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Bezrobocie nadal
roœnie, a o turystyce
tylko siê mówi
W podziêkowaniu za pracê
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci
(RUNOWO POMORSKIE - WÊGORZYNO). S³owa b³ogos³awionego Jana Paw³a
II: "nie lêkajcie siê"
by³y motywem przewodnim inscenizacji
wielkanocnej przygotowanej przez uczniów
szko³y podstawowej w
Runowie Pomorskim.

CMYK

Przekszta³cili
szko³y
w £osoœnicy
i £abuniu Wielkim
Na co „id¹”
pieni¹dze
podatników
wydawane
na kulturê?
W Dobrej jest
porozumienie i
zmiana lokalizacji
biogazowni
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Z ¯YCIA POWIATU

Stacja jak z horroru

tygodnik ³obeski 17.4.2012 r.

Kolejne samobójstwo

Targn¹³ siê na
swoje ¿ycie
(£OBEZ). 5 kwietnia w jednym
z ³obeskich mieszkañ rozegra³a siê
tragedia. Ponad dwudziestoletni
mieszkaniec miasta targn¹³ siê na
swoje ¿ycie. Powieszonego znalaz³
cz³onek rodziny, u którego m³ody
cz³owiek zamieszkiwa³. Prokuratura, która prowadzi³a sprawê, wykluczy³a udzia³ osób trzecich.
M

Oddaj krew dla dzieci

(RUNOWO POMORSKIE).
Obraz stacji w Runowie Pomorskim nie nale¿y do najprzyjemniejszych. O przejœciu podziemnym trudno napisaæ cokolwiek
dobrego tym bardziej, ¿e wielu
osobom myli siê ono z toalet¹.

List do redakcji

W budynku stacji strasz¹ wybite
szyby, a otwarte okna zachêcaj¹ do
wejœcia, z czego zapewne niejeden
ju¿ skorzysta³. Lampy przed stacj¹
przynajmniej od po³owy roku nie

Akcja MOTO
SERCE ju¿
w sobotê

daj¹ œwiat³a. Uwagê przykuwaj¹
jednak zegary; ka¿dy z nich wskazuje inn¹ godzinê, to mog³aby byæ
wspania³a przygoda i przy odrobinie wyobraŸni poczuæ siê jak w
wehikule czasu, gdyby nie to, ¿e
zegary powinny wskazywaæ podró¿nym w³aœciw¹ godzinê. Z drugiej strony, jeœli podró¿ni nie maj¹
w³asnych zegarków, to tak naprawdê nie wiedz¹, czy poci¹g
wje¿d¿a na stacjê z opóŸnieniem
czy nie.
MM

£obeski Klub Motorowy "Wilki" zaprasza wszystkich chêtnych
do oddania krwi w ramach akcji
MOTO SERCE - krew darem ¿ycia.
Akcja odbêdzie siê w sobotê, 21
kwietnia, w £obeskim Domu Kultury, pocz¹tek o godz. 10.
„Wilki” zapraszaj¹.
(o)

A tak ju¿ by³o piêknie

7 kwietnia przed meczem
odby³a siê kwesta do puszek i po
komisyjnym przeliczeniu radoœæ - zebraliœmy 390 z³. Zbieraliœmy na op³atê sêdziów. Zabrak³o tylko trochê, tego dnia
op³aty sêdziowskie wynios³y
471 z³. Wczeœniej, 24 marca,
zebraliœmy 80 z³, a sêdziowie
kosztowali 474 z³.
Wszystkim, którzy wrzucili pieni¹dze do puszek, serdecznie z g³êbi serca,
z g³êbokim uk³onem dziêkujê.
Hojnoœci kibiców nie przeszkodzi³
deszcz, ale deszcz przeszkodzi³ w rozs¹dnych rozmowach podczas zebrania
na temat sytuacji w klubie, w dniu 13
kwietnia.
Wiêkszoœæ zebranych przysz³a ju¿
wrogo nastawiona, bez wzajemnego
szacunku. Ja te¿ poczu³am siê oszukana, wprowadzona w b³¹d. We wczeœniejszych ustaleniach zarz¹d poinformowa³ mnie, i¿ na spotkanie zostanie
zaproszony burmistrz i ja tak przekazywa³am innym. Wszystkich, których nieœwiadomie wprowadzi³am w b³¹d przepraszam.
Wniosek, jaki wyci¹gnê³am z krótkiej, ostrej wymiany zdañ, pomiêdzy
dwoma przeciwnymi obozami kibiców
jest jeden – jestem u w³adzy, jestem
cz³onkiem, jest po mojej myœli, to pomagam, a inaczej mam wszystko w nosie. Najwa¿niejsze by³o, czy jestem

cz³onkiem, czy mam prawo g³osowaæ, a
nie to, czy jutro jest za co wyjechaæ na
mecz, czy czegoœ pi³karzom nie potrzeba. Czy na dzisiaj wa¿ne jest cz³onkostwo, czy to, aby klub utrzymaæ? Najproœciej jest wyjœæ i uciec od problemów. Zastanawiam siê, czy mo¿e ja te¿
mam tak zrobiæ, przecie¿ z dwóch stron
obrywam, jednak nie zrobiê tego. Tak
robi¹ tylko ludzie s³abej wiary.
By³am œwiêcie przekonana, ¿e na
tym spotkaniu wspólnie wypracujemy
plan funkcjonowania klubu do momentu wyjaœnienia spraw przez prokuraturê, ¿e równomiernie podzielimy siê
prac¹ i doœwiadczeniem i nadal mam
takie przekonanie, pomimo tego, ¿e zosta³am wprowadzona w b³¹d, ¿e co niektórzy ulokowali mnie w b³ocie, ¿e ktoœ
zwróci³ siê do pi³karza s³owami „bo zaraz dostaniesz po mordzie”, ¿e z sali
pada³y s³owa o skoku na kasê. Zauwa¿cie, ¿e ani jedna ze stron nie mówi o
wspó³pracy, tylko nawzajem wyrywa
sobie ster, nie pad³a ¿adna propozycja,
aby ten ster trzyma³y wspólne rêce.
Z jednej strony zarzuca siê istniej¹cemu zarz¹dowi, ¿e siê okopa³, nikogo
nie chce przyj¹æ do zarz¹du, z drugiej
nowym zale¿y, by zarz¹d obj¹æ.
Mnie nie zale¿y na w³adzy, ani
cz³onkostwie, mi zale¿y na Œwiatowidzie i ja wiem, ¿e czy zarz¹d jest ten, czy
inny, na 14 kwietnia musi byæ transport,
a 21 kwietnia musz¹ byæ pieni¹dze na

sêdziów, póŸniej znowu transport i tak
do koñca rundy.
Je¿eli to ma pomóc zrozumieæ co
niektórym sens pracy w Œwiatowidzie,
ja zrezygnujê z cz³onkostwa w STOWARZYSZENIU MLKS ŒWIATOWID, bo to nie cz³onkostwo mn¹ kieruje, ja chcê byæ sob¹, chcê nadal
wierzyæ, ¿e mo¿na zrobiæ coœ od siebie,
bez egoizmu, bez pychy, bez szanta¿u,
¿e nie wszystko mo¿na zniszczyæ, ¿e
mo¿na pomagaæ nie licz¹c na w³asne
korzyœci.
A do tych, którym tak bardzo nie
zale¿y na w³adzy, cz³onkostwie, zwracam siê z proœb¹ o pomoc.
Mo¿ecie udowodniæ, ¿e nie w³adza,
ale klub jest najwa¿niejszy, kasa klubu
jest pusta, potrzeba sponsorów, kwestujcie, ja rozliczê ka¿d¹ z³otówkê.
Miodem na moje serce by³o byæ w
Pe³czycach na meczu i wracaæ z tarcz¹
1:1. Cudowny remis.
Dziêkujê pi³karzom, trenerowi
wiernym kibicom i firmie IMOPROJEKT z Reska, ¿e mogliœmy tam spokojnie dojechaæ, rozegraæ mecz i zadowoleni wróciæ z boiska lidera rozgrywek.
Myœlê, ¿e nie tylko na firmê IMOPROJEKT z RESKA mo¿emy liczyæ. W
£obzie te¿ znajd¹ siê firmy i osoby, które zechc¹ nam pomóc, przecie¿ ŒWIATOWID reprezentuje nasze miasto
£obez. Dziêkujê.
Gra¿yna Kar³owska
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INFORMACJE - REKLAMA

OG£OSZENIE
BURMISTRZA WÊGORZYNA
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wêgorzyno.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717
z póŸniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r, Nr 199, poz. 1277 z póŸniejszymi zmianami) oraz uchwa³y Nr
XXVII/269/2009 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 29 stycznia
2009 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wêgorzyno:
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wêgorzyno wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 24.04.2012r. do 16.05.2012r. w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1,
73-155 Wêgorzyno, w pokoju nr 28 w godz. od 8.00 do 14.00.
Przedmiotem opracowania zmiany studium jest przeznaczenie terenów
w obrêbie geodezyjnym Stare Wêgorzynko pod kompleks zabudowy
mieszkaniowo-rekreacyjnej i us³ug.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu
7 maja 2012 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie zmiany studium, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej lub ustnie do protoko³u do
Burmistrza Wêgorzyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.06.2012r.
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Œwidwinie Sp. z o.o.

og³asza pisemny przetarg nieograniczony
ofertowy na zbycie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej
zabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci
Œwidwin przy pl. Lotników 6.
Nieruchomoœæ zabudowana obiektem Dworzec PKS.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 211.140,00 z³.
Szczegó³y na stronie internetowej www.pks.swidwin.biuletyn.net

Inwestycje w £obzie
(£OBEZ) Burmistrz £obza
przedstawi³ w sprawozdaniu informacje o inwestycjach w
£obzie.
Przeprowadzano postêpowanie
o udzielnie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczone na
„Przebudowê jezdni na ulicy XXXLecia w m. £obez”. Wp³ynê³o 9
ofert, najtañsza na kwotê brutto
157.912,94
z³,
najdro¿sza
230.672,07 z³. Wybrano najtañsz¹
ofertê z³o¿on¹ przez PPUH „DROKON” Kazimierz Jasik ze Œwidwina.
W dniu 8.03.2012 r. podpisano
umowê z firm¹ TADBUD Józef
¯ybura z Chwalêcic na wykonanie
zadania pn. „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej
w gminach powiatu ³obeskiego”.
Firma wykona prace termomodernizacyjne na piêciu obiektach tj.
Urz¹d Miejski, budynek M-GOPS
(budynek w podwórzu przy urzêdzie), £DK, Biblioteka Miejska i
budynek administracyjny przy placu Spó³dzielców 2.

W dniu 2.03.2012 r. podpisano
umowê z Zak³adem Projektowania i
Nadzorowania Inwestycjami p. Eleonory Puzo z siedzib¹ w m. Szczuczarz, gm. Cz³opy, na wykonanie
wielobran¿owego projektu budowlano-wykonawczego uzbrojenia terenu pod inwestycje, po³o¿onego
przy ul. Drawskiej w £obzie. Wartoœæ zadania 190.035 z³.
W dniu 7.03.2012 r. przyst¹piono do odbioru robót zwi¹zanych z
termomodernizacj¹ budynku Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie. W
wyniku stwierdzenia wad i usterek
odst¹piono do odbioru koñcowego.
Ustalono nowy termin odbioru robót na 15.05.2012 r.
Trwaj¹ roboty budowlane: budowa œwietlicy wiejskiej w Ro¿nowie wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa Przedszkola Miejskiego w £obzie, budowa oczyszczalni œcieków w Worowie, termomodernizacja SP 2 w £obzie i budynku administracyjnego przy pl.
Spó³dzielców.
(r)

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./
poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci oznaczonych:

- nr 1241/6 o pow. 0,0269 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno przy ul.
Jagielloñskiej.
- na lokal u¿ytkowy nr 5 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
wraz z oddaniem gruntu na wieczyste u¿ytkowanie w udziale 56/
10000 czêœci w dz. nr 251/41 i nr 1245/2 o ³¹cznej pow. 0,0435 ha,
przy ul. Runowskiej 2 w Wêgorzynie,
- nr 169/36 o pow. 0,1339 ha po³o¿onej w obrêbie Cieszyno,
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu oraz
- nr 847 o pow. 0,0770 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno
przy ul. Runowskiej 54 przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej wy³¹cznie wieczystemu u¿ytkownikowi.
Ww. wykaz zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.

BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Wy¿sze diety dla
so³tysów i radnych

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

(RADOWO MA£E)
Podczas marcowej sesji
radni podjêli uchwa³y
w sprawie ustalenia
wysokoœci diet
dla radnych,
przewodnicz¹cego
Rady i so³tysów.
Dotychczas wysokoœæ diet regulowa³y uchwa³y podjête w lutym
2009 roku. W gminie Radowo Ma³e
przewodnicz¹cy rady pobiera³ zrycza³towan¹ dietê za wykonywanie
czynnoœci zwi¹zanych z prac¹ Rady
Gminy w wysokoœci 900 z³otych.
Radni otrzymywali dietê w wysokoœci 150 z³otych, a przewodnicz¹cy
komisji 180 z³otych. Radni pobierali dietê za udzia³ w sesjach, posiedzeniach komisji rady i za udzia³ w
kontrolach prowadzonych przez
komisje. Dieta so³tysów wynosi³a
100 z³otych za udzia³ w sesjach
Rady Gminy.
So³tysi z gminy Radowo Ma³e
z³o¿yli ju¿ pod koniec ubieg³ego
roku wniosek do Rady Gminy o
podniesienie diety so³tysów.
„Zwracamy siê do szanownej
Rady Gminy w Radowie Ma³ym o
podwy¿szenie diety so³tysów ze
100 z³ na 150 z³ miesiêcznie, bez
wzglêdu na obecnoœæ na posiedze-

niu sesji Rady Gminy. Proœbê sw¹
motywujemy tym, i¿ zwiêkszy³ siê
nam zakres pracy i koszty ponoszone w ramach realizacji funduszy
so³eckich i obowi¹zków zwi¹zanych z prac¹ so³tysa” - tak brzmia³o
uzasadnienie wniosku.
Wtedy jednak skarbnik gminy
zaznaczy³a, ¿e w 2011 roku nie ma
mowy o podwy¿ce, ze wzglêdu na
bud¿et gminy. Wniosek wiêc zosta³
przyjêty do bud¿etu na 2012 rok.
Uchwa³y podjête na ostatniej
sesji Rady Gminy przewiduj¹ podwy¿ki diet, co prawda niewielkie.
Wed³ug nowej uchwa³y przewodnicz¹cemu komisji przys³uguje
dieta w wysokoœci 200 z³otych a
radnym 170 z³otych za udzia³ w sesji, posiedzeniach komisji rady i za
udzia³ w kontrolach prowadzonych
przez komisje. Nie zmieni³y siê
wiêc sposoby przyznawania diety.
So³tysi wed³ug uchwa³y Nr XV/
86/2012 bêd¹ pobierali dietê w wysokoœci 120 z³otych, choæ ta uchwa³a pocz¹tkowo przewidywa³a kwotê
o 5 z³oty ni¿sz¹.
20 z³otych, o tyle wzros³y diety
dla radnych, przewodnicz¹cych komisji i so³tysów w gminie Radowo
Ma³e.
Nie uleg³a zmianie wysokoœæ
diety dla przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
PJ
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Spotkanie Wielkanocne w Runowie Pomorskim

W podziêkowaniu za pracê na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci

(RUNOWO POMORSKIE WÊGORZYNO). S³owa b³ogos³awionego Jana Paw³a II: "nie lêkajcie siê" by³y motywem przewodnim inscenizacji wielkanocnej przygotowanej przez uczniów
szko³y podstawowej w Runowie
Pomorskim.
Przedstawienie, w które wpleciono motywy drogi krzy¿owej i
¿ycia Papie¿a Polaka, przygotowano z okazji spotkania w³adz Wêgorzyna z so³tysami, radami so³eckimi
i przedstawicielami stowarzyszeñ,
w tym m.in. Chóru Kantylena, Ko³a
Pszczelarzy, Ko³a Emerytów i Rencistów.
Do spotkania przy wspólnym
stole dosz³o 14 kwietnia w sali gimnastycznej runowskiej podstawówki. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 100

osób, w tym burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska, radni, proboszcz Karol Wójciak i proboszcz
Janusz Kasper oraz przedstawiciele
rady osiedlowej.
- Czas œwi¹t to czas refleksji i
czas podsumowañ, dlatego wraz z
radnymi postanowiliœmy zaprosiæ
was do wspólnego spêdzenia czasu
przy jednym stole - mówi³a M. KuŸmiñska. - W ten sposób chcemy
wam, drodzy so³tysi, cz³onkowie
rad so³eckich i naszych organizacji
spo³ecznych podziêkowaæ za trud
jaki wk³adacie w pracê na rzecz
naszej lokalnej spo³ecznoœci, naszego rozwoju.
Do obejrzenia inscenizacji zaprosi³a goœci dyrektor szko³y Ilona
Œmigielska. Uczniowie przedstawili ¿ycie Jana Paw³a II, œpiewali piosenki z repertuaru Arki Noego. Ca-

³oœæ wspó³tworzono z prezentacj¹
multimedialn¹.
Nad przebiegiem wystêpu czuwa³y nauczycielki, które zosta³y nazwane przez burmistrz Wêgorzyna
g³ównym filarem pedagogicznym
szko³y: Danuta Margol, Gra¿yna
Kata, Aneta Zaczkowska-Jaremko i
Maria Jêdrzejczak.
Wspólne spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do poruszenia bie¿¹cych spraw wsi w gminie.
(r)

Jest porozumienie i zmiana lokalizacji biogazowni
(GMINA DOBRA) 27
marca br. burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek
wyda³a obwieszczenie
o umorzeniu
postêpowania
administracyjnego
polegaj¹cego na
„Budowie biogazowi
o mocy 1 MW
w Bienicach”.
Okazuje siê, i¿ inwestor (firma
„DUET-POL” sp. z o.o) wystosowa³ 20.03.2012 r. wniosek dotycz¹cy rezygnacji z prowadzonego
postêpowania administracyjnego.
Wi¹¿e siê to ze zmian¹ lokalizacji
inwestycji.
Postêpowanie administracyjne
w sprawie budowy biogazowni o
mocy 1 MW w Bienicach ci¹gnê³o
siê przez bardzo d³ugi czas. Prze-

ciwni budowie biogazowni byli
mieszkañcy Bienic, którzy obawiali
siê, i¿ inwestycja zak³óci ich dotychczasowy byt. Ogólny sprzeciw
spo³eczny wzbudzi³y kwestie lokalizacji biogazowi (niewielka odleg³oœæ od zabudowañ). Mieszkañcy
obawiali siê tak¿e emisji odorów,
ha³asu emitowanego z biogazowni
oraz wielokrotnie wzmo¿onego ruchu samochodowego, zagro¿enia w
stosunku do ujêæ wód podziemnych
(istniej¹ca, eksploatowana hydrofornia w m. Bienice) oraz wody p³yn¹cej rzeki Dobrzenicy. Kwesti¹
sporn¹ by³y tak¿e substraty, które
mia³yby byæ stosowane podczas
produkcji.
Biogazowniê na terenie Bienic
chcieli wybudowaæ pañstwo Hell,
którzy prowadz¹ w tej miejscowoœci
du¿e gospodarstwo rolne. Pani Hell
wielokrotnie zaznaczy³a, ¿e do
2022 r. w ka¿dej gminie ma powstaæ
biogazownia rolnicza, czym próbowa³a przekonaæ mieszkañców Bie-

nic i doberskich urzêdników. Na
jednej z sesji Rady Miejskiej zosta³a przedstawiona informacja inwestora na temat planowanego przedsiêwziêcia. Wtedy na sesjê przyby³o tak¿e wielu mieszkañców gminy.
Pani Hell zapewnia³a, i¿ chce prowadziæ budowê zgodnie z wymogami, a produkcjê wed³ug procedur.
Ponadto mówi³a o miejscach pracy
dla mieszkañców i o tym, ¿e biogazownia nie bêdzie w ¿aden negatywny sposób wp³ywaæ na ¿ycie
mieszkañców.
W gminie odby³o siê wiele spotkañ dotycz¹cych budowy biogazowni. W spotkaniach uczestniczyli
tak¿e doberscy urzêdnicy i radni. Jak
siê okazuje, uda³o siê znaleŸæ kompromis, korzystny dla wszystkich
stron (mieszkañców Bienic, gminy i
pañstwa Hell). Now¹ lokalizacj¹ inwestycji ma byæ „stara ¿wirownia”.
- Inwestor wycofa³ w tej chwili
dokumenty z racji zmiany lokaliza-

cji inwestycji. Bêdzie przygotowywa³ nowy wniosek, nowe dokumenty, poniewa¿ bêdzie nowa lokalizacja inwestycji. Przeprowadziliœmy
wiele rozmów z inwestorem, budzi³o to wiele emocji, kontrowersji,
chodzi³o o lokalizacjê, mieszkañcy
bali siê, ¿e to mia³o byæ w centrum
wsi. Wielokrotnie podejmowaliœmy
rozmowy. Uda³o nam siê dojœæ do
kompromisu i pañstwo Hell zdecydowali siê zmieniæ lokalizacjê.
Now¹ lokalizacj¹ ma byæ „stara
¿wirownia”. Bardzo mnie cieszy
fina³ tej sprawy. Jeœli tam powsta³aby biogazownia, to w prostej linii
mamy do gimnazjum 800 metrów,
wiêc wybudowanie ciep³oci¹gu nie
by³oby problemem. Moglibyœmy w
ten sposób ociepliæ gimnazjum,
halê, czy osiedle. Ten krok jest bardzo rozs¹dny, bêdzie to z korzyœci¹
i po¿ytkiem dla wielu ludzi – tak na
ostatniej sesji Rady Miejskiej komentowa³ zmianê lokalizacji inwestycji burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek.
Piotr Jachym
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Sprawozdanie z pracy Stra¿y Miejskiej

140 razy upominali mieszkañców
(RESKO) Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w
Resku, komendant Stra¿y
Miejskiej Robert Bogdañski
z³o¿y³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci tej jednostki
w 2011 roku.

Stra¿ Miejska w Resku, to
dwóch stra¿ników – komendant i
jego zastêpca oraz dwóch pracowników administracyjnych. Jednostka ta pracuje w takich samych godzinach jak Urz¹d Miejski. Nie jest
to jednak regu³a, czasem gdy zajdzie taka potrzeba s¹ ustalane inne
godziny pracy stra¿ników.

W 2011 roku rescy stra¿nicy
wystawili ³¹cznie 268 mandatów na
kwotê 33.400 z³, ponadto 527 razy
stosowali pouczenie, zwrócenie
uwagi lub ostrze¿enie. Tylko dwa
wnioski o ukaranie zosta³y skierowane do s¹du (wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji).

Na samym wstêpie komendant
zauwa¿y³, ¿e w tym roku Stra¿ Miejska w Resku bêdzie obchodzi³a swój
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.

Wyposa¿enie stra¿ników to kajdanki (2 sztuki) i jedna pa³ka obronna wielofunkcyjna. Byæ mo¿e
wkrótce w ewidencji wyposa¿enia
reskiej stra¿y znajdzie siê tak¿e samochód, poniewa¿ na ostatniej sesji
radni wpadli na pomys³ aby zakupiæ
lokalnym stra¿nikom pojazd s³u¿bowy.

Bardzo czêsto s³ychaæ g³osy, ¿e
Stra¿ Miejska coraz bardziej przypomina policjê drogow¹; zamiast
dbaæ o porz¹dek na ulicach i osiedlach, zajmuje siê przede wszystkim
œciganiem kierowców. Problem ten
jest zauwa¿any w ca³ej Polsce.
Wpisuj¹c siê w te g³osy Stra¿
Miejska w resku zanotowa³a ³¹cznie
328 wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji (74 pouczenia i 252 mandaty).
Jednak zdaje siê, ¿e rescy stra¿nicy
s¹ skuteczni tak¿e w pozosta³ych
dziedzinach swojej pracy. Liczba
interwencji w najwa¿niejszej dla
obywateli sprawie - porz¹dku publicznego to 31 upomnieñ i dwa
mandaty na ³¹czn¹ kwotê 200 z³otych. Wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu osób i mienia to 111
ostrze¿eñ i 11 mandatów na ³¹czn¹
kwotê 2.450 z³otych. Ponadto 36
razy interweniowano przy wykroczeniach przeciwko urz¹dzeniom
u¿ytku publicznego, z tego tytu³u
wystawiono trzy mandaty na kwotê
1.100 z³otych ³¹cznie. Stra¿ Miejska
w Resku wykazywa³a intensywne
dzia³ania tak¿e w dziedzinie czystoœci i porz¹dku w gminie, w wyniku
czego 140 razy upominano obywateli gminy. Stra¿nicy zwracali tak¿e
uwagê na zwierzêta, 96 razy pouczaj¹c ich w³aœcicieli.

Przetarg na koszenie trawników
(RESKO) Na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy
Resko ukaza³a siê informacja o
przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest us³uga polegaj¹ca na koszeniu trawników.
Przedmiotem zamówienia jest
us³uga polegaj¹ca na regularnym
koszeniu w³asnym sprzêtem traw
porastaj¹cych dzia³ki dok³adnie
wyszczególnione w dokumentacji
przetargowej, znajduj¹ce siê na terenie miasta Reska. £¹czna powierzchnia trawników przeznaczonych do koszenia wynosi 10,5956

hektara. Wykonawca bêdzie wykonywa³ koszenia w ka¿dym roku
trwania umowy (lata 2012-2014) w
miesi¹cach od kwietnia do paŸdziernika. Koszenia maj¹ siê odbywaæ na ka¿dorazowe zg³oszenie
zamawiaj¹cego (gminy), nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. Zamówienie nie obejmuje grabienia i wywo¿enia pokosu (pozostanie on na
miejscu koszenia).
Gmina wybierze ofertê, która
bêdzie zawiera³a najni¿sz¹ cenê za
wykonywanie us³ugi. Termin sk³adania ofert up³ywa 23.04 o godzinie
10.00.
PJ

Dwie osoby zosta³y doprowadzone przez reskich stra¿ników
miejskich do izby wytrzeŸwieñ lub
miejsca zamieszkania. Jedna osoba
zosta³a ujêta i przekazana policji, 4
razy stra¿nicy zabezpieczali miejsca przestêpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsca zagro¿one takim zdarzeniem. Stra¿nicy w Resku chroni¹ 9
obiektów komunalnych i urz¹dzeñ
u¿ytecznoœci publicznej. Bardzo
czêsto – bo a¿ 121 razy pracownicy
Stra¿y Miejskiej zajmowali siê
konwojowaniem dokumentów,
przedmiotów wartoœciowych lub
wartoœci pieniê¿nych na potrzeby
gminy.
Rescy stra¿nicy przeprowadzili
w ubieg³ym roku ponad 200 patrolów z czego 49 wraz z policj¹ i 28 ze
stra¿¹ leœn¹.
Stra¿ Miejska to nie tylko upominanie i karanie mandatami. Stra¿nicy z Reska wielokrotnie brali
udzia³ w dzia³aniach i akcjach prewencyjnych. Np. w ramach programu „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie, prowadzono
akcjê polegaj¹c¹ na kolportowaniu
plakatów, ulotek oraz rozdawania
kart ICE, w miejscach wypoczynku
mieszkañców gminy oraz osób
przyjezdnych. Przeprowadzono
tak¿e znakowanie rowerów w ramach projektu KPP w £obzie „Wakacyjny Patrol Rowerowy”.
Rescy radni nie mieli zastrze¿eñ
do pracy Stra¿y Miejskiej i przyjêli
pozytywnie informacjê z dzia³alnoœci tej jednostki.
Piotr Jachym
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Podjêli uchwa³y w sprawie przekszta³cenia
szkó³ w £osoœnicy i £abuniu Wielkim
(RESKO) Radni na ostatniej sesji podjêli uchwa³y
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej
w £osoœnicy i £abuniu Wielkim.
Ju¿ wczeœniej wiadome by³o, i¿
Szko³a Podstawowa w £osoœnicy i
£abuniu Wielkim bêd¹ funkcjonowa³y, lecz tylko w ramach klas I-III
wraz z oddzia³em „0”. Od pocz¹tku
roku odbywa³o siê wiele spotkañ i
rozmów, których celem by³a reorganizacja oœwiaty w gminie Resko,
czego efektem jest przekszta³cenie
tych dwóch szkó³ wiejskich.
Z koñcem roku szkolnego tj. 31
sierpnia 2012 roku szko³y podstawowe w £abuniu Wielkim i £osoœnicy w myœl podjêtej uchwa³y zostan¹ przekszta³cone w szko³y filialne o strukturze organizacyjnej obejmuj¹cej klasy I-III wraz z oddzia³em „0”, organizacyjnie podporz¹dkowane Szkole Podstawowej w Resku. Uczniowie zlikwidowanych
klas IV-VI bêd¹ mia³y zapewnion¹
mo¿liwoœæ kontynuowania nauki w
Szkole Podstawowej w Resku.
Przyczyn¹ przyst¹pienia do
przekszta³cenia obu szkó³ jest ko-

CMYK

niecznoœæ dostosowania sieci szkó³
na terenie Gminy Resko do mo¿liwoœci finansowych gminy, a w nastêpstwie ograniczenia ponoszenia
coraz wiêkszych kosztów na zadania oœwiatowe oraz uwzglêdnienie
realnych potrzeb wynikaj¹cych ze
zmian demograficznych.
Subwencja oœwiatowa dla Gminy Resko w 2011 roku wynosi³a
6.934.581 z³otych natomiast wydatki subwencjonowane na oœwiatê stanowi³y kwotê 9.187.539 z³. W
zwi¹zku z powy¿szym gmina z w³asnych dochodów pokry³a w 2011
roku wydatki na oœwiatê w ³¹cznej
kwocie 2.252.958 z³otych.
Problemem jest ni¿ demograficzny i zmniejszanie siê liczby
dzieci. Uczniowie z likwidowanych
klas bêd¹ kontynuowali naukê w
Szkole Podstawowej w Resku. Po
przyjêciu uczniów z likwidowanych
szkó³ Szko³a Podstawowa w Resku

nadal bêdzie pracowa³a na jedn¹
zmianê, ulegnie tylko zwiêkszeniu
liczba dzieci w poszczególnych oddzia³ach. Do szko³y uczniowie dowo¿eni bêd¹ autobusem oraz zostan¹
objêci opiek¹ w œwietlicy szkolnej na
czas oczekiwania autobusu.
Podczas „walki” o szko³y postanowiono pozostawiæ klasy 0-3 w
Szkole Podstawowej w £abuniu

Wielkim i £osoœnicy maj¹c na uwadze dobro m³odych uczniów, podkreœlaj¹c te¿ niepowtarzalny klimat
ma³ych szkó³.
Nastêpnym krokiem zwi¹zanym
z reorganizacj¹ szkó³ w gminie jest
utworzenie nowego Zespo³u Szkó³
(liceum ogólnokszta³c¹ce, zasadnicza szko³a zawodowa i gimnazjum).
Piotr Jachym
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Bezrobocie nadal roœnie, a o turystyce
(POLSKA-POWIAT).
Bezrobocie w Polsce
nadal roœnie. Niestety,
tak¿e w naszym
powiecie.
W stosunku do stycznia blisko
47 tys. kolejnych osób straci³o pracê. W tej chwili zarejestrowanych
bezrobotnych jest ju¿ 2.168.200
osób. W lutym stopa bezrobocia w
kraju wynosi³a 13,5 proc. W porównaniu do analogicznego okresu
ubieg³ego roku bezrobocie wzros³o
o 0,3 proc.
Województwo zachodniopomorskie w bezrobociu jest na drugim miejscu po województwie warmiñsko-mazurskim. U nas stopa
bezrobocia wynosi 18,8 proc, w
warmiñsko-mazurskim – 21,3. Najlepsza sytuacja jest w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wynosi 10,1 proc. i w województwie mazowieckim, z bezrobociem
wynosz¹cym 10,6 proc.
Na poziomie powiatów najgorsza sytuacja jest w powiecie szyd³owieckim w województwie mazowieckim, gdzie stopa bezrobocia
wynosi 38,2 proc., piskim (32,9
proc) i braniewskim (32,3 proc.). Na
liœcie powiatów, w których stopa
bezrobocia wynosi powy¿ej 30
proc., znalaz³y siê te¿ powiaty: radomski (31,1 proc.) - woj. mazowieckie, bartoszycki (30,4 proc.),
kêtrzyñski - (30,4 proc.) z województwa warmiñsko-mazurskiego i
³obeski 30,7 proc. - najwy¿sze w
Zachodniopomorskiem.
Wœród du¿ych miast najni¿sze
bezrobocie jest w Warszawie – 4
proc., w Poznaniu – 4,1 proc. Sopocie – 4,4 proc., w Katowicach – 4,8
proc. Najwiêkszy procent bezrobocia z miast du¿ych w Polsce maj¹
miasta znajduj¹ce siê w województwie zachodniopomorskim; w Koszalinie wynosi on – 12,4, w Œwinoujœciu 12,2 proc. i w Szczecinie 10,7 proc.
Mimo i¿ województwo zachodniopomorskie znajduje siê na niechlubnym drugim miejscu pod k¹tem bezrobocia, to nie brakuje w³odarzom zapa³u w budowaniu kompleksów Orlik 2012, które s¹ niezmiernie drogie nie tylko w wykonaniu (wszystkie kosztowa³y sporo
ponad milion z³), jak i w utrzymaniu.
W ¿adnej mierze nie przyczyniaj¹
siê do poprawy sytuacji materialnej
mieszkañców, wrêcz przeciwnie, z
ich podatków kompleksy trzeba
utrzymaæ. I tak w roku 2008 w województwie wybudowano 55 kompleksów, w 2009 – 54, w 2010 – 43.

£¹cznie – 152. Dla porównania w
województwie mazowieckim w tym
czasie powsta³o 159 Orlików, gdy w
woj. zachodniopomorskim mieszka
1.693.072 osób (31 grudnia 2010),
natomiast w woj. mazowieckim 5.242.911 mieszkañców (2010 r.).
W powiecie ³obeskim, który zajmuje niechlubne pierwsze miejsce
w województwie zachodniopomorskim pod k¹tem bezrobocia, ka¿da
gmina ma Orlika, a w £obzie planuje siê budowê kolejnego – jest jeden
Orlik, boisko wielofunkcyjne za kilkaset tysiêcy z³ przy gimnazjum,
kolejne za kilkaset tysiêcy przy SP2,
a teraz planuje siê budowê drugiego
kompleksu na stadionie. Od lat jednak nie mo¿na doprosiæ siê zwyk³ej,
normalnej przystani kajakowej,
drogi nad jezioro „miejskie” lub
urz¹dzeñ turystycznych. Tor saneczkowy w parku to jedynie zarastaj¹ce krzakami wspomnienie.
Gdyby czêœæ mieszkañców powiatu nie wyjecha³a za chlebem na
Zachód, to bezrobocie by³oby jeszcze wiêksze. Niemal z ka¿dej rodziny w powiecie ktoœ wyjecha³ za granicê; nasze ulice opustosza³y, niewielu chce wracaæ, bo i do czego.
Turystyka lekarstwem
na bezrobocie?
O walorach turystycznych naszego regionu i o szansie na rozwój
w tym kierunku tylko siê mówi, bo
w³aœciwie co zrobiono w ci¹gu
ostatnich 20 lat w kierunku rozwoju
turystyki w naszym powiecie?
Aby cokolwiek zdzia³aæ, nale¿y
posiadaæ œwiadomoœæ tego, co jest i
tego, czego nie ma, to co jest umiejêtnie wykorzystaæ, a to, czego nie
ma – stworzyæ w ramach mo¿liwoœci. Nie ma tu gór i nikt nie oczekuje,
¿e nagle postawimy tutaj sobie Kasprowego np. i zafundujemy wodospad mini-Niagarê, czy chocia¿by
Wilczki. Trudno jednak cokolwiek
wykorzystaæ, jeœli nie zauwa¿a siê
walorów, którymi siê dysponuje i
trudno cokolwiek tworzyæ, jeœli nie
wierzy siê w atrakcyjnoœæ terenów,
albo robi siê wszystko, by nadal pozosta³y nieodkryte.
W³aœciwie rozpatrywanie potencja³u turystyki nale¿a³oby rozpocz¹æ od zdefiniowania, a raczej
okreœlenia grupy turystów, do których mia³aby byæ skierowana oferta. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e turysta
oczekuje atrakcji wysokich lotów, a
których tu nie ma.
Mieszkañcy powiatu ³obeskiego
s¹ pozbawieni mo¿liwoœci skorzystania z rozrywek, wszak nie ma tu
¿adnych kawiarni, dyskotek, dan-

Jedyna przystañ kajakowa w caym powiecie jest w Resku
cingów, muzeów. Poszukuj¹ wiêc
miejsc, w których mog¹ to znaleŸæ i
w ten sposób najczêœciej pojmowana jest turystyka - wyjazdy poza
gminê i powiat. Ale gros ludzi zamieszkuje w³aœnie w takich terenach, gdzie to wszystko jest dostêpne do znudzenia, brakuje jednak
ciszy i spokoju, a jedynym elementem, gdzie jest namiastka przyrody
i ciszy – to parki. W du¿ych miastach
miejsca te s¹ oblegane i o spokój
raczej trudno. I do nich w³aœnie oferta turystyczna powinna byæ skierowana. Nie w ka¿dej czêœci kraju s¹
rzeki i jeziora, buduje siê wiêc
sztuczne zbiorniki, aby zwabiæ turystów. Tu nie trzeba budowaæ.
Jest taka osada o nazwie Bielice
w województwie dolnoœl¹skim. Kilkanaœcie lat temu mieszkañcy zaczêli opuszczaæ wioskê, nie widz¹c
dla siebie perspektyw. W wiosce jest
zaledwie kilkanaœcie domów, ulokowanych w niewielkim kotle
wœród gór. Ich szczytami z trzech
stron wioski biegnie granica, do
najbli¿szej maj¹ oko³o 200 metrów.
We wsi zostali mieszkañcy zaledwie
w kilku domach, pozosta³e kupili
mieszkañcy Wroc³awia, Poznania
itd. Wyremontowali domy, rozbudowali, niektórzy zbudowali na bazie by³ych stajni w³asne. Dzisiaj
mo¿na tam spotkaæ bardzo du¿o
samochodów z rejestracjami szczeciñskimi, poznañskimi, wroc³awskimi. Trudno o wolny pokój, choæ
w ka¿dym domu jest do dyspozycji
od kilku do kilkunastu lokali. Nie
ma zasiêgu telefonii komórkowej,
nie odbiera telewizja polska, nie ma
internetu, a nawet sklepu. Jest budka, w której mo¿na napiæ siê kawy i
kupiæ lizaki, lasy, wyci¹g narciarski
na pagórku o d³ugoœci 360 m; wzgórza w Przyborzu s¹ zdecydowanie
wiêksze i bardziej strome. Jest tam
te¿ Uniwersytet Trzeciego Wieku,
do jednego z pensjonatów przyje¿d¿aj¹ wyk³adowcy z Wroc³awia.
Wyk³ady s¹ otwarte – ka¿dy mo¿e

przyjœæ. Wyk³adowców zapraszaj¹
mieszkañcy, z wyci¹gu latem nie
korzysta siê. Jest jeszcze strumieñ
górski, w którym p³ynie lodowata
woda. A jednak ob³o¿enie jest
ogromne. Do najbli¿szego sklepu,
równie¿ na wsi, jest kilka kilometrów, do miasteczka wielkoœci Reska – 11 km. To nie mieszkañcy rodowici wioski zauwa¿yli walory i
odkryli piêkno – oni widzieli tylko
góry wokó³ wioski, brak sklepu,
trudne warunki ¿ycia i brak perspektyw. Piêkno zauwa¿yli ludzie, którzy przyjechali tam i postanowili
pozostaæ. Stworzyli têtni¹cy ¿yciem
zak¹tek i ten zak¹tek pozwala im
¿yæ, sta³ siê bowiem Ÿród³em utrzymania wielu rodzin.
W innej miejscowoœci z kolei
rodzina, która wynajmowa³a pokoje (zaadaptowane po kurniku) po¿ycza³a krowê od s¹siadów, bo agroturyœci, którzy tam przyje¿d¿ali,
twierdzili wprost, ¿e na wieœ przyjechali po to, aby zobaczyæ zwierzêta
gospodarskie, zjeœæ marchewkê z
ogródka i w tym ogródku czasami
plewiæ. Bacznie te¿ przygl¹dali siê,
czy warzywa rzeczywiœcie s¹ z
ogródka, a mleko i ser i – od krowy,
czy ze sklepu. Najwiêksz¹ frajd¹ dla
dzieci okazywa³y siê... zwierzêta
gospodarskie i mo¿liwoœæ zobaczenia prac polowych, spacery po lasach i zbieranie grzybów, suszenie
ich i zbieranie jagód oraz ich wekowanie – czyli to, co dla ludzi mieszkaj¹cych na wsiach jest ca³kiem
naturalne i czêsto jest ciê¿k¹ prac¹.
Nasze tereny s¹ niezwykle atrakcyjne w³aœnie dla ludzi z aglomeracji
miejskich.
Znajomy mieszkaj¹cy w cudnym zak¹tku, bo w Karpaczu, do
którego przyje¿d¿a masa turystów,
mia³ zamiar wybraæ siê na wczasy na
Mazury. Zaproponowa³am mu te
tereny z informacj¹, ¿e tutaj jest
piêkniej, ciszej i mniej turystów.
Jad¹c przez nasze tereny zboczy³ z
g³ównej trasy i dojecha³ do niewiel-

tylko siê mówi
kiego jeziorka. W miejscowoœci nie
by³o pokojów do wynajêcia, rozbi³
wiêc z rodzin¹ namiot i spêdzi³ tam
kilka dni, w ciszy i spokoju. Rodzina by³a zachwycona. Do uatrakcyjnienia oferty wystarczy³oby czasami naprawiæ kilka mostków, którymi wiod¹ trasy rowerowe, a których
naprawienie zdaje siê byæ w naszym
terenie czymœ tak niezmiernie trudnym, jak l¹dowanie na ksiê¿ycu. Od
lat mostek w Przyborzu czeka na
naprawê, nie ma przystani kajakowej z prawdziwego zdarzenia w
£obzie, choæ Rega jest rzek¹ dla
kajakarzy. Przystani¹ mo¿e poszczyciæ siê tylko Resko. W £obzie
nie ma dojazdu do jeziora „miejskiego” ani wyczyszczonego tam
dna, nie ma pla¿y, ani ¿adnych na
niej urz¹dzeñ. Nie ma nawet pomostu z barierkami i wyznaczonym
miejscem do k¹pieli. Jeœli województwo zrobi zbiornik retencyjny
w £obzie, to bêdzie woda, tylko czy
coœ prócz niej jeszcze? Czy ktoœ w
ogóle pomyœli, by nawieŸæ „kilka
taczek” piasku? Na zwyk³e urz¹dzenia turystyczne wci¹¿ brakuje
pieniêdzy, nie brakuje jednak milionów na boiska. Boiska s¹ potrzebne,
ale czy rzeczywiœcie za takie kwoty? Niektóre miasta buduj¹ letnie
tory saneczkowe, a w £obzie zim¹
trudno o wylanie wody na stare boisko, by zrobiæ lodowisko.
Wiele miast czyni bardzo du¿e
starania o to, aby przyci¹gn¹æ uwagê turystów, ale i jednoczeœnie pomóc ludziom w organizowaniu turystyki i agroturystyki. Niewiele czasami trzeba. Gminy w niektórych
czêœciach kraju musia³y wy³o¿yæ
znacznie wiêcej na budowanie tego,
co tu ju¿ jest. Nie trzeba budowaæ
zbiorników, ale nale¿a³oby wybudowaæ porz¹dne podesty z drabinkami, zadaszone miejsca na parkingach i toalety na nich. Ludzie przeje¿d¿aj¹ nad morze i nie maj¹ siê
gdzie zatrzymaæ. Najgorzej chyba
wypada sam £obez w porównaniach, bo niewielka gmina Radowo
Ma³e ma tzw. patelniê, gdzie mo¿na
cokolwiek zorganizowaæ, w Dobrej
zorganizowana jest pla¿a nad jeziorem, gdzie s¹ turnieje pi³ki pla¿owej. Gmina Resko przystêpuje do
zagospodarowania pla¿y nad jeziorem w Dobrzycy, a w £obzie jedyne
co siê robi, to wprowadza zakazy.
Nie ma wyznaczonego miejsca,
gdzie mo¿na by³oby rozpaliæ grilla
albo ognisko i wypiæ piwo. Przez
lata nie zosta³o zrobione nic, ¿adnego spektakularnego przedsiêwziêcia, które mog³oby przyci¹gn¹æ turystów. K³adzie siê co najwy¿ej
polbruk na chodnikach, a to nie
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przyci¹gnie turystów, nie pomo¿e
ludziom stan¹æ na nogi, przynajmniej w okresie letnim. W Przyborzu jest góra „Lotniarzy” – co w wolnym t³umaczeniu oznacza „wzgórze
poroœniête traw¹, na którym wiej¹
wiatry”. Wzgórze ca³kowicie naturalne i nic wiêcej. A to wspania³e
wzgórze na wyci¹g narciarski lub
organizacjê jakich zawodów, choæby w³aœnie lotniarzy.
Z nasypów po by³ych kolejkach
w¹skotorowych nie zrobiono œcie¿ek rowerowych, gdzie wystarczy³o
przej¹æ je i postawiæ znak, ¿e to
œcie¿ka rowerowa. Ale gminy maj¹
z tego tytu³u podatki od PKP – lepiej, aby by³o, jak jest, a ludzie niech
biedniej¹ i wyje¿d¿aj¹ za chlebem.
Teraz kolejki s¹ pozarastane. Ale o
czym mówiæ, skoro ogromnym problemem w £obzie to wykoszenie
odcinka pomiêdzy stacj¹, a przejazdem na ul. Waryñskiego. Ludzie
tamtêdy chodz¹ i mokn¹ po deszczu,
bo przecie¿ to skandalicznie wysoka kwota, aby raz w roku wykosiæ
trawê.
To wrêcz skandaliczne, aby
przez 20 lat mówiæ o kierunku rozwoju turystycznego i nie kiwn¹æ
palcem. Ktoœ powie, ¿e w £obzie
œmierdzi od strony krochmalni, ale
gmina £obez, to nie tylko ta czêœæ
miasta. Przyk³adowo w Karwowie z
krochmalni nie œmierdzi. Rozwój
turystyczny to nie miasto, ale przede
wszystkim wsie. Zreszt¹ widaæ to
ju¿ obecnie – z jakich miejsc noclegowych korzysta siê, gdy trzeba
przenocowaæ goœci – poza miastem.
Gminy potrzebuj¹ ma³ych
przedsiêbiorców, to oni tworz¹
g³ównie polski PKB, a czy pomaga
siê im? Kilka przyk³adów z podwórka.
W £obzie jest jedna ksiêgarnia,
szko³y jednak nie kupuj¹ podrêczników w niej, a przez wydawnictwa –
pieni¹dze z podrêczników trafiaj¹
do bud¿etu Warszawy, bo tam odprowadzany jest podatek, bud¿et
£obza nic z tego nie ma. W ksiêgarni
te¿ niczego nie kupuj¹ urzêdy. Przed
œwiêtami markety têtni³y ¿yciem,
natomiast w ma³ych sklepikach
mo¿na by³o zrobiæ zakupy bez kolejki, przedstawiciele ró¿nych firm
wychodzili z ma³ych sklepików bez
zamówieñ, bo przedsiêbiorcy z
£obza nie potrzebowali nowych towarów. Nie potrzebowali, bo nie
chcieli ryzykowaæ zakupem czegoœ,
czego nie sprzedadz¹. Podatek z
marketów nie zasili bud¿etu gminy,
ale firmy znajduj¹cej siê poza granicami kraju. Jeœli jednak gmina bêdzie chcia³a cokolwiek zrobiæ –
choæby chodniczek, to mieszkañcom podniesie podatki.
MM

Najwiêksze bezrobocie
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) Na
koniec 2011 roku w
Powiatowym Urzêdzie
Pracy w £obzie
by³o 3489 osób
zarejestrowanych jako
bezrobotne, w tym
1888 kobiet, a wskaŸnik
bezrobocia wynosi³
14,3 proc.
To o 266 osób wiêcej, ni¿ w analogicznym okresie 2010 roku, kiedy
w ³obeskim urzêdzie zarejestrowanych osób by³o 3223.
Przygl¹daj¹c siê dok³adniej bezrobociu w powiecie ³obeskim mo¿na zauwa¿yæ jedn¹ zaskakuj¹c¹ statystykê - porównuj¹c koniec roku
2010 i 2011 w gminie Radowo Ma³e
zmala³ poziom bezrobocia.
Pod koniec 2010 roku by³o w tej
gminie 412 bezrobotnych, a pod
koniec 2011 roku 396. To mniej o
zaledwie 16 osób, jednak w pozosta³ych gminach powiatu ³obeskiego bezrobocie ros³o. Patrz¹c jednak
ju¿ na kolejne miesi¹ce, poziom
bezrobocia w radowskiej gminie
roœnie. W styczniu bie¿¹cego roku
by³o 447 bezrobotnych, a w lutym
ju¿ 459 osób pozostaj¹cych bez pracy. Zjawisko wzrostu bezrobocia na
pocz¹tku ka¿dego roku jest jednak

Foto: www.diarium.pl

zauwa¿alne we wszystkich gminach. W lutym 2012 roku wskaŸnik
bezrobocia w gminie Radowo Ma³e
wynosi³ 19 procent (najwy¿szy w
powiecie).
Tylko w grudniu 2011 roku w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
£obzie zarejestrowa³o siê 421 osób
(198 kobiet), w styczniu br. 479
osób (210 kobiet), a w lutym 347
osób (143 kobiety).
Warto zauwa¿yæ, ¿e roœnie bezrobocie wœród kobiet. Wed³ug danych GUS w 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet wzros³a a¿ o 12
proc., mê¿czyzn - ledwie o 1 proc.;
pracê znalaz³o 102 tys. mê¿czyzn i
tylko 24 tys. kobiet. W efekcie
wskaŸnik bezrobocia tych pierwszych nie zmieni³ siê, a kobiet
wzrós³ o 1 proc. W grudniu poprzedniego roku, w gminie Radowo Ma³e
by³o 216 bezrobotnych kobiet. Na
koniec 2010 roku by³o ich 225. W
styczniu br. zarejestrowanych kobiet jako bezrobotne by³o ju¿ 245, a
w lutym 249.
PJ

Wczoraj i dziœ

(WÊGORZYNO). W tym miesi¹c wdro¿ono interesuj¹cy pomys³. W
miejscach, w których dzisiaj porasta trawa, postawiono tablice obrazuj¹ce,
jakie obiekty niegdyœ tam sta³y.
MM
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Dziêkujemy wam za œwiadectwo wiary,
patriotyzmu i cz³owieczeñstwa

(£OBEZ). W pi¹tek,
13 kwietnia, minê³a
72 rocznica drugiej
masowej deportacji
Polaków z Kresów
Wschodnich do ZSRR.
Pamiêæ o tych, co z niej
nie wrócili uczczono
pod Krzy¿em Sybiraków
w £obzie.
Wówczas wywieziono na daleki
Wschód ponad 220 tys. polskich
osadników wojskowych, leœniczych, gajowych, urzêdników pañstwowych, dzia³aczy samorz¹dowych z rodzinami. Wœród nich znajdowali siê mieszkañcy naszego powiatu. I to oni upamiêtniaj¹ ofiary tej
ywózki pod Krzy¿em Sybiraków na
³obeskim cmentarzu. Wraz z nimi
podczas kwietniowych uroczystoœci
zawsze s¹ poczty sztandarowe z
³obeskich szkó³ oraz uczniowie wraz
z dyrektorami, burmistrz £obza Ryszard Sola oraz ks. kanonik Józef
Cyrulik. Tradycyjnie te¿ w uroczystoœci uczestnicz¹ dzieci i m³odzie¿
z ³obeskich szkó³.
Pierwsza masowa deportacja
mia³a miejsce w lutow¹ noc 1940
roku, druga nied³ugo potem, 13
kwietnia. To nie by³y jednak pierwsze wywózki, wczeœniej wszak zsy³ano na Sybir Konfederatów Barskich w 1768 roku, Powstañców Koœciuszkowskich w 1794, uczestników Powstania Listopadowego z lat
1830-31, Styczniowego z lat 186364 oraz Buntu Robotniczego i Rewolucji z 1902-06. By³y to jednak
pierwsze na tak szerok¹ skalê akcje
nastawione na wycieñczenie i wynarodowienie.
Szczególnym okrucieñstwem,
bezwzglêdnoœci¹ i barbarzyñstwem
zapisa³y siê masowe deportacje w
dniach 10 luty, 13 kwietnia, 20

czerwca 1940 roku oraz 20 czerwca
1941 roku, a potem w latach 1944 1956. Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Sybiraków przyjmuje ogóln¹ liczbê
wywiezionych na 1.350.000.
13 kwietnia 1940 r. na daleki
Wschód wywieziono 61 tys. osób. W
tym transporcie jecha³y, decyzj¹
Biura Politycznego ZSRR, z dnia 2
marca 1940 r., wszystkie rodziny
ofiar zbrodni katyñskiej, by³ych oficerów armii polskiej, policjantów,
s³u¿by wiêziennej, ¿andarmów, wywiadowców, by³ych w³aœcicieli
ziemskich, fabrykantów, wysokich
urzêdników aparatu pañstwowego w
trybie administracyjnym z miejsc
zamieszkania bez prawa powrotu
przed ukoñczeniem 10. letniego
okresu zsy³ki. Transporty z Polakami wiezionymi w bydlêcych wagonach wyruszy³y do pó³nocnego i
wschodniego Kazachstanu, do obwodów: akmoliñskiego, aktiubiñskiego, kustanajskiego, paw³odarskiego, pó³nocnokazachskiego, semipa³atyñskiego.
Co trzeci Polak nie wróci³ z zes³ania, prze¿y³o jedynie jedno dziecko na dziesiêæ spoœród urodzonych
na Syberii. O zes³aniu nie wolno
by³o mówiæ w PRL. Sybiracy, którzy
pozbawieni w³asnych domów, maj¹tku, ale i rodzin, zdrowia nigdy ju¿
nie wrócili do swoich rodzinnych
stron. Z zes³ania na Syberiê zostali
przywiezieni na „zes³anie” na tzw.
ziemie odzyskane. Wielu z nich nie
mia³a z czym zaczynaæ nowego
¿ycia. Wiêkszoœæ domów by³a ju¿
zajêta, kierowani byli wiêc do tych,
w których wyszabrowano okna i
drzwi, nie by³o mebli albo kierowano ich do PGR-ów, gdzie mogli znaleŸæ jakiœ k¹t i pracê. Zdewastowane
mieszkania i tak by³y luksusem w
porównaniu do wielu ziemianek na
Wschodzie, w których spêdzili lata
zsy³ki.
W uroczystoœciach pod Krzy¿em
Sybiraków nie zabrak³o ³obeskich
dzieci i m³odzie¿y wraz z dyrektora-

mi, burmistrza £obza Ryszarda Soli,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Kazimierza Chojnackiego i oczywiœcie Sybiraków. Nie by³o nikogo, kto
reprezentowa³by Starostwo Powiatowe w £obzie.
Kazimierz Chojnacki przygotowa³ m³odzie¿, która deklamowa³a
wzruszaj¹ce wiersze o tematyce zes³ania na Syberiê.
- Trzeba myœleæ o przysz³oœci,
ale nie wolno zapomnieæ o przesz³oœci. Dzisiaj, w rocznicê drugiej wywózki na Sybir, w stepy Kazachstanu, cieszê siê, ¿e tyle was przychodzi
na te uroczystoœæ. Gdyby nie wspomaga³a nas m³odzie¿, to by³aby nas
tu niewielka garstka. Krzy¿ to symbol œmierci, wiary nadziei i mi³oœci.
Spotykamy siê, by pamiêæ o tamtych
dniach Golgoty Wschodu ocaliæ od
zapomnienia, ¿e Syberia tysi¹com
m³odych Polaków z³ama³a serca, ¿e
nieludzka ziemia by³a okrutna i z³a,
ale nauczy³a naród Polski mi³oœci i
solidarnoœci. Kto móg³ s¹dziæ, ¿e za
wiarê, patriotyzm i odwagê bycia
Polakiem przyjdzie nam spêdziæ
d³ugie lata na nieludzkiej ziemi w
surowym klimacie syberyjskiej tajgi, azjatyckiego stepu, pracy ponad
si³y, g³odu, potu, represji ze strony
funkcjonariuszy stalinowskiego re¿imu. Przez 50 lat nie wolno nam
by³o o tym mówiæ, ale czas goi rany.
Dziœ realizujemy, zgodnie ze wskazaniami b³ogos³awionego Jana Paw³a II, pamiêæ poleg³ym i zamordowanym w Katyniu i pojednanie ¿ywym,
bo to s¹ cechy chrzeœcijañstwa. Jesteœmy szczêœliwi, ¿e Bóg pozwoli³
nam przetrwaæ i wróciæ i dziœ, 13
kwietnia, w rocznicê drugiej wywózki Polaków, spotykamy siê pod
naszym krzy¿em z naszymi w³adzami, z wami kochana m³odzie¿y, by
oddaæ ho³d i pomodliæ siê za tych, co
zostali na nieludzkiej ziemi, za spoczywaj¹cych na tym cmentarzu Sybiraków. Wiêkszoœæ to matki Sybiraków. Matki Sybiraczki, które uczy³y
swoje dzieci os³ab³e z g³odu byæ sil-

nym wiar¹ w Bogu, mi³oœci¹ do
Narodu. Oddaæ ho³d i modliæ siê za
ofiary katastrofy Smoleñskiej, za
parê prezydenck¹, za prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego, za naszego generalnego sekretarza
Zwi¹zku G³ównego Edwarda Duchnowskiego i za Annê Borkowsk¹ i jej
wnuka. Anna Borkowska przyjecha³a tu z nami, zosta³a przywieziona w
naszym transporcie. Lecia³a tam ze
swoim wnukiem, ¿eby byæ na grobie
swojego ojca i sta³o siê tak, jak siê
sta³o. Przyszliœmy, by modliæ siê
równie¿ za pozosta³ych – powiedzia³a prezes Ko³a Sybiraków w
£obzie Zofia Majchrowicz.
G³os zabra³ równie¿ ks. kanonik
Józef Cyrulik, który w krótkich s³owach odniós³ siê do sensu cierpienia.
- Cierpienie jest wtedy sensowne, gdy jest w jakieœ intencji, czyli
adresowane - powiedzia³ papie¿ Jan
Pawe³ II. Sybiracy cierpieli, jestem o
tym przekonany, za wiarê i Ojczyznê, za Polskê. To nie mo¿e byæ bez
odzewu, wszelkie takie cierpienie
jest nagradzane. Cieszê siê, ¿e w tym
mieœcie jest plac Sybiraków, ¿e jest
tablica poœwiêcona Sybirakom.
Myœlê, ¿e potrafimy chocia¿ w takim
spotkaniu podkreœliæ rodzinnoœæ, ¿e
jesteœmy sobie bliscy. Drodzy Sybiracy, dziêkujemy wam za œwiadectwo wiary, patriotyzmu i cz³owieczeñstwa i wszystkich tych piêknych
cech, które s¹ wyznacznikami naszego ¿ycia. Je¿eli takie ¿ycie bêdziemy
prowadzili wed³ug tych podstaw,
które w waszych sercach odczytujemy, drodzy Sybiracy, to na pewno
bêdzie to ¿ycie piêkne - powiedzia³
ks. Cyrulik.
Burmistrz Ryszard Sola wyrazi³
nadziejê, ¿e dziêki temu, ¿e dzieci i
m³odzie¿ anga¿owani s¹ w uroczystoœci, stan¹ siê kontynuatorami uroczystoœci pod krzy¿em, bior¹c na
siebie ciê¿ar pamiêci i modlitwy za
Sybiraków. W koñcu wœród nich s¹
wnukowie i prawnukowie tych, którzy wrócili z nieludzkiej ziemi. MM
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Na co „id¹” pieni¹dze podatników
wydawane na kulturê?
(£OBEZ). W bud¿ecie £DK
na utrzymanie budynku, zajêæ i
imprez odbywaj¹cych siê w
£obzie zapisana jest kwota 945.
959 z³.
Jednak 364.983,10 z³ nie dotyczy œwietlic. Pozosta³e 580.976,87
z³ dotyczy ca³oœci instytucji. Wynika to z tego, i¿ 8 pracowników pracuj¹cych w £DK obs³uguje sprawy
ca³ej instytucji, a nie tylko budynku
w £obzie. Kolejn¹ przyczyn¹ s¹
op³aty takie jak: pocztowe, us³ugi
telekomunikacyjne, bankowe, op³aty licencyjne (ZAIKS, STOART),
ubezpieczenia maj¹tkowe dotycz¹
ca³ej instytucji, a nie tylko budynku
£DK w £obzie. W planach kosztów
imprez folklorystycznych odbywaj¹cych siê w £obzie zawarte s¹ kwoty dla œwietlic na wykonanie i przywiezienie palm i wieñców.
Nie ma te¿ podzia³u Funduszu
Remontowego i kosztów podró¿y
s³u¿bowych, bowiem, jak wyjaœniaj¹
pracownicy £DK nie da siê przewidzieæ, gdzie zaistnieje potrzeba
drobnych napraw i remontów.
£obeski Dom Kultury jest instytucj¹ upowszechniania kultury,
dzia³aj¹c¹ na zasadach zak³adu bud¿etowego, prowadz¹cego dzia³alnoœæ na terenie gminy i miasta w
£obzie. „Podstawowym celem £DK
jest pozyskiwanie i przygotowywanie spo³eczeñstwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzenia jej wartoœci” – czytamy
na stronie £DK. Czy rzeczywiœcie
£DK przygotowuje spo³eczeñstwo
do wspó³tworzenia i uczestnictwa w
kulturze?
W £obeskim Domu Kultury, z
wy³¹czeniem œwietliczanek, pracuje 12 osób na 11,06 etatu. S¹ to:
dyrektor – Dariusz Ledzion, g³ówny
ksiêgowy – Emilia Hayder, specjalista ds. gospodarczych i informatyki – Roman Siarkiewicz, specjalista
ds. administracji – Milena Bil, specjalista ds. kadr i administracji –
Ewa Kmieæ, kierownik ARA – Rafa³
Reich, specjalista ds. œwietlic i organizacji imprez – Jan Zarecki, g³ówny instruktor artystyczny – Robert
Uss, specjalista elektroakustyk –
Robert Nawrocki, robotnicy gospodarczy: Alicja Nachmann i Urszula
Sroœlak, konserwator – Edward
Hryniewiecki.
Na wynagrodzenia i pochodne,
³¹cznie ze œwietliczankami, w bud¿ecie £DK zaplanowano: wynagrodzenia osobowe – 758.924 z³,
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
– 116.398 z³, sk³adki na Fundusz

Pracy – 18.529 z³, wynagrodzenia
bezosobowe – 63.271 z³. £¹cznie
957.123 z³.
Przy £DK zatrudnionych jest 15
œwietliczanek, na chwilê obecn¹
jedna jest na czêœæ etatu, jedna na
umowê zlecenie (na zastêpstwo),
pozosta³e panie na 7/8 etatu.
Instruktorzy w £DK zatrudniani
s¹ na trzy sposoby: umowa o pracê,
umowy cywilno-prawne oraz
œwiadczenie us³ug w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
W £obeskim Domu Kultury
wszystkie osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilno-prawnych
i prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ posiadaj¹ odpowiednie umiejêtnoœci (s¹ to nauczyciele i muzycy),
a ich wynagrodzenia nie odbiegaj¹
od stawek ministerialnych.
Dochody z tytu³u op³at za naukê
gry na instrumentach przeznaczane
s¹: w przypadku instrumentów dêtych i perkusji – na zakup instrumentów i ich konserwacjê, zakup akcesoriów muzycznych i innych materia³ów dla Ogniska Muzycznego,
natomiast w przypadku gitary i instrumentów klawiszowych - na konserwacjê instrumentów, zakup akcesoriów oraz czêœciowe wynagrodzenia instruktorów. Niskie op³aty
(lub zwolnienie z op³at) maj¹ na celu
zachêcenie dzieci i m³odzie¿ do
nauki gry na instrumentach dêtych i
ludowych, które s¹ mniej popularne. Nie funkcjonuje w cenniku £DK
op³ata za u¿yczanie i konserwacjê
instrumentów muzycznych.
W 2011 roku £obeski Dom Kultury w £obzie otrzyma³ dotacjê podmiotow¹ z Gminy £obez w wysokoœci 1.230 tys. z³; dotacjê powiatow¹
w wysokoœci 37.755 z³. Za wyjem
sal i œwietlic £DK zarobi³ - 25.545
z³, z tytu³u ognisk muzycznych i
plastycznych – 13.795 z³. Refundacje z PUP wynios³a 15.277 z³, akredytacje 415 z³, natomiast darowizny
– 3.140 z³. Z Euroregionu Pomerania (dofinansowanie projektów) do
bud¿etu wp³ynê³o 125.705 z³, za
projekt realizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski – 16.361 z³. Z kolei
za wspó³organizacjê imprez – 4.247
z³. Kolejn¹ form¹ przychodów £DK
by³y oprawy muzyczne, z tego tytu³u do bud¿etu £DK wp³ynê³o 7.715
z³, natomiast za imprezy biletowane
kolejne 12.320 z³. Za m.in. prywatne rozmowy telefoniczne, upomnienia – 1.573 z³ i za odsetki bankowe,
za nieterminowe wp³aty – 542,30 z³.
£¹cznie w kasie £DK znalaz³o siê
1.494.394 z³.

Koszty wynagrodzeñ
i pochodnych
Wynagrodzenia osobowe wynosz¹ 704.580 z³, sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 118.848 z³,
sk³adki na Fundusz Pracy - 15.393
z³ i wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kó³ek, jury w
przegl¹dach, dodatkowa obs³uga
techniczna, przygotowanie opa³u,
przegl¹dy budynków, przygotowanie scenografii i inne) - 90.926 z³.
Na co wydano pieni¹dze
W 2011 poniesiono wydatki
maj¹tkowe w kwocie 50 tys. z³,
obejmuj¹ce zakup sprzêtu nag³oœnieniowegooraz 3 tys. z³ na nagrody dla laureatów Festiwalu Kapel
Podwórkowych.
Na zakup materia³ów i wyposa¿enia w tym materia³y biurowe,
drobne wyposa¿enie £DK i œwietlic, œrodki czystoœci, opa³, materia³y remontowe i inne wydano
119.630 z³. Z kolei na zakup energii
cieplnej, elektrycznej i wody 105.818 z³. Na zakup us³ug remontowych (wymiana przy³¹cza kanalizacyjnego w œwietlicy w Suliszewicach, naprawa rynien w œwietlicy w Grabowie, naprawa dachu
œwietlicy w Poradzu, naprawa instalacji kominkowej œwietlicy w
Unimiu, naprawa pod³ogi w sekretariacie £DK, przegl¹dy instalacji
gazowej, pomiary instalacji elektrycznej) wydatkowano 8.515 z³.
Zakup us³ug zdrowotnych z kolei
wyniós³ 580 z³.
Na zakup pozosta³ych us³ug w
tym: komunalnych, transportowych, bankowych, pocztowych,
kominiarskich, hotelowych, gastronomicznych, muzycznych i innych
przeznaczono kwotê 229.246 z³.
600 z³ wydano na zakup us³ug
dostêpu do sieci internetu, natomiast op³aty z tytu³u telefonii komórkowej wynios³y 5.562 z³, za te-

lefon stacjonarny z kolei zap³acono
- 2.352 z³.
Za us³ugi t³umaczenia podczas
realizacji projektów unijnych £DK
zap³aci³ 4.960 z³.
Op³aty za administrowanie i
czynsze za œwietlicê w Dalnie wynios³y 2.410 z³.
Na podró¿e s³u¿bowe krajowe
wydano 10.909 z³, na zagraniczne z
kolei 4.964 z³.
Na op³aty i sk³adki w tym: ubezpieczenia: maj¹tkowe, podró¿y,
op³aty licencyjne, STOART i
MPLC - 5.997 z³, odpis na ZFŒS
wyniós³ 26.319 z³, a szkolenia pracowników – 980 z³.
W 2011 roku £obeski Dom Kultury zrealizowa³ piêæ projektów
wspó³finansowanych z Unii Europejskiej. Pierwszym z nich by³ projekt zatytu³owany „Muzyka i Sport
– to, co nas ³¹czy”, program o wsparcie finansowe zosta³ napisany do
Interregu IV A (Pomerania). Koszt
zadania wynosi³ 82.427 z³, natomiast wnioskowana refundacja,
oczekiwana w 2012 roku wynosi
70.063 z³. Bud¿et kolejnego programu o tej samej nazwie „Muzyka i
sport – to, co nas ³¹czy” – Jugendwerk wyniós³ 23.144 z³, otrzymana refundacja – 21.980 z³.
Koszt realizacji projektu o nazwie „Polsko-Niemieckie warsztaty
muzyczne. Muzyka i Sport. To, co
nas ³¹czy” - Jugendwerk wyniós³
5.250 z³, otrzymana refundacja natomiast 4 tys. z³.
Realizacja programu pod nazw¹
„Polsko-Niemiecki Festiwal Kapel” refinansowanego z INTERREG IV A kosztowa³a 57.633 z³,
wnioskowana refundacja, oczekiwana w 2012 roku wynosi 48.988 z³.
Bud¿et na „Polsko-Niemieckie
warsztaty muzyczne” Jugendwerk
wyniós³ 3.615 z³, otrzymana refundacja natomiast 2.835 z³.
MM
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£obez zap³acil za program 3 tys. z³. Wêgorzyno zrobi³o to za darmo

Bêd¹ chroniæ bezdomne zwierzêta
(£OBEZ). Ostatnio gminy
wprowadza³y programy opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoœci
zwierz¹t. Niektóre gminy opracowa³y program we w³asnym zakresie, w £obzie zap³acono za to 3
tysi¹ce z³otych brutto.
W £obzie program ma 30 stron,
a jego napisanie zosta³o powierzone
firmie zewnêtrznej. Po zapoznaniu siê z nim zarówno so³tysi, jak
i radni mieli mnóstwo pytañ dodatkowych. Dopiero
odpowiedzi na nie
przybli¿y³y w³aœciwy
zakres
dzia³ania gminy,
jaki ma siê odbywaæ w zwi¹zku z
opiek¹ nad zwierzêtami. Krótkie i
zwiêz³e odpowiedzi urzêdnika by³y
bowiem bardziej czytelne i konkretne, ni¿ program, za który gmina zap³aci³a 3 tys. z³ brutto.
– W tym programie jest napisane, ¿e gmina wdro¿y pewne mechanizmy, aby zachêciæ do adopcji
zwierz¹t. Czy jednym z mechanizmów jest to np. szczepienie psa
przez gminê, jeœli ktoœ zaadoptuje
bezdomnego psa? I druga sprawa,
je¿eli zg³osi³bym, ¿e na terenie danej miejscowoœci znajduje siê bezdomne zwierzê, to kto po niego
przyjedzie i w jakim czasie? - dopytywa³ so³tys Tarnowa Ryszard Wojewódka.
Okazuje siê, ¿e jeœli pies nie
zagra¿a bezpieczeñstwu, to s³u¿by
przyje¿d¿aj¹ dzieñ po zg³oszeniu,
jeœli jednak zagra¿a – to jeszcze w
tym samym dniu i wówczas zwierzê
przetrzymywane jest w hotelu weterynaryjnym, sk¹d zabierany jest
przez pracowników schroniska.
£obez p³aci sta³¹ op³atê roczn¹
dla schroniska w Bia³ogardzie w
wysokoœci 10 tys. z³. Jak wyjaœni³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
przeznaczana jest na inwestycjê.
- My przekazujemy zwierzêta do
schroniska w Bia³ogardzie, tamtejsze schronisko nie spe³nia jeszcze
wymogów unijnych. Musi jeszcze
poczyniæ pewne inwestycje. Do
kwietnia op³ata wynosi 700 z³ od
pieska, od 1 kwietnia - 1 tys. z³. W
nowej op³acie zawarte s¹ dodatkowe koszty sterylizacji i kastracji. Z
ustawy wynika, ¿e musi to byæ robione obligatoryjnie w schronisku,
poprzednia ustawa nie nak³ada³a na

schroniska takiego obowi¹zku –
wyjaœni³ wiceburmistrz.
W ubieg³ym roku gmina przekaza³a do schroniska 22 psy. Liczba ta
by³aby zdecydowanie wy¿sza, gdyby nie fakt, i¿ dziêki lekarzom weterynarii panu Pop³awskiemu i panu
Szymañskiemu oko³o 50 proc. psów
trafia do adopcji. Gmina ma podpisan¹ umowê z lecznic¹ weterynarii,
albowiem posiada ona hotel dla
zwierz¹t.
Okazuje siê
równie¿, ¿e doraŸn¹ pomoc weterynaryjn¹ gmina
na bezdomnych
zwierzêtach mo¿e
wykonywaæ, w to
wchodz¹ równie¿
szczepienia. Jeœli
wiêc dana osoba
bêdzie chcia³a zaopiekowaæ siê bezdomnym zwierzêciem, wówczas
gmina mo¿e sfinansowaæ szczepienie. Ju¿ choæby z ekonomicznego
punktu widzenia jest to o wiele tañsze
ni¿ umieszczenie go w schronisku.
Zabieg sterylizacji b¹dŸ kastracji wykonuje siê w schronisku dwa
tygodnie od dnia jego umieszczenia
tam. Nie wykonuje siê go na miejscu
w £obzie ani od razu po umieszczeniu w schronisku, albowiem w tym
czasie mo¿e zg³osiæ siê po zwierzê
w³aœciciel.
– Tu jest 30 stron. Program jest
ma³o konkretny, rzeczowe informacje znalaz³y siê zaledwie w dwóch
czy trzech miejscach. Wiêcej zosta³o powiedzianych tutaj na sali. S¹ w
tym programie nawet informacje
dotycz¹ce atrakcyjnoœci gminy
£obez. Nie wiem, co to ma wspólnego z bezdomnoœci¹ zwierz¹t. To jest
ma³o konkretny dokument. Uwa¿am, ¿e 2,5 tys. z³ netto to jest za
du¿o. Konkrety zmieœci³yby siê na
dwóch – trzech stronach, a tu jest
trochê informacji z ustaw, trochê z
czegoœ innego – powiedzia³ radny
Marek Rokosz.
Z radnym Markiem Rokoszem
zgodzi³a siê radna Maria Pokomeda, która doda³a, ¿e w kolejnych
rozdzia³ach powtarza siê to, co by³o
ju¿ w poprzednich.
– Maksimum papieru minimum
treœci i faktycznie, je¿eli takie pieni¹dze to gratulacje dla tego, kto je
wzi¹³, bo by³ cwañszy od gminy.
Szkoda, ¿e tak lekko wydajemy pieni¹dze, szczególnie fragment o
piêknie ziemi ³obeskiej by³ jak
kwiatek do ko¿ucha – doda³a radna
Maria Pokomeda.

Radny Janusz Skrobiñski odniós³ siê do punktu mówi¹cego o
edukacji, wskazuj¹c przy tym na
dzia³ania, jakie maj¹ miejsce w
£obzie.
– Nie wiem czy zdaj¹ sobie
pañstwo sprawê, ale przez nasze
miasto jest bardzo trudno przejœæ z
psem i trzeba znaæ œcie¿ki, którymi
mo¿na chodziæ z psami. Wszêdzie
s¹ tabliczki – „zakaz wyprowadzania psów”. Jesteœmy tak ob³o¿eni w
tym mieœcie zakazami wyprowadzania psów, ¿e ju¿ kiedyœ œmia³em
siê, ¿e psa trzeba braæ pod pachê i
nosiæ go, bo nigdzie wejœæ z nim nie
mo¿na.
Mnie osobiœcie najbardziej bulwersuje fakt ustawienia takich tabliczek przed szko³ami i przedszkolem. To jak my mamy edukowaæ
spo³eczeñstwo i uczyæ poszanowania dla zwierz¹t, je¿eli my przed
przedszkolem i przed szko³¹ stawiamy tabliczkê wyprowadzania
psów? Powiem wam tylko jedn¹
rzecz, ¿e pies, który idzie na smyczy
i w kagañcu, który jest odrobinê
wychowany, nie narobi pod szko³¹
czy przedszkolem. Nie wierzê w to,
chyba ¿e przyleci sobie pies bezdomny, który nie czyta tabliczek i
narobi. Jak wychowujemy swoje
dzieci, jaka to jest edukacja skoro
my nigdzie nie wyprowadzamy
psów? U naszych zachodnich s¹siadów z psem mo¿na wejœæ do sklepu.
Chodzi o to, aby pies by³ wyszkolony, na smyczy i w kagañcu. A my
edukujemy spo³eczeñstwo, mówimy o adopcjach, chcemy, aby zwie-

rzêtami ludzie zajmowali siê, a w
takich instytucjach, w których powinno siê robiæ najwiêcej, stoj¹ tabliczki zakazu wyprowadzania
psów – powiedzia³ radny.
So³tysi zwrócili równie¿ na wyrzucanie zwierz¹t z samochodów,
szczególnie przy Szosie Œwidwiñskiej. Pytano czy z pieniêdzy gminnych mo¿na takie zwierzêta przed
adopcj¹ wysterylizowaæ i wykastrowaæ, dopytywano tak¿e o karmy dla
adoptowanych zwierz¹t „na now¹
drogê”. Okazuje siê, ¿e praktykê
sterylizacji ju¿ prowadzono w gminie i mo¿na na tego rodzaju pomoc
liczyæ.
Na pytania radnych, dlaczego
gmina sama nie wykona³a programu, okaza³o siê, ¿e jest to coœ nowego i urzêdnicy nie mieli wzoru, z
którego mogliby skorzystaæ. Sami
nie chcieli wiêc podj¹æ siê opracowania, dlatego te¿ zlecono to firmie
zewnêtrznej. W Wêgorzynie, na
pytanie, w jaki sposób poradzono
sobie z napisaniem programu okaza³o siê, ¿e przygotowuj¹ca go pani
Janina Mazuro znalaz³a podpowiedzi w internecie. W Wêgorzynie
program ma piêæ stron, na których
znajduj¹ siê konkretne informacje.
Przygotowa³a go urzêdniczka tutejszego Urzêdu Miejskiego, nastêpnie by³ weryfikowany i poprawiany
przez burmistrz Wêgorzyna Monikê
KuŸmiñsk¹ i radnych. Wspólnymi
si³ami wypracowano program,
zwiêz³y i konkretny w swojej zawartoœci. Okazuje siê, ¿e jeœli siê chce,
to mo¿na.
MM
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CO SIÊ DZIEJE W ZESPOLE
SZKÓ£ W RESKU?
Wiosna to czas odnowy i
wzmo¿onej dzia³alnoœci. Dowodem na to jest aktywnoœæ uczniów
i pedagogów Zespo³u Szkó³ w Resku. W lutym i marcu by³o to
szczególnie widoczne…
29.02.12 uczniowie kl. I i II LO
pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy: p. Haliny Narolewskiej i p.
Malwiny Wiêckowskiej przygotowali Spotkanie z poezj¹ Wis³awy
Szymborskiej pt. „Niektórzy lubi¹
poezjê…”, w trakcie którego przypomniano najbardziej znane wiersze oraz ciekawostki z ¿ycia poetki.
13.03.12 trzy uczennice (Ewelina Duczyñska, Katrin Popielarz
oraz Kamila Sokulska) reprezentowa³y nasz¹ szko³ê w Rejonowym
Konkursie Recytatorskim w £obzie.
14.03.12 odby³o siê zorganizowane przez pedagog p. Malwinê
Wiêckowsk¹ przedstawienie profilaktyczne „Fotka” zaprezentowane
przez Krakowskie Biuro Promocji
Kultury.
Od 21 do 23 marca przeprowadzone zosta³y Rekolekcje Wielka-

nocne, po zakoñczeniu których m³odzie¿ mia³a zajêcia z wychowawcami zorganizowane w szkole.
W ramach tych spotkañ
21.03.12 odby³ siê Dzieñ Wagarowicza zorganizowany przy wspó³pracy z Nadleœnictwem Resko. (Nasza uczennica Aneta So³onyna z kl.
II LO przeprowadzi³a nawet sondê
dla „Nowego tygodnika ³obeskiego”: „Jak spêdzi³eœ pierwszy dzieñ
wiosny?”).
22.03.12 odby³y siê Dni Otwarte Szko³y, w których uczestniczyli
uczniowie, nauczyciele i Dyrekcja
Gimnazjum w Resku oraz delegacja
uczniów Gimnazjum z Radowa
Ma³ego. Pani Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Ma³gorzata Bia³y zapozna³a
zebranych (przy pomocy prezentacji multimedialnej) z ofert¹ edukacyjn¹ Zespo³u Szkó³. Po czêœci oficjalnej, w której uczestniczyli: Burmistrz Reska, dyrekcje szkó³, reprezentanci Rady Rodziców i zaproszeni goœcie, nast¹pi³o zwiedzanie
szko³y, wystaw i klas. W ramach
promocji szko³y uczniowie wraz z
opiekunami wziêli udzia³ w pokazo-

Wspólne warsztaty
„Bez pomocy bliŸnich
sami nie dojdziemy do niczego.”
Miko³aj Gogol
Dnia 26 marca odby³y siê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku zajêcia dla grupy uczniów z Gimnazjum w Resku.
Dziêki uprzejmoœci pracowników i pod ich fachowym okiem m³odzie¿ uczy³a siê wykonywania najró¿niejszych dekoracji zwi¹zanych z Wielkanoc¹. Zajêcia odby³y siê w ramach sta³ej wspó³pracy DPS-u i
Gimnazjum, bowiem uczniowie od kilku lat wspólnie
z mieszkañcami wystawiaj¹ w grudniu jase³ka. Uœwietniaj¹ one coroczne rodzinne spotkania op³atkowe.
- Cieszê siê, ¿e mog³am wzi¹æ udzia³ w takich
ciekawych zajêciach. W mi³ej atmosferze szybko zlecia³ czas. Mieszkañcy domu razem pracowali z nami,
byli bardzo mili. - powiedzia³a Marta Jarosz, jedna z
uczennic.
Wspólne wykonywanie œwi¹tecznych stroików i
ozdób by³o ciekawym prze¿yciem. Po raz kolejny
pracownicy DPS-u w Resku pokazali, ¿e s¹ bardzo
zainteresowani wspó³prac¹, ¿e zale¿y im na w³¹czaniu mieszkañców do wspólnych przedsiêwziêæ. M³odzie¿ z kolei uczy siê tolerancji i otwiera siê na problemy ludzi niepe³nosprawnych.
- Dla mnie by³o to coœ fajnego. Panie terapeutki
s³u¿y³y nam rad¹ i pomoc¹. Na pewno chêtnie przyjdziemy tu znowu. - tak wspólne zajêcia podsumowa³a
uczennica klasy Ic £ucja £achmanowicz.
El¿bieta Kuc

wych, krótkich lekcjach z jêzyka
polskiego, fizyki, chemii i historii.
Zakoñczenie Dni Otwartych odby³o
siê w sali gimnastycznej. Prowadz¹cy: Maciek Piaskowski i Krzysiek
Kochelak, z klasy III LO, w zabawny sposób przeprowadzili konkursy
np. dekorowania tortów oraz przedstawili scenki kabaretowe. Tegoroczna maturzystka Paulina Pietrzak zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci taneczne. Wszyscy uczniowie i zaproszeni goœcie otrzymali
s³odkie poczêstunki oraz najnowsze
wydanie gazetki szkolnej „Pisane na
kolanie”.
22 marca odby³ siê tak¿e Dzieñ
Przedsiêbiorczoœci pod honorowym patronatem Prezydenta R.P.
Bronis³awa Komorowskiego. Organizatork¹ projektu by³a nauczycielka p. Renata Schmidt.
Ju¿ nastêpnego dnia - 23. 03.12.
zorganizowane zosta³y rozgrywki
sportowe: Szkolna Liga Gier Zespo³owych. Ich przeprowadzeniem zajê³y siê nauczycielki wychowania
fizycznego: p. Justyna Grankowska
oraz Olga Piórkowska. Zawody

sportowe odby³y siê w nastêpuj¹cych kategoriach: pi³ka no¿na, pi³ka
siatkowa oraz pi³ka koszykowa
dziewcz¹t i ch³opców. Bezapelacyjne zwyciêstwo odnios³a klasa II b
LO.
26.03.12 odby³ siê kolejny, cykliczny ju¿ Konkurs Jêzyka Angielskiego: Miêdzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Kanadzie, którego organizatorem by³ p. Marian Bartkowiak.
„Aktywny marzec” zamkn¹³
zorganizowany 28.03.12 przez p.
Lidiê Bieleck¹-Jahnz Szkolny
Dzieñ Teatru (upamiêtniaj¹cy obchody Miêdzynarodowego Dnia
Teatru). Uczniowie klasy II b LO
zaprezentowali dwa przedstawienia: „Romeo i Julia” oraz „Dlaczego
nie My?” (parodia „Balladyny” Juliusza S³owackiego). Widzami,
oprócz uczniów i nauczycieli z naszej szko³y, byli goœcie z Domu
Pomocy Spo³ecznej.
I niech ktoœ powie, ¿e w naszej
szkole nic siê nie dzieje….
Halina Narolewska
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³..
Tel. 501 660 557

Powiat ³obeski
Sprzedam pilnie kawalerkê 32 mkw.
w Wêgorzynie. Parter, mieszkanie
bez czynszowe, czêœciowo umeblowane, w niewielkim stopniu do wykoñczenia, plus pom. gospodarcze.
Tel.536 237 624
Kawalerka do wynajêcia w centrum
£obza 880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
55 mkw., w³asne ogrzewanie gazowe, budynek ocieplony, w £obzie.
W³asnoœciowe, II piêtro + du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

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

Posiadam halê do wynajêcia 300
mkw. plus du¿y plac ul. Waryñskiego 1400 z³, £obez. Tel. 506 897 352
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
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie;
tel. 505184497.
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.
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.

Powiat gryficki
Sprzedam nowy dom jednorodz. +
wynajm nad morzem 694084240.

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

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058
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
Firma sprzeda 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

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Elektroakustyczn¹ gitara AP3000
kolor niebieski/morski, lakierowana, autotuner guitar i bassgu ibanez, kabel do g³oœnika, kostka, pokrowiec. Stan bardzo dobry. Cena
500 z³. Tel. 665 730 318

Powiat drawski
Kupiê niedu¿¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 662 551 043

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

PRACA
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

ROLNICTWO

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.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

Reklama
Tel./fax 091 973730

DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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£obeska Liga Biegowa - nowa inicjatywa w powiecie

Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Biegach Prze³ajowych
(RADOWO MA£E) 13.04.2012 r. na stadionie w Radowie Ma³ym zorganizowano nastêpn¹ masow¹ imprezê dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej pn. Mistrzostwa Powiatu £obeskiego
w Biegach Prze³ajowych.
Do wspó³zawodnictwa sportowego przyst¹pili
m³odzi sportowcy reprezentuj¹cy szko³y podstawowe
z Siedlic, Runowa Pomorskiego, Reska, Starogardu,
£osoœnicy, Dobrej, £obza nr 2, Radowa Ma³ego oraz
gimnazjum z Dobrej, £obza, Reska, Wêgorzyna i
Radowa Ma³ego. Na trasy crossu wybieg³o ³¹cznie 245
uczniów w ró¿nych kategoriach wiekowych.
Zawody te by³y zarazem eliminacj¹ powiatow¹ do
udzia³u w fina³ach Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych w Gryfinie.
Najlepszymi biegaczami i zdobywcami medali za
miejsca I, II i III w ka¿dym z biegów zostali:
Szko³y podstawowe
Klasy V-VI
Dziewczêta 1000 m
1. Milena Sadowska
2. Anna Turzyñska
3. Justyna Stolarczyk
4. Wiktoria Bakalarczyk

1999
2000
2000
2000

SP Dobra
SP Siedlce
SP Dobra
SP Dobra

Ch³opcy 1200 m
1. Kamiñski B³a¿ej
1999 SP Radowo Ma³e
2. Antonowicz Patryk 2000 SP Runowo Pom.
3. £akomy Filip
2001 SP Dobra
4. Borkowski Mateusz 1999 SP Siedlice
Powy¿si uczniowie uzyskali awans do Fina³ów Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych w Gryfinie.
Klasy III-IV
Dziewczynki 700 m
1. Czy¿ak Weronika
2. Parada Daria
3. Jarz¹bek Joanna

2001
2001
2002

SP Dobra
SP Runowo
SP Dobra

Ch³opcy 700 m
1. Figas Emil
2. Chylarczyñski Krzysztof
3. Probola Natan

2001
2001
2001

SP £osoœnica
SP Siedlice
SP Siedlice

Klasy I - II
Dziewczynki 500 m
1. Bakalarczyk Julia
2. Kostrzanowska Kinga
3. Banasik Oliwia

2003
2003
2003

SP Dobra
SP Dobra
SP Dobra

Ch³opcy 500 m
1. Nadzieja Martin
2. Dul Kacper
3. Wielebok Denis

2003
2003
2003

SP £osoœnica
SP Starogard
SP 2 £obez

Szko³y gimnazjalne
Dziewczêta 1200 m
1. Romej Aleksandra
2. Florczak Patrycja
3. Stefañska Ma³gorzata
4. Smuga Karolina
5. Wêzik Dagmara
Dziewczêta 2000 m
1. Borysiak Kinga
2. Wroniewska Maria
3. Podgórska Joanna
4. Krupa Roksana
5. Szeliga Patrycja

Gimnazjum £obez
Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Dobra
Gimnazjum £obez

Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gimnazjum Radowo Ma³e
Gimnazjum Resko

Ch³opcy 1500 m
1. Rzepecki Ryszard
2. Molenda Pawe³
3. Kot Adrian
4. Dobrowolski Bartosz
5. Grzelak Tomasz

Gimnazjum Dobra
Gimnazjum £obez
Gimnazjum Resko
Gimnazjum £obez
Gimnazjum Resko

Ch³opcy 2500 m
1. Kubalak Alan
Gimnazjum Resko
2. Jêdrzejczak Mateusz Gimnazjum Wêgorzyno
3. £achañski Marcin Gimnazjum Wêgorzyno
4. Domañski Wojciech Gimnazjum Radowo Ma³e
5. Urbañski Piotr
Gimnazjum £obez
Wszyscy w/w uczniowie uzyskali awans do Fina³ów Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych w Gryfinie
(18.04.2012 r.).
Szkolne mistrzostwa powiatu w prze³ajach rozegrane w Radowie Ma³ym, to I edycja ca³orocznego
cyklu zawodów, któr¹ wpisano do kalendarza imprez
masowych jako £OBESKA LIGA BIEGOWA. II edycja odbêdzie siê 25 maja na stadionie w £obzie w
ramach £obeskich Biegów o memoria³ Tomasza Hopfera, a III edycj¹ bêd¹ Biegi „Or³y Górskiego” w Resku
- 13 czerwca.
Organizatorzy i popularyzatorzy biegów crossowych - Starostwo Powiatowe w £obzie przy wspó³udziale Gmin: Radowo Ma³e, £obez i Resko ju¿ dzisiaj zapraszaj¹ dziewczêta i ch³opców do udzia³u w
imprezach biegowych. Na laureatów czekaj¹ statuetki, medale i nagrody.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Biegi prze³ajowe w Radowie Ma³ym

10 medali zawodników
„Arbodu”

LOT ma
swoje logo
Zarz¹d Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu £obeskiego w dnu 26 marca zatwierdzi³ rozstrzygniêcie konkursu na logotyp naszego Stowarzyszenia.
Wp³ynê³o 12 prac konkursowych od szeœciu autorów. Po przeanalizowaniu wszystkich projektów przyznano pierwsz¹ nagrodê Panu Adamowi Hlibowi z
£obza.
Wyró¿niono tak¿e prace Pani Karoliny Ignatowicz
i Pañstwa D. i R. Popiela. Pierwsza nagroda to weekendowy pobyt dla dwóch osób w oœrodku agroturystycznym „Bogdaniec” w Winnikach.
Dwa wyró¿nienia: dla dwóch osób na obiad w
oœrodku agroturystycznym „M³yn na d Star¹ Reg¹” w
Tarnowie, godzinny kurs jazdy konnej dla jednej osoby w SBS Stado Ogierów £obez w Œwiêtoborcu.
Wszystkim autorom projektów logotypu LOT
Powiatu £obeskiego Dziêkujemy, osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Z turystycznym pozdrowieniem
Sylwia Banaœ Prezes Zarz¹du LOT

(RADOWO MA£E) W Radowie Ma³ym
odby³y siê 13 kwietnia Mistrzostwa Powiatu w
biegach prze³ajowych, jako jedna z imprez zaliczanych do Powiatowej Ligi Biegowej.
W zawodach wystartowali zawodnicy na dystansach od 500 do 2500 m, w ró¿nych kategoriach wiekowych. £¹cznie odby³o siê 10 biegów,
w tym 6 biegów kwalifikacyjnych do zawodów
wojewódzkich. Zawody w Radowie by³y udane

dla zawodników naszego klubu, zdobyliœmy w
sumie 10 medali (5 z³otych, 2 srebrne, 3 br¹zowe). Awans do Fina³ów Wojewódzkich w biegach
prze³ajowych wywalczy³y: Milena Sadowska,
Justyna Stolarczyk i Wiktoria Bakalarczyk w
kategorii szkó³ podstawowych oraz Kinga Borysiak, Patrycja Florczak, Ma³gorzata Stefañska,
Karolina Smuga, Ryszard Rzepecki - reprezentuj¹cy gimnazjum w Dobrej. Zawody wojewódzkie
odbêd¹ siê 18. 04.2012 r. w Gryfinie. „Arbod”
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
– 21 kolejka
Leœnik/Rossa Manowo - Gryf Kamieñ
Pomorski 2-3, Stal Szczecin - Victoria
Przec³aw 5-0, Energetyk Gryfino - Rega
Trzebiatów 5-1, Lech Czaplinek - Ina
Goleniów 3-2, Orze³ Wa³cz - Sarmata
Dobra 1-3, Vineta Wolin - Hutnik
Szczecin 1-2, Kluczevia Stargard - S³awa S³awno 0-1, Pogoñ II Szczecin Astra Ustronie Morskie 6-0.
1. Energetyk Gryfino
48 61:17
2. Pogoñ II Szczecin
45 70:23
3. Stal Szczecin
38 47:29
4. Leœnik/Rossa Manowo 37 46:27
5. Kluczevia Stargard
34 33:26
6. Gryf Kamieñ Pomorski 33 32:33
7. Vineta Wolin
31 33:27
8. Orze³ Wa³cz
30 33:34
9. Sarmata Dobra
28 32:40
10. Ina Goleniów
26 33:40
11. Lech Czaplinek
25 21:38
12. Hutnik Szczecin
24 32:38
13. Astra Ustronie Morskie 24 26:36
14. S³awa S³awno
23 21:43
15. Victoria Przec³aw
19 21:35
16. Rega Trzebiatów
5 13:68
Liga Okrêgowa Szczeciñska
– 21 kolejka
Œwit Skolwin - Odrzanka Radziszewo
1-2, Arkonia Szczecin - Zorza Dobrzany 3-2, Polonia P³oty - Sokó³ Pyrzyce 41, Odra Chojna - Sêp Brzesko 4-0, Masovia Maszewo - Piast Chociwel 3-0, K³os
Pe³czyce - Œwiatowid £obez 1-1, Morzycko Moryñ - Stal Lipiany 2-1, Unia
Dolice - Ehrle Dobra Szczeciñska 3-1.
1. K³os Pe³czyce
41 34:20
2. Morzycko Moryñ
41 38:30
3. Arkonia Szczecin
40 44:13
4. Unia Dolice
38 38:18
5. Œwit Skolwin
38 39:26
6. Odra Chojna
36 49:34
7. Stal Lipiany
33 39:31
8. Ehrle Dobra Szczeciñska 29 32:36
9. Zorza Dobrzany
28 33:30
10. Odrzanka Radziszewo 26 35:40
11. Masovia Maszewo
25 32:37
12. Œwiatowid £obez
24 26:40
13. Polonia P³oty
23 30:49
14. Sokó³ Pyrzyce
21 27:48
15. Piast Chociwel
19 19:32
16. Sêp Brzesko
16 25:56
Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - 21 kolejka
Ina Iñsko - Chemik II Police 3-0, Wicher
Brojce - Vielgovia Szczecin 2-0, Pomorzanin Nowogard - B³êkitni II Stargard
5-0, GKS Mierzyn - Flota II Œwinoujœcie
3-1, Orze³ £o¿nica - Sparta Gryfice 2-3,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Jeziorak
Szczecin 1-2, Promieñ Mosty - Iskra
Golczewo 7-0, Kasta Szczecin-Majowe
- Sparta Wêgorzyno 1-3.
1. Ina Iñsko
47 41:19
2. Pomorzanin Nowogard 45 48:21
3. GKS Mierzyn
41 59:32
4. Jeziorak Szczecin
40 49:30
5. Wybrze¿e Rewalskie Rewal 35 55:40
6. Iskra Golczewo
34 49:39
7. Flota II Œwinoujœcie
29 53:51
8. B³êkitni II Stargard
29 58:45
9. Kasta Szczecin-Majowe 27 27:39
10. Promieñ Mosty
26 46:42
11. Chemik II Police
26 45:43
12. Wicher Brojce
25 34:44

SPORT
Wyniki i tabele
13. Sparta Wêgorzyno
14. Orze³ £o¿nica
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

24
21
14
13

35:37
22:43
25:68
25:78

A klasa Szczecin
gr. I – 14 kolejka
Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno 21, Korona Stuchowo - Mewa Resko 21, Fala Miêdzyzdroje - Bizon Cerkwica
4-1, Pomorzanin Przybiernów - Ba³tyk
Gostyñ 4-0, Orze³ Prusinowo - Ba³tyk
Miêdzywodzie 4-2, OKS Euroinsbud
Goleniów - B³êkitni Trzyg³ów 0-3.
1. Pomorzanin Przyb.
39 81:4
2. Korona Stuchowo
33 47:25
3. Fala Miêdzyzdroje
31 33:18
4. Jantar Dziwnów
29 29:20
5. Sowianka Sowno
20 31:26
6. Bizon Cerkwica
20 30:30
7. B³êkitni Trzyg³ów
20 25:24
8. Mewa Resko
19 32:23
9. Ba³tyk Gostyñ
11 20:42
10. OKS Euroinsbud Gol. 9 11:39
11. Orze³ Prusinowo
8 19:48
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
4 14:73
A klasa Szczecin
gr. II – 14 kolejka
Olimpia Nowogard - Orkan Dalewo 00, D¹brovia Stara D¹browa - Zorza
Tychowo 3-2, WODR Barzkowice Radowia Radowo Ma³e 0-2, D¹b Dêbice - Zenit Koszewo 9-1, Rolpol Chlebowo - Pomorzanin Kr¹piel 2-0, Unia
Stargard - Orze³ Grzêdzice 4-2.
1. Radowia Radowo Ma³e 35 57:14
2. Olimpia Nowogard
30 39:15
3. D¹b Dêbice
24 35:19
4. Rolpol Chlebowo
23 26:22
5. Unia Stargard
23 46:35
6. Orze³ Grzêdzice
20 27:21
7. D¹brovia Stara D¹browa 19 20:26
8. Orkan Dalewo
17 26:35
9. Pomorzanin Kr¹piel
16 23:27
10. Zorza Tychowo
14 20:26
11. WODR Barzkowice
13 19:26
12. Zenit Koszewo
1 14:86
B klasa Szczecin
gr. I – 11 kolejka
Pionier ¯arnowo - Gardominka/Polonia II Mechowo 5-1, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Zalew Stepnica 3-1, Pomorzanin II Nowogard - Jastrz¹b £osoœnica 1-0, Znicz Wysoka Kamieñska Huragan Wierzchos³aw 5-1.
1. Pionier ¯arnowo
27 35:14
2. Znicz Wysoka Kam.
22 26:17
3. Jastrz¹b £osoœnica
21 29:13
4. Pomorzanin II Now.
17 25:17
5. Zalew Stepnica
12 30:27
6. GardominkaII Mechowo 9 32:34
7. Huragan Wierzchos³aw
9 26:38
8. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 6 15:27
9. Zieloni Wyszobór
4 8:39
B klasa Szczecin
gr. II – 11 kolejka
Znicz Sulibórz - Derby Ulikowo 0-3,
Vitkowia Witkowo - Orkan II Suchañ 43, Saturn Szadzko - Piast Kolin 1-1,
Iskra Pomieñ - Kluczevia II Stargard 43, Œwiatowid II £obez - Ogniwo Dzwonowo 2-2.
1. Vitkowia Witkowo
30 37:10
2. Œwiatowid II £obez
25 37:19
3. Orkan II Suchañ
19 25:21
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Œwiatowid remisuje
z liderem!
K³os Pe³czyce - Œwiatowid £obez 1:1
14 kwietnia zawodnicy ³obeskiego Œwiatowida wybrali siê na
mecz do lidera szczeciñskiej ligi
okrêgowej. Równo o godzinie szesnastej sêdzia da³ gwizdkiem znak o
rozpoczêciu spotkania.
Zawodnicy gospodarzy byli
pewnym faworytem i ju¿ od pierwszych minut ruszyli do ataku. W 6
minucie, pierwsza akcja podbramkowa dla K³osa, doœrodkowanie z
prawej strony boiska i z najbli¿szej
odleg³oœci Patryk Œlesiñski pakuje
g³ow¹ pi³kê do siatki bezradnego
Tchurza. Goœcie wznawiaj¹ grê od
œrodka boiska i od razu przechodz¹
do ataku. Na lewym skrzydle pi³kê
dostaje Mateusz „Papaj” Ostaszewski, dogrywa w pole karne gospodarzy, pi³ka spada wprost na g³owê
nabiegaj¹cego £ukasza Niko³ajczyka, lecz nie trafia on czysto w pi³kê
i ta przelatuje obok bramki K³osa. W
19 minucie gospodarze mieli szansê
podwy¿szyæ wynik; ponownie po
doœrodkowaniu z prawej strony zawodnik K³osa znajduje siê z pi³k¹
piêæ metrów od naszego bramkarza,
strzela, ale trafia w s³upek. W 23
minucie, po dograniu pi³ki ze œrodka pola, przed polem karnym K³osa
£ukasz Su³kowski walczy bark w
bark z obroñc¹ gospodarzy i zmusza
rywala do pope³nienia b³êdu. Kamil
Ciesielski odbija pi³kê g³ow¹, ta
mija bramkarza i wpada do bramki,
daj¹c wyrównanie pi³karzom Œwiatowida.
W 37 minucie przed polem karnym sfaulowany zostaje Tomasz
Rokosz. Do pi³ki podchodzi sam poszkodowany, doœrodkowuje wprost
na g³owê Micha³a Koby, ale ten drugi niestety trafia wprost w rêce
bramkarza. Do koñca po³owy utrzymuje siê wynik remisowy, a zawodnicy ¿adnej z dru¿yn nie potrafi¹
skonstruowaæ dogodnej do strzelania bramki sytuacji.
Druga po³owa rozpoczyna siê
podobnie jak pierwsza. Zawodnicy

lidera z Pe³czyc graj¹ ofensywnie i
próbuj¹ zainicjowaæ akcje bramkowe, ale to pi³karze ³obeskiego Œwiatowida pierwsi dochodz¹ do dogodnej sytuacji. W 58 minucie Jacek
Szabunia dostrzeg³ w polu karnym
K³osa niepilnowanego £ukasza Niko³ajczyka i dogra³ mu pi³kê, Niko³ajczyk uderzy³ po ziemi, lecz bramkarz z Pe³czyc zdo³a³ wybiæ pi³kê
nogami. W 60 minucie do groŸnej
sytuacji dochodzi pod bramk¹ ³obeskiego zespo³u. Z rzutu wolnego
uderza jeden z zawodników K³osa,
ale Micha³ Tchurz pewnie ³apie pi³kê. W dalszej czêœci spotkania
³obzianie oddali inicjatywê zawodnikom K³osa, ale dobrze graj¹c w
defensywie nie pozwolili stworzyæ
zagro¿enia pod w³asn¹ bramk¹ i nastawili siê na szybkie kontry. Próby
kontrataku za ka¿dym razem przerywa³ sêdzia spotkania, odgwizduj¹c pozycjê spalon¹. Spalonego sêdzia dopatrzy³ siê tak¿e w 83 minucie, kiedy to pi³ka zagrana by³a na
wolne pole do Tomka Rokosza,
który wychodzi³ do niej z w³asnej
po³owy.
Mecz z liderem, zakoñczony
remisem, w zupe³noœci zadowoli³
zespó³ Œwiatowida, a lider z Pe³czyc
chyba na d³ugo zapamiêta ³obzian,
którzy odebrali mu dwa punkty na
w³asnym boisku.
Nastêpne spotkanie ³obeskiego
Œwiatowida ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê o godzinie 15.45. Na w³asnym
boisku MLKS podejmie zespó³
Morzycka Moryñ, który aktualnie
zajmuje drugie miejsce w ligowej
tabeli.
Œwiatowid: Tchurz Micha³ - Petera £ukasz, Koba Micha³, Popielewski Waldek, Mosi¹dz Dawid,
Mosi¹dz Marcin (82' Kamil £apuæ),
Niko³ajczak £ukasz (78' Urbañski
Mateusz), Szabunia Jacek, Ostaszewski Mateusz (89' Kamil Kulczyñski), Rokosz Tomek, Su³kowski £ukasz (66' Adamów Bartek). o

4. Derby Ulikowo
5. Iskra Pomieñ
6. Ogniwo Dzwonowo
7. Kluczevia II Stargard
8. Znicz Sulibórz
9. Saturn Szadzko
10. Piast Kolin

droje 2-3, Sarmata Dobra - Vineta Wolin 4-0, Sparta Gryfice - Œwiatowid
£obez 3-1.
1. Ina Goleniów
25 55:7
2. Fala Miêdzyzdroje
23 24:10
3. Polonia P³oty
17 26:19
4. Sarmata Dobra
16 20:20
5. Œwiatowid £obez
12 25:25
6. Sparta Gryfice
12 25:27
7. Gryf Kamieñ Pomorski 10 17:41
8. Rega Trzebiatów
7 17:41
9. Vineta Wolin
6 13:32

17 23:17
16 27:23
12 21:29
10 17:27
10 14:21
8 19:32
7 18:39

I klasa juniorów
- gr. I – 11 kolejka
Gryf Kamieñ Pomorski - Rega Trzebiatów 2-1, Ina Goleniów - Fala Miêdzyz-
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Sarmata znów zwyciê¿a. Popis
Bonifrowskiego
Orze³ Wa³cz - Sarmata Dobra 1:3 (1:1)
(WA£CZ) 14 kwietnia,
na Stadionie Miejskim w
Wa³czu, w bezpoœrednim
pojedynku spotka³y siê
dwie dru¿yny œrodka
tabeli.
Orze³ Wa³cz po raz pierwszy w
historii podejmowa³ na swoim boisku niepokonanego dotychczas w
rundzie wiosennej doberskiego Sarmatê. I to zawodnicy Sarmaty od
samego pocz¹tku meczu byli stron¹
bardziej aktywn¹, lecz a¿ do 30' nie
uda³o im siê zbudowaæ klarownej
sytuacji do strzelenia bramki.
W 30' Wojciech Bonifrowski
przypomnia³ swoje najlepsze lata
snajperskie i precyzyjnym strza³em
tu¿ przy s³upku z linii pola karnego
wyprowadzi³ Sarmatê na prowadzenie. Stracona bramka mocno pobudzi³a zawodników Or³a i w 38' Damian Krzy¿aniak po b³êdzie obroñców Sarmaty pokona³ bramkarza

Sarmaty Tomasza D¿egana i ustali³
wynik pierwszej po³owy na 1:1.
Druga po³owa meczu rozpoczê³a siê od mocnej ofensywy pi³karzy
Sarmaty. W 54' bardzo aktywny tego
dnia Wojciech Bonifrowski zosta³
„podciêty” przez obroñcê gospodarzy i sêdzia meczu Dariusz Królikowski podyktowa³ dla Sarmaty
„11”. Wykona³ j¹ pewnym strza³em
Piotr Grochulski i Sarmata ponownie tego dnia wyszed³ na prowadzenie. W 57' bramkarz gospodarzy
Krzysztof Rodzik wybieg³ poza
pole karne i wda³ siê w dribling z zawodnikami Sarmaty, co skoñczy³o
siê utrat¹ pi³ki i strzeleniem kolejnej
bramki przez bohatera sobotniego
meczu Wojciecha Bonifrowskiego.
Wynik 3:1 nie uleg³ ju¿ zmianie,
gdy¿ od tego momentu bramkarz
Or³a Krzysztof Rodzik wygrywa³
kolejne pojedynki „sam na sam” z
zawodnikami Sarmaty. Orze³ swoj¹
najlepsz¹ sytuacjê na zmianê wyniku zmarnowa³ w 88', gdy z rzutu karnego podyktowanego dla gospoda-

IV liga zachodniopomorska – XXII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Pogoñ II Szczecin
S³awa S³awno - Lech Czaplinek
Victoria Przec³aw - Energetyk Gryfino
Rega Trzebiatów - Leœnik/Rossa Manowo
13:00 Hutnik Szczecin - Stal Szczecin
15:00 Ina Goleniów - Vineta Wolin
16:00 Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard
17:00 Astra Ustronie Morskie - Orze³ Wa³cz
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XXII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Odrzanka Radziszewo - Unia Dolice
Stal Lipiany - Masovia Maszewo
Zorza Dobrzany - Odra Chojna
13:30 Ehrle Dobra Szczeciñska - K³os Pe³czyce
15:30 Sêp Brzesko - Polonia P³oty
15:45 Œwiatowid £obez - Morzycko Moryñ
17:00 Sokó³ Pyrzyce - Œwit Skolwin
22.04.2012 r. - niedziela:
15:00 Piast Chociwel - Arkonia Szczecin
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XXII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Chemik II Police - Kasta Szczecin-Majowe
Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Nowogard
B³êkitni II Stargard - Wicher Brojce
Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Flota II Œwinoujœcie - Ina Iñsko
15:00 Vielgovia Szczecin - Iskra Golczewo
16:00 Sparta Gryfice - GKS Mierzyn
16:30 Jeziorak Szczecin - Orze³ £o¿nica
A klasa Szczecin gr. 1 – XV kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Ba³tyk Gostyñ - Orze³ Prusinowo
Ba³tyk Miêdzywodzie - Fala Miêdzyzdroje
14:00 Mewa Resko - OKS Euroinsbud Goleniów

rzy Przemys³aw Truszkowski mocnym strza³em pos³a³ pi³kê wysoko
nad poprzeczk¹ bramki Sarmaty. W
sumie zas³u¿ony sukces Sarmaty,
który wiosn¹ znacznie poprawi³
swoj¹ grê w defensywie i (podobnie
jak Pogoñ II Szczecin) jest w dalszym ci¹gu wiosn¹, dru¿yn¹ bez
pora¿ki.
Do Wa³cza podobnie jak na inne
stadiony (chocia¿ z kilkunastominutowym opóŸnieniem) dotar³a kilkunastoosobowa grupa Klubu Kibica „Sarmaty” Dobermani i jak zwykle da³a przyk³ad kulturalnego,
sportowego (nie szowinistycznego)
dopingu. I chyba o to chodzi?
Strzelcy bramek:
dla Or³a: Damian Krzy¿aniak
(38'), dla Sarmaty: Wojciech Bonifrowski 2 (30' i 57'), Piotr Grochulski rzut k. (54').
Orze³ Wa³cz: Krzysztof Rodzik, Wojciech Weso³owski, Przemys³aw Stolarski, Grzegorz
Œwierszcz (73' Jakub Jaworek),

Maciej Michalik, Roman Michorek
(77' Adam Wijatowski), Damian
Krzy¿aniak, Przemys³aw Truszkowski, £ukasz Steciak, Adrian
Popio³ek (60' Bartosz Pisa³a), Grzegorz Muzyka oraz w rezerwie: Marcin Wiercioch, Oskar Chudzyñski,
Filip Dobber.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Arkadiusz Paw³owski, Piotr
Grochulski, Damian Dzierbicki,
Mateusz Dzierbicki, Zdzis³aw
Szw¹der, Piotr Klêczar, Wojciech
Bonifrowski (71' Krzysztof Szkup),
Wojciech GuŸniczak (86' Seweryn
Wrzesieñ), Emilian Kamiñski (73'
Rados³aw Cytowicz), Damian Padziñski oraz w rezerwie: Grzegorz
Buczma, Jaros³aw Jaszczuk.
Sêdzia g³ówny: Dariusz Królikowski, sêdziowie asystenci: Piotr
Latos, Pawe³ Piórkowski.
W poprzedniej kolejce, Sarmata
zremisowa³ na w³asnym boisku z
Pogoni¹ II - 1:1.
Ÿród³o: www.sarmatadobra.com

16:00 Pomorzanin Przy. - Jantar Dziwnów
22.04.2012 r. - niedziela:
16:00 Bizon Cerkwica - Korona Stuchowo
16:00 B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno

Granie w planie

A klasa Szczecin gr. 2 – XV kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Radowia Radowo Ma³e - Olimpia Nowogard
Orkan Dalewo - Unia Stargard
Pomorzanin Kr¹piel - D¹b Dêbice
Zenit Koszewo - Zorza Tychowo
22.04.2012 r. - niedziela:
14:00 WODR Barzkowice - D¹brovia Stara D¹browa
14:30 Orze³ Grzêdzice - Rolpol Chlebowo
B klasa Szczecin gr. 1 – XII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Zalew Stepnica - Zieloni Wyszobór
15:00 Jastrz¹b £osoœnica - Pionier ¯arnowo
22.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Gardominka/Polonia II Mechowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
14:00 Huragan Wierzchos³aw - Pomorzanin II Nowogard
B klasa Szczecin gr. 2 – XII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Iskra Pomieñ
Ogniwo Dzwonowo - Vitkowia Witkowo
22.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Derby Ulikowo - Œwiatowid II £obez
15:00 Kluczevia II Stargard - Saturn Szadzko
15:00 Piast Kolin - Znicz Sulibórz
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – XII kolejka:
21.04.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice
Fala Miêdzyzdroje - Sarmata Dobra
Vineta Wolin - Polonia P³oty
22.04.2012 r. - niedziela:
13:00 Œwiatowid £obez - Ina Goleniów
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Pierwsza pora¿ka Mewy
14 kwietnia na stadionie w
Stuchowie odby³ siê mecz grupy
pierwszej A Klasy pomiêdzy miejscow¹ Koron¹, a Mew¹ Resko.
W pierwszych dwóch kolejkach
rundy wiosennej ¿adna z tych dru¿yn nie zazna³a pora¿ki, wiêc wszyscy kibice liczyli na ciekawe widowisko.
Ju¿ od pierwszych minut widaæ
by³o, ¿e ¿aden z zespo³ów "nie odstawi nogi" w tym meczu. W 8 minucie spotkania bardzo groŸnego faulu na Dawidzie Dudku dopuœci³ siê
jeden z graczy Korony. Sêdzia w
tym wypadku pokaza³ tylko ¿ó³t¹
kartkê. W 11 minucie z rzutu wolnego zaskoczyæ bramkarza gospodarzy chcia³ Deuter. Bramkarz "wyplu³" pi³kê przed siebie, a dobitka
Dudka okaza³a siê niecelna. W kolejnych minutach ogl¹daæ mogliœmy
sporo akcji Mewy, jednak brak w
nich by³o dobrego, ostatniego podania. W 28 minucie jedn¹ z nielicznych kontr wyprowadzili goœcie,
jednak strza³ napastnika okaza³ siê
minimalnie niecelny. W 33 min.
znów doskona³¹ okazjê zmarnowali
podopieczni Janusza Skrobiñskiego. Po ³adnej akcji Denisa Chodyn
szczupakiem uderza³ Dudek, lecz
trafi³ wprost w bramkarza goœci. W

40 min. strza³ ¿ycia odda³ jeden z
pomocników Korony, jednak efektywn¹ robinsonad¹ popisa³ siê Micha³ Andrusieczko. Gdy wydawa³o
siê, ¿e pierwsza po³owa zakoñczy
siê remisem, gospodarze spotkania
zdobyli bramkê. Prosty strza³ z rzutu wolnego odbi³ przed siebie bramkarz z Reska i z najbli¿szej odleg³oœci pokona³ go Cierlicki. Choæ statystyki strza³ów przemawia³y na korzyœæ Mewy (2:7), to gospodarze
spotkania schodzili do szatni z jednobramkow¹ zaliczk¹.
Druga ods³ona meczu zaczê³a
siê od mocnego uderzenia Mewy.
Dwójkowa akcja nie zawodz¹cego
duetu Dudek - Chodyna zakoñczy³a
siê bramk¹ tego pierwszego. W 55
min. po kontrze Korony Mewê uratowa³ s³upek. Kilka minut póŸniej
kolejn¹ w tym meczu parad¹ popisa³
siê Andrusieczko. Dru¿yna goœci
przez d³u¿szy okres nie mog³a znaleŸæ sposobu na rozmontowanie
defensywy wicelidera tabeli. Ka¿de
niecelne podanie koñczy³o siê szybko wyprowadzanymi kontrami, które sprawia³y wiele problemów
obroñcom Mewy. W 88 min. spotkania jedna z takich kontr zakoñczy³a
siê golem dla Stuchowian. Do "wisz¹cego" doœrodkowania z lewej
strony boiska nie wyszed³ bramkarz

Mewy i napastnik Korony, mimo
asysty dwóch obroñców, zdo³a³
umieœciæ pi³kê w bramce. Do koñca
spotkania ¿adnej z dru¿yn nie uda³o
siê strzeliæ ju¿ bramki i meczy zakoñczy³ siê wynikiem 2:1.
Z przebiegu zawodów wydawaæ
siê mog³o, ¿e dru¿yna Mewy by³a
zespo³em lepszym. W pierwszej
po³owie d³ugo utrzymywa³a siê przy
pi³ce i stworzy³a sobie kilka dogodnych sytuacji, których nie mog³a
jednak udokumentowaæ bramk¹.
Pi³karze Korony natomiast, bardzo
ostr¹ gr¹ próbowali zatrzymaæ zawodników z Reska i nielicznymi
kontrami chcieli zagroziæ bramce
Reszczan. Druga ods³ona spotkania
to nieciekawa, obfituj¹ca w wiele

niecelnych podañ gra obu dru¿yn. Z
doœæ nieciekawego spotkania zwyciêsko wysz³a jednak dru¿yna Korony, która bezlitoœnie wykorzysta³a b³êdy Mewy, a tak¿e pozwalaj¹c¹
na bardzo tward¹ a czasami wrêcz
brutaln¹ grê, trójkê sêdziowsk¹.
W kolejnym meczu Mewa podejmowaæ bêdzie OKS Euroinsbud
Goleniów. Na spotkanie zapraszamy w sobotê, 21 kwietnia o godz. 14.
na stadion w Resku.
Mewa: Andrusieczko - Pietrowski, Side³, Kowal, Paw³owski - Deuter Sz. (75' Waldon), Ryba (78' Lewicki), Chodyna (75' Wojciechowski), Szko³uda - Grygiel, Dudek. W
rezerwie: Gromek, Romaszko, Kulczewski, Deuter M.
MR

WÊGORZYNIANKI TRZECIE W ELIMINACJACH
REGIONALNYCH W MINI PI£CE SIATKOWEJ
(WÊGORZYNO) 12.04.
br. w Wêgorzynie odby³y
siê Eliminacje
Regionalne w Mini Pi³ce
Siatkowej Dziewcz¹t
w ramach Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej.
W zawodach, oprócz gospodyñ
z SP Wêgorzyno startowa³y: SP4
Wa³cz, SP Drawsko Pomorskie, SP2
Stargard Szczeciñski, SP Pe³czyce.
Nasze dziewczêta, chocia¿ nie
awansowa³y do dalszej fazy rozgrywek, zaprezentowa³y siê w zawodach bardzo dobrze, zajê³y trzecie
miejsce. Minimalne pora¿ki z dwiema
najlepszymi
zespo³ami
œwiadcz¹ o du¿ych umiejêtnoœciach
naszych dziewcz¹t. Trzecie miejsce
oznacza IX-XII w mistrzostwach
województwa w ramach IMS.
Wyniki spotkañ:
SP4 Wa³cz - SP Wêgorzyno 2:1
(13:25, 25:6, 15:13)
SP Drawsko Pom. - SP2 Stargard
Szcz. 2:0 (25:10, 25:10)

SP Pe³czyce - SP4 Wa³cz 0:2
(18:25, 9:25)
SP Wêgorzyno - SP2 Stargard
Szcz. 2:0 (28:26, 25:11)
SP Drawsko Pom. - SP Pe³czyce
2:1 (25:11, 13: 25, 15:4)
SP4 Wa³cz - SP2 Stargard Szcz.
2:0 (25:17, 25:8)
SP Wêgorzyno - SP Drawsko
Pom. 1:2 (14:25, 25:18, 13:15)
SP Pe³czyce - SP2 Stargard
Szcz. 1:2 (15:25, 25:8, 11:15)
SP4 Wa³cz - SP Drawsko Pom.
2:1 (17:25, 25:11, 15:13)
SP Wêgorzyno - SP Pe³czyce 2:0
(25:13, 25:19)
Ostateczna kolejnoœæ:
1. SP4 Wa³cz
2. SP Drawsko Pom.
3. SP Wêgorzyno
4. SP2 Stargard Szcz.
5. SP Pe³czyce
SP Wêgorzyno reprezentowa³y: Aleksandra Witkowska, Martyna
Malinowska, Paulina Olas, Sylwia
Kowalczyk, Karolina Winowska,
Klaudia Pob³ocka, Aleksandra Lewandowska, Emilia Matuszko, Liwia Stasiak, Julia Nowak. Trener:
Dariusz Czajka.
(o)
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Œwiêta w powiecie
Œwiêta Wielkanocne w powiecie
³obeskim mo¿na zaliczyæ do spokojnych.
Policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych i jedn¹ osobê poszukiwan¹. Odnotowali ponadto dwie kolizje drogowe, do wytrzeŸwienia osadzili trzy osoby.
Wszyscy nietrzeŸwi kieruj¹cy zostali zatrzymani w sobotê 7 kwietnia
2012 r. w £obzie. Na ul. Krasickiego mieszkaniec Wysiedla kierowa³
samochodem marki Ford w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o
0,58 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Na ul. Niepodleg³oœci
Grzegorz S. jecha³ na rowerze w
stanie nietrzeŸwym a zatrzymany na
Kraszewskiego Stanis³aw K. tak¿e
jecha³ na rowerze po spo¿yciu alkoholu.
Osoba poszukiwana przez wymiar sprawiedliwoœci zosta³a zatrzymana przez mundurowych z
Wêgorzyna. Katarzyna W. zosta³a
zgodnie z nakazem przewieziona do
Zak³adu Karnego w Kamieniu Pomorskim.
Do wytrzeŸwienia policjanci zatrzymali trzy osoby: dwóch mê¿czyzn oraz jedn¹ kobietê. Kolizje
drogowe mia³y miejsce na drodze
K- 20 relacji Wêgorzyno - Wiewiecko i na drodze £obez - Zajezierze.
Pierwsza z kolizji zdarzy³a siê w
sobotê o godz. 14.25. Kieruj¹cy
samochodem marki Mercedes
mieszkaniec Drawska Pomorskiego
na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do istniej¹cych warunków i
zjecha³ do rowu uderzaj¹c w drzewo. Na szczêœcie kieruj¹cemu nic
siê nie sta³o.
W wielkanocny poniedzia³ek
kieruj¹ca samochodem marki Peugeot na drodze £obez - Zajezierze z
nieustalonych przyczyn zjecha³a do
rowu. Auto przewróci³o siê, kieruj¹ca nie odnios³a obra¿eñ.
W œrodê, 11 kwietnia br. w nocy
policjanci z Reska zatrzymali trzech
mieszkañców £obza, którzy dokonali kradzie¿y drzewa z terenu lasów pañstwowych w okolicy Karwowa. Wartoœæ skradzionego drzewa to ponad 700 z³. Wszyscy zostali
zatrzymani w tej sprawie. Us³yszeli
zarzuty i przyznali siê do tego czynu.
W czwartek, 12 kwietnia br., policjanci zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. O godz. 3.00 na
ul. Niepodleg³oœci £ukasz O. jecha³
rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Badanie wskaza³o 1,19 mg/l alko-

BEZPIECZNY POWIAT

holu w wydychanym powietrzu. O
godz. 16.00 policjanci z Wêgorzyna
zatrzymali na ul. Jagielloñskiej Jana
P., który tak¿e jecha³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o te¿ ponad 1 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Wydarzenia z weekendu
Policjanci w ostatnich dniach
odnotowali na terenie powiatu: kradzie¿ samochodu oraz piêæ innych
kradzie¿y i w³amanie. Dodatkowo
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów i poszukiwanego. Odnotowali tak¿e jedn¹ kolizjê drogow¹.
Kradzie¿ auta mia³a miejsce w
nocy z 12 na 13 kwietnia br. w
£obzie, przy ul. Browarnej, gdzie
nieustalony sprawca skrad³ samochód marki VW Passat o wartoœci
25.000 z³.
Tego samego dnia, te¿ w
£obzie, na ul. Wybickiego, nieznani sprawcy z otwartego samochodu
VW Golf skradli radioodtwarzacz
ACOYA o wartoœci 1.000 z³.
Pozosta³e kradzie¿e mia³y miejsce w Dobrej - kradzie¿ z linii energetycznej w okolicach jeziora Woœwin, w Mieszewie - kradzie¿ przewodów aluminiowych i przed³u¿aczy elektrycznych, w Radowie Ma³ym - kradzie¿ roweru z piwnicy i w
Krzemiennej kradzie¿ kasetki z pieniêdzmi w kwocie 6.450 z³.
W³amanie natomiast mia³o
miejsce z 13 na 14 kwietnia br. w
Sielsku, gdzie nieustaleni sprawcy z

zaparkowanego na terenie posesji
samochodu ciê¿arowego marki
Mercedes skradli 400 litrów oleju
napêdowego. Wczeœniej oczywiœcie wy³amali zamek wlewu paliwa.
Sprawcy wy³amali tak¿e wlew do
paliwa w drugim ciê¿arowym aucie,
ale nie zdo³ali ukraœæ paliwa, gdy¿
by³y tam dodatkowe zabezpieczenia.
NietrzeŸwi rowerzyœci zostali
zatrzymani na terenie gminy Dobra;
13 kwietnia - na drodze Dobropole
- Dobra Boles³aw Ch. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym z wynikiem 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 14 kwietnia w
Krzemiennej Andrzej G. jecha³ na
motorowerze te¿ w stanie nietrzeŸwym.
Osobê poszukiwana przez wymiar sprawiedliwoœci policjanci
zatrzymali w £obzie na ul. S³owackiego. Jerzy Ch. zgodnie z nakazem
zostanie przewieziony do Zak³adu
Karnego.
W sobotê rano na drodze Wêgorzyno - Winniki dosz³o do kolizji
drogowej. Kieruj¹cy samochodem
Renault Clio mieszkaniec Wêgorzyna, podejmuj¹c manewr skrêtu w
lewo, nie upewni³ siê, ¿e ma wolny
przejazd i zderzy³ siê z samochodem Opel Astra, którego kierowca,
obywatel Niemiec, akurat wykonywa³ manewr wyprzedzania. Na
szczêœcie nikomu nic powa¿nego
siê nie sta³o.

Policjant, który mi
pomóg³ - V edycja
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Ogromne znaczenie ma reakcja
policjantów na wezwanie do „awantury domowej” - jeœli jest dobrze
przeprowadzona, a dalsze dzia³ania
konsekwentne, to mo¿e byæ pocz¹tkiem koñca dramatu w rodzinie. Od
ponad 15 lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”, jako organizacja
pozarz¹dowa, przygl¹da siê dzia³aniom Policji w tym obszarze i wie,
¿e coraz czêœciej osoby pokrzywdzone mówi¹ pozytywnie o pracy
policjantów - œwietnie wykonuj¹cych swoje obowi¹zki i konsekwentnie stosuj¹cych procedury
prawne. Takich policjantów chc¹
nagradzaæ i popularyzowaæ ich postawy w ca³ym œrodowisku Policji.
Celem tego konkursu jest:
- podkreœlenie roli policjantów
w systemie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie;
- wsparcie policjantów podejmuj¹cych wzorowe dzia³ania i osobiœcie zaanga¿owanych w pomoc
osobom krzywdzonym;
- zwiêkszenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych dzia³añ w tym obszarze;
- promowanie postaw i umiejêtnoœci dobrze s³u¿¹cych ochronie
ofiar przemocy w rodzinie.
Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu dostêpnym na stronach internetowych : www.szczecin.kwp.gov.pl oraz www.policjant.niebieskalinia.pl mog¹ zg³aszaæ osoby indywidualne, organizacje oraz instytucje. Konkurs ten
bêdzie trwa³ do 31 maja 2012 i mana
celu wy³onienie do wyró¿nienia 5
policjantów.
(kp)

Bezpieczny senior w £obzie
W £obeskim Domu Kultury
odby³o siê spotkanie z osobami
starszymi w ramach programu
prewencyjnego „Bezpieczny Senior”.
Na spotkanie zostali zaproszeni
seniorzy z gminy £obez. G³ównym
organizatorem tego przedsiêwziêcia byli przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy w ramach Œwiatowego
Dnia Zdrowia przedstawili zasady
prawid³owego ¿ywienia osób starszych.
Policjantka w swoim wyst¹pieniu zwróci³a szczególn¹ uwagê na
bezpieczeñstwo osób starszych, s³abych i samotnych. Omówi³a najczêœciej pope³niane przestêpstwa na
szkodê takich w³aœnie osób, w tym
dzia³anie metod¹ na tzw. wnuczka.
Istotne by³o tak¿e wskazanie innych
zagro¿eñ i przedstawienie sposobów radzenia sobie w trudnych sy-

tuacjach, korzystania z pomocy
s³u¿b mundurowych.
Ka¿dy uczestnik spotkania
otrzyma³ od policjantki materia³y
prewencyjne, ulotki, torby w ramach programu „Bezpieczny Senior”.
Organizatorzy spotkania zaprosili tak¿e pani¹ Ninê Szubê, która
omówi³a zalety nowego sportu nordic walking, który mog¹ bez
w¹tpienia uprawiaæ i starsze osoby.

Po tych oficjalnych wyst¹pieniach zaprezentowa³y siê dzieci z
grupy „Ma¿oretki” oraz zespó³
„Uœmiech” sk³adaj¹cy siê z seniorów œpiewaj¹cych bardzo ró¿ny repertuar.
Takie spotkania, w których
uczestnicz¹ ró¿ne osoby i przedstawiciele ró¿nych instytucji pokazuj¹ naszym seniorom, ¿e nam
wszystkim zale¿y na ich bezpieczeñstwie.
(kp)
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Konkurs
wielkanocny
podsumowany

(RESKO). W Centrum Kultury w Resku podsumowano konkurs wielkanocny pod has³em
„Pisanki, kraszanki, stroiki i
kartki wielkanocne”.
Konkurs skierowany by³ do
przedszkolaków oraz uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i doros³ych. Jury wysoko ocenia³o prace
przede wszystkim za samodzielnoœæ
i wk³ad osobisty wykonawcy, a tak¿e
za walory artystyczne i estetyczne.
Nagrody i wyró¿nienia
otrzymali:
Kategoria przedszkole:
I miejsce: Mi³osz Jurzysta SP
£osoœnica, II m. Martyna Harasiuk
Przedszkole Miejskie w Resku, III
m. Maciej Gwizd SP £osoœnica.
Wyró¿nienie: Szymon Paluszkiewicz SP £osoœnica, Witold Ilgiewicz Przedszkole Miejskie w Resku
Kategoria kl. I-III:
I miejsce: Milena £a¿ewska
Œwietlica Lubieñ Dolny, II m. Julia
Kozicka kl. II SP Starogard, III m.
Mateusz Czarnecki kl. I SP £osoœni-

ca, wyró¿nienie: Oliwia Sa³apata
Ko³o Plastyczne Centrum Kultury,
Malwina B³ach Ko³o Plastyczne
Centrum Kultury, Zosia Walczykiewicz Ko³o Plastyczne Centrum Kultury, Katarzyna Burek Ko³o Plastyczne Centrum Kultury, Dominika
Golas kl. I SP Starogard.
Kategoria: IV-VI
I miejsce: Weronika Gr¹dek
kl.VI a SP Resko, II m. Natalia Jakubów kl.IV SP £osoœnica, III m. Jakub Bodys kl. V SP £osoœnica, wyró¿nienie: Magdalena Klik kl.VI b
SP Resko, Marcin Majchrzak kl. V
sp Starogard, Micha³ Klik kl. IV
Ko³o Plastyczne Centrum Kultury,
Anna Grymuza kl. VI a SP Resko,
Kategoria: Gimnazjum, Szko³y
Ponadgimnazjalne, Doroœli
I miejsce: Sylwia Gr¹dek kl.I d
Gimnazjum Resko, II m. Justyna
Smykla kl. I Gimnazjum Resko, III
m. Adam ¯urawik kl. I d Gimnazjum
Resko. Wyró¿nienie: Wies³aw Pomiñski Dom Pomocy Spo³ecznej w
Resku, Wiktoria Janowska Gimnazjum Resko Nikola Romaszko
Œwietlica Lubieñ Dolny Palulina
Mazurek Gimnazjum Resko. (o)

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

