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Krad³ paliwo a¿ wpad³.
49-letni ³obzianin
przyna³ siê do
9 kradzie¿y

(DRAWSKO POM.) Drawscy policjanci zatrzymali na gor¹cym
uczynku z³odzieja paliwa. 49-letni ³obzianin przyzna³ siê
do pope³nienia dziewiêciu kradzie¿y z w³amaniem.
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W ma³ych
szko³ach
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Gdyby nie
ci m³odzi, to
doœwiadczeni
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Z DRUGIEJ STRONY

Po igrzyskach praca
do 67 roku, by je sp³aciæ

Kazimierz Rynkiewicz

I

grzyska w postaci pi³ki kopa
nej zag³uszaj¹ ju¿ wszystko.
Oczywiœcie w prorz¹dowych
mediach, i tych prywatnych i tych publicznych, które nied³ugo mog¹
zbankrutowaæ, bo nikt nie chce p³aciæ abonamentu, przez to, co i jak
pokazuj¹. Jeszcze ostatnim tchnieniem, rzutem na taœmê, próbuj¹ zakrêciæ ludziom tymi igrzyskami,
podkrêciæ na maksa emocje, ale w
ma³ych miasteczka ju¿ to nie dzia³a.
Jak tu zachwycaæ siê sportem, jak
wko³o nasze gminne kluby ton¹; bez
pieniêdzy, bez m³odzie¿y, która wyjecha³a, bez kibiców, z wysokimi
op³atami na PZPN, gdzie ¿yj¹ jak
p¹czki w maœle. W dodatku po doniesieniach, ¿e UEFA, jako organizator
Euro 2012, nie zap³aci podatków w
Polsce, a zarobi krocie. Nie wiadomo, œmiaæ siê, czy p³akaæ. My zostaniemy z pustymi stadionami do
utrzymania i zbankrutowanymi firmami budowlanymi. Co bêdzie po
igrzyskach?
Urz¹d Marsza³kowski pociesza
nas, ¿e w tym roku w naszym województwie bêdzie wybudowany 172
„Orlik”. Miêdzy innymi w Po³czynie-Zdroju. Ta gmina niedawno
sprzeda³a swoj¹ spó³kê komunaln¹
Energetykê Ciepln¹, wycenion¹ na 3
miliony, za... 800 tysiêcy. Sprzeda³a
j¹, by zmniejszyæ wskaŸnik zad³u¿enia i mieæ pieni¹dze na wymagalne
p³atnoœci. Ale teraz wybuduje sobie
„Orlika”, za 1,3 mln z³. No patrzcie,
jak to dzia³a.
Po³czyn sprzeda³ swoje ciep³o
Szczeciñskiej Energetyce Cieplnej,
w której wiêkszoœæ udzia³ów maj¹
firmy niemieckie. Wczeœniej £obez
sprzeda³ tej firmie swoj¹ Energetykê
Ciepln¹ za 1 milion, wczeœniej wk³adaj¹c... milion na remonty. Czyli
odda³ za darmo. W zamian SEC podniós³ mieszkañcom op³aty za ciep³o
o ponad 50 procent. W ten sposób
zarobi³ na modernizacjê, któr¹ by³
zobowi¹zany po sprzeda¿y przeprowadziæ. Nie w³o¿y³ wiêc w³asnych
pieniêdzy, lecz zainwestowa³ pieni¹dze... mieszkañców. Wczeœniej
Niemcy kupili spó³kê w Barlinku, a
w tym roku przymierzali siê do kupna spó³ki cieplnej w Z³ocieñcu, ale
tamtejsi radni odmówili, wiêc poszli
kupowaæ do Ko³obrzegu. Prezes
tamtejszej spó³ki stwierdzi³, cytujê
za Gazet¹ Ko³obrzesk¹: – Nale¿y
pamiêtaæ o zaostrzaj¹cych siê prze-

pisach dotycz¹cych norm ekologicznych. Unia Europejska zamierza
wyeliminowaæ wêgiel z produkcji
ciep³a. Spó³kê czekaj¹ kosztowne
inwestycje. W Ko³obrzegu, gdzie rz¹dzi
SLD, tak jak w Po³czynie, mog¹ sobie takie bzdurki opowiadaæ, ale
przecie¿ to ju¿ by³o. Oto dwa lata
temu PAP poinformowa³, ¿e na pocz¹tku 2016 r. zostanie oddany do
u¿ytku pierwszy z dwóch bloków
elektrowni wêglowej w gminie Pelplin ma Pomorzu. Budowa ma siê
rozpocz¹æ na pocz¹tku 2012 r. Spó³ka Elektrownia Pó³noc nale¿¹ca do
Kulczyka szacuje koszt inwestycji
na 12-15 mld z³. Elektrownia powstanie w gminie Pelplin. Si³ownia
z infrastruktur¹ ma zaj¹æ teren o powierzchni ok. 200 ha po³o¿ony nad
Wis³¹. Przy budowie elektrowni zatrudnienie mo¿e znaleŸæ nawet 3 tys.
osób. Wêgiel dostarczy Bogdanka.
Cz³onek zarz¹du tej spó³ki Jacek
Strzelecki podkreœli³, ¿e „o wêgiel i
kontrakty sprzeda¿owe energii spó³ka siê nie obawia”. Poinformowa³, ¿e
prowadzone s¹ rozmowy z kopalni¹
wêgla Bogdanka na dostarczenie
surowca w iloœci pokrywaj¹cej 80
proc. zapotrzebowania elektrowni.
Inwestor jest tak¿e przygotowany na
transport surowca z Rosji oraz z portów w Gdañsku i Szczecinie. Elektrownia rocznie bêdzie potrzebowaæ
do 5 mln ton wêgla.
No i co panie prezesie z Ko³obrzegu? Co na to Unia Europejska,
która zamierza wyeliminowaæ wêgiel z produkcji ciep³a?
Ano idŸmy dalej: obecna na spotkaniu dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Gdañsku
Hanna Dzikowska podkreœli³a, ¿e
elektrownia „nie powoduje konfliktów przyrodniczych”. Inwestycja
wkracza jednak w chronione œrodowisko Natura 2000 w Dolinie
Wis³y. W ocenie Dzikowskiej, zabezpieczenie inwestycji w zakresie
poboru wody i odprowadzenia œcieków technologicznych jest wystarczaj¹ce i nie bêdzie powodowa³o
wiêkszego oddzia³ywania.
I co pan na to, panie prezesie z
Ko³obrzegu o zaostrzaj¹cych siê
przepisach dotycz¹cych norm ekologicznych?
Jednak w¹tek budowy przez Kulczyka elektrowni na Pomorzu ma
swoje powi¹zanie z Pomorzem Zachodnim, bo oto ca³kiem niedawno
ujawniono, ¿e w przygotowanej strategii Polskiej Grupy Energetycznej
na lata 2012-2035 nie ma uwzglêdnionych inwestycji w Elektrowni
Dolna Odra pod Gryfinem, a to mia-

³oby oznaczaæ jej zamkniêcie. Blady
strach pad³ na mieszkañców Gryfina,
bo w ca³ym zespole elektrowni
(ZEDO) pracuje ponad 2 tysi¹ce
osób. Od gryfiñskiego dziennikarza
us³ysza³em, ¿e jednym z powodów
mia³oby byæ zbytnie zadymienie niemieckiej strony, a Zachodniopomorskie ma byæ p³ucami Berlina. Ma³o
tego, budowa gazoportu w Œwinoujœciu mia³a byæ œciœle powi¹zana z
ZEDO, bo po wyeliminowaniu wêgla mia³aby byæ zasilana w³aœnie
gazem z tego gazoportu. By³ to wiêc
pomys³ na powi¹zanie tych inwestycji. Zamkniêcie ZEDO postawi pod
znakiem przysz³oœæ gazoportu i rozwój Œwinoujœcia. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e po zamkniêciu stoczni w
Szczecinie, zyska³y porty w Niemczech, a o Szczecinie mówi siê teraz
g³ównie jako o mieœcie zieleni i wydaje siê, ¿e najwiêksz¹ trosk¹ s¹...
parki. Zacytujmy ze strony Urzêdu
Miejskiego w Szczecinie: „W zwi¹zku z ciesz¹c¹ siê du¿ym zainteresowaniem kampani¹ edukacyjn¹ przeprowadzon¹ w 11 szczeciñskich
przedszkolach w roku 2011 „Szczecin Miastem czystej zieleni-posprz¹taj po swoim psie”, Wydzia³
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miasta Szczecin
postanowi³ w tym roku po raz kolejny
zrealizowaæ kampaniê”.
Us³ysza³em, ¿e wygaszenie Dolnej Odry i budowa elektrowni w
Pomorskiem mimo wszystko maj¹
ze sob¹ jakiœ zwi¹zek.
Kolejne doniesienia prasowe z
ostatnich dni: Polacy s¹ w coraz gorszej sytuacji finansowej. Ekonomiœci oceniaj¹, ¿e dynamika konsumpcji spadnie poni¿ej 2 proc., czyli poziomu rzadko notowanego w polskiej
gospodarce.
Z t¹ informacj¹ s¹siaduje ta,
sprzed kilku dni: „Mimo szalej¹cego od kilku lat w Europie kryzysu
Niemcy staj¹ siê coraz bogatsi. W
ubieg³ym roku prywatny maj¹tek
obywateli RFN powiêkszy³ siê o 149
mld euro. Powodem pozytywnych
tendencji w tworzeniu maj¹tku by³ zdaniem Bundesbanku - stabilny rynek pracy, zapewniaj¹cy zatrudnionym wysokie zarobki”.
W³aœnie – oni maj¹ pracê, bo my
kupujemy niemieckie towary, oraz
zyski, bo albo zamykamy swoje zak³ady, jak stoczniê albo im je sprzedajemy, jak SEC, by oni mogli na
nich zarabiaæ, a my zbieramy psie
kupy i szykujemy siê na igrzyska.
Nie dziwota, ¿e PO z PSL ka¿¹
nam pracowaæ do 67 roku ¿ycia. Ktoœ
musi to wszystko utrzymywaæ. Dziwi mnie tylko, ¿e ten rz¹d jeszcze
istnieje.
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Targn¹³ siê
na ¿ycie
(£OBEZ) 27 maja o godz. 5.30
w pomieszczeniu obiektu znajduj¹cego siê na ul. Kolejowej w £obzie
zosta³ znaleziony powieszony 27.
letni Marcin L., mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego.
Lekarz, który przyby³ na miejsce, wykluczy³ udzia³ osób trzecich.
Przyczyny samobójstwa m³odego
cz³owieka nie s¹ znane.
MM

Siekier¹
w drzwi
(WOROWO) 21. maja o godz.
23.35 w Worowie Jan A., mieszkaniec powiatu ³obeskiego, dzia³aj¹c
wspólnie w porozumieniu z dwiema
innymi osobami i uderzaj¹c siekier¹
oraz kopi¹c zniszczy³ drzwi wejœciowych do mieszkania w budynku
socjalnym w Worowie.
Sprawca wyrz¹dzi³ straty w wysokoœci 780 z³ na szkodê Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
MM
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Areszt dla z³odzieja paliwa

Krad³ a¿ wpad³

(DRAWSKO POM.) Drawscy
policjanci zatrzymali na gor¹cym
uczynku z³odzieja paliwa. 49-letni ³obzianin przyzna³ siê do pope³nienia dziewiêciu kradzie¿y z w³amaniem.
W minionym tygodniu policjanci z Drawska Pomorskiego zatrzymali 49-letniego mieszkañca
£obza, który wspólnie z koleg¹
usi³owa³ w³amaæ siê do zbiornika
paliwa ciê¿arówki zaparkowanej
na terenie jednego z zak³adów
transportowych. W samochodzie,
którym przyjechali sprawcy, mundurowi znaleŸli siedem baniek na
paliwo oraz w¹¿ gumowy.

Podczas prowadzonych czynnoœci mê¿czyzna przyzna³ siê do pope³nienia dziewiêciu podobnych
przestêpstw. Razem ze swoim 28letnim koleg¹ dzia³ali na terenie
ca³ego województwa. Kradli paliwo
nie tylko w Drawsku, ale te¿ w Wêgorzynie, Szczecinie, a nawet w
Niemczech.
Zatrzymany ³obzianin decyzj¹
s¹du zosta³ tymczasowo aresztowany. Drugi ze sprawców, znany doskonale Policji, do chwili obecnej
ukrywa siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, jednak jego zatrzymanie jest tylko kwesti¹ czasu. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi im kara 10
lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Szukasz szko³y, jakich ma³o?
Szko³ê w Resku wybierz œmia³o!

SZKO£A PONADGIMNAZJALNA
W RESKU OG£ASZA NABÓR DO:
- LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
im. K.K. BACZYÑSKIEGO
O PROFILACH NAUCZANIA:
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM,
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM,
BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM.

- ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ
- KSZTA£C¥CEJ W ZAWODZIE ZGODNYM Z WYBRAN¥
PRAKTYK¥ (KLASY WIELOZAWODOWE)
Szko³a zapewnia uczniom podrêczniki dla klasy I LO i I ZSZ
oraz bezp³atny kurs prawa jazdy dla uczniów ZSZ.
KONTAKT:
Zespó³ Szkó³ w Resku
ul. M. Buczka 15
72-315 Resko
tel. 913951204 lub 531 827 943
e-mail: loresko@op.pl.
www.zsresko.republika.pl
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Z³owili najdro¿sz¹
dla siebie rybkê

(£OBEZ) Policjanci Wydzia³u
Prewencji KPP w £obzie wraz z
cz³onkami Stra¿y Rybackiej zatrzymali dwóch k³usowników na
jeziorze Woœwin.
22 maja o godzinie 3 nad ranem
dy¿urny otrzyma³ informacjê o
³ódce, która p³ywa po jeziorze Woœwin. Skierowani na miejsce funkcjonariusze przez chwilê obserwowali mê¿czyzn znajduj¹cych siê na
jej pok³adzie. Po potwierdzeniu, ¿e
mê¿czyŸni ci dokonuj¹ nielegalnego po³owu ryb, przy u¿yciu sieci,

zostali oni zatrzymani. Jak siê okaza³o, na ³odzi znajdowali siê dwaj
mieszkañcy gminy Wêgorzyno, Tadeusz S. i Edward S., którzy na ³odzi
posiadali siedem sieci rybackich.
Nie mieli na nie pozwolenia, wobec
czego zosta³y one zatrzymane do
dalszego postêpowania. W ³odzi
znajdowa³a siê równie¿ chyba najdro¿sza ryba dla sprawców (oko³o 3
kg leszcz), gdy¿ za nielegalny po³ów ryb przy u¿yciu sieci odpowiedz¹ przed s¹dem. Za ten proceder grozi im kara pozbawienia wolnoœci do dwóch lat.
(kp)
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P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
Chcia³ ukraœæ drzewo
z prywatnego lasu
22. maja o godz. 12.30 w okolicy
lasu Suliszewice - Grabowo Andrzej S., zamieszka³y w powiecie
³obeskim, wyci¹³ brzozê i osikê z
prywatnego lasu, a nastêpnie usi³owa³ skraœæ drewno. Straty zosta³y
oszacowane na kwotê 329 z³ na
szkodê Kazimierza C. z £obza.
Sprawca zosta³ zatrzymany i po dokonaniu czynnoœci zwolnieni.
Za kradzie¿ drzewa z lasu grozi
kara z art. 290 par.1 pozbawienie
wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5, albo
kara maj¹tkowa – za wyr¹b drzewa
mo¿e byæ nawi¹zka podwójnej wartoœci drzewa.

NietrzeŸwy rowerzysta
22.maja o godz. 21.35 w £obzie
na ul. Armii Krajowej policjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem Czes³awa W. Mieszkaniec powiatu
³obeskiego posiada³ 1,40 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na skróty prosto w
samochód
22.maja o godz. 17.00 na rondzie K-20 w Wêgorzynie Bo¿ena
W., zamieszka³a w Gorzowie Wielkopolskim, jad¹c samochodem osobowym marki VW Polo wjecha³a na
rondo i skrêci³a na drogê do Iñska.
Za ni¹ na rondo wjecha³ Krzysztof
J., mieszkaniec gminy Z³ocieniec,
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki VW Passat. Gdy mê¿czyzna
zacz¹³ zje¿d¿aæ w kierunku Stargardu Szczeciñskiego, kobieta zorientowa³a siê, ¿e przejecha³a wjazd i
zamiast objechaæ rondo, zawróci³a
przez wysepkê uderzaj¹c w prawid³owo jad¹cy samochód marki VW
Passat. Manewr zakoñczy³ siê
st³uczk¹.

Ukrad³ portfel
23 maja o godz. 10.00 w £obzie
na ul. Segala na targowisku miejskim nieznana osoba ukrad³a pozostawiony na ladzie portfel z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie 490 z³ na
szkodê Jadwigi B., zamieszka³ej w
gminie Resko.

Trzy samochody w
st³uczce
24 maja w Wêgorzynie na ul.
Runowskiej 65. letni Antoni Z.
mieszkaniec Runowa Pomorskiego jad¹cy samochodem marki Nissan w trakcie skrêcania w lewo w

drogê podporz¹dkowan¹ wymusi³
pierwszeñstwo jad¹cej z naprzeciwka Agnieszce K. z Wêgorzyna,
poruszaj¹cej siê samochodem marki Fiat. Po zderzeniu samochodów
kieruj¹ca samochodem marki Fiat
zosta³a wytr¹cona z pasa jezdni
zje¿d¿aj¹c na przeciwleg³y pas i
uderzy³a w jad¹cy za Nissanem
samochód Marcina W. kieruj¹cego samochodem marki Mitsubishi
Colt. W wyniku kolizji zosta³y
uszkodzone trzy pojazdy, nikomu
z kieruj¹cych nic siê nie sta³o.

NietrzeŸwi na drogach
25 maja policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Pierwszy z nich zatrzymany zosta³ o
godz. 19.45 w GrzêŸnie. Józef J. w
wydychanym powietrzu mia³ 0,8 mg
alkoholu. Z kolei na drodze Trzebawie - Cieszyno, kieruj¹cy Oplem
Przemys³aw P. mia³ 0,96 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Skaka³ po samochodzie
27 maja w Resku o godz. 21.00
na ul. Bohaterów Warszawy
Krzysztof W., zamieszka³y w Resku, kopi¹c i skacz¹c po samochodzie marki Audi, uszkodzi³ dach,
maskê silnika, drzwi i pokrywê baga¿nika. Pokrzywdzona Klaudia W.
ponios³a straty w kwocie oko³o 2
tys. z³. Sprawca zosta³ zatrzymany.

Uszkodzi³ lakier
27 maja pomiêdzy godz. 20.00 a
20.55 w Runowie Pomorskim na ul.
Kolejowej nieznany sprawca porysowa³ nieustalonym narzêdziem pow³okê lakiernicz¹ samochodu pozostawionego tam przez Gra¿ynê ¯.,
mieszkankê Wêgorzyna. Straty zosta³ wycenione na oko³o 1 tys. z³.

Nie zachowa³ odleg³oœci
27 maja na drodze Wêgorzynko
- Wêgorzyno o godzinie 18.15
Krzysztof M., mieszkaniec powiatu
stargardzkiego, jad¹cy samochodem Fiat Mondeo, nie zachowa³ odleg³oœci od poprzedzaj¹cego samochodu i uderzy³ w ty³ samochodu
Andrzeja C., mieszkañca Szczecina.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 29.5.2012 r.

Próba zabójstwa
(DOBROPOLE). W pi¹tkow¹
noc dosz³o do awantury rodzinnej, w wyniku której dwie osoby
trafi³y do szpitala.
O godz. 0.20 policja zosta³ wezwana telefonicznie na pomoc. Na
miejscu zastano dwie ranne osoby –
24. letni¹ kobietê oraz 56. letniego
mê¿czyznê. Kobieta z lekkimi obra¿eniami cia³a oraz przeciêtym palcem trafi³a do szpitala. Rana ciêta
by³a wynikiem próby obrony przez

atakuj¹cym j¹ mê¿czyzn¹ z no¿em
w rêku. Mê¿czyzna z kolei z ranami
k³utymi klatki piersiowej zosta³ odwieziony w stanie ciê¿kim przez
pogotowie ratunkowe na intensywn¹ terapiê do innej placówki
lecznictwa zamkniêtego. Jego stan
choæ ciê¿ki, jest stabilny.
Sprawê prowadzi Prokuratura
Rejonowa w £obzie. Na chwilê
obecn¹ nie s¹ znane przyczyny zdarzenia.
MM

Uderzy³ w busa.
Kierowca w szpitalu
(£OBEZ). 28 maja w poniedzia³ek, oko³o godz. 10., samochód dostawczy z przyczep¹ wyjecha³ z ul.
Przemys³owej w stronê stacji paliw.
W tym czasie kieruj¹cy samochodem terenowym, wyje¿d¿aj¹cym do
£obza od strony Reska, uderzy³ w

ty³ busa. Uderzenie by³o tak silne, ¿e
przewróci³o bus, przyczepka odpiê³a siê, a wszystkie pojazdy znalaz³y
siê na ul. Przemys³owej.
Kierowca busa z drobnymi obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony
do szpitala.
MM

Powstanie 172 „Orlik”
w województwie
(REGION) W ramach pi¹tej
edycji programu „Moje Boisko
Orlik 2012”, trzy gminy, które do
tej pory nie mia³y na swoim terenie tego typu boisk, wzbogac¹ siê
o kompleksy sportowe.
Radni Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, jeszcze w
kwietniu, zdecydowali o przyznaniu
pomocy finansowej dla trzech gmin:
Brze¿no, Po³czyn-Zdrój i Œwieszyno. Ka¿da z nich otrzyma dotacjê
wysokoœci 333 tys. z³. Gminy te do
tej pory nie uczestniczy³y w projekcie „Moje Boisko Orlik 2012”. Po
powstaniu tych trzech boisk bêdzie

ich ju¿ 172 w województwie, które
bêdzie liderem w budowie „Orlików” w stosunku do iloœci gmin
(172 boisk na 114 gmin).
Do koñca 2012 roku ponad 83%
zachodniopomorskich gmin (98/
114 gmin) bêdzie posiada³o kompleks boisk wielofunkcyjnych. Od
pocz¹tku trwania programu, w latach 2008-2012 Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy³o na
ten cel ³¹cznie 57 256 000 z³.
Ponadto w 2011 roku zosta³o
wybudowanych w województwie 7
„orlików” bez wsparcia Województwa, co daje ³¹czn¹ sumê 179 „orlików” w naszym regionie.
(r)

Sesja w Resku
(RESKO). W œrodê 6 czerwca
w Gimnazjum w Resku o godz. 16.
odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej,
podczas której Józef Tomala zostanie mianowany ze stopnia podporucznika na stopieñ porucznika.
Podczas obrad Rady Miejskiej
rajcom zostan¹ przed³o¿one projekty uchwa³ m.in. w sprawach: zmian
bud¿etu gminy Resko na rok 2012,
podzia³u gminy na okrêgi wyborcze

ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu, zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
i ustalenia ich przebiegu, ustalenia
stawki op³at za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
w³aœcicielem lub zarz¹dzaj¹cym
jest gmina Resko. Radni bêd¹ równie¿ zastanawiaæ siê nad tym, czy
umorzyæ nale¿noœci pieniê¿ne maj¹ce charakter cywilnoprawny. MM
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Twój maluch mo¿e
czytaæ!

„Dziecko, które czyta, ma poczucie, ¿e jest dobre. A najlepsz¹
rzecz¹, która pozwala osi¹gn¹æ sukcesy w ¿yciu, jest przeœwiadczenie:
„jestem dobry”. Dlatego czêsto powtarzam rodzicom: nauczcie swoje
dziecko czytaæ, a reszty ono samo
siê nauczy!”- tak rolê umiejêtnoœci
czytania u ma³ych dzieci uzasadnia
w jednym ze swoich wywiadów
prof. Jagoda Cieszyñska – psycholog, logopeda, twórczyni metody
wczesnej nauki czytania.
Nie mo¿na nie zgodziæ siê ze
s³owami pani profesor. Wiemy, ¿e
trudnoœci w czytaniu (a co za tym
idzie, tak¿e w pisaniu) powoduj¹
niepowodzenia szkolne. Te z kolei
nios¹ ze sob¹ ryzyko pojawienia siê
u dziecka problemów natury emocjonalnej i psychicznej. Mog¹ tak¿e
prowadziæ do reakcji nerwicowych,
zaburzeñ w zachowaniu, a nawet
depresji.
Dlatego tak wa¿na jest wczesna
nauka czytania, która bêdzie nie tylko skuteczna i efektywna, ale tak¿e
przyjemna i satysfakcjonuj¹ca dla
dziecka i rodziców.
Metod¹, któr¹ z du¿ym powodzeniem pracujê od kilku lat i która
zapewnia efektywn¹ naukê czytania
ze zrozumieniem, jest metoda symultaniczno-sekwencyjna (krakowska, neurobiologiczna).
Stosowaæ j¹ mo¿na z powodzeniem ju¿ u 2, 3-letnich dzieci. Jest
tak¿e bardzo pomocna w terapii
dzieci za zaburzeniami mowy, s³uchu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ma bardzo pozytywny wp³yw
na skutecznoœæ zabiegów terapeutycznych.
G³ównym za³o¿eniem metody
symultaniczno-sekwencyjnej jest
wykorzystanie „wrodzonej” umiejêtnoœci cz³owieka do analizy i syntezy sylabowej oraz naturalnej
sk³onnoœci dziecka do mówienia
sylabami.
Ca³y proces nauki czytania t¹

metod¹ opiera siê (w bardzo ogólnym za³o¿eniu) na powtarzaniu, odpoznawaniu i nazywaniu sylab, z
których, w toku terapii, tworzone s¹
pary sylabowe, pseudowyrazy, zdania, teksty itd. Jedynymi ,,pojedynczymi” literami s¹ obrazy graficzne
samog³osek. Sylabom zawsze nadawane jest znaczenie, które u³atwia
dziecku proces zapamiêtania materia³u i przyspiesza naukê czytania ze
zrozumieniem (np. obrazek Oli
machaj¹cej rêka mamie na po¿egnanie i mówi¹cej PA PA).
Nauka czytania po³¹czona jest z
ró¿nego rodzaju æwiczeniami ogólnorozwojowymi, bêd¹cymi swoistym treningiem umys³owym, przygotowuj¹cym maluchy do nabycia
bezcennej umiejêtnoœci czytania.
Warto zaznaczyæ, ¿e zajêcia dydaktyczne s¹ czêsto uzupe³niane
formami zabawowymi, które bardzo aktywizuj¹ dzieci. Dodatkow¹
atrakcj¹ s¹ wykorzystywane w pracy terapeutycznej ró¿norodne pomoce dydaktyczne (tak¿e multimedialne), dziêki którym nauka czytania jest przyjemna, nie nudzi i wzbudza zainteresowanie u ma³ych odbiorców, zachêcaj¹c ich tym samym
do podejmowania prób samodzielnego czytania, tak¿e poza gabinetem logopedycznym.
Przedstawiona przeze mnie (w
ogromnym skrócie) metoda wczesnej nauki czytania nie tylko uczy
ma³e dzieci czytaæ, rozumieæ i mówiæ. Sprawia równie¿, ¿e proces
nabywania tej jak¿e wa¿nej i niezbêdnej w ¿yciu umiejêtnoœci staje
siê naprawdê przyjemnoœci¹, zarówno dla dziecka, jego rodziców
jak i samego terapeuty.
Rodziców zainteresowanych t¹
metod¹ zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w
£obzie, ul. M. Konopnickiej 42, 73150 £obez, tel. 91 39 741 62.
Beata Maroszczuk
Logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników
jednostek w gminie Dobra
Barbara Wilczek – Burmistrz
gminy Dobra w roku ubieg³ym zgromadzi³a na koncie kwotê w wysokoœci 5.785,15 z³ jako maj¹tek odrêbny oraz 62 euro jako maj¹tek wspólny.
Posiada na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹
dom o powierzchni 130,08 m.kw. o
wartoœci 400 tys. z³.
posiada dzia³ki rolne: o powierzchni 0,1399 ha i 0,0305 ha o
wartoœci 2 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie miejskim w Dobrej w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 122.095,79 z³, diety z tytu³u
pracy w radzie stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie
219 z³ netto.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy marki VW Passat
z 2002 roku, samochód osobowy
marki VW Golf z 2002 roku.
Posiada kredyt hipoteczny na
budowê domu w Getin Banku S.A.
w Katowicach – Dom bank oddzia³
£ódŸ, zobowi¹zanie wspólne, zobowi¹zanie na 31.12.2011 rok wynosi³o 170.200,67 CHF.
Dorota Kisiel – sekretarz gminy Dobra w roku ubieg³ym zgromadzi³a na swoim koncie 1.500 z³, Pionier Akcji Rynków Wschodz¹cych
473,293 jednostki uczestnictwa na
kwotê 3.318 z³, Pionier FIO lokacyjny 224,963 z³ uczestnictwa na
kwotê 3.102 z³.
Posiada nieruchomoœci zabudowane udzia³ 3/32 z 1,5636 ha o
wartoœci udzia³u oko³o 18.750 z³
oraz 3/64 z 0,0817 o wartoœci udzia³u oko³o 3 tys. z³ – tytu³ – wspó³w³asnoœæ w spadku.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie miejskim w Dobrej osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 70.953,59 z³.
Posiada na w³asnoœæ samochód
osobowy Toyota Yaris z 2002 r.
S³awomir Brodniak – Skarbnik posiada na wspóln¹ w³asnoœæ
dom o powierzchni 120 m.kw o
wartoœci 300 tys. z³ oraz mieszkanie
o powierzchni 45,80 m.kw. o wartoœci 120 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie miejskim uzyska³ w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
79.109,36 z³. z tytu³u umów E.F.S.
- 11.477,63 z³.
Posiada samochód osobowy
Ford Focus z 2004 r.
W banku Spó³dzielczym w Goleniowie posiada kredyt zaci¹gniêty na zakup samochodu. Na

31.12.2011 pozosta³o do sp³aty
6.660 z³.
Ma³gorzata Cieœlak Kamiñska dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dobrej posiada mieszkanie o powierzchni 69 m.kw. o wartoœci 130
tys. z³. W ubieg³ych roku z tytu³u
wynagrodzenia zarobi³a 37.794.99
z³ (brutto)
Marek Hatalski - p.o. Kierownika AMK posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹: dom o powierzchni 240 m.kw. o wartoœci
300 tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 45,50 m.kw. o wartoœci
137 tys. z³. Posiada równie¿ na
wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ nieruchomoœæ niezabudowan¹ o powierzchni 0,6 ha o wartoœci oko³o
7 tys. z³ oraz dom mieszkalny o
powierzchni 90 m.kw. o wartoœci
200 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w AMK
Dobra w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 56. 248,50 z³.
Na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ posiada samochód marki Toyota Corolla o wartoœci oko³o 40 tys. z³
oraz kredyt konsumpcyjny na
okres 24 miesiêcy w Banku Pocztowym w wysokoœci 20 tys. z³ (stan
na 31 12.2011 r.)
Anna Kowalczyk - Kierownik
OPS w Dobrej w ubieg³ym roku w
walucie polskiej zgromadzi³a
18.347,24 z³ oraz 2.100 euro (nale¿¹ce do wspó³. ma³¿onka).
Posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 140 m.kw. o wartoœci 300 tys. z³ oraz na w³asnoœæ
wspóln¹ mieszkanie o powierzchni 69,2 m.kw. o wartoœci
130 tys. z³.
Posiada na w³asnoœæ grunty rolne o powierzchni 1,07 ha o wartoœci
10 tys. z³, budynki gospodarcze o
powierzchni 102 m.kw. o wartoœci
50 tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia uzyska³a dochód w wysokoœci 68.159,02 z³, w Urzêdzie
Miejskim – 8.673,29 z³, OPS –
6.794 z³, S¹d Rejonowy – 3.500 z³.
Na maj¹tek wspólny posiada
samochód marki Toyota Carina
1995.
W M-Banku posiada kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w 2009 r. na
179 miesiêcy na remont mieszkania, kwota kredytu – 34.193,88
USD, pozosta³o do sp³aty
28.665,09
USD
(stan
na
31.12.2011).

Krzysztof Wrzesieñ - Prezes
ZGK w roku ubieg³ym zgromadzi³
w walucie polskiej 70 tys. z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 83 m.kw. o wartoœci 180
tys. z³. Posiada na w³asnoœæ dzia³kê
roln¹ o powierzchni 555 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³.
W roku ubieg³ym ze stosunku
pracy w ZGK Sp. z o.o. w Dobrej
osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci
73.630,07 z³.
Posiada samochód marki Audi
A4 B8 o wartoœci 70 tys. z³, marki
Mercedes A Klasa r. prod. 2001 o
wartoœci 15 tys. z³, motocykl marki
Honda VTX 1300 r. prod. 2004 o
wartoœci 23 tys. z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy
hipoteczny w PKO BP na 20 lat.
Kwota kredytu – 46.065 CHF, kapita³ niesp³acony w wysokoœci –
39.866,91 CHF.
Alicja Sokal - Dyrektor SP w
Wojtaszycach w ubieg³ym roku
zgromadzi³a na koncie 20 tys. z³.
Posiada na w³asnoœæ: dom o powierzchni 168 m. kw. o wartoœci 170
tys. z³, mieszkanie o powierzchni 40
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, inne
nieruchomoœci: o powierzchni
41,46 m.kw. o wartoœci 30 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 68.605,27 z³, z tytu³u umowy o dzie³o – 6.989,89 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Opel Meriva.
Ewa Katarzyna DmochowskaHatalska - Dyrektor SP w Dobrej w
ubieg³ym roku zgromadzi³a w walucie polskiej 21.188,41 (wspólnoœæ

ma³¿eñska). Posiada na wspólnoœæ
ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 240/
2 m.kw. o wartoœci 200 tys. z³/2,
mieszkanie o powierzchni 45,80
m.kw. o wartoœci 137 tys. z³ (maj¹tek odrêbny).
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ nieruchomoœæ niezabudowan¹ o powierzchni 0,6 ha o wartoœci 7 tys. z³, dom mieszkalny o powierzchni 90 m.kw. o wartoœci 200
tys. z³.
Z tytu³u pe³nienia funkcji dyrektora szko³y w roku ubieg³ym zarobi³a na umowê o pracê 55.879,93 z³, z
tytu³u umowy zlecenia – 5.l00 z³.
Urszula Ko³odziejczyk dyrektor Gimnazjum posiada mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchnio
46,76 m.kw. o wartoœci 60 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Gimnazjum w roku ubieg³ym otrzyma³a
dochód w wysokoœci 70.249,47 z³,
natomiast z tytu³u umowy zlecenia
– 44.396 z³.
Krystyna Kirejczyk Urz¹d
Stanu Cywilnego w roku ubieg³ym
zgromadzi³a 20 tys. z³. Posiada na
w³asnoœæ wspóln¹ dom o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 250
tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 50 m.kw. o wartoœci 85 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 54.538,94 z³.
Posiada samochód osobowy Citroen C5 z 2006 roku.
Posiada kredyt hipoteczny w
banku PKO S.A. zaci¹gniêty na zakup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Na dzieñ 31.12.2011 do sp³aty pozosta³o 20.493 z³.
MM

A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani...

Szczere wyrazy wspó³czucia
Rodzinie
z powodu œmierci

Tadeusza Nykazy
sk³ada Zwi¹zek Sybiraków
Ko³o w £obzie

tygodnik ³obeski 29.5.2012 r.
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Festyn w „Jedynce”

(£OBEZ). W minion¹
sobotê odby³ siê tut
festyn rodzinny „Szko³a
bez przemocy” .
Tradycyjnie ju¿ na scenie zaprezentowali siê artyœci ucz¹cy siê w
„Jedynce” po takiej rozgrzewce
goœcie nie mogli liczyæ na brak
atrakcji.
W ubieg³ym roku wiceburmistrz
Ireneusz Kabat obieca³, ¿e w tym
roku lekcje wychowania fizycznego
bêd¹ odbywa³y siê na nowym boisku. Boisko zosta³o wybudowane i
sta³o siê doskona³¹ okazj¹ do rozegrania partii siatkówki pomiêdzy
nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zabawa by³a pyszna, bowiem

nie zabrak³o kibiców pierwszych
tego typu potyczek sportowych.
Najwiêkszym jednak zainteresowaniem cieszy³y siê samochody
policyjne, stra¿ackie oraz popisy
tresury policyjnego psa.
Jednym z samochodów policyjnych szczególnie interesowa³y siê
mamy, które na chwilê mog³y bezkarnie zamkn¹æ swoje pociechy w
policyjnym wozie. Dzieci z tego
powodu równie¿ mia³y wspania³¹
zabawê.
Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ
pysznych domowych wypieków, a
tak¿e wyrobów z pracowni witra¿u,
ceramiki, makramy i orgiami.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê równie¿ stoisko, na którym
milusiñskim malowano twarze. MM

Reszczanki na Gimnazjadzie w Koszalinie W ma³ych
W hali sportowej Gimnazjum
nr 6 w Koszalinie odby³ siê 15
maja fina³ Wojewódzkiej Gimnazjady w Pi³ce Koszykowej Dziewcz¹t. W walce o medale udzia³
wziê³y dru¿yny z Koszalina, Czaplinka, Turowa oraz dru¿yna naszej szko³y - Gimnazjum im. K.
Górskiego w Resku.
Ka¿dy mecz sk³ada³ siê z czterech
kwart trwaj¹cych po siedem minut i
trzydzieœci sekund. Pierwszy mecz
nasza dru¿yna rozegra³a z reprezentacj¹ Koszalina. Poziom gry rywalek
by³ bardzo wysoki i mia³ decyduj¹cy
wp³yw na wynik - nasze zawodniczki
przegra³y 80:8.
Drugie spotkanie rozegra³y na
parkiecie zespo³y z Turowa i Czaplinka. Gra by³a wyrównana, lecz w ostatnich siedmiu minutach meczu zawodniczki z Czaplinka udowodni³y

kole¿ankom, ¿e ich gra jest skuteczniejsza, wygrywaj¹c wynikiem
25:39.
Nastêpnie na boisku ponownie do
zmagañ przyst¹pi³a nasza dru¿yna,
lecz tym razem zagra³a przeciwko
rówieœniczkom z Turowa. Oba zespo³y walczy³y o br¹zowy medal turnieju. Gra dziewcz¹t pokaza³a, ¿e
walcz¹ godne siebie dru¿yny. Niestety w ostatniej kwarcie jedna z czo³owych zawodniczek dru¿yny z Reska
nabawi³a siê kontuzji miêœnia udowego, wiêc graliœmy w os³abieniu. Po
ciê¿kiej walce przegraliœmy niestety
kolejny mecz, ale ró¿nica punktów
nie by³a ju¿ tak wysoka 37:28.
W finale spotka³y siê dziewczêta
z Koszalina i Czaplinka. Przez dwie
kwarty prowadzi³a dru¿yna z Czaplinka, ale w drugiej po³owie meczu
zawodniczki os³ab³y i straci³y prowadzenie. Ostatnie siedem minut rozstrzygnê³o losy spotkania - wygra³a

szko³ach
lepsze wyniki

(RESKO). Znane ju¿ s¹
wyniki egzaminów
szóstoklasistów.
reprezentacja Koszalina wynikiem
45:30, tym samym awansuj¹c do fina³ów ogólnopolskich pi³ki koszykowej
gimnazjalistek, które odbêd¹ siê w
Ko³obrzegu w dniach 9 - 13 czerwca.
Srebrny medal wywalczy³y
uczennice z Czaplinka, a br¹zowy
zosta³ wrêczony koszykarkom z Turowa. Czwarte miejsce zajê³y nasze
kole¿anki. Jesteœmy z nich bardzo
dumni i ¿yczymy kolejnych sukcesów sportowych.
Wojciech Szyd³owski, uczeñ kl. II
Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku

Tradycyjnie ju¿ najwy¿sz¹ punktacjê uzyska³y szko³y w £osoœnicy 21,5 pkt. oraz £abuniu Wielkim 20,45 pkt., czyli te szko³y, które od
wrzeœnia bêd¹ trzyklasowe, bo Gminie nie op³aca siê ich utrzymywaæ.
Na trzecim miejscu znalaz³a siê
Szko³a Podstawowa w Starogródku
z punktacj¹ 20,44. Na ostatnim
miejscu, daleko poza liderem, uplasowa³a siê Szko³a Podsawowa w
Resku z punktacj¹ 18,37. Dla województwa œrednia wynosi 21,95. M
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Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie serdecznie zaprasza na obchody Œwiêta Szko³y
w dniu 31.05.2012r.

tygodnik ³obeski 29.5.2012 r.

Bli¿ej teatru

Uroczystoœæ bêdzie obchodzona pod nazw¹ „10
lat z Or³em Bia³ym” z okazji rocznicy wrêczenia
szkole sztandaru.
Patronat Honorowy objêli: Jego Ekscelencja
Arcybiskup Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski,
Starosta £obeski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Wêgorzynie, Burmistrz Wêgorzyna.
Program dnia przedstawia siê nastêpuj¹co:
- godz. 14 00 powitanie przed wejœciem do szko³y
- godz. 14 15 - 15 15 „Kalejdoskop przez lata” - w tym:
- „Skrzydlate s³owa” - centrum prasowe;
- „Z Or³em do sukcesów” - prezentacja osi¹gniêæ sportowych szko³y;
- „Nasze Or³y” - spotkanie z absolwentami szko³y;
- „Orle g³osy” - wystêpy muzyczne laureatów przegl¹dów i konkursów;
- „Orze³ - Nasz Patron” - ekspozycja tematyczna;
- „Bia³y Orze³ - Nasz symbol”- wystawa prac plastycznych;
- „Orle tradycje” - pokaz filmów z historycznych wydarzeñ szkolnych;
- „Orze³ w obiektywie” - prezentacja zdjêæ z albumów
fotograficznych, przegl¹d kronik gimnazjalnych;
- na zakoñczenie pyszny poczêstunek.
- godz. 15 30 wyjazd i przejœcie do BrzeŸnicy (po raz czwarty
odwiedzimy BrzeŸnicê - opuszczon¹ wieœ w gminie Wêgorzyno).
- godz. oko³o 17 00 dotarcie do wsi i rozpoczêcie spotkania:
- ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
- „OdnajdŸ na mapie BrzeŸnicê” - krótka refleksja muzyczno-poetycka
- „Legenda o BrzeŸnickim Pasterzu” - rozstrzygniêcie konkursu
literackiego,
- Msza œw. odprawiana w przepiêknym koœció³ku na wzgórzu przez
Jego Ekscelencjê Arcybiskupa Andrzeja Dziêgê,
- wspólne ognisko, muzykowanie, zakoñczenie œwiêta,
- powrót do Wêgorzyna. Serdecznie zapraszamy !

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
- 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 2-3.06.2012 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.

M³odzie¿ z Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku
ju¿ po raz kolejny w tym roku
szkolnym podziwia³a na scenie
aktorów Teatru Polskiego w
Szczecinie.
Tym razem do wyjazdu zachêci³a ich sztuka autorstwa Francis Veber, w przek³adzie Barbary Grzegorzewskiej, pod tytu³em „Kolacja dla
g³upca”.
Specyfik¹ tytu³owej kolacji by³o
to, ¿e ka¿dy z grupy przyjació³ ma
wyszukaæ i zaprosiæ mo¿liwie najg³upszego cz³owieka. Zabawa mia³a na celu utrzymaæ ten fakt w tajemnicy, by goœæ nie zorientowa³ siê, i¿
jest obiektem drwin i ¿artów. Jednak
przypadek p³ata figla i myœliwy staje siê ofiar¹.
Uczniowie œwietnie bawili siê,
bezb³êdnie odczytuj¹c przes³anie
spektaklu, które bezpardonowo obna¿y³o zarozumialstwo, pychê oraz
ignorowanie uczuæ innych ludzi.
Wszystko to zosta³o opowiedziane
w zabawny sposób. Sztuka obfitowa³a w zaskakuj¹ce zwroty akcji,

przezabawne sytuacje i dialogi, które nie pozwala³y na nudê. Dope³nieniem wra¿eñ by³a muzyka Krzysztofa Komedy oraz kostiumy i dekoracje zaprojektowane przez Jana
Banuchê.
Cieszy fakt, i¿ m³odzie¿, wybieraj¹c siê do teatru by³a zadowolona,
¿e bêdzie mog³a ogl¹daæ swoich
ulubionych aktorów. Zatem entuzjastycznie przyjêli pojawienie siê na
scenie: Katarzyny Sadowskiej, Micha³a Janickiego oraz Jacka Polaczka, poniewa¿ kunszt tych aktorów
wczeœniej poznali i polubili.
Wspólne wyjazdy do teatru spowodowa³y rozmi³owanie siê
uczniów w sztuce teatralnej i sprawi³y, ¿e chêtniej o niej dyskutuj¹,
porównuj¹c grê aktorów. Przy okazji doskonal¹ kunszt pisarski, redaguj¹c recenzje.
Wra¿enia na d³ugo pozostan¹ w
pamiêci, a m³odzi adepci sztuki aktorskiej zapewne wykorzystaj¹ zdobyte doœwiadczenia na szkolnej scenie.
Joanna Murat, nauczycielka
Gimnazjum w Resku

ZAPROSZENIE
Chcesz spotkaæ przyjaciela, kolegê, „wroga”,
masz okazjê.
Dnia 2.06.2012 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkó³ w Radowie Ma³ym
organizowane jest I Spotkanie Absolwentów Gimnazjum.
Podczas spotkania przewidziano: Zwiedzanie szko³y. Spotkanie z nauczycielami. Rozgrywki sportowe*. Wystêpy artystyczne. Ognisko.
Organizator: Publiczne Gimnazjum w Radowie Ma³ym.
Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 913972291.
*Turniej pi³ki no¿nej i koszykówki absolwentów gimnazjum. Absolwenci
i absolwentki tworz¹ dowolne dru¿yny (5 osobowe do koszykówki i 7 osobowe
do pi³ki no¿nej). Zg³oszenia do p. M. Budzyñskiego i p. A. Ma³ego oraz w dniu
zjazdu. Udzia³ wezm¹ równie¿ dru¿yny nauczycieli aktualnych uczniów.
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Dzieñ konkursów w Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej

25 maja by³ w naszej szkole
dniem konkursów. Od
samego rana do naszego
gimnazjum zaczê³y nap³ywaæ
rzesze m³odych
reprezentantów szkó³ z okolic
Dobrej wraz z opiekunami.
Goœciliœmy gimnazjalistów
z £obza, Nowogardu,
Wêgorzyna, Chociwla,
Reska i Radowa Ma³ego.
Jednoczeœnie odby³y siê
trzy konkursy: ortograficzny,
matematyczny i piosenki
niemieckiej.
W przerwie m³odzie¿ wraz z naszym nauczycielem historii i katechet¹ wybra³a siê na krótk¹ wyciecz-

kê po Dobrej, a komisje sprawdzi³y
prace konkursowe, jury wybra³o
zwyciêzców. W dekoracji laureatów
uczestniczyli: dyrektor Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej,
pani Urszula Ko³odziejczyk, skarbnik Gminy, pan S³awomir Brodniak
oraz opiekunki konkursów.
Nikt nie wyjecha³ z pustymi rêkami: by³y puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i ksi¹¿kowe, a tak¿e
dyplomy i nagrody pocieszenia dla
wszystkich uczestników.
Oto wyniki.
W Konkursie Piosenki Niemieckiej wziê³o udzia³ 21 uczestników z siedmiu szkó³.
I miejsce - Gimnazjum nr 1 im.
Szarych Szeregów w Nowogardzie
oraz Gimnazjum Integracyjne im.
A. Mickiewicza w £obzie.
II miejsce - Gimnazjum im. K.

Górskiego w Resku
III miejsce - Gimnazjum nr 1 w
Nowogardzie
Opiekun konkursu p. Joanna Sochacka.
W VI Konkursie Ortograficznym wziê³o udzia³ 14 osób z siedmiu szkó³. W zmaganiach indywidualnych (dyktando) zwyciê¿yli:
I miejsce - Katarzyna Sobczak Gimnazjum w Radowie Ma³ym
II miejsce - Zuzanna Powchowicz - Gimnazjum im. K. Górskiego
w Resku
III miejsce - Piotr Krutowski Gimnazjum im. K. Górskiego w
Resku
W zmaganiach zespo³owych
(test ortograficzny) zwyciê¿y³a reprezentacja Gimnazjum z Radowa
Ma³ego. Opiekun konkursu: p. Renata Siegieñ.

Konkurs Matematyczny
„Rusz g³ow¹”
I miejsce - Aleksandra Krzêæko
- Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie
II miejsce - Ewelina Mantur Gimnazjum im. Unii Europejskiej w
Dobrej
III miejsce - Zuzanna Bartosz Gimnazjum im. Unii Europejskiej w
Dobrej
Zespo³owo zwyciê¿yli gimnazjaliœci z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie.
Opiekun konkursu: p. Ma³gorzata Podgórska.
Wszystkim przyby³ym reprezentantom i ich opiekunom serdecznie dziêkujemy za przybycie i mi³e
s³owa pod naszym adresem. Zapraszamy za rok.
(szk)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

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

Powiat œwidwiñski

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

US£UGI

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.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

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

Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ci¹gnik „DZIK” z
przyczep¹. Tel.91 397 3995

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

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika
£obeskiego uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach: Tygodniku
Pojezierza Drawskiego, Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6.

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

Powiat drawski
Boks handlowy oraz lokal biurowy w centrum Drawska Pom.
wynajmê. Tel. 602 460 233.
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno –
budowlane nad jeziorem Siecino z
dostêpem do jeziora: 1500, 3000
mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³. Tel. 606
588 872

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

PRACA

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

PRACA
Powiat gryficki
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
Przyjmê pracownika na sezon
letni w Niechorzu na stanowisku
sprzedawca. Tel. kontaktowy:
506-069-320 i 797-580-377

Wynajmê mieszkanie w £obzie 880
085 176
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
Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. + gara¿.
W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy
pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie gazowe.
Cena wraz z gara¿em 145 tys. z³.
Tel. 606 705 547 lub 609 537 410.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe na
parterze w £obzie. Tel. 91 397 50 88.

Powiat gryficki
Gryfice wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

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

INNE
Powiat ³obeski
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.

Zapiski z pamiêci (cz. 4)
Niepisana tradycja
Ka¿de œrodowisko ma swoje
przywileje. S¹ one pisane i nie pisane. Wêdkarze wykupuj¹cy uprawnienia do wêdkowania ³odzi¹ na jeziorze Woœwin tak¿e je mieli. Najwa¿niejszym z tych przywilejów
by³o prawo zbierania pup zastawionych przez zawodowych rybaków
na wêgorze, po godzinie 9 rano ka¿dego dnia, a¿ do popo³udnia tego
samego dnia. A wynika³o to z tego,
¿e prawie codziennie wieczorem
rybacy zastawiali pupy w wybranym
miejscu jeziora, co by³o widoczne z
daleka i starannie honorowane
przez wszystkich porz¹dnych wêdkarzy, oprócz nielicznych chamów,
prawdopodobnie nie wywodz¹cych
siê spoœród braci wêdkarskiej.
Bardzo wczesnym rankiem rybacy wyp³ywali w upatrzony rejon i
bardzo starannie zbierali te pupy.
Zbierali je do godziny 9. rano. Z rybami jest tak, ¿e nie mo¿na przewidzieæ, jak siê zachowaj¹. Nie da
rady przewidzieæ te¿, jak zmieni siê
wiatr wiej¹cy z jeziora do brzegu
zatoki. Du¿e sztuki wêgorzy, leszczy, okoni i szczupaków, a nieraz
sumów, potrafi³y przytopiæ korek
pupy i nawet z kilkunastu metrów
nie mo¿na by³o jej wypatrzyæ na
wci¹¿ faluj¹cej wodzie. Du¿e sztuki wyci¹ga³y te¿ pupy na otwart¹
wodê lub wci¹ga³y pupê w trzciny.
Pomimo niesamowicie dobrego
wzroku i doœwiadczenia zdarza³o
siê ¿e, pupy nadal p³ywa³y po wodzie. I wtedy do czynu przystêpowali wêdkarze. Nieraz zdarza³o siê
znaleŸæ takie sztuki ryb, o jakich nie
marzy³o siê w czasie wêdkowania.
Jedynym warunkiem by³o po powrocie z wody wrzucenie pupy do
budy rybaków. Ryby by³y znalazcy.

Podwójna masakra
Pewnego wczesnego popo³udnia, po drugiej stronie jeziora, naprzeciw Oœwina, na brzegu g³êbiny
targaliœmy du¿e iloœci mniej wiêcej
3 kilowych leszczy, gdy wtem patrzê, ¿e na prawo od nas, na tak zwanej Naszej pla¿y, gotuje siê woda.
Wyjaœniê, ¿e Nasza pla¿a by³a nasza. To znaczy, ¿e na ogromnej p³yciŸnie z piêknym, piaszczystym
dnem, w ciep³e sierpniowe dni lubiliœmy siê zatrzymaæ i wyk¹paæ na
golasa. Od strony brzegu by³ kilkusetmetrowy las trzcin, a od strony
wody by³ widok na kilka kilometrów. P³ycizna przy trzcinach mia³a
g³êbokoœæ metra, by po 200 metrach
osi¹gn¹æ g³êbokoœci 1,5 m i skoñczyæ siê gwa³townym spadem na
g³êbokoœæ kilkunastu metrów.
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Mówiê do ojca - coœ tam siê dzieje. Ojciec b³yskawicznie podj¹³ decyzjê o podniesieniu kotwic i podp³yniêciu w tamt¹ stronê. Zawo³aliœmy do ³owi¹cego nieopodal p. Heñka na swojej Laleczce, aby p³yn¹³ z
nami. Nie zareagowa³. My podp³ynêliœmy w kierunku Naszej pla¿y i
rozpoczêliœmy spiningowanie. Co
rzut, to uderzenie. Nie za ka¿dym
razem udawa³o siê doholowaæ do
³odzi szczupaka, ale zabawa by³a
wyœmienita. Goni¹cy drobnicê
szczupak powodowa³, ¿e ta umyka³a przed nim wachlarzem wyskakuj¹c nad powierzchniê wody. Takich
wachlarzy by³y dziesi¹tki. Nie wiem
po jakim czasie wszystko nagle znik³o. Jeszcze przez jakiœ czas rzucaliœmy b³yskiem z nadziej¹ na wiêcej.
Po podliczeniu okaza³o siê, ¿e w
krótkim czasie z³apa³em 9, a ojciec
11, szczupaków, takich od 1 do 1,8
kg. Gdy by³o po wszystkim, podp³yn¹³ do nas p. Heniek. Zjawisko,
jakie obserwowaliœmy, uzmys³owi³o nam, ¿e nawet szczupaki potrafi¹
stworzyæ ogromne stado, aby
wspólnie wygoniæ z g³êbiny drobnicê i j¹ skutecznie zaatakowaæ.

Uparty wêgorz
Jest po 9. rano. Przerywamy spiningowanie i podp³ywamy w
pobli¿e zatoki, w której godzinê
temu rybacy skoñczyli zbieraæ pupy.
Jeszcze na pe³nym jeziorze ojciec
wypatrzy³, nie wiem jakim cudem,
pomalowan¹ czerwon¹ farb¹ pupê.
Podp³ywamy. Ojciec wios³uje, ja
mu podpowiadam, którym wios³em
ma robiæ wiêcej i na czubie ³odzi
wychylony szykujê siê do wy³owienia pupy. Po chwili mam j¹ w rêku.
Ostro¿nie ci¹gnê, aby wybadaæ, co
na niej jest. Ostro¿noœæ wynika st¹d,
¿e raz trafi³ siê du¿y szczupak i
gwa³townie ruszy³ przed siebie, a ja
mocno trzyma³em stylonowy cienki
sznurek pupy, a ten sznurek przeci¹³
mi skórê na rêce. Jest chyba du¿y
wêgorz. I tak by³o. Podp³ywamy do
zatoki. Fala niewielka, wiêc pup
wiêcej nie ma. Ale to nie koniec.
Gdy wiatr wieje do brzegu zatoki, to
trzeba jeszcze przejrzeæ trzciny
przy brzegu. Niesiona z wiatrem
pupa wp³ywa nieraz w trzciny. Tym
razem to ja wypatrzy³em pupê.
Wp³ywamy nieznacznie w trzciny i
po podebraniu pupy wycofujemy siê
na otwart¹ wodê. Niestety haczyk
zaczepi³ siê gdzieœ na dnie. Ojciec
ka¿e mi naprê¿yæ sznurek i szarpaæ
go palcem jak strunê w gitarze. Po
krótkim czasie sznurek siê luzuje i
przesuwa w lewo. Oho, coœ jest. Po
chwili mamy ju¿ drugiego, trochê
mniejszego wêgorza.
WP

Wycieczka
do BrzeŸniaka

W dniach 11-12 maja br. odby³a siê wycieczka uczniów z ko³a
przyrodniczego Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim do
BrzeŸniaka.
W wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 9
uczniów pod opiek¹ Józefa i Anny
Drozdowskich. Po przyjeŸdzie na
miejsce grupa zosta³a mi³o przyjêta
przez gospodarzy, czyli pañstwa
Ewy i W³odzimierza Siudziñskich.
Goœcie zostali zakwaterowani.
Po krótkim odpoczynku grupa
wybra³a siê na zwiedzanie okolic
BrzeŸniaka. Odwiedzi³a okolice jeziora oraz rzekê BrzeŸnick¹ Wêgorzê i budynek po by³ym m³ynie. W
drodze powrotnej uczniowie udali
siê na plac zabaw.
Po powrocie do miejsca zakwaterowania przyjêto goœci kolacj¹,
czyli pieczeniem kie³basek na ognisku.
Nastêpnego dnia rano, po œniadaniu, grupa mia³a okazjê ³owiæ
ryby i wziê³a udzia³ w zabawach
sportowych, graj¹c w ping-ponga,

gry planszowe i rzucaj¹c lotkami do
celu. Oko³o po³udnia uczniowie
wziêli udzia³ w kulinarnych zajêciach praktycznych. Dzieci pod
okiem gospodarzy i swoich opiekunów pomaga³y w przygotowaniu
pizzy, przy zastosowaniu specjalnego pieca ulokowanego w chacie syberyjskiej. W tym czasie do pañstwa
Siudziñskich przyjecha³a rowerowa
grupa uczniów ze szko³y w Radowie
Ma³ym. By³a to okazja do nawi¹zania nowych znajomoœci. Tak¿e do
zaprzyjaŸnienia siê dzieci z trójk¹
psów, które w nocy spe³nia³y rolê
stró¿ów.
Uczniowie pragn¹ bardzo serdecznie podziêkowaæ pañstwu Siudziñskim za mo¿liwoœæ bezp³atnego
pobytu, wy¿ywienia i goœcinnoœci,
rodzicom za dowóz i odbiór, a pañstwu Drozdowskim za opiekê.
Serdecznie dziêkuj¹: Milena
Tabor, Anna Hajkowicz, Gabriela
Wiœniewska, Magdalena Rzepka,
Kamila Krzy¿aniak, Natalia Malinowska, Damian Jasek, Damian
Tabor, Tomasz Kobia³ka.

21 maja o godz. 13.00 w £obzie
po¿arnicy zdemontowali blachê z
wie¿y koœcio³a zagra¿aj¹c¹ bezpieczeñstwu.
W akcji uczestniczy³o siedmiu
stra¿aków, którzy na miejsce akcji
przybyli dwoma samochodami po¿arniczymi, w tym samochodem

specjalnym po¿arniczym SHD 25.
26 maja oko³o godz. 14.30 stra¿acy zostali wezwani do usuniêcia
konara zwisaj¹cego nad drog¹ i zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu u¿ytkownikom. W akcji uczestniczyli
po¿arnicy z JRG £obez oraz OSP
Resko.
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopomorska
29 kolejka z soboty
Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski 2:2, Hutnik Szczecin - S³awa
S³awno 1:0, Victoria Przec³aw Sarmata Dobra 2:4, Rega Trzebiatów - Astra Ustronie Morskie 0:1,
Leœnik Rossa Manowo - Pogoñ II
Szczecin 0:1, Energetyk Gryfino Orze³ Wa³cz 2:0, Stal Szczecin Kluczevia Stargard 1:2, Vineta
Wolin - Lech Czaplinek 1:0.
Ostatnia 30 kolejka ze œrody
Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin
2:1, Gryf Kamieñ Pomorski - Vineta
Wolin 1:1, Lech Czaplinek - Stal
Szczecin 1:2, Kluczevia Stargard Energetyk Gryfino 0:1, Orze³ Wa³cz
- Leœnik Rossa Manowo 4:0, Pogoñ
II Szczecin - Rega Trzebiatów 17:0,
Astra Ustronie Morskie - Victoria
Przec³aw 3:0, S³awa S³awno - Ina
Goleniów 1:0.
1. Energetyk Gryfino 67 79:28
2. Pogoñ II Szczecin
65 103:30
3. Gryf Kamieñ Pom. 56 58:39
4. Vineta Wolin
54 53:34
5. Leœnik/Rossa Manowo 53 64:37
6. Stal Szczecin
50 56:39
7. Kluczevia Stargard 47 44:42
8. Astra Ustronie M.
41 40:41
9. Ina Goleniów
40 47:53
10. Sarmata Dobra
40 55:56
11. Orze³ Wa³cz
39 43:49
12. Hutnik Szczecin
33 46:55
13. S³awa S³awno
33 28:56
14. Lech Czaplinek
27 24:53
15. Victoria Przec³aw 22 26:62
16. Rega Trzebiatów
8 19:111
Liga Okrêgowa Szczeciñska
29 kolejka 26.05.12 sobota
Zorza Dobrzany - Ehrle Dobra
Szczeciñska 1:2, Polonia P³oty - Œwit
Szczecin 2:3, Piast Chociwel - Œwiatowid £obez 1:0, Stal Lipiany - Sokó³
Pyrzyce 0:1, Sêp Brzesko - Odrzanka Radziszewo 2:0, Odra Chojna Unia Dolice 2:2, Arkonia Szczecin K³os Pe³czyce 3:0, Masovia Maszewo - Morzycko Moryñ 3:1.
1. Arkonia Szczecin
2. K³os Pe³czyce
3. Unia Dolice
4. Œwit Skolwin
5. Odra Chojna
6. Morzycko Moryñ
7. Zorza Dobrzany
8. Stal Lipiany
9. Piast Chociwel
10. Ehrle Dobra Szcz.
11. Polonia P³oty
12. Odrzanka Radz.
13. Masovia Maszewo
14. Œwiatowid £obez
15. Sokó³ Pyrzyce
16. Sêp Brzesko

59 62:22
57 52:32
54 62:32
54 59:38
48 64:49
46 52:48
44 54:39
41 52:46
37 31:36
37 46:56
36 47:60
34 48:58
31 43:58
30 35:56
24 32:73
24 36:72

Wyniki i tabele

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
29 kolejka z niedzieli
Promieñ Mosty - Chemik II Police
6:3, Flota II Œwinoujœcie - Sparta
Wêgorzyno 1:1, GKS Mierzyn Pomorzanin Nowogard 4:2, Jeziorak Szczecin - Vielgovia Szczecin
13:0, Sparta Gryfice - B³êkitni II
Stargard 1:5, Ina Iñsko - Kasta
Szczecin 3:0, Orze³ £o¿nica - Wicher Brojce 2:4, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Iskra Golczewo 3:3.
1. Ina Iñsko
2. Pomorzanin Now.
3. GKS Mierzyn
4. Jeziorak Szczecin
5. Wybrze¿e Rewalskie
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni II Stargard
8. Promieñ Mosty
9. Chemik II Police
10. Flota II Œwin.
11. Sparta Wêgorzyno
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. Sparta Gryfice
15. Orze³ £o¿nica
15. Vielgovia Szczecin

62 55:30
61 64:29
61 93:41
56 78:50
54 83:50
45 68:54
41 77:57
41 75:66
41 69:61
39 86:72
37 54:51
34 46:70
29 32:56
22 39:96
22 30:69
17 32:129

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

58 111:10
47 51:24
45 63:35
40 42:33
34 43:38
31 59:37
30 44:46
30 45:45
15 25:58
14 29:62
11 27:74
10 26:103

A klasa Szczecin gr. 2
21 kolejka z niedzieli
Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Kr¹piel 5:1, Rolpol Chlebowo D¹brovia Stara D¹browa 2:3, Unia
Stargard - D¹b Dêbice 3:1, Olimpia
Nowogard - Zorza Tychowo 1:3,
WODR Barzkowice - Zenit Koszewo 13:1, Orkan Dalewo - Orze³
Grzêdzice 3:0.
1. Radowia Radowo M. 54 82:23

tygodnik ³obeski 29.5.2012 r.

Skuteczny finisz
Sarmaty
Trzecim kolejnym zwyciêstwem
4:2 w Przec³awiu, ze zdegradowan¹
ju¿ do klasy okrêgowej Victori¹, pi³karze Sarmaty Dobra zakoñczyli
sezon 2011/2012 rozgrywek o mistrzostwo IV ligi.
I chocia¿ koñcowe miejsce w ligowej tabeli jest nieco ni¿sze, ni¿ poprzednich sezonach, to postawê dru¿yny za ca³oœæ sezonu nale¿y oceniæ
pozytywnie. Latem ubieg³ego roku z
przyczyn osobistych z pracy z dru¿yn¹
Sarmaty zrezygnowa³ jej wieloletni
trener Tomasz Surma, wspó³twórca jej
sportowych sukcesów. Jego nastêpcom, duetowi trenerskiemu Damian
Padziñski i Jaros³aw Jaszczuk, nie
uda³o siê w okresie jesiennym ustabilizowaæ gry zespo³u, szczególnie w
grze obronnej, co spowodowa³o, ¿e jesieni¹ Sarmaty zanotowa³ 5 zwyciêstw, 3 remisy i poniós³ a¿ 7 pora¿ek,
maj¹c niekorzystny bilans bramkowy
23:36. Ca³kiem odmienna sytuacja
nast¹pi³a w rundzie wiosennej, gdy po
solidnej pracy wykonanej w zimowym
okresie przygotowawczym, zarówno
przez duet trenerski Padziñski - Jaszczuk, jak i samych pi³karzy, Sarmata
odniós³ 5 zwyciêstw, zanotowa³ 7 remisów i tylko 3 razy zosta³ minimalnie
pokonany, przy dodatnim bilansie
bramkowym 32:20. Solidna gra, jak¹
zespó³ zaprezentowa³ w grze obronnej, sprawi³a, ¿e Sarmata nie przegra³
wiosn¹ ani jednego meczu z zespo³ami œcis³ej czo³ówki tabeli, a wiosenny
bilans jest najlepszy w historii jego
wystêpów IV ligowych. Do historii
Sarmaty przejdzie jej mecz w Dobrej
z Pogoni¹ II Szczecin, gdy na boisko
w Dobrej wybieg³a „11” Pogoni II maj¹ca 8 zawodników z I ligowego sk³adu, w tym 5 obcokrajowców. I w³aœnie
w tym meczu, po bramce strzelonej
przez Wojciecha GuŸniczaka, Sarmata d³ugo prowadzi³ maj¹c jeszcze
szanse na podwy¿szenie wyniku, lecz
nieskutecznoœæ gospodarzy sprawi³a,
¿e to goœcie, po strzale Japoñczyka
Yoki Kumada, w koñcówce meczu
wyrównali. I to w³aœnie ta nieskutecznoœæ zawodników Sarmaty w innych
meczach spowodowa³a, ¿e zespó³ niejednokrotnie posiadaj¹c przewagê w
polu nie potrafi³ udokumentowaæ tego
strzeleniem zwyciêskiej bramki. Naprawa tego elementu bêdzie g³ównym
zadaniem trenerów Sarmaty w przygotowaniach do nastêpnego sezonu.
Sk³ad Sarmaty w sezonie 2011/
2012: Grzegorz Buczma, Tomasz
D¿egan, Rafa³ Barden, Kamil Pacelt,
Wojciech Dorsz, Maciej Garliñski,
Arkadiusz Paw³owski, Damian Padziñski, Damian Dzierbicki, Emilian
Kamiñski, Mateusz Dzierbicki,
Krzysztof Szkup, Wojciech Bonifrowski, Piotr Grochulski, Wojciech GuŸ-

niczak, Zdzis³aw Szw¹der, Rados³aw
Cytowicz, Seweryn Wrzesieñ oraz tylko jesieni¹: Pawe³ Za³êcki, Maciej
Go³dyn, £ukasz Olechnowicz, Marcin Libiszewski, Marek Gude³ajski,
Marcin Miklas i tylko wiosn¹: Piotr
Klêczar, Marek Rybczyñski.
Strzelcy bramek dla Sarmaty w
sezonie 2011/2012: Wojciech GuŸniczak i Damian Padziñski po 9, Piotr
Grochulski 7, Wojciech Bonifrowski,
Zdzis³aw Szw¹der i Maciej Go³dyn po
6, Rados³aw Cytowicz, Emilian Kamiñski i Krzysztof Szkup po 3, Piotr
Klêczar 2, Wojciech Dorsz 1.
23.05.2012 r. Sarmata Dobra Hutnik Szczecin 2:1 (2:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty: P.
Grochulski k. (34'), K. Szkup (41'); dla
Hutnika: W. Horba (84').
Sarmata Dobra: Grzegorz Buczma, Piotr Grochulski, Damian Dzierbicki, Wojciech Dorsz, Mateusz
Dzierbicki (81' Arkadiusz Paw³owski), Wojciech Bonifrowski (63' Zdzis³aw Szw¹der)), Piotr Klêczar, Wojciech GuŸniczak, Emilian Kamiñski,
Damian Padziñski, Krzysztof Szkup
(90' Kamil Pacelt) oraz pozostali rezerwowi: Tomasz D¿egan, Rafa³ Barden, Marek Rybczyñski.
Hutnik Szczecin: Maciej Cichosz, Andrzej Tychowski, Micha³
NiedŸwiecki, Rados³aw Marcyniuk
(60' Wojciech Horba), Arkadiusz Jarymowicz (60' Rafa³ Mendyk), Marcin
Gniotek, Mateusz Janiak (70' Pawe³
Wojtalak), Damian Grzywacz, Patryk
Drozd, Adrian Turliñski, Rafa³ Koz³owski oraz pozostali rezerwowi:
Jakub Pokrywczyñski, Rados³aw
Swêdra.
26.05.2012 r. Victoria Przec³aw
- Sarmata Dobra 2:4 (0:3)
Strzelcy bramek dla Victorii: P.
Juszczyk k. (49'), G. Harbanowicz
(70'), dla Sarmaty: D. Padziñski 3 (5',
21' i 86'), K.Szkup (44').
Czerwona kartka Damian Dzierbicki (Sarmata) 49', zagranie pi³ki
rêk¹ na linii bramkowej.
Victoria Przec³aw: Grzegorz Kucharczyk (46' Jakub Kosiorek), Grzegorz Harbanowicz, Wojciech Wójtowicz, Mateusz Szymañski (76' Micha³
Koz³owski), Patryk Kozio³ek (41' Artur Ko³cz), Mateusz Jeziorek, Damian
Adamczuk, Karol Kucharewicz, Tomasz Smokowski, Mateusz Denys (46'
Kamil Œwistelnicki), Pawe³ Juszczyk.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan,
Kamil Pacelt, Piotr Grochulski, Damian Dzierbicki, Wojciech Dorsz (56'
Mateusz Dzierbicki), Wojciech Bonifrowski, Zdzis³aw Szw¹der, Piotr
Klêczar, Wojciech GuŸniczak, Damian Padziñski, Krzysztof Szkup.
estan
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XXVI Biegi Hopfera w £obzie
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10 z³otych medali Arbodu

2. Olimpia Nowogard 38 56:37
3. D¹brovia Stara D¹b. 35 37:33
4. Unia Stargard
35 59:46
5. D¹b Dêbice
34 52:39
6. Rolpol Chlebowo
31 41:35
7. Orze³ Grzêdzice
30 44:39
8. Orkan Dalewo
29 47:49
9. Zorza Tychowo
26 43:40
10. WODR Barzkowice 21 40:39
11. Pomorzanin Kr¹piel 20 30:45
12. Zenit Koszewo
2 26:132
B klasa Szczecin gr. 1
17 kolejka z niedzieli
Jastrz¹b £osoœnica - Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 4:1, Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica 2:2, Pionier ¯arnowo - Zieloni Wyszobór
6:2, Pomorzanin II Nowogard Znicz Wysoka Kam. 2:0.

(£OBEZ) W £obzie, na stadionie miejskim, odby³y siê 25 maja
2012 r. XXVI Biegi o Memoria³
Tomasza Hopfera. W zawodach
wystartowa³a 19-osobowa grupa
biegaczy reprezentuj¹ca UKS
Arbod.
W trakcie zawodów rozegrano
14 biegów na dystansach od 500 do
700 metrów. W zawodach wystarto-

wali zawodnicy z £obza, Wêgorzyna, Radowa, Reska, Siedlic, Be³cznej, £abunia oraz Dobrej. Nasi zawodnicy zdobyli ³¹cznie 13 medali
(10 z³otych i 3 srebrne). Zwyciêzcami biegów w swoich kategoriach
zostali: Julita Grenda, Oliwer Ku³ak, Julia Bakalarczyk, Joanna Jarz¹bek, Weronika Czy¿ak, Wiktoria
Bakalarczyk, Milena Sadowska,
Kinga Borysiak, Ma³gorzata Ste-

fañska i Ryszard Rzepecki. Medale
srebrne zdoby³y: Zuzanna Kondratiuk, Justyna Stolarczyk i Patrycja
Florczak.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
wielki sukces zawodniczek naszego
zespo³u, które wygra³y wszystkie 8
biegów, w których startowa³y. Gratulacje za bardzo udany wystêp w
£obzie.
Janusz £ukomski,
prezes UKS Arbod

Granie w planie
Liga okrêgowa szczeciñska
30 kolejka 2 czerwca sobota
17.00 Œwiatowid £obez - Stal Lipiany
17.00 Sokó³ Pyrzyce - Masovia Maszewo
17.00 Morzycko Moryñ - Arkonia Szczecin
17.00 K³os Pe³czyce - Odra Chojna
17.00 Unia Dolice - Polonia P³oty
17.00 Œwit Skolwin - Sêp Brzesko
17.00 Odrzanka Radziszewo - Zorza Dobrzany
17.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Piast Chociwel

Klasa okrêgowa
30 kolejka 3 czerwca niedziela
17.00 Sparta Wêgorzyno - Sparta Gryfice
17.00 Chemik II Police - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
17.00 Wicher Brojce - GKS Mierzyn
17.00 Iskra Golczewo - Orze³ £o¿nica
17.00 Pomorzanin Nowogard - Ina Iñsko
17.00 Kasta Szczecin - Flota II Œwinoujœcie
17.00 B³êkitni II Stargard - Jeziorak Szczecin
17.00 Viegovia Szczecin - Promieñ Mosty

Klasa A gr. 1
22 kolejka 3 czerwca niedziela
17.00 Mewa Resko - Pomorzanin Przybiernów
17.00 B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo
17.00 Jantar Dziwnów - Ba³tyk Miêdzywodzie
17.00 Bizon Cerkwica - Ba³tyk Gostyñ
17.00 Sowianka Sowno - Fala Miêdzyzdroje
17.00 OKS Euroinsbud Goleniów - Korona Stuchowo

Klasa A gr. 2
22 kolejka 3 czerwca niedziela
17.00 Orze³ Grzêdzice - Radowia Radowo Ma³e
17.00 D¹brovia Stara D¹browa - Orkan Dalewo
17.00 Pomorzanin Kr¹piel - WODR Barzkowice
17.00 Zenit Koszewo - Olimpia Nowogard
17.00 Zorza Tychowo - Unia Stargard
17.00 D¹b Dêbice - Rolpol Chlebowo

Klasa B gr. 1
18 kolejka 2 czerwca sobota
16.00 Zieloni Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica
16.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Pionier ¯arnowo
16.00 Gardominka Polonia II Mechowo - Pomorzanin II
16.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Huragan Wierzchos³aw

Klasa B gr. 2
18 kolejka 3 czerwca niedziela
16.00 Orkan II Suchañ - Œwiatowid £obez
16.00 Znicz Sulibórz - Vitkowia Witkowo
16.00 Saturn Szadzko - Ogniwo Dzwonowo
16.00 Iskra Pomieñ - Derby Ulikowo
16.00 Kluczevia II Stargard - Piast Kolin

I klasa juniorów gr. 1
18 kolejka
30.05 Rega Trzebiatów - Polonia P³oty
2.06 Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ Pomorski
2.06 17.00 Sparta Gryfice - Vineta Wolin
3.06 13.00 Œwiatowid £obez - Fala Miêdzyzdroje

1. Pionier ¯arnowo
2. Jastrz¹b £osoœnica
3. Pomorzanin II Now.
4. Znicz Wysoka Kam.
5. Zalew Stepnica
6. Prawobrze¿e Œwin.
7. Huragan Wierzch.
8. Gardominka Mech.
9. Zieloni Wyszobór

39 54:24
33 47:20
32 40:21
29 52:27
17 42:41
16 28:41
13 34:51
11 42:56
5 17:75

B klasa Szczecin gr. 2
17 kolejka z niedzieli
Piast Kolin - Orkan II Suchañ 1:0,
Derby Ulikowo - Kluczevia II Stargard 4:1, Ogniwo Dzwonowo - Iskra
Pomieñ 3:0, Vitkowia Witkowo Saturn Szadzko 4:0, Œwiatowid II
£obez - Znicz Sulibórz mecz prze³o¿ony.
1. Vitkowia Witkowo 45 59:15
2. Orkan II Suchañ
32 40:24
3. Œwiatowid II £obez 28 45:33
4. Derby Ulikowo
27 37:33
5. Piast Kolin
25 37:44
6. Iskra Pomieñ
20 36:44
7. Kluczevia II Stargard 19 32:48
8. Saturn Szadzko
18 34:43
9. Ogniwo Dzwonowo 15 30:45
10. Znicz Sulibórz
10 14:36
I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin - 16 kolejka:
17 kolejka z soboty
Vineta Wolin - Œwiatowid £obez
3:4, Gryf Kamieñ Pom. - Ina Goleniów 2:5, Polonia P³oty - Sarmata
Dobra 7:0, Fala Miêdzyzdroje Rega Trzebiatów 1:1.
1. Ina Goleniów
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Polonia P³oty
4. Sparta Gryfice
5. Gryf Kamieñ Pom.
6. Œwiatowid £obez
7. Sarmata Dobra
8. Rega Trzebiatów
9. Vineta Wolin

43 78:15
36 47:15
26 43:30
21 39:38
19 32:54
18 34:41
16 29:46
11 26:61
9 26:54
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Gdyby nie ci m³odzi, to doœwiadczeni
12-letnia historia Œwiatowida w pigu³ce, niestety gorzkiej
ROK 2009
Wiosna. Trener Poniewiera gra
zawodnikami: D. Brodowicz, £.
Brona, M. Mosi¹dz, W. Popielewski, M. Koba, K. Pawluk, A. Samal,
K. Kacprzak, T. Rokosz, G. Kowalewski, K. Iwachniuk, S. Rajca, R.
Borejszo.
Œwiatowid na zakoñczenie sezonu zajmuje 12 miejsce. Radovia
spada do A klasy. Sarmata awansuje
do IV ligi. Sparta zajmuje miejsce
przedostatnie, ale cudem pozostaje
w V lidze.
Trenera Mariusza Poniewierê
zastêpuje Janusz Skrobiñski. Œwiatowid zg³asza do rozgrywek w B klasie drug¹ dru¿ynê. Mia³o byæ Dalno,
ale wysz³o jak zwykle. Tygodnik
pisa³: Trudno powiedzieæ, dlaczego
klub wzi¹³ na swoje barki dodatkowe
obci¹¿enie w sytuacji permanentnego kryzysu. Znalaz³y siê równie¿ na
to pieni¹dze. Kolejna dziwna sytuacja, bo nie znalaz³y siê rok temu,
gdy juniorzy wywalczyli awans do
wy¿szej ligi, ale z powodu braku
finansów nie wystartowali w niej.
Wy¿sza liga juniorów to du¿o wy¿szy poziom sportowy ni¿ klasa B.
Ale to wtedy zapad³y ustalenia z
burmistrzem, ¿e do³o¿y 20 tys. na
ten pomys³.
Jesieñ
Artyku³ z listopada 2009 r.
£obeski klub pi³karski Œwiatowid
od kilku lat z¿era kryzys. Dos³ownie. Co jakiœ czas staje na krawêdzi
rozpadu. Dru¿yna gra w lidze, niby
jest zarz¹d, s¹ dotacje dla klubu,
ktoœ siê krêci przy tym wszystkim,
ale co jakiœ czas kryzys odnawia siê
i wtedy okazuje siê, na jak cienkim
lodzie stoi klub. Po ka¿dym kryzysie jest gorzej, bo ubywa ludzi, a nie
pojawiaj¹ siê nowi. Gdy latem wydawa³o siê, ¿e kryzys zosta³ za¿egnany, niedawno prezes z³o¿y³ rezygnacjê, po nim sekretarz, a dru¿yna
przegra³a piêæ meczów pod rz¹d.
Znowu do klubu zajrza³o widmo
rozpadu. Jak to mo¿liwe w tak zas³u¿onym klubie? Jak to mo¿liwe w
mieœcie powiatowym? Czy to rzeczywiœcie koniec?
W ubieg³ym sezonie klub zaj¹³ w
lidze 12 miejsce. Na kilka kolejek
przed koñcem posadê trenera straci³
Mariusz Poniewiera i do koñca sezonu zast¹pi³ go ówczesny trener
dru¿yny juniorów Stanis³aw Przybylak. PóŸniej on te¿ z³o¿y³ rezygnacjê z prowadzenia dru¿yny seniorskiej. Zast¹pi³ go Janusz Skrobiñski, zmiany nast¹pi³y na posa-

Mitem s¹ wielkie osi¹gniêcia wielu dzia³aczy
w klubie, gdy¿ wiêkszoœæ zarz¹dów koñczy³a
swoj¹ kadencjê przed czasem, sk³adaj¹c
rezygnacjê. Kilka razy zdarzy³o siê, ¿e na
walnych nie by³o kworum i nie by³o chêtnych
do zarz¹du, który wybierano dopiero w drugiej
turze. Gdzie wówczas byli ci doœwiadczeni
odpowiedzialni dzia³acze, którzy teraz
hurmem szturmuj¹ okopy obecnego zarz¹du?
dach trenerów juniorów i kierowników dru¿yn. Ne maj¹c silnej pierwszej dru¿yny, zdecydowano siê jednak o powo³aniu drugiego zespo³u,
który rozpocz¹³ grê w klasie B (z
trenerem Grzegorzem Urbañskim).
To raczej niespotykane w klubach
posuniêcie, ale namówiono burmistrza na wyasygnowanie dodatkowych pieniêdzy i liczono, ¿e ten
zespó³ szybko awansuje do klasy A.
Na pó³metku nie jest to ju¿ jednak
takie pewne.
K³opoty z wynikami przek³ada³y siê na roszady na stanowisku prezesa klubu. Zwo³ywano walne, ale
chêtnych nie by³o. Najpierw podj¹³
siê tej funkcji Andrzej Belina, a po
jego rezygnacji Stanis³aw Szarkiewicz. Sekretarzem by³ Jan Rzeszutek, a zarz¹d dope³niali skarbnik
Eugeniusz Krekora i Andrzej Belina Do zarz¹du do³¹czyli Micha³
Kar³owski i Ryszard Lewiñski. Kibice odnotowali na stronie internetowej Œwiatowida: „Obaj panowie
weszli do zarz¹du z nowymi pomys³ami i obiecali wydatnie pomóc w
dzia³alnoœci klubu - czekamy na
efekty”.
Wydawa³o siê, ¿e kryzys zosta³
za¿egnany i klub spokojnie bêdzie
pi¹³ siê w górê tabeli i odnosi³ sukcesy. Jednak niedawno znowu coœ pêk³o. Niespodziewanie rezygnacjê
z³o¿y³ prezes Stanis³aw Szarkiewicz.
Nie chcia³ komentowaæ swojej decyzji. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, ¿e czarê goryczy przela³y pora¿ki zespo³u oraz zachowanie kibiców,
którzy pijani ubli¿ali mu w autobusie, gdy wracali wspólnie z meczu w
Œwinoujœciu. Mia³ pretensje do
cz³onków zarz¹du, ¿e nikt nie stan¹³
w jego obronie. Mia³ dosyæ. Wkrótce po nim rezygnacjê z³o¿y³ sekretarz klubu Jan Rzeszutek. Ten okreœli³ atmosferê w klubie krótko i dosadnie – jest do du...y. Twierdzi, ¿e
w klubie pracowa³y tylko cztery
osoby – on, Szarkiewicz Krekora i
Belina. Co w takim razie robili nowi
cz³onkowie zarz¹du?

Ma krytyczn¹ opiniê o trenerze
Skrobiñskim i jego kierowniku dru¿yny Arturze Sadowskim. Uwa¿a,
¿e po piêciu pora¿kach powinni
odejœæ. - W piêciu przegranych
meczach 19:0. – podsumowuje. Ale
trener zosta³, on odszed³.
Zespó³ zajmuje 11 miejsce, z 15
punktami. Nie jest najgorzej, ale
niepokój musi budziæ seria ostatnich wysokich pora¿ek. Mia³o byæ
lepiej, a wyraŸnie na koñcówce jest
gorzej. Klub wygrzeba³ siê z d³ugów. Otrzymuje ³acznie 120 tys. z³ z
bud¿etu gminy, co nie jest ma³¹
sum¹. Jest sprzêt. By³ nawet pomys³, by zatrudniæ na pó³ etatu dyrektora klubu. Jednak wci¹¿ tego
wszystkiego nie ma komu posklejaæ
do kupy, pouk³adaæ. Czy zwo³ane
walne wy³oni tak¹ osobê? Trudno
powiedzieæ, chocia¿ ponoæ s¹ jakieœ
dwie grupy, które ostrz¹ sobie zêby,
by przej¹æ w³adzê w klubie. Na razie pe³nienie obowi¹zków przej¹³
Andrzej Belina. Walne zwo³ano na
11 grudnia.
W tym dniu na zebraniu pojawi³o siê oko³o 50 osób. W tajnym g³osowaniu wybrano zarz¹d: Janusz
Skrobiñski – prezes; Marcin Pietrzyk – wiceprezes, Mariusz Gawryluk – skarbnik, Marcin Oœci³owski sekretarz klubu i rzecznik prasowy,
Filip Mê¿yñski - cz³onek. Burmistrz
Ryszard Sola stwierdzi³, ¿e dobrze
sta³o siê, ¿e w koñcu dosz³o do wyboru nowych w³adz, bo wczeœniej na
walne przychodzi³o kilkanaœcie
osób. Odnosz¹c siê do drugiej dru¿yny stwierdzi³, ¿e to prezent dla pi³karzy, którzy chc¹ graæ na boisku w
Dalnie, ale od ich sukcesów bêdzie
zale¿a³o, jak siê to dalej rozwinie.
Po wyborze Skrobiñskiego na
prezesa, trenerem zostaje Grzegorz
Pawlak.
ROK 2010
Œwiatowid zaj¹³ w ca³ym sezonie 8 miejsca. Mewa spad³a do A
klasy. W nowym sezonie, na jesieni,

£obzianie s¹ ju¿ wiceliderami. W
zespole pojawiaj¹ siê £ukasz Petera, Tomasz Skibiñski i Micha³ NiedŸwiecki.
Pod koniec listopada ukazuje siê
wywiad z prezesem Skrobiñskim, w
którym opowiada o budowaniu nowego klubu; czirliderkach, sekcjach
koszykówki i siatkówki, a klub napisa³ projekt i pozyska³ pieni¹dze
unijne i zrobi³ spor¹ imprezê w
£obzie. Zrobi³ to w³asnymi si³ami,
licz¹c na dofinansowanie w przysz³ym roku. Niestety, by³ to rok
przedwyborczy. W paŸdzierniku
Ryszard Sola ponownie zostaje burmistrzem.
ROK 2011
Œwiatowid wiosn¹, w sezonie
2010/11 zajmuje drugie miejsce w
tabeli premiowane awansem do V
ligi. W ostatnim, decyduj¹cym o
awansie meczu, Œwiatowid w Starej
D¹browie pokonuje D¹broviê a¿
9:0. Awansuje do V ligi, która zmienia nazwê na Ligê Okrêgow¹. Sk³ad
z ostatniego meczu: Tchurz (Deuter), Petera, Mosi¹dz, Popielewski,
Kêsy, Side³, Samal, Ostaszewski,
Brona, NiedŸwiedzki, Skibiñski,
Dudek, Mosi¹dz. Trenerem jest
Ryszard Jamro¿y.
W tym czasie w Dobrej nastêpuje gruntowna wymiana nawierzchni
p³yty stadionu i jego remont. Firma
zrobi³a to w dwa miesi¹ce za 423 tys.
z³ (dofinansowanie 268 tys. z³). Dla
porównania malutkie boisko orlik
kosztuje 1,3 mln z³.
Z koñcem czerwca 2011 r., po 10
latach pracy z zespo³em, Tomasz
Surma rozstaje siê z Sarmat¹.
Jesieñ
Grê w V lidzie Œwiatowid rozpoczyna rewelacyjnie; trzy wygrane i
miejsce lidera. PóŸniej coœ siê za³amuje i nastêpuje seria przegranych.
Na koniec rundy jesiennej Œwiatowid zajmuje jednak nie najgorsz¹ 9
pozycjê w tabeli.
W tle nabrzmiewa konflikt burmistrza z klubem. Burmistrz domaga siê rozliczenia klubu za 2011 rok.
Kilka miesiêcy trwa przepychanka,
kto ma komu dostarczyæ rachunki, a
kto je przyj¹æ. Klub nie otrzymuje
oficjalnie przyznanych pieniêdzy z
drugiego konkursu.
W grudniu na s³upach og³oszeniowych w £obzie pojawiaj¹ siê
s³ynne klepsydry z napisem: „Z g³êbokim bólem zawiadamiamy, ¿e
dnia 30.11.2011 roku z r¹k burmistrza Ryszarda Soli, w wieku 48 lat
zmar³ MLKS „Œwiatowid” £obez”.
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trenerzy i dzia³acze zrobiliby tu I ligê (2)
Filip Mê¿yñski skomentowa³ na
stronie internetowej klubu: „Jest w
klubie m³ody zarz¹d, s¹ fajni zawodnicy, którzy graj¹ za czapkê
gruszek albo ca³kiem za darmo, nie
ma d³ugów, nie ma zbytnich braków
sprzêtowych, nie ma pijañstwa i
machlojek, jest niez³a atmosfera, s¹
jakieœ sukcesy, s¹ perspektywy, jest
chêæ do rozwijania siê. Tak nie mo¿na! Musi byæ syf, pa³êtanie siê rok w
rok w dolnych rejonach jak najni¿szych lig, nie ma potrzeby awansów,
nie ma potrzeby rozwijania sekcji i
powstawania nowych, atmosfera
musi byæ taka, ¿e gówno warci kopacze maj¹ graæ za darmo we w³asnych butach, a cz³onkowie klubu
jeŸdziæ w delegacje do Szczecina
rozpisane na 350 km, gdy w obie
strony jest 200, maj¹ byæ na ka¿dym
meczu najebani jak czo³gi, maj¹
wyzywaæ wszystkich dooko³a, maj¹
mieæ burdel w papierach, ale kto by
tam rozlicza³ klubik z A klasy, trener
ma byæ koleg¹ prezesa, którego
gówno obchodzi, ilu zawodników
trenuje, mecze mo¿na graæ w Œwiêtoborcu, ¿eby nie deptaæ trawy na
stadionie, k¹paæ siê w Redze, bo
szkoda pr¹du na grzanie wody w
klubie i jeszcze grzyb mo¿e zostaæ
lub ci¹g³e „anomalie pogodowe”
uniemo¿liwiaj¹ granie. Po co m³odzie¿ ma trenowaæ i graæ w wy¿szej
lidze, po co dziewczyny maj¹ tañczyæ i rozwijaæ zainteresowania.
Najlepszy jest Dom Kultury, w którym nic siê nie dzieje, a bycie jego
dyrektorem to funkcja chyba do¿ywotnia, a dyrektora tytu³uj¹cego siê
„managerem” nikt z niczego nie
rozlicza w taki sposób jak Œwiatowid. Mo¿na tak wymieniaæ i wymieniaæ. Burmistrz ma w dupie sport,
m³odzie¿, kulturê - najlepiej jakby
zaoraæ i posadziæ las, bo na tym to
on siê mo¿e znaæ jako by³y leœniczy”. Tak patrz¹ na te sprawy m³odzi ludzie.
W styczniu cz³onkowie by³ego
zarz¹du klubu dementuj¹ niektóre
stwierdzenia w powy¿szym artykule:
„Robiliœmy wszystko, co w naszej
mocy, wszystko dla dobra klubu”.
ROK 2012
Burmistrz uwa¿a, ¿e zosta³ pomówiony i oddaje sprawê do prokuratury, ale ta nie znajduje sprawców
„klepsydry” i umarza postêpowanie. Trzech cz³onków Komisji Rewizyjnej sk³ada zawiadomienie do
prokuratury o nieprawid³owoœciach
w dokumentacji klubowej. Sprawa
jeszcze trwa. Burmistrz powo³uje
audytora, które bada dokumenty
klubu, ale protokó³ jest raczej ¿a³osny dla burmistrza.

Z listu do redakcji Kazimierza
Czmielewskiego wychwyci³em taki
opis: „Otó¿ w skrócie wrócê do pocz¹tków konfliktu. Do po³owy
czerwca ubieg³ego roku pan Burmistrz systematycznie, prawie co
tydzieñ, spotyka³ siê z cz³onkami
zarz¹du „Œwiatowida” i ustalali, czy
to pieni¹dze na ochronê, czy na czirliderki – tañcz¹ce dziewczêta. Sytuacja diametralnie zmieni³a siê po
spotkaniu czêœci radnych i burmistrzów z wykonawc¹ prac adaptacyjnych na stadionach z Niemiec”.
Wychwyci³em to, gdy¿ jest to
chyba jedyna próba opisu przyczyn
konfliktu, niezrozumia³ego dla postronnych osób. Co wtedy siê sta³o,
po tym spotkaniu? Czy to wtedy za³ama³y siê wszelkie nadzieje na
obiecywany od lat przez burmistrza
remont stadionu? Nie wiadomo.
Wiadomo, ¿e konflikt rozgorza³.
Resztê ju¿ pañstwo znacie.
M³ody zarz¹d zwo³a³ walne
jeszcze w 2011 r., na którym wykreœli³ cz³onków nie p³ac¹cych sk³adek, zmieni³ statut i od tamtej pory,
by zostaæ cz³onkiem klubu, kandydata musi rekomendowaæ dwóch
cz³onków i zatwierdziæ zarz¹d. To
spowodowa³o wykluczenie by³ych
dzia³aczy, którzy ruszyli z rokoszem, by „odbiæ” klub z r¹k „m³odziaków”, ale okaza³o siê to niemo¿liwe. W og³oszonym konkursie
na dotacjê na 2012 rok komisja dopatruje siê braków i burmistrz uniewa¿nia konkurs. Tym samym klub
rozpoczyna rundê wiosenn¹ bez
pieniêdzy, chyba jako jedyny taki w
Polsce. Jednak rozgrywa rundê,
zbieraj¹c prywatne datki. Do koñca
ca³ego sezonu zosta³ jeden mecz.
Œwiatowid, nawet je¿eli wygra ten
ostatni mecz, zajmie 13 miejsce.
Zazwyczaj spada³y dwie ostatnie
dru¿yny, ale teraz najprawdopodobniej spadn¹ cztery. To oznacza degradacjê klubu do okrêgówki. To
jeszcze nie tragedia, mo¿na graæ w
okrêgówce, ale jak d³ugo w lidze
mo¿na graæ bez pieniêdzy? Oto jest
pytanie.
WNIOSKI Z 12 LAT,
czyli historia mitów
Oczywiœcie prowokuj¹co postawi³em w tytule tezê, ¿e „Gdyby nie
ci m³odzi, to doœwiadczeni trenerzy
i dzia³acze zrobiliby tu I ligê”. Ta
teza opisuje, nie wypowiedziane
g³oœno, t³o konfliktu miêdzy starymi a m³odymi dzia³aczami w klubie.
Zarz¹d z³o¿ony z m³odych ludzi
dzia³a Ÿle, wiêc my, starzy i zas³u¿eni, graj¹cy kiedyœ, ho ho, w trzeciej
lidze, musimy uratowaæ klub przed
nimi, przej¹æ go, bo go zniszcz¹.

Najpierw zrobili spotkanie z burmistrzem i wprost wyrazili takie zamiary, op³acaj¹c wczeœniej sk³adki
cz³onkowskie na konto, a póŸniej,
spor¹ grup¹, pojawili siê na krótkim
walnym Œwiatowida, maj¹c podobne zamiary.
Zrobi³em ten wielki skrót z 12letniej historii Œwiatowida, by pokazaæ, ¿e wielu z dzia³aczy starszego i
œredniego pokolenia ¿yje mitem,
w³aœnie takim, ¿e gdyby tylko oni
przejêli w³adzê, to... Zrobi³em to po
to, by umo¿liwiæ przeprowadzenie
jakiejœ refleksji nad tym mitem i po
wyci¹gniêciu wniosków umo¿liwiæ
poszukiwanie dróg naprawy tej ca³ej sytuacji. Bez przyjrzenia siê sobie nic nie zrobimy. Wielu zachowuje siê jak typowi alkoholicy – nigdy
w ¿yciu nie przyznaj¹ siê, ¿e s¹ ju¿
uzale¿nieni i potrzebuj¹ pomocy.
Otó¿ wielu dzia³aczy jest tak uzale¿niona od tego mitu w³asnej wielkoœci, ¿e nie s¹ w stanie dojrzeæ przyczyn problemów klubu. Na fa³szywe przyczyny bêd¹ fa³szywe recepty i nastêpne niepowodzenia.
PodejdŸmy do sprawy klasycznie: teza, analiza, synteza.
Teza oparta na powy¿szych faktach - Klub przez 12 lat nigdy nie
funkcjonowa³ dobrze. Pytanie – dlaczego. Trzeba przeprowadziæ analizê w poszukiwaniu b³êdów.
Analiza. Przez 12 lat zmieni³o
siê oko³o 15 trenerów. Trenowali
chyba wszyscy spoœród dzia³aczy,
po kilka razy, którzy mogli i mieli
uprawnienia. Ka¿dy wiêc mia³ szansê, by pokazaæ, jakim jest wielkim
trenerem. Co pokazali? Trzeba uderzyæ siê w pierœ, ¿e niewiele. To co,
teraz przyjd¹ i poka¿¹?
Mo¿e i niektórzy by pokazali,
gdyby mieli wiêcej czasu i dano im
szansê. Kolejn¹ wiêc przyczyn¹ jest
zbyt czêsta zmiana trenerów. Dla
porównania – Sarmatê, który jest w
IV lidze, do sukcesów doprowadzi³
Tomasz Surma, pracuj¹c z zespo³em 10 lat!!! Wniosek – nie mo¿na
zmieniaæ trenerów jak rêkawiczki.
To niczemu nie s³u¿y.
Zmienia trenerów ka¿dorazowo
zarz¹d. Sk¹d tak czêste zmiany?
Moim zdaniem z wybuja³ych ambicji i strachu przed ocen¹. Kilka pora¿ek i zmienia siê trenera. Motywem nie bez znaczenia jest równie¿
interes kilku trenerów, którzy szukaj¹ sposobu na dorobienie do pensji. Jednak silny zarz¹d nie powinien ulegaæ ¿adnej z tych opcji.
Mitem s¹ wielkie osi¹gniêcia
wielu dzia³aczy w klubie, gdy¿ jak
pokaza³em na przyk³adach, wiêkszoœæ zarz¹dów koñczy³a swoj¹ kadencjê przed czasem, sk³adaj¹c rezygnacjê. Kilka razy zdarzy³o siê, ¿e

na walnych nie by³o kworum i nie
by³o chêtnych do zarz¹du, który
wybierano dopiero w drugiej turze.
Gdzie wówczas byli ci doœwiadczeni odpowiedzialni dzia³acze, którzy
teraz hurmem szturmuj¹ okopy
obecnego zarz¹du? Trzeba do lamusa od³o¿yæ wspomnienia o dzia³alnoœci z lat 60. i 70., bo by³a inna
rzeczywistoœæ. Dzisiaj trzeba poruszaæ siê w takiej, jaka jest.
By dokonywaæ zmian, potrzebna jest jakaœ wizja dobrze urz¹dzonego klubu. Podam przyk³ad takiego klubu i nic nowego przecie¿ nie
stwierdzê. Takim urz¹dzonym klubem jest Sarmata. Wizja urz¹dzenia
sprowadza siê do kilku prostych
spraw: zasada piramidy treningowej, o której wspomina³ wy¿ej Zdzis³aw Bogdanowicz, czyli wychowankowie. Rzetelna praca od
trampkarzy, przez juniorów, po seniorów, co tworzy stabilnoœæ pi³karsk¹ i umo¿liwia p³ynn¹ wymianê
pokoleniow¹. Klub: rzecznik prasowy, spiker, klub kibica, w Dobrej
nagrali nawet w³asny hymn klubowy, a klub zaj¹³ pierwsze miejsce w
ankiecie Ligowca.pl. Tu widaæ pracê tak¿e poza pi³k¹. S¹ uroczyste
po¿egnania seniorów, klubowe bale
na zakoñczenie sezonu. Maj¹ wyremontowany stadion i nowy budynek
klubowy. Prawda, ¿e proste.
Pytanie – dlaczego nie ma tego
w £obzie. Przecie¿ ka¿dy z dotychczasowych dzia³aczy móg³ taki
klub zbudowaæ. Dlaczego w £obzie
nie dzia³a ani jeden element z tej
uk³adanki? Chcia³bym us³yszeæ odpowiedzi na ten temat. Trzeba postawiæ sobie pytanie – co jest, ¿e im
siê udaje, a nam nie, w czym tkwi
przyczyna. W kasie? W strukturze,
w zarz¹dzaniu? A mo¿e w nas, naszych charakterach, ambicjach, pazernoœci, mitomanii? Ka¿dy element trzeba przejrzeæ i siê nad nim
zastanowiæ.
Nie wiem, co bêdzie z m³odym
zarz¹dem i klubem. Mo¿e Œwiatowid bêdzie graæ w okrêgówce, a
mo¿e zniknie z mapy pi³karskiej, ale
nikt, oprócz was, nie chce powrotu
do starego modelu. Zrozumia³em to,
gdy na ostatnim walnym w gronie
„kumpli” pojawi³ siê facet skazany
za kradzie¿ i drugi, który niedawno
wtoczy³ siê na stadion pijany jak
bela z dwoma innymi zalanymi w
sztok dzia³aczami. Czas takiego
dzia³aczenia min¹³. Je¿eli sami nie
potraficie zrobiæ porz¹dku, to zrobi¹ go za was m³odzi. A burmistrza
oceni¹ wyborcy. Sport to kszta³cenie i wychowywanie m³odych ludzi,
a nie zaspokajanie pró¿noœci i chorych ambicji.
Kazimierz Rynkiewicz
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Komunie œw. w £obzie
Pierwsza Komunia
Œw. Karoliny

I Komunia Œw .Mateusza

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

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

I Komunia
Œwiêta
Natalii
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