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Zmar³
Policjanci studzili rozgrzane na moich
g³owy weselników
oczach,
nikt nie
Musimy pozyskaæ klienta,
udzieli³
bo samo nic siê nie stworzy
mu
Rozmowa
pomocy
z Sylwi¹ Banaœ,
prezes Stada
Ogierów w £obzie
oraz prezes
LOT Powiatu
£obeskiego.

IV TURNIEJ GWIAZDECZEK OLIMPIJSKICH
Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym
by³a aren¹ wspó³zawodnictwa sportowego dla najm³odszych
uczniów szkó³ podstawowych pod nazw¹
IV Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich.
CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Policjanci studzili rozgrzane
g³owy weselników
W miniony pi¹tek nie oby³o siê bez interwencji policji
podczas wesela, jakie odbywa³o siê w lokalu Retro
przy Hali Sportowej w £obzie. Po godzinie 22.00
anonimowy mê¿czyzna zg³osi³ szarpaninê przed
lokalem. Na miejsce uda³y siê dwa samochody
policyjne – jeden oznakowany, drugi nie.
Policjanci na miejscu zastali
przed hal¹ szarpaninê, w której
uczestniczy³o kilkanaœcie osób, a
wszystko przez... nieporozumienie
pomiêdzy dwoma mê¿czyznami o
kobietê.
Mundurowi wezwali do uspokojenia, jednak gdy proœby s³ow-

ne nie dawa³y rezultatu, u¿yto bardziej wymownych argumentów, w
które wyposa¿eni s¹ policjanci.
U¿yto w tym celu zarówno gazu
³zawi¹cego, jak i policyjnych pa³ek. Te argumenty poskutkowa³y i
policjanci uspokoili towarzystwo.
Najbardziej
zaanga¿owanego

Do Rady Powiatu £obeskiego
Na rêce Przewodnicz¹cego Rady
Pana Marka Kubackiego.

nale¿y uznaæ za powa¿ne zaniedbanie urzêdników Starosty. S¹ to pisma informacyjne do burmistrzów,
które w ogóle nie informuj¹ o trybie
postêpowania. Równie¿ nie poinformowano, ¿e bêd¹ prowadzone
prace zwi¹zane z przeklasyfikowaniem dzia³ek. Na stronach innych
starostw mo¿na znaleŸæ prawid³owe
og³oszenia, dla przyk³adu og³oszenie o modernizacji zamieszczone
przez Starostê Wodzis³awskiego

Dotyczy: modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach powiatu ³obeskiego
Zwracamy siê do radnych powiatu ³obeskiego z wnioskiem o
spowodowanie przeprowadzenia
kontroli i zbadania rzetelnoœci
wykonania modernizacji, przeprowadzonej w ramach projektu PL
0467, jaki realizowa³ Starosta
£obeski oraz Geodeta Powiatowy
wspólnie z Zwi¹zkiem Celowym
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Nasz wniosek uzasadniamy tym,
¿e po zapoznaniu siê z informacj¹
Geodety Powiatowego z dnia 09
lutego br, a tak¿e opisem projektu
PL 0467, Opini¹ Prawn¹ z dnia 19
marca 2012 roku oraz opiniami
mieszkañców wyra¿onymi na sesji
Rady Miejskiej w Wêgorzynie w
dniu 15 marca br., mamy powa¿ne
w¹tpliwoœci, czy modernizacja zosta³a wykonana zgodnie z procedurami nakazanymi przez prawo. A w
szczególnoœci:
1. Uwa¿amy, ¿e zawiadomienia o modernizacji z dnia
21.10.2010 oraz 19.10.2010 wywieszone na tablicy og³oszeñ starostwa oraz gmin s¹ ogólnymi informacjami, niespe³niaj¹cymi wymogów og³oszenia o rozpoczêciu prac
geodezyjnych. Z zawiadomieñ tych
absolutnie nie wynika tryb postepowania zwi¹zanego z modernizacj¹,
na co wskazuje siê w Opinii Prawnej.
Mieszkañcy gmin, po przeczytaniu takich zawiadomieñ nie byli w
stanie zorientowaæ siê o skali operacji i skutkach modernizacji, co

2. Uwa¿amy, ¿e zmianê klasyfikacji u¿ytków z B-R na B grunty
mieszkaniowe przeprowadzono
niezgodnie z dzia³aniem 3 projektu
PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja
informacji o budynkach na terenie
województwa zachodniopomorskiego”, poniewa¿ w tym dzia³aniu
w punktach od 3. 1 do 3.5 nie ma w
ogóle mowy o przeklasyfikowaniu
dzia³ek. W zwi¹zku z tym mamy
pytanie, na jakiej podstawie przeklasyfikowano dzia³ki, dlaczego
geodeci nie kontaktowali siê z
wszystkimi w³aœcicielami dzia³ek
oraz czy tak przeprowadzona modernizacja jest wa¿na.
3. Uwa¿amy, ¿e realizuj¹c projekt PL 0467 starostwo nie wykona³o prawid³owo dzia³ania 6, które
obejmowa³o spotkania informacyjne oraz publikacje o projekcie w
prasie lokalnej. Na to zadanie zaplanowano w projekcie oko³o 30 tysiêcy z³otych. Z naszej wiedzy wynika,
¿e w gminie Wêgorzyno nie odby³o
siê ¿adne spotkanie informacyjne
na terenie wiejskim oraz nie ukaza³a
siê ¿adna publikacja w prasie lokalnej. Zatem na co wydano te zaplanowane 30 tysiêcy? Jeœli te dane
potwierdz¹ siê, to mo¿na postawiæ
zarzut, ¿e Zwi¹zek Celowy nie wykona³ prawid³owo projektu, co za

mê¿czyznê i kobietê, o który rozpocz¹³ siê spór, odwieziono do
domu. Najbardziej agresywni
uczestnicy zdarzenia zostali spisani przez policjantów. Teraz, jeœli siê przyznaj¹, grozi im kara
grzywny, a jeœli nie – sprawa zostanie skierowana do s¹du z art. 51
o zak³ócenie ³adu i porz¹dku publicznego, albowiem rzecz dzia³a
siê po godzinie 22.00. Skoñczy siê
tylko na tym, albowiem w zdarzeniu nikt nie poniós³ ¿adnych obra¿eñ, nie uskar¿a³ siê na ¿adne bóle
i nie potrzebowa³ pomocy medycznej; nie zosta³o te¿ zniszczone mienie.
op
skutkowa³o kompletnym brakiem
informacji, zaskoczeniem mieszkañców i uderzeniem wysokimi podatkami. Administracja powiatowa
w tym przypadku ca³kowicie zlekcewa¿y³a interes wielu mieszkañców powiatu.
4. Jak¹ rolê w operacji modernizacji odegrali pracownicy urzêdów gmin oraz dlaczego geodeci
pos³u¿yli siê wykazami sporz¹dzonymi przez urzêdników gmin. Uwa¿amy, ¿e jest to niedopuszczalne,
poniewa¿ wykonawcami modernizacji by³y firmy, które wygra³y
przetarg i powinni samodzielnie
wykonaæ zadanie. Urzêdnicy w
gminie za biurka sporz¹dzili wykazy budynków jako dokument
„Mapa wywiadu terenowego”. Czy
mo¿na to uznaæ jako prawid³owe
wykonanie zg³oszenia pracy geodezyjnej, przyjêtej nastêpnie przez
Starostê do zasobu. Uwa¿amy, ¿e
dokumentacjê, jaka pos³u¿y³a do
modernizacji Ewidencji Gruntów i
Budynków, powinna zbadaæ w³aœciwa kontrola, czy nie zosta³y naruszone standardy techniczne obowi¹zuj¹ce w geodezji.
W zwi¹zku z powy¿szym wnioskujemy do Rady Powiatu o spowodowanie kontroli wykonanej modernizacji w mieœcie Wêgorzynowszystkie obrêby oraz Gmina Wêgorzyno - wszystkie obrêby przez
jednostkê nadrzêdn¹ nad Geodet¹
Powiatowym, to jest przez Wojewódzkiego Geodetê, jako organ
uprawniony.
Antoni Moroz, Maria S³awska
radna Rady Miejskiej w Wêgorzynie, Wies³awa Kuczyñska so³tys wsi
Chwarstno, gmina Wêgorzyno.
Do wiadomoœci: Starosta £obeski, Rada Miejska + Burmistrz Gminy Wêgorzyno, Media Lokalne.
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Sesja Rady
Miejskiej
w £obzie
(£OBEZ) Radni zbior¹ siê na
obradach w œrodê, 25 bm., o godz.
11., w Urzêdzie Miejskim w
£obzie.
Na pocz¹tku bêdzie blok informacyjny: o stanie dróg i ulic oraz organizacji ruchu drogowego w gminie, a tak¿e o stanie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. W tym
punkcie informacje przedstawi¹ komendanci: Policji, Stra¿y Miejskiej,
PPSP i OSP oraz burmistrz.
Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ w sprawach: zmian w bud¿ecie; ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onka OSP;
okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami
gminy; wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych oraz uchwalenia Kodeksu
Etycznego Radnych.
W koñcowej czêœci burmistrz
poinformuje o swojej pracy w marcu. Radni i mieszkañcy bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i wnioski, a
nastêpnie wys³uchaj¹ odpowiedzi
na nie.
(r)
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Nie bêdzie funduszu so³eckiego
w gminie Radowo Ma³e
(RADOWO MA£E) Ustawa
o funduszu so³eckim z dnia
dnia 20 lutego 2009 roku
okreœla sposób prowadzenia
gospodarki finansowej
so³ectw w ramach bud¿etu
gminnego. Jej celem by³o
wzmocnienie so³ectw. W
gminie Radowo Ma³e takie
fundusze by³y, jednak zmieni
siê to od 2013 roku.
Uchwalenie Ustawy o Funduszach So³eckich mia³o na celu
wzmocnienie so³ectwa, bêd¹cego
najmniejsz¹ jednostk¹ pomocnicz¹
gminy. Potrzeby spo³ecznoœci so³ectw mo¿na efektywnie zaspakajaæ
na poziomie ni¿szym ni¿ poziom
gminy, w³aœnie na poziomie so³ectwa. Wa¿ne jest zapewnienie so³ectwom instrumentów rozwoju. Jednym z takich instrumentów jest fundusz so³ecki.
Przez ostatnie trzy lata fundusze
so³eckie w gminie Radowo Male
funkcjonowa³y. So³tysi optymistycznie przyjêli tê uchwa³ê, pieni¹dze przeznaczano na potrzeby
mieszkañców, a projekt wykorzystania funduszy by³ skrzêtnie omawiany na zebraniach so³eckich. Budowa boisk, upiêkszanie wsi, doposa¿ania placów zabaw, czy te¿ tworzenie nowych, organizacja lokalnych imprez, to tylko niektóre po-

mys³y, na które so³ectwa wykorzystywa³y pieni¹dze. Prawd¹ jest, ¿e
fundusz by³ swoist¹ szans¹ na
wzmocnienie siê wsi. I z tej szansy
bardzo dobrze korzystano.
W³adze gminy najczêœciej uzasadniaj¹ rezygnacjê z wyodrêbnienia funduszu so³eckiego bud¿etowymi oszczêdnoœciami. So³ectwa
mog¹ byæ w tym wypadku pokrzywdzone. Gdy w bud¿ecie gminy nie
ma wyodrêbnionego funduszu so³eckiego, pieni¹dze dla miejscowoœci wiejskich trafi¹ do ogólnej puli
bud¿etu. Œrodki te wiêc nie bêd¹
przeznaczane dla konkretnej wsi,
tylko tam, gdzie wójt i rada zdecyduj¹, podejmuj¹c odpowiednie
uchwa³y.
Niezale¿nie, od tego, ile wynosi³
fundusz na dan¹ wieœ, by³ potrzebny. Mo¿na by³o przeznaczyæ te pieni¹dze, na upiêkszanie wsi, boisko,
czy na festyn. Mimo ¿e nie by³y to
du¿e sumy, mo¿na by³o za nie za³atwiæ wiele potrzebnych spraw a
mieszkañcy najlepiej wiedz¹ czego
najbardziej potrzeba w danej miejscowoœci. Powsta³ przecie¿ w naszej miejscowoœci piêkny kompleks
boisk. Szkoda, ¿e funduszu w przysz³ym roku nie bêdzie – mówi³
mieszkaniec Radowa Wielkiego.
W przysz³orocznym bud¿ecie
gminy nie zostan¹ wydzielone pieni¹dze, o których przeznaczeniu
zdecyduj¹ mieszkañcy wsi. Rada
Gminy w Radowie Ma³ym na ostat-

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Dobrej szuka „Asystenta
Rodziny”
(GMINA DOBRA) Na stronie
biuletynu informacji publicznej Gminy Dobra pojawi³a siê informacja o
naborze na wolne stanowiska „Asystent Rodzinny”.
Asystentem rodziny mo¿e byæ osoba, która posiada wykszta³cenie wy¿sze
na kierunku pedagogika, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna.
Wymogi spe³nia tak¿e osoba posiadaj¹ca wykszta³cenie wy¿sze na dowolnym kierunku uzupe³nione szkoleniem
z zakresu pracy z dzieæmi lub rodzin¹ i
udokumentuje co najmniej roczny sta¿
pracy z dzieæmi, rodzin¹ lub studiami
podyplomowymi obejmuj¹cymi zakres
programowy szkolenia. Kandydat mo¿e
tak¿e posiadaæ wykszta³cenie œrednie i
szkolenie z zakresu pracy z dzieæmi lub
rodzin¹, a tak¿e udokumentuje co naj-

mniej 3-letni sta¿ pracy z dzieæmi lub
rodzin¹. Dodatkowo od kandydata wymaga siê posiadania prawa jazdy i w³asnego samochodu, umiejêtnoœci ³atwego nawi¹zywania kontaktów oraz pracy
w zespole, kandydat powinien tak¿e
cieszyæ siê nieposzlakowan¹ opini¹.
Wymagane dokumenty nale¿y z³o¿yæ do 30 kwietnia 2012 roku. (op)

niej sesji podjê³a uchwa³ê o niewyodrêbnianiu funduszu so³eckiego w
bud¿ecie gminy na 2013 rok. Zrezy-

gnowano z funduszów so³eckich po
3 latach jego funkcjonowania w
gminie.
PJ

Miastowi - nie zaœmiecajcie

Ju¿ od d³u¿szego czasu zamierza³am napisaæ parê s³ów o
„porz¹dkach”, jakie zostaj¹ po
wolnych dniach nad jeziorem
Woœwin.
To, co zostawiaj¹ tzw. mia-

stowi, przechodzi ludzkie pojêcie. Na dowód tego do³¹czam
kilka zdjêæ, które zrobi³am po
ostatnim ciep³ym „weekendzie”.
Strach pomyœleæ, co bêdzie dalej.
Pozdrawiam, J.W.
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Ustalili plan sieci i granice obwodów
publicznych szkó³ podstawowych
(RESKO) W zwi¹zku z reorganizacj¹ szkó³ podstawowych w
gminie, radni podjêli uchwa³ê w
sprawie ustalenia planu sieci oraz
granic obwodów publicznych
szkó³ podstawowych.
W gminie Resko od nowego
roku szkolnego tj. 1 wrzeœnia 2012
roku bêd¹ funkcjonowa³y tylko
dwie szko³y podstawowe. Szko³a
Podstawowa w Starogardzie i Szko³a Podstawowa w Resku z fili¹ w
£abuniu Wielkim i £osoœnicy.
1) do obwodu Szko³y Podstawowej w Resku nale¿¹ uczniowie:
- miasto Resko (klasy I-VI)
- uczniowie z miejscowoœci
wiejskich (klasy I-VI): Bezmoœcie,
Dorowo, £abuñ Ma³y, Lubieñ dolny, Lubieñ Górny, £ugowina, Piaski, Policko, Prusim, S³owikowo,
Smólsko, Œwiekotki, Œwiêcichowo i
Trzaski oraz uczniowie
- uczniowie z miejscowoœci
wiejskich (klasy IV, V, VI): Godziszewo, Iglice, Komorowo, Luboradz, £abuñ Wielki, £osoœnica,
£osoœniczka, Mi³ogoszcz, Mokronos, Orzeszkowo, Por¹bka, S¹pólko, Sienno, Siwkowice, Sto³¹¿ek,

Sosnowo, Tacza³y i ¯erzyno.
- filia w £abuniu Wielkim
(uczniowie klas I, II, III), miejscowoœci: Iglice, Komorowo, Luboradz, £abuñ Wielki, Mokronos,
Orzeszkowo, Por¹bka i Sto³¹¿ek.
- filia w £osoœnicy (uczniowie
klas I, II, III, oraz oddzia³ przedszkolny), miejscowoœci: Godziszewo, £osoœnica, £osoœniczka, Mi³ogoszcz, Sienno, Siwkowice, S¹pólko, Tacza³y i ¯erzyno.
2) do obwodu Szko³y Podstawowej w Starogardzie nale¿¹ nastêpuj¹ce miejscowoœci: Gardzin, Gozdno, Krosino, £agiewniki, Mo³stowo, Naæmierz, Potuliny, Przemys³aw, Stara Dobrzyca, Sosnowo,
Sosnówko i Starogard.
Proponowana zmiana sieci
szkó³ podstawowych oraz granic
obwodów jest nastêpstwem podjêcia przez Radê Miejsk¹ w Resku
uchwa³y w sprawie przekszta³cenia
Szkó³ Podstawowych w £abuniu
Wielkim oraz £osoœnicy, w szko³y
filialne o strukturze organizacyjnej
obejmuj¹cej klasy I-III wraz z
odzia³em „0”, organizacyjnie podporz¹dkowanych Szkole Podstawowej w Resku.
PJ

Sieæ przedszkoli uzupe³niona
o punkt w Starogardzie
(RESKO) Rescy radni na
ostatniej sesji Rady Miejskiej
podjêli uchwa³ê w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddzia³ów przedszkolnych w
szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê. Sieæ ta zosta³a uzupe³niona o nowy oddzia³.
Sieæ publicznych przedszkoli i
oddzia³ów przedszkolnych prowadzonych przez gminê Resko zosta³a
uzupe³niona o punkt przedszkolny
w Starogardzie przy Szkole Podstawowej.
Ponadto gmina w nowym roku
szkolnym (od 1 wrzeœnia 2012 roku)
bêdzie prowadzi³a Przedszkole
Miejskie w Resku i oddzia³y przedszkolne znajduj¹ce siê w filiach
Szko³y Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku tj. w
£abuniu Wielkim i £osoœnicy.
Dzienny wymiar zajêæ w punkcie przedszkolnym w Stargardzie

bêdzie wynosi³ od 5 do 8 godzin, a
w tym realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Punkt bêdzie czynny od poniedzia³ku do pi¹tku, prócz dni
œwi¹tecznych przypadaj¹cych w dni
robocze. Zajêcia bêd¹ prowadzone
przez ca³y rok szkolny prócz ferii
zimowych i wakacji letnich. Maksymalnie w punkcie zostanie przyjêtych 30 dzieci. Us³ugi œwiadczone
przez ten punkt przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego bêd¹
bezp³atne.
Do punktu przedszkolnego w
Starogardzie bêd¹ przyjmowane
dzieci w przedziale wiekowym 3-5
lat, zamieszka³e na terenie gminy
Resko. W pierwszej kolejnoœci bêd¹
przyjmowane dzieci osób znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji
socjalno-bytowej, nastêpnie pozosta³e wolne miejsca obsadzone zostan¹ wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ.
Piotr Jachym

Firma „Igmat”
zajmie siê trawnikami

(RESKO)
Rozstrzygniêto
przetarg nieograniczony, którego
przedmiotem jest us³uga polegaj¹ca na koszeniu trawników na
terenie miasta Resko.
£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).
Do przetargu stanê³o 9 firm, a w
toku postêpowania nie wykluczono
¿¹dnego z wykonawców ani nie
odrzucono ¿adnej oferty. Z powiatu
³obeskiego zg³osi³y siê trzy firmy
(dwie z gminy Resko i jedna z
£obza). Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³ pan Krzysztof Œliwiñski, w³aœciciel firmy „Igmat” z Policka, gm.
Resko. Cena wybranej oferty to 143
040,60 z³ brutto.
PJ
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Bêdzie zmiana stawek
podatku od nieruchomoœci
(WÊGORZYNO) W czwartek,
26 kwietnia br., o godz. 16.30 odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Przed podjêciem uchwa³ na sesji
zostan¹ przedstawione nastêpuj¹ce
informacje i sprawozdania:
a) Sprawozdanie z realizacji
„Programu wspó³pracy Gminy Wêgorzyno z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego za rok 2011”.,
b) Informacja z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii w 2011 r., c) Ocena zasobów
pomocy spo³ecznej na rok 2011 dla
gminy Wêgorzyno, d) Informacja
Burmistrza z dzia³alnoœci miêdzy
sesjami (ustna).
Nastêpnie radni podejm¹ uchwa³y w sprawach: 1) zmiany bud¿etu i
wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany Uchwa³y Nr X/T03/2011
Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia
27 paŸdziernika 2011 roku w sprawie
okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci; 3) szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za
us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêœciowego lub
ca³kowitego zwolnienia z op³at, jak
równie¿ trybu ich pobierania; 4)
nadania Statutu Oœrodka Pomocy

Wydarzenia z ubieg³ego tygodnia
W pierwszych dniach tygodnia policjanci odnotowali trzy kolizje drogowe, zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych oraz osoby poszukiwane przez
wymiar sprawiedliwoœci.
Pierwsza z kolizji mia³a miejsce w
poniedzia³ek, oko³o godz. 20.15, na
drodze Zagórzyce - £obez, gdzie kieruj¹cy samochodem Audi mieszkaniec
Bonina, wykonuj¹c manewr wymijania, zderzy³ siê z samochodem VW
Passat. Jak siê potem okaza³o, kierowca
Audi by³ nietrzeŸwy. Badanie wykaza³o
1,29 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Pozosta³e dwie kolizje mia³y miejsce we wtorek rano. O godz. 6.50 w
£obzie, na ul. Komuny Paryskiej, kieruj¹cy samochodem marki Opel £ukasz
F., bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, wyje¿d¿aj¹c z parkingu uderzy³ w samochód marki Ford.
Podobna kolizja mia³a miejsce w
Resku na ul. Woj. Polskiego, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Scania,
mieszkaniec £abunia Wielkiego, podczas cofania uderzy³ w Forda.
Trzeci nietrzeŸwy kieruj¹cy zosta³
zatrzymany przez policjantów z Wêgorzyna. Mariusz G. jecha³ na rowerze w
stanie nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o

Spo³ecznej; 5) wyra¿enia zgody na
nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa nieruchomoœci gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej; 6)
wyra¿enia zgody na zniesienie
wspó³w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w BrzeŸniaku 8
gm. Wêgorzyno; 7) wyra¿enia zgody
na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 709/4, 709/5, 709/6,
709/7, 709/8, 709/9, 709/10, 709/11,
709/12, 709/13 po³o¿onych w obrêbie nr 2 Wêgorzyna; 8) zmiany
uchwa³y Nr XIV/148/2012 Rady
Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 15
marca 2012 r. w sprawie przyjêcia
programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t; 9) uchylaj¹ca
uchwa³ê w sprawie wy³apywania
bezdomnych zwierz¹t na terenie
gminy.
(op)
0,46 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Trzy osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwoœci trafi³y ju¿ do Zak³adu Karnego: Ireneusz B., Krzysztof
K. oraz £ukasz K. bêd¹ odbywali kary
pozbawienia wolnoœci.
Zdarzenia z weekendu
Ten weekend by³ wyj¹tkowo spokojny. Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów, stwierdzili
uszkodzenie samochodu oraz ustalili
trzech sprawców kradzie¿y.
Andrzej J., nietrzeŸwy rowerzysta,
zosta³ zatrzymany przez policjantów z
Dobrej w pi¹tek, przed godzin¹ 20., w
Krzemiennej. Drugiego nietrzeŸwego
rowerzystê zatrzymali mundurowi z
£obza rano w niedzielê. Czes³aw W., lat
39, jecha³ na rowerze z wynikiem 0,45
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W nocy z 21/12 kwietnia 2012 r. w
Starogardzie nieznany sprawca uszkodzi³ samochód Suzuki Vitara, podpalaj¹c kurtkê le¿¹c¹ na siedzeniu kierowcy. Spaleniu uleg³ fotel, kierownica,
tunel zmiany biegów. Straty wynosz¹
2.000 z³.
W Troszczynie Jan K., Daniel B. i
Piotr L. zabrali metalow¹ pokrywê pojemnika na œmieci, wczeœniej odcinaj¹c
j¹. Straty to 250 z³ na szkodê ZUK w
Nowogardzie.

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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Dzwoni³am po pomoc o godz. 0.47, a lekarz przyjecha³ o 7.45

Zmar³ na moich oczach,
nikt nie udzieli³ mu pomocy
(£OBEZ). W poniedzia³ek do naszej redakcji
przysz³a roztrzêsiona mieszkanka £obza.
Z jej relacji wynika³o, ¿e mimo wzywania
pomocy medycznej do ciê¿ko chorego ojca,
nikt na wezwanie nie zjawi³ siê. Ojciec zmar³
w nocy bez udzielenia pomocy medycznej,
aczkolwiek nie zabrak³o ze strony lekarza
dobrych rad, typu - by w³o¿yæ ró¿aniec
w d³onie mê¿czyzny, mimo i¿ umieraj¹ca
osoba nie by³a katolikiem.
- Po pó³nocy zobaczy³am, ¿e
mój ojciec blednie i przestaje oddychaæ - relacjonuje mieszkanka
£obza. - O godz. 0.44 zadzwoni³am na pogotowie, ale us³ysza³am,
¿e mam zadzwoniæ na Waryñskiego, do opieki nocnej i œwi¹tecznej.
O 0.47 zadzwoni³am tam. Lekarz
zacz¹³ coœ krêciæ, powiedzia³am,
¿e jeœli nie ma samochodu, to po
niego przejadê. Zgodzi³ siê. Obudzi³am syna i ruszyliœmy po lekarza. Ju¿ jednak o 0.55 doktor oddzwoni³ do mnie i powiedzia³,
¿eby nie przyje¿d¿aæ, bo on nie
przyjedzie do ojca. Wróciliœmy siê.
Po co mia³am jechaæ, kto by nas
tam wpuœci³? O godzinie 0.59 wykona³am telefon do pielêgniarki,
która tatê prowadzi³a, ¿eby poda³a
mi telefon do lekarza rodzinnego,
bo z tego wszystkiego zapomnia³am. Jednak nie budzi³am ju¿ lekarza. Ojciec zmar³. Zadzwoni³am do
niego o 7.00 rano. Powiedzia³ mi,
¿e nie jego obowi¹zkiem jest
stwierdzenie zgonu tylko lekarza,
który mia³ dy¿ur, je¿eli rzeczywiœcie tak by³o. A sk¹d ja mogê wiedzieæ, skoro siedzê przy cz³owieku
i widzê, ¿e coœ siê dzieje? Proszê,
¿eby przyjechali, a ka¿dy odmawia, bo cz³owiek ma 86 lat i choruje na serce, to ju¿ nie trzeba do
niego jechaæ. Bo tak zrobili. Gdy
zadzwoni³am do lekarza rodzinnego, ten zadzwoni³ do prze³o¿onego
lekarza, który mia³ dy¿ur nocny. Po
tym wykona³am nastêpny telefon
do lekarza na Waryñskiego, powiedzia³am, ¿e jego obowi¹zkiem
by³o przyjechaæ, nie czekaæ na nic.
Odpowiedzia³, ¿e ma 12 godzin na
wystawienie karty zgonu. Spyta³am go wtedy, kto ten zgon stwierdzi³? Ja? Nie znaj¹c siê? Czy ja jestem lekarzem? W koñcu powie-

dzia³, ¿e przyjedzie. Czeka³am na
niego przed domem od godziny
7.00 do 7.45. O 8.00 koñczy³ dy¿ur,
wiêc przyjecha³ do mnie po drodze
do domu, do Szczecina. Przyjecha³
i napisa³ mi kartkê, na której nie ma
przyczyny zgonu. Jest stwierdzenie zgonu o 7.45, gdzie cz³owiek
mi na oczach umiera³ po pó³nocy i
nikt mi nie potrafi³ pomóc. Pogotowie wysy³a³o mnie na Waryñskiego, z Waryñskiego lekarz nie
chcia³ przyjechaæ i tak to wygl¹da³o. Mia³am ju¿ doœæ. Na karcie informacyjnej nawet nie podpisa³
siê, tylko postawi³ parafkê. Powiedzia³am mu, ¿eby przystawi³ piecz¹tkê, abym wiedzia³a, z kim mia³am w ogóle do czynienia. Powiedzia³, ¿e jego obowi¹zkiem nie jest
stawianie piecz¹tki. Za¿¹da³am,
aby poda³ mi w takim razie numer
lekarza, dopiero wtedy napisa³
wszystko, w tym nazwisko. Powiedzia³am mu rano: „Przyje¿d¿a pan
do £obza wyspaæ siê na dy¿urach,
a ludzie umieraj¹ na oczach rodziny, najbli¿szych? Jak tak mo¿na? I
pan ma teraz mi czelnoœæ w oczy
spojrzeæ?” Zacz¹³ przepraszaæ, ¿e
taka sytuacja zaistnia³a. Co mi z
tych przeprosin? Powiedzia³am
mu, ¿e w ogóle nie powinien byæ lekarzem. To jest nie do pomyœlenia.
Ojciec by³ na kroplówkach, przychodzi³y pielêgniarki, pielêgnowa³y go albo my siedzieliœmy na
zmianê, mieliœmy podzielone godziny. Tato od pó³ roku le¿a³.
Umar³ nie wiadomo kiedy. Zobaczy³am, ¿e robi siê blady, tak jakby
nie oddycha³. Dzwoniê po pomoc
i nikt mi pomóc nie chcia³. Kompletnie. Byæ mo¿e, ¿e umar³ o
godz. 1.00. Nie wiem. Ich obowi¹zkiem by³o przyjechaæ i stwierdziæ, a nie on przyje¿d¿a o 7.45 i

tak¹ kartê mi wystawia. Przecie¿ to
jest poni¿ej krytyki, ¿eby napisaæ
takie rzeczy na karcie! Bez podania przyczyny zgonu. Za¿¹da³ ode
mnie karty ojca leczenia, ostatniej
karty informacyjnej. Po co mu teraz te karty? Powiedzia³, ¿e lekarz
rodzinny powinien przyjechaæ do
takiego pacjenta i zobaczyæ co jest,
bo on go zna. Jak mo¿na coœ takiego powiedzieæ, ¿e lekarz nie zna
pacjenta i mu pomocy nie udzieli?
Lekarz jest od tego, by przyjecha³
i stwierdzi³, co mu jest, a nie czyta
z karty. Co mu to da³o? Nic nie
napisa³, bo nie wiedzia³ co. Ojciec
do rana by³ ca³y fioletowy, musia³am go w ³ó¿ku trzymaæ do rana,
nie mog³am nawet grupy wezwaæ,
by wywieŸæ go z domu do zimnego, bo nie mia³am dokumentów.
Przesiedzieliœmy ca³¹ noc w ciep³ym pomieszczeniu nad nieboszczykiem, bo jak by³ chory, to paliliœmy, ¿eby mia³ cieplutko ca³y
czas. A lekarz do mnie o 1.00 w
nocy, kiedy ja by³am taka wystraszona, powiedzia³: „Niech pani go
umyje, ubierze, niech pani mu ró¿aniec do rêki da.” Ludzie! Normalnie nie mog³am, ojciec jest innowierc¹, a ja mam mu ró¿aniec do
rêki dawaæ? To jest lekarz? To jest
konowa³! Gdy przyjecha³, to zajrza³ mu na brzuch, przekrêci³ na
bok, a ojciec ca³y fioletowy by³.
Wiadomo, ¿e jak dosta³ zawa³u, to
zsinia³. Lekarz prze¿egna³ siê i
powiedzia³ „Spoczywaj w pokoju”. No ksi¹dz, a nie lekarz! Ju¿
wtedy najbli¿si z rodziny przyszli
i patrzyli ze zdziwieniem na to, co
on robi. Pierwszy raz coœ takiego
mia³am. Nigdy nie myœla³am, ¿e
cz³owiek mo¿e w taki sposób
odejœæ. Bez udzielenia mu pomocy. Nie wiem czyim obowi¹zkiem
by³o najpierw przyjechaæ, moim
zdaniem – pogotowia, a nie sobie
lekcewa¿yæ i wysy³aæ mnie na
Waryñskiego. Je¿eli taka sytuacja
by³a, pogotowie ode mnie taki telefon odebra³o, to ju¿ powiadomiæ
jego ewentualnie, skoro nie chcieli
jechaæ, a nie mi ka¿¹ wydzwaniaæ.
Ja po nocy wydzwania³am po lekarzach, po pielêgniarkach, ¿eby cokolwiek siê dowiedzieæ. Na pogotowiu powiedzieli mi, ¿e to jest
lekarz dy¿urny, który, gdy rzeczywiœcie coœ siê dzieje musi przyjechaæ i stwierdziæ to, a on przyjecha³
o 7.45, jak siê wyspa³, nie o 1.00 w

nocy. Nie wiedzia³am co mam robiæ w nocy. Jest mi przykro, ja
¿ycia ojcu ju¿ nie uratujê, ale niech
to bêdzie przestroga dla innych,
niech ten cz³owiek zachowuje siê
jak lekarz, a nie... Nie wiem jak go
nazwaæ. T³umaczy³ siê, gdy ju¿
przyjecha³, ¿e akumulator mu siê
zepsu³, przecie¿ ja chcia³am po
niego przyjechaæ, co on takie g³upoty opowiada? Mówi¹, ¿e nie
udzielaj¹ pomocy i to jest prawda.
M³odzi ludzie gin¹ przez ich g³upotê. Mój tato ju¿ prze¿y³, mêczy³
siê ju¿, by³ chory na serce, ja to
wszystko wiem, ale nie mo¿na tak
traktowaæ ludzi. Ca³y czas mam
wyrzuty sumienia, ¿e gdyby przyjechali, to mo¿e jeszcze by ¿y³.
Tato by³ ju¿ s³aby, ale ¿eby tak
potraktowaæ sprawê, to jest raz, ¿e
przykre i nie do pomyœlenia. Tak
siê nie postêpuje z cz³owiekiem.
Nie traktuje siê tak cz³owieka, aby
dziecko mia³o patrzeæ, jak ojciec
kona i nie mog³o mu pomóc – powiedzia³a ³obzianka.
Pogrzeb odby³ siê w poniedzia³ek, w poniedzia³ek te¿ mieszanka
£obza otrzyma³a wszystkie konieczne dokumenty od lekarza rodzinnego. Wynika³o z nich, ¿e
przyczyn¹ œmierci by³a niewydolnoœæ kr¹¿eniowo oddechowa.
O zdanie na temat zachowania
pogotowia pytaliœmy równie¿
rzecznika pogotowia ratunkowego. Czekamy na odpowiedŸ. Do tej
sprawy jeszcze powrócimy.
Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest taka oto informacja:
Dy¿ury POZ - noc¹ i w œwiêta.
Wyjazdowa opieka lekarska i
pielêgniarska – rejony zabezpieczenia.
W razie koniecznoœci, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielêgniarka realizuj¹ œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej opieki w domu chorego.
Wezwania telefoniczne, w tym
dotycz¹ce œwiadczeñ udzielanych
przez pielêgniarkê w ramach ci¹g³oœci leczenia, s¹ realizowane - w
celu sprawnego ich wykonania,
przez w³aœciwy punkt nocnej i
œwi¹tecznej pomocy POZ, zgodnie
z obszarem zabezpieczenia.
£obez NZOZ „Ana-Lek” ul.
Waryñskiego 1, Tel. 720 137 212
Gminy: Dobra, £obez, Radowo
Ma³e, Resko, Wêgorzyno.
MM
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Przychodnia w by³ej
Biedronce ju¿ na wakacje?

(£OBEZ). Od pewnego czasu
trwaj¹ prace remontowe w obiekcie po by³ej Biedronce przy ul.
Orzeszkowej w £obzie. Byæ mo¿e
ju¿ w okresie letnim ulokuj¹ siê
tam lekarze, którzy w tej chwili
przyjmuj¹ w budynku przychodni.
Siedem podmiotów, które przenios¹ siê do obiektu przy ul. Orzeszkowej, nanosz¹ jeszcze swoje sugestie do projektu.
Przypominamy, ¿e obiekt przychodni zosta³ wydzier¿awiony
przez szpital w Gryficach. Dyrektor
szpitala Jacek Pietryka zaproponowa³ lekarzom dzier¿awê swoich
gabinetów na dotychczasowych
warunkach, z podpisaniem umów na
10 lat. Problem jednak polega na
tym, ¿e dyrektor w umowach z pod-

miotami zawar³ ró¿ne rodzaje warunków wypowiedzenia. Ci, na których dyrektorowi zbytnio nie zale¿a³o, maj¹ w umowie koniecznoœæ
miesiêcznej umowy, natomiast ci,
na których zale¿a³o – czyli w³aœnie
POZ-y, które chc¹ opuœciæ budynek
przychodni – maj¹ koniecznoœæ
wypowiedzenia umowy dzier¿awy
z pó³rocznym wyprzedzeniem. Przy
za³o¿eniu, ¿e lekarze chcieliby wyprowadziæ siê ju¿ w lipcu-sierpniu,
taki zapis jest nieco k³opotliwy. Jednak lekarze, postawieni w³aœciwie
pod œcian¹, nie mieli innego wyjœcia
i takie umowy podpisali.
Na razie w obiekcie po by³ej
Biedronce konieczne jest skucie
posadzki i to jest zadanie jako
pierwsze do wykonania, nim rozpoczn¹ siê prace remontowe. MM

Poprawiaj¹ akustykê
w hali sportowo
–widowiskowej w £obzie

(£OBEZ) Z pocz¹tkiem kwietnia rozpoczê³a siê adaptacja akustyczna budynku hali sportowo –
widowiskowej w £obzie. Prace
maj¹ byæ zakoñczone z koñcem
maja br.
Projekt architektoniczny i konstrukcyjny zawiera³ analizê czterech rozwi¹zañ technicznych.
£obeska gmina wybra³a wariant IV
(zalecany), obejmuj¹cy adaptacjê
sufitu - 100 proc. powierzchni
(1420 mkw.) i adaptacjê œcian
szczytowych - 50 proc. powierzchni
(360 mkw).
Studio projektowe „Digitronic”
w opracowanej specyfikacji technicznej zauwa¿y³o, ¿e ³obeska hala
charakteryzuje siê bardzo z³ymi
parametrami akustycznymi - wykazuje bardzo d³ugie czasy pog³osu.
Oprócz tego kierunki akustyczne w
hali s¹ w du¿ej mierze zale¿ne od
obecnoœci osób na widowni.

CMYK
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Dziêki wariantowi IV, który zosta³ wybrany przez urzêdników,
obni¿eniu ulec ma czas pog³osu,
który jest g³ównym problemem hali.
Poprawiæ ma siê tak¿e wspó³czynnik zrozumia³oœci mowy w ca³ym
zakresie czêstotliwoœci akustycznej.
Hala po modernizacji ma zapewniaæ wysoki komfort pracy i
kwalifikowaæ siê do stosowania nag³oœnienia elektroakustycznego. W
proponowanym wariancie zyskano
stabilnoœæ parametrów akustycznych - w niewielkim stopniu zale¿n¹
one od obecnoœci publicznoœci na
widowni.
Ze wzglêdu na odbywaj¹ce siê
zajêcia lekcyjne w hali ustalono termin wykonania zamówienia w okresie do 31.05.2012 r. £¹czny koszt
adaptacji akustycznej budynku hali
sportowo-widowiskowej w £obzie
to oko³o 400 tys. z³otych.
(op)
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Szkolne spotkania z teatrem

W Gimnazjum w Resku, podczas tegorocznych rekolekcji
wielkopostnych - 3 kwietnia,
odby³ siê po raz dwunasty Szkolny Przegl¹d Teatralny.
G³ównym celem tak prowadzonej edukacji pozalekcyjnej jest:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów teatrem,
- inspirowanie m³odzie¿y do
kszta³towania umiejêtnoœci czytania sztuki teatru oraz
wspó³pracy w zespole,
- stymulowanie twórczej aktywnoœci uczniów,
- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych teatrem.
W bie¿¹cym roku szkolnym
mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku. Uczniowie pod czujnym okiem polonistki - pani Lidii
Bieleckiej-Jahnz, zaprezentowali
dwie sztuki kabaretowe, by³y nimi
adaptacje sceniczne znanych dramatów: „Balladyna” oraz „Romeo i
Julia”. Przybli¿enie lektur szkolnych w krzywym zwierciadle bardzo podoba³o siê widowni. Ponadto
dowcipne dialogi i zabawne sytuacje wprowadzi³y publicznoœæ w
pogodny nastrój.
M³odzi aktorzy z liceum niekiedy musieli przerywaæ swoje kwestie, by ucich³y œmiechy widowni.
Licealiœci byli czêsto nagradzani
gromkimi brawami. Na scenie bawili nas: Kacper Adamcewicz, Natalia
Czaban, Mateusz Deuter, Maria
Dziuba, Piotr Kobielak, Konrad
Lewicki, Justyna Choroszko, Nicol
Fabisiak, Kamil Oleszkiewicz, Karolina Procak, Maria Przyby³ek,
Maciej Turczyñski, Marcin Zawadzki.
Klasa I C - gimnazjum, która po
raz pierwszy wyst¹pi³a na scenie
szkolnej, zaprezentowa³a siê w
sztuce pod tytu³em „S¹siedzkie porachunki”. Zosta³y tu ukazane w zabawny sposób relacje, panuj¹ce
miêdzy ludŸmi mieszkaj¹cymi bli-

sko siebie. Niestety jak to w ¿yciu
bywa zawsze znajdzie siê, ktoœ kto
zak³óca mi³e s¹siedztwo. Na szczêœcie m¹droœæ zwyciê¿a i k³opoty
zostaj¹ za¿egnane. Sztuka bawi³a
ciekawymi dialogami i trafnymi
puentami. Dope³nieniem ca³oœci by³
œwietnie dobrany podk³ad muzyczny. Uczniów przygotowa³a do wystêpu pani El¿bieta Kuc. Najm³odszymi aktorami na szkolnej scenie
byli: Monika Babak, Paulina Mazurek, Jakub Matul, Anita Lipska,
Anita Puch, Ewelina Kowalewska,
Monika Uldynowicz, Daniel Zawiœlak, £ucja £achmanowicz, Konrad
Wojtal.
Uczniowie klas II nale¿¹cy do
zespo³u teatralnego w gimnazjum,
po prezentacji Dziadów cz.II zapragnêli zmierzyæ siê z l¿ejszym repertuarem i przedstawili publicznoœci

trzy skecze kabaretowe. Pierwszy w
formie monologu opowiada³ o tym,
czym tak naprawdê jest kabaret. W
tej roli zobaczyliœmy Monikê Bia³y.
Kolejny przedstawi³ perypetie cz³owieka, który w sklepie chce dokonaæ prostej czynnoœci - kupiæ drzwi.
Jednak¿e sprzedawca poprzez nat³ok informacji i pytañ, doprowadza
do tego, ¿e kupuj¹cy wychodzi ze
sklepu z kwitkiem. Trzeci dotyczy³
rozgrywek sportowych, w których
siatkarki nie umia³y poradziæ sobie
na boisku, mimo usilnych wskazówek trenera. W skeczach wyst¹pili:
Monika Bia³y, Klaudia Bakunowska, Oskar £adziñski, Jakub Majcher. Uczniów przygotowywa³a
pani Joanna Murat.

uczniowie gimnazjum i liceum
stworzy³a mi³¹, przyjazn¹ atmosferê, dziêki czemu trema mniej dawa³a siê we znaki m³odym aktorom.

Wszystkie zespo³y by³y dobrze
przygotowane do prezentacji, publicznoœæ, w sk³ad której wchodzili

Joanna Murat, nauczycielka
jêzyka polskiego w Gimnazjum
w Resku.

Mam nadziejê ¿e uczestnictwo
w XXII Szkolnym Przegl¹dzie Teatralnym by³o dla m³odzie¿y okazj¹
do skonfrontowania swoich dokonañ z osi¹gniêciami kolegów, zainspirowa³o do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowañ teatrem
i sztuk¹ aktorsk¹ oraz dostarczy³o
wielu mi³ych wra¿eñ.
Serdecznie zapraszam, m³odzie¿ i nauczycieli przygotowuj¹cych uczniów, do udzia³u w kolejnej
edycji Szkolnego Przegl¹du Teatralnego.

Przegl¹d Teatralny w Szkole
Podstawowej w Resku
(RESKO) W Centrum Kultury w Resku odby³ siê 17 kwietnia
br. XVIII Przegl¹d Teatralny, a
bohaterami dnia byli mali aktorzy z klas II i III oraz IV i V Szko³y
Podstawowej.
W pierwszej kategorii wyst¹pi³o
piêæ zespo³ów, opiekunami by³y
panie wychowawczynie klas nauczania zintegrowanego: Renata
Gajdzis (przygotowa³a dwa przedstawienia; goœcinnie wyst¹pi³o tak¿e ko³o teatralne), Jolanta Grygiel,
Beata Madej, Aleksandra Kurdziel.
W drugiej kategorii wyst¹pi³y
cztery zespo³y, przygotowane przez
panie - wychowawczynie klas
czwartych i pi¹tych: Martê Znajewsk¹, Katarzynê Kujawê, Annê
Bartkowiak, Lucynê Seredyñsk¹.
Na widowni obecni byli wszyscy
uczniowie z kl. I-VI, wraz z opiekunami, nie zabrak³o równie¿ rodzi-

ców, którzy ogl¹dali swoje pociechy
na scenie.
Decyzj¹ jury, wytypowane zosta³y trzy zespo³y, które reprezentowa³y szko³ê w Powiatowym Przegl¹dzie Teatralnym 19 kwietnia br.:
Kl. III a z przedstawieniem:
Misja zaczarowanej rybki (opiekun

p. J. Grygiel) - tu szczególnie doceniono walory edukacyjne - aspekt
ekologiczny;
Kl. III b - W krainie bajek (opiekun p. B. Madej);
Kl. V b - Z³otow³osy ch³opiec z
gwiazd (opiekun p. A. Bartkowiak).
Gratulujemy!
(szk)
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Wêgorzynianin w piosence na Euro 2012
Do koñca tego tygodnia trwa
bitwa pomiêdzy amatorami i
gwiazdami muzyki, o to, którego
wykonawcy piosenka zostanie
szlagierem Polskiej Reprezentacji podczas Euro 2012.
Konkurs na HIT BIA£O-CZERWONYCH zosta³ zorganizowany
przez Radio Zet i na stronie w³aœnie
tego radia mo¿na g³osowaæ na ulubione utwory. Jednoczeœnie mo¿na
walczyæ o cenne nagrody, takie jak
bilety na mecz otwarcia Mistrzostw
i 11 oryginalnych meczowych strojów Reprezentacji Polski wraz z
oficjalnymi pi³kami Nike Seitiro.
W bitwie o przebój dla polskiej
reprezentacji bierze udzia³ tak¿e zespó³ CHEMIA, w którym to wokalist¹ i frontmanem jest £ukasz Drapa³a. £ukasz spêdzi³ swoje dzieciñstwo w Wêgorzynie i obecnie mo¿na go czêsto spotkaæ w powiecie

³obeskim, gdzie odwiedza swoj¹
rodzinê.
£ukasz jest równie¿ wspó³autorem proponowanego przez Chemiê
utworu - „Jedyne czego chcê”.
G³osowanie odbywa siê na stronie radia Zet (radiozet.pl) w dziale
konkursy.
Zespó³ CHEMIA to coraz bardziej znana formacja rockowa, ale
nie tylko w naszym kraju. Po wystêpach na Top Trendy, Seven Festival,
Sylwestrze w Polsacie czy Lato z
Radiem promuj¹cego p³ytê Chemia
„O2”, zespó³ zosta³ zauwa¿ony
przez promotorów w Niemczech i
Kanadzie. Zespó³ zagra³ tam ju¿ kilka koncertów, a w niedalekiej przysz³oœci s¹ tam planowane trasy koncertowe (np. z H-Blockx) oraz
uczestnictwa w festiwalach. Chemia w³aœnie powróci³a z Vancouver,
gdzie nagrywa³a swoje najnowsze
utwory w jednym z najlepszych do

tego stworzonych miejsc na œwiecie
- The Warehouse Studio, którego
w³aœcicielem jest sam Bryan
Adams. Nagrany materia³ - jak
mówi¹ tamtejsi promotorzy - ma
szansê podbiæ rynek amerykañski. Z
kolei w Niemczech najnowsz¹ informacj¹ jaka obiega œwiat jest to, ¿e
zespó³ CHEMIA jest pierwszym i
jak dot¹d jedynym polskim zespo³em, który znalaz³ siê na muzycznej
sk³adance mistrza Bundesligi - Borussi Dortmund.
Na naszym podwórku, te¿ o
Chemii coraz g³oœniej - zostali wybrani drug¹ nadziej¹ polskiego rocka w magazynie Teraz Rock, p³yta
O2 zosta³a wybrana drug¹ najlepsz¹
p³yt¹ rockow¹ 2011 wed³ug portalu
WP.PL, a ich przebój „Damy radê”
mo¿na us³yszeæ codziennie w radio
Zet. Na ¿ywo bêdzie mo¿na zobaczyæ zespó³ na naszych rodzimych
najwiêkszych festiwalach i impre-

zach. Wiêcej informacji na stronie
www.chemiasound.com i na ich
stronie www.facebook.com/chemiasound.
op

X Miêdzypowiatowy Konkurs Piosenki
i Poezji Angielskiej
(ŒWIDWIN) Fina³ jubileuszowego konkursu, w którym wziêli
równie¿ udzia³ uczniowie z naszego powiatu, odby³ siê 12 kwietnia
br. w sali widowiskowej Œwidwiñskiego Zamku.
Celem MKPiPA jest umo¿liwienie uczniom zaprezentowania znajomoœci jêzyka angielskiego, umiejêtnoœci wokalnych i recytatorskich
oraz zmotywowanie ich do dalszego doskonalenia.
Uczestnictwo w zmaganiach fina³owych zadeklarowa³y szko³y
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z
powiatów œwidwiñskiego i ³obeskiego. Wyst¹pi³o 28 uczestników,
którzy startowali w dwóch kategoriach: piosenka (poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny) oraz wiersz.
Pomys³odawc¹ i corocznym organizatorem Konkursu Piosenki i
Poezji Angielskiej jest Magdalena
Dembicka, nauczyciel jêzyka angielskiego z Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie.
W jury, sk³adaj¹cym siê z trzech
grup oceniaj¹cych, zasiedli nauczyciele jêzyka angielskiego, oceniaj¹cy znajomoœæ jêzyka (grupa I), muzykalnoœæ i dykcjê (grupa II) oraz
prezencjê i ogólne wra¿enie artystyczne (grupa III).
Jako pierwsza wyst¹pi³a na scenie Stella Litwin z Gimnazjum im.

Kazimierza Górskiego w Resku z
piosenk¹ Leonarda Cohena „Hallelujah”, któr¹ zaœpiewa³a a cappella.
Ostatni¹ uczestniczk¹ tegorocznego konkursu by³a Paula Zatoñ z ZSR
CKP w Œwidwinie, która zaprezentowa³a wiersz „Ready to kill” Carla
Sandbury'ego. W miêdzyczasie wys³uchaliœmy wiele piêknych piosenek i recytacji. W tym roku szczególnym powodzeniem cieszy³y siê
utwory z repertuaru Adele.
Zupe³nie inny charakter mia³
utwór rockowy zespo³u Blue Ties z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie (na zdjêciu). M³odzi muzycy zaprezentowali œwidwiñskiej
widowni utwór „I love rock and roll”
i zebrali gromkie brawa.
Obrady jury by³y burzliwe, ostatecznie jednak wydano werdykt,
przy czym jeden z jurorów zg³osi³
votum separatum. Oto lista laureatów:
Kategoria - piosenka, poziom
ponadgimnazjalny
Miejsce I - Marta Kruczkowska,
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Œwidwinie
Miejsce II - Justyna Barañska,
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie
Miejsce III - Ewa Drewiankowska, Zespó³ Szkó³ Rolniczych CKP
w Œwidwinie

Kategoria - piosenka, poziom
gimnazjalny
Miejsce I - nie przyznano
Miejsce II - Kinga Miksza i Kamila Mañka, Publiczne Gimnazjum
w Œwidwinie
Miejsce II - Pawe³ Wierucki,
Gimnazjum Publiczne w Brze¿nie
Miejsce III - Karolina Pszczo³a,
Gimnazjum w S³awoborzu
Kategoria - wiersz
Miejsce I - Paula Zatoñ, Zespó³
Szkó³ Rolniczych CKP w Œwidwinie
Miejsce II - Angelika Bogacz,
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Œwidwinie

Miejsce III - Agnieszka Dziuba,
Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku
Wyró¿nienie - za wyj¹tkowe
umiejêtnoœci wokalne przyznano
Patrycji Jaremko z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie.
Nagrodê Publicznoœci otrzymali: ¯aneta Szygenda, Ewa Drewiankowska i Pawe³ Wierucki.
Po og³oszeniu wyników odby³o
siê tak¿e losowanie nagród - niespodzianek dla publicznoœci oraz dodatkowych nagród dla uczestników
z okazji Jubileuszu 10-lecia Konkursu.
Anna Samulak
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Musimy pozyskaæ klienta, bo samo
nic siê nie stworzy
Rozmowa z Sylwi¹ Banaœ, prezes Stada Ogierów w £obzie oraz prezes LOT
Powiatu £obeskiego.
- Jest pani osob¹ przyby³¹ z zewn¹trz, proszê powiedzieæ, jak
postrzega Pani te tereny pod k¹tem mo¿liwoœci rozwoju turystycznego. Jakie walory ziemi
³obeskiej zas³uguj¹ na uwagê?
- Stado zosta³o zakupione w
2009 roku. Od tego czasu zaczêliœmy funkcjonowaæ na terenie ³obeskim. Na sta³e jednak mieszkam tu
od roku. Uwa¿am, ¿e jest to piêkny
teren. Mamy przepiêkne lasy, wyznaczon¹ jedn¹ z najd³u¿szych tras
konnych w Polsce: £obez – Bia³y
Bór. Turyœci tu przyje¿d¿aj¹cy bardzo doceniaj¹ lasy, agroturystyki, w
których œpi¹, s¹ bardzo zadowoleni.
Staramy siê utrzymaæ w czystoœci
szlaki konne, które s¹ po naszej stronie. Myœlê, ¿e mamy czym siê pochwaliæ. Dziêki temu piêknu mamy
turystów z Polski i z zagranicy. Trzy
razy w sezonie przylatuje do nas,
aby pojeŸdziæ konno, turysta ze Stanów Zjednoczonych. Robi wêdrówki po lesie, s¹ to weekendowe rezerwacje. Dziêki temu, ¿e Œwiêtoborzec usytuowany jest w takim, a nie
innym miejscu, mamy kontrakty z
niemieckimi firmami turystycznymi. W sensie turystów kontraktowych wiêkszoœæ turystów jest z Niemiec. Mamy podpisane umowy z
biurami turystycznymi z Niemiec.
Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e s¹ to
ludzie, którzy kiedyœ tu mieszkali,
albo maj¹ tu rodziny, lub znajomych.
- 15 maja Stado bêdzie mia³o 3
lata pod nowym szyldem. Ile turystów w ci¹gu roku odwiedza Stado?
- W zesz³ym roku odwiedzi³o nas
6,5 tysi¹ca turystów z Niemiec, w
tym roku przyjedzie do nas na zwiedzanie 9 tysiêcy turystów z Niemiec.
To nie s¹ turyœci, którzy spêdzaj¹ u
nas czas z noclegiem i wy¿ywieniem
i s¹ u nas 24 godziny na dobê. To s¹
turyœci, którzy chc¹ przyjechaæ zobaczyæ to miejsce – na zwiedzanie.
To jest wa¿ne - chc¹ nas ogl¹daæ.
- W jaki sposób reklamujecie
siê?
- Wiêkszoœæ firm pamiêta star¹
historiê Stada. Wczeœniej wspó³pracowa³o bardzo du¿o firm szwedzkich i dzisiaj te¿ mamy zapytania.
Na razie jesteœmy na etapie rozmów
i ustalania pewnych kwestii. Bardzo
du¿o turystów i du¿ych firm tury-

stycznych pamiêta £obez sprzed lat.
Reklamujemy siê w niemieckich
gazetach turystycznych, odzywaj¹
siê do nas i pytaj¹ czy jest mo¿liwoœæ wspó³pracy, zwiedzania, przyjazdu i obejrzenia wczeœniej obiektów i terenu. Po dwóch latach odbudowy Stado progresuje. Jest te¿
strona internetowa, która zachêca,
dziêki temu ludzie dowiaduj¹ siê, ¿e
Stado w koñcu wysz³o z marazmu i
po latach zaczê³o funkcjonowaæ.
Dzisiaj nie prowadzimy noclegów,
ale mam nadziejê, ¿e nasz s¹siad
nied³ugo otworzy hotel. Dziêki
temu bêdzie to jeszcze szerzej rozumiana turystyka. W powiecie na razie nie ma hoteli, które by³yby w
stanie przyj¹æ przyk³adowo 60 osób
na raz.
- Najd³u¿sza trasa wiedzie do
Bia³ego Boru, ale zapewne te¿ goœcie korzystaj¹ z innych, krótszych tras. Czy s¹ problemy zwi¹zane z przejezdnoœci¹ niektórych
z nich?
- Nadleœnictwo wyznaczy³o trasy konne. Nie ma problemów, prócz
jednego. K³opot polega na tym, ¿e
na trasie ze Œwiêtoborca do Bonina
trzeba przejechaæ na drug¹ stronê
drogi wojewódzkiej. Jest tu spory
ruch samochodowy, wiêc stwarza to
niebezpieczeñstwo dla dzieci. Tutaj
przyda³oby siê ograniczenie prêdkoœci, pasy – cokolwiek co ograniczy³oby prêdkoœæ i zwiêkszy³o bezpieczeñstwo ruchu.
- Jak¹ now¹ propozycjê bêdzie
mia³o Stado zarówno dla swoich
goœci, jak i mieszkañców £obza?
- W maju otwieramy klub bilardowy, bêdzie znajdowa³ siê w budynku po lewej stronie przy wjeŸdzie. Ma funkcjonowaæ przez piêæ
dni w tygodniu. Bêdzie otwarty dla
ka¿dego. Jesteœmy nastawieni na
imprezy zorganizowane, nie mo¿na
na to patrzeæ tak jak przed laty, ¿e
obiekt jest zamkniêty, do którego
nie mo¿na wejœæ i popatrzeæ sobie,
czy dzieci nie mog¹ pog³askaæ koniki i sobie pozwiedzaæ. Obiekt jest
otwarty dla ka¿dego. Rozmawia³am
z wieloma ludŸmi, którzy od lat
mieszkaj¹ w £obzie, i nigdy nie byli
w Stadzie. Dodatkowo na terenie
Stada powstanie restauracja w by³ej
kuŸni. Mam nadziejê, ¿e otworzymy
j¹ jeszcze w tym roku. Ona równie¿
bêdzie otwarta dla wszystkich. Tam

jest wiêkszy problem, bo to wiêkszy
obiekt. Restauracja ma byæ na 120
osób. Obecnie s¹ prowadzone
¿mudne prace konserwatorskie.
- Zosta³a pani prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Jaki by³ powód przyst¹pienia do
niej, jakie korzyœci bêdzie mia³o z
tego tytu³u Stado?
- Jest to jedyna organizacja turystyczna, jaka jest w powiecie ³obeskim. Nie spodziewa³am siê, ¿e zostanê prezesem LOT-u, by³am tym
bardzo zaskoczona. Przyst¹piliœmy,
jako Stado, teraz bêdziemy przystêpowaæ jako stowarzyszenie, poniewa¿ skorzystamy z tego, tak samo
jak ka¿dy, kto przyst¹pi do LOT-u.
Do organizacji mo¿e przyst¹piæ
osoba fizyczna, stowarzyszenia,
przedsiêbiorcy i gminy. Przede
wszystkim chodzi o to, aby ró¿ne
sfery turystyczne zaczê³y ze sob¹
œciœle wspó³pracowaæ. Trzeba braæ
przyk³ad z Zachodu. Jeœli przyje¿d¿a do mnie klient, a ja nie mam
miejsca, to dzwoniê do tego, z którym wspó³pracujê i proszê o przyjêcie moich klientów. To nie mo¿e byæ
tak, ¿e mamy ze sob¹ walczyæ. My
mamy siê wspieraæ i wspólnie dzia³aæ. Wtedy bêdzie mo¿liwy sukces i
bêdziemy mogli siê czymœ pochwaliæ. Uda³o nam siê dostaæ REGON,
bêdziemy mieli NIP. Zarz¹d podj¹³
decyzjê o wst¹pieniu do starostwa o
siedzibê LOT-u. Teraz toczone s¹
sprawy organizacyjne, myœlê, ¿e w
po³owie roku bêdziemy ju¿ ruszali,
abyœmy zd¹¿yli chocia¿ w czêœci na
ten sezon letni. Wszystkich przed-

siêbiorców zwi¹zanych z turystyk¹
namawiam do przyst¹pienia do
LOT-u. Gdy bêdziemy mogli ju¿
pozyskiwaæ pieni¹dze i stawaæ do
konkursu, bêdziemy spotykali siê z
przedsiêbiorcami, aby poznaæ ich
oczekiwania. To ma byæ dzia³alnoœæ
gospodarcza na zasadzie biura turystycznego, nie na zasadzie wydawania trzech folderów w ci¹gu roku, bo
tym nie przyci¹gniemy turystów do
£obza w ¿aden sposób.
Przyk³adowo bêdzie piêciu
przedsiêbiorców nastawionych na
turystykê wodn¹, trzech – nastawionych na konie. Musimy wiêc po³¹czyæ si³y i znaleŸæ wspólny punkt
odniesienia, na którym mo¿emy
wszyscy skorzystaæ.Mo¿emy robiæ
wycieczki pomiêdzy stadami, modernizacjê trasy jeŸdzieckiej dziêki
dofinansowaniu. Musimy siê skonsolidowaæ. Do konkursu nie mo¿e
stan¹æ jeden przedsiêbiorca, to ma
byæ wspólna korzyœæ. Jeœli z ka¿dej
bran¿y bêdzie po kilka zainteresowanych osób, to musimy sprostaæ oczekiwaniom wszystkich, którzy przyst¹pi¹ do LOT-u. Tak samo mówiê o
gminach, bo gminy chc¹ promowaæ
turystykê. Myœlê, ¿e spotkanie odbêdzie siê w maju po zawodach ogólnopolskich w Stadzie. Bêdziemy wysy³aæ oficjalne zaproszenia, mamy listê, którzy przyst¹pili, jak i osób fizycznych, którzy chc¹ w tym kierunku coœ robiæ i rozwijaæ siê.
Niczego nie musimy wymyœlaæ,
sztucznie pompowaæ. Mamy historiê, ona jest wa¿na. Tego nie mo¿na
kupiæ za ¿adne pieni¹dze, mo¿na
nam tego zazdroœæ. Tego w Polsce w
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ró¿nych miejscach nie ma. Mo¿na
sobie kupiæ albo wybudowaæ najnowszy hotel SPA za kilka czy kilkadziesi¹t milionów z³, tylko nie ma
siê tej historii, a to moim zdaniem
jest dzisiaj bezcenne i z tego mo¿emy byæ dumni, jeœli chodzi o £obez.
- Czego wobec tego brakuje w
£obzie, aby turystyka mog³a siê
rozwijaæ?
- Podstawowej infrastruktury turystycznej, takiej jak: dobry hotel,
dobra restauracja. Nie oszukujmy
siê, jeœli chcemy przyci¹gn¹æ tu turystów, to klient musi gdzieœ iœæ spaæ
i gdzieœ iœæ zjeœæ. Dzisiaj takiej infrastruktury nie ma, ale powstaje.
W³adze lokalne powinny to doceniæ, ¿e coœ siê dzieje. To bêd¹ nowe
miejsca pracy, nowi turyœci.
- Mówi pani o du¿ej infrastrukturze zale¿nej od inicjatywy
prywatnej. Czego jednak brakuje
ze strony gminnej? Co Urz¹d
mo¿e zrobiæ, aby przedsiêbiorcom ³atwiej by³o rozwin¹æ skrzyd³a na polu turystyki?
- Myœlê, ¿e jest za ma³a pomoc
gminy. Nie mo¿emy oczekiwaæ od
turysty, aby nas znalaz³. My sami
musimy go pozyskaæ. Nie mo¿emy
walczyæ ze sob¹, tylko wspólnie
dzia³aæ, aby jak najwiêksz¹ rzeszê
turystów tu przyci¹gn¹æ. Nie mo¿emy byæ konkurencj¹ dla siebie, ale
konkurencj¹ dla innego regionu.
Gminy mog¹ zrobiæ du¿o. Tutaj nie
ma opisanych zabytków, nie ma
piêknych map, wyznaczonych tras.
Jest Biuro Informacji Turystycznej
w £obzie, ale nie oszukujmy siê, czy
to biuro jest otwarte w sobotê i niedzielê? Nie, a potencjalny klient
przyje¿d¿a na weekend. Nie przyje¿d¿a od poniedzia³ku do pi¹tku do
godz. 15.00. W jaki sposób mo¿e
wiêc pozyskaæ informacjê na temat
turystyki w powiecie?
- Kolejnymi produktami turystycznymi s¹ jeziorka oraz Rega.
Nie ma jednak przystani, ³awek,
zadaszeñ, wyznaczonych miejsc
na ogniska, toalet...
- Rega i jeziora to te¿ jest gotowy
produkt. Nie musimy niczego wymyœlaæ. Mamy, jako LOT, zaj¹æ siê
ma³¹ architektur¹. Bêdziemy sk³adali wnioski o ró¿nego typu oznakowania. Chcemy pokazaæ ludziom
przeje¿d¿aj¹cym przez £obez, ¿e
jest tu coœ wartego zobaczenia, ¿e s¹
zabytki. ¯eby ktoœ, kto przeje¿d¿a
przez miasto, przeczyta³ reklamê,
która bêdzie dla niego interesuj¹ca,
aby tutaj wróci³. By nie by³o na takiej zasadzie, jak jest teraz, ¿e ludzie przeje¿d¿aj¹ przez £obez i niczego interesuj¹cego nie zauwa¿aj¹. Musimy pozyskaæ klienta, bo
samo nic siê nie stworzy.
- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha

INFORMACJE
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PAULINKO, MICHA£KU, ASIU, PAWE£KU!!!
OPANUJ STRES PRZED MATUR¥!!!
Stres egzaminacyjny. Znienawidzony koszmar. Dopada w drodze
na salê egzaminacyjn¹ b¹dŸ niemi³osiernie drêczy ju¿ od wielu tygodni.
W najwczeœniejszych momentach sprawia, ¿e zasycha w ustach,
poc¹ siê rêce, a – co najgorsze – w
g³owie panuje kompletna pustka.
Choæ trudno w to uwierzyæ, stres nie
mieszka w zakamarkach szkolnych
korytarzy. To Ty przynosisz go ze
sob¹ na egzamin i kszta³tujesz jego
nasilenie. Je¿eli zatem uznasz, ¿e
nie tylko matura, ale i Ty sam jesteœ
odpowiedzialny za to, co w zwi¹zku
z ni¹ prze¿ywasz, mo¿esz zacz¹æ
przejmowaæ kontrolê nad stresem.
Nie ma strategii efektywnych
dla ka¿dego i w ka¿dej sytuacji.
Poni¿sze sugestie musisz wypróbowaæ sam. Zacznij od dziœ!

dzin spêdzonych przed ksi¹¿kami
przek³ada³a siê na otrzyman¹ ocenê
z egzaminu.
5. Pomna¿aj swoje zasoby – zasoby to wszystkie twoje w³aœciwoœci biologiczne, psychologiczne i
spo³eczne, które chroni¹ Ciê przed
stresem i pomagaj¹ w efektywnym
zmaganiu siê z nim. Dbaj zatem o
zdrowie. B¹dŸ dobry dla siebie. Pielêgnuj zwi¹zki z bliskimi Ci ludŸmi.
Przyjrzyj siê swoim doœwiadczeniom i zamiast obwiniaæ siê za dotychczasowe pora¿ki, przeanalizuj
ich przyczyny.
Co mo¿esz zrobiæ, aby unikn¹æ
ich w przysz³oœci?! Jeœli dostrzegasz takie trudnoœci, z którymi nie
potrafisz sobie sam poradziæ, nie
wahaj siê zwróciæ po pomoc do specjalisty. Myœl¹c i dzia³aj¹c w ten

1. Podenerwuj siê troszkê - to
motywuje do przygotowañ. Wytrawni skoczkowie spadochronowi
odczuwaj¹ maksymalne nasilenie
lêku w dniu poprzedzaj¹cym oddanie skoku, po czym stopniowo go
obni¿aj¹. Czyni¹ to, koncentruj¹c
siê na pozytywnej motywacji do
podjêcia zadania („chcê to zrobiæ!”,
„Potrafiê to zrobiæ!”).
2. Przyjmij egzamin jako fakt
nieodwo³alny – nie uciekaj, skonfrontuj siê z nim. WyobraŸ sobie
przebieg egzaminu. Ze wszystkimi
szczegó³ami, scena po scenie, jak
rano wstajesz, przybywasz do szko³y, losujesz miejsce i czekasz a¿ rozpocznie siê matura. To jest nieprzyjemne? Odczuwasz wzrost napiêcia? Bardzo dobrze!
W ten sposób siê przygotowujesz do stawienia czo³a realnej sytuacji. Dziêki temu prze¿ycia pojawiaj¹ce siê w trakcie pewnych, majowych dni w ogóle Ciê nie zaskocz¹.
3. Opanuj panikê, zanim ona
opanuje Ciebie – jeœli mimo wszystko podczas uczenia siê dopadnie
Ciê gonitwa myœli, kr¹¿¹cych uporczywie wokó³ tezy, ¿e na pewno nie
zdam, powiedz: „STOP”! Mo¿esz
to napisaæ, nawet krzykn¹æ, wybierz
jakiœ nieruchomy punkt przed sob¹
(element krajobrazu za oknem) i
skoncentruj na nim swoj¹ uwagê.
Wykonaj kilka g³êbokich oddechów, wci¹gaj¹c powietrze przez
noc i powoli wypuszczaj ustami.
Skup siê na tym, co jest tu i teraz.
Czytaj, szukaj, próbuj! Wytrwale i z
zapa³em, a nie rozpaczliwie.
4. Ucz siê przede wszystkim
skutecznie, a nie d³ugo – nie ma
bowiem ¿adnych dowodów przemawiaj¹cych za tym, by iloœæ go-

Dla uczniów
Przed egzaminem
- Jedz owoce i warzywa, bo sprzyjaj¹
walce ze stresem.
- Unikaj ciê¿kich i sma¿onych potraw,
ostrych przypraw.
- Pij wodê mineraln¹.
- IdŸ na d³ugi spacer.
- Nie ucz siê przez ca³¹ noc.
- Mów sobie: jestem dobry, zdam.
- Nie pal papierosów, nie u¿ywaj alkoholu, narkotyków

sposób nie tylko wype³niasz deficyty we w³asnych zasobach, ale zyskujesz niezwykle cenny kapita³. Na
¿ycie. Na niekoñcz¹cy siê egzamin
dojrza³oœci.

Z£OTE RADY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZED MATUR¥

W dniu egzaminu
- Rano zrób kilka przysiadów.
- Pos³uchaj spokojnej muzyki.
- Jeœli jesteœ wierz¹cy - pomódl siê.
- Wypij coœ ciep³ego, zjedŸ œniadanie.
- Ubierz siê adekwatnie do sytuacji i
wygodnie, ¿ebyœ nie czu³ siê skrêpowany.
- WyjdŸ wczeœniej, by nie spóŸniæ siê
do szko³y.
Podczas egzaminu
- Uwa¿nie czytaj ka¿de polecenie.
- Rozplanuj czas pracy.
- Nie spiesz siê z odpowiedziami.
- Odpowiadaj œciœle i dok³adnie z poleceniami.
- Zmieniaj pozycjê siedzenia - ból
krêgos³upa utrudnia koncentracjê.
- Nie porównuj siê z innymi, to nie
wyœcig.
Przed kolejnymi egzaminami
- Pracuj przez 40 -45 minut, potem rób
5-7 minutowe przerwy.
- Najpierw ucz siê rzeczy wa¿nych,
potem mniej wa¿nych i na koñcu powtórz te istotne.
- Rób sobie nietypowe notatki, by zaanga¿owaæ do pracy obie pó³kule
mózgowe.
- Aby zapamiêtaæ tekst licz¹cy wiele
stron: pobie¿nie go przeczytaj, postaw
pytania
dotycz¹ce jego najwa¿niejszych elementów, przeczytaj jeszcze raz, ale

dok³adniej, by
znaleŸæ odpowiedzi na wczeœniejsze
pytania, streœæ poszczególne fragmenty tekstu,
ponownie przejrzyj ca³y tekst, zwróæ
uwagê na fragmenty, których nie zapamiêta³eœ.
Dla rodziców
Przed egzaminem
- Nie strasz dziecka, ¿e niezdanie egzaminu to koniec œwiata.
- Opracuj z nim plan awaryjny, np.
wybierz szko³ê policealn¹, jeœli nie
zda matury.
- Staraj siê je wspieraæ i mów, ¿e w
niego wierzysz.
- Nie obarczaj go dodatkowymi obowi¹zkami.
- Nie stwarzaj stresuj¹cych, konfliktowych sytuacji.
W dniu egzaminu
- Zrób dziecku œniadanie.
- Dopilnuj, aby zabra³o potrzebne rzeczy, m.in. legitymacjê, dowód osobisty.
- Dodaj mu otuchy, poklep po ramieniu, uœmiechnij siê.
- Wróæ do w³asnych zajêæ i nie zamartwiaj siê.
Podczas egzaminu
- Trzymaj za swoj¹ pociechê bardzo
mocno kciuki!
Przed kolejnymi egzaminami
- Wszystko w/w powtórz.
- Trzymaj za swoj¹ pociechê bardzo
mocno kciuki!
Pracownicy Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w £obzie ¿ycz¹
Wszystkim naszym maturzystom
szczêœcia, trafionych tematów i po³amania pióra!
Trzymamy kciuki!!!

opracowanie: PPP £obez
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ w £obzie. Tel. 606 233
943
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.
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 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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
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 gryficki
Sprzedam dachówki euronit ceglaste eska 696-075-099

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

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Combo Van rok
prod. 2003, poj. 1,7 D. Cena 4000 z³
do negocjacji. Faktura VAT. Tel. 501
549 818

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

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

Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240
Angielski, podstawy, gramatyka,
korepetycje. 696 075 099

tygodnik ³obeski 24.4.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Do wynajêcia w centrum £obza przy
ul. Koœcielnej ³adne mieszkanie: 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel. 791 185 332
Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na
parterze w £obzie. Tel. 91 397 50 88.
£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129 519.
Wynajmê kawalerkê w £obzie tel.
880 301 179.
Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.
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
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
55 mkw., w³asne ogrzewanie gazowe, budynek ocieplony, w £obzie.
W³asnoœciowe, II piêtro + du¿a piwnica. Tel. 663-768-427.

Powiat gryficki
P³oty ul. Osiedle 700-lecia - mieszkanie 2-pokojowe na parterze do
wynajêcia z gara¿em (na d³u¿ej).
Tel. 606 940 327.
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.

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

tygodnik ³obeski 24.4.2012 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Rozegrano Turniej Ruchu Drogowego
w Dobrej
Od wielu lat Policja promuje zachowania zmierzaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego. Tak samo jest i w tym roku.
Powiatowe eliminacje do Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym zosta³y przygotowane i przeprowadzone przez Wydzia³ Ruchu
Drogowego i oficera prasowego z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie.
W dniu 20.04.2012 r. o godz.
9.30 na terenie Szko³y Podstawowej
w Dobrej odby³y siê eliminacje powiatowe, w których uczestniczy³o
15zespo³ów z gimnazjum i z szkó³
podstawowych. Po oficjalnym rozpoczêciu turnieju m³odzi uczestnicy
przyst¹pili do rozwi¹zywania testu
wiedzy z zakresu ruchu drogowego.
Czas rozwi¹zywania testu to jedynie
40 minut. Pytania by³y ró¿ne " jak
mówi¹ sami uczestnicy" i ³atwe i
trudne. Po teœcie zawodnicy wraz z
opiekunami otrzymali s³odki poczêstunek przygotowany przez Pani¹
Burmistrz Dobrej i dyrekcjê szko³y.
Dzieci ze szkó³ podstawowych i
gimnazjum rozpoczê³y II konkurencje, któr¹ by³ przyjazd rowerem
po trasie z ró¿nymi przeszkodami.
Musieli miêdzy innymi przejechaæ
slalomem miêdzy pacho³kami, trafiæ w bramkê, przejechaæ po bie¿ni.
Nie by³o to ³atwe zadanie i wiele
uczestników pokona³o tor z minusowymi punktami. Po tej konkurencji

ka¿da dru¿yna odpowiada³a na pytania z dziedziny pomocy przedmedycznej. To zadanie ocenia³a trzyosobowa komisja, której przewodniczy³ st. sier¿. Adam Gruza - ratownik medyczny. W tym czasie komisja zlicza³a i podlicza³a punkty, które uzyska³y poszczególne zespo³y.
Po niecierpliwym oczekiwaniu
zosta³y podane wyniki turnieju.
Szko³y podstawowe
I m. Szko³a Podstawowa
z Runowa Pomorskiego
II m. Szko³a Podstawowa
z Be³cznej
III m. Szko³a Podstawowa
z Radowa Ma³ego
Gimnazja
I m. Gimnazjum z Wêgorzyna
II m. Gimnazjum z Radowa
Ma³ego
III m. Gimnazjum z £obza
Indywidualnie najlepszymi zawodnikami turnieju okazali siê;
Ewelina Kiñska ze Szko³y Podstawowej w Be³cznej oraz Micha³ Banaszak z Gimnazjum w Wêgorzynie. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Nagrody i puchary dla zwyciêzców
wrêczali w imieniu Starosty Powiatu £obeskiego wicestarosta Jan
Zdanowicz, w imieniu Burmistrz
Dobrej skarbnik gminy oraz Komendant Komendy Powiatowej Po-

licji w £obzie.
Zwyciêscy otrzymali bardzo
atrakcyjne nagrody m.in. zegary,
namioty, ksi¹¿ki, zestawy plastyczne, torby i plecaki, które zosta³y
ufundowane przez licznych sponsorów wspieraj¹cych to przedsiêwziêcie.
Zwyciêskie zespo³y bêd¹ w
dniach 16-17 maja br. reprezentowaæ nasz powiat w Finale Wojewódzkim Turnieju.

Komenda Powiatowa Policji w
£obzie pragnie z³o¿yæ serdeczne
podziêkowania wspó³organizatorom i sponsorom imprezy. Dziêkujemy Starostwu Powiatowemu w
£obzie, Burmistrzom Wêgorzyna,
£obza, Dobrej, Reska i Wójtowi
gm. Radowo Ma³e, Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Dobrej oraz panu
Marcinowi Oœci³owskiemu z „Gazety ³obeskiej” za pomoc w organizacji turnieju.
(o)

Cenne medale zawodników z Dobrej
W dniu 18.04.2012 r. w Gryfinie
odby³y siê Fina³y Wojewódzkie
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej (szko³y podstawowe) i Wojewódzkiej
Gimnazjady (szko³y gimnazjalne)
w Biegach Prze³ajowych. W zawodach wystartowali m³odzi biegacze,
najlepsi z eliminacji 21 powiatów.
Powiat ³obeski reprezentowa³o 8
uczniów szkó³ podstawowych i 20
gimnazjalistów.
Udany wystêp zanotowali
uczniowie z placówek szkolnych z
gminy Dobra w powiecie ³obeskim,
jednoczeœnie cz³onkowie Uczniowskiego Klub Sportowego ARBOD
Dobra.
W kategorii szkó³ podstawowych na dystansie 800 m dziewcz¹t
I miejsce i z³oty medal wywalczy³a
Milena Sadowska. Zosta³a indywidualn¹ mistrzyni¹ województwa
zachodniopomorskiego w kategorii
szkó³ podstawowych. Na trasie po-

kona³a 80-osobow¹ stawkê rywalek
z przewaga kilkunastu metrów.
Drugi medal dla gminy Dobra br¹zowy wywalczy³ utalentowany i
ambitny biegacz UKS Arbod Ryszard Rzepecki, w startuj¹cy w zawodach na dystansie 1500 m. Uczeñ
doberskiego Gimnazjum uplasowa³
siê na 3. pozycji w stawce 77 zawodników.
Ponadto w biegach dla uczeniów
gimnazjum bardzo dobrze wypad³y
nastêpne dwie zawodniczki Arbodu, które zajê³y punktowane miejsca: Kinga Borysiak w biegu na
dystansie 2000 m zosta³a sklasyfikowana na 9. miejscu, a Ma³gorzata
Stefañska bieg na dystansie 1200 m
ukoñczy³a na 22. miejscu.
Dziêkujemy zawodniczkom i
zawodnikom za godne reprezentowanie szkó³, gminy Dobra i powiatu
³obeskiego w imprezie na szczeblu

województwa. Cenny sukces sportowy œrodowiska doberskiego jest
wynikiem wielomiesiêcznego przygotowania biegowego zarówno na
zajêciach treningowych oraz obozach kondycyjnych w górach i nad
morzem. Warto podkreœliæ, i¿ cz³onkowie klubu Arbod odbywaj¹ systematycznie zajêcia treningowe 5 razy
w tygodniu. Swoje szlify startowe
osi¹gaj¹ udzia³em w licznych biegach ulicznych i prze³ajowych w
miastach regionu Pomorza Zachodniego. UKS Arbod Dobra aktualnie
nale¿y do najlepszych klubów lekkoatletycznych w okrêgu w kategorii m³odzików. Prac¹ szkoleniow¹
w sekcji kieruje od lat niestrudzony
wychowawca dzieci i m³odzie¿y,
instruktor lekkiej atletyki Janusz
£ukomski.
¯yczymy dalszych udanych
startów na zawodach lekkoatletycznych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Milenka SADOWSKA (UKS
Arbod Dobra) na najwy¿szym stopniu podium Mistrzostw Województwa w Biegach Prze³ajowych.
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IV TURNIEJ GWIAZDECZEK OLIMPIJSKICH
Hala sportowa Zespo³u
Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym by³a
aren¹ wspó³zawodnictwa
sportowego dla
najm³odszych uczniów
szkó³ podstawowych
pod nazw¹ IV Turniej
Gwiazdeczek
Olimpijskich.
Do rywalizacji zespo³owej w
formie wyœcigów z przeszkodami
(na wzór telewizyjnego konkursu "5
milionów") przyst¹pi³y reprezentacje piêciu gmin: Wêgorzyna, Radowa Ma³ego, Reska, £obza i Dobrej.
£¹cznie w widowiskowych zawodach udzia³ wziê³o blisko 200
dziewczynek i ch³opców z klas I, II
i III.
Uroczystoœæ otwarcia imprezy
zosta³a wzbogacona prezentacj¹
Goœcia specjalnego, gwiazdy polskiego jeŸdziectwa konnego - Aleksandry Lusiny.
Pani Aleksandra mieszka i trenuje w oœrodku konnym w Boninie
ko³o £obza. W swojej karierze zdoby³a dwukrotnie tytu³ Mistrza Polski w skokach przez przeszkody na
koniach Castello i Ekwador. Jest
cz³onkiem kadry narodowej seniorów w skokach, startuje w konkursach Pucharu Œwiata w wielu krajach europejskich i z uporem walczy
o awans na igrzyska olimpijskie do
Londynu.
Trybuny obiektu w Radowie
Ma³ym zape³ni³a liczna grupa
uczniów radowskiej szko³y oraz
zaproszeni goœcie, grono pedagogiczne i mieszkañcy gminy.
Powiatowy Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich oficjalnie otwo-

rzy³ wicestarosta Jan Zdanowicz i
wójt Gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski.
W klasyfikacji generalnej
(wszystkie klasy ³¹cznie) I miejsce i
Puchar Starosty £obeskiego wywalczy³y usportowione maluszki z gminy RESKO - 86 punktów (podobnie
jak w roku ubieg³ym), II miejsce
zajê³a gmina RADOWO MA£E 61,5 pkt, a III miejsce gmina DOBRA - 59,5 pkt.
W rywalizacji poszczególnych
klas najwy¿sz¹ sprawnoœæ wykaza³y dzieci - wœród klas pierwszych z
gminy Resko, w klasach drugich
tak¿e z gminy Resko, w klasach trzecich z gminy Radowo Ma³e.
Po wrêczeniu z³otych, srebrnych
i br¹zowych medali wszyscy uczestnicy IV Turnieju Gwiazdeczek
otrzymali dyplomiki o treœci „…
zrobi³eœ swój pierwszy krok olimpijski. Brawo! ¯yczymy dalszych

sukcesów sportowych”.
Na zakoñczenie imprezy z r¹k
dyrektor Szko³y Ewy Radanowicz
ka¿dy ma³y sportowiec otrzyma³
s³odki upominek.
Funkcjê sêdziego g³ównego zawodów pe³ni³ pan Adrian Ma³y, nauczyciel wychowania fizycznego, w
asyœcie grupy wolontariuszy sporto-

wych - uczniów Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym.
Dziêki ciekawej formie sportowej zabawy i bardzo sprawnej organizacji, powiatowe zawody dla najm³odszych sportowców - olimpijskich gwiazdeczek, ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ i du¿ym
zainteresowaniem.
PJ

IV TURNIEJ GWIAZDECZEK OIMPIJSKICH
Wyniki wspó³zawodnictwa sportowego klas I, II i III
MIEJSCE
Punktacja
GMINA
generalna
KLASA I KLASA II KLASA III
I miejsce
GMINA RESKO
86 pkt.
28
33,5
4,5
II miejsce
GMINA RADOWO M.
61,5 pkt.
27,5
16
28
III miejsce
GMINA DOBRA
59,5 pkt.
19,5
15
25
IV miejsce
GMINA £OBEZ
51 pkt.
16,5
22
2,5
V miejsce
GMINA WÊGORZYNO 47 pkt.
13,5
18,5
15
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Pierwsze starty adeptów £obeskiej
Akademii Pi³ki Siatkowej przy MKS
„Olimp” £obez
Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” po pó³torarocznej
pracy z najm³odszymi dzieæmi
klas I-II i III-IV szkó³ podstawowych, pierwszy raz wystawi³ naszych zawodników i zawodniczki
do rozgrywek wojewódzkim w
turnieju Mini Siatkówki „Kinder
+ Sport” 2012 w kat. „Dwójek”.
Organizatorem rozgrywek jest
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej.
Nasze zespo³y zosta³y przydzielone do grypy I - b³êkitnej, razem z
takimi miejscowoœciami jak: Œwinoujœcie, Goleniów, Kamieñ Pom.,
Gryfice, £obez. Ch³opcy wraz ze
swoim trenerem panem Marcinem
Æwik³¹ uczestniczyli dnia 25 marca
br. w turnieju w Œwinoujœciu, rywalizowali z zawodnikami Klubu Maraton Œwinoujœcie i po zaciêtej rywalizacji Zespó³ I, w sk³adzie: Miko³aj Bogucki i Bartek Buryj zaj¹³
III miejsce zaœ Zespó³ II, w sk³adzie
Igor Bogucki i £ukasz ¯muda zaj¹³
II miejsce, premiowane awansem
do rozgrywek fina³owych. Nale¿y
podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie
m³odych siatkarzy i ich sportowe
zachowanie. Specjalne podziêkowania dla p. Buryj, która towarzyszy³a nam na zawodach sportowych.
Dziewczynki razem ze swoim
trenerem panem Rafa³em Szyliñskim walczy³y o awans w dwóch
turniejach, w dniach 31marca w Kamieniu Pom. i 14 kwietnia w Golczewie.
Zespo³y dziewcz¹t wystêpowa³y
w nastêpuj¹cych sk³adach: dwie
dru¿yny MKS „Olimp” £obez 31.03.2012 r. -Kamieñ Pom.
Zespó³ I: Natalia Bryj, Gabrysia
Jab³oñska, Martyna Pietrzyk (rezerwa) zajê³y II miejsce w turnieju
dwójek - wygra³y ze wszystkimi,
oprócz drugiego zespo³u Olimp
£obez i stosunkiem punktów przegra³y z zespo³em Kamienia Pomorskiego.
Zespó³ II: Kornelia Pawlak,
Kasia Œwirska, Daria Pañka (rezerwowa) zaj¹³ IV miejsce. Podkreœliæ
nale¿y ¿e G. Jab³oñska, M. Pietrzyk
to drugoklasistki, a D. Pañka chodzi
do II klasy, ale rocznikowo to I klasa
szko³y podstawowej. Wszystkie zawodniczki bra³y udzia³ w rozgrywkach i rezerwa wcale nie odstawa³a
od zawodniczek podstawowych.
W drugim turnieju w Golczewie

dziewczynki w tych samych sk³adach uplasowa³y siê na I miejscu.
Zespó³ I: Natalia Bryj, Gabrysia Jab³oñska, Martyna Pietrzyk, zaœ zespó³ II: Kornelia Pawlak, Kasia
Œwirska, Daria Pañka zajê³y IV
miejsce na 12 zespo³ów. Pierwszy

zespó³ zdoby³ tym samym awans do
fina³u rozgrywek.
Ch³opcom i dziewczêtom
¿yczymy sukcesów w zawodach Fina³u Kinder Sport.
Zarz¹d MKS OLIMP zaprasza
wszystkie chêtne dzieci na zajêcia

£obeskiej Akademii Pi³ki Siatkowej, które odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i œrody o godzinie 17. w hali
sportowej przy ulicy Orzeszkowej.
Ze sportowym pozdrowieniem
trenerzy szkó³ki Marcin Æwik³a
i Rafa³ Szyliñski.

Koszykarki z Radowa Ma³ego w finale
wojewódzkim minikoszykówki
Na turnieju fina³owym rozegranym w Myœliborzu, w ramach
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, dziewczêta z Radowa Ma³ego udowodni³y po raz
kolejny, ¿e potrafi¹ graæ w koszykówkê.
Praca na treningach i obozach
sportowych przynios³a wymierny
efekt, dziewczêta z Radowa wywalczy³y awans do fina³u wojewódzkiego w minikoszykówce.
Zadowolone zawodniczki zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników
sportu i koszykówki na Fina³ Wojewódzki w Minikoszykowce Dziewcz¹t do Radowa Ma³ego, w dniu 9
maja br. (œroda), o godzinie 10.00.
W tym roku turniej odbywa siê pod
patronatem ENERGA.
Do fina³u zakwalifikowali siê:
SP 16 i SP 56 Szczecin, SP 10 Koszalin i SP Radowo Ma³e.
Bêdzie to ju¿ pi¹ty fina³ woje-

wódzki rozgrywany w Zespole
Szkó³ w Radowie Ma³ym.
W tym roku szko³ê w Radowie
Ma³ym reprezentuj¹: Karolina Gajewska, Klaudia Taborska, Pamela
Jemilianowicz, Jagoda Lorent, Ka-

rolina Kamiñska, Kamila Przygocka, Aneta Lewandowska, ¯aneta
Niczman, Natalia Szczepañska,
Adrianna Bujnowska i Kinga Dobrzanska. Zespó³ trenuje Miros³aw
Budzyñski.
(o)
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
– 22 kolejka:
Hutnik Szczecin - Stal Szczecin 1:2,
Victoria Przec³aw - Energetyk Gryfino
0:4, Ina Goleniów - Vineta Wolin 0:1,
Rega Trzebiatów - Leœnik/Rossa Manowo 1:5, Gryf Kamieñ Pomorski - Pogoñ
II Szczecin 4:2, Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard 1:2, Astra Ustronie
Morskie - Orze³ Wa³cz 4:1, S³awa S³awno - Lech Czaplinek 3:0.
1. Energetyk Gryfino
51 65:17
2. Pogoñ II Szczecin
45 72:27
3. Stal Szczecin
41 49:30
4. Leœnik/Rossa Manowo 40 51:28
5. Kluczevia Stargard
37 35:27
6. Gryf Kamieñ Pomorski 36 36:35
7. Vineta Wolin
34 34:27
8. Orze³ Wa³cz
30 34:38
9. Sarmata Dobra
28 33:42
10. Astra Ustronie Morskie 27 30:37
11. Ina Goleniów
26 33:41
12. S³awa S³awno
26 24:43
13. Lech Czaplinek
25 21:41
14. Hutnik Szczecin
24 33:40
15. Victoria Przec³aw
19 21:39
16. Rega Trzebiatów
5 14:73
Liga Okrêgowa Szczeciñska
– 22 kolejka:
Ehrle Dobra Szczeciñska - K³os Pe³czyce 2:4, Sêp Brzesko - Polonia P³oty 1:4,
Œwiatowid £obez - Morzycko Moryñ
2:1, Zorza Dobrzany - Odra Chojna 4:0,
Sokó³ Pyrzyce - Œwit Skolwin 1:3, Odrzanka Radziszewo - Unia Dolice 2:5,
Stal Lipiany - Masovia Maszewo 2:2,
Piast Chociwel - Arkonia Szczecin 2:1.
1. K³os Pe³czyce
44 38:22
2. Unia Dolice
41 43:20
3. Œwit Skolwin
41 42:27
4. Morzycko Moryñ
41 39:32
5. Arkonia Szczecin
40 45:15
6. Odra Chojna
36 49:38
7. Stal Lipiany
34 41:33
8. Zorza Dobrzany
31 37:30
9. Ehrle Dobra Szcz.
29 34:40
10. Œwiatowid £obez
27 28:41
11. Polonia P³oty
26 34:50
12. Masovia Maszewo
26 34:39
13. Odrzanka Radziszewo 26 37:45
14. Piast Chociwel
22 21:33
15. Sokó³ Pyrzyce
21 28:51
16. Sêp Brzesko
16 26:60
Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - 22 kolejka:
Vielgovia Szczecin - Iskra Golczewo
1:8, Sparta Gryfice - GKS Mierzyn 0:2,
Jeziorak Szczecin - Orze³ £o¿nica 1:0,
Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Nowogard 1:4, B³êkitni II Stargard - Wicher Brojce 4:2, Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2:4, Chemik II
Police - Kasta Szczecin-Majowe 4:0,
Flota II Œwinoujœcie - Ina Iñsko 5:1.
1. Pomorzanin Nowogard 48 52:22
2. Ina Iñsko
47 42:24
3. GKS Mierzyn
44 61:32
4. Jeziorak Szczecin
43 50:30
5. Wybrze¿e Rewalskie
38 59:42
6. Iskra Golczewo
37 57:40
7. Flota II Œwinoujœcie
32 58:52
8. B³êkitni II Stargard
32 62:47
9. Chemik II Police
29 49:43
10. Kasta Szczecin-Majowe 27 27:43
11. Promieñ Mosty
26 48:46
12. Wicher Brojce
25 36:48

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

24
21
14
13

36:41
22:44
26:76
25:80

A klasa Szczecin gr. I
– 15 kolejka:
Mewa Resko - OKS Euroinsbud Goleniów 5:0, Pomorzanin Przybiernów Jantar Dziwnów 4:1, Ba³tyk Gostyñ Orze³ Prusinowo 3:1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Fala Miêdzyzdroje 2:7, Bizon
Cerkwica - Korona Stuchowo 2:1, B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno 3:3.
1. Pomorzanin Przyb.
42 85:5
2. Fala Miêdzyzdroje
34 40:20
3. Korona Stuchowo
33 48:27
4. Jantar Dziwnów
29 30:24
5. Bizon Cerkwica
23 32:31
6. Mewa Resko
22 37:23
7. Sowianka Sowno
21 34:29
8. B³êkitni Trzyg³ów
21 28:27
9. Ba³tyk Gostyñ
14 23:43
10. OKS Euroinsbud
9 11:44
11. Orze³ Prusinowo
8 20:51
12. Ba³tyk Miêdzywodzie
4 16:80
A klasa Szczecin gr. II
– 15 kolejka:
Radowia Radowo Ma³e - Olimpia Nowogard 2:2, WODR Barzkowice - D¹brovia Stara D¹browa 1:1, Orze³ Grzêdzice - Rolpol Chlebowo 1:1, Orkan
Dalewo - Unia Stargard 3:0, Zenit Koszewo - Zorza Tychowo 2:7, Pomorzanin Kr¹piel - D¹b Dêbice 0:2.
1. Radowia Radowo Ma³e 36 59:16
2. Olimpia Nowogard
31 41:17
3. D¹b Dêbice
27 37:19
4. Rolpol Chlebowo
24 27:23
5. Unia Stargard
23 46:38
6. Orze³ Grzêdzice
21 28:22
7. Orkan Dalewo
20 29:35
8. D¹brovia Stara D¹b.
20 21:27
9. Zorza Tychowo
17 27:28
10. Pomorzanin Kr¹piel
16 23:29
11. WODR Barzkowice
14 20:27
12. Zenit Koszewo
1 16:93
B klasa Szczecin gr. I
– 12 kolejka:
Jastrz¹b £osoœnica - Pionier ¯arnowo
3:4, Gardominka/Polonia II Mechowo Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:3, Huragan
Wierzchos³aw - Pomorzanin II Nowogard 1:2, Zalew Stepnica - Zieloni
Wyszobór 4:0.
1. Pionier ¯arnowo
30 39:17
2. Znicz Wysoka Kam.
22 26:17
3. Jastrz¹b £osoœnica
21 32:17
4. Pomorzanin II Now.
20 27:18
5. Zalew Stepnica
15 34:27
6. Gardominka/Polonia II 10 35:37
7. Huragan Wierzchos³aw
9 27:40
8. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 7 18:30
9. Zieloni Wyszobór
4 8:43
B klasa Szczecin gr. II
– 12 kolejka:
Ogniwo Dzwonowo - Vitkowia Witkowo 0:2, Derby Ulikowo - Œwiatowid II
£obez 3:2, Orkan II Suchañ - Iskra
Pomieñ 6:0, Kluczevia II Stargard Saturn Szadzko 1:5, Piast Kolin - Znicz
Sulibórz 3:0.
1. Vitkowia Witkowo
33 39:10
2. Œwiatowid II £obez
25 39:22
4. Derby Ulikowo
20 26:19
5. Iskra Pomieñ
16 27:29
6. Ogniwo Dzwonowo
12 21:31
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IV liga

Pierwsza wiosenna
pora¿ka Sarmaty,
na w³asnym boisku
Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard 1:2 (1:1)

W sobotnim meczu
o mistrzostwo IV ligi
zachodniopomorskiej
Sarmata Dobra przegra³
swój pierwszy mecz
w rundzie wiosennej.
Pora¿ka tym bardziej boli, ¿e
przeciwnik Sarmaty dru¿yna Kluczevii Stargard wiosn¹ spisywa³a
siê gorzej od Sarmaty, a zwyciêsk¹
bramkê zdoby³a w samej koñcówce
meczu, w doliczonym czasie gry.
Mimo pora¿ki Sarmata utrzyma³
swoj¹ pozycjê w tabeli, gdy¿ prawie
wszystkie dru¿yny plasuj¹ce siê w
tabeli za Sarmat¹ solidarnie poprzegrywa³y swoje mecze.
Bramki: dla Sarmaty Piotr Grochulski k. (30'), dla Kluczevii: Damian Odachowski (6') i Pawe³ B¹cler (90 +3').
Sarmata Dobra: Tomasz D¿e7. Saturn Szadzko
8. Kluczevia II Stargard
9. Znicz Sulibórz
10. Piast Kolin

11 24:33
10 18:32
10 14:24
10 21:39

I klasa juniorów - gr. I – 12
kolejka:
Fala Miêdzyzdroje - Sarmata Dobra
3:0, Rega Trzebiatów - Sparta Gryfice
0:3, Œwiatowid £obez - Ina Goleniów

gan, Arkadiusz Paw³owski, Piotr
Grochulski, Damian Dzierbicki,
Mateusz Dzierbicki, Rados³aw Cytowicz, Piotr Klêczar, Wojciech
Bonifrowski, Wojciech GuŸniczak,
Emilian Kamiñski, Damian Padziñski (76' Krzysztof Szkup) oraz w
rezerwie: Grzegorz Buczma, Jaros³aw Jaszczuk, Seweryn Wrzesieñ,
Marek Rybczyñski, Wojciech
Dorsz.
Kluczevia: Wojciech Chwieduk, Pawe³ B¹cler, Piotr Zdziarski,
Seweryn Wrzeszcz, Grzegorz Magnuski, Rados³aw Surma (£ukasz
Rdzeñ), Krzysztof Œniadek (Artur
Koœciukiewicz), Przemys³aw Kos,
£ukasz Bulik, Mariusz Nowicki,
Damian Odachowski, oraz w rezerwie: Rafa³ Michalski, Mateusz Witczak, Daniel Czerniak.
Sêdzia
g³ówny:
Marcin
Œwierszcz, sêdziowie asystenci:
Pawe³ Kowalski, Micha³ Jankowski.
estan
1:4, Vineta Wolin - Polonia P³oty 2:3.
1. Ina Goleniów
28 59:8
2. Fala Miêdzyzdroje
26 27:10
3. Polonia P³oty
20 29:21
4. Sarmata Dobra
16 20:23
5. Sparta Gryfice
15 28:27
6. Œwiatowid £obez
12 26:29
7. Gryf Kamieñ Pomorski 10 17:41
8. Rega Trzebiatów
7 17:44
9. Vineta Wolin
6 15:35

Mewa na „pi¹tkê”
W sobotê, 12 kwietnia na stadionie w Resku rozegrany zosta³
mecz 15. kolejki A Klasy grupy
pierwszej, pomiêdzy Mew¹ a dru¿yn¹ OKS Euroinsbud Goleniów.
W pierwszej minucie spotkania
gospodarze mogli wyjœæ na prowadzenie, ale potê¿ny strza³ Tomasza
Sid³a wyl¹dowa³ na poprzeczce
bramki goœci. W 12 min. pi³ka zatrzepota³a ju¿ w siatce OKS-u. Do
d³ugiego podania Marcina Paw³owskiego doszed³ Dawid Szko³uda i
strza³em z woleja otworzy³ wynik
spotkania. Cztery minuty póŸniej
by³o ju¿ 2:0. Po strzale Paw³a Wojciechowskiego b³¹d pope³ni³ bramkarz goleniowian, który wykorzystany zosta³ przez Dawida Dudka.
Kolejne minuty spotkania to gra w
„chodzonego”, w wykonaniu obu
dru¿yn. Mimo ci¹g³ego posiadania
pi³ki przez Mewê, zawodnicy nie
potrafili stworzyæ sobie klarownej
sytuacji do podwy¿szenia wyniku.
Dopiero w 41 min., po zamieszaniu
w polu karnym, bramkê na 3:0 strzeli³ ponownie Dudek.
Druga ods³ona meczu to kontynuacja powolnej gry w wykonaniu
obu zespo³ów. W 70 min. spotkania
seryjnie okazjê zmarnowali Dudek,
Grygiel i Szko³uda. Akcja ta zmotywowa³ trochê zawodników Mewy,
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którzy podkrêcili trochê tempo zawodów. W 78 min. na 4:0 podwy¿szy³ Denis Chodyna. Przy tym golu
asystowa³ wprowadzony po przerwie Mateusz Deuter. W 90 min.
meczu kropkê nad "i" postawi³ kapitan zespo³u Dawid Ryba. Doœrodkowaniem w pole karne, po samotnym
rajdzie popisa³ siê Pawe³ Kowal.
Tam pi³kê zgra³ aktywny w tym spotkaniu Denis Chodyna i wspomniany wczeœniej Ryba nie mia³ problemów z umieszczeniem pi³ki w siatce.
Mecz podsumowaæ mo¿na krótko - odby³ siê i pad³o w nim piêæ
bramek. OKS przez ca³e spotkanie
nie potrafi³ skonstruowaæ ¿adnej
ciekawej akcji, a nie zagro¿ona ani
przez chwilê Mewa nie stara³a siê
narzuciæ swojego tempa gry. Cieszy
powtórka wyniku z jesieni oraz skutecznoœæ (5 bramek w 9 próbach).
Miejmy nadziejê, ¿e w kolejnym
meczu w Sownie, Mewa zaprezentuje siê jeszcze lepiej. Mecz w niedzielê 29 kwietnia, o godz. 16.
Mewa: Gromek - Kowal, Waldon, Paw³owski, Pietrowski (46'
Deuter M.) - Wojciechowski (55'
Lewicki), Side³ (58' Deuter Sz.),
Ryba, Chodyna - Dudek, Szko³uda
(60' Grygiel) oraz: Andrusieczko,
Latocha, £a¿ewski. Trener Janusz
Skrobiñski.
(o)

IV liga zachodniopomorska – XXIII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Rega Trzebiatów - Gryf Kamieñ Pomorski
Leœnik/Rossa Manowo - Victoria Przec³aw
Vineta Wolin - S³awa S³awno
Kluczevia Stargard - Astra Ustronie Morskie
11:00 Stal Szczecin - Ina Goleniów
11:00 Orze³ Wa³cz - Pogoñ II Szczecin
15:00 Energetyk Gryfino - Hutnik Szczecin
16:00 Lech Czaplinek - Sarmata Dobra
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XXIII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Polonia P³oty - Zorza Dobrzany
Arkonia Szczecin - Stal Lipiany
Unia Dolice - Œwit Skolwin
16:00 Sêp Brzesko - Sokó³ Pyrzyce
16:00 Masovia Maszewo - Œwiatowid £obez
17:00 Morzycko Moryñ - Ehrle Dobra Szczeciñska
17:00 K³os Pe³czyce - Odrzanka Radziszewo
17:30 Odra Chojna - Piast Chociwel
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XXIII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Wicher Brojce - Sparta Wêgorzyno
Flota II Œwinoujœcie - Chemik II Police
Pomorzanin Nowogard - Kasta Szczecin-Majowe
11:00 Ina Iñsko - Sparta Gryfice
15:00 Iskra Golczewo - B³êkitni II Stargard
16:00 Orze³ £o¿nica - Promieñ Mosty
16:00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Vielgovia Szczecin
17:00 GKS Mierzyn - Jeziorak Szczecin
A klasa Szczecin gr. 1 – XVI kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Gostyñ
Orze³ Prusinowo - Pomorzanin Przybiernów
16:00 Korona Stuchowo - Ba³tyk Miêdzywodzie

Œwiatowid pokonuje
wicelidera!
Œwiatowid £obez – Morzycko Moryñ 2:1 (1:0)

Œwiatowid, mocno przecie¿
os³abiony kadrowo, czyni cuda.
Tydzieñ temu remisuje z liderem, a
teraz wygrywa z wiceliderem! I to w
³adnym stylu. Bramki strzelili Mateusz Ostaszewski i Damian Mosi¹dz.
£obzianie prowadzili do koñca 90
min. 2:0 i stracili bramkê dopiero w
doliczonym czasie.
Zespó³ z meczu na mecz poprawia formê i gdyby nie jesienne straty
punktowe, móg³by mierzyæ w IV
ligê. Co prawda wicelider rozczarowa³, co œwiadczy o niskim poziomie
klasy okrêgowej, ale przysz³oœæ nale¿y do dru¿yny z £obza, bo czas gra
na jej korzyœæ.
Widaæ wyraŸnie pracê trenera

Dariusza Kêsego, który uk³ada zespó³ i m¹drze dyryguje nim z bocznej linii, umiejêtnie robi¹c zmiany,
ogrywaj¹c najm³odszych zawodników. A s¹ wœród nich spore talenty.
Za rok Œwiatowid mo¿e œmia³o myœleæ o awansie, bo miastu powiatowemu nale¿y siê dru¿yna w wy¿szej
lidze. Drugim dyrygentem gry zespo³u, jego podpor¹ i nauczycielem
m³odzie¿y jest stoper £ukasz Petera, który – jak widaæ – umi³owa³
sobie £obez i nie opuœci³ zespo³u,
doje¿d¿aj¹c ze Szczecina, a przecie¿ ze swoimi umiejêtnoœciami
znalaz³by miejsce w ka¿dym zespole wy¿szej ligi. Czekamy na kolejne
takie mecze w £obzie.
KAR

Granie
17:00 Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów
29.04.2012 r. - niedziela:
15:30 OKS Euroinsbud Goleniów - Bizon Cerkwica
16:00 Sowianka Sowno - Mewa Resko
A klasa Szczecin gr. 2 – XVI kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
D¹b Dêbice - Orze³ Grzêdzice
Unia Stargard - Radowia Radowo Ma³e
16:30 D¹brovia Stara D¹browa - Zenit Koszewo
29.04.2012 r. - niedziela:
16:00 Zorza Tychowo - Pomorzanin Kr¹piel
16:00 Rolpol Chlebowo - Orkan Dalewo
16:00 Olimpia Nowogard - WODR Barzkowice
B klasa Szczecin gr. 1 – XIII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
15:00 Pionier ¯arnowo - Huragan Wierzchos³aw
16:00 Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka/Polonia II Mechowo
16:00 Zieloni Wyszobór - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
29.04.2012 r. - niedziela:
14:00 Znicz Wysoka Kamieñska - Zalew Stepnica
B klasa Szczecin gr. 2 – XIII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Ogniwo Dzwonowo - Orkan II Suchañ
Znicz Sulibórz - Kluczevia II Stargard
Saturn Szadzko - Iskra Pomieñ
14:00 Vitkowia Witkowo - Derby Ulikowo
29.04.2012 r. - niedziela:
16:15 Œwiatowid II £obez - Piast Kolin
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – XII kolejka:
28.04.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Vineta Wolin
Polonia P³oty - Fala Miêdzyzdroje
Sarmata Dobra - Œwiatowid £obez
11:00 Ina Goleniów - Sparta Gryfice

w planie

Str
Str.. 18

SPORT

tygodnik ³obeski 24.4.2012 r.

Œwiatowid wci¹¿ budzi emocje
O ³obeskim klubie Œwiatowid z wieloletnim dzia³aczem tego klubu i jego wiernym
kibicem Kazimierzem Czmielewskim rozmawia Kazimierz Rynkiewicz.
Redakcja - Sformu³owa³em tak¹
tezê, ¿e wczeœniej zarz¹d klubu by³
obalany za z³e wyniki, a teraz pierwszy raz w historii ludzie chc¹ obaliæ
zarz¹d, kiedy s¹ dobre wyniki. To s¹
fakty. Wróæmy do tego zebrania, kiedy Janusz Skrobiñski zosta³ wybrany
na prezesa. Nast¹pi³ rozk³ad klubu.
By³a w nim masa starych dzia³aczy,
którzy klub prowadzili wczeœniej i
doprowadzili go do dna. By³y d³ugi,
nawet p. Bylina przyzna³, ¿e przej¹³
po poprzednim prezesie d³ug na
kwotê 20.000 z³. Nikt tego nie kontrolowa³, i dochodzimy do takiej sytuacji, ¿e nastêpuje kompletny rozpad klubu. Nie mia³ kto graæ, nikt nie
chcia³ siê podj¹æ zarz¹dzania klubem, wiêc praktycznie klub sta³ na
krawêdzi zapaœci. Wtedy wzywanie
podj¹³ Janusz Skrobiñski, który zebra³ m³odych ludzi, do tej pory nie
zwi¹zanych z klubem, ale ludzi, którzy s¹ wielkimi sympatykami pi³ki
no¿nej. Nastêpuje zmiana pokoleniowa, przychodz¹ m³odzi ludzie.
Bodaj¿e w 2004 roku Janusz Skrobiñski ju¿ raz próbowa³ zrobiæ jakieœ
zmiany w klubie, wtedy nie pozwolili mu na to starzy dzia³acze, dosz³o
do dosyæ ostrej wojny. Wtedy wygrali, ale by³o to pyrusowe zwyciêstwo,
bo gdyby wtedy umo¿liwiono zmiany, to nast¹pi³aby odnowa klubu.
Niestety to siê nie uda³o. Janusz
Skrobiñski przej¹³ klub w momencie
jego kompletnego rozpadu. Odbudowali go, nie mo¿na temu zaprzeczyæ.
Kazimierz Czmielewski - Nieprawda, to nie by³ kompletny rozk³ad, owszem by³ marazm, ale do
rozk³adu by³o bardzo daleko. Zarz¹d, z Andrzejem Belin¹ na czele,
solidnie siê rozlicza³ i przekaza³ klub
bez ¿adnych zad³u¿eñ, a przyjmowa³
go z zad³u¿eniem 20.000 z³otych.
Ludzie, którzy tam byli, chcieli dzia³aæ w klubie, mo¿na by³o œmia³o
utworzyæ nowy zarz¹d z ludzi odpowiedzialnych. Zwyciê¿y³a koncepcja Skrobiñskiego, który przyszed³ z
gotowym programem uzdrowienia
klubu, obiecywali prê¿ne dzia³anie,
wspó³pracê ze szko³ami i co? Nic z
tych szumnych zapowiedzi nie wprowadzili w ¿ycie. Z wybranych na tym
zebraniu ludzi, a wybrano ich siedmiu, w zarz¹dzie zosta³o tylko
dwóch. O czym to œwiadczy? Gdybyœmy porozmawiali z tymi co odeszli,
dlaczego odeszli, na pewno moglibyœmy dowiedzieæ siê wielu ciekawych rzeczy, jak pracowa³ wtedy
zarz¹d klubu! Skrobiñski odszed³,
bo zosta³ radnym, a dlaczego reszta
odesz³a? Jedno co po mistrzowsku
potrafili zrobiæ panowie Pietrzyk i
Skrobiñski, to zniechêciæ do siebie

ludzi. O ile Skrobiñski, mimo wielu
wad, to doskona³y organizator,
œwietnie potrafi prowadziæ mecz, to
o panu Pietrzyku tego nie mo¿na
powiedzieæ. Jest to m³ody arogant,
dla którego cz³onek komisji rewizyjnej to nie partner do rozmowy.
Red. - Marcin Oœci³owski za³o¿y³ firmê, nie ma czasu dzia³aæ w
klubie, Filip Mê¿yñski jest w
Szczecinie, wiêc trudno dzia³aæ w
klubie na odleg³oœæ.
K. Czmielewski - Pan Mê¿yñski,
mimo odleg³oœci, w internecie oczerni³ poprzedni zarz¹d, pisz¹c, ¿e jakoby rozliczali delegacjê, na których
odleg³oœæ pomiêdzy £obzem a
Szczecinem wynosi³a 250 kilometrów, co oczywiœcie nie by³o prawd¹.
Na ten temat powiedzieæ mo¿na
„przygania³ kocio³ garnkowi”.
Red. - Kto wtedy chcia³ kandydowaæ?
K. Czmielewski - Chcia³ kandydowaæ Ryszard Sola, syn Józefa, proszê nie myliæ z burmistrzem. By³ Zielonka. By³o jeszcze kilku chêtnych.
Niestety w g³osowaniu przepad³y te
osoby. Wiedz¹c, ¿e zawsze ktoœ wypada z zarz¹du, nale¿a³o wybraæ wiêcej ludzi, np. 10. Byliby rezerwowymi, na wypadek, gdyby ktoœ wypad³,
to na jego miejsce by³aby osoba rezerwowa, wybrana na tym zebraniu.
Tak powinno byæ!
Red. - W nowoczesnych firmach im mniej, tym lepiej. Okazuje siê, ¿e im wiêcej ludzi, tym trudniej o kworum, nie mo¿na podejmowaæ decyzji. Najlepszy jest zarz¹d trzyosobowy. Podejmuje siê
bardzo szybko i skutecznie decyzje. Mieliœmy ju¿ zarz¹dy, gdzie
by³o du¿o dzia³aczy, ka¿dy siê nagada³ i nic z tego nie wynika³o.
Zmiana pokoleñ przynios³a lepsze
wyniki sportowe. Janusz Skrobiñski musia³ œci¹gaæ ludzi z podwórka, naprawiaæ wszystko.
K. Czmielewski - Wcale nie musia³ i jest to tylko teoria Skrobiñskiego. Wcale tak nie musia³o byæ. Tam
by³o bodaj¿e jeszcze piêciu chêtnych. Miêdzy innymi by³ Sola. Jak
pamiêtam historiê tego klubu, prezesami zawsze byli prezesi zak³adów,
dyrektorzy, ludzie którzy mogli coœ
zrobiæ, ludzie którzy swoim telefonom mog¹ zdobyæ jakieœ œrodki czy
samochód, czy zwolnienie dla zawodnika z pracy na trening i mecz.
Red. - Te czasy minê³y, Energetyka Cieplna jest prywatna, Provimi upad³o. Z³ote czasy siê po prostu skoñczy³y.
K. Czmielewski - Jest jeszcze

mo¿liwoœæ powo³ania dyrektora klubu. Bêdzie dyrektor i bêdzie mia³
dwóch pracowników i to by³oby bardzo dobre rozwi¹zanie i by³yby trzy
osoby w zarz¹dzie. Nie zrobi¹ tajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Bo to co ostatnio zrobi³ p. Pietrzyk, w pi¹tek, 13 kwietnia, gdyby to
nagraæ, sfilmowaæ i daæ do internetu,
by³by to wielki hit kabaretowy i
£obez by³by znany w ca³ej Polsce.
Red. - Oni przyszli tylko wybraæ delegata.
K. Czmielewski - Nastêpnego
dnia po zebraniu chcia³em zrobiæ
zdjêcie og³oszenia o zebraniu, ale ju¿
go nie by³o. Z niego wcale nie wynika³o, ¿e na zebraniu bêd¹ wybieraæ
tylko delegata do ZZPN, a, ¿e jest to
Walne Zgromadzenie. Oszukali nawet pani¹ Kar³owsk¹, obiecuj¹c jej,
¿e na to Walne zaprosz¹ burmistrza.
Nie mieli wcale zamiaru tego robiæ.
O swojej koncepcji - im mniej cz³onków, tym lepiej, pan Pietrzyk mówi³
panu Krekorze, który chcia³ zostaæ
cz³onkiem. Ale co to jest stowarzyszenie MLKS Œwiatowid? To przecie¿ zawodnicy, zarz¹d, kibice, do
których w wiêkszoœci zaliczaj¹ siê
byli zawodnicy tego klubu. Prezes
mówi³ mi o oldbojach, ¿e najlepiej
ich wygoniæ, bo mu przeszkadzaj¹.
Przeszkadzaj¹ panowaæ chyba, bo w
czym wiêcej? Gdyby pos³ucha³ ich
rad, zamiast obra¿aæ w wywiadach,
¿e ten rozegra³ w II lidze dwa mecze,
a inny w III piêæ meczów, to powinien ich wspieraæ. Oni sk³adaj¹ siê
przecie¿ na wyjazdy, to jest grupa zapaleñców, którzy po skoñczeniu kariery lubi¹ dalej graæ. Œwiatowid tam
nawet z³otówki nie dok³ada.
Red. - Z tego co wiem, przez pó³
roku klub op³aca³ oldbojom sêdziów.
K. Czmielewski - Tyle pieniêdzy
co mia³ pan Pietrzyk, to w historii
Œwiatowidu nie mia³ ¿aden inny prezes. Poprzednie mia³y najwy¿ej
90.000 z³. 120 tysiêcy mieli, jak by³
Janusz Skrobiñski. Oni mieli najwiêcej, to im nie wystarczy³o. Rozliczali
siê za 2010 rok z pieniêdzy, które
dostali w pierwszej transzy za 2011
rok. Nieprawda? Dostali 160.000 z³
i to im by³o ma³o. Chcieli kolejne
100.000 z³otych. Z tego te¿ na cheerleaderki, ale czy to jest dzia³alnoœæ
statutowa? Ja rozumiem, ¿e pojechali na basen z dzieæmi z Domu Dziecka, to jest szlachetne, ale nie jest to
dzia³anie statutowe. To nie jest najwa¿niejsze dla klubu. A dla niego
najwa¿niejsze by³o to, ¿eby dostaæ
jeszcze 100 tysiêcy z³otych.
Red. - Ale dlaczego nie jest naj-

wa¿niejsze? Chodzi o sport i rekreacjê. Chodzi o zagospodarowanie
czasu m³odzie¿y i dzieciom. Mo¿na
siê skupiæ na „zawodowstwie”,
myœleæ tylko o seniorach, ale mo¿na myœleæ inaczej, szeroko. Mieli
pomys³ na stworzenie kobiecej
sekcji pi³ki no¿nej, odby³ siê nawet
w £obzie powa¿ny mecz z udzia³em kobiet. Prezes wychodzi z takiego ogl¹du, ¿e w tym mieœcie nie
ma ¿adnej propozycji dla dziewczyn. Dlaczego wiêc nie zrobiæ czegoœ takiego?
K. Czmielewski - Za te pieni¹dze
mo¿na to zrobiæ. Ale te pieni¹dze
by³y bezmyœlnie wydawane. Podstawowym zadaniem zarz¹du nie jest
prowadzenie 50. cheerleaderek.
Niech to bêdzie zadanie domu kultury, który ma du¿o wiêkszy bud¿et.
Red. - Ale dom kultury nie chce
tego robiæ.
K. Czmielewski - Nie wiadomo.
Mo¿e by chcia³, gdyby ktoœ mu to
zaproponowa³. Najlepiej na dzia³acza domu kultury nadaje siê w³aœnie
pan Pietrzyk, tañce, cheerleaderki,
kabaret, to jest jego dzia³ka, ma zdolnoœci ku temu. Ale nie jako dzia³acz.
On nie potrafi podstawowej rzeczy.
Nie umie przeprowadziæ zebrania.
Jak siê zaczyna zebranie, to on, jako
prezes, powinien je otworzyæ, wybraæ przewodnicz¹cego, wy³o¿yæ listy cz³onków, zaproszonych, goœci,
nie by³o nic takiego. Je¿eli organizuje zebranie i jeœli razem z t¹ trójka
jest 14 osób, no to o czym to œwiadczy? ¯e nie umie tego zorganizowaæ.
Kto jest teraz cz³onkiem tego klubu?
Jest 5 osób. Ich trzech, Skrobiñski i
pani Kar³owska i to jest wszystko.
Pan Pietrzyk pyta³ siê mnie na zebraniu wyborczym, jak zrobiæ, ¿eby
cz³onkami klubu byli zawodnicy.
Teoretycznie zawsze byli tymi cz³onkami, ale w gruncie rzeczy nie byli,
bo nie p³acili ¿adnych sk³adek. Ale
zawodnicy brali udzia³ w g³osowaniu, przychodzili te¿ dzia³acze, którzy nie byli cz³onkami, nie p³acili
sk³adek i te¿ g³osowali. Brali udzia³
w ¿yciu tego klubu. Tak jak powiedzia³a pani Kar³owska, tylko nie zgadzam siê z jedn¹ rzecz¹, bo nie wa¿ne, ¿e ktoœ ma legitymacjê, czy zap³aci³, tylko czy dzia³a dla klubu. Bo dla
kogo ten klub jest? Dla kibiców. Bo
jak ich nie bêdzie, to dla kogo bêd¹
grali zawodnicy. Œwiatowid jako stowarzyszenie jest wa¿ny.
Red. - G³ównym zadaniem jest
robienie sportu. S¹ trampkarze,
juniorzy, jest to ca³a drabina. Jak
najbardziej wszyscy chêtni powinni siê skupiaæ wokó³ Œwiatowida.
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Tylko ca³a do tej pory sprawa rozgrywa³a siê o zarz¹d.
K. Czmielewski - Ci co przyszli
13 kwietnia na zebranie przyszli
awanturowaæ siê? Ja, Komendant
Powiatowy Policji, pan Pude³ko i
wszyscy pozostali, przyszli w dobrym interesie. Wczeœniej namawia³em pani¹ Kar³owsk¹ na takie zebranie, ale takie, ¿eby mieli wszyscy
równe prawa, a nie taki kabaret jaki
zrobi³ pan Pietrzyk. Pan prezes na
tym zebraniu wyci¹gn¹³ rêkê do
przyby³ych, ale do poca³owania. Proszê popatrzyæ, jakimi metodami jest
prowadzony klub. Amatorszczyzna.
Klub dzia³a bez lekarza, nie ma
wody, ani napojów. Je¿eli ktoœ siê podejmuje prowadzenia, to musi robiæ
to profesjonalnie. Dlaczego by³y te
k³ótnie i wyzwiska, m.in. wyzywano
pani¹ Kar³owsk¹, dlaczego? Dlatego, ¿e zawody prowadzili amatorzy.
Wpuœcili pijanych ludzi na stadion i
z nimi dyskutowali, zamiast poprosiæ Stra¿ Miejsk¹ czy Policjê, którzy
byli na stadionie i wyprosiæ awanturników. Pijanych nie powinno siê
wpuszczaæ.
Red. - Oni nie mogli zabroniæ
im wejœcia na stadion. Stadion nie
jest ich, wynajmuj¹ tylko p³ytê
boiska. Nie ma ochrony, wiêc kto
mia³by nie wpuœciæ tych ludzi?
K. Czmielewski - Stadion nie
jest ich? A kto zbiera³ te cegie³ki?
Je¿eli by siê coœ sta³o, to odpowiada³by za to organizator imprezy.
Red. - Doszliœmy do paradoksów. Burmistrz patrzy na ka¿dy
przecinek. Przez 40 lat nie by³o takiego rozliczania. Nagle siê okaza³o, ¿e mo¿na trafiæ do prokuratury,
jak siê coœ Ÿle zrobi. Wystawiono
mandat za to, ¿e zbierali cegie³ki
nie tak, jak trzeba by³o. Trzeba
przestudiowaæ przepisy i okazujê
siê, ¿e impreza mo¿e siê odbyæ tylko na stadionie, tam gdzie graj¹
pi³karze. Oni nie robili masowej
imprezy, odpowiadali za to co dzieje siê na p³ycie boiska. Takie s¹
przepisy. Nie ma ochrony, nie jest
to impreza masowa. Na jakiej podstawie mieli zabroniæ wejœæ na stadion? Stra¿ Miejska nie reagowa³a, policja te¿.
K. Czmielewski - A gdyby coœ siê
sta³o? Prawie pó³ godziny ch³opak
le¿a³ na murawie, na zimnie, bez ¿adnej pomocy, gdyby póŸniej poda³ do
s¹du zarz¹d, oni by siê nie wyp³acili.
Dziwiê siê, ¿e jest przyzwolenie na
tak¹ amatorszczyznê.
Red. - Ale za co pozwaæ do s¹du
zarz¹d? Przecie¿ zawodnicy graj¹
na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
K. Czmielewski - Ale czy oni
maj¹ wszystkie badania? Jak z³amie
nogê, to nie dostanie ani z³otówki z
ubezpieczenia.
Red. - Myœlê, ¿e zawodnicy
musz¹ mieæ badania i musz¹ byæ
ubezpieczeni. Zreszt¹ ZZPN to

SPORT
sprawdza, od tego jest. Przez 40 lat
nikt nie przyczepia³ siê do takich
rzeczy. Teraz jest audytor, prokurator, wszystko siê przeœwietla.
Mo¿na przyczepiæ siê do ka¿dego
przecinka, do ka¿dej z³otówki.
K. Czmielewski - Jak siê czegoœ
podejmuje, to trzeba to robiæ tak, jak
siê nale¿y. Teraz jest to amatorszczyzna. Nie ma dla zawodników nawet
wody.
Red. - Skoro nie dostali pieniêdzy, to sk¹d maj¹ wzi¹æ tê wodê?
K. Czmielewski - Jest na to prosty sposób. Nie mo¿na w tym trwaæ.
Trzeba zrobiæ zebranie, pieni¹dze
le¿¹ i czekaj¹. Nie maj¹ akceptacji
kibiców i starych dzia³aczy i nawet
zawodników, na takie dzia³anie.
Trzeba uzupe³niæ zarz¹d, trzeba powo³aæ normaln¹ komisjê rewizyjn¹,
która by mog³a kontrolowaæ ich wyniki. To siê niewinnie zaczê³o, taka
jest moja ocena. Mieli plan przychodz¹c. Przychodz¹c pyta³ siê, w jaki
sposób zrobiæ z zawodników cz³onków klubu. Wydawa³o mi siê, ¿e to
dobry pomys³, chcieli to unormowaæ, zrobiæ porz¹dek. Delikatnie
mówi¹c, planowa³ chaos.
Red. - Dochodzimy do sedna.
Trzeba powiedzieæ to wprost. Myœlê, ¿e Twoje myœlenie, ¿e trzeba
dobraæ zarz¹d, ¿e nawet byœ g³osowa³, aby oni zostali, przypuszczam, ¿e by³byœ sam. Kto by jeszcze tak zag³osowa³? Przecie¿ toczy
siê walka o w³adzê. Dzisiaj robimy
Walne Zgromadzenie dopuszczaj¹c starych dzia³aczy i jutro obecnego zarz¹du nie ma. A prezesem
zostanie pan Pude³ko.
K. Czmielewski - Ale w ¿adnym
wypadku. Ci, co przyszli, chc¹ dobra
klubu. Na pewno pan Pude³ko nie
by³by prezesem, mówi³ mi to ju¿
dawno. Owszem, mo¿e klub wspomagaæ dobr¹ rad¹, ale sam ju¿ nie
podj¹³by siê tego zadania. A gdyby
nawet, to powiem, ¿e by³ du¿o lepszym prezesem od Pietrzyka.
Red. - Wszyscy byli lepsi, wszyscy siê za takich uwa¿aj¹, to dlaczego ten klub spad³ na dno? Ten
zarz¹d odbudowa³ klub, s¹ wreszcie wyniki...
K. Czmielewski - Wracaj¹c do
zawodników, jako cz³onków klubu.
Najpierw prezes chcia³, ¿eby zawodnicy byli tymi cz³onkami, jednak nie
wiedzieli, jak to zrobiæ. Nawet ³adnie by to wygl¹da³o, ¿e stowarzyszenie ma stu cz³onków. To by wygl¹da³o piêknie i myœla³em, ¿e o to chodzi.
Ale teraz wiem, ¿e mieli u³o¿ony
plan, chcieli wszystkich wykosiæ. To
by³o widaæ na ostatnim zebraniu. A
zarz¹d w tym sk³adzie chodzi³by ci¹gle po pieni¹dze. Ci¹gle im ma³o,
chc¹ jeszcze 100 tysiêcy, bo chc¹
cheerleaderki, dru¿ynê kobiet, a za te
160 tysiêcy mo¿na by³o to zrobiæ.
Gdyby to by³o kontrolowane i prawid³owo prowadzone, to by wystarczy-

³o pieniêdzy. Jedno co potrafi robiæ
prezes Pietrzyk i Janusz Skrobiñski,
to przysparzanie sobie wrogów. Zas³ugê awansu, prócz zawodników,
ma ich by³y trener pan Pawlak. Wiêksze s¹ jego zas³ugi, ni¿ kolejnego
trenera pana Jamro¿ego. To nie zarz¹d wywalczy³ ten awans. Porównuj¹c osi¹gniêcia pana Pietrzyka do
pana Pawlaka, to obecny prezes przy
panu Pawlaku, to ma³y pikuœ. Niestety, nie mogê uwierzyæ w to, co robi
obecny zarz¹d. Po ostatnim zebraniu
nie mog³em spaæ. To jest skok na
kasê. Pieni¹dze czekaj¹ w gminie,
tylko trzeba zrobiæ zebranie, ale nie
taki kabaret, jak robi prezes.
Red. - Oni byli ambitni, mieli
wiele pomys³ów, lecz nikt im nie
chcia³ pomagaæ. Mo¿na byæ zbulwersowanym, ¿e do cheerleaderek
przyje¿d¿a fachowiec ze Szczecina, któremu siê sporo p³aci. Ale z
drugiej strony jest to fachowiec,
przyje¿d¿a tu, wiêc nie bêdzie tego
robi³ za darmo. Uwa¿am, ¿e cheerleaderki by³y potrzebne. Chodzi o
propozycjê dla dzieci, dlaczego one
maj¹ siedzieæ w domu.
K. Czmielewski - Ale dlaczego
to ma robiæ Œwiatowid, a nie dom
kultury?
Red. - Nikt nic nie robi w tym
mieœcie, a zarz¹d Œwiatowida chce,
rozumie potrzeby m³odych mieszkañców.
K. Czmielewski - On zna siê na
kabarecie, ale nie zna siê na podstawowych rzeczach, takie jak wybory,
sprawy organizacyjne itd.
Red. - Co dalej? Masz jak¹œ
koncepcjê rozwi¹zania tej sytuacji? Myœlê, ¿e obecny zarz¹d ma
pe³n¹ œwiadomoœæ tego, ¿e jeœli dopuœci starych dzia³aczy do Walnego Zgromadzenia, to jutro go nie
bêdzie. Nie bêdzie ich koncepcji, a
oni chc¹ coœ zrobiæ, zrealizowaæ
swój plan.
K. Czmielewski - Oni mieli plan
tylko na laptopie, z jego wykonaniem
by³o ró¿nie.
Red. - Ale oni nie maj¹ pieniêdzy, wiêc teraz w ich interesie by³oby zrezygnowaæ z w³adzy, daæ sobie spokój, unikn¹æ problemów.
Ale oni siê nie poddaj¹.
K. Czmielewski - I po to zmienili
statut, ¿eby rz¹dziæ jak najd³u¿ej, bez
¿adnych kontroli, za jego zmianê nie
odpowiadaj¹ tylko oni. Ma w tym
udzia³ pan starosta, który zatwierdzi³
ich nowy statut. Mo¿e wprowadzili
pana starostê w b³¹d, nie mówi¹c
prawdy, w jaki sposób i po co zmienili statut. A dzieje siê to dlatego, ¿e
pomiêdzy starost¹ a burmistrzem nie
ma dobrych kontaktów, nie przepadaj¹ za sob¹. Przeprowadzono na zapleczu klubu tajne walne, bez og³oszeñ, bez poinformowania prasy,
wtedy zmienili po kryjomu statut.
Red. - Jeœli do mnie przyszed³by zarz¹d i powiedzia³, ¿e zmienia
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statut, bo chce robiæ to i to, to ja
bym siê na to zgodzi³.
K. Czmielewski - Ludzie powinni siê zastanowiæ, dlaczego oni to
zrobili. Teraz bez zgody prezesa nikt
nie mo¿e dostaæ siê do klubu. Spyta³em ich, czy ci, co przyszli na ostatnie zebranie nie zostaliby przyjêci,
powiedzieli, ¿e tylko mnie by mogli
przyj¹æ. Powiedzia³em, ¿e jestem
cz³onkiem i mnie nie musz¹ przyjmowaæ, gdy¿ nie uznajê ich tajnego
Walnego. Ludzie przyszli na to zebranie w dobrej wierze.
Red. - Nie wierzê, bycie prezesem to jest jakiœ status spo³eczny,
pieni¹dze dla trenerów itp. Ci ludzie chc¹ obaliæ obecny zarz¹d,
chc¹ w³adzy.
K. Czmielewski - Ale nikt na zebranie nie przyszed³ po to, by go od
razu wybraæ prezesem klubu.
Red. - Jak to rozwi¹zaæ, jak¹
masz propozycjê dla obu stron?
Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e dopuszczaj¹c starych dzia³aczy do Walnego
Zgromadzenia na nastêpny dzieñ
nie bêdzie obecnego zarz¹du.
K. Czmielewski - A co to, oni s¹
przyspawani? Je¿eli ktoœ ma lepsze
pomys³y, to dlaczego nie zmieniæ
zarz¹du? Zwo³ajmy Walne Zgromadzenie, zbierzmy wszystkich sympatyków, kibiców, starych dzia³aczy,
niech przyjdzie ka¿dy, kto chce na to
zebranie, zrobimy g³osowanie, wtedy zobaczymy, co ludzie s¹dz¹. Oni
narobili sobie wrogów. Oni nie maj¹
pojêcia o prowadzeniu klubu. Gdyby
by³o wiêcej ludzi w zarz¹dzie, by³oby lepiej. Gdyby to by³ prywatny
klub, to owszem, trzyosobowy zarz¹d jest dobry. Wtedy mogliby robiæ
wszystko. Konkluzja jest taka, ¿e
jeœli bêdzie tak dalej, jak jest obecnie, to doprowadzi to do koñca klubu. Trzeba zrobiæ zebranie. Bo bez
pieniêdzy doprowadz¹ do rozpadu
klubu. Na razie wystarcza im na sêdziów, ale nied³ugo ludzie nie bêd¹
kupowaæ cegie³ek. S³ysza³em na jakiej zasadzie siê to odbywa. Wyjmujê 10 z³, to mówi¹, ¿e to jest skarbonka, nie ma reszty itp. i tak paru ludzi
da³o siê nabraæ. Nie dali tej kwoty z
w³asnej woli. Je¿eli twierdz¹, ¿e to
nie ich impreza, nie ich stadion, to
teraz kibice na stadion wejd¹ i ani
z³otówki nie dadz¹. Zobaczymy jak
bêdzie w nastêpnych meczach.
Red. - Oni chc¹ udowodniæ, ¿e
bez pieniêdzy od burmistrza mog¹
graæ i prowadziæ klub. A jak udowodni¹, ¿e mo¿na?
K. Czmielewski - Co mo¿na?
Bez wody, bez badañ? Tak nie mo¿na. Tu jest dobre dzia³anie w³adz, ¿e
po meczu mog¹ wzi¹æ prysznic itd.
Oni za to nie p³ac¹. Bez zebrania doprowadz¹ klub do przepaœci. Nie
mo¿na postêpowaæ tak, jak oni to
robi¹. A jeœli udowodni¹, ¿e mo¿na
dzia³aæ bez pieniêdzy metodami cha³upniczymi, to po co im by³o tyle pieniêdzy i na co je wydali?
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Zdjêcie do Galerii Tygodnika mo¿na wykonaæ
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