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Baba z palm¹ rz¹dzi³a
w mieœcie

Zmiany na
stanowiskach
kierowników
posterunków
w Dobrej i Resku

Przed czym
mamy chroniæ
nasze lasy?
W Resku
wzroœnie
cena wody
(POWIAT). Niedziela palmowa w £obzie to ju¿ tradycyjnie czas wystawiania siê rêkodzielników, zabawy, ale i prezentacji oraz konkursów wielkanocnych, a tak¿e wystêpy zespo³ów ludowych.
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Kazimierz Rynkiewicz

P

omimo ¿e id¹ œwiêta, nie
sposób nie odnieœæ siê do
jednej z najwa¿niejszych spraw,
jakie dotycz¹ nas wszystkich –
wyd³u¿enia wieku emerytalnego.
G³osowanie w Sejmie dopiero
przed nami, a za nami odrzucenie
przez koalicjê PO-PSL obywatelskiego wniosku o referendum w tej
sprawie, pod którym zebrano 2
miliony podpisów. Tylu nie zebrano jeszcze pod jakimkolwiek
wnioskiem w jakiejkolwiek sprawie. To o czymœ œwiadczy. Jednak
nie dla tej koalicji, która przecie¿
nie pêknie, choæby i zebrano 5 milionów podpisów, bo „przyjaŸñ”
Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka jest bardzo mocna. Zosta³a
scementowana podczas politycznego puczu, jakiego dokonano w
nocy 4 kwietnia 1992 roku, odwo³uj¹c rz¹d Jana Olszewskiego. To
wtedy Tusk i Pawlak pojawili siê u
boku Wa³êsy, by zapobiec powszechnej lustracji elit, które porozumia³y siê przy okr¹g³ym stole.
To otworzy³o, wówczas m³odym
jeszcze politykom, drogê do dalszej kariery, której ukoronowaniem jest dzisiejsza koalicja. Takich paktów, zawartych na trupach
politycznych przeciwników zerwaæ nie mo¿na. Mo¿na tylko udawaæ, ¿e jest siê w opozycji do w³a-
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Referendum w Polsce
to hamulec, w Unii to postêp
snego rz¹du, jak to zrobi³ Pawlak,
siadaj¹c w ³awach poselskich, zamiast jak dotychczas - rz¹dowych,
ale to tylko pusty gest, obliczony na
naiwnoœæ i krótk¹ pamiêæ swojego
elektoratu. Pawlak wie, ¿e w tej
chwili rozgrywa siê jedna z najwa¿niejszych dla Polaków spraw,
st¹d te posuniêcia, pozorowanie,
kluczenie, droczenie siê z PO, bycie za, a nawet przeciw, chocia¿
sprawa ju¿ dawno jest ugadana i
zaklepana.
Tusk, tak jak na pocz¹tku z
ACTA, w sprawie wieku emerytalnego poszed³ w zaparte. Pokaza³o
to g³osowanie nad odrzuceniem referendum.
- Nie po to wybierano pana na
szefa „Solidarnoœci”, ¿eby pan podejmowa³ siê zadañ, które wykonaæ mo¿e ka¿dy pêtak - zaatakowa³
Dudê Tusk podczas debaty o referendum.
Prawie w tym samym czasie
mignê³a mi w telewizji europos³anka PO Ró¿a Thun. Krótka migawka, przesz³a bez echa, ale warta przypomnienia, bo pokazuje, jak
PO oszukuje Polaków. Jak po europejsku strzy¿e siê polskie barany
spod znaku Platformy. To klasyka.
Otó¿ Ró¿a Thun przypomnia³a, ¿e
1 kwietnia 2012 roku wesz³a w
¿ycie, zapisana w Traktacie Lizboñskim, europejska inicjatywa
obywatelska (EIO). Polega ona na
tym, ¿e siedem osób z siedmiu krajów mo¿e za³o¿yæ komitet i podj¹æ
inicjatywê obywatelsk¹ na jakiœ

wa¿ny temat, a po zebraniu MILIONA podpisów zajmie siê ni¹
Komisja Europejska, która mo¿e
zamieniæ j¹ w prawo europejskie.
Hipokryzja PO polega na tym,
¿e w Polsce mo¿na zebraæ 2 miliony podpisów pod inicjatyw¹ obywatelsk¹, ale premier nazwie to zadaniem dla pêtaków, a jego pos³owie wrzuc¹ j¹ do kosza. W Polsce
inicjatywa obywatelska jest hamulcem modernizacji. Nota bene
minister Rados³aw Sikorski w
swoim wyst¹pieniu o polityce zagranicznej napomkn¹³, ¿e ta modernizacja jest ci¹gle niedokoñczona, ale nie powiedzia³, jak Polska mia³aby po jej zakoñczeniu
wygl¹daæ. Czy jak Japonia, USA,
czy Niemcy? Jestem tego ciekaw,
wiêc pytam – kiedy zakoñczy siê ta
wielka modernizacja i jak bêdziemy po niej wygl¹daæ, ¿yæ, pracowaæ, w jakim kraju mieszkaæ.
Ale wróæmy do inicjatywy obywatelskiej; w Polsce to hamulec,
ale ju¿ w takiej unii, to wielki i
œwiat³y postêp, rozwijaj¹cy demokracjê. Pos³uchajmy europos³anki
Thun:
- Inicjatywa mo¿e nag³oœniæ
prawdziwe tematy, które nas bol¹ i
zmusiæ Komisjê Europejsk¹ do
tego, ¿eby siê tym zajê³a. Im ¿ywsze jest spo³eczeñstwo europejskie, tym wiêkszy nacisk na polityków.
- Jeœli pod jakimœ pomys³em legislacyjnym podpisuje siê milion
obywateli, tzn., ¿e sprawa jest po-

wa¿na. Dlatego Komisja bêdzie
mia³a obowi¹zek zorganizowaæ
wys³uchanie publiczne.
Inny polityk dodaje: „Inicjatywa ma wspomagaæ równie¿ rozwój
prawdziwie europejskiego spo³eczeñstwa”.
Wiêc to jest tak: jak w unii
zbior¹ milion podpisów, to sprawa
jest powa¿na, jak w Polsce zbior¹
2 miliony, to sprawa pêtaków i do
kosza; im ¿ywsze jest spo³eczeñstwo europejskie, to dobrze, a jak
w Polsce jest „¿ywsze”, zbiera
podpisy, protestuje i organizuje
wielotysiêczne marsze w wielu
miastach – to jest be; w unii taka
inicjatywa wspomaga rozwój
prawdziwie europejskiego spo³eczeñstwa, a w Polsce to ju¿ nie
wspomaga rozwoju prawdziwie
polskiego spo³eczeñstwa.
Ci¹gle nie mogê siê nadziwiæ,
ile¿ tego zaprzañstwa w tej polityce.
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GroŸny wypadek na drodze W 148

Uderzy³ w drzewo,
piêæ osób rannych

Kto naprawi drogi?
(REGION). Sporym problemem
i utrudnieniem dla mieszkañców
powiatu s¹ drogi zniszczone przez
samochody wywo¿¹ce drewno z
lasu. Nadleœnictwo nie czuje siê
zobowi¹zane do naprawiania dróg,
albowiem samochody, które niszcz¹
drogi, nie nale¿¹ do Lasów Pañstwowych, a sprzeda¿ drewna nastêpuje w lesie. Gminy nie maj¹ z kolei
pieniêdzy na ci¹g³e usuwanie szkód.
- Kto odpowiada za szkody przy
wycince? Chodzi o drogi. Zostawione s¹ koleiny o g³êbokoœci jednego
metra? - dopytywa³ podczas sesji
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
mieszkaniec BrzeŸniaka.

(GMINA RESKO) 26 marca,
oko³o godz. 12.40, na drodze W148, relacji Starogard - Przemys³aw, dosz³o do groŸnego wypadku drogowego.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
kieruj¹cy samochodem marki Citroen ZX, mieszkaniec Klêpnicy,
prawdopodobnie nie dostosowa³

prêdkoœci do panuj¹cych na drodze
warunków, straci³ panowanie nad
pojazdem i uderzy³ w przydro¿ne
drzewo.
W wyniku tego zdarzenia zosta³o rannych piêæ osób; trzech mê¿czyzn i dwie kobiety. Wszyscy zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. z czego dwie osoby pozosta³y na obserwacji. (kp)
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W tej sprawie zaczê³a ju¿ dzia³aæ burmistrz Wêgorzyna, z jej wyjaœnieñ wynika³o, i¿ trwaj¹ ustalenia
z nadleœniczym, aby w umowie
sprzeda¿y drewna z LP by³ zapis o
koniecznoœci naprawy drogi po jego
wywiezieniu z lasu. Wówczas odpowiedzialna bêdzie firma wywo¿¹ca
drewno z lasu. Z dalszych rozmów
wynika³o jednak, ¿e ciê¿kie samochody odbieraj¹ce drewno wymagaj¹, aby to by³o dostarczone do
dróg utwardzonych. Pozostaje nadzieja, ¿e za naprawê dróg nie zostan¹ obarczeni ci pomiêdzy – czyli
w³aœciciele ma³ych firm ZUL, które
zajmuj¹ siê wycink¹ i zrywk¹ drewna w lesie.
MM
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Samochód dla
Stra¿y Miejskiej?

(RESKO) Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej (28.03.br.)
komendant Stra¿y Miejskiej w
Resku Robert Bogdañski przekaza³ informacjê z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w 2011 roku. Podczas
obrad pad³ pomys³ aby zakupiæ
dla tej jednostki samochód.
W tym roku Stra¿ Miejska w
Resku bêdzie obchodziæ jubileusz
20 lat funkcjonowania. Niektórzy s¹
zdziwieni, poniewa¿ ustawa wesz³a
w ¿ycie w 1997 roku. Jednak pierwsze inicjatywy i powstawanie Stra¿y
Miejskiej by³o mo¿liwe dziêki wpisaniu jej w ustawy policyjne w 1992
roku.
Pomys³ kupna samochodu dla
Stra¿y Miejskiej przedstawi³a radna
Edyta Klepczyñska.
- Wiem jaki jest nasz bud¿et i
domyœlam siê, ¿e moja propozycja
mo¿e nie zostaæ przyjêta z entuzjazmem. Jakiego narzêdzia podstawowego do pracy brakuje w³aœnie
naszemu stra¿nikowi? Samochodu.
20 lat istnieje Stra¿ Miejska, a nie
ma samochodu. Jeœli siêgniemy dooko³a wzrokiem, po innych gminach, to zauwa¿ymy, ¿e ka¿da Stra¿
Miejska ma samochód. Uwa¿am, ¿e
aby dobrze wykonywaæ zadania wynikaj¹ce z ustawy o Stra¿ach Gminnych, to niestety, ale nasi stra¿nicy
musz¹ mieæ ten pojazd. Stra¿nicy
maj¹ dzia³anie prewencyjne, a poza
tym to podniesie ich rangê i presti¿.
Niejednokrotnie mo¿e to pomóc te¿
naszym policjantom. Czasami trzeba podwieŸæ nietrzeŸwego, nie
mo¿na go zostawiæ na ulicy. Mówimy o ustawie o ochronie zwierz¹t,
samochód te¿ obni¿y nasze koszta z

tym zwi¹zane. Nasza stra¿ przecie¿
te¿ zarabia pieni¹dze, które trafiaj¹
do gminy. Nie mówiê, ¿e w tym roku,
dajê pomys³ do przemyœlenia - mówi³a radna Edyta Klepczyñska.
Komendant Stra¿y Miejskiej
zauwa¿y³, i¿ posiadanie samochodu
na pewno u³atwi³oby pracê stra¿nikom, jednak zaznaczy³, ¿e nie jest to
wymóg konieczny i bez samochodu
tak¿e bêd¹ wykonywali jak najlepiej
swoj¹ pracê.
- Proszê tylko, aby nikt nie potraktowa³ tego g³osu pani radnej
jako jeden z wymogów, ¿eby coœ siê
poprawi³o w bezpieczeñstwie. Nie
jesteœmy instytucj¹, która ma na
celu zarabiaæ, mamy byæ widoczni,
rozmawiaæ z ludŸmi, s³u¿yæ spo³eczeñstwu. Je¿eli znajd¹ siê œrodki,
to samochód na pewno zwiêkszy³by
wydajnoœæ naszej pracy. Na dzieñ
dzisiejszy wygl¹da to tak, ¿e ja jad¹c swoim samochodem wywo³ujê
reakcjê wœród m³odzie¿y, bo
wiedz¹, ¿e ja siê zatrzymam, bez
wzglêdu na to, czy jestem w mundurze czy nie. Zakup jak najbardziej
popieram - mówi³ komendant reskiej Stra¿y Miejskiej.
Radni zauwa¿yli, ¿e Stra¿ Miejska zarobi sama na zakup samochodu. W gminie realizowany bêdzie
tak¿e projekt programu opieki nad
zwierzêtami bezdomnymi, gdzie
swoje zadania ma tak¿e Stra¿ Miejska, a samochód to du¿e u³atwienie
wykonywania pracy - przewo¿enie
sprzêtu czy klatki dla ³apanych
zwierz¹t. W¹tpliwe jednak aby znalaz³y siê na ten cel pieni¹dze ju¿ w
tegorocznym bud¿ecie.
Piotr Jachym
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Podnieœli ekwiwalent Ocieplaj¹ w gminie
dla stra¿aków OSP
Radowo Ma³e
(RADOWO MA£E) Gmina
Radowo Ma³e w roku
bie¿¹cym bêdzie
kontynuowaæ projekt
termomodernizacji
obiektów u¿ytecznoœci
publicznej.

(DOBRA) Radni z Dobrej na
sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê 29 marca, podjêli uchwa³ê w
sprawie ustalenia wysokoœci
ekwiwalentu pieniê¿nego dla
cz³onka ochotniczej stra¿y po¿arnej w gminie. Tym samym wzros³a
wysokoœæ ekwiwalentu dla stra¿aków OSP.

List do redakcji

Zgodnie z przepisami to rada
gminy, w drodze uchwa³y, ustala
wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego
dla cz³onka OSP, za uczestnictwo w
dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym organizowanym
przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub
Gminê. Wysokoœæ ekwiwalentu nie
mo¿e przekroczyæ 1/175 przeciêtnego wynagrodzenia.
Wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onka ochotniczej stra¿y

po¿arnej uczestnicz¹cego w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym, organizowanym przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê, wynosi 10 z³otych za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu ratowniczym i 4 z³ote za ka¿d¹ godzinê
udzia³u w szkoleniu po¿arniczym.
- Mamy zarezerwowane œrodki
w bud¿ecie na ten cel – wyjaœni³a sekretarz gminy Dorota Kisiel.
W zwi¹zku z tym radni przeg³osowali podwy¿ki dla stra¿aków.

Zmiany na stanowiskach
kierowników posterunków
w Dobrej i Resku

Poprzednio w gminie Dobra wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego
dla cz³onka OSP wynosi³ 8 z³otych
za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu ratowniczym i 3 z³ote za ka¿d¹
godzinê udzia³u w szkoleniu po¿arniczym.
PJ

Rodzice nie
widz¹ problemu

Chcia³am podzieliæ siê
tak¹ oto uwag¹. Nie rozumiem postêpowania rodziców, szczególnie m³odych,
którzy nie ucz¹ swoich dzieci nie tylko mówienia „dzieñ dobry”, ale i poszanowania wspólnej
w³asnoœci. Jest to tym bardziej niezrozumia³e, gdy dotyczy to osób,
które w naszym mieœcie maj¹ ró¿ne
stanowiska, w tym odpowiedzialne
za ³ad i porz¹dek, wychowanie itp.
Podam przyk³ad. Mieszkam w bloku. Dzieci z tego samego bloku
pisz¹ po œcianach, rzucaj¹ kamieniami, kopi¹ zarówno po nowej elewacji, jak i po klatkach schodowych – ogólnie niszcz¹.

Zamówienie na roboty budowlane ukaza³o siê, na internetowej stronie biuletynu informacji publicznej
27.03.2012.
Zadanie nr 31 to termomodernizacja Zespo³u Szkó³ Publicznych i
Przedszkola w Radowie Ma³ym.

Obejmuje ocieplenie stropodachu,
œcian przy gruncie, œcian zewnêtrznych, modernizacjê instalacji c.o.p³ukanie, uzupe³nienie izolacji,
monta¿ zaworów termostatycznych.
Zadanie nr 35 to termomodernizacja œwietlicy wiejskiej w Gostominie. Obejmuje wymianê okien
drewnianych na PCV - 24 szt., ocieplenie stropu poddasza,wymianê
starych drzwi zewnêtrznych drewnianych na PCV - 4 szt., ocieplenie
œcian zewnêtrznych.
Termin zakoñczenie robót budowlanych ustalono na 25.08.2012
r.
PJ

Dlaczego wykszta³conym rodzicom nie przyjdzie do g³owy, ¿e ich
dzieci niszcz¹ to, co jest nasze
wspólne i ¿e za naprawê bêd¹ musieli zap³aciæ wszyscy? Niektórzy nie
maj¹ dzieci albo ich dzieci s¹ ju¿
doros³e, nie niszcz¹. I co jest zastanawiaj¹ce, czêsto to w³aœnie ci, którzy nie maj¹ dzieci - sprz¹taj¹, naprawiaj¹ szkody, a rodzice nie
widz¹ problemu. ¯yj¹ tak, jakby
ca³y ich œwiat zamyka³ siê w mieszkaniu, a to co poza nim, to ich nie
interesuje. Mo¿e ja nie mam ochoty
p³aciæ za to, ¿e ktoœ jest niewychowany i nie potrafi wychowaæ swoich
dzieci?
Mieszkanka £obza

omasz Opar
Sier¿. TTomasz
(POWIAT) Z dniem 1 kwietnia 2012 r. nast¹pi¹ zmiany na
stanowiskach kierowników posterunków Policji w Dobrej i
Resku.
Kierownikiem posterunku w
Resku bêdzie m³. asp. Andrzej W³odek, który do tej pory pe³ni³ obowi¹zki kierownika posterunku w
Dobrej. Natomiast w Dobrej obowi¹zki kierownika powierzone zostan¹ asp. Grzegorzowi £ydziñskiemu, który ostatnio pracowa³ w Radowie Ma³ym. Dotychczasowy kierownik z Reska sier¿. Tomasz Opar
wróci do Radowa Ma³ego, gdzie
pe³ni³ s³u¿bê przed objêciem tej
funkcji.

M³. asp. Andrzej W³odek
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Nie bêdzie funduszu so³eckiego,
ale maj¹ byæ wiêksze kwoty dla wiosek
(DOBRA) Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w
Dobrej podjêto decyzjê
o nie wyodrêbnieniu
w bud¿ecie gminy
funduszu so³eckiego
w przysz³ym roku.
Decyzjê o wyodrêbnieniu funduszu so³eckiego nale¿y podj¹æ do
31 marca w roku poprzedzaj¹cym
rok, w którym to mia³by fundusz
obowi¹zywaæ.
- Nasza sugestia jest taka, aby nie
wyraziæ zgody na wyodrêbnienie
funduszu so³eckiego w gminie Dobra, w 2013 roku - mówi³a sekretarz
gminy Dorota Kisiel.
- Szeroko rozmawialiœmy na temat funduszu so³eckiego, na wspólnym posiedzeniu komisji. Prosi³am
¿eby radni przemyœleli nasz¹ propozycjê, aby nie wprowadzaæ jeszcze
funduszu so³eckiego do bud¿etu w
roku przysz³ym, z uwagi na to, ¿e

bêdzie to dla nas zbyt du¿e
obci¹¿enie finansowe. Zapewne przypominacie sobie pañstwo, ¿e zanim fundusz so³ecki funkcjonowa³, umawialiœmy siê, ¿e
rocznie do dyspozycji ka¿dego so³ectwa bêdzie
2.500 z³otych i tak¹ kwotê
ka¿de so³ectwo mia³o na
swoje potrzeby. Zazwyczaj
te pieni¹dze by³y po¿ytkowane na drobne sprawy,
bowiem wszystkie wiêksze
zadania typu budowa
chodników, lamp czy remonty w œwietlicach by³y
zapisane w bud¿ecie gminy
w wydatkach inwestycyjnych. W momencie kiedy wprowadziliœmy fundusz so³ecki, sytuacja
uleg³a diametralnej zmianie, ka¿de
so³ectwo otrzymywa³o kwotê adekwatn¹ do iloœci mieszkañców so³ectwa. Tak to wygl¹da³o. Warto policzyæ sobie kwoty - jeœli na ka¿de
so³ectwo przeznaczaliœmy umownie 2.500 z³, to z bud¿etu gminy wydawaliœmy ³¹cznie ponad 20.000

z³otych, kiedy powsta³ fundusz so³ecki kwota ta przekracza³a 100.000
z³otych. W momencie kiedy nasza
sytuacja finansowa nie jest korzystna, kiedy mamy wiele zobowi¹zañ i
dodatkowych zadañ, szukamy
oszczêdnoœci wszêdzie, gdzie jest
to mo¿liwe. Znamy te¿ potrzeby
so³ectw. Wiemy, ¿e kwota 2,5 tys.
z³otych nie jest wystarczaj¹ca, ale
uwa¿am, ¿e kiedy funkcjonowa³
przez dwa lata fundusz so³ecki pozwoli³ na dŸwigniêcie naszych so³ectw, zosta³ zakupiony sprzêt, doposa¿one zosta³y œwietlice. Grubsze rzeczy, które mo¿na by³o kupiæ,
zrobiæ by³y realizowane, gdy funkcjonowa³ fundusz. Rozumiej¹c potrzeby so³ectw i wychodz¹c im naprzeciw podczas posiedzenia komisji zaproponowa³am kwotê 3,5 tys.
z³ dla ka¿dego so³ectwa. Propozycja od rady jest taka, ¿eby zaokr¹gliæ tê kwotê do 4.000 z³otych. Jesteœmy w stanie przychyliæ siê do tej

propozycji i zrobimy wszystko, aby
tak¹ kwotê w bud¿ecie zapisaæ. Cieszê siê, ¿e mo¿emy rozmawiaæ
wspólnie o trudnych sprawach i jestem bardzo wdziêczna so³tysom za
zrozumienie sytuacji w gminie –
powiedzia³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
So³tysi z pewnoœci¹ chcieliby
jak najlepiej dla swoich so³ectw, co
wi¹¿e siê z wiêkszymi potrzebami
finansowymi, jednak rozumiej¹
trudn¹ sytuacjê gminy i brak zgody
na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego.
Pad³y propozycjê, aby ka¿demu
so³ectwu przys³ugiwa³a kwota
4.000 z³otych w przysz³ym roku,
jednak na razie s¹ to deklaracje, poniewa¿ nad kwotami mo¿na bêdzie
rozmawiaæ dopiero przy ustalaniu
przysz³orocznego bud¿etu, czyli
pod koniec roku.
PJ
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W Resku wzroœnie cena wody
(RESKO) Od 1 maja 2012
roku w Gminie Resko
bêd¹ obowi¹zywaæ
nowe taryfy
dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego
odprowadzania œcieków.
Cena wody za m szeœc.
wzroœnie o 9,77%,
a za œcieki o 9,07%.
Spó³ka z o.o. „Wodoci¹gi i Kanalizacja” z siedzib¹ w Resku okreœli³a taryfê na rok tj. od 1 maja do 30
kwietnia 2013 r., na podstawie niezbêdnych przychodów, w szczególnoœci kosztów zwi¹zanych ze
œwiadczeniem us³ug poniesionych
w poprzednim roku obrachunkowym, ustalonych na podstawie ewidencji ksiêgowej.
Spó³ka zaproponowa³a zachowanie istniej¹cej, dwucz³onowej
struktury taryfowej dla odbiorców
wody – op³ata sta³a (abonament)
oraz op³ata zmienna uzale¿niona od
iloœci pobranej wody. Zaproponowano 4 rodzaje op³aty sta³ej, w zale¿noœci od d³ugoœci okresu rozliczeniowego:
1) odbiorcy rozliczani wg wodomierza g³ównego:
- okres rozliczeniowy – 1 miesi¹c – 8,91 z³ brutto;
- okres rozliczeniowy – 2 miesi¹ce – 11,01 z³ brutto;
- okres rozliczeniowy – 3 miesi¹ce – 13,08 z³ brutto;
2) odbiorcy rozliczani wg norm
zu¿ycia wody:
- okres rozliczeniowy – 2 miesi¹ce – 7,96 z³ brutto.

CMYK

W odniesieniu do œcieków zaplanowano zachowanie taryfy jednocz³onowej (bez naliczania op³aty
sta³ej).
W stosunku do taryfy obowi¹zuj¹cej od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. proponuje siê wzrost
op³at za wodê o 9,77%, a za œcieki o
9,07%. Przy konstrukcji taryf spó³ka przyjê³a nastêpuj¹ce za³o¿enia:
sprzeda¿ wody na poziomie
250.000 m szeœc., odbiór œcieków
na poziomie 177.000 m szeœc.,
wzrost wynagrodzeñ - 2,8%, wzrost
cen energii o 9% oraz awaryjnoœæ i
kosztownoœæ utrzymania sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
- Spó³ka zaproponowa³a wzrost
cen za wodê i œcieki. Spó³ka proponuje podniesienie stawki za m szeœc.
wody o 28 groszy (9,77%) natomiast za m szeœc. œcieków o 39 groszy (9,07%). Wzrosn¹æ ma równie¿
abonament, który dla odbiorców
rozliczanych wg wodomierza g³ównego za dwumiesiêczny okres rozliczeniowy bêdzie wynosi³ 11,01 z³.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e
wzrost przychodów z tego tytu³u dla
spó³ki bêdzie siê kszta³towa³ w kwocie 101.000 z³otych, przy czym z tej
kwoty praktycznie 70.000 z³otych
zosta³o zagospodarowane na starcie. Spó³ka w roku obowi¹zywania
nowej taryfy bêdzie op³aca³a dzier¿awê w wysokoœci 26.000 z³otych.
Wzrost sk³adki rentowej od lutego,
który obowi¹zuje wszystkich pracodawców, zabiera nam 10.000 z³,
wzrost kosztów energii 18.000 z³,
nagroda jubileuszowa dla 11 pracowników, którzy po 10 latach pracy w spó³ce, 1 wrzeœnia, nabyli do
niej prawo, to oko³o 25.000 z³. Tak
wiêc ponad 70.000 z³otych z tej
podwy¿ki spó³ka wydaje ju¿ na starcie – wyjaœnia³ prezes spó³ki.

- Czy rzeczywiœcie pracownicy
musz¹ po 10 latach otrzymywaæ
nagrodê jubileuszow¹? Ten okres
jest naprawdê niewielki. Nie ma
chyba zak³adów, gdzie tak szybko
zdobywa siê nagrodê. To nie mo¿e
byæ powodem podniesienia cen – zauwa¿y³a radna Edyta Klepczyñska.
Prezes WiK w Resku wyjaœni³,
¿e gros pracowników przesz³o do
spó³ki z zak³adu komunalnego. Byli
to pracownicy objêci wynagrodzeniem bud¿etowym.
- Z tego co mi przekazano, pracownicy czuj¹ siê pokrzywdzeni, bo
gdyby dalej pracowali w zak³adzie
komunalnym, to nagrody jubileuszowe dostaliby o wiele wczeœniej
– stwierdzi³ prezes.
Nowe taryfy bêd¹ obowi¹zywa³y od 1 maja bie¿¹cego roku. Jak siê

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

okaza³o wzrost cen w du¿ym stopniu wi¹¿e siê z nagrodami jubileuszowymi dla 11 pracowników z
tytu³u 10 lat pracy w spó³ce. Niektórzy radni kwestionowali s³usznoœæ
przyznawania tak wczeœnie nagrody
jubileuszowej, jednak uchwa³a zosta³a przyjêta. Cena za m szeœc.
wody bêdzie wynosi³a 3,15 z³ brutto, a cena za m szeœc. œcieków 4,68
z³ brutto.
PJ

Str
Str.. 8

£OBEZ

tygodnik ³obeski 3.4.2012 r.

Przed czym mamy chroniæ nasze lasy?
(£OBEZ). Radni byli
przeciw powiêkszeniu
obszaru ochronnego
lasów w gminie £obez.
O tym jednak, czy strefa
ochronna powstanie,
zadecyduje ostatecznie
Minister Ochrony
Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa.
W zwi¹zku z nowym Planem
Urz¹dzenia Lasu obowi¹zuj¹cym
na lata 2012-2021 Nadleœnictwo
£obez zwróci³o siê z proœb¹ o zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, a le¿¹cych na terenie Gminy £obez, za ochronne.
Argumentacjê wy³uszczy³ nadleœniczy Nadleœnictwa £obez Wies³aw Rymszewicz.
Nadleœniczy doœæ szeroko opisa³ zasady gospodarowania lasami,
omówi³ równie¿ sposób ich ochrony. Nawi¹za³ do dyrektyw unijnych,
które nakazuj¹ ochronê, choæ jak
sam stwierdzi³, takich zaleceñ w³aœciwie Polska nie potrzebuje, albowiem lasy w naszym kraju chronione s¹ od 1945 roku. Poszerzenie
obszarów chronionych - jak zapewnia³ - i tak le¿y w gestii ministra i
w³aœciwie radni zostali postawieni
przed faktem dokonanym. Mieli jedynie wyraziæ swoj¹ opiniê, która
dla w³adz rz¹dowych nie jest wi¹¿¹ca. Przypomnia³, ¿e Ostoja Iñska,
czyli ochrona ptasia, siêga a¿ pod
Œwiêtoborzec, zwróci³ równie¿
uwagê na walory i bogactwo przyrodnicze Regi, w której ¿yj¹ pstr¹gi,
a na tar³o wp³ywa ³osoœ. Przypomnia³, ¿e minister w swojej odezwie
stwierdzi³, i¿ strona ekonomiczna
nie mo¿e byæ brana pod uwagê, jedynie naukowo poparte argumenty.
To by³a sugestia dla radnych, albowiem nowe lasy ochronne to mniej
wp³ywów do bud¿etu gminy z tytu³u
podatku leœnego. W przypadku gminy £obez to prawie 20 tys. z³ rocznie. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e na
Naturze 2000 mo¿na dobrze zarobiæ, pozyskuj¹c pieni¹dze unijne.
- Co to jest 20 tysiêcy z³otych,
jeœli mo¿na zdobyæ miliony? Natura
2000 daje takie mo¿liwoœci – powiedzia³ nadleœniczy.
Ten temat nie dotyczy jedynie
gminy £obez, ale wszystkich gmin
w Polsce, w zwi¹zku z nowym Planem Urz¹dzania Lasów na najbli¿sze 10 lat. Znacznie te¿ ma poszerzyæ siê obszar lasów chronionych.
Tylko na terenie Nadleœnictwa
£obez dotychczas area³ lasów

ochronnych wynosi³ 3.600 ha, gdy
po zmianach – 12 tysiêcy hektarów,
na terenie gminy £obez ochron¹
mia³oby zostaæ objêtych 2.129 ha
lasów. Najwiêcej lasów ochronnych
znajduje siê w gminie Wêgorzyno.
Nadleœniczy zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e mamy co chroniæ, albowiem
wystêpuje tu zarówno orze³ bielik,
jak i ¿ó³w b³otny, bêd¹cy na wymarciu, rosn¹ tu niezwykle rzadkie graby i wi¹zy, czym nie mog¹ poszczyciæ siê mieszkañcy innych regionów
kraju.
Nikt nie odpowiedzia³ jednak na
pytanie radnego Janusza Skrobiñskiego, który zapyta³ - przed czym
mamy chroniæ lasy, skoro nie ma tu
przemys³u, nie stoj¹ ¿adne fabryki,
a ludzie tutaj mieszkaj¹cy sami
widz¹, ¿e o las dbaæ powinni.
Nadleœniczy wyjaœni³, ¿e w lasach objêtych ochron¹ nie wolno
wycinaæ du¿ych po³aci leœnych,
czyli prowadziæ zwyk³ej gospodarki. Burmistrz £obza doda³ póŸniej,
¿e mo¿na jednak pozyskiwaæ drzewa posuszowe za zgod¹ nadleœniczego. Lasy takie maj¹ byæ chronione przed wycink¹, a co za tym idzie
degradacj¹ i wyja³owieniem gleby.
Maj¹ równie¿ ochraniaæ zagro¿one
gatunki.
Radna Maria Pokomeda z kolei
zwróci³a uwagê, ¿e lasy to by³y kiedyœ, wówczas, gdy ros³y w nich potê¿ne drzewa, grzyby i jagody.
Wskaza³a równie¿ na las rosn¹cy
przy drodze do oczyszczalni w
£obzie, w którym wyciêto bardzo
du¿o drzew. Ten las teraz ma zostaæ
poddany ochronie.
- Piêkne lasy pamiêtam z czasów
mojej m³odoœci. Ros³y w nich dêby,
których nie da³o siê obj¹æ. Teraz
mamy przepiêkne uprawy leœne, ale
lasów nie mamy. Jest zagon sosny,
brzozy, ale lasów naturalnie rosn¹-

cych nie mamy. Nie jestem sk³onna,
by chroniæ to, co jest regularnie
wycinane. Bojê siê, ¿e zamkniemy
sobie drogê, ¿e przyjdzie inwestor i
nie bêdzie móg³ inwestowaæ. Poza
spo³eczeñstwem, które trzeba edukowaæ, to nic nam nie trzeba i nie
zagra¿a – powiedzia³a radna Maria
Pokomeda.
- Cieszymy siê, ¿e mamy nieska¿one tereny, drugie Mazury nieodkryte. Nie bêdzie tu przemys³u. Jest
strefa ekonomiczna w Goleniowie,
to ludzi do pracy wo¿¹ spod Gorzowa, tu te¿ bêd¹ woziæ. Jedyny kierunek rozwoju to turystyka i agroturystyka – powiedzia³ nadleœniczy W.
Rymszewicz.
Nadleœniczy t³umaczy³, ¿e wyciêto „matki”, by daæ œwiat³o „dzieciom”, a buki wartoœciowe s¹ tylko
do 100 lat ich ¿ycia.
Antoni Moroz, który przyby³ na
sesjê z ramienia ekologów, zripostowa³, ¿e w lesie za £obzem, po
owym doœwietlaniu m³odych drzew
mo¿na teraz wyznaczyæ poligon dla
NATO.
- Dlaczego chce pan wyci¹æ
ostatnie ju¿ matki? Tam s¹ rowy po
wywózce drzewa, woda zalewa nam
dzia³ki. Pamiêtam, jakie tu by³y
lasy, a jeœli ekonomia nie gra roli, to
wszystkie lasy nale¿a³oby obj¹æ
ochron¹, niech nie stanie siê z nimi
tak, jak sta³o siê z lasem pod
£obzem. Gdzie s¹ te lasy? To s¹
krzaki, by³y grzyby i jagody, a teraz?
Jestem za ochron¹ wszystkich lasów, a nie czêœciow¹ – powiedzia³
A. Moroz.
Radny Marcin Æwik³a doda³, ¿e
skoro Rada podnios³a podatki dla
mieszkañców gminy, to nie wie, czy
staæ gminê na to, aby pozbywaæ siê
dodatkowych œrodków, czyli podatków od Lasów Pañstwowych.
W dyskusjê w³¹czy³ siê bur-

mistrz £obza Ryszard Sola.
- Z takich lasów pozyskuje siê jedynie pojedyncze drzewa posuszowe. Mieszkañcy bêd¹ mogli wejœæ i
za zgod¹ leœniczego pozyskiwaæ
drewno. Czy kwota 20 tys. z³ jest
kwot¹ powalaj¹c¹ bud¿et? - dopytywa³ burmistrz.
Nadleœniczy doda³, ¿e wprowadzenie lasów ochronnych nie jest
powi¹zane w ¿aden sposób z zakazami wstêpu do lasów, ani korzystania z jezior czy rzek. Zarówno woda,
jak i las poddawane s¹ ochronie, ale
maj¹ s³u¿yæ równie¿ do wypoczynku. Ochrona bowiem dotyczy i odnosi siê do gospodarki leœnej, to
tutaj s¹ obostrzenia, które nie zezwalaj¹ na wycinkê ca³ych po³aci
leœnych, a jedynie pojedynczych
suchych, b¹dŸ chorych, drzew.
Nadleœniczy wspomnia³ równie¿ o tym, ¿e Nadleœnictwo buduje
drogi, zadaszenia, parkingi, wywozi œmieci z lasu. Zamierza równie¿
wybudowaæ now¹ drogê pomiêdzy
Œwiêtoborcem a Boninem.
W konsekwencji za negatywnym zaopiniowaniem projektu
uchwa³y dotycz¹cej powiêkszenia
powierzchni lasów ochronnych zag³osowa³o siedmiu radnych, czterech by³o przeciw, trzech wstrzyma³o siê od g³osu.
Po g³osowaniu nadleœniczy
oœwiadczy³, ¿e drogi budowaæ nie
bêdzie, a wynik g³osowania jest dla
niego niepojêty. Objaœni³ równie¿,
¿e teraz Rada musi uzasadniæ swoj¹
decyzjê. Czy g³osowanie rajców
cokolwiek zmieni, trudno powiedzieæ, tym bardziej, ¿e jak wczeœniej poinformowa³ nadleœniczy,
wszystko i tak „zosta³ ju¿ za³atwione”, co oznacza, ¿e opinia radnych
niekoniecznie musi byæ brana pod
uwagê.
MM
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Z MUZYCZN¥ TARCZ¥...

Wiktoria Kopaczewska

W minion¹ sobotê, w
przeddzieñ Niedzieli
Palmowej, w Lipianach
k. Pyrzyc odby³ siê
coroczny, a w tym roku
V Wojewódzki Przegl¹d
Pieœni Wielkopostnej.
Nasze miasto i parafiê
reprezentowali zespo³y
i soliœci ze Szko³y
Podstawowej nr 2,
Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w £obzie.
Uczestnicy wyst¹pili z trudnym i nieczêsto œpiewanym repertuarem wielkopostno-pasyjnym,
prezentuj¹c wysoki poziom artystyczny. Solidne przygotowanie
naszych zespo³ów i solistów zaowocowa³o wspania³ymi wynikami: w kategorii chóry - zespo³y: I
miejsce zajê³a schola parafialna
„AGNUSKI” ze Szko³y Podstawowej nr 2, a II miejsce zespó³
„GENEZARET” z Gimnazjum.
W kategorii soliœci, sukcesy
odnios³y dziewczynki ze Szko³y
Podstawowej nr 2. I tak: dwa drugie miejsca przypad³y uczennicom klasy IIIa: Julii Rapacz i Wiktorii Kopaczewskiej, natomiast
wyró¿nienia otrzyma³y Magdalena Teis z kl. IIIa i Julia Jagie³³o z
kl. IVa.
Cieszymy siê z ich osi¹gniêæ i
¿yczymy dalszych sukcesów.
Opiekunowie grup: p. Grzegorz Stefanowski i p. Jaros³aw
Gêsicki.
J. Gêsicki

Magdalena Teis

Genezaret

Agnuski

Julia Rapacz

Julia Jagie³³o

Str
Str.. 10

£OBESKA BABA WIELKANOCNA

tygodnik ³obeski 3.4.2012 r.

Baba z palm¹ rz¹dzi³a w mieœcie
(POWIAT). Niedziela
palmowa w £obzie
to ju¿ tradycyjnie czas
wystawiania siê
rêkodzielników, zabawy,
ale i prezentacji
oraz konkursów
wielkanocnych, a tak¿e
wystêpy zespo³ów
ludowych.
- Jak ten nasz £obez dzisiaj wypiêknia³, jakby nie to miasto, szkoda, ¿e czêœciej nie organizuje siê
takich imprez - powiedzia³a jedna z
mieszkanek.
To zdanie zapewne podziela³o
wielu mieszkañców powiatu, przyby³ych na £obesk¹ Babê Wielkanocn¹, która ka¿dego roku rozrasta
siê coraz bardziej i sprawia, ¿e rzeczywiœcie £obez staje siê innym
miastem. Ludzie chêtnie przychodz¹ na jarmark, bo tak chyba
Babê mo¿na nazwaæ. Jest co podziwiaæ ogl¹daæ, posmakowaæ i kupiæ.
Ze straganów kusi³y œwi¹teczne
wypieki: baby wielkanocne, mazurki, serniki, ale i ogórki kiszone,
miody, te pitne równie¿, nalewki,
wêdliny zarówno wêdzone, jak i z
grilla dla tych, którzy zg³odnieli.
Zapachy miesza³y siê ze sob¹, nêc¹c
swoj¹ woni¹ i wielu uczestników
chêtnie korzysta³o z ofert sprzedaj¹cych, spo¿ywaj¹c na miejscu,
b¹dŸ te¿ zabieraj¹c ze sob¹ do domów. Na straganach mo¿na by³o
nabyæ w³aœciwie wszystko to, co
konieczne jest do udekorowania
œwi¹tecznych sto³ów, ³¹cznie z pisankami, koszyczkami, barankami
œwi¹tecznymi, ale i rêkodzie³a nie
zwi¹zane z Wielk¹ Noc¹, bo by³ te¿
stragan ze starociami. Z mo¿liwoœci
wystawienia siê skorzysta³y równie¿ gospodarstwa produkuj¹ce
zdrow¹ ¿ywnoœæ, Ekoland, Oœrodek

Doradztwa Rolniczego, który by³
równie¿ patronatem £BW i Szko³a
Rolnicza ze Œwidwina. Wystawiali
siê rêkodzielnicy zarówno z powiatu ³obeskiego, jak i regionu. Nie
mog³o równie¿ zabrakn¹æ cukrowej
waty i balkoników – dla najm³odszych, a tak¿e dmuchanego zamku
rozstawionego w parku, kucyka, na
którym dzieci chêtnie jeŸdzi³y oraz
puzzli z £obesk¹ Bab¹ Wielkanocn¹. Nie zabrak³o oczywiœcie i
palm wielkanocnych wykonanych
zgodnie ze œciœle okreœlonymi regu³ami ich tworzenia. Mo¿na je by³o
podziwiaæ ju¿ podczas pochodu z
koœcio³a po mszy œw., a póŸniej ustawione pod œcian¹ £DK.
W sali domu kultury tradycyjnie
ju¿ wystawiono wyroby wielkanocne na konkurs. O miano najlepszego
twórcy baby wielkanocnej konkurowali zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety. Na sto³ach prócz wypieków
znajdowa³y siê równie¿ tradycyjne
potrawy, jedne zmyœlniejsze od drugich. Nie zabrak³o równie¿ i nalewek. Ka¿dego roku jury, w tym
mieszkañcy, którzy równie¿ g³osuj¹, maj¹ coraz trudniejszy wybór.
Na scenie prezentowa³y siê zespo³y zarówno z ca³ego regionu, jak
i goœcie z zagranicy. Bardzo du¿y
podziw i aplauz zdobyli górale ze...
Szczecina, którzy swoj¹ m³odzieñcz¹ ¿ywio³owoœæ zaprezentowali z ogromnym ¿arem, niejeden
zespó³ góralski móg³by pozazdroœciæ werwy, umiejêtnoœci i wigoru.
Publicznoœæ by³a zachwycona i gratulowa³a m³odym wykonawcom
jeszcze wówczas, gdy ci ju¿ zeszli
ze sceny i znaleŸli siê wœród widzów. Gromkie brawa zdobyli równie¿ wykonawcy ze Œwidwina.
W³aœciwie trudno zgadn¹æ czy
to starosta ma jakieœ „konszachty”
czy dobre uk³ady z nieznanymi si³ami, patrz¹c na aurê, jaka towarzyszy³a £obeskiej Babie Wielkanocnej. W sobotê bowiem sypa³ zarów-

no grad, jak i ziemiê przyprószy³
œnieg. Bia³y puch le¿a³ jeszcze do
niedzieli, stopnia³ jednak pod promieniami s³oñca. Nie by³o wprawdzie gor¹co, wia³ silny wiatr, ale
pogoda ogólnie dopisa³a. W poniedzia³ek ponownie aura zmieni³a siê,
spad³a temperatura i sypa³ œnieg.
W kategorii Super Baba komisja
konkursowa w sk³adzie: Jaros³aw
Rzepa - dyrektor Wydzia³u Rolnictwa i Rybactwa Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zdzis³aw Tararako – redaktor Radia Szczecin, Andrzej Bu³awski – Lider Zachodniopomorskiego Oddzia³u „Slow Food
Polska”, Teresa £añ – dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji, za najlepsz¹ uznali „Babê Wielkanocn¹”
upieczon¹ przez Zenobiê Kucharsk¹ z gminy Resko, która otrzyma³a Nagrodê Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
(robot wieloczynnoœciowy) i Nagrodê Prezesa Zarz¹du Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie („Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smaki Regio-

nów”). II miejsce zdobyli Lucyna i
Pawe³ Bot z Wêgorzyna za
„£obesk¹ Babê Wielkanocn¹”,
otrzymali Nagrodê Dyrektora
ZODR w Barzkowicach (szklany
wazon). Miejsce III otrzyma³ Bogdan Bernat z Winnik za „Babê z
Bogdañca”, Nagroda Dyrektora
ZODR w Barzkowicach (szklany
wazon).
W podkategorii wypieki wielkanocne pierwsze miejsce zdoby³ Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w Œwidwinie za „Mazurek Miodowo-Kajmakowy” - Nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
(Robot wieloczynnoœciowy), Nagroda Prezesa Zarz¹du Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie („Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smaki Regionów”).
Miejsce II – So³ectwo Radowo
Ma³e za „Mazurek Wielkanocny” Nagroda Starosty £obeskiego (Sokowirówka).
Miejsce III – Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Prak-
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tycznego w Œwidwinie za„Baranka
Wielkanocnego” - Nagroda Firmy
ASPROD (bon o wartoœci ok. 100 z³
– 1,5 kg ciasta)
Za najlepsz¹ potrawê wielkanocn¹ uznano „Nalewkê z aronii”
Beaty Tyrañskiej z Zajezierza, która
otrzyma³a Nagrodê Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
(wypiekacz do chleba). Miejsce II
zajê³a Mariola Winszewska „Ekoland” ze Œwidwina za „Kie³basê
Ja³owcow¹”- Nagroda Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (frytownica), Miejsce III – Beata Tyrañska
z Zajezierza za „Niespodziankê” Nagroda Iñskiego Centrum Rybactwa (mikser).
Potrawy i wypieki kresowe ocenia³o jury w sk³adzie: Jan Zwoliñski
- prezes Zarz¹du Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
Anna Michalska – Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Tamara Lebiediewska – goœæ z Piñska, Jaromir
Palusiñski - zastêpca dyrektora Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Micha³ Kar³owski – cz³onek
Zarz¹du Powiatu - I miejsce przyzna³o Zofii Bus z KGW Zajezierze
za „Kibiny”, która otrzyma³a Nagrodê Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (mikrofalówka).
II miejsce i Nagrodê Starosty
£obeskiego (gofrownica i toster)
otrzyma³o KGW w We³tyniu za
„Ptysie Wielkanocne”. Miejsce i
Nagrodê Starosty £obeskiego (mikser), a III – KGW w We³tyniu za
„Lwowskie Œliwki Wielkanocne”.
W kategorii Ozdoby (wyroby
dziewiarskie, pisanki, ozdoby) prace rêkodzielników oceniali: Iwona
Karwowska – etnograf Muzeum Narodowego w Szczecinie, Helena
Szulc – skarbnik Powiatu, Ewelina
Gielmuda – ZODR Barzkowice,
Pawe³ Marek – kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za

£OBESKA BABA WIELKANOCNA

najpiêkniejszego uznano „Wierzbowego Zaj¹czka”, wykonanego
przez KGW w Morzyczynie. KGW
otrzyma³o Nagrodê Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
(mikrofalówka). Za najpiêkniejsze
pisanki uznano z kolei „Pisanki drapane” wykonane równie¿ przez
KGW w We³tyniu; za nie KGW
otrzyma³o drug¹ mikrofalówkê
równie¿ od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
Z kolei w podkategorii wyroby
dziewiarskie i inne najpiêkniejszy
okaza³ siê „Koszyczek” wykonany
przez KGM w Gryficach. Jako nagrodê KGM otrzyma³o maszynkê
do miêsa od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
Palmy z kolei ocenia³o jury w
sk³adzie: Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w
Szczecinie, Arkadiusz Misiuro –
z-ca dyrektora Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Tomasz Mechliñski – inspektor
Wydzia³u Oœwiaty i Promocji oraz
Ryszard Jaszczowski – Zachodniopomorski Oddzia³ POLiPRL.
I miejsce przyzna³o Beacie Tyrañskiej ze œwietlicy w Zajezierzu
- Nagroda Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (mikrofalówka) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wazon). Miejsce II zdoby³o
so³ectwo Suliszewice - Nagroda
Ksiêdza Proboszcza Parafii p.w.
NSPJ w £obzie (maszynka do miêsa). Miejsce III – Gminny Klub
Kultury w Karnicach Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego
(Maszynka do mielenia miêsa).
Wszystkie palmy (tzn. min. 1,5
m), otrzyma³y wyró¿nienia i nagrody, ufundowane przez Starostê
£obeskiego.
Nagrodê za najciekawsze stoisko wystawiennicze otrzyma³o stoisko Gminy Resko - Nagroda Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
(Frytownica).
MM
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W konkursie rekordowa liczba szkó³
(RESKO) 26 marca 2012
roku w ramach Pi¹tego
Miêdzyszkolnego
Konkursu Wiedzy
o Krajach Obszaru
Anglojêzycznego odby³
siê Miêdzyszkolny
Konkurs Wiedzy
o Kanadzie.
W tym roku uczestniczy³a rekordowa liczba szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z ca³ego powiatu. W konkursie uczestniczyli
uczniowie dwóch szkó³ œrednich:
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
£obzie i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku, czterech szkó³ gimnazjalnych: Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, Gimnazjum im.
K. Górskiego w Resku, Gimnazjum
Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie oraz Zespo³u Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym.

W Zespole Szkó³ w Resku goœciliœmy rekordow¹ liczbê uczestników - dwudziestu. Uczniowie
uczestniczyli w dwóch konkurencjach: w teœcie sprawdzaj¹cym wiedzê o Kanadzie oraz prezentacji
multimedialnej.
Nagrodê specjaln¹ za najwiêksz¹ liczbê punktów w dru¿ynie
zdoby³o Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie.
Wszystkich uczestników konkursu w zale¿noœci od zajêtego
miejsca nagrodzono ksi¹¿kami
ufundowanymi przez Wydawnictwo Pearson Education Polska.
Uczniowie otrzymali te¿ pami¹tkowe dyplomy. Nagrody wrêczy³a dyrektor szko³y p. Ma³gorzata
Bia³y. W przerwie miêdzy kolejnymi konkurencjami uczestnicy skorzystali ze s³odkiego poczêstunku i
napojów przygotowanych przez
uczennice klasy trzeciej i Radê Rodziców.
Przygotowaniem sprzêtu multimedialnego zaj¹³ siê nauczyciel

Po akcji „TrzeŸwy Poranek”

Zdyscyplinowani
kierowcy w Dobrej

(DOBRA) Policjanci z Dobrej
i £obza przeprowadzili 26 marca
kolejn¹ ju¿ akcjê pn. „TrzeŸwy
Poranek”.
Ju¿ po godzinie 5 rano kierowcy
poruszaj¹cy siê po terenie Dobrej
byli zatrzymywani do kontroli drogowej, której g³ównym celem by³o
sprawdzenie trzeŸwoœci kieruj¹cych. Po kilku godzinach tych dzia³añ mundurowi zatrzymali jednego
kierowcê, który jecha³ samochodem

po spo¿yciu alkoholu. Dodatkowo
policjanci na³o¿yli 10 mandatów
karnych gotówkowych, zatrzymali
3 dowody rejestracyjne z powodu
usterek technicznych, skontrolowali prawie 100 pojazdów.
Wczorajsza akcja pokaza³a, ¿e
kierowcy z gminy Dobra s¹ zdyscyplinowani, wiedz¹, ¿e nie warto
wsiadaæ do auta i prowadziæ pojazd
po wypiciu alkoholu. Kolejne dzia³ania bêd¹ prowadzone w innych
gminach.
(kp)

Wyniki pierwszej konkurencji:
Kategoria szko³y œrednie:
1. Rafa³ Zykubek
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
2. Olga Wijatyk
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
3. Pawe³ Brzozowski Zespó³ Szkó³ im. K. K. Baczyñskiego w Resku
Kategoria szko³y gimnazjalne:
1. Patrycjusz Duczek Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
2. Rados³aw GwóŸdŸ Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
3. Arkadiusz Sobañski Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
Wyniki drugiej konkurencji - prezentacja multimedialna:
1. Sara Kubieñ Zespó³ Szkó³ im. K. K. Baczyñskiego w Resku
2. Dru¿yna z Gimnazjum Integracyjnego w £obzie
3. Dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym
4. Filip Czura Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku
technologii informacyjnej S³awomir Brzozowski, któremu serdecznie dziêkujê za coroczn¹ pomoc.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wykazania siê doskona³¹ wiedz¹ oraz umiejêtnoœciami jêzykowymi.
Dziêkujemy nauczycielom za

przygotowanie uczniów do konkursu. Zapraszamy w przysz³ym roku
do szóstej edycji konkursu, tym razem poœwiêconej Anglii.
Marian Bartkowiak nauczyciel
j. angielskiego Zespó³ Szkó³ im.
K.K. Baczyñskiego w Resku
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

Sprzedam mieszkanie M2 - kawalerka 28,58 mkw. w P³otach.
Blok z lat 80-tych. W³asnoœciowe spó³dzielcze, trzecie piêtro,
stan dobry, piwnica. Mieszkanie jest odœwie¿one. Cena do
negocjacji. Tel. 697 653 274
Pilnie sprzedam mieszkanie w Prusinowie, kawalerka na parterze 28
mkw., piwnica, budynek gospodarczy, tel. 604367650.
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430.

Powiat ³obeski
Kawalerka do wynajêcia na pl. 3
Marca. Tel. 880 301 179
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Wêgorzynie, 50 mkw. 2
pokoje, w³asne c.o. + gara¿, 2 pomieszczenia gospodarcze i ogród.
Cena 110.000 tys. z³ do negocjacji.
Tel. 509 415 618
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe,
3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro, œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV. Budynek
ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605
522 340

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

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

Sprzedam dom parterowy o pow.
100 mkw. plus dzia³ka 6 arów lub
zamieniê z dop³at¹ na mieszkanie w
centrum £obza na parterze lub I piêtrze. Tel. 91 397 0985.

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

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279 798.

US£UGI

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3500
mkw., Rogowo 10. Cena 37.000 z³
do uzgodnienia. Tel. 91 397 8451

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

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 - ceny ju¿ od 15 z³ za 1 mkw.
- Zajezierze 2129 mkw. - 43 000 z³.
- Tucze nad j.Woœwin 2700 mkw - 45
000 z³.
Tel. 600 265 547.
Wêgorzyno. Dom 200 mkw.
cena 415.000 z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat ³obeski
Wykonam niedrogo instalacjê elektryczn¹, domofonow¹, antenow¹ w
domkach jednorodzinnych oraz
mieszkaniach; tel. 781-663-521.
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575

Oferta dla inwestora

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
W dniu 19 marca w £obzie w okolicach ulic Koœcielna - Bema zgubiono damskie okulary przeciws³oneczne (niezbêdne ze wzglêdów
leczniczych). Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot do Redakcji ul. S³owackiego 6.
Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar
38/158 cm. Cena 700 z³. Tel. 660
488 102

Powiat gryficki
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083 767

Powiat gryficki

Sprzedam 3 lokale mieszkalne
za 50% wartoœci rynkowej.
Lokale objête s¹ d³ugoterminowymi umowami najmu. £¹czna
pow. 147,4 mkw. - cena
177.000 z³, tel. 600 265 547

Sprzedam dom jednorodz. rok 2010
pryw. ew. turyst. 694084240.

Powiat œwidwiñski

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

Gryfice, do wynajêcia tani lokal
u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum. Tel. 603 421 297.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Producent - Schody, kuchnie, garderoby. Meble drewno
lite. Tel. 603 050 449.
www.werde.pl
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Region

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie
brakuj¹cych czêœci. Tel. 506 135
335.

Powiat gryficki
Przyjmê do pracy w pawilonie handlowym w Pobierowie. Tel. 514 207
716.

Region
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301
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Powitanie wiosny w Szkole
Podstawowej w Runowie Pomorskim
(RUNOWO POM.) 21.
marca w naszej szkole
wszyscy uczniowie,
nauczyciele i
pracownicy
administracji wziêli
udzia³ w ¿egnaniu zimy.
Przygotowania do tej ceremonii
trwa³y od wielu dni. Ka¿da z klas
mia³a za zadanie przystrojenie wiosennymi barwami sali lekcyjnej
oraz wykonanie najoryginalniejszej
Marzanny. Jedna osoba z klasy mia³a przebraæ siê za Pani¹ Wiosnê. Witanie wiosny rozpoczêliœmy ju¿
rano. Dyrektor szko³y Ilona Œmigielska powita³a wszystkich zebranych. Naszym honorowym goœciem
by³a burmistrz Wêgorzyna, pani
Monika KuŸmiñska, która razem z
pani¹ dyrektor oraz pani¹ Krystyn¹
Franczuk zosta³y jurorami przy wybieraniu najpiêkniej przystrojonej
klasy, najbardziej oryginalnej Marzanny i najciekawszemu przebraniu za Pani¹ Wiosnê.
Na pierwszy ogieñ posz³y Marzanny. Przed nami ustawi³o siê
dziewiêæ panien; jedna uœmiechniêta, inna smutna, a nastêpna z min¹
z³¹ i zawistn¹. Twardy orzech do
zgryzienia mia³a komisja.
W nastêpnych zmaganiach

wziê³y udzia³ klasy I, II i III. W
komisji sêdziowskiej zasiad³y panie
Justyna Jaz³owiec, Magdalena U³asik i Alicja Pawlaczyk. Oceniana
by³a wiedza na temat zjawisk atmosferycznych zachodz¹cych wiosn¹,
kwiatów, ptaków i przys³ów. Uczniowie mogli popisaæ siê znajomoœci¹
wierszyków o wioœnie oraz pochwaliæ siê zdolnoœciami plastycznymi
podczas rysowania wiosny na sztalugach. W tym czasie oceniane by³y
wiosenne dekoracje w klasach.
Pierwsze miejsce w konkursie przyrodniczym zdoby³a klasa Ia, drugie
zajê³a klasa Ib, a trzecie klasa II.
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekali na wyniki konkursu na Marzannê. Pierwsze miejsce zdoby³a klasa
0, drugie klasy Ia i Ib, a trzecie klasa
Vb. Pozosta³e klasy zosta³y wyró¿nione dyplomami. Najwiêcej emocji wywo³a³ konkurs na przebranie
za Pani¹ Wiosnê. Wszystkie stroje
wzbudzi³y aplauz wœród szkolnej
widowni. Oceniana by³a pomys³owoœæ, dobór rekwizytów i wk³ad samodzielnej pracy. Jednog³oœnie
pierwsze miejsce zajê³a uczennica
klasy szóstej Natalia Malinowska.
Drugie miejsce zdoby³a uczennica
klasy drugiej Weronika Wojnarowska, a trzecie Kasia Mes z oddzia³u
przedszkolnego. Nagrody ufundowane przez Radê Rodziców wrêczy³a burmistrz Monika KuŸmiñska.

Ka¿dy z uczestników konkursu
otrzyma³ dyplom i gromkie oklaski
od swoich kolegów i kole¿anek.
Komisja og³osi³a werdykt na
najpiêkniej przystrojon¹ klasê. Wybór by³ bardzo trudny, bowiem w
ka¿dej klasie królowa³a wiosna.
Spêdzanie czasu w takim klimacie,
nawet podczas dyktand czy klasówek, na pewno bêdzie przyjemne.
Pierwsze miejsca zdoby³y klasy Ia,
IV i Va.
Po wrêczeniu nagród ca³a szko³a ulicami Runowa Pomorskiego
wyruszy³a barwnym korowodem,
aby mieszkañcy naszej wsi tak¿e
mogli uczestniczyæ w ¿egnaniu
zimy i witaniu wiosny. Dzieci weso-

³ymi okrzykami, instrumentami perkusyjnymi, gwizdkami da³y znak
zimie, ¿e ju¿ pora odejœæ. Wróciliœmy do szko³y, gdzie czeka³o na nas
wielkie ognisko. Pieczenie kie³basek by³o ostatnim akcentem naszej
imprezy. Uczniowie z ¿alem musieli
odje¿d¿aæ do domów. W naszej szkole organizujemy wiele imprez. Ale
takie, które pozwalaj¹ na spontaniczne zachowanie siê, pe³ne kolorów,
muzycznych akcentów i twórczej
swobody daj¹ mo¿liwoœæ pokazania
swoich zainteresowañ i pasji. Dziêkujemy wszystkim uczniom i doros³ym za wspania³¹ zabawê i za wielkie zaanga¿owanie w obchodach
po¿egnania zimy.
(szk)

PO RAZ PIERWSZY W GIMNAZJUM
W Gimnazjum w
Wêgorzynie upamiêtnia
siê wiele rocznic i œwi¹t,
ale po raz pierwszy
zorganizowano obchody
Miêdzynarodowego Dnia
Teatru, który przypada
na dzieñ 27 marca.
Dlaczego gimnazjaliœci uczcili
to œwiêto? Otó¿ w szkole s¹ prowadzone zajêcia teatralne , wiêc m³odzie¿ zainteresowana edukacj¹ teatraln¹ anga¿uje siê w wystêpy artystyczne. Obchody Dnia Teatru przygotowali uczniowie nale¿¹cy do
ko³a teatralnego pod opiek¹ Barbary Krzêæko. W formie krótkiej lekcji , z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii komputerowej i medialnej, przypomnieli swoim kolegom
historiê teatru. Cofnêli siê do staro-

¿ytnej Grecji i przywo³ali czasy, kiedy na scenie w maskach i na koturnach wystêpowali wy³¹cznie aktorzy- mê¿czyŸni. M³odzi artyœci pokazali te¿ , jak teatr zmienia³ siê na
przestrzeni wieków i jak wielki
wp³yw na tê dziedzinê sztuki mia³
angielski dramaturg William Szekspir. Swój wystêp wzbogacili krótkimi inscenizacjami. Zaprezentowali fragment antycznej tragedii„Antygony” Sofoklesa oraz s³ynn¹
scenê balkonow¹ z „Romea i Julii”
Williama Szekspira.
Na zakoñczenie przygotowali
dla widzów niespodzianki - wystêp
Natalii Paraszczak, laureatki powiatowego przegl¹du Ma³ego Konkursu Recytatorskiego oraz konkurs
wiedzy o teatrze.
Motywem przewodnim programu artystycznego by³y s³owa piosenki Jagi Wroñskiej: „Ale w tatrze
jest cudów moc i w nim siê spe³niaj¹

sny”. Mamy nadziejê, ¿e w ma³ej
sali lekcyjnej uda³o siê stworzyæ

„magiê teatru” i zachêciæ m³odzie¿
do tej formy sztuki.
JAL

tygodnik ³obeski 3.4.2012 r.

Str
Str.. 15

Z ¯YCIA POWIATU

Wiosenne osi¹gniêcia
wêgorzynian

XI IGRZYSKA
SPORTOWO-REKREACYJNE
LZS SAMORZ¥DÓW
POWIATOWYCH Resko 2012
Wielki festyn sportowy z udzia³em 512 uczestników reprezentuj¹cych 12
powiatów województwa zachodniopomorskiego pod nazw¹ XI Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne Samorz¹dów Powiatowych - za nami.
Goœcie i uczestnicy imprezy najczêœciej tak o nas, o gospodarzach mówili:
piêkne i super nowoczesne obiekty w Resku, obiektywne i sprawne sêdziowanie oraz zas³u¿one I miejsce w rywalizacji sportowej dla Powiatu £obeskiego.

Pierwsze miejsce
w Resku
26 marca 2012roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. K. K. Baczyñskiego
w Resku odby³ siê V Miêdzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojêzycznych.
Celem tegorocznej edycji konkursu
by³o sprawdzenie wiedzy z zakresu
znajomoœci zagadnieñ geograficznych,
politycznych, historycznych i kulturowych Kanady oraz promocja wiedzy o
krajach anglojêzycznych wœród m³odzie¿y szkolnej naszego powiatu. Bardzo dobrze zaprezentowali siê uczniowie wêgorzyñskiego gimnazjum pod
kierunkiem K. Wilczyñskiej -Nachaj i
B. Kowalczyk-GwóŸdŸ.
Dru¿yna w sk³adzie: Rados³aw
GwóŸdŸ - klasa 3c, Patrycjusz Duczek
- klasa 3c i Agata Rzepka - klasa 2a,
zajê³a wspania³e I miejsce.
Ponadto uczniowie równie¿ indywidualnie zajêli czo³owe miejsca: Patrycjusz Duczek - I, Rados³aw GwóŸdŸ
- II, a Agata Rzepka IV.

Eliminacje Powiatowe
OTWP w £obzie
Równie¿ tego dnia w siedzibie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie od-

by³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
pod has³em „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. Celem by³o propagowanie wiedzy przeciwpo¿arowej wœród m³odzie¿y. W zmaganiach uczestniczyli gimnazjaliœci z Wêgorzyna osi¹gaj¹c bardzo
wysokie wyniki: I miejsce zaj¹³ uczeñ
klasy 2b Micha³ Banaszak, a II miejsce
uzyska³a uczennica klasy 1a Anna Ka³odyñska.
Micha³ bêdzie reprezentowa³ Powiat £obeski w etapie wojewódzkim
tego turnieju, który odbêdzie siê 28
kwietnia w Gryficach. Opiekunem
ch³opca jest pan Marek Jaskulski.

Mistrzostwa Powiatu
w skoku wzwy¿
30 marca br. w wêgorzyñskim gimnazjum odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwy¿.
Oto wyniki :
kategoria dziewcz¹t:
I m. - Laura Deuter (140 cm) - £obez
II m. - Kinga Moroz (138 cm) Wêgorzyno; III m. - Agnieszka Olszewska (138 cm) - Wêgorzyno
kategoria ch³opców:
I m. - Dawid Morawski (169 cm) Wêgorzyno; II m. - Maciej Dombrowski (166 cm) - Wêgorzyno; III m. - Patryk Lewczuk (163 cm) - Wêgorzyno

G³ównymi organizatorami œwiêta sportu jednostek samorz¹du terytorialnego byli: Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe, Starostwo Powiatowe w £obzie, Gmina Resko, Gmina £obez, Gmina Radowo
Ma³e, Powiatowe Zrzeszenie LZS w £obzie.
Program zawodów obejmowa³ 16 konkurencji sportowo-rekreacyjnych.
Poni¿ej prezentujemy zwyciêzców w dyscyplinach indywidualnych, dru¿ynowych i grach zespo³owych:
Dyscypliny indywidualne
tor przeszkód dla VIP
szachy K
szachy M
tenis sto³owy K
tenis sto³owy M
podnoszenie ciê¿arka
strzelanie z wiatrówki K
strzelanie z wiatrówki K
Dyscypliny dru¿ynowe
przeci¹ganie liny
bieg sztafetowy 4x200 m
wielobój sprawnoœciowy
Gry zespo³owe
pi³ka siatkowa K
pi³ka siatkowa M
koszykówka 3-osobowa K
koszykówka 3-osobowa M
pi³ka no¿na 5-osobowa

Damian Padziñski (£obez, gmina Dobra)
Martyna Zieniuk (£obez)
Krzysztof Nadkierniczny (£obez, gmina Wêgorzyno)
Katarzyna Grzegorczuk (Koszalin)
Henryk Dzida (Bia³ogard)
Robert Malinowski (Kamieñ Pom.)
Anna Król (Gryfice)
Piotr Maduñ (Œwidwin)
Powiat Stargard Szcz.
Powiat Szczecinek
Powiat Szczecinek
Powiat Stargard Szcz.
Powiat Œwidwin
Powiat Koszalin
Powiat Stargard Szcz.
Powiat Bia³ogard.

Wœród odbieraj¹cych na podium medale i puchary za miejsca od I do III
znaleŸli siê sportowcy spod szyldu Powiat £obeski. Do najlepszych nale¿eli
- z³oci medaliœci: Martyna Bieniuk (gmina £obez), Krzysztof Nadkierniczny
(gmina Wêgorzyno) i Damian Padziñski, (gmina Dobra), srebrni medaliœci:
Beata Jurczenko dwukrotnie (gmina £obez), Dawid Dudek dwukrotnie (gmina £obez), Sandra tchórz gmina radowo Ma³e), Adam Grynkiewicz (gmina
£obez), br¹zowi medaliœci: Justyna Grankowska (gmina Resko) oraz zespó³
pi³ki siatkowej kobiet (gmina Resko) i zespó³ pi³ki no¿nej mê¿czyzn (gmina
Rresko).
W punktacji generalnej I miejsce i Puchar Marsza³ka Zachodniopomorskiego zdoby³ Powiat £obeski z iloœci¹ 180 punktów.
Na tak presti¿owy i oczekiwany od lat sukces ³obeskiej kultury fizycznej
zapracowa³a ca³a 44-osobowa reprezentacja naszego regionu. W jej sk³adzie
wyst¹pili przedstawiciele wszystkich 5 gmin: Reska, Radowa Ma³ego, Dobrej,
Wêgorzyna i £obza.
Rolê „dyrygentów” spektaklu sportowego w Resku sprawowa³o grono sêdziów, wœród nich doœwiadczeni dzia³acze sportu lokalnego: Janusz £ukomski
- sêdzia g³ówny, Jan Michalczyszyn i Janusz Skrobiñski - kierownicy ds. organizacyjno-technicznych, sêdziowie konkurencji - Jacek Sêkowski, Marek
Woniak, Tadeusz Rabiejewski, Justyna Grankowska, Miros³aw Adamów, Arkadiusz Siwiñski, Miros³aw Budzyñski, Roman Gojlik.
Podczas uroczystego rozpoczêcia Igrzysk w hali reskowskiego gimnazjum znalaz³ siê jeszcze jeden mi³y akcent. Decyzj¹ Prezydium Rady G³ównej Zrzeszenia LZS, za widoczne zas³ugi po³o¿one dla rozwoju masowej
kultury fizycznej i turystyki w œrodowisku wiejskim, przyznano i wrêczono
Odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza LZS nastêpuj¹cym osobom: Ryszardowi
Brodziñskiemu - Staroœcie £obeskiemu, Arkadiuszowi Czerwiñskiemu burmistrzowi Reska, Miros³awowi Budzyñskiemu - nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, Zdzis³awowi Bogdanowiczowi - radnemu powiatowemu, dzia³aczowi sportu
szkolnego dzieci i m³odzie¿y.
(o)

Str
Str.. 16

SPORT

Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
– 19 kolejka
Stal Szczecin - Leœnik/Rossa Manowo
0-3, Kluczevia Stargard - Hutnik Szczecin 0-0, Energetyk Gryfino - Gryf Kamieñ Pomorski 1-0, Orze³ Wa³cz - Ina
Goleniów 3-0, Vineta Wolin - Rega
Trzebiatów 1-0, Lech Czaplinek - Victoria Przec³aw 1-0, Astra Ustronie
Morskie - Sarmata Dobra 1-1, Pogoñ II
Szczecin - S³awa S³awno 4-0.
1. Energetyk Gryfino
2. Pogoñ II Szczecin
3. Leœnik/Rossa Manowo
4. Kluczevia Stargard
5. Stal Szczecin
6. Vineta Wolin
7. Orze³ Wa³cz
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Sarmata Dobra
10. Astra Ustronie Morskie
11. Ina Goleniów
12. Lech Czaplinek
13. Victoria Przec³aw
14. Hutnik Szczecin
15. S³awa S³awno
16. Rega Trzebiatów

44 54:14
41 63:22
36 42:22
34 31:22
32 36:29
30 31:24
30 32:30
27 26:29
24 28:38
24 24:27
23 28:35
22 16:33
18 20:29
18 27:35
17 19:43
5 12:57

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

40
38
38
34
33
30
30
26
25
22
22
21
20
20
16
16

33:18
38:23
36:26
35:17
35:11
37:31
42:33
30:33
27:26
25:39
33:37
28:33
24:42
25:45
16:29
25:46

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - 19 kolejka
Iskra Golczewo - Sparta Gryfice 3-2,
Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin 1-3,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Flota II
Œwinoujœcie 3-2, Pomorzanin Nowogard - Promieñ Mosty 3-2, GKS Mierzyn - Chemik II Police 3-1, Orze³
£o¿nica - Ina Iñsko 2-1, Sparta Wêgorzyno - B³êkitni II Stargard 1-1, Kasta
Szczecin-Majowe - Vielgovia Szczecin
1-0.
1. Ina Iñsko
2. Pomorzanin Nowogard
3. GKS Mierzyn
4. Iskra Golczewo

43
39
37
34

37:18
38:18
55:30
49:31

Wyniki i tabele
5. Jeziorak Szczecin
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. Kasta Szczecin-Majowe
8. Flota II Œwinoujœcie
9. B³êkitni II Stargard
10. Chemik II Police
11. Wicher Brojce
12. Sparta Wêgorzyno
13. Orze³ £o¿nica
14. Promieñ Mosty
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

34 46:29
32 48:36
27 25:33
26 49:47
26 55:39
23 43:40
22 32:43
21 32:34
21 19:37
20 38:42
14 22:61
10 20:70

A klasa Szczecin
gr. I – 13 kolejka
Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje 4-1,
Ba³tyk Gostyñ - Jantar Dziwnów 0-2,
Sowianka Sowno - OKS Goleniów 3-0,
Ba³tyk Miêdzywodzie - Pomorzanin
Przybiernów 1-10, B³êkitni Trzyg³ów Korona Stuchowo 2-3, Bizon Cerkwica
- Orze³ Prusinowo 3-1.
1. Pomorzanin Przybiernów
2. Korona Stuchowo
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Jantar Dziwnów
5. Sowianka Sowno
6. Bizon Cerkwica
7. Mewa Resko
8. B³êkitni Trzyg³ów
9. Ba³tyk Gostyñ
10. OKS Goleniów
11. Orze³ Prusinowo
12. Ba³tyk Miêdzywodzie

36 77:4
30 45:24
28 29:17
26 27:19
20 30:24
20 29:26
19 31:21
17 22:24
11 20:38
9 11:36
5 15:46
4 12:69

A klasa Szczecin
gr. II – 13 kolejka
Radowia Radowo Ma³e - D¹brovia Stara D¹browa 5-0, Orze³ Grzêdzice Olimpia Nowogard 0-4, Orkan Dalewo
- WODR Barzkowice 2-1, Pomorzanin
Kr¹piel - Unia Stargard 1-4, Zenit Koszewo - Rolpol Chlebowo 0-3, Zorza
Tychowo - D¹b Dêbice 0-1.
1. Radowia Radowo Ma³e
2. Olimpia Nowogard
3. D¹b Dêbice
4. Orze³ Grzêdzice
5. Rolpol Chlebowo
6. Unia Stargard
7. Orkan Dalewo
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. D¹brovia Stara D¹browa
10. Zorza Tychowo
11. WODR Barzkowice
12. Zenit Koszewo

32 55:14
29 39:15
21 26:18
20 25:17
20 24:22
20 42:33
16 26:35
16 23:25
16 17:24
14 18:23
13 19:24
1 13:77

B klasa Szczecin
gr. I – 10 kolejka
Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka
Kamieñska 4-2, Pionier ¯arnowo - Pomorzanin II Nowogard 1-2, Gardominka/Polonia II Mechowo - Zalew Stepnica 4-7, Huragan Wierzchos³aw - Zieloni Wyszobór 3-1.
1. Pionier ¯arnowo
24 30:13
2. Jastrz¹b £osoœnica
21 29:12
3. Znicz Wysoka Kamieñska 19 21:16
4. Pomorzanin II Nowogard 14 24:17
5. Zalew Stepnica
12 29:24
6. Gardominka/Polonia II 9 31:29
7. Huragan Wierzchos³aw 9 25:33
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Udana inauguracja rundy wiosennej w Resku

Mewa ogra³a wicelidera
Mewa Resko - Fala Miêdzyzdroje 4:1 (1:0)

Goœcie przed meczem z Mew¹
mieli 5 punktów straty do lidera Pomorzanina Nowogard i aby mieæ
nadzieje, na wywalczenie awansu do
wy¿szej klasy rozgrywkowej musieli wygraæ. Dru¿yna Mewy po zesz³otygodniowej wygranej w Prusinowie
chcia³a podtrzymaæ passê i jeszcze
bardziej zbli¿yæ siê do czo³owych
miejsc w tabeli.
Pierwsze minuty spotkania pokaza³y, ¿e Fali mocno zale¿y na wygranej. Ju¿ w 5 minucie mieli oni stuprocentow¹ okazjê, ale napastnik nie
potrafi³ celnie przymierzyæ w bramkê. W 10 minucie kolejn¹ okazjê
mieli goœcie, ale dobre doœrodkowanie zablokowa³ Miros³aw Pietrowski. W 15 minucie spotkania dosz³o
do bardzo nieprzyjemnego zderzenia
bramkarza goœci z napastnikiem gospodarzy. W jego wyniku kontuzji
dozna³ ten pierwszy i musia³ opuœciæ
boisko. Kolejne minut to sporo okazji z jednej jak i z drugiej strony.
Wœród nich na uwagê zas³uguje
przede wszystkim niepodyktowany
rzut karny na Dawidzie Dudku po
ewidentnym faulu obroñcy Fali. W
44 min., gdy wszyscy wyczekiwali
ju¿ przerwy, nieoczekiwanie na prowadzenie wysz³a Mewa. Dawid
Ryba ³adnie obs³u¿y³ podaniem Denisa Chodynê, ten min¹³ obroñcê i
p³askim strza³em pokona³ bramkarza goœci. Wynik do przerwy 1:0.
Druga czêœæ spotkania zaczê³a
siê od mocnego uderzenia gospoda-

rzy. Najpierw w zamieszaniu w polu
karnym instynktown¹ interwencj¹
popisa³ siê bramkarz Fali, by tu¿ po
chwili „wypluæ” doœrodkowanie Dawida Szko³udy wprost pod nogi Dudka. Ten dope³ni³ tylko formalnoœci i
by³o 2:0. Po tej bramce wicelider
odkry³ siê i wiêksz¹ iloœci¹ zawodników próbowa³ zagroziæ bramce
Mewy. W 55 min. mieli najlepsz¹
okazjê do zdobycia kontaktowej
bramki, ale piêkn¹ obron¹ strza³u z
15 metrów popisa³ siê Micha³ Andrusieczko. W 85 min. Mewa podwy¿szy³a wynik na 3:0. Z rzutu ro¿nego
doœrodkowa³ Mateusz Deuter, pi³kê
zgra³ £ukasz Grygiel, a najni¿szy na
boisku Dawid Ryba g³ow¹ umieœci³
pi³kê w okienku bramki Fali. Pi³karze z Reska dobrze nie nacieszyli siê
ze zdobytej bramki a by³o ju¿ 3:1. Po
rzucie ro¿nym i b³êdnym kryciu, stoper goœci pokona³ Andrusieczkê. Po
tej bramce Fala próbowa³a pójœæ za
ciosem, ale nie zdo³a³a strzeliæ kolejnej bramki. Sztuka ta uda³a siê jednak Mewie Resko za spraw¹ £ukasza
Grygiela, który po piêknym prostopad³ym podaniu od Deutera, bez
wiêkszych problemów podwy¿szy³
rezultat spotkania.
Druga z rzêdu wygrana Mewy
ró¿nic¹ trzech bramek pokazuje
drzemi¹cy w tej dru¿ynie potencja³.
Miejmy nadziejê, ¿e dyspozycja taka
utrzyma siê w kolejnych spotkaniach
i dru¿yna ligê zakoñczy w pierwszej
trójce rozgrywek.
Zwyciêstwo Mewy nad Fal¹,
przy jednoczesnej wygranej Pomorzanina Przybiernów raczej rozstrzygnê³o ju¿ rywalizacjê w grupie
pierwszej A klasy. Do koñca sezonu
pozosta³o tylko 9 kolejek wiêc przy
obecnej formie lidera tabeli szanse
na awans innej dru¿yny s¹ ju¿ tylko
iluzoryczne.
(o)

8. Zieloni Wyszobór
4 8:39
9. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 12:26

9. Saturn Szadzko
10. Piast Kolin

B klasa Szczecin
gr. II – 10 kolejka:

I klasa juniorów
gr. I – 10 kolejka

Vitkowia Witkowo - Œwiatowid II
£obez 5-0, Ogniwo Dzwonowo - Znicz
Sulibórz (?), Orkan II Suchañ - Kluczevia II Stargard 2-1, Piast Kolin - Iskra
Pomieñ 1-1, Derby Ulikowo - Saturn
Szadzko 3-1.

Gryf Kamieñ Pomorski - Polonia P³oty
2-2, Rega Trzebiatów - Œwiatowid
£obez 5-3, Fala Miêdzyzdroje - Sparta
Gryfice 3-0, Vineta Wolin - Ina Goleniów 1-5.

W sobotnie popo³udnie, w
Resku zainaugurowano rundê
wiosenn¹ pi³karskiej A klasy.
Dru¿yna Janusza
Skrobiñskiego podejmowa³a
wicelidera rozgrywek - Klub
Sportowy Fala Miêdzyzdroje.

1. Vitkowia Witkowo
2. Œwiatowid II £obez
3. Orkan II Suchañ
4. Derby Ulikowo
5. Iskra Pomieñ
6. Kluczevia II Stargard
7. Znicz Sulibórz
8. Ogniwo Dzwonowo

27 33:7
24 35:17
19 22:17
14 20:17
13 23:20
10 14:23
10 14:15
8 16:27

1. Ina Goleniów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Polonia P³oty
4. Sarmata Dobra
5. Œwiatowid £obez
6. Sparta Gryfice
7. Rega Trzebiatów
8. Gryf Kamieñ Pomorski
9. Vineta Wolin

7 18:31
6 17:38

25 53:4
20 21:8
17 26:19
13 16:20
12 24:22
9 22:26
7 16:39
9 7 15:40
9 6 13:28

Do 4 razy sztuka!
„Jastrz¹b” £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska 4:2
W sobotê, 31.03.2012 r., na inauguracjê rundy wiosennej klasy
B w grupie 1 „Jastrz¹b” £osoœnica
pokona³ na w³asnym boisku wicelidera grupy Znicz Wysoka Kamieñska 4:2.
W przesz³oœci zespo³y spotka³y
siê trzykrotnie i trzykrotnie „Jastrz¹b” ulega³ rywalowi. Zwyciêski
mecz zosta³ rozegrany w bardzo
ciê¿kich warunkach atmosferycznych. Jednak pomimo bardzo silnego wiatru i opadów deszczu, zawodnikom gospodarzy nie zabrak³o charakteru i kondycji.
Pierwsz¹ po³owê Jastrz¹b rozpocz¹³ wyœmienicie i po dobrej grze
szybko strzeli³ bramkê. Nastêpnie
do „g³osu” doszli pi³karze Znicza,
którzy wykorzystali proste b³êdy
gospodarzy i strzelili w odstêpie 5
minut dwie bramki obejmuj¹c prowadzenie. Do przerwy wygrywa³
Znicz 2:1.
Po przerwie zawodnicy Jastrzêbia, pomimo niekorzystnego wyniku, wyszli z szatni bardzo zmobilizowani i nastawieni bojowo. Zosta³a dokonana równie¿ pierwsza
zmiana, na pole gry za Tomasza
Lalika wszed³ Damian Szko³uda. W
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bardzo krótkim czasie zmiana ta
da³a wymierne rezultaty w grze gospodarzy. Jastrzêbie przyst¹pili do
ofensywy, czego skutkiem by³a poprawa jakoœci gry oraz zmiana wyniku na korzystny dla gospodarzy.
W ostatecznoœci Jastrz¹b odniós³
pierwsze zwyciêstwo nad Zniczem
pokonuj¹c go 4:2.
Po tak pozytywnym rozpoczêciu
rundy wiosennej Jastrz¹b obj¹³ fotel
wicelidera, ze strat¹ 3 punktów do
lidera grupy, co daje realne szanse
na awans do A klasy. Teraz do awansu brakuje jeszcze tylko odrobiny
szczêœcia, bo Jastrz¹b przekona³
niejednokrotnie, ¿e klasê i umiejêtnoœci pi³karskie posiada. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejny pokaz mistrzowskiej gry. Jastrz¹b do
boju! Wiosna bêdzie nasza!
Sk³ad „Jastrzêbi”: Leszczyñski
M., Osiecki £. (k.), Jurzysta B.,
Marciniak T., Marciniak P., Nowacki A., Baran R. (Skrzypa P.), Baran
P., Wierzbicki M. (Kamienik A.),
Lalik T. (Szko³uda Damian), Gradus
M. (WoŸniak M.), w rezerwie byli S.
Wasiak i T. Señko. Bramki strzelili
Marek Gradus - 2 oraz Przemys³aw
Baran i Damian Szko³uda. Trener:
Dariusz Mo¿ejko.
DM

IV liga zachodniopomorska – XX kolejka:
07.04.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Astra Ustronie Morskie
Victoria Przec³aw - Vineta Wolin
Rega Trzebiatów - Stal Szczecin
11:00 Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek
15:00 Ina Goleniów - Kluczevia Stargard
15:00 Leœnik/Rossa Manowo - Energetyk Gryfino
16:00 Sarmata Dobra - Pogoñ II Szczecin
16:00 S³awa S³awno - Orze³ Wa³cz
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XX kolejka:
07.04.2012 r. - sobota:
Arkonia Szczecin - Sêp Brzesko
Polonia P³oty - Odra Chojna
12:00 Sokó³ Pyrzyce - Odrzanka Radziszewo
13:30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwit Skolwin
13:30 Stal Lipiany - K³os Pe³czyce
13:30 Piast Chociwel - Morzycko Moryñ
15:15 Œwiatowid £obez - Unia Dolice
16:00 Zorza Dobrzany - Masovia Maszewo
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XX kolejka:
07.04.2012 r. - sobota:
Chemik II Police - Sparta Wêgorzyno
Vielgovia Szczecin - Pomorzanin Nowogard
Promieñ Mosty - Wicher Brojce
11:00 Flota II Œwinoujœcie - Orze³ £o¿nica
14:30 B³êkitni II Stargard - Kasta Szczecin-Majowe
15:00 Sparta Gryfice - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
15:00 Ina Iñsko - GKS Mierzyn
16:00 Jeziorak Szczecin - Iskra Golczewo
A klasa Szczecin gr. 1 – XIV kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
Fala Miêdzyzdroje - Bizon Cerkwica
Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Miêdzywodzie

W sobotê w Dobrej Pogoñ II Szczecin!

Remisowa wiosna Sarmaty
Astra Ustronie Morskie - Sarmata Dobra 1:1 (1:0)
Pi³karze Sarmaty Dobra w swoim trzecim wiosennym meczu po raz
trzeci zremisowali. Tym razem na
"gor¹cym" i wietrznym boisku w
Ustroniu Morskim zremisowali 1:1
z miejscow¹ Astr¹.
Zespó³ Astry bazuj¹cy na zawodnikach pozyskanych z zewn¹trz (w
sk³adzie dru¿yny jest tylko jeden jej
wychowanek) jest tu¿ za Sarmat¹ w ligowej tabeli. Ewentualna pora¿ka
Sarmaty mog³a sprawiæ, ¿e Astra wyprzedzi³a by go w ligowej tabeli. Tak
siê jednak nie sta³o i Sarmata po wyrównuj¹cej bramce strzelonej g³ow¹
przez Damiana Padziñskiego wywióz³ cenny punkt od trudnego przeciwnika. Mimo braku zwyciêstwa
optymizmem mo¿e napawaæ fakt, ¿e
tak jak w poprzednich wiosennych
meczach, zespó³ Sarmaty posiada³
przewagê i przy wiêkszej skutecznoœci tak¿e i to spotkanie móg³ rozstrzygn¹æ na swoj¹ korzyœæ. Kolejn¹
okazj¹, aczkolwiek bardzo trudn¹, do
zdobycia trzech punktów, bêdzie sobotni (7 kwietnia) mecz z Pogoni¹ II
Szczecin, z któr¹ to dru¿yn¹ Sarmata
spotka³ siê w Dobrej ostatnio 30 lat
temu, graj¹c w ówczesnej Klasie
Okrêgowej. Tamten mecz zakoñczy³
siê zwyciêstwem Sarmaty 2:0 i kibice

na pewno z zadowoleniem przyjêli by
taki rezultat Sarmaty w nadchodz¹cym sobotnim meczu.
Astra Ustronie Morskie - Sarmata
Dobra 1:1 (1:0). Strzelcy bramek: dla
Astry Rados³aw Œwi¹tkowski (30'),
dla Sarmaty Damian Padziñski (51').
Astra Ustronie Morskie: Kamil
Twarzyñski, Marcin Muzyczuk, Maciej P³omiñski, Wojciech Lewandowski (46' Mariusz Waœków), Stanis³aw
Gontek, £ukasz Wudarczyk, Maciej
Kieruzel (80' S³awomir Konarski),
Rados³aw Œwi¹tkowski, Igor Duñczak
(71' Patryk Ni¿nik), Gracjan Szymañski (19' Mateusz Pieróg), Daniel Mi³oszewicz oraz Sebastian Jadczyk.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan,
Arkadiusz Paw³owski, Piotr Grochulski, Damian Dzierbicki, Mateusz
Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der, Piotr
Klêczar, Krzysztof Szkup (64' Wojciech Bonifrowski), Wojciech GuŸniczak, Rados³aw Cytowicz (77' Emilian Kamiñski), Damian Padziñski
oraz Grzegorz Buczma, Wojciech
Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk, Marek
Rybczyñski, Maciej Garliñski.
Sêdzia g³ówny: Tomasz Simlat,
asystenci: Piotr Basiejko, Tomasz Koz³owski.
estan

16:00 Korona Stuchowo - Mewa Resko
16:00 Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk Gostyñ
15.04.2012 r. - niedziela:
15:30 OKS Goleniów - B³êkitni Trzyg³ów

Granie w planie

A klasa Szczecin gr. 2 – XIV kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
D¹b Dêbice - Zenit Koszewo
Unia Stargard - Orze³ Grzêdzice
Olimpia Nowogard - Orkan Dalewo
WODR Barzkowice - Radowia Radowo Ma³e
16:30 D¹brovia Stara D¹browa - Zorza Tychowo
15.04.2012 r. - niedziela:
16:00 Rolpol Chlebowo - Pomorzanin Kr¹piel
B klasa Szczecin gr. 1 – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zalew Stepnica
14:00 Pionier ¯arnowo - Gardominka/Polonia II Mechowo
15.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Pomorzanin II Nowogard - Jastrz¹b £osoœnica
14:00 Znicz Wysoka Kamieñska - Huragan Wierzchos³aw
B klasa Szczecin gr. 2 – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Œwiatowid II £obez - Ogniwo Dzwonowo
Znicz Sulibórz - Derby Ulikowo
Saturn Szadzko - Piast Kolin
Iskra Pomieñ - Kluczevia II Stargard
14:00 Vitkowia Witkowo - Orkan II Suchañ
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – XI kolejka:
14.04.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Rega Trzebiatów
Sarmata Dobra - Vineta Wolin
11:00 Ina Goleniów - Fala Miêdzyzdroje
15.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Sparta Gryfice - Œwiatowid £obez
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DZIEWCZÊTA Z SP
WÊGORZYNO W
PÓ£FINALE MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA

Sk³ad zespo³u: Aleksandra Witkowska (k), Liwia Stasiak (b), Sylwia Kowalczyk, Paulina Olas, Klaudia Pob³ocka, Karolina Winowska, Aleksandra
Lewandowska, Martyna Malinowska, Patrycja Perdek, Emilia Matuszko,
Paulina Plewa, Klaudia Kulczyñska.

29.03.2012 r. w Dobrzanach odby³y siê Regionalne Eliminacje Mistrzostw Województwa w mini pi³ce
rêcznej dziewcz¹t w ramach IMS.
Do turnieju zakwalifikowali siê
mistrzowie powiatów: stargardzkiego - SP Dobrzany, drawskiego SP 3 Z³ocieniec, wa³eckiego - SP
Miros³awiec i ³obeskiego - SP Wêgorzyno.
Dziewczêta z Wêgorzyna zaprezentowa³y siê w turnieju bardzo
dobrze. Przegra³y tylko jeden mecz
z gospodyniami zawodów. Z bilan-

sem dwóch zwyciêstw i jednej pora¿ki wywalczy³y drugie miejsce,
awansuj¹c tym samym do Pó³fina³u
Wojewódzkiego. Udzia³ w tej fazie
rozgrywek oznacza miejsce w najlepszej ósemce województwa w
mini pi³ce rêcznej dziewcz¹t szkó³
podstawowych.
Ostateczna tabela:
1. SP Dobrzany
2. SP Wêgorzyno
3. SP 3 Z³ocieniec
4. SP Miros³awiec

tygodnik ³obeski 3.4.2012 r.

CH£OPCY Z SP
WÊGORZYNO W
PÓ£FINALE MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA

Sk³ad zespo³u: Aron Stasiak (k.) -13, Micha³ Sa³dak (b), Dawid Stasiak - 8,
Damian Molenda - 2, Tomasz Lubañski - 2, Marceli Franczak - 5, Micha³
Nowak, Micha³ Krystofiak, Igor Wróblewski, Szymon £unkiewicz, Jan Tyburski, Pawe³ Gawlik.

27.03.2012 r. w Wêgorzynie odby³y siê Regionalne Eliminacje Mistrzostw Województwa w mini pi³ce
rêcznej ch³opców w ramach IMS.
Do turnieju zakwalifikowali siê mistrzowie powiatów: stargardzkiego
- SP Iñsko, drawskiego - SP 3 Z³ocieniec, wa³eckiego - SP 1 Wa³cz i
³obeskiego - SP Wêgorzyno.
Stawk¹ zawodów by³y kwalifikacje do Pó³fina³u Wojewódzkiego.
Awans uzyskaæ mog³y dwie dru¿yny. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym. Wszystkie mecze by³y bardzo
zaciête. Uczniowie SP Wêgorzyno z
kompletem zwyciêstw zajêli pierwsze miejsce w turnieju i awansowali

do dalszej fazy rozgrywek.
Wyniki pojedynków:
SP 1 Wa³cz - SP3 Z³ocieniec 11: 3
SP Wêgorzyno - SP Iñsko
8:6
SP3 Z³ocieniec - SP Iñsko 4: 17
SP1 Wa³cz - SP Wêgorzyno 6 : 8
SP Wêgorzyno - SP3 Z³ocieniec 14 : 3
SP Iñsko - SP1 Wa³cz
13: 6
Ostateczna tabela:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Iñsko
3. SP 1 Wa³cz
4. SP 3 Z³ocieniec
Uczniowie z Wêgorzyna osi¹gnêli bardzo dobry wynik, awansuj¹c do ósemki najlepszych zespo³ów
województwa w mini pi³ce rêcznej.

W œniegu, deszczu i s³oñcu zawodnicy „ARBODU” na trasach
Biegów „Gryfitów” w Pyrzycach
W sobotê, 31.03.2012 r., zawodnicy UKS „ARBOD”
z Dobrej wystartowali w 41 Biegach Gryfitów w Pyrzycach.
W bardzo trudnych warunkach pogodowych, w bardzo silnie obsadzonych biegach (najlepsze kluby województwa),
nasi zawodnicy po raz kolejny nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê
zawodników.
W sumie zdobyli 6 medali i pucharów za miejsca I-III na
podium. Zwyciê¿y³y w swoich biegach: Weronika Czy¿ak,
Milena Sadowska, Kinga Borysiak; medale srebrne otrzymali: Julia Bakalarczyk i Ryszard Rzepecki; br¹zowym medalem zosta³a nagrodzona Joanna Jarz¹bek. Ponadto na podium
stanê³a na miejscu 4 Patrycja Florczak a w najlepszych 10kach swoich biegów znaleŸli siê równie¿: Oliwer Ku³ak,
Kinga Kostrzanowska, Oliwia Banasik, Ma³gorzata Stefañska i Emilia Mi³ek. Osi¹gniêcia naszych zawodników, to efekt
pracy i zaanga¿owania na treningach oraz realizacji wytyczonych celów i zamierzeñ na rok 2012. Przed nami kolejne,
mamy nadziejê, udane starty w zawodach. UKS „ARBOD”
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Bezpieczne
przedszkolaki
Areszt dla przestêpcy
26 marca po popo³udniu ³obeski
S¹d zastosowa³ tymczasowy areszt
wobec podejrzanego o usi³owanie
zabójstwa 18 letniej dziewczyny.
Do tego zdarzenia dosz³o w pi¹tek,
na terenie gm. Dobra. 25 letni
mieszkaniec tej gminy dotkliwie
pobi³ 18 latkê, która w ciê¿kim stanie trafi³a do szpitala. Mê¿czyŸnie
przedstawiono zarzut z art. 148 KK
w zw. z art. 13 KK.

Kolejny wypadek
w powiecie
W dniu 28.03.2012 r. wieczorem
w Policku dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹ca samochodem
Ford Eskort, mieszkanka Reska,
przekroczy³a oœ jezdni i zderzy³a siê
z samochodem ciê¿arowym Mercedes z naczep¹, kierowanym przez
mieszkañca Gryfic. W wyniku zdarzenia obra¿eñ g³owy dozna³a pasa¿erka z Forda, która zosta³ przewieziona doszpitala w Szczecinie.

W miarê spokojny
weekend
W ten weekend policjanci odnotowali cztery kradzie¿e, kolizje drogow¹ oraz zatrzymali nietrzeŸwego
rowerzystê.
W sobotê, 31 marca, dy¿urny z
£obza przyj¹³ zg³oszenia o kradzie¿y paliwa z niezabezpieczonego
zbiornika samochodu ciê¿arowego

Mercedes, zaparkowanego w
£obzie na ul. Bema. £upem sprawców pad³o 200 litrów oleju napêdowego o wartoœci 1.200 z³.
Podobne zdarzenie mia³o miejsce w Zache³miu, gdzie nieustaleni
sprawcy usi³owali skraœæ paliwo z
ci¹gnika rolniczego, jednak zostali
sp³oszeni przez pracownika gospodarstwa.
Tego samego dnia w £obzie, na
ul. Przemys³owej, nieznany sprawca skrad³ rower pozostawiony przed
klatka schodow¹. Wartoœæ roweru to
100 z³.
Kolejn¹ kradzie¿ policjanci z
Reska stwierdzili w Mo³stowie,
gdzie 45 letni mê¿czyzna nielegalnie pobiera³ energie elektryczn¹,
pod³¹czaj¹c siê do przewodu i tym
samym licznika przedp³atowego
znajduj¹cego siê na korytarzu budynku.
Kolizja drogowa zdarzy³a siê
natomiast w Resku na skrzy¿owaniu
ulic Jednoœci Narodowej i Wolnoœci. Kieruj¹cy samochodem VW T4
mieszkaniec tej miejscowoœci nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu samochodem Hyundai
Atos. Dosz³o do zderzenia pojazdów.
NietrzeŸwy rowerzysta zosta³
zatrzymany 1 kwietnia 2012 r. w
Wêgorzynie. Pawe³ D. jecha³ rowerem z wynikiem 0,83 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu i tym samym naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

(£OBEZ) Tu¿ przed weekendem policjantka z £obza odwiedzi³a dzieci z przedszkola miejskiego w £obzie, grupê „Je¿yki”.
Tematem spotkania by³o ogólnie
pojête bezpieczeñstwo dziecka. W
grupie 4 latków treœci profilaktyczne musia³y byæ dostosowane do wieku. Policjantka opowiedzia³a im,

czym zajmuj¹ siê policjanci i jak
mo¿na prosiæ mundurowych o pomoc. Du¿¹ uwagê poœwiêci³a bezpieczeñstwu na drodze oraz uczeniu
prawid³owego zachowania w kontakcie z osob¹ obc¹. Dzieci pilnie
przyswaja³y wiedzê. Na koniec „Je¿yki” zaœpiewa³y piosenkê o bezpiecznym przechodzeniu przez
jezdniê.
(kp)

O bezpieczeñstwie w Radowie Wielkim
Do Oœrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Radowie Wielkim zawitali
27 marca policjanci z £obza, z pogadank¹ na
temat bezpieczeñstwa w ró¿nych sytuacjach.
Mundurowi opowiedzieli dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania siê na drodze, w
domu, czy te¿ na podwórku. Zwrócili szczególn¹
uwagê na zachowanie w kontakcie z osob¹ obc¹,
która mo¿e wrêczaæ prezenty, oferowaæ podwiezienie samochodem albo pomoc w szukaniu zagubionych zwierz¹t.
Wychowankowie dowiedzieli siê tak¿e nowych informacji o pracy policjantów, mogli tak¿e
przymierzyæ policyjnego „¿ó³wika”, zobaczyæ
jak wygl¹da radiowóz.
Zaskoczeniem dla mundurowych by³ fakt, ¿e
uczniowie œwietnie znaj¹ wszystkie numery alarmowe i doskonale wiedz¹, jak nale¿y wezwaæ
pomoc. To nauczyciele i wychowawcy przekazuj¹ tak¿e te informacje, aby zapewniæ bezpieczeñstwo swoim wychowankom.
(kp)
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Z okazji Wielkiej Nocy
¿yczymy naszym Czytelnikom,
aby pogoda ducha towarzyszy³a
ka¿dego dnia,
a wraz ze zmartwychwsta³ym
Chrystusem wskrzeszone zosta³y:
wiara, nadzieja i mi³oœæ - te trzy.
Redakcja

VII Reska Troæ Regi za nami
„Reska troæ 2012” o puchar
Przewodnicz¹cego Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi.
Organizatorem zawodów w
dniach 31 marzec – 1 kwiecieñ by³o
Towarzystwo Mi³oœników Regi z
siedzib¹ w £obzie. Terenem zawodów by³a rzeka Rega od Mrze¿yna
do elektrowni wodnej w Rejowicach, bez miejsc wy³¹czonych z
wêdkowania, a tak¿e dop³ywy, w
których wystêpuje troæ i ³osoœ.
W zawodach wziê³o udzia³ 150
uczestników z ró¿nych stron Polski,
przybyli nie tylko z regionu, ale i z
Warszawy czy Krakowa. O tym, ¿e
pasjonatów wêdkowania nie brakuje w ¿adnym wieku œwiadczy fakt, i¿
najm³odszy wêdkarz mia³ 9 lat, najstarszy z kolei – 72 lata. O klasyfikacji i punktacji decydowa³a ³¹czna
masa ryb z³owiona w dwóch turach.
Do po³owu dopuszczono ryby ³ososiowate – ³osoœ i troæ metod¹ spinningow¹ i muchow¹.
I miejsce w kwalifikacji zaj¹³
Waldemar Kanarek z Trzebiatowa,
który uzyska³ 2,680 pkt., II miejsce
– Marcin Tyburski z Mielna, który
zdoby³ 1,335 pkt., III miejsce – Tomasz Domanowski z Nowogardu
uzyskawszy 1,245 pkt., IV Igor Pomorski ze Szczecinka, który uzyska³
1,080 pkt.

Uczestnicz¹cy w zawodach
³obzianie z Towarzystwa Mi³oœników Rzeki Regi wprawdzie w tym
roku nie zdobyli ¿adnego miejsca na
podium ani tu¿ za, ale w przysz³ym
roku byæ mo¿e szczêœcie naszym
wêdkarzom bardziej dopisze. Inna
rzecz, ¿e zawody to równie¿ mo¿liwoœæ spotkania siê z ludŸmi, którzy
dziel¹ wspóln¹ pasjê i to chyba w
spotkaniach jest najistotniejsze,
choæ zwyciêstwo cieszy.
M

Galeria tygodnika
Natalka z
braciszkiem

Zaproszenie

Zawody Wêdkarskie o Puchar
Starosty £obeskiego
Klub Wêdkarski „Rega” przy
Ognisku TKKF „B³yskawica”
£obez serdecznie zaprasza na
otwarte, indywidualne i dru¿ynowe
XI Zawody Wêdkarskie o Puchar
Starosty £obeskiego oraz Mistrzostwa Klubów i Kó³ PZW Powiatu
£obeskiego.
Zawody odbêd¹ siê na rzece
Redze w miejscowoœci Resko w
sobotê, 14 kwietnia br. Zbiórka do

zawodów o godz. 7.00 w oœrodku
„Kajnet” wypo¿yczalnia kajaków
Jana Michalczyszyna, Resko, ul.
Zielona 1.
Wpisowe 20 z³ od zawodnika.
Zg³oszenia po terminie nie bêd¹
uwzglêdniane!
Zg³oszenia oraz wp³aty prosimy
przes³aæ do œrody 11.04.2012 r. na
adres: Jerzy Rakocy, 73-150 £obez,
ul. Boczna 32, tel. 602829772,
adamku@vp.pl.

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

Czytaj Tygodnik £obeski i komentuj
w Internecie: www.tygodniklobeski.xwp.pl

