •róde³ko.
Tym razem sprawcy od³upali czêœæ elewacji oraz ocieplenie œciany. Chcieli
tak¿e wyrwaæ kratê zabezpieczaj¹c¹
okno, jednak nie pokonali tej przeszkody.

Wydarzenia z czwartku
W czwartek, 1 marca 2012 r., policjanci odnotowali w powiecie trzy zdarzenia.
W £obzie przy ul. Orzeszkowej

nieznany sprawca skrad³ 45 metrów
przewodu elektrycznego, o wartoœci
ok. 150 z³, na szkodê Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Jutrzenka".
Przy ul. Szosa Œwidwiñska, na terenie ogródków dzia³kowych, nie ustalony sprawca w³ama³ siê do altanki, sk¹d
zabra³ narzêdzia ogrodowe o wartoœci
200 z³.
Te¿ w £obzie, na ul. Bema, policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê. 56-letni Jan S. jecha³ na rowerze
w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Weekendowe zdarzenia
W czasie ostatniego weekendu policjanci odnotowali kilka zdarzeñ, w
tym dwie kradzie¿e, dwie kolizje drogowe, zatrzymali nietrzeŸwych kieruj¹cych, osobê poszukiwan¹ oraz odnotowali ucieczkê z domu nieletniej.
Pierwsza z kradzie¿y mia³a miejsce
w Starogardzie, gdzie trzech mê¿czyzn
ukrad³o z pomieszczeñ gospodarczych
98 sztuk rur metalowych. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów w
sobotê. Us³yszeli zarzuty w tej sprawie.
Te¿ w sobotê, w £obzie, na ul. Szosa Œwidwiñska, Piotr W. przyw³aszczy³
sobie dwa dowody rejestracyjne od ci¹gnika siod³owego marki Scania.
Dwie kolizje drogowe mia³y miejsce w Wêgorzynie. W sobotê, 3 marca
br., o godz. 10.30, kieruj¹cy samochodem Fiat 126p, wykonuj¹c manewr parkowania, uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Audi, te¿ nale¿¹cy
do mieszkañca tej miejscowoœci.
Oko³o godz. 17.00 w Wêgorzynie,
na ulicy Strzeleckiej, kieruj¹ca samochodem Fiat Punto mieszkanka Szczecina nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu dla kieruj¹cego motorowerem
Simson. Dosz³o do zderzenia pojazdów, w wyniku czego kieruj¹cy motorowerem uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki Skoda nale¿¹cy
do mieszkañca Wêgorzyna.
W nocy z pi¹tku na sobotê w Wêgorzynie, na ulicy Jagielloñskiej, policjanci zatrzymali 36 letniego Ireneusza
B., który jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o 0,63 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejny nietrzeŸwy rowerzysta zosta³ zatrzymany w Resku, na ul. W.
Polskiego. 49 letni Wies³aw B. jecha³
rowerem z wynikiem 0,97 mg/l.
Policjanci z Wêgorzyna zatrzymali
w Podlipcach Daniela W., który by³
poszukiwany w celu ustalenia miejsca
pobytu. Po wykonanych czynnoœciach
mê¿czyzna zosta³ zwolniony.
Policjanci z £obza przyjêli tak¿e
zawiadomienie o kolejnej ju¿ ucieczce
nieletniej z domu. 15 latka uciek³a z
domu w pi¹tek wieczorem. Niestety jej
zachowanie jest wysoce zdemoralizowane, dlatego te¿ w S¹dzie Rejonowym
w £obzie z³o¿ony zosta³ wniosek o
umieszczenie jej w placówce resocjalizacyjnej.
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MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176

Sprzedam Fiat Brava rok 2000, poj.
1,2, benzyna, alufelgi, ko³a zimowe,
stan dobry, radio z tv, cena 5.500 z³
do uzgodnienia. Tel. 504 583 935

Odnajmê warsztat samochodowy
£obez. Tel. 783 514 200

Sprzedam mieszkanie na wsi – Zakrzyce (gm. £obez) lub zamieniê z
dop³at¹ na mieszkanie w £obzie.
Tel: 661374570
Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675
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

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

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.
Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

PRACA
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

Region
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673
Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352
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

MIESZKANIA

Region
W Bia³ogardzie mieszkanie w³asnoœciowe do remontu zamieniê na
podobne w Z³ocieñcu. Dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, du¿y korytarz,
piwnica, gara¿. Powierzchnia 36 m
kwadratowych. Centrum Bia³ogardu. Telefon: 788 761 214.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Sprzedam sukniê œlubn¹, nowa,
w³oska moda i produkt, 694084240.
Sprzedam suporex 24x24x59 cm,
tanio, transport w³asny, 696075099

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
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
Kupiê wózek dzieciêcy najlepiej 3 w
jednym. Tel. 667 329 389

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

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

Powiat ³obeski
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575
Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych
na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i
internetu. Tel: 691014733

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

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
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SPORT

Œwiatowid bez Rozmowa z prezesem
dotacji, ale gra MLKS Œwiatowid £obez
Marcinem Pietrzykiem (cz. 1)

Odby³em kilka dni temu d³ug¹ rozmowê z prezesem MLKS Œwiatowid Marcinem Pietrzykiem,
wypytuj¹c go trwaj¹cy konflikt na linii klub – burmistrz. Prezes odniós³ siê spotkania, jakie zorganizowali starzy dzia³acze klubu oraz ich i burmistrza
wypowiedzi. Dzisiaj publikujemy fragment rozmowy, a w nastêpnym wydaniu bêdzie kontynuacja. Spróbujê sukcesywnie porz¹dkowaæ fakty, bo
wokó³ klubu naros³o wiele nieporozumieñ i panuje
spory chaos.

Z najnowszych informacji przekazujê:
1. Prokuratura Rejonowa w £obzie w ostatnich
dniach lutego umorzy³a postêpowanie w sprawie
ujawnienia autorów s³ynnego ju¿ na ca³¹ Polskê
„nekrologu”, mówi¹cego o œmierci klubu Œwiatowid, do której mia³ przyczyniæ siê burmistrz £obza.
Powodem umorzenia jest niewykrycie sprawców.
Doniesienie z³o¿y³ burmistrz Ryszard Sola, który
poczu³ siê obra¿ony stwierdzeniem zawartym w
nekrologu.
2. Toczy siê nadal drugie postêpowanie z doniesienia by³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej
„Œwiatowida” (G. Pawlak, M. Poniewiera, G. Sygnowski), którzy zostali pozbawieni funkcji oraz
wyrazili podejrzenia co do prawid³owoœci w rozliczeniach finansowych klubu. Prokuratura przes³uchuje œwiadków i zbiera dokumenty.
3. Burmistrz nie udzieli³ Œwiatowidowi dotacji
w drugim og³oszonym konkursie na zadania z zakresu upowszechniania sportu w gminie. Decyzja
zosta³a og³oszona 29 lutego 2012 r. Dotacjê otrzyma³o 5 innych klubów sportowych.
Jak mi powiedzia³a sekretarz urzêdu Monika
Jarzêbska, która przewodniczy³a Komisji Konkursowej oceniaj¹cej z³o¿one wnioski, Œwiatowid z³o¿y³ wniosek prawid³owy, zarówno pod wzglêdem
formalnym jak i merytorycznym. Dlaczego wiêc
burmistrz nie przyzna³ dotacji? Okazuje siê, ¿e
Komisja zwróci³a siê do audytora, który prowadzi
kontrolê ubieg³orocznej dotacji Œwiatowida, o
wnioski z tej kontroli. Co prawda jej nie otrzyma³a,
gdy¿ audytor nie zakoñczy³ jej jeszcze, ale otrzyma³a od niego notatkê (?), na podstawie której Komisja powziê³a w¹tpliwoœci co do przyznania klubowi dotacji i wnioskowa³a o jej nieudzielenie.
Protokó³ audytora z kontroli ma pojawiæ siê w tym
tygodniu.
4. Sprawa jest dosyæ dziwna i bêdziemy j¹
wyjaœniaæ. Tak¿e sprawê uniewa¿nienia pierwszego konkursu, og³oszonego w styczniu. Jak niektórzy twierdz¹, zosta³ on uniewa¿niony, gdy¿ LZS, w
którym dzia³a radny Zbigniew Pude³ko, zapomnia³o z³o¿yæ wniosek. W drugim konkursie ju¿ z³o¿y³o
i dosta³o 5 tys. z³.
5. Przyjrzymy siê te¿ kontroli prowadzonej
przez audytora, o którym burmistrz mówi, ¿e jest
z zewn¹trz. Otó¿ tak nie do koñca. Audytor wewnêtrzny – bo tak nazywa siê to stanowisko w urzêdzie - od jakiegoœ czasu pracuje w urzêdzie na
umowê zlecenie, wiêc proszê nie myœleæ, ¿e burmistrz zleci³ to jakiejœ niezale¿nej od urzêdu osobie na wy³¹cznie tê okolicznoœæ, co mog³yby sugerowaæ jego wypowiedzi. Za tydzieñ napiszemy,
jakich dokumentów chcia³ od klubu audytor, bo to
bardzo ciekawe.
KAR

Red. - By³o spotkanie
para Œwiatowidu, chcia³em w koñcu ustaliæ chronologiê, twarde fakty, w
zaistnia³ej sytuacji wokó³
klubu. Próbujemy dojœæ
do tego, kiedy siê to zaczê³o, wydaje siê, ¿e od komisji rewizyjnej, by³o to w
czerwcu ubieg³ego roku.
Komisja chcia³a was wtedy kontrolowaæ, ale okaza³o siê, ¿e nie mog¹, jak
twierdz¹ nie odbieraliœcie
pism od nich i to chyba by³
pierwszy objaw konfliktu. Burmistrz twierdzi, ¿e
zosta³y w 2011 roku zap³acone rachunki z 2010
roku, czy jest to prawda?
Marcin Pietrzyk - Jak
rozliczaliœmy siê z transzy,
które otrzymywaliœmy, to
wysy³aliœmy pani skarbnik
zestawienie wszystkich rachunków w klubie, bo tak
nas o to prosi³a. Chyba wa¿ny jest taki fakt, ¿e zosta³a
nam wys³ana jedna transza
bez ¿adnego sprawozdania,
tak po prostu, ktoœ nacisn¹³
„enter” i wys³a³ nam transzê. Kiedy wysy³ano nam
trzeci¹ transzê, to pani
skarbnik zwróci³a siê do nas
o sprawozdanie.
158.800 z³, bo tyle dostajemy pieniêdzy, jest
dzielone na 3 transze. Ich
wyp³aty by³y zale¿ne od
okreœlonej daty lub od z³o¿enia sprawozdania. Zosta³a nam wys³ana pierwsza
transza, póŸniej druga, bez
¿adnych papierów, nastêpnie zosta³a wys³ana 3 transza (czerwiec). Wtedy, jak
zaczêto nam wysy³aæ tê
transzê, to powiedziano
nam, ¿e mamy wys³aæ spra-

wozdania. Powiedzieliœmy, ¿e
nie ma problemu, ¿e je przygotujemy, poproszono nas te¿,
¿ebyœmy wys³ali wszystkie rachunki jakie tylko mamy. Wys³aliœmy do gminy rachunków
na 130 czy 140 tysiêcy z³otych.
Rachunków zap³aconych i niezap³aconych z 2010 roku i z
2011, wszystkie jakie tylko mieliœmy w klubie. Te rachunki zosta³y wys³ane, a póŸniej dostaliœmy emaila, w którym by³y zaznaczone rachunki na kolor
czerwony, które mieliœmy uj¹æ
w pierwszej transzy, okreœlono,
¿e ma byæ to z³o¿one nie póŸniej
ni¿ do 7 kwietnia, najlepiej 31
marca i wszystkie te zaznaczone
rachunki maj¹ byæ w sprawozdaniu, póŸniej zaznaczono nam
resztê na niebiesko i napisano,
¿e to ma byæ z³o¿one przed którymœ tam kwietnia.
- Czyli jakby sama skarbnik gminy, która rozlicza
klub, przypasowa³a rachunki
do dat, w których wysy³a³a
pieni¹dze?
- Tak, do dat, w których wysy³ano nam pieni¹dze. Nie wiem
dlaczego tak pani skarbnik zrobi³a. To nie jest tak, ¿e ja muszê
wydaæ 158.800, aby dostaæ transze. Nie mogê sobie przecie¿
pozwoliæ, ¿eby zosta³o w klubie
10.000 z³. Te pieni¹dze by³y
wysy³ane ot tak, ktoœ siedzia³ i je
wysy³a³, gmina nic nie robi³a w
zwi¹zku z umow¹. W umowie
by³o, ¿e pieni¹dze zostan¹ przekazane po rozliczeniu danej
transzy.
- Czyli rozliczacie pieni¹dze za pierwsz¹ transzê i dopiero dostajecie drug¹?
- Wysy³ano nam pieni¹dze,
bez jakiejkolwiek naszej pisemnej proœby, wiêc nie mogê powiedzieæ, ¿e prosi³em o coœ
skarbnika. W umowie by³y wyznaczone terminy wyp³aty kolejnych transz. My w czerwcu
korzystaliœmy ju¿ z 3 transzy.
Czyli w gminie wszyscy byli
œwiadomi tego, ¿e wys³ali nam
pieni¹dze z 3 transzy i ¿e id¹c
tak dalej, zabraknie nam ich,
doskonale o tym wiedzieli. Dlaczego wtedy nikt nie reagowa³?

- Wy jako klub powinniœcie prowadziæ politykê finansow¹, wiecie, ¿e na ca³y
rok macie 158.800 z³ i nie
mo¿ecie ich wydaæ w ci¹gu pó³
roku.
- Tak, ale nam pan burmistrz
obieca³ dodatkowe 100.000 z³.
W zwi¹zku z tym, mieliœmy
mieæ 260.000 z³ na ca³y rok. I
zaplanowaliœmy na pierwsz¹
rundê 130.000 z³ i na drug¹ tyle
samo.
- Sk¹d taki wzrost wydatków w stosunku do 2010
roku? Awans chyba nie niesie
ze sob¹ tak zwiêkszonych
kosztów?
- Wiêc tak, dosz³y nam cheerleaderki, to jest koszt oko³o
20-25 tysiêcy z³otych, ochrona
by³a dro¿sza (5-6 tysiêcy z³otych), mieliœmy dwa zespo³y juniorskie (oko³o 10.000 z³). PóŸniej musieliœmy je rozwi¹zaæ,
bo wiedzieliœmy, ¿e nie dostaniemy tego, co nam obiecano.
Zwiêkszyliœmy nak³ady na treningi, one odbywa³y siê czêœciej, w zwi¹zku z tym p³aciliœmy ch³opakom, ¿e do nas doje¿d¿ali. Nie by³o tak, ¿e w tym
tygodniu przyje¿d¿aj¹ ci, a w
nastêpnym inni, bo jak nie ma
pieniêdzy, to siê to w³aœnie tak
dzieli. My robiliœmy treningi,
na które przyje¿d¿ali wszyscy.
To s¹ du¿e koszty, ale byliœmy
pewni, ¿e mamy 260.000 z³ na
ca³y rok. Skoro mieliœmy niczego nie likwidowaæ, prowadziæ
dalej, tak jak wszystko by³o, to
niestety to wszystko kosztuje.
Awans, V liga, tak¿e zwiêkszy³a wydatki. Jest du¿a ró¿nica na
dojazdach, oczywiœcie wzrastaj¹ te¿ koszty sêdziów, co klasa rozgrywkowa to sêdzia jest
dro¿szy. Po prostu w tych wy¿szych klasach rozgrywkowych wysy³a siê lepszych sêdziów. Wiadomo, ¿e oni przyje¿d¿aj¹ g³ównie ze Szczecina.
Jest okreœlony ekwiwalent dla
sêdziego plus koszty jego dojazdu na mecz. Sêdzia g³ówny
to bodaj¿e 120 z³ za mecz, sêdziowie boczni po 100 z³ dodatkowo, sêdziowie za ka¿dy kilometr dostawali 40 gr. Jeœli
wczeœniej sêdziowie przy-
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je¿d¿ali z Gryfic czy okolic, to wiadomo, by³o taniej, teraz jeœli przyje¿d¿aj¹ ze Szczecina to jest dro¿ej.
To logiczne.
- Sk¹d siê wziê³o to, ¿e dostaniecie dodatkowe 100 tysiêcy z³otych? Kiedy i jak zapad³y te ustalenia?
- Pierwsz¹ informacjê dostaliœmy od radnego Janusza Skrobiñskiego, który rozmawia³ z panem
burmistrzem. Radny rozmawia³ z
panem burmistrzem i bodaj¿e na
sesji chcia³ z³o¿yæ wniosek formalny o zwiêkszenie dotacji na sport i w
ten sposób go ucieszono, poniewa¿
w kuluarach mu powiedziano, ¿e bêdzie te 100.000 z³, ale dopiero w
czerwcu, jak sk¹dœ tam wp³yn¹ do
gminy pieni¹dze. Ja w miêdzyczasie
te¿ siê dowiadywa³em od kilku
osób, ¿e burmistrz nam obieca³ dodatkowe pieni¹dze. Od radnego, od
innych osób, zwi¹zanych z urzêdem, ¿e faktycznie by³a taka obietnica. Dalej nie wnika³em w kwotê.
Jak rozmawia³em z burmistrzem to
powiedzia³, ¿e da nam te pieni¹dze,
ale mówi³, ¿ebyœmy nie rezygnowali z tego co robimy, z tych sekcji.
- Ale cheerleaderki pocz¹tkowo by³y finansowane z projektu
unijnego.
- Projekty unijne, te z euroregionu, nie s¹ na prowadzenie sekcji.
Projekt unijny zak³ada³ 3-4 dni zabawy pt. warsztaty, treningi i to jest
koniec. My mamy obowi¹zek w 3
lub 4 dni wydaæ te wszystkie pieni¹dze. Projekt trwa³ 3 dni, przyjechali
do nas Niemcy z gminy partnerskiej.
Nied³ugo te pieni¹dze maj¹ wróciæ.
Na jeden projekt dostaliœmy pieni¹dze z gminy w ca³oœci, na drugi nie,
resztê kwoty do³o¿yliœmy z pieniêdzy klubowych.
- Zastanawiam siê dalej nad
pieniêdzmi, pisz¹c bud¿et w styczniu przecie¿ nie wiedzieliœcie, ¿e
dostaniecie dodatkowe 100.000 z³.
- Wiedzieliœmy ju¿ wczeœniej,
przed styczniem. W grudniu ju¿
by³o o tym mówione. Jak pojawi³a
siê informacja, ¿e dostaniemy
158.800 z³, to by³o te¿ powiedziane,
¿e dostaniemy jeszcze dodatkowe
100.000 z³.
- PóŸniej okaza³o siê, ¿e macie
dostaæ tylko 40.000 z³.
- Problemy zaczê³y siê od awansu, w czerwcu. Uroczyste zakoñczenie sezonu zrobiliœmy w pizzerii –
cola, pizza, dyplomy dla zawodników. Wtedy pan Chojnacki mówi³
do juniorów, ¿e bêd¹ graæ. By³ te¿
burmistrz, wszyscy bili brawo. Mówili nam, ¿e zrobi¹ wszystko, aby
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skonsumowaæ ten sukces. Poszliœmy na rozmowê z panem burmistrzem i przewodnicz¹cym rady,
wtedy nie rozmawialiœmy ju¿ o kwocie 100.000 z³otych tylko o 75 mo¿e
80 tysi¹cach. By³em umówiony,
bodaj¿e na 22 lipca, z radnymi na
spotkanie, burmistrz wtedy pojecha³ na urlop, czy gdzieœ na wycieczkê, a radni siê z nami nie spotkali. Mieli spotkanie w sprawie
PWIK i mieli siê te¿ spotkaæ w sprawie Œwiatowidu. O PWiK-u siê
skoñczy³o i wszyscy poszli do
domu, a ja siedzia³em na korytarzu,
na krzese³ku obok wejœcia do sali
pana burmistrza, bo umówili siê ze
mn¹ i ja tam by³em. Mo¿e nie czuli
jednak potrzeby siê spotkaæ. Wysz³o nawet w miêdzyczasie tak, ¿e
pan Chojnacki nie przekaza³ nikomu pisma, które wysy³aliœmy do
Rady Miejskiej. W sierpniu informowaliœmy, ¿e mamy problem, ¿e
nie ma pieniêdzy, ¿e trzeba nam
pomóc. Ale pan Chojnacki to pismo
schowa³ sam dla siebie, radni nie
mieli pojêcia o takim piœmie. Ja
póŸniej us³ysza³em, w paŸdzierniku, pretensje, dlaczego radnych nikt
nie informowa³ o problemach Nawet pani Pokomeda o tym mówi³a.
Teraz pojawi³a siê ta kwota
45.000 z³ i o ile te 20.000 z³ dostaliœmy, to z pozosta³¹ kwot¹ jest problem, nie dostaliœmy tych pieniêdzy,
zosta³o z³amane polskie prawo, prawo ³obeskie nie, bo burmistrz jest
szeryfem i inaczej ustanowi³ prawo.
Polskie prawo zosta³o z³amane,
wygraliœmy konkurs, nie dostaliœmy
pieniêdzy. Wygrywaliœmy konkurs
2 razy po 10.000 z³, w ramach ma³ych projektów, nastêpny konkurs
by³ na kwotê 25.000 z³, zosta³ og³oszony, umieszczony na gminnym
bip-ie, wygraliœmy go, nie mamy
jednak ani grosza. Nie dostaliœmy
tych pieniêdzy ani umowy.
- Sk¹d ta sprawa dokumentów,
¿¹dania, dlaczego skarbnik gminy zaznacza³a wybrane rachunki
kolorami, aby przypi¹æ je do
transz?
- Moim zdaniem chodzi³o o to,
aby na dzieñ, w którym pani skarbnik wysy³a³a transze, by³a odpowiednia kwota, odpowiednie faktury. Dla mnie pani skarbnik wys³a³a
nam pieni¹dze bez ¿adnych papierów. Dopuœci³a siê niezgodnoœci w
umowie, dopuœci³a siê bezprawia.
W umowie jest jasno napisane, ¿e
drug¹ transzê dostajemy po rozliczeniu pierwszej, a trzeci¹ po rozliczeniu drugiej, póŸniej sk³ada siê
sprawozdanie z ca³ego roku. Te pieni¹dze by³y jednak wysy³ane bez
¿adnych rozliczeñ, bez niczego, w
zwi¹zku z czym pani skarbnik chcia³a wszystko cofn¹æ i pouk³adaæ tak,
aby gra³o. Ja tak wnioskujê dzisiaj,
dlatego pani skarbnik chcia³a od nas

wszystkie dokumenty. Prowadzimy
dokumenty z po¿ytku publicznego,
ale mamy te¿ oddzielne dotycz¹ce
stowarzyszenia. Jeœli zosta³a do nas
skierowana proœba, abyœmy przekazali wszystkie dokumenty, jakie
mieliœmy, to ja je wszystkie da³em.
Da³em rachunki te zap³acone i niezap³acone, da³em te¿ te z 2010 roku,
takie by³o ¿yczenie pani skarbnik,
wszystkie dokumenty stowarzyszenia, wszystkie rachunki. Wtedy
skarbnik sobie pozaznacza³a, to
by³o w czerwcu, da³a nam wytyczne, ¿e to i to ma byæ z³o¿one do
marca, to do maja czy jakoœ tak i ja
tak to wszystko wydrukowa³em i
zanios³em, tak jak sobie ¿yczono.
Spis faktur, bo z umowy wynika, ¿e
my nie mamy obowi¹zku noszenia
faktur, mamy przedstawiæ tylko ich
spis, zestawienie. Dopiero gdy istnieje jakieœ podejrzenie, to mamy
obowi¹zek zanieœæ fakturê lub ksero. Zanios³em wszystko tak jak sobie ¿yczono, tak jak mi wytyczono.
Wtedy pani skarbnik przeprowadzi³a swoj¹ wewnêtrzna kontrolê, za¿¹da³a pewnych rachunków. I powiem
tak, za¿¹da³a tych rachunków, które
wiedzia³a, ¿e s¹ niezap³acone. Wtedy ja zadzwoni³em i poinformowa³em j¹, ¿e da³em zestawienie rachunków, ale nie tylko tych zap³aconych a wszystkich. Wiêc przynios³em jeszcze jedno sprawozdanie,
napisa³em, na dole, ¿e wszystkie
rachunki zostaj¹ uregulowane wobec dostawców. ¯e to, co teraz dajê
pani skarbnik, to s¹ to wszystkie
papiery z tego okresu, ale zap³acone, czyli potwierdzenia na te kwoty,
które wziêliœmy, mieliœmy, a rachunków mieliœmy du¿o wiêcej,
czêœæ by³a zap³acona ze œrodków
w³asnych, czêœæ ze œrodków gminnych. Je¿eli pani skarbnik chcia³a
zrobiæ tak, ¿e np. 30 marca wysy³a
nam pieni¹dze, no to chcia³a, ¿eby
równo do 30 marca by³a rozliczona
pierwsza transza, co do z³otóweczki, dlatego pozaznacza³a tam rachunki z 2010 roku, gdzie te rachunki zosta³y pokryte z pieniêdzy w³asnych, a nie z tego co da³a nam
gmina. Tu siê pojawi³ problem.
Min¹³ rok od tego czasu, pani skarbnik zapomnia³a, ¿e sama sobie wyznaczy³a faktury, zapomnia³a, ¿e
nas nak³ania³a, abyœmy siê cofali z
dokumentami, datowali, przynosili
jej w czerwcu dokumenty z dat¹
marcow¹, zapomnia³a o tym wszystkim. Dzisiaj pani skarbnik jest czysta, dzisiaj robi problem z tego, co
sama wymyœli³a, bo to ona wymyœli³a, zrobi³a i przyszykowa³a. Wed³ug
mnie na tamten dzieñ, skarbnik
gminy mówi, ¿e mamy coœ zrobiæ,
wysy³a emaila ze skrzynki urzêdowej, to mi siê wydaje, ¿e wie co robi,
ale teraz okazuje siê, ¿e nie wiedzia³a, a mo¿e dobrze wiedzia³a co robi
i teraz sprawia nam z tego tytu³u
problemy. Bo to jest problem, sk¹d
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zosta³y zap³acone rachunki z 2010
roku. Wiem, ¿e nie powinny siê tam
znaleŸæ. My nie mo¿emy p³aciæ rachunków sprzed podpisania umowy. W zwi¹zku z czym z zesz³ego
roku te¿ nie mogê zap³aciæ rachunków z pieniêdzy gminnych, ale pani
skarbnik zachowa³a siê tak, jakby o
tym nie wiedzia³a albo zachowa³a
siê tak celowo. Nie wiem jaki mia³a
w tym interes i po co to robi³a. Dzisiaj jest problem.
Skarbnik wys³a³a nam pieni¹dze
bez niczego, tak o, naciska³a enter i
wysy³a³a. Wysy³ali nam te pieni¹dze
tak, jakbyœmy mieli dostaæ te dodatkowe 100.000 z³. Bo je¿eli siê wysy³a 3 transzê dajmy na to do czerwca, to chyba burmistrz jest œwiadomy, ¿e my w czerwcu wydaliœmy ju¿
100.000 z³. Przecie¿ sam musi wyraziæ zgodê na wys³anie pieniêdzy.
Czyli wszyscy byli dok³adnie œwiadomi tego, ile pieniêdzy wydaliœmy.
Umowa stanowi³a bodaj¿e tak,
¿e ostatni¹ transzê dostaniemy we
wrzeœniu, a gmina wys³a³a nam j¹ w
czerwcu. Dlaczego wiêc wys³ano
nam 120 czy 130 tysiêcy do czerwca?
- Nikt nie panowa³ nad finansami.
- My dzia³aliœmy na s³owo. Uwa¿am, ¿e je¿eli s³owo daje przewodnicz¹cy rady, burmistrz, wiceburmistrz, to jest to s³owo coœ warte.
Trzeba s³owa dotrzymywaæ, wywi¹zywaæ siê z niego. My tym ¿yliœmy.
Wysy³ano nam pieni¹dze bez ¿adnego sprawozdania i nikt siê w
czerwcu nie przejmowa³, ¿e dostaliœmy ju¿ wszystkie transze. Dlaczego raptem zaczêto siê tym przejmowaæ we wrzeœniu? We wrzeœniu
wysz³o na jaw, ¿e obiecano nam pieni¹dze, ale ¿e ich nie dostaliœmy, w
czerwcu jeszcze nikt o tym nie wiedzia³. Tak to zosta³o pouk³adane. Ja,
cz³onkowie zarz¹du, wszyscy pi³karze byli przekonani, ¿e w czerwcu –
lipcu dostaniemy dodatkowe
100.000 z³.
Uwierzy³em cz³owiekowi, ale
teraz siê zastanawiam, dlaczego ja
to zrobi³em. Ja nie muszê pracowaæ
na zaufanie burmistrza, ale burmistrz na moje i innych ludzi musi.
Bo to burmistrz dosta³ kredyt zaufania od spo³eczeñstwa.
- Ale czy nie jest tak, ¿e zbyt
ambitnie do tego podeszliœcie?
Czy nie jesteœcie ofiar¹ w³asnych
apetytów?
- Mo¿na tak powiedzieæ. My
chcieliœmy dobrze, nie brakowa³oby ani grosza, gdybyœmy dostali te
100.000 z³otych. Gdybyœmy dostali
to co nam obiecano, dziewczyny by
tañczy³y, mia³yby treningi, by³yby
dwie dru¿yny juniorów, V liga, B
klasa i trampkarze.
Cdn.
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Katarzyna WONIAK (rocznik urodzenia 1983)

AMBASADOR SPORTU POWIATU
£OBESKIEGO
Katarzyna Woniak zosta³a nominowana przez Powiatow¹
Radê Sportu do tytu³u Ambasador Sportu Ziemi £obeskiej. Nagroda - statuetka zas³u¿ona ³obeska szachistka odebra³a na uroczystej akademii pn. V Gala Sportu Powiatu £obeskiego (2 marca
br. w Radowie Ma³ym).
Do tej pory tê presti¿ow¹ nagrodê otrzyma³o 11 mieszkañców powiatu ³obeskiego, którzy swoj¹ karierê z zakresu kultury fizycznej rozpoczynali w swoim œrodowisku i
póŸniej j¹ kontynuowali i rozwijali
w innych miastach i klubach na terenie kraju i zagranic¹.
Byli to: Cezary Gurjew, W³adys³aw Stecyk, Jerzy Komorowski,
Aleksandra Lusina, Marcin Grynkiewicz, Pawe³ Sikora, Piotr Kiedrowicz, Tomasz Jêdrzejczyk, Robert Bodych, £ukasz Jurkiewicz,
£ukasz Grass.
Katarzyna Woniak karierê szachisty rozpoczê³a w roku 1990,
maj¹c 7 lat, równolegle z nauk¹ w
klasie I Szko³y Podstawowej nr 1 w
£obzie. Od pocz¹tku jej szkoleniem
na szachownicy zajmowa³ siê tata Marek Woniak, a tak¿e korzysta³a z
konsultacji doœwiadczonych znawców gry królewskiej, m.in. pani

Ma³gorzaty Zieniuk i pana (œwiêtej
pamiêci) Gabriela Bieñkowskiego.
W latach 1989 - 1998 uczêszcza³a do ³obeskiej Jedynki, a w dalszym
okresie by³a uczennic¹ Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w
£obzie (matura w 2002 r.). Reprezentowa³a MKS Olimp £obez, zdobywaj¹c niezliczon¹ iloœæ medali
dyplomów i pucharów a tak¿e piêknie promuj¹c swój klub i miasto
£obez na turniejach w kraju i zagranic¹.
W tym okresie szkolnej edukacji
kariery szachowej Kasia Woniak
nale¿a³a do najbardziej utalentowanych szachistek w kraju:
- piêciokrotnie awansowa³a
do Fina³ów Mistrzostw Polski, walcz¹c wœród œcis³ej czo³ówki najlepszej m³odzie¿y w Polsce,
- gra³a w zespole MKS
OLIMP w II lidze krajowej,
- zdoby³a z³oty medal w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Szkó³ Œrednich,
- zdoby³a tytu³ Mistrza Polski
Kobiet w Szachach Szybkich P-15.
W czasie pobierania nauki w
³obeskim liceum, którego dyrektorem by³a pani Jolanta Manowiec,
wystêpowa³a przy stolikach z szachownicami w oko³o (a¿ !) 40 g³ów-

nych presti¿owych turniejach i festiwalach w kraju i zagranic¹.
Warto przytoczyæ kilka okaza³ych, brzemiennych sukcesów szachistki MKS-u £obez:
- Œwiatowy Festiwal Szachowy
PARDUBICE Czechy - III m. i
br¹zowy medal w kat. kobiet
- Europejski Festiwal Szachowy
PRESZOW S³owacja - VI m. w kat.
Open
- Miêdzynarodowy Festiwal
Szachowy BARDEJOW S³owacja X m. w kat. Open
- Miêdzynarodowy Turniej Szachowy TORGELOW Niemcy - I m.
w kat. 16 lat
- Miêdzynarodowy Turniej Szachowy Rudnik nad Sanem - I m. w
kat. Kobiet
- Grand Prix Ko³obrzegu - I m.
w kat. Kobiet
- Miêdzynarodowy Festiwal
Szachowy „Cracovia” Kraków, najwiêkszy turniej w Polsce - czterokrotny udzia³ i zawsze laureatka
miejsca od III - VI nagradzanych
premiami finansowym.
Katarzyna Woniak po dwuletnich studiach licencjackich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu, podjê³a studia na wydziale etnologii Uniwersytetu w Augsburgu, w niemieckiej Bawarii.

Zwyciêstwo Sarmaty w Drawsku
Pi³karze Sarmaty Dobra zbli¿aj¹ siê do koñca dwumiesiêcznego okresu przygotowawczego do
rundy wiosennej rozgrywek o mistrzostwo IV ligi, sezonu 2011/
2012. W sobotê 3 marca w swoim
kolejnym, ju¿ 10. meczu sparingowym, tym razem w Drawsku, Sarmata pokona³ 3:2 miejscow¹ III
ligow¹ Drawê.
Zwyciêstwo nad wy¿ej notowanym rywalem cieszy, tym bardziej,
¿e w sk³adzie Sarmaty zabrak³o
m.in. Rados³awa Cytowicza, Kamila Pacelta i Piotra Klêczara. By³o to
szóste zwyciêstwo sparingowe Sarmaty, który wczeœniej dwa mecze
zremisowa³ i dwa razy zosta³ pokonany.
Drawa Drawsko Pomorskie Sarmata Dobra 2:3 (1:2)
Bramki dla Drawy: Owedyk (2')
i Juszczak (85'); dla Sarmaty: Woj-

ciech GuŸniczak (10'), samobójcza
(37') i Piotr Grochulski (80').
Sk³ady:
Drawa: Marcin Kaczmarczyk,
Sylwester Derewoñko, Artur Kowalczyk, Robert Gronowski, Tomasz Dudka, Mateusz Jureczko,
Mateusz Owedyk, Bartosz Tatarczuk, Artur Kapeliñski, Grzegorz
Wawreñczuk, Joshua Pepple. Zmiany: Robert Pi³at, Patryk Kurant,
Marek Hermanowicz, Piotr Kibitlewski, Ramone Close, Marcin
Juszczak, Fernando Maia Batista.
Sarmata: Grzegorz Buczma
(46' Tomasz D¿egan), Arkadiusz
Paw³owski, Piotr Grochulski, Mateusz Dzierbicki (36' Maciej Garliñski), Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski, Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Wojciech Bonifrowski (15' Krzysztof Szkup, 70' Sewe-

ryn Wrzesieñ), Damian Dzierbicki,
Damian Padziñski.
Wyniki sparingów Sarmaty w
okresie przygotowawczym do rundy wiosennej 2012:
Sarmata Dobra - Pomorzanin
Przybiernów 2:2, Sarmata - K³os Pe³czyce 3:1 i 3:4, Sarmata - Iskra Golczewo 3:3, Sarmata - Pomorzanin
Nowogard 3:2, Sarmata - Promieñ
Mosty 3:2, Sarmata - B³êkitni Stargard 2:8, Sarmata - Sokó³ Pyrzyce 3:2,
Sarmata - Piast Chociwel 3:2, Sarmata - Drawa Drawsko Pomorskie 3:2.
Sarmata wszystkie mecze sparingowe rozegra³ poza Dobr¹. Na 10
marca planowany jest dla Sarmaty
ostatni (jedenasty) przed rund¹ wiosenn¹ mecz sparingowy, tym razem
z czo³ow¹ dru¿yn¹ regionalnej
okrêgówki Wichrem Przelewice.
Je¿eli warunki pogodowe pozwol¹,
to zostanie on rozegrany na boisku
w Dobrej.
estan

Tu, w Bawarii, kontynuuje
dalsz¹ karierê szachisty rozpoczêt¹
przed 20 laty w rodzinnym £obzie.
Obecnie reprezentuje klub szachowy
SG Augsburg. Jej aktualny ranking
szachowy ELO wynosi 2005 pkt.
Osi¹gniêcia szachowe w Niemczech:
- od 2005 roku uczestniczy w
Bundeslidze Kobiet, wystêpuj¹c na
pierwszej szachownicy w klubie SG
Augsburg,
- trzykrotnie powo³ana do kadry
Bawarii kobiet na Mistrzostwa Landów Niemieckich, a w 2005 r. w Halle zdoby³a dru¿ynowo br¹zowy medal,
- w latach 2009 i 2010 zdoby³a
srebrny medal z dru¿yn¹ Uniwersytetu Augsburg w Uczelnianych Mistrzostwach Niemiec,
- w latach 2008 - 2010 w Monachium w Indywidualnych Otwartych Mistrzostwach Bawarii Pracowników Sektora Pañstwowego
reprezentuj¹c Uniwersytet w Augsburgu w szachach szybkich zdoby³a
trzykrotnie I miejsce i z³oty medal.
Pani magister Katarzyna Woniak podjê³a pracê naukow¹ na
uczelni w Augsburgu i pilnie przygotowuje siê do obrony doktoratu w
dziedzinie etnologii.
W 2010 r. w publikacji pokonferencyjnej „Dzieje wsi pomorskiej”
(Dygowo-Szczecin-Pruszcz Gd.
2010) ukaza³ siê jej artyku³ dworkach rodziny von Borcke w Lesiêcinie i K¹kolewicach.
¯yczymy naszej uzdolnionej
³obziance jeszcze wielu sukcesów
przy stolikach szachowych oraz
pozytywnego zakoñczenia przewodu doktoranckiego.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Zawodnicy UKS „ARBOD”
wyró¿nieni na Gali Sportu
w Radowie Ma³ym

Trud i osi¹gniêcia zawodników sekcji lekkiej atletyki UKS
„ARBOD” zosta³ doceniony podczas Powiatowej Gali Sportu, która odby³a siê 2 marca br. w Radowie Ma³ym.
Wœród tegorocznych laureatów
gali znaleŸli siê: Kinga Borysiak sportowiec, uczeñ szko³y podstawowej; Patrycja Florczak - sportowiec, uczeñ gimnazjum, Ryszard
Rzepecki -sportowiec, uczeñ gimnazjum.
Szczególne wyró¿nienia spotka³y: Milenê Sadowsk¹, która

otrzyma³a nagrodê za zajêcie II
miejsca w g³ównej kategorii - NAJLEPSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO oraz Kingê
Borysiak, która w tej samej kategorii zajê³a miejsce IV (zwyciê¿y³a
ponadto w g³osowaniu czytelników
na najpopularniejszego sportowca
powiatu). Wyró¿nienia otrzymane
na tegorocznej gali s¹ zachêt¹ do
wytrwa³ej pracy i wzrostu poziomu
sportowego wszystkich zawodników klubu.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

Zaproszenie

V Powiatowy Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej Dru¿yn Wiejskich
Turniej odbêdzie siê w niedzielê, 18 marca 2012 r. w hali sportowo-widowiskowej w £obzie. Rozpoczêcie zawodów o godz. 10.00.
Informacje i zg³oszenia: Jerzy Rakocy: tel. 602829772, e-mail: adamku@vp.pl; adres: 73-150 £obez, ul.
Boczna 32; www.tkkf-lobez.pl
Zg³oszenia dru¿yn do dnia 14
marca br. W turnieju mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy powiatu ³obeskiego zameldowani na sta³e w so³ectwach, którzy ukoñczyli 18 lat.
Op³ata startowa: 10 z³ od zawodni-

ka. Turniej skierowany do amatorskich dru¿yn wiejskich powiatu
³obeskiego. W roku 2011 r. udzia³
wziê³o ponad 70 pi³karzy. Dla
wszystkich przygotowano ciep³y
posi³ek w kawiarni przy hali sportowej.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w
£obzie, PSL Oddzia³ w £obzie, LZS
w £obzie, ZZ TKKF w Szczecinie,
Ognisko TKKF „B³yskawica” w
£obzie.
Zapraszamy do kibicowania i
wziêcia udzia³u w imprezie.
(o)
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Lekkoatleci z UKS „ARBOD”
na podium w Policach

W dniu 3 marca 2012 r., na wymagaj¹cych trasach w Policach, lekkoatleci z UKS „ARBOD”, udzia³em w Otwartych Mistrzostwach
Polic w biegach prze³ajowych zainaugurowali wiosenny cykl startów
w zawodach lekkoatletycznych.
W zawodach wystartowa³o ponad 200 zawodników na dystansach
od 250 m do 6000 m, reprezentuj¹cych kluby lekkoatletyczne województwa zachodniopomorskiego.
Start dla naszych zawodników by³
sprawdzianem przygotowania do
sezonu. Nasi zawodnicy start mog¹
zaliczyæ do udanych. Szeœcioro na-

szych zawodników zdoby³o medale,
plasuj¹c siê na miejscach 1-3 w
swoich biegach. W rywalizacji na
dystansie 1500 m m³odzików zwyciê¿y³ Ryszard Rzepecki, a na dystansie 1000 m m³odziczek, po pasjonuj¹cej walce, Kinga Borysiak
zajê³a 2 miejsce, przegrywaj¹c z³oty medal o 1 sekundê. Medale srebrne zdoby³y równie¿ Oliwia Banasik
i Weronika Czy¿ak, a medale br¹zowe zdoby³y Kinga Kostrzanowska i
Zuzanna Kondratiuk. Przed naszymi zawodnikami dalsze starty i
przygotowania do najwa¿niejszych
imprez tegorocznego sezonu. (o)

Marcin Grynkiewicz wœród
wyró¿nionych
(SZCZECIN) Najlepsi
sportowcy i trenerzy
województwa
zachodniopomorskiego
zostali wyró¿nieni i
nagrodzeni podczas
tradycyjnego, corocznego
Sportowego
Podsumowania Roku,
które odby³o siê 22 lutego
2012 r. w Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie.
W trakcie spotkania wyró¿nienia otrzymali najlepsi sportowcy
regionu w roku 2011 oraz ich trenerzy, a tak¿e czo³owe kluby sportowe
województwa zachodniopomorskiego, tak¿e powiaty, gminy oraz
placówki oœwiatowe w regionie.
Wœród wyró¿nionych znalaz³
siê Marcin Grynkiewicz z £obza
oraz jego trener Zbigniew Krzysiek.
Marcin od wielu lat jest zawodnikiem Ludowego Klubu Sportowego
"Pomorze" Stargard Szczeciñski, a
wyró¿niono go za zdobycie srebrne-

go medalu w M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce, w sztafecie 4 x 400 metrów. (r)
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Debata na temat sportu w £obzie
(£OBEZ) Podczas
lutowej sesji jednym
z punktów obrad by³a
debata na temat sportu
w ³obeskiej gminie.
Zwracano uwagê na
wiele kwestii, zwracaj¹c
uwagê na to, na co
powinno ukierunkowaæ
siê dzia³anie sportowe.
Ramy debaty zosta³y œciœle okreœlone, radni mieli jedynie piêæ minut
na zaprezentowanie swojego zdania
oraz kolejne piêæ minut, gdyby
chcieli odnieœæ siê do czyjejœ wypowiedzi. Uczestnicy debaty bardzo
powa¿nie podeszli do tych restrykcji i starali siê zmieœciæ w czasie.
Budujmy dzieciom skate park
Jako pierwsza g³os w dyskusji
zabra³a radna Maria Pokomeda,
która przyzna³a, ¿e nie jest mi³oœniczk¹ pi³ki no¿nej, dlatego te¿ jest
za tym, aby w £obzie rozwija³a siê
rekreacja bardziej ni¿ sport. Zwróci³a uwagê, by pójœæ z duchem czasu, zwróciæ uwagê na to, czym interesuj¹ siê ludzie, jakie uprawiaj¹
sporty oraz jak¹ formê rozrywki
preferuj¹, czyli: rowery, marsze z
kijkami, morsy.
- Jest te¿ i taka dziedzina w tym
mieœcie i jestem pewna, ¿e gdybym
by³a w tej chwili w szkole, wœród
dzieci, to na pewno wszystkie powiedzia³yby „tak”. Jest taka dziedzina, której my nie dostrzegamy.
Czy wy wiecie, co ka¿de dziecko ma
w domu? Przychodzi komunia, urodziny, dzieci maj¹: deskê, rolki, rower. Poka¿ecie mi jedno bezpieczne miejsce w tym mieœcie, gdzie
mo¿na jeŸdziæ na rowerze wyczynowym, na desce, rolkach. Ja ze swoimi dzieæmi chodzi³am pod halê
sportow¹ i zosta³am pogoniona.
Tam jest taki fajny zjazd. Nie ma siê
gdzie z tym ruszyæ. I to jest taki
sport, który chce uprawiaæ prawie
ka¿de dziecko i takiego miejsca nam
brakuje. Moja sugestia jest taka:
przestañmy rozpieszczaæ pi³karzy,
przestañmy inwestowaæ w takiej
mierze w sport pod tytu³em pi³ka
no¿na. Czujê, ¿e ju¿ mnie tutaj nikt
nie lubi, ale powiem to g³oœno - budujmy dzieciom skate park z prawdziwego zdarzenia, a je¿eli ju¿ nie,
to przynajmniej kawa³ placu z jak¹œ
górk¹. Wiecie, jak œwietnie jeŸdzi³o
siê moim dzieciom pod pomnikiem
Trzech Or³ów w Szczecinie? Rewelacyjne miejsce, podjazd i d³uga droga i mo¿na na desce, nawet na rowerach przyje¿d¿aj¹ dzieci. Nam po-

trzeba takiego miejsca, bezpiecznego miejsca. To jest moja idea i próbujê j¹ zaszczepiæ, mo¿e w jakimœ bud¿ecie znajd¹ siê na to pieni¹dze.
Druga moja uwaga - œwietnie
sobie organizacje radz¹, jeœli chodzi
o turystykê i rowery, natomiast w³aœnie ci ludzie poskar¿yli siê i jeszcze
raz mówiê, trzeba stworzyæ jakiœ
pomys³, ¿eby daæ jakieœ wsparcie
jakiejœ obs³udze ksiêgowej, obs³udze prawnej tym ludziom. Pomóc im
z rozliczania siê z tych pieniêdzy lub
zmieniæ formu³ê finansowania i
mo¿e nie organizacje, a stworzyæ
tutaj jak¹œ komórkê sportu, która
bêdzie to finansowaæ - apelowa³a
radna.
Z kolei radny Janusz Skrobiñski zauwa¿y³, ¿e w projekcie na modernizacjê stadionu przewidziany
jest skate park i je¿eli ten projekt
przejdzie i radni zdecyduj¹ siê na to,
by budowaæ stadion, to skate park
powstanie. Pytanie co siê stanie, gdy
rada jednak nie zdecyduje siê na to?
Starostwo otwarte na sport
Radny Janusz Skrobiñski, zgodnie ze swoj¹ zapowiedzi¹, nie wypowiada³ siê na temat sytuacji w Œwiatowidzie. Skupi³ siê na sporcie
szkolnym i masowym, albowiem to
m.in. on w starostwie, w którym
pracuje, zajmuje siê t¹ dziedzin¹.
- Jeœli chodzi o sport szkolny, w
zasadzie mam do czynienia z ka¿d¹
jedn¹ imprez¹ na terenie powiatu.
Jeœli chodzi o sport szkolny, my starzy dzia³acze mamy zawsze ¿al w
sobie, ¿e £obez, jako najwiêksza
gmina w powiecie, wypada tak blado, jeœli chodzi o sport szkolny.
Mo¿e nie w ka¿dej dziedzinie,
chcia³bym tutaj wy³¹czyæ sprawê
zwi¹zan¹ z gimnazjami, dlatego ¿e
gimnazjum to jest miejsce, gdzie

przychodz¹ ju¿ ludzie ukszta³towani, tak samo liceum.
Jako powiat organizujemy imprezy sportowe dla dzieci ze szkó³
podstawowych z terenu powiatu. S¹
to trzy ligi: liga czwartki lekkoatletyczne, która odbywa siê w £obzie,
niestety praktycznie bez udzia³u
naszej m³odzie¿y, druga liga to jest
orlikowska, tutaj zwiêkszyliœmy
aktywnoœæ, s¹ tu teraz dwa roczniki
- do klasy szóstej i drugi zespó³ - do
klasy czwartej. W tym roku powstanie liga biegowa. Na czym polega finansowanie tego wszystkiego?
Op³acamy sêdziów, przejazdy dla
wszystkich szkó³, dlatego tym bardziej dziwiê siê t³umaczeniom nauczycieli ze szkó³ ³obeskich, ¿e nie
przychodz¹, bo dzieci wyje¿d¿aj¹
im na wieœ. My p³acimy za transport,
my p³acimy ka¿demu, który tutaj
przyje¿d¿a, pocz¹wszy od £osoœnicy przez £abuñ, Wojtaszyce, Siedlice, Resko, Wêgorzyno i tak dalej.
Ubolewam, ¿e nie ma tam dzieci z
³obeskich szkó³, tym bardziej, ¿e w
czwartkach lekkoatletycznych s¹
najprostsze konkurencje, czyli bieg,
rzut pi³eczk¹, skok.
Jeœli chodzi o wspó³pracê z naszymi instytucjami sportowymi
typu TKKF B³yskawica itd., jest
bardzo dobra. Mo¿e nie s¹ to jakieœ
wielkie pieni¹dze, ale w roku na tak¹
wspó³pracê wydajemy oko³o 30 tysiêcy z³otych, wspomagaj¹c organizacje, które s¹ finansowane przez
gminy. U nas jest najwiêcej. Mamy
bardzo dobre doœwiadczenia, uwa¿am, ¿e bardzo dobrze nam siê
wspó³pracuje i oby dalej tak by³o.
Chcia³bym tu szczególnie pochwaliæ Jurka Rakocego, jego organizacja TKKF B³yskawica to jest chyba
wzorcowy przyk³ad tego, jak mo¿na
wspó³pracowaæ pomiêdzy gmin¹ a

powiatem. Jeœli chodzi o sport
szkolny, wydajemy 70 tys. z³, nie
rozgraniczaj¹c naszych jednostek,
tak naprawdê mamy tylko jedn¹ jednostkê, jak¹ jest nasze liceum, ale
jak wczeœniej wspomnia³em, finansujemy sêdziów i przewozy dzieci
szkó³ gimnazjalnych i podstawowych, czyli nienale¿¹cych do powiatu. Przeznaczone mamy 140 tys.
z³ na sport, jeœli chodzi o powiat.
W³aœnie zawi¹za³ siê komitet, który
stworzy powiatowy klub lekkoatletyczny, który bêdzie skupia³ najlepszych lekkoatletów z terenu naszego powiatu, ¿eby nie uciekali nam
do Stargadru po skoñczeniu wieku
gimnazjalnego. Chcia³bym podziêkowaæ za udostêpnienie obiektu
sportowego, bo my jako powiat nie
posiadamy swoich obiektów. Du¿o
imprez odbywa siê na stadionie
miejskim. Ekipa pana Urbañskiego
doskonale wie co robiæ podczas
czwartków lekkoatletycznych, jak
przygotowywaæ zawody i tutaj w
imieniu starosty chcia³bym podziêkowaæ za wsparcie. Gdybyœmy mieli remontowaæ stadion, starostwo
jest gotowe na udzia³ finansowy w
tym przedsiêwziêciu, dlatego w³aœnie, ¿e nie ma boiska przy liceum.
Chcia³bym zaapelowaæ do dyrektorów szkó³ podstawowych, by przysy³ali dzieciaki na czwartki lekkoatletyczne. Aktualny mistrz Polski z
Be³cznej nigdy by nie wyp³yn¹³,
gdyby nie czwartki - powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
Nauczycielom zap³aciæ
za dwie godziny?
Z kolei radny Marcin Æwik³a, z
zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, zwróci³ uwagê, ¿e zajêcia
sportowe po lekcjach prowadzone
s¹ nieodp³atnie, choæ kiedyœ by³y
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prowadzone odp³atnie.
- Bêdê upiera³ siê, ¿e jesteœmy
jedn¹ z niewielu gmin, o ile nie jedyn¹ w naszym powiecie, gdzie taka
sytuacja ma miejsce, ¿e godziny
karciane rozwi¹¿¹ problem. Myœlê,
¿e jest to bezsensowne, dlatego, ¿e
s¹ to godziny darmowe i zaanga¿owanie nauczyciela jest niewielkie
do prowadzenia takich zajêæ. W
zwi¹zku z tym chcia³bym zg³osiæ
wniosek formalny, ¿eby chocia¿
dwie godziny w tygodniu zajêæ pozalekcyjnych by³y prowadzone odp³atnie. ¯eby grupa mia³a dzienniczek, godziny by³y rozliczane i rzeczywiœcie by³y wykonywane w sposób solidny. Dlaczego to mówiê?
Dlatego, ¿e mamy ma³e organizacje
w poszczególnych szko³ach i np.
trafi do nich hipotetycznie 5000 z³,
z tych 5000 z³ maksymalnie 50 proc.
mo¿e byæ przeznaczone na pensje
trzech nauczycieli rocznie. S¹ to
kwoty naprawdê strasznie niskie.
OszczêdŸmy nauczycielom zajmowania siê buchalteri¹, ksiêgowoœci¹, a pieni¹¿ki, które ewentualnie
skierowalibyœmy do poszczególnych szkó³, by³yby sensu stricte na
dzia³alnoœæ sportow¹, na szkolenie
m³odzie¿y i nie trzeba by³oby topiæ
pieniêdzy w sprawy zwi¹zane z
ksiêgowoœci¹ - zaapelowa³.
Ca³kiem inaczej do tej kwestii
podchodzi gimnazjum w £obzie.
Swoje zdanie na ten temat wypowiedzia³a dyrektor Ewa Pop³awska.
Nie zgodzi³a siê z radnym Marcinem Æwik³¹ i wyjaœni³a, jak kwestia
godzin pozalekcyjnych oraz usystematyzowania wygl¹da placówce
prowadzonej przez ni¹.
- Godziny karciane s¹ u nas po
dwie dla ka¿dego nauczyciela i równie¿ dla nauczyciela wuefisty. S¹
one wypracowywane z dzienniczkiem, który ja osobiœcie sprawdzam
albo mój wicedyrektor. Sukcesy
uwa¿am, ¿e s¹ i nie tylko w dziedzinie sportu. Pan radny Marek Rokosz
pracuje w mojej szkole i ma sukcesy
z jêzyka polskiego z godzin karcianych i nie tylko on, wiêc mo¿na powiedzia³a.
Gminna rada sportu
konieczna?
Z kolei radny Zbigniew Pude³ko zwróci³ uwagê, ¿e £obez le¿y
nad rzek¹ Reg¹, a robi siê wszystko
by od tej rzeki „uciec” jak najdalej.
- Gwoli przypomnienia panie
burmistrzu, równie¿ w pana kampanii wyborczej mówiliœmy o tym, ¿e
trzeba zagospodarowaæ promenadê. Na ten moment nie mamy pieniêdzy, ale chcia³bym, aby by³o to w
jakiœ sposób realizowane przy
udziale œrodków zewnêtrznych. Na
wzór starostwa powiatowego by³-
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bym zadowolony, gdyby powsta³a
gminna rada sportu. Pozwoli³oby to
rozwi¹zaæ wiele niuansów, o których teraz mówimy - powiedzia³.
Radny Bogdan Górecki zwróci³ uwagê, ¿e nale¿a³oby zmodernizowaæ stadion, dobrze wiêc siê sta³o, ¿e w tym kierunku zosta³y podjête dzia³ania. Zasugerowa³ jednak,
by rozwijaæ pi³kê siatkow¹ i koszykow¹. Przypomnia³, ¿e niegdyœ w
Œwiatowidzie by³a siatkówka trzecioligowa. Zada³ równie¿ pytanie,
jak wygl¹da higiena uczniów po
zajêciach np. wychowania fizycznego, treningu popo³udniowym w
szkole oraz pralnia sprzêtu stricte
szkolnego.
Radny Tadeusz Sikora nie
uczestniczy³ w debacie, albowiem w
tym czasie sport uprawia³ w praktyce, jednak do jego wczeœniejszej
wypowiedzi zwi¹zanej z uporz¹dkowanie kwestii sportu i rekreacji stworzenia miejskiego oœrodka
sportu i rekreacji - odniós³ siê radny
Marek Rokosz.
- Czy nie nale¿a³oby podj¹æ
dzia³ania stworzenia organizacji,
która spróbowa³a skupiæ dzia³ania
poprzez uporz¹dkowan¹ formê
oraz wspomagaæ tych, którzy tej
pomocy naprawdê potrzebuj¹, tak
jak mówi³a tu pani Marysia, tak¿e te
kwestie ksiêgowe i podobne rzeczy.
Wydaje mi siê, ¿e ten temat jest istotny i warty podjêcia. Nie wiem... nie
musi to od razu nabraæ kszta³tu miejskiego oœrodka sportu i rekreacji, to
jest jedynie propozycja - powiedzia³.
W konsekwencji po dyskusji
wyci¹gniêto wnioski, ¿e w £obzie
przyda³aby siê budowa skate parku,
zmniejszenie nak³adów na pi³kê
no¿n¹, zaktywizowanie nauczycieli
szkó³ podstawowych do udzia³u w
zawodach sportowych, wprowadzenie dodatkowych p³atnych pozalekcyjnych zajêæ sportowych w
szko³ach na terenie gminy, modernizacja stadionu, zagospodarowanie
promenady nad Reg¹ w celach rekreacyjnych. Pad³ jeden wniosek o
przemyœlenie sprawy utworzenia
sekcji pi³ki siatkowej oraz propozycja do przemyœlenia nad podjêciem
prac nad utworzeniem MOSiR-u.
Zauwa¿ono równie¿ s³abe wyniki uczniów szkó³ podstawowych,
bardzo nik³y udzia³ uczniów szkó³
³obeskich w imprezach sportowych
na szczeblu powiatu np. w czwartkach lekkoatletycznych. Zawnioskowano, aby na Orliku ustawiæ
³awki dla widzów.
Prysznice nie dla wszystkich
W odpowiedzi na pytanie, jak
wygl¹da higiena w szkole, dyrektorka Szko³y Podstawowej nr 1 odpar-

³a, ¿e wprawdzie s¹ prysznice, ale
jedynie trzy stanowiska.
- Wiadomo, ¿e nie wszystkie
dzieci mog¹ z nich skorzystaæ. Natomiast po zajêciach pozalekcyjnych, bo chyba o tym mówimy, je¿eli nauczyciel, który prowadzi zajêcia w szkole, zaprowadzi dzieci tam
i powie: skorzystajcie, to tylko od
tego zale¿y. Je¿eli chodzi o stroje,
mamy kilka kompletów, które prane
s¹ w szkole. Je¿eli dziecko nie przebiera siê w strój, którym dysponuje
szko³a, to nie wypierzemy dziecku
prywatnego stroju. Po lekcjach z
trzech stanowisk ca³a klasa niestety
nie skorzysta.
Nie chc¹ „czwartków”?
Dyrektorka „Dwójki” w odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieci
nie uczestnicz¹ w czwartkach lekkoatletycznych w takiej liczbie, jak
z innych szkó³, odpar³a, ¿e zarówno
ona, jak i dyrektorka „Jedynki” namawiaj¹ nauczycieli, by dwie godziny z Karty Nauczyciela poœwiêcili w³aœnie na czwartki lekkoatletyczne, które wszak nie trwaj¹ ca³y
rok. Swoje namowy okreœli³a jako
„proœbê i nakaz do nauczycieli”.
- Jeszcze jeden opór, to trzeba
mieæ jeszcze te¿ te dzieci, które
bêd¹ chcia³y iœæ. Naprawdê wierzcie pañstwo, nasze dzieci jest bardzo trudno zebraæ. Maj¹ bardzo
du¿o zajêæ, ci¹gle jakieœ zajêcia
pozalekcyjne, jakieœ projekty w
szko³ach, poza tym rodzice funduj¹
dzieciom ró¿ne formy dokszta³cania pozaszkolnego - tak t³umacz¹
nauczyciele wuefiœci dlaczego nie
wszyscy i nie tak gromadnie bior¹
udzia³ w tych zajêciach. Wiem, ¿e
chodz¹ dzieci, wiem, ¿e chodz¹ nauczyciele, ale to nie jest taka liczba,
jakbyœmy chcieli. Z sukcesami tutaj
jest chyba najgorzej, aczkolwiek s¹
pojedyncze dzieci, które odnosz¹
sukcesy. W lekkiej atletyce mamy
fajnych biegaczy wyszkolonych
przez pani¹ Romej, mamy fajnych
pi³karzy, którzy graj¹ z panem Sikor¹, pozostali staraj¹ siê. Chodzi
tutaj o dofinansowanie, je¿eli chodzi o nasze dzieci, w ramach zawodów gminnych, bo powiat to wiem,
¿e funduje, to my nie p³acimy, je¿eli
s¹ gminne, wtedy my p³acimy ze
szkolnych pieniêdzy za przejazdy,
b¹dŸ te¿ wykorzystujemy limity kilometrów darmowych, które przyznaje nam gmina. Okazuje siê, ¿e na
ten rok ju¿ wykorzystaliœmy, bo
znowu s¹ zawody. I w³aœnie te godziny, wolne kilometry wykorzystujemy przede wszystkim na dowo¿enie dzieci na zawody. Umawiamy
siê z nauczycielami z „Jedynki” - raz
„Jedynka” funduje, raz my fundujemy, ale tych kilometrów jest ci¹gle
ma³o. Teraz musimy p³aciæ i zap³a-
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cimy. Ze strony dyrektorów nie ma
s³ów, ¿e nie damy pieniêdzy, ¿eby
dzieci dojecha³y na zawody. Dajemy, tylko trzeba dojechaæ. Nie zawsze zwyciê¿aj¹, no niestety - powiedzia³a dyrektorka Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie.
Kierownik Wydzia³u Sportu i
Turystyki Zdzis³aw Urbañski potwierdzi³, ¿e £obez ma s³abe wyniki
w sporcie szkolnym, jeœli spojrzeæ
na szko³y ogólnie. S¹ natomiast sukcesy poszczególnych zawodników.
Zauwa¿y³, ¿e aby osi¹gaæ wyniki w
sporcie konieczne jest wypracowanie organizmu. Jako przyczynê takiego stanu rzeczy w ³obeskich podstawówkach uzna³ brak od 2007
przy SP 1 i SP 2 UKS-ów. Szko³y
zwyczajnie nie zg³aszaj¹ ofert na
swoj¹ dzia³alnoœæ
- Nikt nie zabrania, aby ktoœ
ponownie za³o¿y³ stowarzyszenie,
z³o¿y³ ofertê i przedstawi³ harmonogram wydatkowania na organizacjê
zajêæ pozalekcyjnych na dowóz,
wszystko opiera siê o chêæ. By³em
na zawodach w Drawsku Pomorskim, IV miejsce w Polsce zdoby³
ch³opak, który od trzech czy czterech lat jest nauczycielem w Drawsku. Dostaje tylko wynagrodzenie
za animatora sportu w szko³ach podstawowych, ¿adnych dodatkowych
wynagrodzeñ - to jest to, co powiedzia³a dyrektor gimnazjum - chêci,
praca nauczyciela i zaanga¿owanie.
Pan radny Janusz Skrobiñski powiedzia³, ¿e s¹ mo¿liwoœci dojazdów, a
tutaj ja nie zatrudniam nauczyciela
w szko³ach, nie odpowiadam za to,
czy on bêdzie mia³ obowi¹zek
przyjœcia na zawody i uczestnictwa
w czasie zawodów. Pan radny Marcin Æwik³a mówi³ o braku op³at za
zajêcia. Chcia³em zauwa¿yæ, ¿e s¹
œrodki na to. Ka¿de stowarzyszenie
ma prawo z³o¿enia wniosku na animatora sportu. Na dzisiaj mamy
kwotê do rozdysponowania uchwalon¹ w bud¿ecie w wysokoœci 210
tys. z³ - powiedzia³.
Doda³ równie¿, ¿e zosta³ z³o¿ony
wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o dofinansowanie budowy
Orlika na stadionie miejskim w
£obzie. Zasugerowa³, by starostwo
³obeskie dofinansowa³o zadanie,
aby liceum mog³o z niego korzystaæ.
Radny Janusz Skrobiñski doda³,
¿e jeœli chodzi o sport kwalifikowany to ten wymaga tylko pieniêdzy,
albowiem kluby, które od lat dzia³aj¹, maj¹ doœwiadczenie, kadrê,
trenerów, zawodników, zwi¹zki,
rozgrywki i swój system. Odnoœnie
szkó³ zauwa¿y³, ¿e w £obzie nie ma
SKS-ów. W oœciennych podczas takich godzin dzieci szlifuj¹ siê w
ro¿nych dyscyplinach.
MM
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Cecylia Pokomeda

Kino Orange
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) 7 marca
2012 roku (œroda) do
wêgorzyñskiej auli po
raz kolejny zawita kino
orange. Bilety na seanse
za 11 z³otych.
O godzinie 9.00 wyemitowany
zostanie animowany film 3D pt.
„Ale cyrk” - magiczna i kolorowa
wyprawa do œwiata cyrku. Cyrk od
zawsze pasjonowa³ psa Ozorka.
Sympatyczny czworonóg odda³by
ostatni¹ koœæ za szansê wystêpu na
arenie. Korzystaj¹c z pomocy przyjaciela - ma³ego ch³opca Wiktora i
jego weso³ej kole¿anki Kaji - zg³asza siê do wielkiego konkursu dla
cyrkowców. Jednak, zanim Ozorek
udowodni œwiatu, ¿e szczekacze to
najlepsi fikacze, musi zmierzyæ siê
z ³obuzem, zwanym ¯ab¹, który
chce porwaæ utalentowanego psa i
zostaæ jego treserem. W dodatku
dzielna psina zakochuje siê po same
uszy w uroczej pudliczce. Czy zakochany kundel zdobêdzie serce psiej
piêknoœci i zostanie gwiazd¹ cyrku?
O godzinie 17.00 na wielkim
ekranie obejrzeæ bêdzie mo¿na film
pt. „Poka¿ kotku, co masz w œrodku”. Seria niefortunnych zdarzeñ
stawia na g³owie ¿ycie dwóch mê¿-

czyzn – Andrzeja (Jacek Borusiñski) i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). Ojciec Andrzeja (Marian
Dziêdziel) nagle postanawia o¿eniæ
siê z tajemnicz¹ nieznajom¹ (Gra¿yna Szapo³owska), a wkrótce potem
traci wszystkie oszczêdnoœci. Andrzej, próbuj¹c desperacko odzyskaæ stracon¹ fortunê, porywa podejrzan¹ o kradzie¿ dziewczynê (Katarzyna Cynke) i... zakochuje siê w niej
od pierwszego uprowadzenia. Myœla³eœ, ¿e widzia³eœ ju¿ wszystko? To
nie tak jak myœlisz kotku...
O godzinie 19.00 zostanie wyemitowany film pt. „W ciemnoœci” Leopold Socha, Polak ze Lwowa przez ponad rok pomaga³ i dawa³
schronienie ukrywaj¹cej siê w kana³ach grupie uciekinierów z getta. Za
pieni¹dze. Jednak to, co wydawa³o
siê okazj¹ do zarobku, doprowadzi³o do powstania g³êbokiej wiêzi
emocjonalnej pomiêdzy Soch¹ a
uciekinierami, ewoluuj¹c w heroiczn¹ walkê o ludzkie ¿ycie. Prawdziw¹ historiê Leopolda Sochy i
uratowanych przez niego ¯ydów
opowiada
przejmuj¹cy
film
Agnieszki Holland „W ciemnoœci”
- polski kandydat do Oskara w kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny , z wybitn¹ rol¹ Roberta Wiêckiewicza i miêdzynarodow¹ obsad¹.
•ród³o: www.wegorzyno.pl

Czy warto narzekaæ, a nie lepiej
wzi¹æ siê w garœæ? Mam na myœli
ceny jaj, które dro¿ej¹. Gdybyœmy
my starsi troszkê pomyœleli, to cena
jaj nie zasmuci³aby nas. Nadchodzi
wiosna, czas lêgu drobiu. Wystarczy
kupiæ piêæ sztuk kureczek i kogucika, tak piêæ sztuk jednodniowych
kureczek i do tego koniecznie jednego kogucika, z których od jesieni
mamy dla piêcioosobowej rodziny
wysokiej jakoœci bia³ko. Kiedy by³am ma³a, to na anemiê stosowano
jedzenie z wiêkszej iloœci jaj. Wtedy stada kur zawsze mia³y gospodarza opiekuna kur – koguta. Dzisiejsze jaja s¹ niezap³odnione, a zatem
s¹ szkodliwe dla zdrowia, bo powoduj¹ przyrost z³ego cholesterolu, o
czym wszyscy wiemy. Myœlê, ¿e
warto zjadaæ to, co nam pomaga dla
organizmu, zamiast jeœæ to, co nam
szkodzi. Przecie¿ jedzenie to pierw-
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Jak
zmniejszyæ
cholesterol,
anemiê
i narzekanie
szy czynnik, który daje nam przyjemnoœæ i zdrowe ¿ycie. S³owo
przyjemnoœæ to najwiêksza rozkosz. Rozkosz¹ jest te¿ patrzeæ jak
to ma³e, jednodniowe towarzystwo
daje sobie radê w ¿yciu. Namawiam
was moi czytelnicy - nie b¹dŸcie
bezradni.
Najwiêksza korzyœæ to taka, ¿e
trzeba zjadaæ coœ, co dla siebie ugotujecie, bo mog¹ za nas zjeœæ ptaszyny. Ostrzegam, nie bierzcie wiêcej
jak szeœæ sztuk, bo jest du¿a radoœæ,
a ma³o k³opotu. Du¿a iloœæ robi du¿o
k³opot, a ma³a – radoœæ.
Dlaczego o tym piszê? Otó¿
mam na myœli nasze œmietniki pe³ne
¿ywnoœci dla drobiu. Do tego tylko
jeszcze troszkê organizacji i zmniejszy siê cholesterol, anemia i narzekanie. Dla kur chleb jest bardzo
zdrowy, tylko podawaæ raz dziennie
– rano.

Galeria tygodnika

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

Dominik
z siostr¹ Martynk¹
Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

