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Kto poda³ pomys³,
aby zrobiæ k¹pielisko
przy Hanki Sawickiej?

Pracowa³em w RPGK i wszystkie te sprawy znam doskonale, jak
piêæ swoich paców, wiem co tam
mo¿e byæ. Na H. Sawickiej nic nie
bêdzie. Tam trzeba wszystko spychami wypchn¹æ. Ile tu wojsko robi³o, ludzie z zak³adów w czynie
spo³ecznym! Piach z cegielni by³
nawo¿ony. Dyrektorem RPGK by³
wtedy Edward Kowaliñski z
£obza.
Je¿eli bêd¹ chcieli zrobiæ k¹pielisko, to bêdzie bajoro. Tam ju¿
zaczêli budowaæ w 1964 albo 1965
roku. Budowa trwa³a cztery lata, a
po dwóch latach dzia³ania zamkniêto zalew.
Po pierwsze - jak zaczêli robiæ,
to Kolej musia³a siê zgodziæ, ¿eby
zrobiæ wa³, ten, którym teraz idzie
droga do cegielni. Melioracja wykopa³a rów, gdy na Spokojnej budowano Szko³ê Podstawow¹ nr 2.
Wszystk¹ ziemiê z wykopów zwieziono na wa³. By³o bardzo du¿o
roboty. W pierwszym rzêdzie Kolej musia³a daæ zezwolenie, bo gdyby przerwa³o wa³, rozwali³oby im
tory. Wtedy nie by³o jeszcze drogi
³¹cz¹cej ul. H. Sawickiej z szos¹
Œwidwiñsk¹. Pod oboma ³ukami
pod wiaduktem p³ynê³a woda. Nie
by³o tam g³êboko. Zrobiono drogê
dla ma³ych samochodów, by odci¹¿yæ ruch. By³em kierowc¹. JeŸdzi³em do Gliwic po przepusty. Przez
cztery lata, jak budowany by³ ten
zbiornik, nie mia³em urlopu. Wiem
wszystko, jak by³o. Ca³¹ darninê,
która tam by³a trzeba by³o zebraæ
na g³êbokoœæ metra. Pod spodem
jest piasek.
W tamtym czasie wykonawca z
Warszawy budowa³ stadion. Mia³
dwa spychy. Za³atwione by³o, ¿e on
wypchnie ziemiê na przysz³ym
zbiorniku. Gdy jednak tam wjecha³, to spych mu siê utopi³. Chyba
z tydzieñ walczy³ i drugim spychem wyci¹ga³ sprzêt z tego bagna.
W koñcu to rzuci³.
Przyjecha³ geolog z Poznania,
jeŸdzi³em z nim a¿ do Zagórzyc,
Ro¿nowa do Ÿróde³ £oŸnicy,
wszystko sprawdza³. Pojechaliœmy
do Wysiedla, gdzie kiedyœ by³
m³yn. Pozosta³y po nim zbiorniki
na wodê, to wszystko by³o zamulone, podobnie jak zbiornik przy
dawnym œrutowniku niedaleko
Wojcelskiej, obecnie jest tam elek-

trownia. Tam te¿ wszystko jest zamulone, tylko œrodkiem p³ynie
woda. On ju¿ wtedy powiedzia³:
„Co za g³upi cz³owiek to wymyœli³,
to jest woda Ÿródlana. Ona nigdy
nie bêdzie ciep³a. A jak wiêkszy
deszcz popada, to wszystko, ca³y
mu³ zerwie do rzeki i pójdzie do
zbiornika.” Tak te¿ by³o. Jak trawa
zgni³a, to by³a tam czarna zupa.
Kupiliœmy kajaki, rowery wodne, by³a te¿ buda zrobiona na
sprzêt, ratownik, ale i tak jeden
cz³owiek utopi³ siê. Po deszczu
woda by³a czarna. Pe³no by³o b³ota
przy tamie. Jest przepust, ale bli¿ej
gorzelni by³a tama, jeszcze POM w
Resku robi³ zastawy. Jeœli tam chc¹
teraz znowu robiæ zbiornik, to jest
to du¿y kapita³. Lepiej zrobiliby
coœ w mieœcie. Jest tylko jedna
rzeczka, która tam dop³ywa, jaki
ma wiêc udzia³ w powodzi?
Tam by³o bagno i bêdzie bagno.
Rzeczka, która p³ynie od Ro¿nowa
z Zagórzyc nie zagra¿a nikomu.
Przy œrutowniku na Wojcelskiej
basen by³ du¿y. Za Niemca by³a
tam kaszarania, ko³o zbiornika
by³a du¿a hodowla lisów. Tego
budynku ju¿ nie ma. Po wojnie jednak Rosjanie pozabierali maszyny.
Sta³y tam tylko mury. Tam pan
Olchowik mia³ œrutownik, jego rodzina przyjecha³a oko³o 1950 roku
zza Buga. Przyje¿d¿ali gospodarze, przywozili zbo¿e na paszê, teraz gospodarzy nie ma i nie ma co
œrutowaæ. Teraz jest elektrownia.
Od czasów wojny zbiornik chyba
nie by³ czyszczony.
Na H. Sawickiej te¿ by³ m³yn,
tam gdzie by³a centrala budowlana.
Spali³ siê w 1948 roku. PóŸniej
by³a centrala miêsna. By³y g³êbokie szamba na gnojowicê, zakupiono pompê, któr¹ wypompowywano szambo i wywo¿ono je.
W PGR w Suliszewicach wybudowali obory i trzymali tam zwierzêta. By³a wielka wojna, bo zaraz
obok znajdowa³a siê stacja pomp
na £obez. Obory te¿ zaczêli budowaæ w 1965 roku. Miêdzy PGR-em
a firm¹ szed³ zatarg, gnojowica p³ynê³a. PóŸniej trochê to ograniczyli.
Aby mog³o coœ teraz byæ, najpierw trzeba by³oby wyczyœciæ
zbiorniki w Wysiedlu i na Wojcelskiej, bo jak popada deszcz, to
wszystko pójdzie do zbiornika re-

tencyjnego. Tyle lat nie by³o to nikomu potrzebne i zrobili k¹pielisko. W³o¿yli tam mnóstwo pieniêdzy i teraz bêdzie to samo.
Przed k¹pieliskiem nic tam nie
by³o, by³a naturalna niecka.
Co ten zbiornik w systemie
przeciwpowodziowym da? Nic nie
da. Jeœli chc¹ mieæ k¹pielisko, to
by³o bagno i zostanie bagno i nie
dadz¹ rady tego zmieniæ. Po drugie
- w rzece p³ynie woda Ÿródlana, ona
nie ogrzeje siê i zawsze bêdzie zimna.
Ludzie nie k¹pali siê, mo¿e
dzieciaki trochê, Sanepid chyba
zabroni³, bo woda by³a brudna.
Do cegielni wczeœniej by³ dojazd od strony szosy œwidwiñskiej,
po prawej stronie jest pierwszy budynek. Od strony ul. Œwidwiñskiej
by³ przejazd za czasów niemieckich i ten przejazd d³ugo funkcjonowa³. Kolej ma swoje wymogi i
kaza³a postawiæ budê i portiera,
siedzia³ tam portier i podnosi³ szlabany, patrzy³ czy poci¹g nie jedzie.
Podnosi³ szlaban, samochód przeje¿d¿a³ i opuszcza³ szlaban, tak
samo by³o na drodze do CPN-u. Jak
ju¿ cegielnia zaczê³a padaæ, kolej
zlikwidowa³a przejazd i cegielnia
zaczê³a przeje¿d¿aæ wa³em przez
k¹pielisko, zrobi³a sobie drogê.
PóŸniej poszli po rozum do g³owy i zaczêli robiæ Jezioro Miejskie.
Teraz i ono jest zapuszczone. Z Jeziora Miejskiego do Regi by³ rów.
Za jeziorem by³y za Niemca po³o¿one rury betonowe i nadmiar
wody by³ odprowadzany do Regi.
Jeziorko, które jest obok torów,
by³o po³¹czone rowem z Jeziorem
Miejskim. Jak robili k¹pielisko, to
zasypali ten rów. Malutki dop³yw
by³ niedaleko ogromnej wierzby.
Niemiec mia³ jezioro w dzier¿awie, sta³y tam jego zabudowania i
on tam rz¹dzi³. Teraz po zabudowaniach znaku nie ma.
Nad Jezioro Miejskie nie by³o
drogi, by³a tylko ze Œwiêtoborca
ko³o lasu, obok budynku by³ przejazd. Droga która jest obecnie nad
Jezioro Miejskie, to wczeœniej by³o
bagno. Nie mo¿na by³o tamtêdy
przejechaæ. RPGK tam pracowa³.
Sypano tam gruzy i ¿wir i teraz droga jaka jest, taka jest. Nie ma komu
za³ataæ dziur. Dwa lata temu zdejmowali dachówkê z nowych blo-

ków. Przecie¿ mo¿na by³o zasypaæ
dziury na drodze.
Na Jeziorze Miejskim zrobiono
du¿y ³adny pomost. PóŸniej zosta³
zlikwidowany. Zosta³y postawione
kioski, by³ bufet, ale to wszystko
zosta³o spalone, zdemolowane. Liceum posadzi³o sadzonki topoli
przy drodze. Ze Szczecina przywieŸliœmy ko³a ratunkowe, by³o
pe³no ró¿nego sprzêtu, pomost,
wszystko ogrodzone linami. PóŸniej zosta³o zrobione na Strzmielu
- wybudowane dwa pomosty, czêœæ
ludzi tam jeŸdzi³o, czêœæ na Miejskie, ale teraz wszystko zaros³o, nie
ma kto oczyœciæ.
Nad jeziorem Miejskim by³o
tak przez parê lat. Nadleœnictwo
pobudowa³o parkingi, postawi³o
sto³y itd. Teraz nie ma nic. Nawet
nie ma dobrej drogi dojazdowej.
Mieszkaniec £obza
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Sp³on¹³ Fiat

Matka zostawi³a czterolatka bez opieki

Dziecko o ma³o nie
utonê³o w Redze
(£OBEZ). Ostatni dzieñ
kwietnia móg³ skoñczyæ
siê tragicznie dla
czteroletniego ch³opca.
By³o po godzinie 17.00,
gdy spaceruj¹ca w okolicy
przystani kajakowej
mieszkanka £obza
zobaczy³a ma³ego ch³opca
wchodz¹cego do Regi.

W ostatni weekend kwietnia by³
nieszczêœliwy dla posiadaczy samochodu osobowego marki Fiat. Prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej samochód

stan¹³ w p³omieniach. Na ulicê
Murarsk¹ w £obzie, gdzie dosz³o do
zdarzenia, przyby³ zastêp stra¿y
po¿arnej, otworzyli maskê i podaj¹c
strumieñ piany, ugasili po¿ar. (r)

Sygnalizacja œwietlna tak,
ale z dotacj¹ miasta?
(£OBEZ). O przejœcie przy
Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie walka trwa od 1992
roku. Jak dotychczas
wygrywa Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich – sygnalizacji
œwietlnej jak nie by³o, tak nie
ma.
Szansa jest, ale gmina musia³aby dorzuciæ siê do inwestycji. Po
takiej propozycji, rzuconej na sali
obrad podczas Sesji Rady Miejskiej
zapad³a cisza.
- Decyzja Komisji do spraw
Bezpieczeñstwa przy Urzêdzie
Marsza³kowskim jest taka, ¿e nie
ma sensu robiæ samej sygnalizacji
œwietlnej. Jeœli zrobiæ i wyk³adaæ
pieni¹dze, to nale¿y zrobiæ porz¹dnie. Trzeba wiêc robiæ przebudowê
skrzy¿owania. Przebudowa skrzy¿owania z azylem, z przejœciem,
komplet. Na razie dostaliœmy zalecenia, aby na poprawienie widocznoœci usun¹æ drzewa i na razie tak
musi pozostaæ. Temat jest wa³kowany i na pewno wa¿ny, ale te¿ zosta³o

Zatrudniê kierowców
kategorii C+E
traktorzystów
oraz innych
pracowników
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387
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powiedziane, ¿e gdyby miasto mia³o mo¿liwoœæ dofinansowania, to na
pewno ta inwestycja bêdzie szybciej, jednak nie w tym roku. Temat
jest wa¿ny dla nas te¿, nie chcê powiedzieæ, ¿e temat wyrzucamy. Bêdzie przez nas naciskany w Koszalinie, by jak najszybciej to zadanie
zrealizowaæ, ale tak jak mówiê, tu
k³aniam siê w stronê miasta, gdy
zawrzemy porozumienie i dostaniemy jakieœ dofinansowanie, to na
pewno szybciej uda siê to zrobiæ –
powiedzia³ przedstawiciel Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich.
Na tê sugestie nikt nie odpowiedzia³.
MM

ZATRUDNIÊ
KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
ORAZ KIEROWCÓW C-E
tel. 91 39 71 951,
509 288 386, 509 288 387

Tylko natychmiastowa reakcja
uchroni³a ch³opca przed utoniêciem, który - jak siê póŸniej okaza³o
- chcia³ pop³ywaæ w rzece. W okolicach przystani kajakowej by³ sam.
Mimo i¿ ch³opiec ma cztery lata, nie
potrafi³ powiedzieæ, jak siê nazywa,
ani gdzie mieszka, powiedzia³ jedynie, ¿e jest g³odny. Mieszkanka
£obza zadzwoni³a na policjê. Funkcjonariuszom równie¿ nie uda³o siê
dowiedzieæ od malca danych. To
jednak okaza³o siê niepotrzebne,
albowiem ch³opiec zaprowadzi³
policjantów na ul. Orzeszkow¹,
gdzie mieszka. Na miejscu by³a
matka, która szuka³a swojego syna.

Funkcjonariuszom powiedzia³a, ¿e zostawi³a ch³opca w piaskownicy zaledwie na 5 minut. W to jednak policjanci nie uwierzyli. Matka
nie by³a pod wp³ywem alkoholu.
Teraz materia³y zostan¹ wys³ane
do S¹du celem sprawdzenia sytuacji
w rodzinie i aby, jeœli to bêdzie konieczne, przydzieliæ rodzinie kuratora. Osobno prowadzone jest postêpowanie z art. 61 Kodeksu Wykroczeñ. Matce grozi mandat w
wysokoœci 500 z³, jeœli nie zgodzi
siê zap³aciæ, wówczas sprawa zostanie skierowana do s¹du.
W tej sprawie ujawni³a siê jeszcze inna kwestia. Aby ch³opiec móg³
dojœæ z ulicy Orzeszkowej nad przystañ kajakow¹ musia³ przejœæ przez
niezmiernie ruchliw¹ ulicê Niepodleg³oœci, w okolicy s¹ dwa markety,
w tym miejscu panuje du¿y ruch.
Nikt jednak nie zainteresowa³ siê, ¿e
ma³y ch³opiec jest sam. Nikt nie
zatrzyma³ go i nie zapyta³ co tu robi,
ani gdzie jest jego mama. Gdyby nie
fakt, ¿e w tym czasie spacerowa³a
nad przystani¹ jedna z mieszkanek
£obza i nie by³a obojêtna, byæ mo¿e
dosz³oby do tragedii.
MM

UWAGA ROLNICY
Jeœli nie z³o¿y³eœ jeszcze wniosku do Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie p³atnoœci, skorzystaj z
pomocy doradcy, który pomo¿e wype³niæ wniosek i za³atwi za ciebie
wszystkie zwi¹zane z tym formalnoœci. Zrób to do 15 maja 2012 r., po
tym terminie za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia stosowana jest redukcja
w wysokoœci 1% nale¿nej kwoty p³atnoœci.
Zadzwoñ ju¿ dziœ, 697 588 566, a doradca odwiedzi Twoje gospodarstwo.
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Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

D³ugi weekend majowy
w powiecie
D³ugi weekend majowy w powiecie ³obeskim przebiega do tej pory w
miarê spokojnie. Od pi¹tku 27 kwietnia 2012 policjanci zatrzymali a¿ siedmiu nietrzeŸwych kierowców.
W pi¹tek w £obzie na ul. Segala
Krzysztof G. jecha³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o 0,71
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W Dobrej policjanci zatrzymali tak¿e nietrzeŸwego rowerzystê Paw³a J.
W sobotê 28 kwietnia policjanci z
£obza na drodze Mieszewo - Dargomyœl zatrzymali Mariusza E., który
kierowa³ samochodem marki Ford
Mondeo z wynikiem 0,68 mg/l.
W niedzielê 29 kwietnia policjanci odnotowali kilka zdarzeñ. W
£obzie przy ul. Budowlanej nieustalony sprawca skrad³ rower Bike sport o
wartoœci 230 z³. Te¿ w £obzie z mieszkania Kamil G. skrad³ komputer przenoœny wraz z modemem internetowym
o wartoœci 750 z³ oraz pieni¹dze w
kwocie 300 z³.
O godz. 16.00 na drodze gruntowej prowadz¹cej do jeziora G³êbokie
od miejscowoœci Strzmiele kieruj¹cy
samochodem marki Opel Corsa nie
dostosowa³ prêdkoœci do stanu nawierzchni, straci³ panowanie nad pojazdem, wypad³ z drogi i dachowa³. W
wyniku tego zdarzenia pasa¿er samochodu dozna³ niewielkich obra¿eñ
cia³a.
30 kwietnia w poniedzia³ek policjanci odnotowali kolizjê drogow¹ na
drodze Podlipce -Wêgorzyno. Kieruj¹cy motorowerem Romet w czasie zawracania nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci i uderzy³ w ty³ samochodem marki Nissan, nale¿¹cego do
mieszkañca Szczecina. Tego samego
dnia w Wêgorzynie policjanci zatrzymali Zygmunta C., mieszkañca Szczecina, który jecha³ samochodem marki
Nissan w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o 0,30 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
W £obzie policjanci z Wydzia³u
Kryminalnego zatrzymali Paw³a D.,
który posiada³ przy sobie marihuanê w
iloœci 22 gramów. Sprawca zosta³
przes³uchany w tej sprawie.
W pierwszy majowy dzieñ policjanci zatrzymali Konrada P., który jecha³ na rowerze w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o 0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W Resku natomiast mundurowi
odnotowali w³amanie do pomieszczenia ch³odni na terenie cmentarza komunalnego. Sprawcy ze œrodka skradli sterownik elektroniczny steruj¹cy
temperatur¹ ch³odni. Straty wynosz¹
1.000 z³.
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2 maja mundurowi z £obza zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. Na ul. Drawskiej Leszek J. jecha³ na rowerze w stanie nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o 0,52 mg/l.
Dodatkowo rowerzysta naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Przed godzin¹ 20.00 na ul.
Chopina Kazimierz T. jecha³ na rowerze w stanie nietrzeŸwym. Badanie
wskaza³o 0.26 mg/l.
W Wêgorzynie na terenie bazy
transportowej nieznani sprawcy skradli 50 litrów oleju napêdowego z samochodu ciê¿arowego marki Mercedes i 150 litrów z drugiego samochodu
ciê¿arowego marki DAF. £¹cznie
suma strat wynosi 1.110 z³.
Podsumowanie ostatnich
dni majówki
Ostatnie dni d³ugiego majowego
weekendu przebieg³y w powiecie
³obeskim w miarê spokojnie.
W pi¹tek, 4 maja, policjanci odnotowali:
kolizjê na trasie Wêgorzyno £obez, gdzie kieruj¹cy samochodem
Opel Vectra, jad¹c w kierunku £obza,
na prostym odcinku drogi, chc¹c unikn¹æ zderzenia i z innym pojazdem,
który zjecha³ na jego pas ruchu, zjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo;
Kradzie¿ w sklepie obuwniczym
w £obzie, gdzie nieznany sprawca
skrad³ portfel z pieniêdzmi w kwocie
600 z³, w³amanie w Cieszynie, gdzie
nieznany sprawca w³ama³ siê do piwnicy, wybijaj¹c wczeœniej szybê. Z³odziej skrad³ 4 butelki wódki.
W sobotê, 5 maja, mundurowi
odnotowali a¿ trzy uszkodzenia mienia.
Oko³o godz. 22.30 w £obzie, na ul.
Niepodleg³oœci, 17-letni ch³opak rzuci³ puszk¹ z piwem w kierunku samochodu marki Mercedes, uszkadzaj¹c
przednia szybê. Teraz m³odzieniec odpowie za uszkodzenie mienia.
Równie¿ na ul. Niepodleg³oœci
nieustalony sprawca zniszczy³ szybê
przedni¹ w samochodzie Ford Mondeo. Straty wynosz¹ 800 z³.
W Dobropolu nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca zniszczy³
ogrodzenie dzia³ki, wyrywaj¹c drewniane s³upki z siatk¹ stalow¹. Straty to
200 z³.
Niedziela, 6 maja.
To by³ spokojny dzieñ. Policjanci
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. W £obzie, na ul. Bema,
£ukasz N. jecha³ na rowerze w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o 0,49
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Na drodze £agiewniki - Lubieñ
Górny Krzysztof B. jecha³ na rowerze
w stanie nietrzeŸwym, z wynikiem
0,59 mg/l i tym samym naruszy³ s¹dowy zakaz kierowania rowerami, który
wyda³ ³obeski s¹d.
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Naprawili przepust
Cuchn¹ca rekreacja
na drodze numer 146

Naprawiono przepust wody, który siê zarwa³ pod drog¹ wojewódzk¹
numer 146. Droga prowadzi z Dobrej do £obza. Przez pewien czas
obowi¹zywa³o w tym miejscu ograniczenie prêdkoœci do 40 km/h.
- Pod drog¹ zarwa³a siê rura, by³y
tam krêgi betonowe, w³o¿yliœmy

£obez w LOT
(£OBEZ). Gmina ma
swoich przedstawicieli
w Lokalnej Grupie
Turystycznej.
Zostali nimi: Zbigniew Martyniak i Anna Sikora. Przedstawicielem Rady Miejskiej zosta³ Henryk
Stankiewicz. Jego kandydatura zosta³a przyjêta przez rajców jednog³oœnie.
MM

now¹, wszystko zosta³o ju¿ naprawione. Na drodze zosta³ tak¿e wylany kawa³ek nowej nawierzchni, poniewa¿ poprzednia nawierzchnia
uleg³a znacznemu opadowi, tworz¹c niebezpieczeñstwo. Bêdziemy
na bie¿¹co sprawdzaæ stan nawierzchni – mówi³ Marek Miku³a,
zastêpca rejonu dróg.
(r)

Objazd
od czerwca
(£OBEZ). Do koñca maja ma
zostaæ postawiona tablica z informacj¹ „Zalecany objazd do Nowogardu i do P³ot”.
Zostanie ona postawiona za
mostem na ulicy Obroñców Stalingradu. Objazd ul. Spokojn¹ bêdzie
mia³ za zadanie odci¹¿yæ ruch na
placu 3 Marca.
MM

Serdecznie dziêkujê
wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
mojego mê¿a
Andrzeja Beliny.
¯ona z Rodzin¹

(£OBEZ). Po przystani w
£obzie zosta³a jedynie wiata i jest
to g³ówna atrakcja dla kajakarzy
przep³ywaj¹cych przez £obez.
Jest jeszcze tablica informacyjna,
jak daleko jest do kolejnych miast
na szlaku Regi.
Za wiat¹ w stronê starego boiska
jest niewykorzystany teren. Teoretycznie by³y plany, aby go zagospodarowaæ, nawet ponoæ s¹ one w
magistracie, ale ich realizacja mia³aby opiewaæ na kilkanaœcie milionów. Oczywiœcie nie tylko samego
starego boiska, ale ca³oœci, czyli
pocz¹wszy od wyspy przy nadleœnictwie, poprzez promenadê, stare
boisko, a¿ po teren przy pogotowiu.
Na ten cel oczywiœcie nie ma
kilkunastu milionów w bud¿ecie
miasta i nie bêdzie. £obza nigdy nie
bêdzie staæ wprowadziæ zamierzenie w czyn z w³asnych œrodków.
Dofinansowania na ten cel brak.

Radny Bogdan Górecki proponowa³ niegdyœ, aby za starym boiskiem wykorzystaæ plac na skate
park. Pomys³ dobry, tym bardziej, ¿e
teren w stronê pogotowia to zwyczajny ugór, miejsce, gdzie w zaciszu drzew, zaroœli i chwastów spotykaj¹ siê ludzie, aby w spokoju, z dala
od oczu innych, a przede wszystkim
s³u¿b mundurowych wypiæ coœ i
naœmieciæ bezkarnie. Jedno miejsce
jest szczególnie interesuj¹ce, gdzie
za siedzenia s³u¿¹ pochylone konary drzewa, a w niedalekiej odleg³oœci od nich znajduje siê romantyczne rozlewisko œcieków. Byæ mo¿e
taka alternatywa dla mieszkañców
miasta jest lepsza ni¿ skate park,
wykonany z wykorzystaniem naturalnego terenu, a byæ mo¿e zwyczajnie mieszkañcy £obza nie zas³uguj¹
na skrawek, gdzie ich pociechy
mog³yby bezpiecznie spêdzaæ wolny czas.
MM

Niechlubna
promocja
(WÊGORZYNO). Zbli¿aj¹cy
siê sezon letni sprawia, ¿e coraz
wiêksza uwagê zaczyna siê zwracaæ na miejsca wypoczynku i rekreacji w gminie. Tak te¿ by³o
podczas sesji Rady Miejskiej w
tym mieœcie.
- Czy spacerowaliœcie nad jeziorem? Na pewno nie, bo z pewnoœci¹
coœ by was tam trafi³o, gdybyœcie
spojrzeli na molo, które jest przy
pla¿y. Gdy wejd¹ tam ludzie, to grozi to za³amaniem. Deski popróchnia³y i trzeba to wymieniæ i to b³yskawicznie.
Nale¿y zwróciæ te¿ uwagê na
stan toalety obok boiska Sparty. To
jest œwiadectwo naszego brudactwa, niechlujstwa i nie chcê jeszcze
nazwaæ tego, co to jest. Jest to stos

odchodów, butelek i wszystkich innych rzeczy. Coœ z tym trzeba zrobiæ. Chcemy mieæ u siebie turystów,
podejmujemy ró¿ne próby promocji
naszego Wêgorzyna. Jak wje¿d¿amy do Wêgorzyna, ulic¹ Strzeleck¹,
a nie daj Bo¿e popada deszcz, to
przeje¿d¿amy ci¹gle przez ogromn¹
ka³u¿ê. Czy naprawdê nie mo¿na z
tym coœ zrobiæ? - dopytywa³ radny
Janusz Sadurek.
Okazuje siê, ¿e nad kwesti¹ likwidacji niechlubnej toalety magistrat ju¿ zastanawia³a siê i byæ mo¿e
zniknie z krajobrazu. Inaczej jest z
molem, istnieje bowiem podejrzenie, ¿e jego zalewanie zwi¹zane jest
z pracami wodoci¹gowymi. Czas
poka¿e, to czy molo nale¿y wybudowaæ na nowo – równie¿.
MM
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Biurokracja „po¿era” ma³e projekty

P

omoc na „ma³e projekty”
przyznawana jest w ra
mach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju
objêtego PROW na lata 2007-2013.
Wniosek o przyznanie pomocy na
realizacjê danego projektu sk³ada
siê za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD), która przyjmuje wnioski i sk³ada je do Urzêdu
Marsza³kowskiego (UM) w Szczecinie. W naszym powiecie tak¹ rolê
pe³ni LGD Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich w £obzie. Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. okreœla szczegó³owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp³aty przyznanej
pomocy finansowej (Dz.U.z dnia
31 lipca 2008r.), a za³¹cznik nr 1 do
wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia okreœla zakres realizacji ma³ych
projektów, to znaczy na co mo¿na
wydaæ pieni¹dze, by potem móc
ubiegaæ siê o ich zwrot. Punkt 5,
podpunkt c tego za³¹cznika dotyczy
zachowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego i kultywowaniu:
– miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów,
– jêzyka regionalnego i gwary,
– tradycyjnych zawodów i rzemios³a.
Powy¿szy wstêp napisa³am, by
u³atwiæ zrozumienie dalszej czêœci
artyku³u.
Od strony prawnej niby wszystko piêknie, wspiera siê lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne i
zachêca do jego kultywowania. Jeœli Pañstwo wejdziecie na stronê
LGD w £obzie, jeszcze piêkniej,

zachêca siê do pisania wniosków i
szkoli ludzi w tym zakresie, a rzeczywistoœæ, oto ona.
Dnia 2 lipca 2010 r., Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki z³o¿y³o wniosek do LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie, na projekt „Zbieranie wspomnieñ by³ych i
obecnych mieszkañców Kuropatnik
oraz organizacja zjazdu Powrót do
korzeni”.
W dniu 12-13 lipca Rada LGD
dokona³a oceny merytorycznej
wniosku i uzna³a, ¿e jest zgodna z
Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju i dokona³a jej oceny pod wzglêdem spe³nienia lokalnych kryteriów wyboru.
Wniosek zaj¹³ VIII miejsce na liœcie
ocenianych projektów.
Dnia 4 sierpnia 2010 r., Rada
LGD ostatecznie zatwierdzi³a listê
rankingow¹ wniosków (bo potrzebny by³ czas na odwo³ania) i dnia 9
sierpnia 2010 r., nasz wniosek powêdrowa³ do Urzêdu Marsza³kowskiego.
Dnia 22 listopada 2010 r., otrzyma³am od Urzêdu Marsza³kowskiego potwierdzenie, ¿e wniosek tam
dotar³ i nadano mu numer, inaczej
znak sprawy. Potem by³y telefony i
wizyty osobiste w LGD £obez i UM
w Szczecinie, bo chcieliœmy wiedzieæ co dalej z naszym wnioskiem
i w koñcu 10 paŸdziernika 2011r.
przes³ano nam wniosek do poprawki. Bez ¿adnego wyjaœnienia napisano w nim cytujê „proszê o wykreœlenie z kosztów kwalifikowanych pozycji dotycz¹cej kosztów zwi¹zanych z wyjazdem do Kuropatnik na
Ukrainie”. Z³o¿y³am odwo³anie i
otrzyma³am dnia 15 grudnia 2011r.,

nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ „Zarówno
cel, jak i opis operacji ujête we
wniosku wskazuj¹, ¿e rzeczywistym
celem jest odwiedzenie miejscowoœci Kuropatnik na Ukrainie oraz zapoznanie siê i zag³êbienie tamtejszych tradycji oraz zwyczajów.
Operacja zak³ada zatem osi¹gniêcie
celu nie mieszcz¹cego siê w wskazanym powy¿ej zakresie dotycz¹cym ma³ych projektów, bowiem
wyraŸnie okreœlono w Rozporz¹dzeniu, ¿e zakresem ma³ych projektów objête s¹ operacje prowadz¹ce
do rozwijania aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej poprzez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów. Z opisu wynika,
¿e wyjazd ma na celu kultywowanie
tradycji w³aœciwych ukraiñskiej
miejscowoœci Kuropatnik, a nie
miejscowych tradycji charakterystycznych dla miejscowoœci Sielsko
czy gminy Wêgorzyno”.
Poproszono równie¿ o udokumentowanie zwyczaju œwiêcenia
pól, poniewa¿ projekt zak³ada³ reaktywowanie tej tradycji w miejscowoœci Sielsko. Na ca³e szczêœcie œp.
ks. Jastrzêbski w swoich wspomnieniach opisa³ zwyczaj œwiêcenia pól
w miejscowoœci Sielsko, bo gdyby
tego nie uczyni³, to nie by³by to nasz
zwyczaj, tylko ukraiñski. Przepisy
s¹ tu wa¿niejsze od historii. Œpieszmy siê zatem dokumentowaæ nasz¹
historiê, po to w³aœnie w projekcie
ujêto wyjazd do Kuropatnik.
Zale¿a³o mi, by choæ w czêœci
pokryæ koszty wyjazdu do Kuropatnik osobom, które siê tam urodzi³y.
Przykro mi, gdy widzê, jak starsi
schorowani ju¿ ludzie ze swojej

skromnej emerytury odk³adaj¹ pieni¹dze, by choæ raz zobaczyæ miejsce, gdzie siê urodzili, a powinno
byæ inaczej.
Ostatecznie okrojony projekt o
wyjazd do Kuropatnik, po uzupe³nieniach i poprawkach, zosta³ rozpatrzony pozytywnie i tak¹ widomoœæ otrzyma³am od UM w Szczecinie w dniu 10 lutego 2012 r. Ciekawostk¹ jest tak¿e fakt, ¿e nie
mo¿na by³o zmieniaæ cen, to znaczy
projekt realizowany bêdzie w 2012
roku (nie z naszej przecie¿ winy), a
ceny w projekcie pozostan¹ z 2010
roku. Biurokracja „z¿era” nie tylko
inicjatywê, ale i pieni¹dze, a mia³o
byæ tak fajnie, tylko dla kogo?
Ka¿de dzia³anie realizowanego
projektu trzeba dok³adnie dokumentowaæ, prowadziæ pe³n¹ ksiêgowoœæ, posiadaæ konto w banku, wy³o¿yæ swoje pieni¹¿ki na realizacjê
projektu 100 %, zwrot 70% kosztów
kwalifikowanych po rozliczeniu
projektu. Ktoœ móg³by powiedzieæ
wspaniale - 70 % zwracaj¹. To prawda, dla du¿ych organizacji to fajna
sprawa, oni maj¹ na etacie ludzi,
którzy zajmuj¹ siê pisaniem, rozliczaniem projektu, staæ ich na prawnika, by powalczyæ o swoje, posiadaj¹ biura z pe³nym zapleczem.
Moim zdaniem to LGD powinna
byæ takim biurem dla ma³ych lokalnych organizacji, ludzi, którzy
chcieliby coœ zrobiæ dla swojej spo³ecznoœci, tam s¹ zatrudnieni ludzie
na etacie, posiadaj¹ wyposa¿one
biuro i miejsce do spotkañ, a co my
z tego mamy - szkolenia, szkolenia
i szkolenia, czyli nasz czas i nasze
pieni¹dze.
Barbara Górniak

Firma z Nowogardu wykona przebudowê
i termomodernizacjê budynku œwietlicy w Iglicach
(GMINA RESKO) Zakoñczy³ siê przetarg, którego
przedmiotem zamówienia jest wykonanie na robót
budowlanych, polegaj¹cych na przebudowie i
termomodernizacji istniej¹cego budynku œwietlicy
wiejskiej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej
i monta¿em wyposa¿enia w miejscowoœci Iglice.
Trzy firmy z³o¿y³y oferty na wykonanie w/w zadania.
W przetargu udzia³ wziê³y trzy
firmy, z Nowogardu, Goleniowa i
Drawska Pomorskiego. W wyniku
prowadzonego postêpowania przez
gminê Resko, oferta firmy Wojciecha Chojnackiego z Drawska Pomorskiego zosta³a odrzucona ze
wzglêdu na to, ¿e wniesione wadium
wp³ynê³o na rachunek gminy po
up³ywie terminu sk³adania ofert,

przez co wykonawca podlega³ wykluczeniu.
Podstawowym kryterium wyboru oferty by³a cena. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma z Nowogardu „Nowogardzkie Centrum
Budowlane N. Durys, E. Witkowski
Sp. J.”. Cena wybranej oferty to 293
300,59 z³ brutto.
PJ
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221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

(£OBEZ). 221 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja monta¿em s³owno-muzycznym pt.
„Ku naprawie Rzeczypospolitej” w wykonaniu ³obeskich licealistów.
Po mszy œwiêtej w koœciele parafialnym licealiœci w strojach z
epoki przedstawili pokrótce najwa¿niejsze elementy uchwalenia

CMYK

pierwszej konstytucji w Europie.
Aktorami, którzy wcielili siê w historyczne postaci byli: Kacper
Moroz, Wojtek Kotwicki, Grze-

gorz Rybiñski, Mateusz Pieñkowski, lektork¹ natomiast Beata Jurczenko.
Krótki wystêp zosta³ okraszony rzêsistymi brawami, które zdecydowanie nale¿a³y siê m³odym
artystom nie tylko za przedstawienie historycznych wydarzeñ, ale i
za kunszt wykonania.
Gdy ju¿ emocje opad³y i m³o-

dzi aktorzy opuœcili œwi¹tyniê,
uczestnicy obchodów przeszli
ulic¹ Niepodleg³oœci pod pomnik
Wdziêcznoœci prowadzeni przez
ma¿oretki i M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹.
Pod pomnikiem tradycyjnie
odœpiewano hymn pañstwowy i
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
MM
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Po¿egnali szko³ê, teraz matura

Najodwa¿niejsi przyst¹pili
do egzaminu z jêz. polskiego
na poziomie rozszerzonym
Tegoroczni absolwenci szkó³
œrednich maj¹ ju¿ za sob¹ pierwszy
egzamin maturalny. Porównanie
stronnictw na balu u Senatora z III
Czêœci „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz charakterystyka bohaterek „Lalki” i „Ludzi bezdomnych”,
czyli Izabeli i Joanny - takie by³y
tematy do wyboru na maturze z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym.
96 tegorocznych absolwentów
Zespo³u Szkó³ w £obzie przyst¹pi³o
do egzaminu dojrza³oœci z jêzyka
polskiego na poziomie podstawowym, 22 osoby z Zespo³u Szkó³ w
Resku i 17 osób z Prywatnego Technikum Zawodowego w £obzie.
Do matury z jêzyka polskiego na
poziomie podstawowym maturzyœci przyst¹pili w pi¹tek, czwartego
dnia maj¹ o godzinie 9.00. Egzamin
trwa³ 170 minut. Jeden z dwóch tematów do wyboru dotyczy³ sceny

balu u Senatora z III Czêœci „Dziadów” Adama Mickiewicza. Maturzyœci mieli porównaæ postawy
dwóch stronnictw: grupy Nowosilcowa i towarzystwa stolikowego.
Maturzyœci, którzy wybrali drugi z
tematów, mieli porównaæ postacie:
Izabeli £êckiej z „Lalki” Boles³awa
Prusa i Joanny Podborskiej z „Ludzi
bezdomnych” Stefana ¯eromskiego.
Maturzyœci rozwi¹zuj¹cy test na
poziomie podstawowym musieli
tak¿e m.in. odpowiedzieæ na pytania
do zamieszczonego w arkuszu artyku³u z „Tygodnika Powszechnego”
na temat Wikipedii.
- Posz³o mi ca³kiem nieŸle, spodziewa³am siê innych lektur, ale te
dwa tematy do wyboru te¿ nie by³y
trudne. Wybra³am drugi temat, takie
rzeczy piszemy ju¿ od podstawówki, jakieœ charakterystyki, porównania, ca³kiem dobrze pamiêta³am te
lektury, wiêc to nie by³o nic trudne-

go. Jestem optymistk¹ po dzisiejszym dniu. Stresu by³o mnóstwo,
jednak gdy siê wejdzie do sali, to po
pewnym czasie to mija. Pierwszy
dzieñ jest najgorszy, póŸniej powinno byæ ³atwiej. Najbardziej boje siê
matematyki, zreszt¹ chyba jak wiêkszoœæ maturzystów. Jêzyki obce nie
s¹ trudne, przecie¿ w dzisiejszych
czasach mamy z nimi do czynienia
na co dzieñ. Studia? O tym mo¿emy
porozmawiaæ po og³oszeniu wyników. Trzymajcie za nas kciuki –
mówi³a Joanna, jedna z tegorocznych maturzystek.
7 maja o godzinie 9.00 odby³ siê
egzamin maturalny z jêzyka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Siedmiu uczniów Zespo³u Szkó³ w
£obzie przyst¹pi³o tego dnia do
egzaminu.
Obraz ludzkoœci we fraszce Kochanowskiego i piosence Osieckiej
oraz codziennoœæ w czasach zag³ady w opowiadaniu Idy Fink - takie

tematy do wyboru mieli maturzyœci,
którzy w poniedzia³ek pisali egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.
Dzisiaj, 8 maja, o godzinie 9.00
maturzyœci przyst¹pi¹ do egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Dziewiêciu
uczniów z Zespo³u Szkó³ w £obzie
zdecydowa³o siê pisaæ ten egzamin
tak¿e na poziomie rozszerzonym.
W nastêpnych dniach maturzyœci przyst¹pi¹ do egzaminów z jêzyków obcych. Wiêkszoœæ uczniów
decyduje siê na pisanie egzaminu z
jêzyka angielskiego. W Zespole
Szkó³ w £obzie 75 tegorocznych
maturzystów bêdzie pisa³o egzamin
z angielskiego na poziomie podstawowym, natomiast tylko 16 osób
egzamin maturalny z jêzyka niemieckiego.
Powodzenia!
Piotr Jachym

Przedszkole na wrzesieñ, mo¿e póŸniej
(£OBEZ). OpóŸnienia
na budowie przedszkola
w £obzie coraz bardziej
niepokoj¹ radnych
jak i mieszkañców.
Termin zakoñczenia prac przesuwany jest z miesi¹ca na miesi¹c.
Wiadomo ju¿, ¿e trzylatki zaczn¹
uczêszczaæ do przedszkola póŸniej
ni¿ zak³adano.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
£obzie radna Maria Pokomeda
przypomnia³a, ¿e burmistrz proponowa³ rajcom, i¿ mo¿e zorganizowaæ im wizytacjê na budowie przedszkola, aby zorientowali siê w sytuacji. Do takiej sytuacji nie dosz³o.

Radny Henryk Stankiewicz z
kolei przypomnia³ wypowiedŸ inwestora zamieszczon¹ w prasie lokalnej, ¿e „pcha w eter wiadomoœci”, ¿e firma nie zd¹¿y z budow¹.
- I co? Nie zd¹¿yli. Nie mam
¿adnej satysfakcji, ¿e nie zd¹¿yli.
Je¿eli bêdziecie podpisywali przetarg na budowê Wêgorzyñskiej,
ka¿cie sobie zapisaæ, ¿e musz¹ byæ
harmonogramy rzeczowe i terminy,
¿ebyœmy póŸniej nie wpakowali siê
w jakieœ niepotrzebne historie. Jeœli
dany odcinek nie bêdzie wykonany
w okreœlonym czasie, to by mo¿na
by³o doprowadziæ nawet do tego, ¿e
wykonawcê wykluczy siê. Mówi³em, ¿e coœ takiego mo¿e siê staæ, ale
ka¿dy myœla³, ¿e jakiœ niepowa¿ny
goœæ nie wiadomo co chce – powie-

dzia³ radny. W odpowiedzi na s³owa
radnych wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e
prowadzone s¹ rozmowy, aby ratowaæ budowê.
- Jestem sk³onny przed³u¿yæ termin budowy do wrzeœnia. Rodzice
trzylatków zostan¹ poinformowani,
¿e przedszkole ruszy z opóŸnie-

niem. Robimy wszystko, ¿eby budowê uratowaæ. Inwentaryzacja to bardzo du¿o pracy. Nowy przetarg to
terminy. Obecna firma ma problemy
przez inne, które nie zap³aci³y jej i to
przed³o¿y³o siê na budowê przedszkola w £obzie – wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
MM
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III Gminny Konkurs Mitologiczny w Szkole
Podstawowej w Resku
(RESKO) 25 kwietnia
odby³ siê III Gminny
Konkurs Mitologiczny
dla uczniów klas pi¹tych
pt. „Znam mitologiê”.
W konkursie uczestniczy³y 3
osobowe grupy uczniów ze szkó³
gminy Resko. Wœród nich byli:
Magdalena Lis, Anna Chomicz,
Klaudia Pude³ek reprezentuj¹cy
Szko³ê Podstawow¹ w Stargardzie z
opiekunem pani¹ Elwir¹ Warnke.
Szko³ê Podstawow¹ w £abuniu
Wielkim reprezentowali: Jakub Budak, Aurelia Wójcik, Gabriela Przygocka z opiekunem pani¹ Klaudi¹
Bartel-Litwin. Szko³ê Podstawow¹
w £osoœnicy z opiekunem pani¹
King¹ Ochwat reprezentowali: Jakub Bodys, Dominika Pizoñ i Justyna Przêczek. Dru¿yny miejscowej
szko³y (SP Resko) reprezentowali:
Grupa A: Anna Wulczyñska, Laura
Miseczko i Kamil Zawadzki, Grupa
B: Wiktoria Dziuba, Alicja Brodowska i Adrianna Szczeœniak.
Uczestnicy mogli popisaæ siê
doskona³¹ wiedz¹ mitologiczn¹ w

ró¿nych kategoriach. Wykazywali
siê wiadomoœciami z zakresu mitologii greckiej oraz umiejêtnoœciami
artystycznymi i wokalnymi. Wszyscy wyst¹pili w strojach z epoki,
przygotowali ciekawe prezentacje
swoich dru¿yn. Uczniowie popisali
siê ogromn¹ wiedz¹ i znajomoœci¹
œwiata staro¿ytnego. Zmagania wystêpuj¹cych dru¿yn by³y zaciête, ale
wszystkie konkurencje przebiega³y

w mi³ej i serdecznej atmosferze przy
dŸwiêkach greckiej muzyki.
W rywalizacji szko³y zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce SP Resko - Grupa B
II miejsce SP Starogard
II miejsce SP Resko - Grupa A
Uczniowie otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe, dyplomy oraz pe³ne cukierków rogi obfitoœci. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ s³odki poczêstunek dla

wszystkich zawodników. Dziêkujemy sponsorom panu Burmistrzowi
Gminy Reska Arkadiuszowi Czerwiñskiemu i panu Oktawiuszowi
Je¿owi za finansowe wsparcie. Dyrekcji oraz kole¿ankom i pracownikom obs³ugi za wsparcie i pomoc.
Organizatorki: Anna Bartkowiak - koordynator konkursu i Anna
Miszczyszyn - nauczyciel historii w
SP w Resku.

SZEŒCIOLATEK W SZKOLE
CZY W PRZEDSZKOLU?
W zwi¹zku z reform¹ edukacji,
wokó³ tematu wczeœniejszego pójœcia dziecka do szko³y zawrza³o. Zapisaæ dziecko czy nie, od kiedy jest
obowi¹zek bycia przedszkolu, a od
kiedy w szkole, co bêdzie dla niego
lepsze? Wielu rodziców zadaje sobie
to pytanie. Kilka s³ów wyjaœnienia:
- dzieci urodzone w 2006 r. mog¹
od 1 wrzeœnia 2012 r. pójœæ do szko³y
b¹dŸ pozostaæ w placówce wychowania przedszkolnego,
- dzieci urodzone w 2007 r. maj¹
od 1 wrzeœnia 2012 r. obowi¹zek
uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym, natomiast
- dzieci urodzone w 2008 r. od 1
wrzeœnia 2013 r. bêd¹ objête obowi¹zkiem przedszkolnym, a od 1
wrzeœnia 2014 r. obowi¹zkowo pójd¹
do szko³y.
A co to jest gotowoœæ szkolna, o
której tak czêsto siê dziœ mówi.. Istnieje wiele definicji na ten temat
mniej lub bardziej szczegó³owych.
Wydaje siê, i¿ najtrafniejsz¹ jest ta,
która mówi, ¿e gotowoœæ szkolna
dziecka to osi¹gniêcie przez nie ta-

kiego stopnia rozwoju umys³owego,
emocjonalnego, fizycznego i spo³ecznego, który umo¿liwi mu sprostanie obowi¹zkom szkolnym. Dziecko
musi spe³niæ kilka niezbêdnych warunków umo¿liwiaj¹cych mu przystosowanie siê do wymagañ szko³y i
kontynuowania z powodzeniem nauki w klasie pierwszej. Rozwój ka¿dego dziecka jest procesem indywidualnym. Nie ma dwojga dzieci, które w takim samym stopniu przyswoi³yby wiadomoœci i opanowa³y umiejêtnoœci.
Czy moje dziecko jest gotowe do
pójœcia do szko³y? Drogi Rodzicu!
Zastanów siê i odpowiedz sobie na
poni¿sze pytania. Je¿eli Twoje dziecko:
- Potrafi przez d³u¿sz¹ chwile
uwa¿nie s³uchaæ opowiadania, bajki,
muzyki?
- Jest ciekawe œwiata?
- Rozumie polecenia formu³owane przez doros³ych oraz potrafi podporz¹dkowaæ siê nim?
- Potrafi podporz¹dkowaæ siê
ustalonemu regulaminowi?

- Potrafi zgodnie bawiæ siê w grupie?
- Potrafi zadawaæ pytania i wys³uchiwaæ odpowiedzi?
- Potrafi opowiadaæ rozwiniêtymi
zdaniami?
- Potrafi opowiadaæ historyjki do
obrazków?
- Potrafi siê przedstawiæ, wie
gdzie mieszka i ile ma lat?
- Zapamiêtuje krótkie wierszyki i
piosenki?
- Chêtnie bawi siê z rówieœnikami
przestrzegaj¹c regu³?
- Samodzielnie wykonuje wiêkszoœæ czynnoœci samoobs³ugowych
(samo zapina guziki, zak³ada buty i
wi¹¿e sznurowad³a)?
- Odró¿nia lew¹ stronê od prawej?
- Potrafi okreœliæ stosunki przestrzenne pos³uguj¹c siê okreœleniami
np. nad, pod, obok, za, z ty³u, z przodu?
- Rysuje, maluje, lepi z plasteliny,
poprawnie pos³uguje siê no¿ycami
oraz innymi przyborami szkolnymi?
- Podczas rysowania lub zabawy
skupia siê na czynnoœci i stara siê

doprowadziæ j¹ do koñca?
- Potrafi liczyæ, dodawaæ i odejmowaæ na palcach lub na przedmiotach?
- Potrafi rozwi¹zywaæ proste zagadki?
- Chêtnie uk³ada puzzle?
- Potrafi dzieliæ wyrazy na sylaby
(np. kawa, tata)?
- Potrafi odró¿niæ z otoczenia
dŸwiêki ró¿nych zwierz¹t, instrumentów itp.?
- Potrafi grupowaæ przedmioty
wg barw, kszta³tu, wielkoœci?
- Potrafi wykonywaæ proste æwiczenia gimnastyczne?
- Jest odporne na choroby i zmêczenie?
To znaczy, ¿e naukê w klasie
pierwszej rozpocznie z powodzeniem. Je¿eli masz jakieœ w¹tpliwoœci
zapytaj nauczyciela w przedszkolu
b¹dŸ specjalistê w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.
Pedagog Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w £obzie
Dorota Szklarska
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia lokal handlowo us³ugowy w centrum £obza. Tel. 604
403 764

Kawalerka do wynajêcia w £obzie,
umeblowana. Tel. 880 301 179.

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470
Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ Tel.
782 814 865
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

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

Region

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

Powiat gryficki
Sprzedam dachówki euronit ceglaste eska 696-075-099

Posiadam halê do wynajêcia 300
mkw. plus du¿y plac ul. Waryñskiego 1400 z³, £obez. Tel. 506 897 352

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

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.

PRACA

Region

BIZNES

Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.

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

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

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

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

Sprzedam dobrze prosperuj¹cy
zak³ad stolarki okiennej i drzwiowej
z PCV. W idealnym stanie komplet
nowoczesnych maszyn firmy Schuering. Know-how, przeszkolenie,
kontakty w cenie. £obez, tel. 603390-317.

Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283 333

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

Powiat gryficki

£obez, kawalerka do wynajêcia na
parterze, umeblowana. Tel. 788 175
852
Sprzedam tanio kawalerkê bez
czynszow¹ w Wêgorzynie, pow. 32
mkw. na parterze, czêœciowo umeblowana, w niewielkim stopniu do
wykoñczenia plus pomieszczenie
gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 536 237 624
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie pow. 53 mkw. w bloku na II piêtrze, 2 pokoje+piwnica, spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125 tys.
Tel. 663-248-859.
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.

Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na
parterze w £obzie. Tel. 91 397 50 88.

Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

Sprzedam mieszkanie 68 mkw. po
remoncie, III piêtro, £obez ul. Okopowa. Tel. 516 710 044.

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

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

£obez, stancja do wynajêcia, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607 129 519.

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.

ROLNICTWO

Region
Sprzedam przyczepê samo zbieraj¹c¹ do zielonki " KRONE". Tel. 660
010 540
Sprzedam owijarkê do sianokiszonki. Tel.660 010 540
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Najwytrwalsi „majówkowicze”
bawili siê do bia³ego rana

(GMINA RESKO) Pi¹tego
maja Centrum Kultury zaprosi³o
mieszkañców Reska i gminy na
festyn majowy, który siê odby³ w
parku miejskim.
Choæ pogoda p³ata³a figle - chêtnych do zabawy nie brakowa³o. W
programie ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie. Jako pierwsze wyst¹pi³y
dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie
piosenki dzieciêcej. Zwyciê¿czyni¹
konkursu zosta³a Natalia Kajma.
Drugie miejsce zajê³a Julia Szczepañska, a trzecie przypad³o Marii

Strózikowskiej. Dla pozosta³ych
uczestników organizatorzy przygotowali nagrody pocieszenia. Nastêpnie swój dorobek artystyczny
zaprezentowa³y dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia do Centrum Kultury.
I tak kolejno wyst¹pili :
- zespó³ taneczny (instruktor p.
Ewa Kwiatanowska),
- bêbniarze wraz z tancerkami
tañca afrykañskiego(instruktor p.
Leszek i Maria Wiszniewscy)
- zespó³ wokalny (instruktor p.
Katarzyna Metza)
- zespó³ hip-hopowy pod czuj-

nym okiem Pauliny Pietrzak
- oraz cz³onkinie zespo³u SUN
DAY LOVE Ma³gosia Ceniak i
Weronika KuŸmiñska.
Oprócz naszych rodzimych artystów wyst¹pi³ tak¿e zespó³ „BLU
TIES” z £obza (instruktor p. Grzegorz Stefanowski), zespó³ „RAP
COTIC’’ z Ko³obrzegu, oraz zespó³
TALKING BROTHER prezentuj¹cy dorobek s³awnego zespo³u
„MODERN TALKING”. Nie zabrak³o te¿ atrakcji dla najm³odszych. Milusiñskich zabawia³y

przezabawne pluszowe stwory z
zespo³u „TULINKI”. Dla chêtnych
by³o równie¿ eurobungee, kucyki,
gocarty, kule wodne, dmuchane
zje¿d¿alnie i wiele, wiele innych.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ te¿ konkurs plastyczny z nagrodami. W
konkursie zwyciê¿yli: Ania Wulczyñska, Wiktoria Górska, Alicja
Za¿yka, Karolina Nowakowska,
Natalia Niewczas, Krystian Bodys,
Jakub Rybski oraz Paulina Babij.
Pomimo nie najlepszej pogody najwytrwalsi „majówkowicze” bawili
siê do bia³ego rana.
(o)

Spada liczba osób odwiedzaj¹cych bibliotekê
(RADOWO MA£E) Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy radni
z radowa przeanalizowali dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. Z przygotowanego sprawozdania przez bibliotekê
wynika, ¿e wzros³a liczba czytelników.
Gmina przeznaczy³a w ubieg³ym roku 67.636 z³otych na dzia³alnoœæ biblioteki, jednak biblioteka
nie zrealizowa³a planu w 100% i
wydatkowa³a kwotê w wysokoœci
65.030 z³otych. Dodatkowo placówka otrzyma³a dotacjê z Ministerstwa Kultury w ramach programu „Zakup Nowoœci Wydawniczych dla Bibliotek” w kwocie
2.630 z³, biblioteka w ca³oœci przeznaczy³a t¹ kwotê na zakup ksiêgozbioru. Dodatkowo z bud¿etu biblioteka przeznaczy³a 6.200 z³otych
na zakup ksi¹¿ek, co da³o ogó³em
355 wolumenów na kwotê 8.830 z³.
W bibliotece powiêkszy³ siê
ksiêgozbiór literatury popularno –
naukowej o 60 pozycji, 30 ksi¹¿ek

zakupiono dla dzieci i
m³odzie¿y, a pozosta³e
zakupione ksi¹¿ki to literatura polska i obca.

bibliotekê. Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w 2011 roku odwiedzi³o
4407 osób, a w 2010 roku o 452
osoby wiêcej.

W 2011 roku w bibliotece zapisanych by³o
437 czytelników. Najwiêkszy procent zarejestrowanych czytelników
stanowi¹ uczniowie. Z
gimnazjum i szko³y œredniej jest 151 czytelników, 72 osoby zarejestrowane to uczniowie
szko³y podstawowej. W
bibliotece zapisanych
jest tak¿e 30 studentów.
W porównaniu do roku
2010 nast¹pi³ wzrost
czytelników o 10 osób.

15.561 – to ³¹czna liczba wypo¿yczonych ksi¹¿ek z biblioteki w
2011 roku. W tym by³y 3.223 ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y oraz 9.171
ksi¹¿ek dla doros³ych. Pozosta³e to
literatura popularno – naukowa. Biblioteka prowadzi tak¿e wypo¿yczenia czasopism, w 2011 roku by³o
629 takich wypo¿yczeñ.

Jak wynika z przedstawionych danych, liczba zarejestrowanych
czytelników siê niewiele
zwiêkszy³a. Jednak drastycznie spad³a liczba
osób odwiedzaj¹cych

W bibliotece jest udostêpnione
stanowisko komputerowe dla czytelników z dostêpem do internetu.
Jednak czytelnicy wykazuj¹ ma³e
zainteresowanie t¹ form¹ pomocy.
Ponadto sprzêt jest stary i nie ma
dobrego po³¹czenia z internetem.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Radowie Ma³ym prowadzi tak¿e
lekcje biblioteczne dla dzieci ze
szko³y podstawowej, na tematy
wczeœniej uzgadniane z nauczycielami.
(op)
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Dawno nie graliœmy, jest okazja, to zagrajmy...

Turniej z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
To ju¿ tradycja. 03.05.2012
roku rozegrano w Be³cznej turniej badmintona z okazji rocznicy
uchwalenia konstytucji 3 Maja.
Turniej by³ wyœmienit¹ okazj¹ do
spotkania siê dawnych zawodników UKS Badminton Be³czna,
którzy przed laty zajmowali wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim.

Do zawodów zg³osi³o siê 32 zawodników, byli to dzieci oraz m³odzie¿ z Be³cznej, Klêpnicy, Przemys³awia, Naæmierza, Poradza, Prusinowa, Worowa, Starogardu a tak¿e
z £obza. Najm³odszych badmintonistów turnieju wspierali i dopingowali rodzice. Rywalizowano w
trzech kategoriach wiekowych,
wœród dziewcz¹t i ch³opców.

Podziw wœród obserwatorów
wzbudzi³a ponownie Renata Posak,
uczennica drugiej klasy szko³y podstawowej, która jest ju¿ mistrzyni¹
szko³y i odnosi du¿e sukcesy poza
£obzem. Z zawodniczk¹ t¹ wi¹¿e
siê w klubie bardzo du¿e nadzieje.
Atmosfera zawodów by³a œwietna, mo¿na rzec rodzinna. Wszyscy
zawodnicy siê bardzo dobrze znaj¹,
wiêc zawodom towarzyszy³y zasady fair play. Turniej ten to okazja na
spotkanie siê starszych zawodni-

Klasyfikacja koñcowa zawodów:
dziewczêta – klasa I-III
1 miejsce – Renata Posak (Be³czna)
2 miejsce – Roksana Grabarek (Poradz)
3 miejsce – Gabriela Siwierska (Be³czna)
ch³opcy – klasa I-III
1 miejsce – Oskar Kargul (Prusinowo)
2 miejsce – Kamil Kargul (Prusinowo)
3 miejsce – Marcel Momot (Worowo)
dziewczêta – klasa IV-VI
1 miejsce – Natalia Wiaderek (Naæmierz)
2 miejsce – Justyna Pancerz (Be³czna)
3 miejsce – Sandra Kobylska (Naæmierz)
ch³opcy – klasa IV-VI
1 miejsce – Micha³ Czaprowski (Poradz)
2 miejsce – Grzegorz Latocha (Worowo)
3 miejsce – Bart³omiej Stopyra (Be³czna)
dziewczêta – gimnazjum i starsze
1 miejsce – Agata Kielan (Be³czna)
2 miejsce – Alicja Mrozek (Be³czna)
ch³opcy – gimnazjum i starsi
1 miejsce – Stanis³aw Panasz (Klêpnica)
2 miejsce – Piotr Jachym (Poradz)
3 miejsce – Mateusz Gunera (Poradz)
4 miejsce – Daniel Ondycz (Przemys³aw)

ków, którzy niegdyœ wspólnie z klubem rywalizowali o najwy¿sze cele
w województwie. Wyniki pokazuj¹,
¿e w tej dyscyplinie wa¿ny jest systematyczny trening, co dobitnie pokaza³a rywalizacja najstarszych
wœród p³ci mêskiej, gdzie Stanis³aw
Panasz nie mia³ sobie równych.
Organizatorami i sponsorami
turnieju byli: UKS Badminton oraz
so³ectwo w Be³cznej. Najlepsi odebrali nagrody, puchary, medale i
pami¹tkowe dyplomy.
PJ
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Pomys³ powo³ania wêgorzyñskiej dru¿yny koszykówki

Pierwszy turniej streetball rozegrany
(WÊGORZYNO) Na boisku
Orlik w Wêgorzynie rozegrano 3
maja Pierwszy Turniej Streetball.
To gra w koszykówkê w dru¿ynach po dwóch zawodników na
jeden kosz.
Z powodu opadów deszczu
zg³osi³y siê tylko trzy dru¿yny, choæ
zapowiada³o siê co najmniej dziesiêæ! Sêdziowali Pawe³ Maciupa i
Tomasz Mielcarek.
Dru¿yny w sk³adzie: Damian
Sobañski - Maciek Trytek, Pawe³
Lichnowski - Jakub Szproch, Patryk
Grekowicz - Bronis³aw Dadan, rywalizowa³y w systemie ka¿dy z ka¿dym w meczach do 20 punktów.
W wyniku zaciek³ej rywalizacji
zwyciêzc¹ Pierwszego Turnieju
Streetball w Wêgorzynie zosta³ duet
Patryk Grekowicz - Bronis³aw Dadan. Po odebraniu pucharu przez
zwyciêzców zawodnicy wraz z sêdziami oraz kibicami rozegrali
mecz w koszykówkê na ca³ym boisku. Po zakoñczeniu imprezy pojawi³ siê pomys³ powo³ania wêgorzyñskiej dru¿yny koszykówki 16+,
rozpoczêcie treningów i ewentualny
start w amatorskiej lidze koszyków-

ki MLB Szczecin.
Je¿eli to wszystko siê uda, to w
przysz³oœci jest prawdopodobne
utworzenie sekcji dla dzieci.
Wszystkich chêtnych, którzy potrafi¹ i chc¹ do³¹czyæ do gry w basket
w Wêgorzynie prosimy o kontakt z
Paw³em Maciup¹ (tel. 607984566)
i Tomkiem Mielcarkiem (tel.
504162767).
Ze sportowym pozdrowieniem
Pawe³ i Tomek.

Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Wêgorzyna

Tomasz Mielcarek z pucharem
(WÊGORZYNO) Na boisku
Orlik w Wêgorzynie zosta³ rozegrany 1 maja 2012 r. Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza
Wêgorzyna.
Do turnieju przyst¹pi³o 9 osób.
W wyniku losowañ powsta³y dwie
grupy; w grupie A grali: Zbigniew
Skwara, Piotr Skwara, Marcin Nadkierniczny i Dominik Piec. W grupie B grali: Krzysztof Safaryn, Jan
Auguœcik, Krzysztof Czerwiñski,
Przemys³aw Urbañski i Tomasz
Mielcarek. Rozegrano mecze w grupach ka¿dy z ka¿dym do dwóch
wygranych gemów.
Zwyciêzca grupy A, Tomasz
Mielcarek, spotka³ siê w finale ze
zwyciêzc¹ grupy B, Piotrem
Skwar¹. Po bardzo emocjonuj¹cym
meczu fina³owym w setach 3:1, 3:1
zwyciêzc¹ Turnieju Tenisa Ziemnego zosta³ Tomasz Mielcarek. W meczu o trzecie miejsce Krzysztof Safaryn pokona³ Zbigniewa Skwarê.
Kolejny Turniej Tenisa Ziemnego pojedynczego i w parach, planowany jest podczas „Lata z Wêgorzem 2012”.
(o)
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
24 kolejka:
Pogoñ II Szczecin - Kluczevia Stargard 1 - 1, S³awa S³awno - Stal
Szczecin 0 - 2, Hutnik Szczecin Leœnik/Rossa Manowo 0 - 3, Astra
Ustronie Morskie - Lech Czaplinek
0 - 0, Victoria Przec³aw - Rega
Trzebiatów 0 - 2, Ina Goleniów Energetyk Gryfino 3 - 2, Gryf Kamieñ Pomorski - Orze³ Wa³cz 2 - 0,
Sarmata Dobra - Vineta Wolin 2 - 4.
25 kolejka:
Leœnik/Rossa Manowo - Ina Goleniów 4 - 1, Stal Szczecin - Sarmata
Dobra 1 - 1, Lech Czaplinek - Pogoñ II Szczecin 0 - 1, Victoria Przec³aw - Gryf Kamieñ Pomorski 0 - 4,
Rega Trzebiatów - Hutnik Szczecin
1 - 3, Energetyk Gryfino - S³awa
S³awno 2 - 1, Vineta Wolin - Astra
Ustronie Morskie 1 - 0, Kluczevia
Stargard - Orze³ Wa³cz 2 - 1.
1. Energetyk Gryfino
57 73:23
2. Pogoñ II Szczecin
52 78:28
3. Leœnik/Rossa Manowo 49 62:29
4. Stal Szczecin
46 52:31
5. Gryf Kamieñ Pomorski 45 45:35
6. Vineta Wolin
43 45:30
7. Kluczevia Stargard
41 39:32
8. Astra Ustronie Morskie 31 33:39
9. Sarmata Dobra
30 38:49
10. Orze³ Wa³cz
30 35:46
11. Ina Goleniów
30 37:47
12. Lech Czaplinek
27 23:44
13. Hutnik Szczecin
27 38:48
14. S³awa S³awno
26 26:53
15. Victoria Przec³aw
19 21:49
16. Rega Trzebiatów
8 17:79
Liga Okrêgowa Szczeciñska
24 kolejka:
Œwit Skolwin - K³os Pe³czyce 4 - 2,
Odrzanka Radziszewo - Morzycko
Moryñ 2 - 1, Ehrle Dobra Szczeciñska - Masovia Maszewo 2 - 2, Zorza
Dobrzany - Sêp Brzesko 2 - 2,
Œwiatowid £obez - Arkonia Szczecin 1 - 2, Stal Lipiany - Odra Chojna
0 - 1, Piast Chociwel - Polonia P³oty 0 - 0, Sokó³ Pyrzyce - Unia Dolice 1 - 6.
25 kolejka:
Arkonia Szczecin - Ehrle Dobra
Szczeciñska 3 - 1, Polonia P³oty Stal Lipiany 2 - 3, Zorza Dobrzany
- Sokó³ Pyrzyce 5 - 0, Odra Chojna
- Œwiatowid £obez 1 - 1, Masovia
Maszewo - Odrzanka Radziszewo
0 - 2, K³os Pe³czyce - Unia Dolice
3 - 0 0 0 42 Sêp Brzesko - Piast
Chociwel 1 - 2 0 0 26 Morzycko
Moryñ - Œwit Skolwin 2 - 2.
1. Arkonia Szczecin
2. K³os Pe³czyce

49 54:20
48 46:29

Wyniki i tabele
3. Unia Dolice
47 51:25
4. Œwit Skolwin
45 49:33
5. Morzycko Moryñ
43 44:38
6. Odra Chojna
41 52:40
7. Zorza Dobrzany
38 46:33
8. Stal Lipiany
37 47:40
9. Odrzanka Radziszewo 33 44:49
10. Ehrle Dobra
31 39:47
11. Œwiatowid £obez
29 32:46
12. Masovia Maszewo 28 38:45
13. Polonia P³oty
27 37:55
14. Piast Chociwel
27 24:35
15. Sokó³ Pyrzyce
21 30:64
16. Sêp Brzesko
20 31:65
Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
24 kolejka:
Chemik II Police - Pomorzanin
Nowogard 2 - 1, Promieñ Mosty GKS Mierzyn 1 - 8, Kasta Szczecin-Majowe - Wicher Brojce 0 - 1,
Vielgovia Szczecin - Orze³ £o¿nica
4 - 2, Sparta Gryfice - Flota II Œwinoujœcie 1 - 5, Sparta Wêgorzyno Iskra Golczewo 3 - 0, B³êkitni II
Stargard - Wybrze¿e Rewalskie
Rewal 1 - 2, Jeziorak Szczecin - Ina
Iñsko 4 - 1.
25 kolejka:
Wicher Brojce - Pomorzanin Nowogard 0 - 3, Sparta Gryfice - Chemik II Police 1 - 2, GKS Mierzyn Vielgovia Szczecin 7 - 1, Orze³
£o¿nica - B³êkitni II Stargard 1 - 3,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Sparta Wêgorzyno 2 - 0, Ina Iñsko Promieñ Mosty 0 - 1, Flota II Œwinoujœcie - Jeziorak Szczecin 7 - 1,
Iskra Golczewo - Kasta SzczecinMajowe 3 - 1.
1. Pomorzanin Nowogard 54 57:24
2. Ina Iñsko
53 46:24
3. GKS Mierzyn
51 79:37
4. Jeziorak Szczecin
47 58:41
5. Wybrze¿e Rewalskie 47 74:43
6. Iskra Golczewo
43 61:44
7. Flota II Œwinoujœcie 38 71:56
8. Chemik II Police
35 53:51
9. B³êkitni II Stargard
35 66:51
10. Promieñ Mosty
32 54:55
11. Sparta Wêgorzyno 30 40:43
12. Wicher Brojce
28 37:52
13. Kasta Szczecin
27 28:48
14. Orze³ £o¿nica
21 26:55
15. Vielgovia Szczecin 17 31:96
16. Sparta Gryfice
13 27:88
A klasa Szczecin gr. I
17 kolejka:
Mewa Resko - B³êkitni Trzyg³ów 3 4, Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów 2 - 3, Ba³tyk Miêdzywodzie OKS Euroinsbud Goleniów 3 - 1,
Pomorzanin Przybiernów - Fala
Miêdzyzdroje 1 - 1, Ba³tyk Gostyñ
- Korona Stuchowo 1 - 4, Bizon
Cerkwica - Sowianka Sowno 4 - 1.

tygodnik ³obeski 8.5.2012 r.

Sparta Wêgorzyno
zarobi³a 6 punktów
W tym weekendowym maratonie Sparta zarobi³a 6 punktów, a to
znaczy, ¿e wygra³a dwa mecze, a
jeden przegra³a. Dziêki tym zwyciêstwom awansowa³a w tabeli o dwie
pozycje, z miejsca 13 na 11. Wygra³a na wyjeŸdzie z Wichrem Brojce i
u siebie wysoko pokona³a Iskrê Golczewo. Przegra³a w Rewalu z Wybrze¿em.

WICHER Brojce SPARTA Wêgorzyno 0:1
Jedyna bramka Krzysztofa
Œmierzchalskiego na wagê trzech
punktów wywiezionych z trudnego
terenu Wichra Brojce.

SPARTA Wêgorzyno
- ISKRA Golczewo 3:0
Dobry mecz wêgorzynian i piêkny wynik, po bramkach Andrzeja

Wilczyñskiego, Artura Samala i Dawida Bidnego.

WYBRZE¯E REWALSKIE
Rewal - SPARTA
Wêgorzyno 2:0
Wybrze¿e po rozpadzie przed
kilku laty posk³ada³o siê i testuje
m³odych utalentowanych zawodników. Nie bez przyczyny zajmuje 5
pozycjê. Za wysok¹, jak na Spartê.
W tych meczach gra³a zawodnikami: Przemys³aw Noryca, Grzegorz Cio³ek - Ryszard Jarzyna, Leszek Radziejewski, Micha³ Onyszczuk, Artur Samal, Adam Klubikowski, Krystian Demko, Jaros³aw
Konieczny, Krystian Cieplak, Andrzej Wilczyñski, Dawid Bidny,
Krzysztof Œmierzchalski, Arian
Demko, Jacek Ko³dyj.
KAR

Mewa Resko
z „pi¹tki” na trzy
zera
Mewa wygra³a 5:0 z OKS
Goleniów i mia³o byæ ju¿
tylko lepiej, ale Coœ
zazgrzyta³o w reskiej
maszynerii.
Chyba s³oñce majowe zaszkodzi³o Mewie w locie po zwyciêstwa,
bo dla reszczan weekendowy trójmecz to czarny tydzieñ. Mewa przegra³a wszystkie trzy mecze i to z
przeciwnikami teoretycznie s³abszymi, jak choæby z Sowiank¹ Sowno i B³êkitnymi Przyg³ów, zajmuj¹cymi ni¿sze pozycje w tabeli.

SOWIANKA Sowno
- MEWA Resko 3:1
Dudek nie strzela karnego. Honor ratuje w 90 min. Paw³owski
(karny). Mo¿na narzekaæ na jakoœæ
a-klasowych boisk, no ale jak siê
spad³o, to trzeba cierpieæ.

MEWA Resko - B£ÊKITNI
Trzyg³ów 3:4

Mewa da³a siê zaskoczyæ na w³asnym boisku do przerwy przegrywa³a 2:0. PóŸniej 3:0 i dopiero siê ocknê³a. W ci¹gu kwadransa doprowadzi³a do remisu, 3:3, a to rzadki
wyczyn na boiskach, ale na koñcówce straci³a czujnoœæ i da³a sobie
odebraæ nawet ten jeden punkt.
Bramki: Dudek Dawid, Mirek Pietrowski i Denis Chodyna.

JANTAR Dziwnów
- MEWA Resko 4:1
Kto by kiedyœ pomyœla³, ¿e Jantar mo¿e graæ z Mew¹ w jednej lidze
i nawet wygrywaæ. Trzeba tê rundê
przepracowaæ i myœleæ o powrocie
do okrêgówki, tak jak to robi Radowia.
Mewa gra³a zawodnikami: Andrusieczko, Gromek - Kaczmarski,
Paw³owski, Kowal, Kulczewski,
Latocha, Pietrowski, Fabisiak,
Chodyna, Side³, Ryba, Romaszko,
Wojciechowski, Grygiel, Dudek,
Deuter Sz., Lewicki, £a¿ewski.
KAR
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Œwiatowid zdobywa
Radowia jedn¹
nog¹ w okrêgówce dwa punkty
Radowia przymierza³a siê do powrotu do
okrêgówki, ale wyniki osi¹gniête w ci¹gu
minionego tygodnia sprawi³y, ¿e ju¿ mo¿e
czuæ siê beniaminkiem. Radowia wygra³a
wszystkie trzy mecze i ma 8 punktów przewagi nad drug¹ w tabeli Olimpi¹ Nowogard.

W majowym
weekendowym maratonie
Œwiatowid w trzech
meczach uzyska³ 2 punkty,
dwa razy zremisowa³
i raz przegra³, co prawda
u siebie, ale z obecnym
liderem Arkoni¹ Szczecin.

Do rozegrania zosta³y cztery
mecze, czyli mo¿na zdobyæ 12
punktów. W tej konfiguracji Radowia jest ju¿ prawie mistrzem, bo
wystarczy jej wygraæ dwa mecze (a
gra z ostatnimi w tabeli zespo³ami)
i Olimpia ju¿ jej nie dogoni.

Dwa punkty przywiezione z obcych boisk mo¿na uznaæ za sukces,
gdy¿ np. Odra Chojna plasowa³a siê
w tabeli wy¿ej od Œwiatowida.
Pozosta³o do rozegrania 5 kolejek, jednak Œwiatowid najtrudniejsze mecze ma za sob¹, a teraz zagra
z zespo³ami uplasowanymi ni¿ej,
wiêc powinien „ustrzeliæ” kilka
punktów i pewnie zaj¹æ miejsce w
œrodku tabeli. W sobotê do £obza
przyje¿d¿a Polonia P³oty.
Œwiatowid w tych meczach gra³
zawodnikami: M. Tchurz, £. Petera,
D. Mosi¹dz, M. Mosi¹dz, M. Koba,
J. Szabunia, M. Ostaszewski, £. Niko³ajczyk, D. Mosi¹dz, T. Rokosz,
£. Su³kowski, M. Bojanowski, M.

UNIA Stargard – RADOWIA
Radowo Ma³e 1:4
Bramki: R. Borejszo – 2, M.
Smykowski – 2.
RADOWIA Radowo Ma³e –
ROLPOL Chlebowo 3:1
Bramki: M. Smykowski i R.
Borejszo – 2.

D¥B Dêbice – RADOWIA Radowo Ma³e 1:4
Bramki: M. Rylling, samobójcza, M. Smykowski 2.
Radowia w tych meczach gra³a
zawodnikami: M. Swarcewicz - P.
Wojnarowski, M. Tomaszkiewicz,
R. Machalski, M. Grzywacz, R.
Zielonka, M. Grzejdak, £. Kulczyñski, M. Stosio, E. Pilichowski,
J. Kaczmarek, M. Rylling, K.
Iwachniuk, M. Smykowski, R. Borejszo, M. Zych, £. Brona, K. Kacprzak, A. Ba³am¹cek, N. Machalski.
Ale¿ tu nazwisk.
KAR

Granie w planie

IV liga zachodniopomorska – 26 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard
Pogoñ II Szczecin - Vineta Wolin
Astra Ustronie Morskie - Stal Szczecin
S³awa S³awno - Leœnik/Rossa Manowo
11:00 Hutnik Szczecin - Victoria Przec³aw
15:00 Ina Goleniów - Rega Trzebiatów
16:00 Orze³ Wa³cz - Lech Czaplinek
16:00 Sarmata Dobra - Energetyk Gryfino
Liga Okrêgowa Szczeciñska – 26 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
Odrzanka Radziszewo - Arkonia Szczecin
11:00 Œwit Skolwin - Masovia Maszewo
13:30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Odra Chojna
16:45 Œwiatowid £obez - Polonia P³oty
17:00 Sokó³ Pyrzyce - K³os Pe³czyce
17:00 Piast Chociwel - Zorza Dobrzany
17:30 Stal Lipiany - Sêp Brzesko
13.05.2012 r. - niedziela:
16:00 Unia Dolice - Morzycko Moryñ

Bizon Cerkwica - Mewa Resko
Ba³tyk Miêdzywodzie - B³êkitni Trzyg³ów
16:00 Pomorzanin Przybiernów - OKS Euroinsbud Goleniów
13.05.2012 r. - niedziela:
16:00 Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo
A klasa Szczecin gr. 2 – 19 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
Orkan Dalewo - Zenit Koszewo
15:00 Radowia Radowo Ma³e - Zorza Tychowo
16:30 Olimpia Nowogard - Rolpol Chlebowo
13.05.2012 r. - niedziela:
13:30 WODR Barzkowice - D¹b Dêbice
14:30 Orze³ Grzêdzice - Pomorzanin Kr¹piel
17:30 Unia Stargard - D¹brovia Stara D¹browa
B klasa Szczecin gr. 1 – 15 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
Znicz Wysoka Kamieñska - Zieloni Wyszobór
14:00 Pomorzanin II Nowogard - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15:00 Pionier ¯arnowo - Zalew Stepnica
13.05.2012 r. - niedziela:
14:00 Huragan Wierzchos³aw - Gardominka/Polonia II

Regionalna Klasa Okrêgowa - 26 kolejka:
B klasa Szczecin gr. 2 – 15 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
12.05.2012 r. - sobota:
Sparta Wêgorzyno - Orze³ £o¿nica
Ogniwo Dzwonowo - Piast Kolin
Promieñ Mosty - Flota II Œwinoujœcie
Znicz Sulibórz - Saturn Szadzko
16:00 Pomorzanin Nowogard - Iskra Golczewo
14:00 Vitkowia Witkowo - Kluczevia II Stargard
16:00 Vielgovia Szczecin - Ina Iñsko
13.05.2012 r. - niedziela:
16:30 Jeziorak Szczecin - Sparta Gryfice
14:00 Derby Ulikowo - Orkan II Suchañ
17:30 B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn
16:15 Œwiatowid II £obez - Iskra Pomieñ
13.05.2012 r. - niedziela:
17:00 Kasta Szczecin-Majowe - Wybrze¿e Rewalskie
18:00 Chemik II Police - Wicher Brojce
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 15 kolejka:
12.05.2012 r. - sobota:
A klasa Szczecin gr. 1 – 19 kolejka:
Vineta Wolin - Rega Trzebiatów
Gryf Kamieñ Pomorski - Œwiatowid £obez
12.05.2012 r. - sobota:
Polonia P³oty - Sparta Gryfice
Fala Miêdzyzdroje - Jantar Dziwnów
Sarmata Dobra - Ina Goleniów
Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno

Urbañski, K. £apuæ, B. Sygnowski,
J. Szabunia, B. Adamów.
MASOVIA Maszewo - ŒWIATOWID £obez 2:2 (1:1)
Po tym meczu pozosta³ niedosyt,
gdy¿ o zwyciêstwie móg³ przes¹dziæ karny, ale najpierw pi³ka uderzy³a w s³upek, a dobitkê obroni³
bramkarz. Bramki dla ³obzian strzelili £ukasz Petera z karnego i w drugiej po³owie Mateusz Ostaszewski.
ŒWIATOWID £obez - ARKONIA Szczecin 1:2
Arkonia mierzy na lidera i
awans, wiêc raczej szans nie by³o,
chocia¿ to ³obzianie prowadzili po
bramce Tomasza Rokosza. To ju¿
jakaœ prawid³owoœæ, ¿e Œwiatowid
strzela pierwszy, a póŸniej trudno
mu utrzymaæ wynik do koñca.
ODRA Chojna - ŒWIATOWID £obez 1:1
Czerwona kartka dla £ukasza
Petery i powa¿na strata w postaci
absencji ma najbli¿sych meczach.
Darek Kêsy bêdzie musia³ wejœæ. K

Uwaga
koszykarze
amatorzy
Pan Tomasz Mielcarek z Wêgorzyna zaproponowa³ stworzenie
amatorskiej ligi koszykówki. Zanim
powstanie, 1 czerwca w Wêgorzynie odbêdzie siê pod patronatem
Tygodnika £obeskiego turniej dru¿yn amatorskich. Skrzyknijcie siê i
zg³oœcie swój udzia³. Postaramy siê
o nagrody i dobr¹ zabawê. Zapraszamy. Dane kontakowe poni¿ej.
Przy okazji mo¿ecie wymyœliæ nazwê dla zespo³u koszykarzy z Wegorzyna i wygraæ pi³kê.

Og³aszamy konkurs na wymyœlenie najlepszej nazwy dla dru¿yny koszykarzy z Wêgorzyna. Nagrod¹ bêdzie pi³ka do koszykówki
wrêczona 1 czerwca 2012 r. na turnieju w Wêgorzynie. Pomys³y proszê
zg³aszaæ
na
e-maila
top79@wp.pl lub tel. 504162767.
Tomasz Mielcarek
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Liga pi³karska
18 kolejka:
Korona Stuchowo - Pomorzanin
Przybiernów 1 - 3, Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo 3 - 1, Jantar Dziwnów - Mewa Resko 4 - 1,
OKS Euroinsbud Goleniów - Ba³tyk Gostyñ 4 - 2, B³êkitni Trzyg³ów - Bizon Cerkwica 3 - 2, Sowianka Sowno - Ba³tyk Miêdzywodzie 2 - 0.
1. Pomorzanin Przyb.
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Korona Stuchowo
4. Jantar Dziwnów
5. Bizon Cerkwica
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Sowianka Sowno
8. Mewa Resko
9. Ba³tyk Gostyñ
10. OKS Euroinsbud
11. Orze³ Prusinowo
12. Ba³tyk Miêdzyw.

49 97:7
41 46:22
39 59:32
36 39:29
29 40:36
28 37:34
27 40:34
22 42:34
14 26:53
12 17:51
8 23:65
7 20:89

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

45 70:19
37 46:24
30 43:29
29 54:43
27 32:30
27 38:33
26 29:30
23 38:34
23 35:41
20 29:33
14 24:36
2 19:105

B klasa Szczecin gr. I
13 kolejka:
Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka/
Polonia II Mechowo 3 - 0, Pionier
¯arnowo - Huragan Wierzchos³aw
4 - 0, Zieloni Wyszobór - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1 - 2, Znicz
Wysoka Kamieñska - Zalew Stepnica 3 - 3.
14 kolejka:
Zalew Stepnica - Pomorzanin II

Wyniki i tabele

Nowogard 1 - 2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Znicz Wysoka Kamieñska 3 - 1, Huragan Wierzchos³aw Jastrz¹b £osoœnica 1 - 4, Gardominka/Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór 4 - 4.
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Lekkoatleci wrócili
z medalami z Recza

1. Pionier ¯arnowo
33 43:17
2. Jastrz¹b £osoœnica 27 39:18
3. Znicz Wysoka
23 30:23
4. Pomorzanin II
23 29:19
5. Zalew Stepnica
16 38:32
6. Prawobrze¿e Œw.
13 23:32
7. Gardominka Mechowo 11 39:44
8. Huragan Wierzchos³aw 9 28:48
9. Zieloni Wyszobór
5 13:49
B klasa Szczecin gr. II
13 kolejka:
Znicz Sulibórz - Kluczevia II Stargard 0 - 3, Vitkowia Witkowo - Derby Ulikowo 2 - 0, Saturn Szadzko Iskra Pomieñ 3 - 3, Ogniwo Dzwonowo - Orkan II Suchañ 0 - 2, Œwiatowid II £obez - Piast Kolin 2 - 3.
14 kolejka:
Iskra Pomieñ - Znicz Sulibórz 3-0,
Derby Ulikowo - Ogniwo Dzwonowo 4-2, Orkan II Suchañ - Saturn
Szadzko 3-1, Piast Kolin - Vitkowia
Witkowo 2-1, Kluczevia II Stargard
- Œwiatowid II £obez 5-1.
1. Vitkowia Witkowo
2. Orkan II Suchañ
3. Œwiatowid II £obez
4. Derby Ulikowo
5. Iskra Pomieñ
6. Kluczevia II Stargard
7. Piast Kolin
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Saturn Szadzko
10. Znicz Sulibórz

36 42:12
28 36:22
25 42:30
23 30:23
20 33:32
16 26:33
16 26:42
12 23:37
12 28:39
10 14:30

I klasa juniorów - gr. I
13 kolejka:
Ina Goleniów - Sparta Gryfice 3 - 2,
Gryf Kamieñ Pomorski - Vineta
Wolin 3 - 1, Polonia P³oty - Fala
Miêdzyzdroje 2 - 3, Sarmata Dobra
- Œwiatowid £obez 2 - 3.
14 kolejka:
Sparta Gryfice - Sarmata Dobra 5 2, Fala Miêdzyzdroje - Gryf Kamieñ Pomorski 6 - 1, Rega Trzebiatów - Ina Goleniów 1-6, Œwiatowid
£obez - Polonia P³oty 1-2.
1. Ina Goleniów
34 68:11
2. Fala Miêdzyzdroje
32 36:13
3. Polonia P³oty
23 33:25
4. Sparta Gryfice
18 35:32
5. Sarmata Dobra
16 24:31
6. Œwiatowid £obez
15 30:33
7. Gryf Kamieñ Pomorski13 21:48
8. Rega Trzebiatów
7 18:50
9. Vineta Wolin
6 16:38

W Reczu odby³y siê 27.04.
2012 r. XXXI Biegi Uliczne z okazji Konstytucji 3 Maja. W zawodach tych wziê³a udzia³ 17-osobowa grupa m³odych lekkoatletów
trenuj¹cych w klubie UKS „Arbod” w Dobrej.
Dla wielu naszych zawodników
start zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem. Z wygranej w zawodach cieszyli siê: Wiktoria Bakalarczyk (kl.
V), Milena Sadowska (kl. VI), Kin-

ga Borysiak (kl. I Gim.), Ryszard
Rzepecki (kl. II Gim.). Srebrne
medale zdoby³y: Julia Bakalarczyk
(kl. II), Justyna Stolarczyk (kl. V),
Patrycja Florczak (kl. II Gim.).
Medale br¹zowe zdobyli Julita
Grenda i Oliwer Ku³ak (uczniowie
klasy I). W klasyfikacji dru¿ynowej
zajêliœmy dwa razy IV miejsce i w
nagrodê otrzymaliœmy puchary
ufundowane przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
UKS „Arbod”

Mistrzostwach Województwa MKS i UKS w Gryfinie

Trzy tytu³y mistrzowskie
zawodników z Dobrej
Gryfino, w dniu 28.04.2012 r.
by³o miejscem rozgrywania Mistrzostw Województwa Miêdzyszkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów
Sportowych w Lekkiej Atletyce.
W zawodach wystartowa³a 7osobowa grupa lekkoatletów z UKS
„Arbod” z Dobrej. Pierwszy start na
bie¿ni w roku 2012 by³ bardzo udany. Troje naszych zawodników zdoby³o tytu³ Mistrza Województwa
Zachodniopomorskiego M³odzików w Lekkiej Atletyce: Kinga Borysiak na 300 m, Milena Sadowska
- 600 m i Ryszard Rzepecki na 1000
m. Dobre wyniki osi¹gnê³y równie¿
Ma³gorzata Stefañska oraz Patrycja
Florczak, startuj¹ce w biegu na dy-

stansie 300 m. Przed naszymi zawodnikami wiele startów na bie¿ni. UKS
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W sprawie Œwiatowida - polemika
z panem Kazimierzem Czmielewskim
Po opublikowaniu wywiadu z
panem Kazimierzem Czmielewskim pt. „Œwiatowid wci¹¿ budzi
emocje”, na stronie internetowej
tygodnika skomentowa³ go pan Filip Mê¿yñski, by³y cz³onek zarz¹du
Œwiatowida, który jednoczeœnie
upowa¿ni³ redakcjê do publikacji
odpowiedzi w wersji papierowej tygodnika, co niniejszym czynimy.
***
Zosta³em przywo³any do tablicy,
wiêc pozwolê sobie na pope³nienie
kilku zdañ.
Na wstêpie chcia³bym sprostowaæ
jeden szczegó³ dotycz¹cy mojej osoby
- od kilku lat jestem mieszkañcem Lêborka w województwie pomorskim, a
nie jak podano Szczecina, co nie zmienia faktu, ¿e wci¹¿ czujê siê £obzianinem. Zrezygnowa³em z cz³onkostwa
w Klubie z tego w³aœnie powodu, ¿e
nie mieszkam ju¿ w £obzie i w³aœnie
po to, by nie blokowaæ miejsca komuœ
bardziej przydatnemu, kto mo¿e mu
poœwiêciæ wiêcej ni¿ ja.
Ciê¿ko jest mi siê odnieœæ w kilku
zdaniach do wszystkiego, o czym
mówi Pan Kazimierz Czmielewski, bo
pada tu bardzo wiele ró¿nych opinii,
s¹dów, zarzutów, pomówieñ, przek³amañ, uogólnieñ czy zwyk³ych bzdur.
Jednak¿e czujê siê w obowi¹zku, by
kilka spraw wyjaœniæ. Bêdê je wypunktowywa³, bo tak bêdzie mi
³atwiej, a myœlê, ¿e dla czytaj¹cych,
czytelniej.
1. Pomówienia. - Jeœli ktokolwiek
czuje siê przeze mnie pomówiony
przez to, co gdziekolwiek napisa³em,
jestem gotów ponieœæ tego wszelkie
konsekwencje, w³¹cznie z rozpraw¹
przed odpowiednim s¹dem. Zazwyczaj na poparcie tego co piszê mam
dowody i nie zdarza siê, ¿ebym zamieszcza³ jakiekolwiek komentarze
anonimowo. Owszem w tym konkretnym przypadku napisa³em to co Pan
Kazimierz mówi, z tym, ¿e nie napisa³em, o który zarz¹d mi chodzi - dotkniêci poczuli siê zapewne Ci, którzy
byli winni, bo jak ktoœ takich rzeczy
nie robi³, to wiedzia³, ¿e nie o niego
chodzi. Pragnê jeszcze dodaæ, ¿e bardzo wiele ze s³ów, jakie pad³y na potrzebê tego wywiadu, to s¹ w³aœnie pomówienia, na które - jestem absolutnie pewny - Pan Kazimierz nie ma
¿adnych potwierdzeñ.
2. Ryszard Sola w zarz¹dzie. Ludzka pamiêæ ma to do siebie, ¿e nie
jest niezawodna, przez co Panu Kazimierzowi umknê³o co nastêpuje. Na
pamiêtnym walnym, Panu Ryszardowi Soli (dyr. £EC) zaproponowano
oficjalnie cz³onkostwo w zarz¹dzie,
gdy¿ uzyska³ on wysoki wynik w g³osowaniu. Pan Ryszard uprzejmie za

zaproszenie podziêkowa³, argumentuj¹c to tym, ¿e skoro na owe zebranie
przyszliœmy z programem dzia³ania i
w konkretnym sk³adzie, pozwoli on
nam siê wykazaæ, gdy¿ ów program mu
siê podoba. Tego ju¿ nie jestem pewny,
ale zdaje siê, ¿e podobn¹ propozycjê
odrzuci³ Pan Micha³ Kar³owski.
3. Nasz program. - Znów chyba
kiepsko z pamiêci¹, ale Pan Kazimierz dobrze zapamiêta³, i¿ ów program mieliœmy przygotowany na komputerze. Komputery te¿ s¹ zawodne,
ale program wówczas odczytany
wci¹¿ w komputerze mam i wynika z
niego coœ absolutnie odwrotnego do
s³ów Pana Kazimierza. Nie bêdê siê
wdawa³ w tej chwili we wszystkie jego
punkty, ale podstawowymi i najwa¿niejszymi by³y:
- wyjœcie z d³ugów
- dobra pozycja na koniec sezonu i
awans w przysz³ym
- normalizacja spraw z dru¿yn¹ rezerw
- utworzenie sekcji cheerliderek
- rozpoczêcie wspó³pracy ze szko³ami.
Wszystkie powy¿sze cele zosta³y
osi¹gniête, a w przypadku pi³karzy
awansowali tak¿e juniorzy. Mimo braku dotacji Klub nie ma te¿ d³ugów, co
bez w¹tpienia mo¿na uznaæ za rzecz
dziwn¹. Pan Kazimierz twierdzi, ¿e
wspó³pracy ze szko³ami nie by³o. Sk¹d
wiêc na pierwszym spotkaniu w sprawie grupy tanecznej dziewcz¹t wziê³o
siê ich prawie 150? Wyjaœniam - w³aœnie po spotkaniach, które ówczesny
prezes odby³ w szko³ach naszego piêknego miasta, a na których do wst¹pienia namawia³. Pan Kazimierz szko³ê
ju¿ skoñczy³ jakiœ czas temu i raczej
nie ma wielkiego pojêcia, co siê w nich
dzieje, wiêc uprzejmie informujê, ¿e
Janusz Skrobiñski osobiœcie wrêcza³
nagrody wszystkim m³odym zawodnikom na apelach w szko³ach, do których uczêszczali, tak, by wszyscy ich
koledzy widzieli, ¿e s¹ doceniani, jako
sportowcy reprezentuj¹cy szko³ê czy
nasze miasto. Czy robi³ to ktokolwiek
przed nim? Nie.
4. Powo³anie Dyrektora Klubu.
- To jest absolutna mrzonka, na któr¹
chyba tylko cz³owiek niespe³na rozumu by³by siê w stanie zgodziæ. Przecie¿ to musia³by byæ ktoœ na etacie, i
mia³by jeszcze mieæ dwóch ludzi, a
sk¹d braæ na to pieni¹dze? Kiedyœ by³a
taka opcja i bardzo dobrze to pamiêtam, osoba ta mia³a jednak, w zamyœle, sama na siebie zarabiaæ pozyskiwaniem sponsorów, reklamodawców
itd. - nie w Okrêgówce, nie w £obzie.
To by nie mia³o prawa siê udaæ.
Teraz jest prezes i ma v-ce i skarbnika, którzy pracuj¹ za darmo, czyli
trzech ludzi w zarz¹dzie - wiêc chodzi
o to, ¿eby zrobiæ trzech ludzi na etatach - przecie¿ to jakaœ paranoja jest.

5. Badania zawodników. - Krótko i na temat; lekarza nie ma, bo Klub
na niego nie staæ w obecnej sytuacji,
natomiast zawodnicy bez badañ nie
mog¹ rozgrywaæ spotkañ, a przed ka¿dym meczem sêdziowie je sprawdzaj¹. Podstawowe potrzeby zawodników s¹ zaspokojone, choæ niestety
s¹ ograniczone do niezbêdnego minimum. Tak siê kraje jak materia³u staje.
6. Dom kultury. - No w³aœnie, dlaczego nie dom kultury? Mo¿e Pan Kazimierz poci¹gnie ten w¹tek, bo mo¿e
to byæ ciekawe, ale w oderwaniu ju¿
od spraw Œwiatowida, bo ja sam te¿ jestem ciekawy, czemu dom kultury
tego nie robi.
7. Trener Grzegorz Pawlak. Mówienie o tym, ¿e awans to jedynie
jego zas³uga, to spore nadu¿ycie, bo
dru¿ynê wczeœniej prowadzi³ Janusz
Skrobiñski, który œci¹gn¹³ w owym
czasie takich zawodników jak £ukasz
Petera, Micha³ NiedŸwiecki czy Tomasz Skibiñski, o których wartoœci dla
Klubu i awansu nie sposób zapomnieæ. Poza tym Pan Grzegorz Pawlak sam zrezygnowa³ z funkcji trenera, jego nikt nie zwolni³.
8. 20 tys. d³ugu, który przej¹³ œp.
Andrzej Belina. - Rozumiem, ¿e chodzi o czas po prezesie Piotrze Æwikle,
byæ mo¿e tym razem to mnie pamiêæ
zawodzi, ale wydaje mi siê, ¿e to w³aœnie Piotr Æwik³a sp³aci³ podczas swojej kadencji najwiêksz¹ czêœæ d³ugów
MLKS-u. O ile mu siê faktycznie nie
uda³o i coœ po sobie pozostawi³, to s¹dzê, ¿e nie by³a to a¿ tak du¿a suma.
Mo¿na to jednak na pewno sprawdziæ.
Jeœli zaœ chodzi o œp. prezesa Belinê,
to na pewno ograniczy³ on doœæ drastycznie wydatki, w tym na pensje trenerskie, o czym wci¹¿ na nieoficjalnej
stronie klubu dostêpny jest w¹tek.
Ponadto prezes Belina wywalczy³ u
ówczesnego burmistrza zwiêkszenie
dotacji, ale zrezygnowa³ ze wzglêdu
na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia chêtnych nie by³o i by³ pat. Dopiero na
drugim lub nawet trzecim zebraniu
wybrano na prezesa Pana Szarkiewicza, a po jego skróconej kadencji dopiero wówczas wybrano Janusza
Skrobiñskiego. W wywiadzie pominiêto w³aœnie Pana Szarkiewicza.
9. Radny Zbigniew Pude³ko. Ju¿ prezesem by³ i za jego kadencji
dru¿yna spad³a do okrêgówki, z której
wygrzeba³a siê dopiero w zesz³ym
roku. By³a mowa o 20 tys. d³ugu, które
sp³aci³ œp. Prezes Belina. Jak ju¿ napisa³em, przed nim sp³aca³ to Piotr Æwik³a, a kto by³ prezesem przed Panem
Æwik³¹ - w³aœnie Pan Zbigniew Pude³ko. Czy on te¿ po kimœ sp³aca³ d³ugi?
Pozostawiê to pytanie bez odpowie-

dzi;) Jeœli Pan Kazimierz uznaje Pana
Pude³ko za profesjonalistê, to bardzo
proszê, by Pan Kazimierz zapyta³ o
mecz, w którym jego syn odniós³ kontuzjê i jak wygl¹da³a sprawa z odszkodowaniem za ni¹. Ja temu cz³owiekowi nie ufam za grosz i nigdy bym na
niego nie zag³osowa³ i nie zag³osujê,
a jeœli Pan Kazimierz utrzymuje, ¿e
Pan Pude³ko nie ma ambicji by „przej¹æ w³adzê”, to bardzo mnie to cieszy,
mimo, ¿e w to nie wierzê. Choæ z drugiej strony, gdyby tym prezesem jednak chcia³ zostaæ, to musia³by zrezygnowaæ z funkcji radnego, a to raczej
w jego przypadku nie wchodzi w grê.
Wiêkszoœæ pozosta³ych spraw, to
s¹ wci¹¿ te same rzeczy powtarzane
jak mantra. Nie wiem, czy ich autorzy
licz¹, ¿e k³amstwo powtórzone milion
razy w koñcu siê stanie prawd¹. Nie,
nie stanie i koniec, kropka.
Jednak pozwolê sobie wysnuæ
pewne przypuszczenie. Pan Kazimierz we wstêpie samego wywiadu
nazwany zosta³ „dzia³aczem”. Byæ
mo¿e kiedyœ tak by³o, m³ody jestem,
wiêc nie pamiêtam, ale odk¹d pamiêtam, to Pan Kazimierz jest/by³ (bo sam
ju¿ nie wiem) cz³onkiem klubu, na
pewno jego wiernym kibicem, ale od
wielu ju¿ lat nie pe³ni w klubie czy
zarz¹dzie ¿adnej funkcji. Niestety
wiêc, wszystkie te informacje, które
przedstawia i uwa¿a za wiarygodne,
s¹ w rzeczywistoœci opiniami/pogl¹dami/s¹dami zas³yszanymi od innych
osób, a nie wyniesionymi ze Ÿród³a.
Opinia czy os¹d tych tematów jest ju¿
jednak jego w³asny. Dlatego te¿ nie
mam specjalnie pretensji do Pana Kazimierza o to, ¿e je wyg³asza, mimo,
¿e s¹ nieprawdziwe. Mam za to pretensje do nieznanych mi osób, które
owe informacje Panu Kazimierzowi
„sprzedaj¹”, gdy¿ opowiadaj¹ mu
bzdury. Konkluduj¹c - os¹d powsta³y
na podstawie bzdurnej informacji obligatoryjnie jest równie¿ bzdur¹. Nie
wiem, czym te osoby zas³u¿y³y sobie
na szacunek i wiarê Pana Kazimierza,
ale chyba czymœ szczególnym, skoro
wszyscy inni, oprócz nich, to amatorzy, kabareciarze, k³amcy, z³odzieje i
kombinatorzy. Coœ mi ta retoryka
przypomina, ale chyba ju¿ nikt do tego
wracaæ nie ma ochoty.
Szanowny Panie Kazimierzu - nie
wiem, czy ma Pan ochotê us³yszeæ
radê od m³odszego od siebie, ale naprawdê szczerze radzê, czy wrêcz proszê, by zmieni³ Pan swoich informatorów lub przynajmniej wnikliwie weryfikowa³ przekazywane Panu przez
nich informacje.
Dla mnie liczy siê tylko dobro
Œwiatowida. Od zawsze na przekór
tym, co nie wierz¹. Œwiatowid £obez.
Filip Mê¿yñski
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Zapiski z pamiêci (cz. 1)
Na ryby

Majowy piknik dobroczynny
Dobra 12 maja 2012
Gramy dla Sylwii i Weroniki
Program:
10.00 - 10.15
10.15 - 18.00

10.30 - 15.30
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.45
16.45 - 17.00
17.45 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 19.45
19.45 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30

Rozpoczêcie
Konkurencje pn. „Zdrowo na sportowo”
Turniej tenisa ziemnego, turniej tenisa sto³owego,
turniej sprawnoœciowy, turniej siatkówki,
indywidualne konkurencje rodzinne, turniej
koszykówki, biegowy wielobój sprinterski i turniej
w dwa ognie.
Turniej MINI-EURO 2012 ORLIKÓW
Koncert Weso³e Gospodynie
Turniej Strongman
Turniej siatkówki balonowej (z wod¹)
Akcja dobroczynna - czêœæ 1
Wrêczenie nagród
Akcja dobroczynna - czêœæ II
IV LIGA: Sarmata Dobra vs Eneraetyk Gryfino
Konkurs rzutów karnych (w przerwie meczu)
Program artystyczny dla dzieci i rodziców
Fina³ Pikniku Dobroczynnego
Jantar Happy Singers
Koncert Big JOE
Koncert Aiiside
Koncert - GWIAZDA NIESPODZIANKA

IV Dzieñ Kaszubski
w Szczecinie
(SZCZECIN). 12 maja odbêdzie siê tu IV Dzieñ Kaszubski. W
programie sesja popularno naukowa „M³odzi Kaszubi – tradycja i wspó³czesnoœæ”, natomiast
na ma³ym dziedziñcu Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich w godzinach
od 11.00 do 16.00 bêdzie odbywa³
siê Kiermasz Kaszubski, wystêpy
zespo³u regionalnego STOLEM z
Chwaszczyna.
Sesja popularnonaukowa odbêdzie siê na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w sali Anny Jagiellonki od
godziny 13.30. Sesje poprowadzi
prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski
z Instytutu Kaszubskiego i Archiwum Pañstwowego w Szczecinie.
Ruch m³odokaszubski zaprezentuje
prof. dr hab. Andrzej Romanow,

natomiast mgr Krzysztof Wirkus
opowie o m³odych Kaszubach i Pomorzakach dziœ.
Mi³oœnicy historii regionu nie
powinni przegapiæ wyst¹pienia magistra Rados³awa Pawilika, który
przedstawi Ÿród³a do dziejów s³owiañskiego Pomorza oraz dr Anny
B. Kowalskiej i mgr. Krzysztofa
Kowalskiego, którzy przedstawi¹
Ÿród³a do dziejów s³owiañszczyzny
wczesnoœredniowiecznej.
O godz. 10.30 w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie zostanie
otwarta wystawa pt. „Z kaszubskos³owiañskich i polskich losów Pomorza Zachodniego” oraz otwarcie
wystawy haftu kaszubskiego wykonanego przez cz³onkinie klubu
ARKA w Szczecinie.
(r)

Czy pamiêtacie swoj¹ pierwsz¹
wyprawê na ryby? Ja nie, a przynajmniej tak mi siê wydaje, ¿e moja
pamiêæ wi¹¿e siê z relacj¹ mojej
mamy. WyobraŸcie sobie prawie
now¹ WFM-kê, a na niej tatê, mamê
i dwóch ch³opaków, takich mniej
wiêcej 4-6 letnich. Jedziemy na jezioro G³êbokie, na prawo przed
Strzmielami skrêcamy w prawo i
spory kawa³ek prosto, a potem w
lewo i ju¿ jesteœmy na miejscu. Piêkna pogoda, du¿e jezioro, pla¿a trochê piaszczysto-mulista i na p³yciŸnie spora ³awica p³otek. W pobliskim lesie ojciec wyci¹³ nam po kiju
leszczynowym, przywi¹za³ po kawa³ku cienkiej ¿y³ki, do³o¿y³ sp³awik z pióra gêsi, kawa³ek o³owiu,
haczyk, a robaka za³o¿y³em z wielkim trudem sam. Rzucaliœmy pod
trzciny, a brania by³y jedno po drugim. Od tamtej pory bakcyl ten nie
daje mi spokoju.

Pierwsze zawody
wêdkarskie
Znów to samo jezioro G³êbokie.
Zagajenie prezesa, losowanie i has³o - mo¿na ³owiæ. Wylosowa³em
miejsce obok w prawo od wspó³czesnego pomostu przy kêpie olch. Zak³adam ukopanego na gnojowniku
w Œwiêtoborcu czerwonego robaka,
rzucam zestaw jak najdalej od brzegu i nic. Fala znosi mi zestaw do
brzegu w pobli¿e krzaków olszyny.
Naraz gwa³towne branie. Podcinam, a na haczyku kolczasty stworek, którego pierwszy raz widzê na
oczy. Z Wiadomoœci Wêdkarskich
pamiêtam, ¿e to chyba jazgarz, tylko dlaczego taki ma³y? I znów rzucam jak najdalej od brzegu, d³ugo
nic i dopiero przy krzakach kolejne
branie. Sytuacja powtarza siê raz za
razem. Naraz olœnienie. Skoro nie
bior¹ te du¿e, to mo¿e niech bêd¹ te
ma³e. Teraz ju¿ nie rzucam daleko,
tylko od razu pod te krzaki. Czêstotliwoœæ brañ wzros³a gwa³townie i

ryb w siatce zaczê³o przybywaæ.
Wielkoœæ tych ryb nie by³a imponuj¹ca, ale za to sztuk by³o bez liku.
Trafi³ siê nawet jeden okaz bardzo
du¿y. Mia³ 18,5 cm d³ugoœci.
Wkrótce og³oszono koniec ³owienia. Œmiechu i ¿artów by³o co niemiara. Prawie wszystkie z³apane
przez nas ryby to jazgarze, a jak wiadomo sêdziowie dostaj¹ ca³y po³ów
dla siebie. Zg³osi³em sêdziom rekordowego jazgarza z myœl¹ podania go do komisji od rekordów. Niestety, sêdziowie nie wykazali siê
wiedz¹ i refleksem i zbagatelizowali mój okaz. W domu okaza³o siê, ¿e
na br¹zowy medal by wystarczy³.
Na pocieszenie zaj¹³em III miejsce
wœród juniorów.

Wania amator
Nie wiecie kto to? Dobra, powiem wam. Dawno temu na sp³awikowe mistrzostwa do Ameryki zjecha³y siê tuzy œwiatowego wêdkarstwa. Pokaz najlepszego sprzêtu
wêdkarskiego wszystkich licz¹cych
siê na tym rynku firm. Czego tam nie
by³o? Ze Zwi¹zku Radzieckiego
przyjecha³ m³ody, niepozornie wygl¹daj¹cy m³odzieniec. By³ bez
wyszukanego sprzêtu, nie mia³ nawet porz¹dnego kija. Mia³ przy sobie szpulkê cienkiej ¿y³ki, kilka haczyków w pude³eczku i kilka pasków o³owiu oraz nó¿. Tu¿ przed
zawodami wyci¹³ w krzkach d³ugi
kij, nakopa³ pod darni¹ robaków,
zmontowa³ w miarê sprawn¹ wêdkê
i gdy dano has³o do ³owienia odda³
siê temu zajêciu bez reszty. Prawie
wszyscy jego konkurenci z wy¿szoœci¹ popatrzywszy na jego sprzêt
przyst¹pili do zawodów. Po kilku
godzinach przerwano po³owy. I co?
Og³oszono, ¿e zawody z najwy¿sz¹
iloœci¹ punktów wygra³ przybysz z
ZSSR. Z niedowierzaniem dziennikarze bran¿owej prasy rzucili siê na
zwyciêzcê. Pierwsze pytanie
brzmia³o. Kto pan jest. OdpowiedŸ
brzmia³a - Wania Amator.
WP cdn.

