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Czy to by³ wypadek w pracy?

Tragicznie
zakoñczona
jazda leœn¹ drog¹
Przez
Drogi niczyje,
po¿ar
a mieszkañcy p³ac¹
nie maj¹
drogi

(GMINA £OBEZ). Na terenie gminy znajduj¹ siê miejscowoœci, które
mimo i¿ up³ynê³o ju¿ 20 lat samorz¹dnoœci nadal nie maj¹
uregulowanych w³asnoœci dróg. Oznacza to, ¿e w œwietle prawa ani
gmina ani powiat nie mog¹ tych dróg remontowaæ. Gmina toczy
spór ze starostwem, ka¿da ze stron ma swoje racje, a cierpi¹ na
tym mieszkañcy.
CMYK

Prokuratura umorzy³a
wniosek w sprawie
kupowania g³osów
w ³obeskiej radzie

Grupa
radnych
z³o¿y³a
za¿alenie od
postanowienia
prokuratury
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Poprzednia burmistrz obieca³a, a teraz
wszyscy maj¹ k³opot
(WÊGORZYNO). Do jakich
trudnoœci i zawis³oœci
czasami dochodzi
podczas sprzeda¿y
dzia³ek, przekonali siê
uczestnicy sesji w tej
miejscowoœci. Radni mieli
zadecydowaæ o sprzeda¿y
dzia³ek na poprawienie
warunków, gdy okaza³o
siê, ¿e nie jest to
rozwi¹zanie, które
ucieszy³oby samych
zainteresowanych.
Sprawa ta trwa ju¿
cztery lata.
Kwestia dotyczy dzia³ek zlokalizowanych od strony ul. Mickiewicza. Korespondencja w tej sprawie
pomiêdzy mieszkañcami a urzêdem
zaczyna siê od 12 maja 2008 roku.
Mieszkañcy chc¹ kupiæ dzia³ki na
polepszenie warunków. 30 sierpnia
2009 roku równie¿ kieruj¹ pismo do
urzêdu o sprzeda¿ dzia³ek na polepszenie warunków. Urz¹d odpowiada, ¿e wniosek zostanie uwzglêdniony przy opracowaniu koncepcji
podzia³u dzia³ki, czêœci zostan¹
podzielone i zostan¹ sprzedane w
trybie bezprzetargowym.
24 wrzeœnia 2009 znowu maj¹
odpowiedŸ, ¿e dzia³ka o wielkoœci
470 m.kw. jest wydzielona i zostanie sprzedana na wspó³w³asnoœæ. 3
listopada 2010 r. kieruj¹ nastêpne
pismo o mo¿liwoœæ nabycia nieruchomoœci na polepszenie warunków. S¹ te¿ zainteresowani spotkaniem z burmistrz Wêgorzyna.
- Szkoda, ¿e jak coœ sprzedajemy, to przynajmniej Komisja Bud¿etowa nie pofatyguje siê na miejsce, ¿eby sprawdziæ, jakie grunty i
co sprzedajemy. Teraz pani burmistrz im odpisuje i mówi, ¿e dzia³kê mo¿na sprzedaæ w drodze przetargu. Nie wiem, jak to mo¿na by³o
prawnie rozwi¹zaæ, nie znam siê na
tym. Burmistrz odpowiedzia³a mi,
¿e w zwi¹zku z tym, ¿e s¹ udzia³y
gminy w budynkach, to nie ma takiej
mo¿liwoœci. Nie wiem czy nie ma
mo¿liwoœci, czy nie mo¿na by³o
tego w jakiœ inny sposób zrobiæ.
Tylko podsumujê: ludzie s¹ roz¿aleni. Nie chc¹ w ogóle przychodziæ i
rozmawiaæ. Najgorsze jest to, ¿e ja
im przekaza³am, ¿e pani burmistrz
siê z nimi spotka. Poprzednia burmistrz dwukrotnie siê z nimi spotka³a, oni maj¹ pisma. Obieca³a im co-

kolwiek. Uwa¿am, ¿e je¿eli nie
mo¿na by³o, to trzeba otwarcie spotkaæ siê z ludŸmi i powiedzieæ – nie
ma takiej mo¿liwoœci prawnej. Nie
wiem, dlaczego nie ma, bo te dzia³eczki i podwóreczka to maj¹ po
dwa kroki, bo tak siê kiedyœ sprzedawa³o. Mówi³am te¿ o gruntach
Agencji, pani burmistrz wpiera³a mi
¿e mo¿na tam jeszcze dwie dzia³ki
wydzieliæ. Pani burmistrz pani chyba nie wie, jak tam wygl¹da, jakiej
wielkoœci s¹ to dzia³ki. Szkoda, ¿e
sesje odbywaj¹ siê o tej porze, gdzie
nie ma ju¿ pracowników, którzy
mogliby nam mapy pokazaæ i po
prostu powiedzieæ nam, jakie s¹ to
wielkoœci dzia³ki. Bêdê g³osowa³a
na pewno przeciwko sprzeda¿y tych
dzia³ek, bo uwa¿am, ¿e nie do koñca
jest to przemyœlane, nie by³o rozmów z mieszkañcami i tak nie powinno siê to odbywaæ – powiedzia³a
radna Barbara Pietrusz.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyjaœni³a, ¿e nie mo¿na
przy³¹czyæ dzia³ki Agencji Nieruchomoœci Rolnej do gminnej, poniewa¿ nie jest to w³asnoœæ gminy, a
gmina nie mo¿e dysponowaæ nie
swoj¹ w³asnoœci¹.
– Owszem odbywa³y siê spotkania z mieszkañcami przy ul. Mickiewicza, którzy zainteresowani
byli nabyciem nieruchomoœci. Z
ty³u za ich posiad³oœciami w formie
bezprzetargowej na polepszenie
warunków. By³y ró¿ne warianty
podzielenia, wydzielenia kawa³ków
gminnych, k¹cików. Z ka¿dego spotkania by³ kolejny pomys³ na podzia³y. Tak odbywa³o siê w 2010
roku. Po zasiêgniêciu opinii geodety, urbanisty, prawnika naby³am
wiedzê, wedle której gmina nie powinna sprzedawaæ nieruchomoœci
na polepszenie warunków innej nieruchomoœci, w której ma udzia³y, bo
gmina sama sobie sprzedawaæ nie
mo¿e – wyjaœni³a burmistrz.
Doda³a równie¿, ¿e dzia³ka zosta³a podzielona na mniejsze dzia³ki
budowlane, miêdzy którymi jest
wyznaczona jeszcze jedna - pe³ni¹ca funkcjê drogi dojazdowej. Wraz
z dzia³k¹ mia³ byæ sprzedany w drodze przetargu równie¿ odpowiedni
udzia³ w dzia³ce pe³ni¹cej funkcjê
drogi. Taki projekt uchwa³y zosta³
przygotowany, by nie powtórzy³a
siê sytuacja, jaka mia³a miejsce z
dzia³kami przy ul. Jagielloñskiej. Z
du¿ej dzia³ki zosta³y wydzielone
cztery dzia³ki budowlane i dodatkowa, równie¿ budowlana, która mia³a
pe³niæ funkcjê drogi. Dzia³ki zosta³y sprzedane i uzbrojone. Decyzje,

które póŸniej gmina wydawa³a,
chc¹cym wybudowaæ siê na tych
dzia³kach, zawiera³y informacje o
tym, ¿e przy³¹cza maj¹ byæ poprowadzone do sieci, która dopiero ma
byæ zaprojektowana i wybudowana
miêdzy dzia³kami w tej drodze.
- Sytuacja sta³a siê bardzo trudna, na prawie byli w³aœciciele, mogli zaskar¿yæ gminê, jeœli ta nie
chcia³aby dozbroiæ dzia³ek. W konsekwencji jest tak, ¿e gmina sprzeda³a dzia³ki, a za te pieni¹dze zrobi³a sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹
w drodze miêdzy dzia³kami. W tej
chwili mieszkañcy przychodz¹ i
prosz¹, ¿¹daj¹ i oczekuj¹, by gmina
zrobi³a jeszcze drogê, a w konsekwencji na gminê spadnie równie¿
utrzymanie drogi, odœnie¿anie,
sprz¹tanie, oœwietlenie itp. ¯eby
tego unikn¹æ, w przypadku, który
teraz omawiamy, proponujê, aby
podzielon¹ dzia³kê na budowlan¹
sprzedaæ z udzia³em w drodze.
Owszem mówi³am, ¿e zorganizujê spotkania z mieszkañcami, aczkolwiek mieszkañcy w miêdzyczasie przychodzili do mnie indywidualnie, wiêc nie by³o spotkania na
forum publicznym. Odpowiada³am
mieszkañcom na pytania, które zadawali, wyjaœnia³am wszystkie w¹tpliwoœci, o jakie pytali. Sytuacja jest
taka, ¿e nie mo¿emy dzieliæ dzia³ki
na ma³e kawa³eczki, tak jak to by³o
obiecane wczeœniej, bo prawo do
tego nie dopuszcza. Geodeta nie
mo¿e sporz¹dziæ odpowiednich dokumentów, a Geodezja w Starostwie
nie przyjmie ich, gdyby to by³y dzia³eczki, nie odpowiadaj¹ce zasadom
i niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem. Nie mo¿emy pozwalaæ, by
wybrane, pojedyncze osoby ¿y³y na
koszt pozosta³ych. Nie ja obiecywa³am mieszkañcom. Ka¿dy doros³y
powinien braæ odpowiedzialnoœæ za
swoje s³owa. Jeœli ktoœ rzuca s³owa
na wiatr lub s³owa, które nie maj¹
potwierdzenia i umocowania w prawie, powinien za to odpowiedzieæ –
doda³a burmistrz.
Radna Barbara Pietrusz doda³a,
¿e ludzie postawili komórki na dziko, a teraz dowiedzieli siê, ¿e s¹ one
w³asnoœci¹ gminy. Argumentowa³a,
¿e w tym wypadku jest sentyment,
bowiem ogródki uprawiali przez 50
lat. Teraz s¹ w szoku, bo zabiera im
siê „pere³kê”.
- Dostali na papierze urzêdowym podpisane przez burmistrz
Wêgorzyna. Oni mog¹ nie wiedzieæ,
mog¹ nie znaæ siê na prawie. Mieli
ju¿ koncepcje podzia³u, gdzie dawa³o im siê nadziejê na za³atwienie

sprawy pomyœlne dla nich. Niestety
koncepcjê ca³¹ obróci³o siê do góry
nogami i ta nadzieja znowu w nich
zgas³a. I pani im odpisuje, ¿e nie ma
mo¿liwoœci. Gdyby oni nawet przyst¹pili do przetargu i kupili te dzia³ki wytyczone w tej chwili przez geodetê, to oni nie chc¹ udzia³u w drodze, bo ona nie jest im potrzebna.
Mieliby wejœcie od strony swojego
podwórka. Nie jest ³atwo kupiæ du¿¹
dzia³kê po 80 arów czy jak by³a
podzielona – 20 arów. Oni s¹ naprawdê zrozpaczeni – doda³a radna.
Radny Janusz Sadurek zaproponowa³ odrzucenie projektu uchwa³y, do czasu wyjaœnienia, na nastêpn¹ sesjê. Z t¹ propozycj¹ zgodzili siê radni. Potwierdzili równie¿, ¿e nastêpnym razem sprawdz¹
w terenie, jak wygl¹daj¹ dzia³ki
maj¹ce iœæ na sprzeda¿.
Przewodnicz¹cy Rady Jan Mazuro przypomnia³, ¿e to nie burmistrz ma obiecywaæ, bo to radni
decyduj¹ o tym, co i kiedy bêdzie
sprzedawane, a radni niczego nie
obiecywali.
MM
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Czy to by³ wypadek w pracy?

Tragicznie
zakoñczona jazda
leœn¹ drog¹
(STRZMIELE, gm.
Radowo Ma³e)
Tragicznie dla Katarzyny
W. zakoñczy³a siê jazda
drog¹ leœn¹. Z
niewiadomych przyczyn
zjecha³a z drogi i
uderzy³a w drzewo.
W stanie ciê¿kim walczy
o ¿ycie w szpitalu
w Gryficach.

List do redakcji

Do zdarzenia dosz³o 11 maja na
drodze leœnej biegn¹cej ko³o jeziora G³êbokiego. 36-letnia Katarzyna
W. jest podleœnicz¹ w Nadleœnictwie ³obeskim. Jecha³a Fiatem
Pand¹ drog¹ w kierunku Strzmieli.
Nie wiadomo, czy wraca³a z pracy,

cjê:

objazdu w lesie, czy by³a ju¿ po
pracy. Jeszcze przed jeziorem straci³a panowanie nad kierownic¹ i
uderzy³a w drzewo. Dozna³a powa¿nego urazu g³owy i nie by³a w
stanie powiadomiæ s³u¿b ratowniczych. Nie wiadomo, o której dok³adnie dosz³o do wypadku; policja
otrzyma³a zg³oszenie o 16.50, ale
nie wiadomo, jak d³ugo kobieta le¿a³a w aucie. By³aby siê wykrwawi³a, gdyby drog¹ nie przeje¿d¿a³ na
rowerze mê¿czyzna, który wezwa³
pomoc. Œmig³owiec przetransportowa³ j¹ do szpitala w Gryficach.
Jak twierdz¹ policjanci z Komendy w £obzie, droga ko³o jeziora
G³êbokiego zosta³a ostatnio wyrównana, ale na jej ¿wirowej nawierzchni samochody ³atwo mog¹
straciæ przyczepnoœæ i mo¿e tam
dochodziæ do wypadków. Uwa¿ajmy, jad¹c t¹ drog¹.
KAR

Zastanawia mnie...
Przegl¹daj¹c strony internetowe ³obeskich instytucji zainteresowa³a mnie informacja dotycz¹ca zakupu
instrumentów dla orkiestry
dêtej. Jak mo¿na siê domyœliæ, sprawa dotyczy £DK.
Na stronie Domu Kultury
mo¿na przeczytaæ informa-

"£obeski Dom Kultury informuje, ¿e otrzyma³ dofinansowanie z
programu Rozwój Infrastruktury
Kultury, priorytet Infrastruktura
Domów Kultury ze œrodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury.
Numer wniosku: 15118/11/A1, zadanie pod nazw¹ "Zakup instrumentów muzycznych dla
£obeskiego Domu Kultury".
Koszt ca³kowity zadania 58.225,00 z³ (piêædziesi¹t osiem
tysiêcy dwieœcie dwadzieœcia piêæ
z³), dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 34.000,00 z³
(trzydzieœci cztery tysi¹ce z³)."
Nie by³oby w tym nic dziwnego,

gdyby nie fakt, ¿e nasza orkiestra
jest raczej w s³abej formie - ma³o
chêtnych do grania, nie jest to raczej
ta sama orkiestra, któr¹ £obez pamiêta sprzed paru (kilkunastu) lat.
Zastanawia mnie, po co w takim
razie kupowaæ nowe instrumenty,
skoro tak na prawdê nie bêdzie
komu na nich graæ, a jak wiadomo,
do uzyskania tego typu dotacji potrzebny jest wk³ad w³asny. Nie jest
to pierwsza tego typu dotacja, czêsto s³ychaæ o zakupie czegoœ nowego. W przeci¹gu ostatnich lat praktycznie wszystkie instrumenty zosta³y wymienione (niektóre parê
razy).
Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na
smutny fakt, jakim jest stopniowe
wymieranie muzyki w naszym mieœcie. Wszyscy pamiêtamy orkiestrê,
któr¹ dyrygowa³ œp. Bogumi³ Winiarski. M³odzie¿ chêtnie chodzi³a
na próby, nie by³o te¿ problemu z
zagraniem koncertu. Doje¿d¿a³y
nawet osoby, które na co dzieñ studiowa³y poza £obzem. Teraz, gdy
zmieni³ siê kapelmistrz, nie chc¹
graæ nawet osoby, które ucz¹ siê czy
pracuj¹ w £obzie.
Pozdrawiam
Czytelnik
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Prokuratura umorzy³a wniosek w sprawie
kupowania g³osów w ³obeskiej radzie

Grupa radnych z³o¿y³a
za¿alenie na
postanowienie prokuratury
(£OBEZ). Pod koniec ubieg³ego roku grupa radnych z³o¿y³a do
prokuratury wniosek w sprawie
kupowania g³osów w ³obeskiej
radzie.
Przypominamy, ¿e jednym z tematów listopadowej sesji by³a sprawa zarz¹dzania sieci¹ wodno kanalizacyjn¹ – czy ma pozostaæ w zarz¹dzaniu obecnej spó³ki, czy te¿ gmina powinna powo³aæ spó³kê komunaln¹.
We wniosku napisano m.in.:
„Zanim dosz³o do glosowania, na
komisjach wygra³a koncepcja grupy
radnych o utworzeniu spó³ki komunalnej. W czasie pomiêdzy komisjami i sesj¹, radny Ku¿el przyzna³, ¿e
g³osuje za spó³ka prywatn¹ poniewa¿ zastêpca Burmistrza Ireneusz
Kabat obieca³ mu zrobienie drogi w
miejscowoœci Wysiedle za 350 tysiêcy z³otych. Warto w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e radny Ku¿el g³osowa³
za spó³k¹ komunaln¹ podczas opiniowania na komisjach.
Spotkania w sprawie kupczenia
mieniem gminnym zorganizowa³a
radna Wies³awa Romejko. Radnej
Romejko z kolei zastêpca burmistrza obieca³ w zamian za g³os na
firmê prywatn¹ zrobienie drogi w
Worowie za 350 tysiêcy z³.”
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w £obzie Radna Wies³awa Romejko poinformowa³a, ¿e
prokuratura umorzy³a postêpowanie, poniewa¿ nie widzia³a podstaw
do wniosku.
- Chcia³abym odnieœæ siê do tego

w kontekœcie naszego kodeksu etyki, ¿e czasami nale¿a³oby siê zastanowiæ i przemyœleæ, zanim siê wyst¹pi, bo dzia³anie nas, jako radnych
zwi¹zane jest z tym, ¿e dzia³amy na
rzecz naszej gminy. Bardzo przykro
by³o mi na tej sesji, kiedy pad³y ró¿nego typu oskar¿enia, bardzo przykro by³o mi w momencie, kiedy czyta³am artyku³ i myœlê, ¿e pañstwo
powinniœcie, choæby w kontekœcie
tego zastanowiæ siê czy nie wystarczy wstaæ i powiedzieæ – przepraszam.
Po tych s³owach radny H. Stankiewicz zripostowa³
– Chcia³em poinformowaæ
pañstwa, ¿e zosta³o z³o¿one za¿alenie na postanowienie prokuratury,
wiêc nikogo nie bêdziemy tutaj
przepraszaæ i b³agaæ o przebaczenie. Po tych s³owach wywi¹za³a siê
krótka dyskusja pomiêdzy radnymi,
którzy argumentowali, ¿e zadania
wykonywane na terenie okrêgów
wyborczych nie s¹ kupczeniem, albowiem tym samym wszelkie zadania musia³yby byæ tak postrzegane.
Nie pozwolono jednak radnemu H.
Stankiewiczowi wyjaœniæ, ¿e w tym
wypadku sytuacja wygl¹da³a trochê
inaczej.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e
sporna droga w Wysiedlu to niewielki odcinek drogi obecnie brukowanej, o doœæ dobrym stanie w porównaniu do dróg w innych miejscowoœciach, okr¹¿aj¹cy koœció³ w tej
miejscowoœci.
MM
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Jaki budynek? On siê dalej gnoi, co bêdziemy ukrywaæ, taka jest prawda

Budynek wci¹¿ do remontu
(WÊGORZYNO). Zaledwie w
ubieg³ym roku gmina na remont
budynku komunalnego wyda³a
oko³o 400 tys. z³, a ju¿ ponownie
temat tzw. baraku powróci³ pod
obrady sesji.
Kwestiê remontu baraku poruszy³a radna Barbara Pietrusz.
– Przychodz¹ do mnie ludzie z
baraku, chc¹ aby ogrodziæ œmietnik,
który u¿ytkuj¹, bo przy³¹czaj¹ siê
tam w³aœciciele gara¿y i uwa¿aj¹, ¿e
to jest nie fair. Po drugie chc¹ ocieplenia œciany szczytowej, po trzecie
maj¹ pretensje do u¿ytkowania ca³ego baraku, ¿eby ktoœ, kto nadzoruje mieszkania komunalne od czasu
do czasu rozmawia³ z lokatorami,
aby ci zachowywali siê i oszczêdzali to, co maj¹. Jak jest w barakach to
wiemy, mieliœmy s³ynn¹ komisjê po
Wêgorzynie, gdzie na barakach
równie¿ byliœmy. Do dzisiaj nie jest
zrobiony schodek. Matki z wózkami borykaj¹ siê, bo tam trzeba dos³ownie zrobiæ skok.
Jak wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska œrodków
w bud¿ecie na remonty lokali komunalnych zawsze jest zbyt ma³o, w
stosunku do potrzeb. W bud¿ecie na
ten cel zarezerwowanych jest 100
tysiêcy z³, gdy mieszkañ komunal-

nych jest 163 – bez lokali socjalnych. Wyjaœni³a, ¿e rozumie rozgoryczenie i rozczarowanie mieszkañców, ale gmina nie mo¿e ci¹gle pieniêdzy wszystkich mieszkañców
wk³adaæ w jeden obiekt. W 2011
roku na remont budynku przy ul.
Kopernika przeznaczono oko³o 400
tys. z³.
– Mo¿na zgnoiæ barak, ¿e tak
powiem, tyle pieniêdzy by³o wydanych na barak i mo¿na to zgnoiæ. Ju¿
trzy lata jak chodzê. U mnie woda
podchodzi. Jeden pracownik by³,
potem drugi, ale widzê, ¿e to nic nie
skutkuje, a tyle pieniêdzy posz³o na
marne. Zrobiliœcie barak, ale nie ma
nikogo, ¿ebyœcie sprawdzili, jak ludzie mieszkaj¹, jak ten budynek
wygl¹da, bo on wygl¹da coraz gorzej. Nie widzia³em nikogo, kto by³by tam z mieszkaniówki i zobaczy³,
jak ten barak wygl¹da. Po co te pieni¹dze tam by³o pakowaæ? Tyle pieniêdzy. P³aczecie, ¿e nie macie pieniêdzy, a ci¹gle coœ sprzedajecie i
nie mo¿ecie kawa³ka œciany wyremontowaæ. Pani burmistrz, czy to
jest moja wina? Chcia³em, aby on
nie istnia³ wcale. Wysz³a ekspertyza? Przykro mi, pakujcie w niego
teraz. Chcia³em, ¿eby go zburzyli i
postawili jakiœ budynek. Wysz³a
ekspertyza i teraz to jest wasza wina.

Gdyby gmina od pocz¹tku robi³a
choæ czêœciowo, to by³yby ma³e
wydatki. A jak gmina czeka na ostatni, jak to siê mówi ciuch, to ju¿ nie
moja wina. Chcecie zgnoiæ, nie ma
sprawy, niech mi tak cieknie dalej
tam. I jaki budynek? On siê dalej
gnoi, co bêdziemy ukrywaæ, taka
jest prawda – powiedzia³ mieszkaniec budynku przy ul. Mickiewicza
obecny na obradach sesji.
Burmistrz Monika KuŸmiñska
wyjaœni³a, ¿e prowadzony jest nad-

zór nad lokalami i toczone s¹ rozmowy z lokatorami o w³aœciwe zachowanie. Wysy³ane s¹ równie¿ pisma.
Udowodni³a równie¿, ¿e nie jest
prawd¹, i¿ mieszkaniec nikogo nie
widzia³, bo jak sam przyzna³ w
obiekcie by³a ca³kiem niedawno
w³odarz gminy. Przewodnicz¹cy
Rady Jan Mazuro przypomnia³, ¿e
to dziêki obecnej burmistrz obiekt w
ogóle zosta³ wyremontowany, zapewni³ równie¿, ¿e to tej kwestii
radni jeszcze powróc¹.
MM

„Œwiêto Przedszkolaka”
11 maja 2012 r. w hali sportowowidowiskowej odby³o siê „Œwiêto
Przedszkolaka” zorganizowane przez
Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa
w Wêgorzynie. Dzieci z przedszkoli w
£obzie, Resku, punktów przedszkolnych gminy Wêgorzyno oraz oddzia³ów przedszkolnych szkó³ podstawowych w Runowie Pom. i w Wêgorzynie
wziê³y udzia³ w zmaganiach sportowych, zorganizowanych przez Pani¹
Katarzynê Lewandowsk¹ i Pani¹ Bogus³awê Organkê. Przedszkolaki mia-

³y tak¿e mo¿liwoœæ uczestnictwa w
kulturze poprzez obserwacjê przedstawienia pt. „Kopciuszek” w wykonaniu
teatru „La Fayette” ze Szczecina.
Uœmiechom, oklaskom i wspania³ej
zabawie nie by³o koñca.
Piknik i wspólne pl¹sy na wêgorzyñskiej promenadzie równie¿ umili³y czas wszystkim przedszkolakom.
Stra¿acy z OSP zaprezentowali pokaz
oraz umo¿liwili naszym milusiñskim
przeja¿d¿kê wozem stra¿ackim.
Pogoda na tegorocznym „Œwiêcie

Przedszkolaka” dopisa³a. Dzieci
szczêœliwe i pe³ne wra¿eñ na pewno na
d³ugo zapamiêtaj¹ imprezê. Bardzo
serdecznie dziêkujemy sponsorom naszego œwiêta, a s¹ to: Pani Burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, Pan
Jan Mazuro, Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Wêgorzynie, Pan Mariusz Miko³ajczyk „Roosens Betons” w Po³chowie, Pani
Zenona i Pan Stanis³aw Turek, Pani

Barbara Pietrusz i Pan Jerzy Patelczyk,
Pan Marcin Oœci³owski, Pani Katarzyna i Pan Marcin Lewandowscy, Gminna Spó³dzielnia w Wêgorzynie, Bank
Spó³dzielczy w Goleniowie oddz. w
Wêgorzynie, Piekarnia Wac³aw Wasilewski, Firma Us³ugowo - Handlowa
Pani Ewa Jab³oñska-Podsiad³owicz,
Hurtownia Spo¿ywcza „IMAGE” s.c.
w £obzie.
Do zobaczenia za rok!
Agata Buryszek
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Drogi niczyje, a mieszkañcy p³ac¹
(GMINA £OBEZ). Na terenie
gminy znajduj¹ siê miejscowoœci,
które mimo i¿ up³ynê³o ju¿ 20 lat
samorz¹dnoœci nadal nie maj¹ uregulowanych w³asnoœci dróg. Oznacza to, ¿e w œwietle prawa ani gmina
ani powiat nie mog¹ tych dróg remontowaæ. Gmina toczy spór ze starostwem, ka¿da ze stron ma swoje
racje, a cierpi¹ na tym mieszkañcy.
Niemal na ka¿dej sesji so³tysi
zg³aszaj¹ kwestie remontu w swoich
wioskach. Przyk³adem jest Ro¿nowo, które urasta ju¿ do rangi przyk³adowej sytuacji patowej, jaka ma
tu miejsce. Do miejscowoœci wiedzie droga powiatowa, jednak w
samej miejscowoœci w³aœcicielem
jest Skarb Pañstwa, czyli de facto to
premier musia³by drogê tê remontowaæ i potraktowaæ na równi z autostrad¹. Tutaj bowiem lokalnie – nikt
jej nie chce.
Kwestiê drogi w Ro¿nowie poruszy³ podczas sesji Rady Miejskiej
radny Janusz Skrobiñski, sk³adaj¹c
wniosek, aby gmina przejê³a drogê
od Skarbu Pañstwa.
– So³tys co jakiœ czas wstaje i
mówi o tej drodze i nie ma tu reakcji.
Myœlê, ¿e nie powinniœmy wyjœæ z
tej sesji, nie rozwi¹zuj¹c tego problemu. Bo to s¹ nasi mieszkañcy,
naszej gminy, jest starosta, s¹ burmistrzowie, powinniœmy dzisiaj ten
temat raz na ca³e ¿ycie za³atwiæ i
drogê przy³¹czyæ do zasobów gminy. S¹ to nasi mieszkañcy, a zostawiliœmy ich tak sobie samopas i nikt siê
nimi nie interesuje, ka¿dy tylko
uprawia spychologiê – powiedzia³
radny.
Podczas dyskusji zarówno radni
jak i so³tysi zwrócili uwagê,. Ze nie
jest to jedyna miejscowoœæ w której
istnieje taki problem. Postanowiono
wiêc przesun¹æ tê kwestiê na inny
termin i za³atwiæ sprawê wszystkich
miejscowoœci.
Gdy ju¿ starosta opuœci³ salê
obrad, burmistrz £obza Ryszard
Sola powróci³ do tej kwestii. Powiedzia³ wówczas, ¿e nie ma nic przeciwko temu, aby niektóre drogi
przejmowaæ.
– Przejmujemy drogi od Skarbu Pañstwa, od Agencji Nieruchomoœci Rolnej, od Starostwa Powiatowego niedawno te¿ przejêliœmy.

Tu nie ma niechêci z mojej strony.
Mam tylko œwiadomoœæ, ¿e za ka¿dym przejêciem nie p³yn¹³ pieni¹dze, tylko te pieni¹dze my musimy
zabezpieczyæ. Dla mnie niektóre
rzeczy s¹ kuriozalne, jeœli chodzi o
podzia³ w³asnoœciowy dróg. Jeœli do
miejscowoœci typu Ro¿nowo prowadzi kilkanaœcie kilometrów drogi
nale¿¹cej do Starostwa Powiatowego w £obzie, a spór dotyczy 400500 metrów drogi nale¿¹cej do
Skarbu Pañstwa, to kuriozalne by³oby przejmowanie od Wojewody
tych kilkuset metrów przez gminê.
Mamy kuriozaln¹ sytuacjê – kilkanaœcie kilometrów drogi powiatowej, a dalej gmina. To, kto poniesie
koszty odœnie¿ania, ³atania, utrzymywania? To jest wa¿ny temat, dla
mnie typowy, jaskrawy przyk³ad
niegospodarnoœci, za który my
wszyscy podatnicy p³acimy. Bêdê
rozmawia³ z panem starost¹, byæ
mo¿e kilka propozycji z³o¿ê, kilka
ju¿ z³o¿y³em – powiedzia³ wówczas
burmistrz.
Podczas sesji so³tys Ro¿nowa
podziêkowa³, za to, ¿e dwa lata temu
dyrektor ZDP przyjecha³ i poprawi³
studzienki na drodze, a w tym roku
za spraw¹ burmistrza zosta³a po³atana nawierzchnia. Poprosi³ równoczeœnie, aby w koñcu zrobiæ tak, by
by³o wiadomo do kogo droga nale¿y, aby on jako so³tys wiedzia³ do
kogo ma siê w jej sprawie udaæ.
Podobna sytuacja jest w Rynowie, na co zwróci³ uwagê radny
Lech Urbañski.

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

- Jest to droga w Skarbu Pañstwa
z urzêdu podlega starostwu. Chcia³bym, aby ta kwestia zosta³a przez
starostwo rozwi¹zana. Z dziur¹ w tej
drodze walczymy ju¿ chyba 7 lat.
Chcia³bym, aby ten problem zosta³
rozwi¹zany i wyjœæ z tego k³opotu,
marazmu. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
dziura ma 100 metrów i ludzie przejechaæ nie mog¹ – doda³ radny.
O zdanie w tej sprawie spytaliœmy starostê ³obeskiego Ryszarda
Brodziñskiego.
– Jako powiat nie przekazywaliœmy gminie £obez ¿adnej drogi. W
ca³ym powiecie starostwo przekaza³o tylko dwie ulice z mienia powiatowego gminie Wêgorzyno.
Przyjmowa³a jeszcze burmistrz
Gra¿yna Karpowicz w odpowiedzi
na propozycjê powiatu, by szereg
dróg i ulic przekazaæ gminom, bo
one maj¹ charakter gminny, poza
tym nikt i nic. Drogi Skarbu Pañstwa
to zupe³nie co innego. Nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e starostwo przekaza³o, bo przekazuje je wojewoda.
Przedstawicielem i zarz¹dzaj¹cym
mieniem Skarbu Pañstwa na naszym
terenie jest wojewoda, ja tylko w
jego imieniu administrujê w jakimœ
zakresie, nawet nie zarz¹dzam. W
zwi¹zku z tym burmistrz nie mo¿e
powiedzieæ, ¿e przej¹³ od Starostwa
jakiekolwiek nieruchomoœci, nic
takiego nie mia³o miejsca.
Pan burmistrz mówi o niegospodarnoœci, tylko pytam czyjej? Je¿eli
przeœledzimy ustawy, co mówi¹, po
co powo³uje siê poszczególne
szczeble samorz¹du i jakie zadanie
im siê przypisuje, to kto siê uchyla
w tym momencie od wype³niania
swojej powinnoœci gospodarza?
Ustawa mówi wyraŸnie, ¿e te
drogi nale¿¹ do gminy i te drogi
nawet, na które pan burmistrz powo³uje siê, ¿e s¹ powiatowe, przesz³y
do powiatu, ale jak to siê mówi z
dobrodziejstwem inwentarza w
swoim czasie i o to siê nie k³ócimy.

Burmistrz mówi tutaj o sytuacjach kuriozalnych. Nie sprokurowaliœmy tego, takie dobrodziejstwo
inwentarza zosta³o nam dane i samorz¹dowi powiatowemu i gminnemu i naszym obowi¹zkiem jest wyregulowaæ stan prawny, bo dzisiaj ta
droga przez przys³owiowe Ro¿nowo nie ma tak naprawdê gospodarza. Skarb Pañstwa jest tak naprawdê tylko w³aœcicielem, a zarz¹dzaj¹cym i gospodarzem na tej drodze
powinien byæ burmistrz.
Uwa¿am, ¿e pan burmistrz powinien przej¹æ te drogi dla dobra
swoich mieszkañców, a co do póŸniejszych regulacji ja jestem otwarty. Powiedzia³em na sesji, ja mogê
rozmawiaæ na ten temat, ale uregulujmy stan prawny. Wszystko jest do
porozumienia, tylko wystarczy wykazywaæ dobr¹ wolê. Tutaj ze strony £obza nie ma tej dobrej woli i to
nie tylko w ostatnich latach, ale chyba od pocz¹tku nie by³o. Czy jest
mo¿liwoœæ, aby starostwo wyremontowa³o drogi Skarbu Pañstwa i
przekaza³o je gminie? Nie. Prawnie
nie mo¿emy tych dróg wyremontowaæ i na dzisiaj burmistrz te¿ nie
mo¿e tego zrobiæ. To nie jest ani
gminy w tej chwili, ani nasze, chocia¿ z ustaw wynika, ¿e gmina powinna te drogi przej¹æ. Ale po co jest
burmistrz, skoro uchyla siê od wykonywania swoich obowi¹zków?–
powiedzia³ starosta powiatu ³obeskiego Ryszard Brodziñski.
Inaczej kwestia wygl¹da przy
przejmowaniu dróg powiatowych.
Tutaj starostwo mog³oby wyremontowaæ i przekazaæ. Problem w tym,
¿e drogi do ma³ych miejscowoœci
nie s¹ drogami dla starostwa strategicznymi i znajduj¹ siê na szarym
koñcu powiatowych potrzeb.
Jak wyt³umaczy³ starosta, Starostwo przebudowuje i remontuje drogi, które w sieci dróg powiatowych
pe³ni¹ rolê pierwszorzêdn¹, uzupe³niaj¹c¹ do dróg wojewódzkich i krajowych.
- Je¿eli gminie £obez zale¿y na
tym i dla niej jest to najwa¿niejsza
droga w jej obszarze dzia³ania, to
niech przejmie i niech wyremontuje, a nie oczekuje, ¿e powiat to zrobi. My remontujemy drogi powiatowe, bêdziemy je utrzymywaæ, bo
takie jest nasze zadanie, a nie – remontowaæ i siê ich pozbywaæ.
Utrzymanie bie¿¹ce te¿ kosztuje,
nie jest to tylko remont.
Za pierwsze planowe zadanie
uwa¿amy i to realizujemy, co jest
wa¿ne z punktu widzenia powiatu, a
nie jakieœ pojedynczej miejscowoœci
znajduj¹cej siê na terenie powiatu, bo
do tego zadania powo³ane s¹ gminy, a
nie powiat – doda³ starosta.
MM
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Urz¹d napêdza rozwój gminy?
(£OBEZ-gmina). W ostatnim
wydaniu Gazety £obeskiej
ukaza³ siê wywiad z
burmistrzem £obza
Ryszardem Sol¹ pt. „£obez
siê rozwija, czy zwija”.
Zdaniem burmistrza gmina
rozwija siê, dziêki temu, ¿e
magistrat 30 proc. bud¿etu
przeznacza na inwestycje.
Pytanie tylko jakie inwestycje
i komu magistrat napêdza
koniunkturê?
W wywiadzie burmistrz powiedzia³ m.in.: „same gminy s¹ najwiêkszymi inwestorami. Oczywiœcie prywatni przedsiêbiorcy te¿ s¹
dla mnie wa¿ni, ale zmierzam do
tego, ¿e gmina ze swojego bud¿etu
wpompowuje najwiêksze œrodki w
infrastrukturê gminn¹. Wi¹¿e siê to
z tym, ¿e my musimy zakupiæ materia³y, zatrudniæ ludzi, daæ zajêcie
hurtowniom, sklepom, firmom.
Gmina napêdza rozwój gospodarczy ma³ych, œrednich i du¿ych
przedsiêbiorców ³obeskich. (…)
gmina rozwijaj¹c siê daje zarobiæ
lokalnym przedsiêbiorcom. Te pieni¹dze ich pobudzaj¹. (…) W mojej
ocenie gmina siê rozwija i bêdzie siê
rozwijaæ przez najbli¿sze lata, dlatego, ¿e gmina jest inwestorem lokalnym i przeznacza mniej wiêcej
30 proc. swojego bud¿etu na to, aby
wpompowaæ pieni¹dze w miasto i
gminê.” (Gazeta ³obeska nr 5 (13)
rok II maj 2012 „£obez siê rozwija
czy zwija”).
Redaktor s³usznie powiedzia³,
¿e trzeba zdaæ sobie sprawê z tego,
¿e gmina robi to za pieni¹dze podatników. Ale trzeba sobie te¿ zdaæ
sprawê, ¿e te oko³o 30 proc. naszego
bud¿etu wyp³ywa z gminy, bo gmina
p³aci firmom spoza gminy £obez.
Urz¹d napêdza koniunkturê, ale nie
naszym firmom, zasila bud¿et, ale
nie ³obeski, bo firmy p³ac¹ podatki
w swoich powiatach i gminach, a
czêœæ podatków dochodowych wraca do ich gmin. Co my z tego mamy?
Czêœæ osób z £obza „za³apie siê” na
budowlankê mo¿e czêœæ te¿ „na
czarno”, albo w ramach robót publicznych (wiêc z PUP), czasami
³obeska firma jako podwykonawca.
Lwia czêœæ wyp³ywa wiêc z gminy.
Poni¿ej przedstawiamy wykaz
przetargów, jakie mia³y miejsce w
roku ubieg³ym oraz w roku bie¿¹cym z wyszczególnieniem firm, które owe przetargi wygra³y.
1. Przebudowa ul. Krasickiego i
³¹cznika ulic H. Sawickiej i Rapackiego” – PPH DROKON Œwidwin
2. „Termomodernizacja obiek-

tów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego. Zadanie
nr 11. Termomodernizacja budynku
Szko³y Podtsawowej w Be³cznie „
(oryginalna pisownia). - BUDREM Œwidwin
3. Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gminach
powiatu ³obeskiego: Zadanie Nr 5:
Termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie –
P.R.-B PROFIL Rusinowo
4. Rozbudowa oraz przebudowa
czêœci parteru budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala
Halaba³y w £obzie przy ul. Mickiewicza 11 wraz z niezbêdnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktur¹ techniczn¹ – PROFIL
Rusinowo
5. Remont œwietlicy wiejskiej w
Zajezierzu – KAPAMA F.R.-B
£obez
6. Przebudowa parkingu przy
ulicy Ogrodowej w £obzie – PPH
Drokon Œwidwin
7. Modernizacja sali gimnastycznej Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznie – BUD-REM
Kluczkowo
8. Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w
£obzie poprzez budowê boiska wielofunkcyjnego – ARIM Sp. z o.o.
Jelenia Góra.
9. Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej -Zadanie Nr 5: Termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie – instalacja centralnego ogrzewania – Przedsiêbiorstwo Instalacyjno – Remontowe
Zasobów mieszkaniowych i
Obiektów Przemys³owych GMW
ul. Przemys³owa S³upsk.
10. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej w m.
£obez – Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
11. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej w m.
£obez – FORMAT Us³ugi Budowlane £obez.
12. Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w m. £obez - PPH DROKON Œwidwin.
13. Usuniêcie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy
£obez – Materia³y Budowlane
Drawsko Pomorskie
14. Udzielenie i obs³uga kredytu
d³ugoterminowego do wysokoœci
1.300.000 z³ na dofinansowanie
zadañ inwestycyjnych – Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
15. Zarz¹dzanie cmentarzem
komunalnym w £obzie - Jerzy Furmañczyk Nowogard.
16. Budowa oczyszczalni œcie-

ków dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wydajnoœci 7,5 m3/d RLM 70 w
miejscowoœci Worowo gmina
£obez – Firma Konsultingowo-Handlowa MARIPOL
Poznañ.
17. „ Dokoñczenie budowy œwietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu
w m. Ro¿nowo gm. £obez” Roman Ga³an KAPAMA
£obez
18. Adaptacja akustyczna
budynku hali sportowo – widowiskowej w £obzie - P.H.U. SUFMARTECH Chyby
19. Zakup materia³ów i narzêdzi
budowlanych - CESTRA Resko
20. Doposa¿enie bazy dydaktycznej w ramach projektu Zajêcia
wyrównawcze dla uczniów klas I-III
w Gminie £obez - KLADREW
Kartuzy
21. Dostawa materia³ów i narzêdzi budowlanych - MAGOPOL
Radom

Rok 2012
1. Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu ³obeskiego – TADBUD Chwalêcice.
2. Wykonanie wielobran¿owego
projektu budowlano – wykonawczego uzbrojenia terenu pod inwestycje po³o¿onego przy ul. Drawskiej w £obzie – Zak³ad Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, Cz³opa.
3. Przebudowa jezdni na ulicy
XXX-lecia PRL w m. £obez - PPH
DROKON
Na 24 przetargi 3 – wygra³y dwie
firmy z £obza. £obez jest bodaj jedynym miastem powiatowym w tym
kraju, w którym nie powsta³a konkurencja firm budowlanych jak to ma
miejsce w innych miastach. Nigdzie
nie szkoli siê tylu budowlañców co
tutaj, choæby w CIS (to nie zarzut) a
mimo tego mieszkañcy gminy pracuj¹ co najwy¿ej jako podwykonawcy b¹dŸ na umowach w trakcie
prac. Gdzie le¿y pies pogrzebany?

Jakie inwestycje?
Przedstawiciele w³adz lokalnych w £obzie bardzo czêsto u¿ywaj¹ s³owa „inwestycje”, które rzekomo s¹ prowadzone w gminie.
Wystarczy jednak siêgn¹æ do S³ownika Jêzyka Polskiego oraz do ustawy o samorz¹dzie gminnym, aby
zrozumieæ, ¿e Gmina nie zrobi³a
¿adnej inwestycji. Jedyne inwestycje, jakie zosta³y tu poczynione to
przez przedsiêbiorców, którzy „te¿
s¹ wa¿ni, ale...”.

Definicja Internetowy S³ownik
Jêzyka Polskiego - inwestycje
[³ac.], ekon. nak³ady dokonywane w
celu stworzenia lub zwiêkszenia
œrodków trwa³ych, przyczyniaj¹ce
siê do wytworzenia dla przysz³ego
spo¿ycia strumienia dóbr i us³ug.
S³ownik Jêzyka Polskiego PWN
Warszawa 1988 Inwestycja „nak³ad
gospodarczy, którego celem jest
stworzenie nowych lub powiêkszenie ju¿ istniej¹cych œrodków trwa³ych; przedmiot bêd¹cy wynikiem
tej dzia³alnoœci”.
Wynika z tego, ¿e gmina nie
wykona³a ¿adnej inwestycji. Jedyne
co robi, to wykonuje zadania w³asne
gminy, czyli to, co musi zrobiæ. I nie
ma co zaklinaæ rzeczywistoœci i nazywaæ zadania – inwestycjami.
Zadania w³asne gminy okreœla
Artyku³ 7 ustawy o samorz¹dzie
gminnym. Zgodnie z nim zadania
w³asne gminy obejmuj¹ m.in.: ³ad
przestrzenny, gospodarkê terenow¹, ochronê œrodowiska, drogi
gminne, ulice, mosty, place oraz
organizacjê ruchu drogowego, wodoci¹gi oraz zaopatrzenie w wodê,
kanalizacjê, usuwanie œmieci komunalnych, utrzymywanie czystoœci
oraz urz¹dzeñ sanitarnych i wysypisk, utylizacjê odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i ciepln¹, lokalny transport
zbiorowy, ochronê zdrowia, pomoc
spo³eczn¹, w tym oœrodki i zak³ady
opiekuñcze, komunalne; budownictwo mieszkaniowe, oœwiatê, kulturê, kulturê fizyczn¹, w tym tereny
rekreacyjne i urz¹dzenia sportowe,
targowiska, zieleñ komunaln¹ i zadrzewienie, cmentarze komunalne,
porz¹dek publiczny i ochronê przeciwpo¿arow¹, utrzymanie gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz obiektów
administracyjnych.
Zdecydowana wiêkszoœæ dochodów opiera siê na ustawowo okreœlonych podatkach oddanych do wy³¹cznej dyspozycji w³adzom gminnym. Równie¿ udzia³ w podatkach
centralnych jest zagwarantowany
ustawowo, chocia¿ stopa (procent)
udzia³u mo¿e siê zmieniaæ na podstawie ustawy bud¿etowej.
MM
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Œwietlica za ponad
600 tys. z³
(RESKO). Adaptacja by³ej
hydroforni na œwietlicê wiejsk¹ w
£agiewnikach wraz z zagospodarowaniem terenu wokó³ bêdzie
kosztowa³a ponad 600 tys. z³. Prace maj¹ zostaæ zakoñczone do
koñca listopada.
Zakres prac obejmuje przebudowê i remont wraz ze zmian¹ u¿ytkowania budynku po by³ej hydroforni
na œwietlicê oraz odbudowê ma³ego
budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przy³¹czami i niezbêdn¹ infrastruktur¹
techniczn¹.
Do przetargu przyst¹pi³y trzy
firmy, wygra³ Zak³ad RemontowoBudowlany ZIBEX z Goleniowa,
który zaoferowa³, ¿e zadanie to
wykonana za 612.711,72 z³ brutto.

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

By³a to najni¿sza oferta cenowa.
Zadanie dotyczy równie¿ rozbiórki istniej¹cego budynku gospodarczego, a nastêpnie jego odbudowy na wzór pierwotnego, zachowuj¹c jego kszta³t i parametry. Zostanie te¿ wykonany utwardzony dojazd i dojœcie do budynków, taras
przy budynku œwietlicy, 10 miejsc
postojowych, w tym 1 miejsce dla
niepe³nosprawnych, ma³a oczyszczalnia œcieków oraz naziemny
zbiornik gazu wraz z przy³¹czem do
budynku œwietlicy jako Ÿród³a c.o. i
c.w.u.
Przy œwietlicy powstanie plac
zabaw i teren zieleni, zakup urz¹dzeñ wliczony jest w cenie wykonania zadania. Zdemontowane elementy firma musi zutylizowaæ we
w³asnym zakresie.
MM

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Reklama w gazecie
512 138 349
CMYK
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Pozdrowienia od Gór

G³ówna czêœæ budynku

Min¹³ czas wyd³u¿onego odpoczynku od codziennoœci. Ka¿dy t¹
mo¿liwoœæ wykorzystywa³ wed³ug
w³asnego uznania. Niektórzy te¿
musieli pracowaæ lub pe³niæ s³u¿bê.
Dyrekcja naszej Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie postanowi³a zagospodarowaæ ten czas na zorganizowany i aktywny wypoczynek w
górach. Trzeba by³o siêgn¹æ do najwy¿szej pó³ki mo¿liwoœci i wybrano Tatry, bo one to w Polsce s¹ najwy¿sze z Koœcio³em Polski na Giewoncie.
Wsiadamy do autokaru i do Zakopanego. Jeszcze „Zakopianka nie

by³a „zakorkowana” i podró¿ trwa³a
w miarê krótko. Oczekiwa³ nas w³aœciciel „Willi Kubik”. Willa to piêkny i nowoczesny obiekt, obs³ugiwany przez sprawnie dzia³aj¹c¹ za³ogê. W³aœciciel, pan Tomasz Kubik,
to prawdziwy góral i bardzo kontaktowy w stosunku do turystów.
Zakopane ma rzadko spotykane
rozwi¹zanie komunikacji miejskiej
i terenowej. W tej roli œwietnie wywi¹zuj¹ siê busiki. Jednoczeœnie
doœæ sprawnie odci¹¿aj¹ kieszenie
turystów.
Z dworców PKP, PKS i busików,
które s¹ zlokalizowane w tym sa-

Tak siê zdobywa Dolinê Piêciu Stawów

mym miejscu, mo¿emy dojechaæ do
ka¿dego wejœcia na szlak turystyczny.
Po zakwaterowaniu i krótkim
odpoczynku, pierwsze kroki skierowaliœmy na poznawanie topografii
miasta (niektórzy z planami miasta).
Nastêpny dzieñ spontanicznie potworzone grupy opanowa³y niemal
ca³e spektrum szlaków dostêpnych
dla turystów w Tatrach. Aby wjechaæ kolejk¹ linow¹ na Kasprowy
Wierch, trzeba by³o staæ po bilet
oko³o cztery godziny. To nie wchodzi w rachubê. Kilka ma³ych grup,
niebieskim szlakiem ruszy³o na Giewont. Trudnoœci siê piêtrz¹, niektórzy siê wycofuj¹. Okaza³o siê jednak, ¿e wœród nas s¹ or³y i potrafi¹
w bardzo trudnych, prawie jeszcze
zimowych warunkach, wspi¹æ siê na
szczyty mo¿liwoœci i za pierwszym
podejœciem zdobyæ Giewont.
Jedna z naszych grup wêdrowa³a po Hali G¹sienicowej i dalej na
Kasprowy, po³¹czony ze zjazdem
kolejk¹ linow¹ do KuŸnic.

Jeszcze chwila i z Giewontu zobaczymy Zakopane

Giewont zdobyty

Niektórzy wracaj¹ w dó³

Kolejny dzieñ, to dojazd busem
do Palenicy i pieszo do Morskiego
Oka.
Po przekroczeniu mostu na Wodogrzmotach, du¿a czêœæ grupy posz³a zielonym szlakiem do Doliny
Piêciu Stawów. Jest to dolina na
piêtrze gór, a w niej stawy. O tej
porze roku jest to bardzo trudny
szlak, do tego kamienisty i wyj¹tkowo œliski. Za to wspania³e widoki.
Id¹c w gorê, po prawej stronie pasmo gór Wo³oszyna, do³em wije siê
strumyk Roztoka. Z lewej góra Opalone. Czym wy¿ej, tym wiêcej œniegu i bardziej œlisko. Na szlaku pozostawali ci, którzy mieli nale¿yte
obuwie. Nawet m³odzie¿ zawraca³a
z trasy. Ja te¿, z Szacunkiem dla Gór,
zawróci³em, ale ca³y i zdrowy.
Naj³atwiejszymi szlakami do
zdobycia okaza³y siê Szlak do Morskiego Oka, po Dolinie Koœcieliskiej i po Dolinie Chocho³owskiej.
W tej ostatniej mo¿na by³o kupiæ
produkty z owczego mleka bezpoœrednio od producenta, posmako-

Z ¯YCIA POWIATU
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waæ ¿êtycy, któr¹ miejscowi nazywaj¹ wiagr¹ góralsk¹. Nikt z naszych uczestników wycieczki nie
próbowa³ zdobywaæ Rysów, ani nawet dojœæ do Czarnego Stawu pod
Rysami.
Obowi¹zkowo trzeba byæ na

Kasprowym Wierchu, pozostaje tylko wejœcie pieszo. Jak postanowiono, tak wykonano.
Koñcz¹ siê wielkie przyjemnoœci, czas wracaæ do codziennoœci.
Na nasze nadmorskie doliny przywozimy: Pozdrowienia od Gór.
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Walne Cechu

W przysz³ym roku
œwiêto rzemios³a
w £obzie

Nie da³o siê pomin¹æ Guba³ówki i codziennych spacerów po Krupówkach. Tu koniecznie trzeba posmakowaæ, wcale nie tak kwaœnej, kwaœnicy i pos³uchaæ muzyki góralskiej. Muzyka góralska w lokalu na
Krupówkach.

Tekst: Zbigniew Kêdra zbike@onet.eu
Zdjêcia: Kajetan Wolski i Zbigniew Kêdra

ZAPRASZAMY NA XVII
EDYCJÊ ŒWIÊTA RADOŒCI
- NA SPORTOWO
pod honorowym patronatem Macieja Stolarczyka
£obez dnia 3 czerwca 2012 r. godz. 10.00 - 16.00
Rodzinna impreza plenerowa w Stadzie Ogierów w Œwiêtoborcu
dla mieszkañców £obza i okolicznych miejscowoœci.
W programie m.in.
- godz. 13.00 koncert m³odzie¿owego zespo³u rockowego Blue Ties
- od godz. 14.00 przeja¿d¿ki bryczk¹ konn¹ (za darmo)
- liczne konkurencje sportowe z atrakcyjnymi nagrodami
DARMOWY plac zabaw dla dzieci: dmuchany zamek , œcianka
wspinaczkowa
- przeja¿d¿ki kucykiem (za darmo)
- dojenie sztucznej krowy na czas (nagrody)
- urz¹dzenie bujane dla najm³odszych
- konkurs plastyczny z nagrodami
- malowanie twarzy
- rêkodzie³o artystyczne
- stoiska handlowo - gastronomiczne
- konkurs wiedzy o EURO 2012
W dniach 02-03.06.2012 r. mo¿liwoœæ obserwacji Regionalnych
Zawodów w Skokach przez Przeszkody.
Organizator : £obeska Fundacja Pomocy Dzieciom Œwiêto Radoœci
Wspó³organizatorzy : Starostwo Powiatowe w £obzie, Dom Dziecka
w £obzie, SBS Stado Ogierów w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie,
Centrum Integracji Spo³ecznej, LOT.

(£OBEZ) Cech Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie
jest ju¿ po kadencyjnych wyborach. Cz³onkowie zgromadzeni na
walnym zaufali staremu zarz¹dowi i powierzyli mu zarz¹dzanie
Cechem na nastêpn¹ kadencjê.
Walne by³o sprawozdawczowyborcze, wiêc zebrani mieli dokonaæ oceny ustêpuj¹cego zarz¹du i
wybraæ nowy. Zarz¹d przedstawi³
wszelkie sprawozdania, w tym finansowe. PóŸniej g³os zabra³ przyby³y do £obza prezes Izby Rzemieœlniczej w Szczecinie W³adys³aw Jefremienko, który przywióz³
dobr¹ wiadomoœæ - w przysz³ym
roku w £obzie odbêd¹ siê wojewódzkie dni rzemios³a.
- Walczy³ o to jak lew wasz starszy Cechu Henryk Milczarkowski powiedzia³ Jefremienko. Powiedzia³, ¿e po raz pierwszy Cech w

Szczecinie poszed³ w teren i w miastach powiatowych bêd¹ organizowane Dni Rzemios³a. W tym roku
organizowane s¹ po raz pierwszy w
Goleniowie, a w przysz³ym bêd¹ w
£obzie.
Gdy przysz³o do wyborów, zebrani jednog³oœnie powierzyli dotychczasowemu zarz¹dowi prowadzenie spraw Cechu na nastêpn¹ kadencjê. Ponownie wiêc starszym
Cechu zosta³ Henryk Milczarkowski, podstarszym - Andrzej Pêdziwiatr, sekretarzem - Henryka Metza. Komisjê Rewizyjn¹ tworz¹:
Krystyna Fronczak - przew. i Gracja
Sobótka.
Cech zrzesza obecnie 24 cz³onków spoœród rzemieœlników i przedsiêbiorców ³obeskich. Goœæmi walnego byli burmistrz Ryszard Sola,
dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski i cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski.
KAR
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierownictwa starostwa
oraz kierownictwa jednostek organizacyjnych
Starosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski w ubieg³ym
roku w walucie polskiej zgromadzi³
3 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 150
m. kw. o wartoœci 400 tys. z³,
jeden udzia³ o wartoœci 600 z³ w
banku Spó³dzielczym w Wêgorzynie – z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 140 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 124.203,67 z³. Posiada samochód osobowy marki Mazda 6, rocznik 2003,
Wicestarosta powiatu Jan
Zdanowicz ³obeskiego w ubieg³ym
roku zgromadzi³ w walucie polskiej
60.048,19 z³. Posiada mieszkanie o
powierzchni 67,9 m. kw. o wartoœci
120 tys. z³. tytu³ prawny – akt notarialny.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 101.020,94 z³, dochód z tytu³u
zatrudnienia w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie - 4.524,24 z³,
ze stosunku pracy w Zak³adzie
Oœwiaty Karlino 672 z³ – umowa
zlecenie. PZU na ¿ycie Spó³ka Akcyjna – 1523,48 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Renault Fluence 2011 z³.
Sekretarz powiatu Grzegorz
Wasilewicz w roku ubieg³ym zgromadzi³ na koncie w walucie polskiej
– 16.200 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni – 64.10 m. kw. o wartoœci
160 tys. z³.
Od 2005 r. jest cz³onkiem rady
nadzorczej Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu £obeskiego, z tego
tytu³u nie osi¹gn¹³ dochodów.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci – 89.316,21 z³, posiada kredyt
hipoteczny zaci¹gniêty na zakup
mieszkania w maju 2011 w PKO BP
na kwotê 189.467,75 z³ na okres 264
miesiêcy do dnia 1 maja 2033 r.
Skarbnik Powiatu Helena
Szulc w roku ubieg³ym zgromadzi³a
w walucie polskiej 13.088 z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹
dom o powierzchni – 92,89 m. kw. o
wartoœci 300 tys. z³, inne nieruchomoœci: gara¿ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa) o powierzchni 21,80 m.
kw. o wartoœci 15 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci – 102.255 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne - Bank
PKO kredyt hipoteczny na budowê
domu zaci¹gniêty w 2009 r. na 14 lat

pozosta³o do sp³aty 129.824 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Dyrektor Wydzia³u Architektury i Budownictwa Jolanta Kutera z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 62.955,97 z³.
Dyrektor Wydzia³u Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w £obzie Józef Lewandowski z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 56.357,68 z³, pe³nienie funkcji spo³ecznej – radny Rady Gminy
w Radowie Ma³ym – 2.700 z³.
Zobowi¹zania powsta³e z tytu³u
zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie – nabywca udzia³ów w spó³ce nie wywi¹za³ siê z
obowi¹zku zap³aty za udzia³y i przejêty maj¹tek ruchomy. Trwa dochodzenie nale¿noœci na drodze postêpowania s¹dowego. Pozosta³y z
tego tytu³u zobowi¹zania: 80 tys. z³
plus odsetki – Urz¹d Gminy Radowo Ma³e, 35 tys. z³ plus odsetki –
Romix Koszalin, 10 tys. z³ plus odsetki – ANR O/T Szczecin.
Dyrektor Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska Katarzyna Trzciñska-Olchowik w roku ubieg³ym
zgromadzi³a w walucie polskiej
6.700 z³ (ROR stan na 31.12.2011).
Od 3 stycznia 2010 roku jest
cz³onkiem Rady Fundacji na Rzecz
Rozwoju Powiatu £obeskiego
Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
57.524,43 z³, z tytu³u umowy-zlecenia z Marsza³kiem Województwa
Zachodniopomorskiego - 3.264 z³.
Posiada zobowi¹zania pieniê¿ne w wysokoœci 11,500 z³ – kredyt
odnawialny w PKO BP.
Dyrektor Wydzia³u Geodezji i
Kartografi Geodeta Powiatowy
Tadeusz Bas w roku ubieg³ym zgromadzi³ w walucie polskiej ROR –
16,9 tys. z³, lokata 58,5 tys. z³ stanowi¹cy maj¹tek objêty ma³¿eñsk¹
wspólnot¹ maj¹tkow¹.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni – 130
m.kw. po³o¿ony na dzia³ce o powierzchni 630 m.kw. o wartoœci
oko³o 390 tys. z³.
Posiada zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (bez wykonywania zajêæ) w zakresie us³ug geodezyjnych i kartograficznych. Osobiœcie – us³ugi geodezyjne i kartograficzne. Jako wspólnik spó³ki cywilnej „Mierniczy” us³ugi geodezyjne
i kartograficzne. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym nie osi¹gn¹³ ¿adnych

dochodów.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 76.893,77, umowa o dzie³o –
2.385,10 z³. Posiada samochód osobowy marki VW Passat z 2008 r.
Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i
Promocji Teresa £añ w ubieg³ym
roku w walucie polskiej zgromadzi³a 40 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 131 tys. z³ o wartoœci 350 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 62.532,91 z³.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w
£obzie Jolanta Manowiec w roku
ubieg³ym zgromadzi³a 91.893,98,
papiery wartoœciowe Fundusze Inwestycyjne, BPW Strukturyzowane
na kwotê 53.136,69 z³.
Posiada na w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni – 45,8 m.kw. o
wartoœci oko³o 150 tys. z³, gara¿ o
powierzchni 17 m.kw. o wartoœci
oko³o 14 tys. z³, dzia³kê roln¹ o
powierzchni oko³o 0,3002 ha o wartoœci oko³o 6 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 77.960,16 z³, umowy cywilnoprawne – 7.415,80 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Skoda Fabia z 2010 r.
Jaros³aw Namaczyñski Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹: dom o powierzchni 141 m.kw. o wartoœci 440 tys. z³,
mieszkanie o powierzchni 58 m.kw.
o wartoœci oko³o 170 tys. z³ – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu.
Z tytu³u umowy o pracê osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 110.166 z³,
dochód z dzia³alnoœci osobistej –
umowy zlecenia, umowy o dzie³o –
37.397,19 brutto, prawa autorskie
250 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód osobowy marki
Toyota RAV 4 1996 r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna
B³aszczyk w roku ubieg³ym zgromadzi³a w walucie polskiej 80 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 120
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³,
inne nieruchomoœci: dzier¿awa
od rolnika indywidualnego 1 ha, z
tego nie osi¹gnê³a dochodu.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 103.118, 78 z³, dochód z dzia-

³alnoœci osobistej: umowy zlecenie,
umowy o dzie³o – 48.329,78 z³. Z
tytu³u prawa autorskie i inne prawa
2.650 z³.
Posiada samochód osobowy
marki VW Golf IV rok prod. 1999,
Mazda 6 rok 2002 – (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Bo¿ena Wielgus zastêpca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. o wartoœci 80. tys. z³.
Posiada równie¿ inne nieruchomoœci o powierzchni 18,20 m.kw. o
wartoœci 25 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 53.251,78 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie w tym umowy
o dzie³o i zlecenia – 20.445,81 z³, z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – 5.009 z³,
Posiada samochód osobowy
marki Skoda Octavia 2007 na
wspó³w³asnoœæ oraz samochód marki Skoda Octavia z 1999 r. równie¿
na wspó³w³asnoœæ.
Dyrektor Domu Dziecka w
£obzie Katarzyna Kuzon w ubieg³ym roku zgromadzi³a w walucie
polskiej – 25 tys. z³ (wspólnota
maj¹tkowa), jednostki uczestnictwa
w Funduszach Pionieer na kwotê 45
tys. z³ (wspólnota maj¹tkowa).
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 144,8
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 69 m.kw. o
wartoœci 120 tys. z³ (spadek 1/3 z 69
m.kw.). Inne nieruchomoœci na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹: powierzchnia 375 m.kw. o wartoœci
26.250 z³, 50 m.kw. o wartoœci 3.500
z³, 952 m.kw. o wartoœci 66.640 z³,
912 m.kw. o wartoœci 27.360 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 66.580,41 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹ samochód osobowy marki
Skoda Oktavia z 2004 r.
Dyrektor Domu Opieki Spo³ecznej w Resku Maria PaprockaWall posiada na w³asnoœæ notarialn¹: dom o powierzchni 120
m.kw. o wartoœci 600 tys. z³ oraz
dom o powierzchni 455 m.kw. o
wartoœci 1.400.000 z³. Inne nieruchomoœci: na w³asnoœæ notarialn¹
gabinet lekarski o powierzchni 30
m.kw. o wartoœci, 100 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 78.545,80 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 640 z³.

tygodnik ³obeski 22.5.2012 r.
Posiada zobowi¹zania pieniê¿ne
– z tytu³u zakupu nieruchomoœci
gmina Resko 194.910 z³ stopa redyskontowa weksli WBP, po¿yczka
hipoteczna PKO BP 497.316 z³,
po¿yczka hipoteczna PKO BP
16.165,88 z³.
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w £obzie
Violetta Plenzler-Ciebiera w roku
ubieg³ym zgromadzi³a w walucie
polskiej 9 tys. z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni –
100 m.kw. o wartoœci 180 tys. z³, inne
nieruchomoœci: na wspó³w³asnoœæ
51 m.kw. o wartoœci 190 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 59.898,70 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Opel Vectra 2000, Opel Astra
Cabrio 2001, VW LT 1993.
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie Wies³aw Bernacki posiada na wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñsk¹: dom o powierzchni 105
m.kw. o wartoœci 300 tys. z³, inne
nieruchomoœci dzia³ka budowlana o
powierzchni 670 m.kw., na której
stoi dom o wartoœci 8 tys. z³, dzia³ka
budowlana niezabudowana o powierzchni 755 m.kw. o wartoœci 8
tys. z³, domek letniskowy o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 50
tys. z³, dzia³ka budowlana niezabudowana o powierzchni 626 m.kw. o
wartoœci 20 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 81.649,24 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne – kredyt hipoteczny, remont domu, zaci¹gniêty 2.05.2002 w Banku PKO BP
Goleniów wspólnie z ma³¿onk¹, na
okres sp³aty 15 lat tzn. do
01.05.2017 r. Kwota kredytu to
27.780 Euro, na 31.12.2011. Do
sp³aty pozosta³o 11.439 Euro. Kredyt na zakup dzia³ki budowlanej
zaci¹gniêty 15.10.2010 r. w PKO BP
wspólnie z ma³¿onk¹ na kwotê
21.468,97 z³ na okres sp³aty 3 lat. Na
31.12.2011 do sp³aty pozosta³o
12.552 z³.
Kierownik Dzia³u Ewidencji i
Œwiadczeñ w Powiatowym Urzêdzie Pracy Marta Wilczyñska posiada nieruchomoœæ roln¹ niezabudowan¹ o powierzchni 0,0536 ha o
wartoœci 20 tys. z³ - maj¹tek wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 42.558,06 z³. Posiada samochód osobowy marki Audi 80 z 1993
r. - maj¹tek wspólny.
Kierownik Dzia³u w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie
Elwira W³odarz posiada ma wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe o powierzchni 74 m.kw. o wartoœci 250

Z ¯YCIA POWIATU
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 54.135,41, z tytu³u umowy
o dzie³o – 21.636,80 z³. Posiada
samochód osobowy marki Fiat
Grande Punto z 2006 r.
Zobowi¹zania pieniê¿ne – Kredyt w Banku PKO BP na zakup
mieszkania, pozosta³o do sp³aty
16tys CHF.
Inspektor w wydziale Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w £obzie Dorota Rokosz
posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹: dom o powierzchni 75
m.kw. o wartoœci 110 tys. z³ oraz
inne nieruchomoœci – dzia³kê gruntu o powierzchni 263 m.kw. po³o¿on¹ w Dalnie gm. £obez o wartoœci
ok. 3 tys. z³., dzia³kê gruntu i pow.
0,1469 ha, zabudowan¹ budynkiem
stolarni po³o¿on¹ w Dalnie gm.
£obez o wartoœci oko³o 15 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 43.006,72 z³.
Posiada kredyt hipoteczny w
PKO BP S.A. w wysokoœci
48.288,18 CHF na okres 25 lat zaci¹gniêty na sp³atê innych zobowi¹zañ (kredytu konsumpcyjnego i
mieszkaniowego) oraz remont
domu. Kredyt niesp³acony –
43.200,04 CHF
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Przez po¿ar
nie maj¹ drogi
(RUNOWO POMORSKIE). Na ogródkach
dzia³kowych w tej miejscowoœci pali³a siê
altana. Od tamtej pory jedyna droga jest
nieprzejezdna. Dlaczego?

Inspektor w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym
El¿bieta Feluœ posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 56,83
m.kw. o wartoœci 147.702 z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
42.127,69 z³. Posiada samochód
osobowy marki Mitsubishi Pajero
Pinin z 2001 r.
Inspektor Powiatowy zatrudniona w Powiatowym Urzêdzie
Pracy Punkt Obs³ugi Bezrobotnych w Resku El¿bieta Rewucka
w roku ubieg³ym zgromadzi³a w
walucie polskiej 35 tys. z³. Posiada
ma wspó³w³asnoœæ: dom o powierzchni 122 m. kw. o wartoœci 350
tys. z³, mieszkanie o powierzchni 63
m.kw. o wartoœci 380 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 28.682,38 z³. Posiada samochód osobowy marki Volkswagen
Passat z 2002 r.
Inspektor w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w £obzie Filia
Resko Krystyna Leszczyñska posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie
o powierzchni 58 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 45.348,74 z³. Posiada zobowi¹zania pieniê¿ne – kredyt hipoteczny w Getin Bank w wysokoœci
20 tys. z³.

– Gdy pali³a siê altana, zakopa³
siê jeden samochód, drugi trzeci...
Ludzie nie maj¹ jak do ogródków
dojœæ, jest tylko jedna droga. Zróbmy j¹, to nie s¹ wielkie koszty. Nie
znam siê, ale wystarczy podsypaæ,
trzeba ludziom naprawiæ drogê.
To nie mo¿e tak trwaæ. Nie daj
Bo¿e, gdy zacznie siê coœ waliæ,
albo trzeba bêdzie wezwaæ do kogoœ
karetkê i nie bêdzie mo¿na dojechaæ- powiedzia³a radna Maria
S³awska podczas sesji Rady Miejskiej.
Jak wyjaœni³a burmistrz Wêgo-

rzyna Monika KuŸmiñska, droga do
ogródków dzia³kowych zosta³a
uszkodzona w akcji gaœniczej w
momencie, kiedy p³onê³a altanka.
Stra¿ chc¹c dojechaæ i ugasiæ po¿ar
zakopa³a siê w podmok³ym terenie.
– By³a próba ze strony ogródków dzia³kowych wyegzekwowania od firm ubezpieczeniowych, w
których gmina jest ubezpieczona,
niestety bez efektu. Jeszcze bêdziemy próbowali wyegzekwowaæ te
œrodki my jako gmina. Oczywiœcie
bêdzie to naprawione – powiedzia³a
burmistrz.
MM

Str
Str.. 12

OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 22.5.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470
Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

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.

BIZNES
Sprzedam w idealnym stanie komplet nowoczesnych maszyn firmy
Schuering do produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej z PCV. Knowhow, przeszkolenie, kontakty w cenie. £obez, tel. 603-390-317.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

Powiat gryficki
Sprzedam tanio now¹ pi³ê sto³ow¹
Einhell, tarcza 250 mm, 230V laser
. Tel. 696 075 099

Region

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

PRACA
Powiat gryficki

MOTORYZACJA

Firma MAKROPOL Sp. z o.o. zatrudni emerytów do wykonywania
zadañ portierskich na trenie Gryfic.
Wymagania: niekaralnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Kontakt 61 846 07 09, 61
846 07 14

Region

Region

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

Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761

Sprzedam nowy gara¿ w £obzie na
ul. Hanki Sawickiej. Tel. 606 870
568
Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

Powiat drawski
Boks handlowy oraz lokal biurowy w centrum Drawska Pom.
wynajmê. Tel. 602 460 233.

Powiat œwidwiñski

Do wynajêcia umeblowana kawalerka w centrum £obza. Tel. 880 301
179.
Do wynajêcia umeblowana kawalerka w £obzie. Tel. 788 175 852
Mam do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹ i ³azienk¹ w
domku z podwórkiem w £obzie. Tel.
604 403 764
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, 54 mkw. Tel. 666 854 133

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw. Tel.
600 565 719.

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

Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

Powiat gryficki

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

Gryfice wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262

NAUKA

Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.

Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

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

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

Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zapiski z pamiêci (cz. 3)
Arsena³

MoŸdzierz

Na ogródku Starej Ilewiczki, tu¿
za p³otem Jaœków, ch³opaki znaleŸli
kilka starych pocisków do karabinu.
Nic ciekawego. Zardzewia³e, rozsypuj¹ce siê w rêkach. Ale proch suchy, trochê pozlepiany. Próba
ogniowa da³a wynik pozytywny.
Pali siê. Kopiemy! Trzeba uwa¿aæ
na Ilewiczkê, jak zobaczy, to ca³a
ulica bêdzie wiedzieæ, ¿e coœ siê
dzieje. A tu trzeba cicho i bez œwiadków. Ryjemy w ziemi. Mamy ju¿
prawie dwa wiadra naboi. Jest te¿
granat od moŸdzierza. Ten zakopujemy pod p³otem. Z nabojami idziemy na ogród, aby nas nikt nie podpatrzy³. Mamy kombinerki, obcêgi i
trzecie wiadro na proch. W piêciu
mamy roboty na godzinê. Dziêki
temu, ¿e naboje nie by³y w mosiê¿nych, a stalowych ³uskach, robota
sz³a sprawnie. Wiadro prochu chowamy do szopy, a z³om wrzucamy
do Regi. Mamy spotkaæ siê, gdy siê
œciemni. Wysypujemy œcie¿kê z
prochu na asfalcie. Jest tego ponad
dziesiêæ metrów. Osobno robimy
pó³metrow¹ œcie¿kê. Próbny odpa³.
Proch pali siê wolno. Podpalamy
d³ug¹ œcie¿kê. Po pierwszym metrze
ogieñ dosta³ takiego przyœpieszenia, jak z rakiety. Na asfalcie wypali³o niez³y œlad.

Mo¿dzierz znaleziony w ogródku u Ilewiczki zanieœliœmy na nastêpny dzieñ do w¹wozu, po drugiej
stronie torów, naprzeciw pogotowia. Kola przyniós³ sznurek do snopowi¹za³ek, ja zapa³ki. W w¹wozie
nazbieraliœmy chrustu na ognisko,
zaczepiliœmy sznurek miêdzy drzewami, tak, aby pocisk moŸdzierzowy zjecha³ po sznurku do ogniska.
Podpali³em ognisko i kaza³em po³o¿yæ siê na krawêdzi w¹wozu, tak,
aby g³owy i cia³a by³y poza zasiêgiem od³amków. Natychmiast spuœci³em granat do ogniska. Le¿a³ tu¿
obok ognia. Le¿ymy, le¿ymy i nic.
Niektórzy wychylaj¹ g³owy. Krzyczê, czy chc¹ aby im g³owê urwa³o
przy samej d? W³aœciwie huku nie
by³o s³ychaæ. Poczu³em raczej
zmianê ciœnienia powietrza i dzwonienie w uszach. Na nas posypa³y siê
masy drobnych ga³¹zek i liœci. Nikomu siê nic na szczêœcie nie sta³o. Z
ogniska nic nie pozosta³o, tylko
dziura w ziemi, a w niej korzenie.

ROLNICTWO

Granat zaczepny
Wracamy z Miejskiego. Jest nas
kilku. Idziemy na strzelnicê zbieraæ
czubki od nabojów. Najlepsze s¹ te
z miedzianymi koszulkami. Z tych
wytapiamy o³ów w ogniu. Po drodze
zachodzimy na Pomnik. W³aœciwie
to ju¿ ruina. Nasi nieŸle siê znêcali
nad nim. Pod du¿ym, okr¹g³ym
kamieniem, który przed str¹ceniem
na ziemiê przykrywa³ kolumnê z
nazwiskami poleg³ych w I wojnie

œwiatowej, wypatrujê mosiê¿n¹
puszkê. Schylam siê po ni¹. Okazuje siê, ¿e jest to mosiê¿ny granat
zaczepny. Postanawiamy zanieœæ go
na milicjê. Kroczymy dumnie razem, ale tu¿ przed komend¹ zostajê
sam. Nie czujê lêku przed wejœciem
do œrodka. Wchodzê po schodach,
podchodzê do okienka i mówiê, ¿e
znaleŸliœmy granat na Pomniku i
k³adê granat w okienku dy¿urnego.
Widzê, ¿e ten robi siê bia³y na twarzy i s³yszê. Zabieraj to. Ja za granat,
myœl¹c ju¿ jak i gdzie go wysadziæ.
Naraz s³yszê -zostaw! Zostawi³em.

Katiusza
Rynowo by³o jednym z kierunków, którêdy wojsko sz³o na Ko³obrzeg w czasie prze³amania Wa³u
Pomorskiego. Tu te¿ Niemcy, spodziewaj¹c siê ataku, stawili zaciek³y
opór. St¹d te¿ te tereny by³y mocno
usiane ró¿nymi wojennymi niespodziankami. A to np. koleiny drogi w
lesie by³y wype³nione niemieckimi
he³mami. Jakoœ trzeba by³o przejechaæ przez rozmok³e po zimie leœne
drogi. Do takich niespodzianek nale¿a³a wykopana w czasie wykopów
ziemniaków katiusza. Jedziemy
kombajnem ziemniaczanym. Po taœmie przesuwaj¹ siê dorodne ziemniaki, a miêdzy nimi sporo kamieni.
Nagle kombajn staje. Traktorzysta
wolno cofa i ponownie rusza do
przodu. Staje, ponownie cofa. Tym
razem cofa kilkanaœcie metrów do
ty³u. Podchodzi do tego miejsca,
gdzie o coœ zaczepi³, klêka i rêkoma

rozgarnia ziemiê. Schodzimy z
kombajnu, aby rozprostowaæ nogi,
myœl¹c, ¿e znów trafiliœmy na du¿y
kamieñ. Traktorzyœci mieli polecenie zaznaczaæ takie miejsca, aby
mo¿na by³o usun¹æ tak¹ zawadê z
pola.
Ku naszemu zdziwieniu, okazuje siê, ¿e to kawa³ ¿elastwa. Z jednej
strony to coœ ma spore dziurki.
Traktorzysta mówi, ¿e to chyba hydrant. W¹tpiê. Ryje w ziemi dalej.
Mówiê, ¿e to chyba du¿y pocisk i
¿eby przesta³ to odkopywaæ. On na
to, ¿e nie ma siê co baæ, bo nie ma
zapalnika. Wzi¹³ to ¿elastwo z wysi³kiem na rêce i przeniós³ na pole,
gdzie ju¿ wykopano ziemniaki.
Wy³ama³em kilka ga³êzi w lesie,
poleci³em, aby tego nie ruszaæ i
pojecha³em z najbli¿szym transportem do biura, aby zadzwoniæ po saperów. Dodzwoni³em siê na komendê. Dy¿urny poinformowa³ mnie, ¿e
tymi sprawami zajmuje siê ktoœ w
gminie. Zadzwoni³em do gminy.
Tam poinformowano mnie, ¿e ten
ktoœ jest na urlopie. Wiêc ponownie
dzwoniê na komendê. Dy¿urny poinformowa³ mnie, ¿e przeka¿e wiadomoœæ gdzie trzeba. Nazajutrz w
sklepie pods³ucha³em rozmowê
m³odych ch³opaków wybieraj¹cych
siê wysadziæ le¿¹cy nadal na polu
obiekt. Ponownie zadzwoni³em na
komendê, prosz¹c o poœpiech. Po
dwóch godzinach pilnowania - jak
siê okaza³o - katiuszy, przyjecha³
patrol saperski.
WP

Zaproszenie

Warto byæ przedsiêbiorczym
Powiat drawski
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Region
M³ody rolnik kupi, wydzier¿awi, ziemiê roln¹, gospodarstwo rolne, na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Proszê tylko o dobre
cenowo oferty. Tel. 502 431 115

Przedsiêbiorczoœæ to indywidualna cecha osobowoœci. Umiejêtnoœæ dostrzegania potrzeb w po³¹czeniu ekspansywnoœci z innowacyjnoœci¹, to inny sposób myœlenia,
który pozwala znosiæ niepewnoœæ i
ryzyko, owocuj¹ce sukcesem. G³ód
sukcesu, jaki przy tym towarzyszy,
to dobra motywacja dla osób pozytywnie nastawionych do sprawdzenia swoich mo¿liwoœci.
Smutne realia otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci, to pole dla ludzi dynamicznych i aktywnych, w dzia³aniu rozwijaj¹cym umiejêtnoœci adaptacyjne do zmieniaj¹cych siê warunków. W celu po³¹czenia osób
asertywnych i kreatywnych, jednym
s³owem przedsiêbiorczych, o mocnej postawie ¿yciowej, tworzymy
Stowarzyszenie Ludzi Przedsiêbiorczych „GILDIA POMORSKA
XXI”, maj¹ce za zadanie pobudziæ

drzemi¹ce i ukryte mo¿liwoœci gospodarcze i spo³eczne naszej spo³ecznoœci.
Pewnoœæ jutra, to nie marzenie.
Dajmy upust niewykorzystanym
mo¿liwoœciom, które tkwi¹ w ka¿dym z nas. Jako mieszkañcy regionu
jesteœmy armi¹, która rozwijaj¹c
przedsiêbiorczoœæ mo¿e dzia³aæ na
rzecz zmian, które w efekcie powinny przynieœæ korzyœci indywidualne
i spo³eczne dla naszego regionu. Do
tego potrzeba dzia³añ dynamicznych, racjonalnych i efektywnych.
Daj sobie szansê. Wstêpuj¹c do
Stowarzyszenia Ludzi Przedsiêbiorczych „GILDIA POMORSKA
XXI” wspólnie wp³yniemy na szeroko rozumiany interes spo³eczny,
który odmieni poziom naszego
¿ycia, umo¿liwiaj¹c rozwój w wielu
niezauwa¿anych do tej pory sektorach gospodarczych i spo³ecznych.

Podniesiemy poziom naszej atrakcyjnoœci. Niewa¿ne, kim ka¿dy z nas
jest. Wa¿ne jest to, co tworzymy, jak
pracujemy, poniewa¿ rzucaj¹c wyzwanie zmianom mamy szansê
wyjœæ z bezczynnoœci i bezsilnoœci.
Czy warto byæ przedsiêbiorczym? Wspólnie odpowiedzmy na
to pytanie, zdaj¹c kolejny egzamin
z dojrza³oœci spo³ecznej.
Je¿eli posiadasz niespokojn¹
duszê i jesteœ zainteresowany tematem, to zapraszam do z³o¿enia
wstêpnego akcesu na maila: info@jenikowo.com.pl z podaniem
adresu, wykonywanego zawodu i
danymi do kontaktu mailowego, w
celu przes³ania materia³ów dotycz¹cych Stowarzyszenia Ludzi Przedsiêbiorczych „Gildia Pomorska
XXI”.
W imieniu grupy za³o¿ycielskiej
Zbigniew Pietrzyk
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Myœliwskie spotkanie
Klasa Ic Gimnazjum w Resku
goœci³a 27 kwietnia, na lekcji wychowawczej, p. Mariusza Pude³ka, myœliwego z zaprzyjaŸnionego
Ko³a £owieckiego „Eskulap” ze
Stargardu Szczeciñskiego.
Pomys³ spotkania wynikn¹³ z
faktu, ¿e nasza klasa bardzo interesuje siê dobrem Ziemi. Podejmujemy ró¿ne inicjatywy zwi¹zane z
ekologi¹. Zajêliœmy czo³owe miejsca w konkursie szkolnym na plakat
pt. „Zagro¿one zwierzêta”, w styczniu zbieraliœmy nakrêtki, zg³osiliœmy tak¿e swój udzia³ w akcji
„Chroñmy ptaki”, którego organizatorem jest „£owiec Polski”.
Pan Mariusz Pude³ek ciekawie i z
pasj¹ opowiada³ o dzia³alnoœci ko³a,
którego domek myœliwski i tereny
³owieckie le¿¹ w naszej gminie.
- Wbrew obiegowym opiniom
myœliwi mniej strzelaj¹, a wiêcej
opiekuj¹ siê zwierzyn¹ leœn¹. Sadz¹
poletka topinamburu, zim¹ dokar-

miaj¹, dbaj¹ o poletka zgryzowe,
¿eby zwierzyna nie niszczy³a plonów rolnikom - w taki sposób myœliwy opowiada³ o bogatej dzia³alnoœci „Eskulapa”.
Dziêki spotkaniu dowiedzieliœmy siê, ¿e tak naprawdê ³owiectwo
jest pasj¹, chêci¹ czêstego obcowania z natur¹ i dbania o ni¹.
Okaza³o siê, ¿e dla wielu
uczniów myœlistwo nie jest tematem
obcym. Goœæ chwali³ nasz¹ znajomoœæ tradycji ³owieckiej, a my pytaliœmy o ró¿ne przypadki i ciekawostki zwi¹zane z myœliwstwem.
W mi³ej atmosferze czas jak
zwykle mija³ zbyt szybko. Zd¹¿yliœmy obejrzeæ kronikê ko³a, wybrane egzemplarze „£owca Polskiego”, trofea myœliwskie i… trzeba
by³o siê ¿egnaæ.
£ucja £achmanowicz tak podsumowa³a spotkanie: - By³o bardzo
ciekawie. Mogliœmy poznaæ i zrozumieæ dzia³ania
myœliwych.
Chcia³abym zobaczyæ domek my-

œliwski nale¿¹cy do „Eskulapa”.
Mamy nadziejê, ¿e pierwsze
spotkanie nie bêdzie ostatnim.
Dziêkujemy p. Mariuszowi Pude³-

kowi i ju¿ dziœ zapraszamy na kolejne, równie udane spotkania.
Anita Lipska, Ic,
Gimnazjum w Resku

„Trzymali formê” w Runowie Pomorskim
Zasady zdrowego
od¿ywiania, zdrowy styl
¿ycia oraz koniecznoœæ
codziennej aktywnoœci
fizycznej s¹ doskonale
znane uczniom ze
Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim.
Uczniowie udowodnili to 12
maja 2012 r., podczas szkolnego
festynu „Trzymaj formê” w ramach
programu Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Polskiej Federacji Producentów ¯ywnoœci.

Festyn rozpoczêli najm³odsi
uczniowie naszej szko³y, klasy 0-3,
prezentuj¹c piosenki o tematyce
zdrowotnej. Klasa 4 przedstawi³a
propozycjê zestawu æwiczeñ gimnastyki porannej. Klasy 5a, 5b i 6
omówi³y wykonane przez siebie
plakaty przedstawiaj¹ce: „minera³y
i witaminy”, „rozk³ad 5 posi³ków w
ci¹gu dnia - produkty ¿ywnoœciowe” i „piramidê zdrowia”.
Z zaciekawieniem obejrzano
prezentacje multimedialne i zdjêcia
z ogólnopolskiej akcji „Œniadanie
daje moc”, w której w listopadzie
brali udzia³ uczniowie klas 1 i klasa
2. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o obliczanie wskaŸnika masy cia³a BMI, wy-

konywane przez uczniów klasy 5 i 6.
Niezwykle barwnym, smacznym i kusz¹cym zapachem by³ nastêpny punkt programu: „Apetyczny i kolorowy zawrót g³owy”. Pod
tym has³em zosta³ przeprowadzony
konkurs na najbardziej apetyczn¹,
pomys³ow¹, smaczn¹ i zdrow¹ potrawê. Ka¿da klasa przygotowa³a
w³asne stoisko - piêknie nakryty i
udekorowany stó³, na którym prezentowa³a zdrowe œniadanie, podwieczorek lub przek¹skê. Wœród
dañ nie zabrak³o produktów mlecznych, owoców, warzyw, pe³noziarnistych produktów zbo¿owych i
produktów bia³kowych. Wobec
ogromnej i niezwykle ró¿norodnej

propozycji posi³ków, jury mia³o
trudnoœci z wy³onieniem laureatów
konkursu, poniewa¿ uczniowie zachwycili jurorów swoimi niepowtarzalnymi pomys³ami i artyzmem w
kuchni.
Ostatnim punktem dnia by³o zaproszenie uczestników festynu na
spróbowanie tych wszystkich pysznoœci. Przyszed³ te¿ moment na podziêkowania, które pani dyrektor
skierowa³a do przyby³ych goœci, rodziców, uczniów, nauczycieli i
wszystkich pracowników obs³ugi
szko³y, którzy wnieœli swój wk³ad w
przygotowanie imprezy.
Maja Sugier-Myd³o,
El¿bieta Bobryk
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Droga na szczyt
Czy trenuj¹c razem przez siedem miesiêcy, pó³torej godziny tygodniowo, mo¿na dojœæ do fina³u
wojewódzkiej Gimnazjady i zmierzyæ siê z najlepszymi dziewczêcymi dru¿ynami z zachodniopomorskiego?
Oczywiœcie! Wystarczy mieæ
tylko bardzo dobrego trenera, trochê dyscypliny, samozaparcia i
umiejêtnoœci. UKS Resko jest tego
najlepszym dowodem. Jednak, aby
zaj¹c IV miejsce w województwie,
trzeba by³o przejœæ przez etap powiatowy, rejonowy, pó³fina³y, aby w
koñcu znaleŸæ siê w wymarzonym
finale.
Na zawody powiatowe (które
odbywa³y siê w Radowie Ma³ym)
jecha³yœmy lekko przestraszone - w
koñcu nie od dziœ wiadomo, ¿e koszykówka to bardzo mocna strona
gospodarzy. Chyba nikt nie pamiêta³, aby tytu³ mistrza powiatu w tej
dyscyplinie przypad³ komuœ innemu ni¿ w³aœnie dru¿ynie z Radowa.
Jednak po dwóch wczeœniejszych
turniejach mia³yœmy œwiadomoœæ,
¿e ich sk³ad nie by³ a¿ tak silny jak
w poprzednich latach, dlatego wychodz¹c na boisko, walczy³yœmy do
koñca. I uda³o siê! To my, nie one,
zosta³yœmy mistrzyniami powiatu
³obeskiego. Teraz pozostawa³o nam
tylko czekaæ na zawiadomienie o
miejscu i terminie zawodów rejonowych.
A organizatorzy kazali nam czekaæ bardzo d³ugo, bo zawody powiatowe rozegra³yœmy 24 lutego i
od tamtego czasu, a¿ do kwietnia,
nie otrzymaliœmy ¿adnej informacji
o kolejnym etapie. Przez ca³y ten

czas nadal trenowa³yœmy i stara³yœmy siê poprawiæ to, co by³o nie tak
na powiatach. Zawody rejonowe
odby³y siê 17 kwietnia u nas. Bardziej wyczerpuj¹ce treningi przynios³y skutek - po meczach z dru¿ynami ze Stargardu Szczeciñskiego i
Czaplinka zajê³yœmy drugie miejsce
w rejonie, co uprawnia³o nas do
walki w pó³fina³ach wojewódzkich,
na których musia³yœmy wygraæ tylko jeden mecz, by zaj¹c drugie miejsce i znaleŸæ siê w finale, wiêc 9
maja do Przec³awia jecha³yœmy
modl¹c siê o wygran¹.
By³o ciê¿ko, bo gra³yœmy pierwszy mecz z gospodarzami (dru¿yna
gimnazjum w Przec³awiu), a kiedy
one „odskoczy³y” nam na dziesiêæ
punktów, zupe³nie straci³yœmy wiarê w siebie. Pierwsz¹ po³owê meczu
by³yœmy na boisku bardziej obserwatorami, ni¿ graczami. Ale w trzeciej kwarcie wziê³yœmy siê w garœæ
i zaczê³yœmy nadrabiaæ doœæ wysokie straty. Schodz¹c na przerwê po
trzeciej kwarcie, mia³yœmy ca³kiem
realn¹ szansê na wygran¹. Zaczê³a
siê ostra walka o ka¿dy punkt, nie
oby³o siê bez nerwów, a co za tym
idzie i fauli. W³aœnie przez faule i
dyktowane za nie rzuty osobiste
dosz³o do remisu. Przez to czeka³o
nas dodatkowe piêæ minut gry. Piêæ
minut, przez które wa¿y³y siê nasze
losy. Presja by³a niesamowita. Wtedy, mimo zmêczenia, da³yœmy z siebie wszystko. Odskoczy³yœmy im na
cztery punkty i stara³yœmy siê utrzymaæ tê przewagê. Da³yœmy radê wygra³yœmy 24:20 i mia³yœmy zapewnione miejsce w finale, dlatego
drugi mecz zagra³yœmy spokojniej.

Nieca³y tydzieñ póŸniej, bo 15
maja, z ca³¹ nasza dru¿yn¹ w sk³adzie: Weronika Janowska, Sandra
Kocik, Sandra Mañkowska, Karolina Leszczyñska, Magdalena Celiñska, Marta Celiñska, Anita Puch,
Monika Strojna, Klaudia Kukliñska, Dominika Ram I Barbara Gromek, wstawi³yœmy siê w Gimnazjum nr 6 w Koszalinie, aby powalczyæ o miejsce na podium. Wiedzia³yœmy, ¿e tutaj poziom bêdzie naprawdê wysoki i nie bêdzie ³atwo.
Znów gra³yœmy pierwszy mecz - od
jego wyniku zale¿a³a walka o z³oto!
Jednak naszym przeciwnikiem by³
zespó³ z Koszalina, który gra na
naprawdê wysokim poziomie (dos³ownie i w przenoœni, bo dziewczyny by³ naprawdê wielkie, w porównaniu z nami), dlatego bez wiêkszych problemów z nami wygra³y.

Zosta³a nam walka o br¹z z gimnazjum z Turowa. Walczy³yœmy do
ostatniej syreny, jednak nasze przeciwniczki lepiej rzuca³y z dystansu,
co zdecydowa³o o ich wygranej.
Ostatecznie zajê³yœmy IV miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
w pi³ce koszykowej dziewcz¹t, co
jest naprawdê wielkim sukcesem.
Jeszcze nigdy w historii naszej
szko³y nie zdarzy³o siê, abyœmy
wygra³y zawody powiatowe w koszykówkê, nie mówi¹c o fina³ach!
Ale nie uda³oby siê nam bez naszego trenera, pana Arkadiusz Majewskiego, który naprawdê w³o¿y³ du¿o
pracy w przygotowanie nas, poœwiêca³ swój wolny czas i by³ dla nas
wsparciem. Bez niego nic nie by³oby
naszego zwyciêstwa. Dziêkujemy!
Barbara Gromek, kl. III B,
Gimnazjum w Resku

Podwójny sukces uczniów z Wêgorzyna
Na stadionie miejskim w £obzie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
£obeskiego Szkó³ Podstawowych w
DRU¯YNOWYM CZWÓRBOJU
LEKKOATLETYCZNYM.
Podwójny sukces odnieœli
uczniowie reprezentuj¹cy Szko³ê
Podstawow¹ z Wêgorzyna, zajmuj¹c
I miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej
zarówno wœród dziewcz¹t jak i ch³opców. Usportowiona m³odzie¿ z Wêgorzyna pod opiek¹ nauczyciela wychowania fizycznego p. Dariusza
Czajki bêdzie przedstawicielem powiatu ³obeskiego w Finale Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej Czwórboju Lekkoatletycznego w
Stargardzie.
Czwórbój lekkoatletyczny nale¿y
do najpopularniejszych zawodów w
ramach kalendarza imprez szkó³ podstawowych. Rozgrywany jest od
okresu pionierskich lat 50., czyli od

prawie szeœædziesiêciu lat, a wprowadzony i patronowany przez organizacjê Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Wspó³zawodnictwo sportowe polega
na udziale 6-osobowego zespo³u w
czterech obowi¹zkowych konkurencjach: bieg na 60 m ze startu niskiego,
rzut pi³k¹ palantow¹, skok w dal, bieg
na 600 metrów (dziewczêta), 1000
metrów (ch³opcy). Po zakoñczeniu
wszystkich konkurencji wyniki ka¿dego zawodnika przeliczane s¹ na
punkty wg tabel lekkoatletycznych.
Reprezentacje Szko³y Podstawowej z Wêgorzyna wyst¹pi³y w sk³adach - dziewczêta: Aleksandra Witkowska, Paulina Olas, Klaudia Pob³ocka, Julia Ziêba, Paula Stasiak,
Karolina Winowska, - ch³opcy: Aron
Stasiak, Dawid Stasiak, Igor Wróblewski, Adrian Kiedrowski, Szymon
£unkiewicz, Marceli Franczak.

Wyniki Mistrzostw Powiatu £obeskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym
dziewczynki
1. Szko³a Podstawowa Wêgorzyno (opiekun Dariusz Czajka)
1225 pkt.
2. Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki (op. Justyna Grankowska)
1008 pkt.
3. Szko³a Podstawowa nr 1 £obez (op. Joanna Mazurek)
912 pkt.
4. Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
899 pkt.
5. Szko³a Podstawowa Resko
884 pkt.
6. Szko³a Podstawowa Starogard
762 pkt.
ch³opcy
1. Szko³a Podstawowa Wêgorzyno (op. Dariusz Czajka)
1048 pkt.
2. Szko³a Podstawowa nr 2 £obez (op. Waldemar Winiarski)
1042 pkt.
3. Szko³a Podstawowa nr 1 £obez (op. Piotr B³a¿ejowski)
853 pkt.
4. Szko³a Podstawowa Resko
845 pkt.
5. Szko³a Podstawowa Siedlice
585 pkt.
6. Szko³a Podstawowa Starogard
550 pkt.

Gratulujemy uzdolnionym lekkoatletom z Wêgorzyna i liczymy na
nastêpny udany start w Stargardzie
Szcz. w rywalizacji z reprezentacjami 20 powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Organizatorem zawodów powia-

towych w £obzie by³o Starostwo Powiatowe. Rolê sêdziego g³ównego
sprawowa³ p. Grzegorz Pawlak (Organizator Sportu Szkolnego).
Obiekt sportowy i urz¹dzenia lekkoatletyczne przygotowali pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Z. Bogdanowicz

Str
Str.. 16
Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
Wyniki ze œrody: Leœnik/Rossa Manowo - Sarmata Dobra 2:1, Hutnik
Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
1:3, Victoria Przec³aw - Ina Goleniów
1:2, Energetyk Gryfino - Astra Ustronie Morskie 1:0, Stal Szczecin - Pogoñ II Szczecin 0:2, Lech Czaplinek
- Kluczevia Stargard 0:1, Rega Trzebiatów - S³awa S³awno 0:1, Vineta
Wolin - Orze³ Wa³cz 1:0.
28 kolejka
Wyniki z soboty: Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek 3:0, Pogoñ II
Szczecin - Energetyk Gryfino 4:1,
Astra Ustronie Morskie - Leœnik/Rossa Manowo 2:0, S³awa S³awno - Victoria Przec³aw 0:2, Ina Goleniów Hutnik Szczecin 2:1, Sarmata Dobra
- Rega Trzebiatów 9:1, Kluczevia
Stargard - Vineta Wolin 2:4, Orze³
Wa³cz - Stal Szczecin 2:0.
1. Energetyk Gryfino 61 76:28
2. Pogoñ II Szczecin 59 85:30
3. Gryf Kamieñ Pom. 54 55:36
4. Leœnik/Rossa
53 64:32
5. Vineta Wolin
50 51:33
6. Stal Szczecin
47 53:36
7. Kluczevia Stargard 44 42:40
8. Ina Goleniów
39 45:50
9. Orze³ Wa³cz
36 39:47
10. Astra Ustronie M. 35 36:41
11. Sarmata Dobra
34 49:53
12. Hutnik Szczecin
30 44:53
13. S³awa S³awno
30 27:55
14. Lech Czaplinek
27 23:50
15. Victoria Przec³aw 22 24:55
16. Rega Trzebiatów 8 19:93
Liga Okrêgowa Szczeciñska
27 kolejka:
Wyniki ze œrody: Polonia P³oty - Ehrle Dobra Szczeciñska 4:1, Sêp Brzesko - Œwiatowid £obez 2:2, Piast
Chociwel - Sokó³ Pyrzyce 2:0, Morzycko Moryñ - K³os Pe³czyce 0:3,
Odra Chojna - Odrzanka Radziszewo
5:3, Arkonia Szczecin - Œwit Skolwin
2:0, Zorza Dobrzany - Stal Lipiany
3:1, Masovia Maszewo - Unia Dolice
2:5.
28 kolejka:
Wyniki z soboty: Unia Dolice - Arkonia Szczecin 1:2, Odrzanka Radziszewo - Polonia P³oty 0:1, Œwit Skolwin
- Odra Chojna 2:1, Ehrle Dobra
Szczeciñska - Sêp Brzesko 2:0, Œwiatowid £obez - Zorza Dobrzany 0:4,
Sokó³ Pyrzyce - Morzycko Moryñ
1:6, K³os Pe³czyce - Masovia Maszewo 2:0, Stal Lipiany - Piast Chociwel
1:1.
1. K³os Pe³czyce
57 52:29
2. Arkonia Szczecin
56 59:22
3. Unia Dolice
53 60:30
4. Œwit Skolwin
51 56:36
5. Odra Chojna
47 62:47
6. Morzycko Moryñ
46 51:45
7. Zorza Dobrzany
44 53:37
8. Stal Lipiany
41 52:45
9. Polonia P³oty
36 45:57

SPORT
Wyniki i tabele

10. Odrzanka
11. Piast Chociwel
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. Œwiatowid £obez
14. Masovia Maszewo
15. Sokó³ Pyrzyce
16. Sêp Brzesko

34
34
34
30
28
21
21

48:56
30:36
44:55
35:55
40:57
31:73
34:72
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Mistrzostwa Powiatu w biegach rozstawnych

Srebrna sztafeta
szwedzka dziewcz¹t
Gimnazjum w Dobrej

Regionalna Klasa Okrêgowa gr. Szczecin P³n.
27 kolejka:
Wyniki ze œrody:
Sparta Gryfice - Promieñ Mosty 4:3,
Ina Iñsko - B³êkitni II Stargard 1:0,
GKS Mierzyn - Sparta Wêgorzyno
6:1, Orze³ £o¿nica - Kasta SzczecinMajowe 2:2, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal - Pomorzanin Nowogard 0:3,
Iskra Golczewo - Wicher Brojce 2:4,
Jeziorak Szczecin - Chemik II Police
2:1, Flota II Œwinoujœcie - Vielgovia
Szczecin 14:0.
28 kolejka:
Wyniki z soboty: Wicher Brojce - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:4, Pomorzanin Nowogard - Orze³ £o¿nica 1:0,
Sparta Wêgorzyno - Ina Iñsko 5:1,
Promieñ Mosty - Jeziorak Szczecin
5:0, Chemik II Police - Iskra Golczewo 2:1, Kasta Szczecin-Majowe GKS Mierzyn 1:1, B³êkitni II Stargard
- Flota II Œwinoujœcie 6:1, Vielgovia
Szczecin - Sparta Gryfice 0:2.
1. Pomorzanin Now.
61 62:25
2. Ina Iñsko
59 52:30
3. GKS Mierzyn
58 89:39
4. Jeziorak Szczecin
53 65:50
5. Wybrze¿e
53 80:47
6. Iskra Golczewo
44 65:51
7. Chemik II Police
41 66:55
8. B³êkitni II Stargard 38 72:56
9. Flota II Œwinoujœcie 38 85:71
10. Promieñ Mosty
38 69:63
11. Sparta Wêgorzyno 36 53:50
12. Wicher Brojce
31 42:68
13. Kasta Szczecin
29 32:53
14. Sparta Gryfice
22 38:91
15. Orze³ £o¿nica
22 28:65
15. Vielgovia Szczecin 17 32:116
A klasa Szczecin gr. 1 - 20
kolejka:
Jantar Dziwnów - Bizon Cerkwica
1:1, Mewa Resko - Ba³tyk Miêdzywodzie 9:0, Korona Stuchowo - Fala
Miêdzyzdroje 2:1, B³êkitni Trzyg³ów
- Ba³tyk Gostyñ 3:0, Sowianka Sowno - Pomorzanin Przybiernów 1:6,
OKS Euroinsbud Goleniów - Orze³
Prusinowo 6:0.
1. Pomorzanin Przyb. 52 103:8
2. Korona Stuchowo 45 62:33
3. Fala Miêdzyzdroje 44 49:24
4. Jantar Dziwnów
37 40:32
5. B³êkitni Trzyg³ów 34 43:35
6. Bizon Cerkwica
30 42:41
7. Sowianka Sowno
30 43:41
8. Mewa Resko
28 55:35
9. OKS Euroinsbud Gol. 15 23:51
10. Ba³tyk Gostyñ
14 27:58
11. Orze³ Prusinowo
8 23:72
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 7 21:101

W dniu 18.05.2012 r. w £obzie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w
biegach rozstawnych. W zawodach
wystartowa³y zespo³y dziewcz¹t i
ch³opców szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych startuj¹ce w sztafetach: 4 x 100
m oraz sztafecie szwedzkiej (100 m
+ 200 m + 300 m + 400 m). W zawodach tych srebrny medal zdoby³a

sztafeta szwedzka dziewcz¹t z Gimnazjum w Dobrej (zawodniczki trenuj¹ce w UKS Arbod), która po
pasjonuj¹cym biegu uleg³a zespo³owi Gimnazjum z £obza. Sk³ad sztafety: Natalia Szymczak, Patrycja
Florczak, Ma³gorzata Stefañska,
Kinga Borysiak. Gratulujemy udanego startu.
UKS Arbod

VIII Konkurs
Ortograficzny
(DOBRA) Biblioteka w Dobrej ju¿ po raz ósmy organizuje
konkurs o tytu³ Gminnego Mistrza Ortografii.
Konkurs odbêdzie siê 31 maja o
godz. 17.00 w bibliotece. Mog¹

zg³aszaæ siê do niego wszyscy, którzy lubi¹ jêzyk polski, ortografiê i
konkursowe zmagania. Zapisy w
bibliotece, tel. 91 39 14 677 lub
przed zawodami. Organizatorzy
zapewniaj¹ cenne nagrody i zapraszaj¹ do zabawy.
(r)
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Rega pop³ynê³a z baga¿em
bramek
A¿ dziewiêæ bramek
strzelili pi³karze Sarmaty
dru¿ynie Regi Trzebiatów
w meczu o mistrzostwo IV
ligi zachodniopomorskiej.
Dru¿yna Regi zajmuj¹ca ostatnie miejsce w ligowej tabeli, pogodzi³a siê ju¿ ze spadkiem do ni¿szej
ligi i na mecz przyjecha³a w mocno
odm³odzonym sk³adzie. Nie
umniejsza to sukcesu Sarmaty, gdy¿
takie wysokie wyniki zdarzaj¹ siê w
miarê rzadko, a w minionym sezonie tylko Pogoni II Szczecin uda³o
siê wygraæ wy¿ej (13:1). Mecz rozpocz¹³ siê od bardzo mocnego uderzenia pi³karzy z Dobrej, gdy¿ ju¿ w
2 minucie po bramkach Kamiñskiego i GuŸniczaka prowadzili 2:0, co
te¿ bywa rzadkoœci¹ na ligowych
boiskach. Tak szybko zdobyte
bramki wprowadzi³y spokój w dru-

¿ynie Sarmaty i spowodowa³y, ¿e
graj¹c na luzie zawodnicy Sarmaty
osi¹gnêli zdecydowan¹ przewagê i
strzelaj¹c kolejne bramki coraz
mocniej punktowywali przeciwnika. Przed Sarmat¹ do koñca sezonu
pozosta³y jeszcze dwa mecze: w
œrodê 23 maja o godz. 17.30 w Dobrej z zagro¿onym spadkiem Hutnikiem Szczecin i w sobotê 26 maja w
Przec³awiu z zdegradowan¹ ju¿ do
ni¿szej ligi Victori¹.
Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów 9:1 (5:0)
strzelcy bramek:
dla Sarmaty: Wojciech GuŸniczak 2 (2' i 70'), Damian Padziñski
2 (38' i 90'), Emilian Kamiñski (1'),
Piotr Klêczar (11'), Wojciech Bonifrowski (44'), Zdzis³aw Szw¹der
(78'), Rados³aw Cytowicz (84'),
dla Regi: Piotr Krzykowski (74')
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Grzegorz Bucz-

ma, Piotr Grochulski, Damian
Dzierbicki, Wojciech Dorsz (72'
Marek Rybczyñski), Mateusz
Dzierbicki, Wojciech Bonifrowski
(77' Arkadiusz Paw³owski), Piotr
Klêczar (51' Zdzis³aw Szwader),
Wojciech GuŸniczak, Emilian Kamiñski (56' Rados³aw Cytowicz),
Damian Padziñski, Krzysztof
Szkup oraz pozostali rezerwowi:Rafa³ Barden, Kamil Pacelt.
Rega Trzebiatów: Piotr Kotlarczyk, Grzegorz Œwiêch, Przemys³aw Szustek (81' S³awomir Rembiœ), Damian Zaj¹czkowski, Kamil
Szarwarzyn, Adrian Jankowski,
Piotr Krzykowski, Kamil Kordowski, Arkadiusz Szustek, S³awomir
Ksobiech (75' Jaros³aw Kurczak),
Mateusz Szkur³at oraz w rezerwie:
Daniel Pa³yga.
Sêdzia g³ówny: Wojciech WoŸniak, asystenci: Rafa³ T¹del i Tomasz
Kowalski,
obserwator
Krzysztof Matych. estan

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska
29 kolejka 26.05.12 sobota
17.00 Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Hutnik Szczecin - S³awa S³awno
17.00 Victoria Przec³aw - Sarmata Dobra
17.00 Rega Trzebiatów - Astra Ustronie Morskie
17.00 Leœnik Rossa Manowo - Pogoñ II Szczecin
17.00 Energetyk Gryfino - Orze³ Wa³cz
17.00 Stal Szczecin - Kluczevia Stargard
17.00 Vineta Wolin - Lech Czaplinek
Liga okrêgowa szczeciñska
29 kolejka 26.05.12 sobota
Zorza Dobrzany - Ehrle Dobra Szczeciñska
Polonia P³oty - Œwit Szczecin
11.00 Piast Chociwel - Œwiatowid £obez
17.00 stal Lipiany Sokó³ Pyrzyce
17.00 Sêp Brzesko - Odrzanka Radziszewo
17.00 Odra Chojna - Unia Dolice
17.00 Arkonia Szczecin - K³os Pe³czyce
17.00 Masovia Maszewo - Morzycko Moryñ
Klasa okrêgowa
29 kolejka 27.05.12 niedziela
Promieñ Mosty - Chemik II Police
Flota II Œwinoujœcie - Sparta Wêgorzyno
GKS Mierzyn - Pomorzanin Nowogard
17.00 Jeziorak Szczecin - Vielgovia Szczecin
17.00 Sparta Gryfice - B³êkitni II Stargard
17.00 Ina Iñsko - Kasta Szczecin
17.00 Orze³ £o¿nica - Wicher Brojce
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Iskra Golczewo
Klasa A gr. 1
21 kolejka 27.05.12 niedziela
17.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Bizon Cerkwica
17.00 Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów
17.00 Fala Miêdzyzdroje - OKS Euroinsbud Goleniów

17.00 Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno
17.00 Pomorzanin Przybiernów - B³êkitni Przyg³ów
17.00 Ba³tyk Gostyñ - Mewa Resko
Klas A gr. 2
21 kolejka 27.05.12 niedziela
17.00 Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Kr¹piel
17.00 Rolpol Chlebowo - D¹brovia Stara D¹browa
17.00 Unia Stargard - D¹b Dêbice
17.00 Olimpia Nowogard - Zorza Tychowo
17.00 WODR Barzkowice - Zenit Koszewo
17.00 Orkan Dalewo - Orze³ Grzêdzice
Klasa B gr. 1
17 kolejka 27.05.12 niedziela
16.00 Jastrz¹b £osoœnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica
16.00 Pionier ¯arnowo - Zieloni Wyszobór
16.00 Pomorzanin II Nowogard - Znicz Wysoka
Kam.
Klasa B gr. 2
17 kolejka, 27.05.12 niedziela
16.00 Piast Kolin - Orkan II Suchañ
16.00 Derby Ulikowo - Kluczevia II Stargard
16.00 Ogniwo Dzwonowo - Iskra Pomieñ
16.00 Vitkowia Witkowo - Saturn Szadzko
16.15 Œwiatowid II £obez - Znicz Sulibórz
I klasa juniorów gr. 1
17 kolejka 26.05.12. sobota
Vineta Wolin - Œwiatowid £obez
Gryf Kamieñ Pom. - Ina Goleniów
Polonia P³oty - Sarmata Dobra
13.00 Fala Miêdzyzdroje - Rega Trzebiatów
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Wyniki i tabele
A klasa Szczecin gr. 2 - 20
kolejka:
Pomorzanin Kr¹piel - Orkan Dalewo
0:1, Zenit Koszewo - Radowia Radowo Ma³e 1:3, Zorza Tychowo WODR Barzkowice 0:1, D¹b Dêbice
- Olimpia Nowogard 6:5, D¹brovia
Stara D¹browa - Orze³ Grzêdzice 3:0,
Rolpol Chlebowo - Unia Stargard 0:1.
1. Radowia Radowo M. 51 77:22
2. Olimpia Nowogard 38 55:34
3. D¹b Dêbice
34 51:36
4. D¹brovia Stara D¹b. 32 34:31
5. Unia Stargard
32 56:45
6. Rolpol Chlebowo
31 39:32
7. Orze³ Grzêdzice
30 44:36
8. Orkan Dalewo
26 44:49
9. Zorza Tychowo
23 40:39
10. Pomorzanin Kr¹piel 20 29:40
11. WODR Barzkowice 18 27:38
12. Zenit Koszewo
2 25:119
B klasa Szczecin gr. 1 - 16
kolejka:
Gardominka/Polonia II Mechowo Znicz Wysoka Kamieñska 2:8, Zieloni Wyszobór - Pomorzanin II Nowogard 2:6, Zalew Stepnica - Jastrz¹b
£osoœnica 1:4, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pionier ¯arnowo 4:2.
1. Pionier ¯arnowo
36 48:22
2. Jastrz¹b £osoœnica 30 43:19
3. Znicz Wysoka Kam. 29 52:25
4. Pomorzanin II Now. 29 38:21
5. Zalew Stepnica
16 40:39
6. Prawobrze¿e Œwin. 16 27:37
7. Huragan Wierzchos³aw 12 32:49
8. Gardominka Mechowo 11 42:56
9. Zieloni Wyszobór
5 15:69
B klasa Szczecin gr. 2 - 16
kolejka:
Orkan II Suchañ - Znicz Sulibórz 3:0,
Saturn Szadzko - Œwiatowid II £obez
3:0, Iskra Pomieñ - Vitkowia Witkowo 3:6, Kluczevia II Stargard - Ogniwo Dzwonowo 5:4, Piast Kolin Derby Ulikowo 7:2.
1. Vitkowia Witkowo 42 55:15
2. Orkan II Suchañ
32 40:23
3. Œwiatowid II £obez 28 45:33
4. Derby Ulikowo
24 33:31
5. Piast Kolin
22 36:44
6. Iskra Pomieñ
20 36:41
7. Kluczevia II Stargard 19 31:44
8. Saturn Szadzko
18 34:39
9. Ogniwo Dzwonowo 12 27:45
10. Znicz Sulibórz
10 14:36
I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin
- 16 kolejka:
Rega Trzebiatów - Sarmata Dobra
5:4, Fala Miêdzyzdroje - Vineta Wolin 10:1, Sparta Gryfice - Gryf Kamieñ Pomorski (mecz prze³o¿ony),
Ina Goleniów - Polonia P³oty 2:1.
Œwiatowid pauzowa³.
1. Ina Goleniów
40 73:13
2. Fala Miêdzyzdroje 35 46:14
3. Polonia P³oty
23 36:30
4. Sparta Gryfice
21 38:34
5. Sarmata Dobra
16 29:39
6. Gryf Kamieñ Pom. 16 26:48
7. Œwiatowid £obez
15 30:38
8. Rega Trzebiatów
10 25:60
9. Vineta Wolin
9 23:50
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Gdyby nie ci m³odzi, to doœwiadczeni
12-letnia historia Œwiatowida w pigu³ce, niestety gorzkiej

O

bieca³em, ¿e ustalê trochê faktów z historii klubu, by po
kazaæ, jak funkcjonowa³ on w ostatnim czasie i jak maj¹ siê
do tych faktów przeró¿ne oskar¿enia i opinie wyg³aszane tu i ówdzie
przez niezliczon¹ rzeszê dzia³aczy, w stosunku do obecnego zarz¹du.
Przejrza³em historiê klubu z ostatnich 10 lat, opisan¹ w Tygodniku £obeskim. Pomimo doœæ d³ugiego materia³u zachêcam
wszystkich zainteresowanych do przeczytania i wyci¹gniêcia wniosków z tej historii. Zapowiadaj¹c tydzieñ temu polemikê z opiniami
pana Kazimierza Czmielewskiego nada³em jej prowokuj¹cy tytu³:
„Gdyby nie ci m³odzi, to doœwiadczeni trenerzy i dzia³acze zrobiliby tu I ligê”. Odnios³em siê w tym stwierdzeniu do westchnieñ
dzia³aczy, którzy ¿yj¹ wspomnieniami o Œwiatowidzie sprzed 30 lat.
Wtedy to by³ zespó³, wtedy to byli pi³karze, wtedy... Jednak czasy
siê zmieni³y i zmieniaj¹. W materiale przewijaj¹ siê nazwiska prawie wszystkich dzia³aczy i trenerów, którzy mieli okazjê pokazaæ,
co potrafi¹. I co pokazali? Ano to, co widaæ z niniejszego opracowania – niewiele. A ka¿dy mia³ szansê, zarówno trenerzy, jak i
dzia³acze, by sytuacjê uzdrowiæ. Je¿eli nie uda³o siê, to trzeba nabraæ trochê pokory do swoich osi¹gniêæ i wyzbyæ siê pychy, ¿e tylko
my mo¿emy ten klub uratowaæ i sprawiæ, ¿e bêdzie wielki. Swoej
wnioski przedstawiê w nastepnym numerze, ale je¿eli komuœ nasun¹ siê w³asne i chcia³by napisaæ, to zapraszam.
KR
Rok 2000
IV liga – zmiany trenerów: jesieni¹ 1999 r. zespó³ prowadzi Franciszek Paszel. Wiosn¹ 2000 r. zastêpuje go Stanis³aw Przybylak. Po
przegranym meczu z B³êkitnymi St.
Przybylaka zastêpuje we wrzeœniu
2000 Wies³aw Durda. Jesieñ 2000;
po „blama¿u” z Remorem zarz¹d
zwalnia Durdê; zastêpuje go „duet
zas³u¿onych by³ych pi³karzy” Tadeusz Sikora i Grzegorz Pawlak. Ich z
kolei, w styczniu 2001 zastêpuje
Petre Grossu. Prowadzi zespó³ do
koñca paŸdziernika 2001.
ROK 2002
29 stycznia 2002 wybory zarz¹du klubu; Marian P³óciennik – prezes, Marian Szyjka – wiceprezes,
Zbigniew Wójcik, Tomasz Ma³ecki,
Aleksander Kotwicki, Zbigniew
Harbuz i Jan Rzeszutek.
Marzec. Œwiatowid rozpoczyna
rundê wiosenn¹ z nowym trenerem
Czes³awem Sowiñskim. W tym czasie w zespole graj¹: Pawe³ Krystosiak, Marek Bêbel, Pawe³ Lisiecki,
Piotr Grzelak, Mariusz Wacyk,
Wojciech Kliœ, Ryszard Jarzyna,
Piotr Pecyna, Robert Liptak, Tomasz Kalinowski, £ukasz Tomaszkiewicz, Piotr Paw³owicz, Marcel
Kazimierowicz, Andrzej Jêdrysiak,
£ukasz Olechnowicz, Daniel Brona, Rafa³ Zielonka.
Po dwóch przegranych meczach
zarz¹d zwalnia trenera. Wraca
Grossu. Wiceprezes Marian Szyjka
sk³ada rezygnacjê.
Grossu nie jest w stanie uratowaæ zespo³u, który po dwóch sezonach wiosn¹ 2002 r. spada do okrê-

gówki. „Kompromituj¹ce po¿egnanie z lig¹” - to tytu³ w tygodniku po
tym, jak ostatni mecz Œwiatowid
odda³ walkowerem, nie jad¹c na
mecz. Po „dokonaniach” Grossu
zespó³ rozsypuje siê i wielu zawodników opuszcza klub, przenosz¹c
siê do klubów s¹siednich.
Pod koniec czerwca 2002 walne.
Burzliwe. Zarz¹d podaje siê do dymisji. Nie ma chêtnych do nowego
zarz¹du. Walne zostaje przerwane
na tydzieñ. Po tygodniu znowu nie
ma chêtnych. Zb. Pude³ko wyg³asza
dramatyczn¹ mowê o mo¿liwoœci
rozwi¹zania klubu. Zg³aszaj¹ siê i
powstaje zarz¹d w sk³adzie: Zbigniew Pude³ko – prezes, Tadeusz
Sikora – wiceprezes ds. szkoleniowych, Zbigniew Gabski – wice ds.
org., Aleksander Kotwicki – skarbnik, Zbigniew Harbuz – sekr. i
cz³onkowie: Zdzis³aw Urbañski i
Janusz Skrobiñski (póŸniej za niego
wszed³ Marian Szyjka). Komisja
Rewizyjna: G. Pawlak, W. Krakus,
M. W³odarz. Trenerem seniorów
zostaje Janusz Skrobiñski, juniorów
– A. Hadam, trampkarzy – G. Pawlak.
Trener Skrobiñski stwierdzi
póŸniej, ¿e po rozpadzie zespo³u
pozbiera³ zawodników z ulicy.
Œwiatowid na koniec rundy jesiennej 2002 zajmuje w okrêgówce 6
pozycjê razem z Sarmat¹ i Piastem
Chociwel. Zespó³ gra³ zawodnikami: P. Krystosiak, W. Szczeœniak,
M. Pude³ko, D. Brona, G. Urbañski,
Piotr Paw³owicz, £. Brona, A. Sadowski, A. Jab³oñski, R. Zielonka,
N. Kazimierczak, M. KaŸmierowicz, W. Kliœ, D. Brodowicz, £.

£agoda, M. Gawryluk, D. Sagan, P.
Humbla, K. Obolewicz, M. Seku³a.
Mewa Resko zajê³a 10 miejsce,
Radovia 15, a Sparta Wêgorzyno
gra wtedy w A klasie. Œwiatowid powo³uje m³odsz¹ grupê trampkarzy,
by wychowywaæ w³asnych zawodników.
ROK 2003
W pierwszym numerze 2003 r.
Janusz Skrobiñski pyta, dlaczego
nikt nie gra na boiskach w Be³cznej,
Dalnie i Œwiêtoborcu. Proponuje
ligê powiatow¹ dla zespo³ów amatorskich. Pytanie wci¹¿ aktualne.
Jakby w odpowiedzi na ten apel
w lutym w Radowie Ma³ym odby³
siê turniej pi³karski o Puchar Tygodnika £obeskiego. Miejsca w kolejnoœci: JRG, Provimi, Urz¹d Miejski, Tygodnik £obeski, Drutpol,
Starostwo Powiatowe, Nowamyl,
Nauczyciele z Radowa i BODE.
Puchar dla najstarszego zawodnika
otrzyma³ Andrzej Belina. Na 40-lecie na mecz ze Œwiatowidem do
£obza przyje¿d¿a pierwszoligowa
Pogoñ Szczecin.
Do zespo³u wracaj¹: Piotr Grochulski, Mariusz W³odarz i Artur
Samal.
Nastêpuje reorganizacja i zostaje powo³ana V liga. Œwiatowid koñczy okrêgówkê na 4 miejscu i ³apie
siê do tej ligi z Pomorzaninem Nowogard, Poloni¹ P³oty i Spart¹ Gryfice (dzisiaj Pomorzanin gra w okrêgówce, a Sparta spada do A klasy).
Do okrêgówki awansuje Sparta Wêgorzyno.
Jesieñ
W sierpniu rusza liga. Œwiatowid ju¿ bez Klisia i Grochulskiego.
Za awans p³aci frycowe; Po kilku
meczach liderem jest D¹b Dêbno, za
nim Stal Szczecin, Energetyk Gryfino. Po pora¿ce Mierzynem Zarz¹d
odwo³uje Janusza Skrobiñskiego.
W wywiadzie dla Tygodnika
£obeskiego Janusz Skrobiñski
mówi: „Wyrzucili mnie jak szmatê”.
- Ja nie zosta³em zwolniony. Zosta³em wyrzucony jak szmata w magzynie POM-u. Prezes klubu pan
Zbyszek Pude³ko zadzwoni³ do
mnie 10 wrzeœnia w œrodê oko³o 12.
i powiedzia³, ¿e musi mi coœ powiedzieæ. Pojecha³em do jego magazynu. Nawet nie poprosi³ mnie do biura, tylko w magazynie, gdzie stare
„kapcie” do samochodów zmienia
siê na nowe, wyrzuci³ mnie z klubu,
zakazuj¹c mi przychodziæ na treningi. Styl zakoñczenia wspó³pracy
godny radnego gminnego, prezesa

LZS, prezesa TKKF, zastêpcy szefa
powiatowego LZS, dzia³acza
zwi¹zków zawodowych i Bóg wie
jeszcze czego”.
Skrobiñskiego zastêpuj¹ Tadeusz Sikora i Grzegorz Pawlak. Niewiele to pomaga. Zespó³ koñczy
rundê na ostatnim miejscu. Skrobiñski zostaje trenerem Sarmaty, która
w okrêgówce zajmowa³a przedostatnie miejsce.
ROK 2004
Wiosna. 14 stycznia walne klubu. Klub zrzesza³ 118 cz³onków, zebra³ 195 z³ sk³adek, 74 tys. otrzyma³
z Urzêdu. Wyda³ prawie 90 tys. (bilety i sponsorzy). Zdzis³aw Bogdanowicz przypomnia³, ¿e klub powinien byæ budowany „piramidalnie”,
czyli od trampkarzy, przez juniorów
do seniorów. Wybrano nowy zarz¹d
w sk³adzie: Zbigniew Pude³ko – prezes, Zbigniew Wójcik i Tadeusz Sikora – wiceprezesi, Jan Rzeszutek –
sekretarz, Marian Szyjka – skarbnik, Andrzej Bejnar i Krzysztof Wilkiewicz – cz³onkowie.
Gdy rusza liga, w zespole pojawiaj¹ siê Kêdzierski, Jureczko,
Œniadek i Lulek. Ratuj¹ zespó³
przed spadkiem. Na koniec sezonu
Œwiatowid zajmuje 9 miejsce. Sk³ad
z ostatniego meczu: Krystosiak,
Pude³ko, £. Brona, G. Urbañski,
Kacprzak, Samal, Jureczko, Kêdzierski, Œniadek, Jab³oñski, Obolewicz, Sadowski, D. Brona, Zielonka, Jendrysiak.
Do V ligi awansuje Radovia z
najlepszym w swojej historii sk³adem. Mewa Resko na 4 pozycji,
Sparta Wêgorzyno na 11. Sarmata
pod wodz¹ Skrobiñskiego wiosn¹
nie przegrywa ani jednego meczu i
l¹duje na 7 pozycji. Tradycyjnie
dzia³acze i pi³karze wraz z ¿onami
spotkali siê na corocznym podsumowaniu sezonu w „Sambie”, gdzie
bawili siê do rana.
Jesieñ. Jesieni¹ odchodz¹ z klubu: Piotr Paw³owicz i Damian Brodowicz do Radovii, M. KaŸmierowicz do Sarmaty, a Œniadek, Jureczko i Lulek do B³êkitnych. Zespó³
prowadzi Grzegorz Pawlak. Nie
daje rady, zespó³ pod koniec paŸdziernika po przegraniu wiêkszoœci
meczów zajmuje przedostatnie
miejsce z dorobkiem 7 pkt. Liderem
jest Gryf z 30 pkt.
G. Pawlaka zastêpuje Franciszek Paszel. Œwiatowid wygrywa z
Poloni¹ P³oty 8:2. Tytu³ tygodniku:
„Paszel cudotwórca”. 15 listopada
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trenerzy i dzia³acze zrobiliby tu I ligê
w urzêdzie odbywa siê spotkanie, na
którym burmistrzowie Marek Romejko i Ryszard Sola przedstawiaj¹
dokument „Program naprawczy –
odbudowa pi³karstwa w MLKS
Œwiatowid”. Du¿o w nim przemyœleñ F. Paszela. S¹ tu m.in. takie za³o¿enia: awans do IV ligi w 2006 r.,
juniorzy – awans w 2006 do ligi miêdzywojewódzkiej, ostateczne rozliczenie klubu wobec zawodników,
zlikwidowanie mo¿liwoœci spo¿ywania alkoholu na stadionie, zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad
kontuzjowanymi zawodnikami,
uruchomienie kontaktów ze szko³ami, fachowa obs³uga nag³oœnienia,
powo³anie osoby do promocji klubu
i kontaktów z pras¹, powo³anie grupy sponsorskiej. Ustaleñ realizacyjnych dokona Zarz¹d do dnia
30.11.2004.
13 grudnia, a wiêc po roku, nadzwyczajne walne klubu, po wczeœniejszej rezygnacji 2 cz³onków zarz¹du: Wilkiewicza i Rzeszutka. Teraz do dymisji podaje siê ca³y zarz¹d, oprócz Andrzeja Bejnara. Byæ
mo¿e to wynik braku realizacji powy¿szego programu. Jak niedawno
powiedzia³ mi Zbigniew Pude³ko –
pracowa³ w firmie prywatnej i musia³ dokonaæ wyboru. Wybra³ firmê.
Wtedy pytany przez Kazimierza
Czmielewskiego o przyczyny rezygnacji stwierdzi³, ¿e chce normalnie
odpocz¹æ. Chêtnych do zarz¹du nie
by³o. Wybory od³o¿ono na 20 grudnia. W tym dniu pojawi³o siê sporo
kibiców i powo³ano nowy 7-osobowy zarz¹d: Piotr Æwik³a – prezes,
Marcin Æwik³a, Jaros³aw Namaczyñski, Tadeusz Sikora, Filip Mê¿yñski, Mariusz W³odarz i Andrzej
Bejnar. Komisja Rewizyjna: Zbigniew Pude³ko, Zbigniew Harbuz i
Eugeniusz Krekora. Po tym klubowym „przewrocie” F. Paszela na stanowisku trenera zastêpuje J. Skrobiñski.
Kibic Wincenty WoŸniewicz, na
naszych ³amach, po wysoko przegranych sparingach, wzywa do powrotu F. Paszela i ratowania klubu.
Bez skutku.
ROK 2005
Wiosna. Œwiatowid przegrywa
wiêkszoœæ meczów tej rundy, pozostaje na przedostatnim miejscu i
spada do okrêgówki. Prezes Æwik³a
informuje, ¿e J. Skrobiñski nie jest
ju¿ trenerem. Ostatnie mecze rundy
wiosennej prowadzi M. W³odarz.
Poprowadzi dru¿ynê równie¿ jesieni¹. Karierê koñczy Andrzej Jab³oñski.
Jesieñ. Œwiatowid nie radzi sobie nawet w okrêgówce. 12 paŸdziernika W³odarza zastêpuje Stanis³aw Przybylak. Na zakoñczenie

rundy jesiennej klub zajmuje 14
miejsce.
Marcel KaŸmierowicz, podsumowuj¹c rundê, napisa³ w tygodniku o Œwiatowidzie: ¯ycie przeros³o
ambitne plany o potêdze na lokalnym podwórku pi³karskim i dzisiaj
klub z £obza jest najni¿ej w tabeli,
tak naprawdê, to chyba odk¹d pamiêtam. Dobrych pi³karzy w £obzie
nigdy nie brakowa³o. Odnajduj¹ siê
oni jednak dopiero w innych klubach, gdzie wspó³tworz¹ sukcesy
s¹siadów. Myœlê, ¿e do dzisiaj nikt
g³oœno i publicznie nie zapyta³ o taki
stan rzeczy. Nie ma pytania, nie ma
odpowiedzi. Jest pró¿nia i frustracja
i pokolenie pi³karskie, które samo
musi utorowaæ sobie drogê”.
Popsu³o siê te¿ w Radovii – te¿
14 miejsce. Sparta Wêgorzyno w
okrêgówce wiceliderem. Ale przed
nami wiosna.
ROK 2006
Wiosna. Prezes Piotr Æwik³a dosta³ od tygodnika ¿ó³t¹ kartkê, za
brak informacji o walnym klubu, jakie odby³o siê w styczniu. W naszej
relacji zabraknie wiêc informacji o
decyzjach na nim podjêtych. Do
tego Artur Samal odszed³ do Sparty
Wêgorzyno stwierdzaj¹c: Zarz¹du
obiecanki cacanki. Obiecywali, ¿e
za³atwi¹ jak¹œ pracê, a tu nic. W jego
miejsce pojawia siê Pawe³ Kie³tyka
i Œniadek, a na obronie Wojtek Krakus, niedawny trener Radovii.
Na zakoñczenie sezonu Œwiatowid „wzbi³ siê” o jedno miejsce, z 14
na 13.
Jesieñ. W lipcu trenera Stanis³aw Przybylaka zastêpuje stoper
Wojciech Krakus. Œwiatowid jesieni¹ koñczy rundê na 10 miejscu. Gra
g³ównie m³odymi: Krystosiak, Brona, Mosi¹dz, Duczyñski, Koba,
Kacprzak, Micha³owski, £añ, Grzywacz, Kulczyñski, Wielgus, Zielonka, Iwachniuk.
ROK 2007
Œwiatowid sezon koñczy na 11
miejscu. Radovia spada z IV ligi. Z
dniem 1 lipca Wojciecha Krakusa
zastêpuje Mariusz Poniewiera. - To
nie moja decyzja, tylko zarz¹du klubu – powiedzia³ Krakus.
Ten sezon nale¿y do wyj¹tkowych; w okrêgówce zagraj¹ wszystkie nasze powiatowe kluby. Na zakoñczenie rundy miejsca: 2. Sarmata, 3. Sparta, 7. Mewa, 12. Œwiatowid, 15 Radovia – jeszcze kilka miesiêcy temu IV-ligowiec. Prezesem
klubu zostaje Andrzej Belina.
ROK 2008
Wiosna. Sparta i Sarmata lideruj¹ okrêgówce ³eb w ³eb; po 65 pkt.,
po 68 pkt. Oba zespo³y awansuj¹ do

V ligi. Œwiatowid zajmuje miejsce
przedostatnie i tylko reorganizacji
lig zawdziêcza, ¿e nie spad³ do A
klasy.
Prezes Belina z³o¿y³ rezygnacjê
z dniem 15 kwietnia 2008 roku i jak
zaznaczy³ – jego decyzja jest nieodwo³alna. Podj¹³ j¹ po rutynowej
wizycie u lekarza, który stwierdzi³
pogorszenie jego stanu zdrowia. W
swoim oœwiadczeniu przypomnia³,
¿e przez okres jego urzêdowania
uda³o siê sp³aciæ d³ug, jaki zasta³ po
poprzednikach w wysokoœci 20 tys.
z³. „Moja dymisja nie jest ucieczk¹
z ton¹cego okrêtu, ani przed odpowiedzialnoœci¹ za stan dru¿yny w
tabeli. Przeciwnie, Œwiatowid nie
tonie, a ja ca³¹ odpowiedzialnoœæ
biorê na siebie. Chcia³bym niniejszym przeprosiæ za niedotrzymane
deklaracje, które sk³ada³em po wyborze mnie na Prezesa, a tak¿e za
miejsce dru¿yny w tabeli. Mo¿e nie
mia³em pomys³u, aby umotywowaæ
zawodników do lepszej gry, nie
wiem!” - napisa³. Poinformowa³, ¿e
obowi¹zki prezesa przejmuje wiceprezes, do czasu nowych wyborów
W przedostatni¹ sobotê czerwca
mia³o odbyæ siê nadzwyczajne walne Œwiatowida. Przysz³o 19 cz³onków, wiêc nie by³o kworum. Tak
opisa³ to tygodnik: 2008.07.08
„Tylu ludzi tak wiele zawdziêcza
klubowi, tylko gdzie oni s¹???”
Gdy pierwsze walne nadzwyczajne nie dosz³o do skutku z powodu braku kworum, zwo³ano drugie.
Odby³o siê w miniony pi¹tek w sali
urzêdu miejskiego. Pomimo intensywnego poszukiwania kandydatów do zarz¹du, w sali pojawi³o siê
tylu samo cz³onków, co na pierwszym zebraniu – 18. A jest ich 53. Na
papierze.
Przypomnijmy, zarz¹d z prezesem Andrzejem Belin¹ poda³ siê do
dymisji jeszcze przed zakoñczeniem rundy wiosennej. Œwiatowid
zaj¹³ w klasie okrêgowej przedostatnie miejsce i tylko dziêki reorganizacji lig nie spad³ do klasy A.
Ale kryzys pi³karstwa ³obeskiego to
tylko czêœæ dramatu tego zas³u¿onego dla miasta klubu. Druga czêœæ to
kryzys w samym klubie – personalny.
W trakcie spotkania uwidoczni³
siê podzia³ na starszych dzia³aczy
oraz m³odych kibiców i zawodników. Z przedstawionego przez Mariana Szyjkê sprawozdania wynika,
¿e w samym zarz¹dzie dochodzi³o
do wielu zmian. Odeszli z niego Stanis³aw Szulc i Karolina Szulc. PóŸniej zrezygnowa³ Stanis³aw Przybylak, który zaj¹³ siê trenowaniem juniorów, z wielkim powodzeniem, o
czym œwiadczy pierwsze miejsc w
tabeli. Jeszcze póŸniej Andrzeja

Hadama zast¹pi³ Marian Szyjka, a
Eugeniusza Krekorê – Stanis³aw
Szarkiewicz. Pozostali Jan Rzeszutek oraz Piotr Æwik³a i Andrzej Bejnar, ale dwóch ostatnich nie by³o na
spotkaniu.
Za najwiêkszy sukces uznano
sp³acenie d³ugów po poprzednim
zarz¹dzie (ok. 20 tys. z³), pierwsze
miejsce juniorów oraz podwy¿szenie dotacji miejskiej dla klubu do
prawie 100 tys. z³. Za pora¿kê –
miejsce seniorów i nie rozwi¹zany
kryzys w klubie.
Trener Mariusz Poniewiera
przyzna³, ¿e czuje siê odpowiedzialny za kiepskie wyniki. Przyczyny
upatrywa³ w braku w dru¿ynie zawodników doœwiadczonych (s³owa
podziêkowania dla Andrzeja Jab³oñskiego za pomoc w ostatnich
meczach), zbyt w¹sk¹ „³awkê” oraz
brak systematycznych treningów
przez niektórych zawodników.
Obecny na spotkaniu burmistrz Ryszard Sola przypomnia³, ¿e urz¹d
do³o¿y³ pieni¹dze na klub, a miasto
ma plany inwestycyjne zwi¹zane ze
sportem, choæby boisko ze sztuczn¹
nawierzchni¹ typu orlik. W zamian
oczekuje utrzymania dobrej kondycji klubu i pe³nego zaanga¿owania
dzia³aczy oraz dobrego zarz¹dzania
klubem, a nie „rozwalania tego co
jest”.
¯yczy³ sobie i obecnym, by mia³
z kim pod koniec roku rozmawiaæ o
pieni¹dzach w bud¿ecie gminy na
przysz³y
rok.
G³os zabierali równie¿ Tadeusz Sikora i Zdzis³aw Urbañski, jednak
pretensje kieruj¹c g³ównie pod adresem... kibiców. W ich imieniu g³os
zabiera³ Filip Mê¿yñski, który
ujawni³ kilka kompromituj¹cych
faktów z dzia³alnoœci klubu, w tym
domnieman¹ próbê kupienia meczu
i picie wódki na boisku w Œwiêtoborcu.
- Nie wszyscy z zarz¹du pili. próbowa³ ratowaæ sytuacjê Marian
Szyjka, ale to tylko pogorszy³o sytuacjê. Mê¿yñski nie oszczêdzi³ tak¿e zawodników mówi¹c, ¿e zdarza³o siê, ¿e niektórzy grali na kacu. Ale
i kibicom wypomniano ekscesy i
zniszczenie ogrodzenia trybuny, za
co klub musia³ zap³aciæ 500 z³ kary.
Gdy wiêc po takich wzajemnych po³ajankach dosz³o do wyboru zarz¹du klubu, okaza³o siê, ¿e nie ma
chêtnych. Obrady przerwano do
pi¹tku, do godz. 17.
W koñcu wybrano zarz¹d, a raczej pozostawiono stary: Prezesem
zosta³ Stanis³aw Szarkiewicz,
skarbnikiem M. Szyjka, cz³onkami:
A. Belina, Eugeniusz Krekora.
Kom. Rewizyjna: Z. Pude³ko, R. Olchowik i M. Olejnik.
Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz
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Rozpoczê³y siê
komunie œw.
Dzieci z £obza

I Komunia Œw .Mateusza

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

