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Reskie trojaczki
goœci³y na sesji
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INFORMACJE

Zmar³ Wies³aw Ma³yszek,
dziennikarz i wydawca
£OBEZ) Redakcja Nowego Tygodnika £obeskiego poinformowa³a, ¿e w miniony
pi¹tek, 19 paŸdziernika 2012
roku, w jednym ze szpitali
szczeciñskich, zmar³ Wies³aw Ma³yszek.

tygodnik ³obeski 23.10.2012 r.

Podczas
Wszystkich
Œwiêtych dro¿ej
(DOBRA) Od niedzieli do 2 listopada obowi¹zuj¹ stawki op³aty
targowej za: kwiaty, wieñce, stroiki,
znicze – 6 z³ m.kw. zajêtej powierzchni, natomiast inne towary –
5z³ m.kw. zajêtej powierzchni. op

Liceum dro¿sze
o prawie 300
tysiêcy z³otych

Mia³ 52 lata. Od 2005 r. by³ wydawc¹ i redaktorem naczelnym Nowego Tygodnika £obeskiego. Wczeœniej pracowa³ jako korespondent
³obeski w Gminie Pomorskiej, póŸniej zosta³ redaktorem naczelnym Tygodnika £obeskiego w Wydawnictwie Polska Prasa Pomorska. Po
odejœciu w 2005 roku za³o¿y³ w³asne
wydawnictwo i nowy tytu³.
Nabo¿eñstwo ¿a³obne zostanie
odprawione dzisiaj, 23 paŸdziernika,
o godz. 15.00 w kaplicy na cmentarzu
komunalnym w £obzie.
Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy szczerego wspó³czucia.
Redakcja

(£OBEZ) Koszty utrzymania
Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie zwiêkszy³y siê w
porównaniu do roku poprzedniego o
286.783 z³. W tym roku ca³kowity
koszt utrzymania placówki wyniós³
3.255.284 z³, z czego ponad 2,5
miliona z³ zosta³o przeznaczone na
koszty kszta³cenia/dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, natomiast utrzymanie
budynku kosztowa³o 708.247 tys.
z³. W porównaniu do poprzedniego
roku koszt utrzymania obiektu
wzrós³ o 1425 z³, wzrost nast¹pi³
wiêc g³ównie w p³acach.
MM

XX sesja w Wêgorzynie

Ustal¹ wysokoœæ podatków i op³at
(WÊGORZYNO) Radni wêgorzyñscy zbior¹ siê na obradach
w czwartek, 25 paŸdziernika, o
godz. 16.30, w urzêdzie miejskim
w Wêgorzynie.

List do redakcji

Na pocz¹tku sesji odbêdzie siê
wrêczenie aktów nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela

mianowanego. Nastêpnie radni
bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i
zapytania. Bêd¹ informacje: o stanie oœwiaty, oœwiadczeniach maj¹tkowych i pracy burmistrza. W bloku
uchwa³odawczym – ustalenie nowych stawek podatków od nieruchomoœci i œrodków transportowych oraz wysokoœci op³aty targo-

wej. Jest projekt uchwa³y o odbieraniu odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których
nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne.
Posiedzenie komisji: Bud¿etowo-Gospodarczej i Spo³ecznoOœwiatowej dzisiaj, 23 paŸdziernika o godz. 14.
(r)

Oczekujê przeprosin

W dniu 6 paŸdziernika
oko³o godziny 19.30 wysiad³em z samochodu, na placu 3
Marca po powrocie z meczu,
który graliœmy w Radowie
Ma³ym z dru¿yn¹ Oldboi.
Kolega wysadzi³ nas naprzeciw sklepu nocnego „Tanie
Faje”. W drodze do £obza
wypi³em piwo. W rêku trzyma³em pust¹ butelkê po piwie, któr¹
zamierza³em wyrzuciæ do kosza,
¿eby nie œmieciæ w samochodzie.
Gdy butelkê wyrzuci³em do kosza,
razem z koleg¹ ruszyliœmy piechot¹
do domu w stronê Urzêdu Miejskiego, ulic¹ Niepodleg³oœci. Na wysokoœci pasów dla pieszych, czyli przy
zak³adzie fryzjerskim, dopadli nas
policjanci. Zauwa¿y³em ich w momencie, gdy zaczêli mnie na si³ê ci¹gn¹æ do radiowozu.

Bardzo prosi³em m³odych policjantów, ¿eby mnie nie szarpali. Po
pierwsze nie wiedzia³em o co chodzi, po drugie mówi³em im, ¿e pójdê
sam do radiowozu. Mimo, i¿ nie stawia³em ¿adnego oporu, oni nadal
ci¹gnêli mnie, jak bandytê.
Przez ca³¹ drogê do radiowozu
policjanci robili przedstawienie
przed zgromadzeniem ludzi oraz
szarpi¹c mnie i popychaj¹c wci¹gnêli mnie do radiowozu. Gdy znaleŸliœmy siê w radiowozie jeden z
policjantów bez ¿adnego powodu
uderzy³ mnie w twarz z otwartej
d³oni. Dopiero po tym zdarzeniu
us³ysza³em, ¿ebym wsiada³ do radiowozu i nie dyskutowa³, chocia¿
ju¿ tam by³em, a po drodze jedynymi s³owami jakie wypowiada³em
by³a proœba o to, ¿eby traktowali
mnie normalnie.

Je¿eli w pañstwie prawa, jakim
niby jest Polska, za trzymanie butelki
po piwie lub nawet picie piwa jest powodem, ¿eby cz³owieka upodliæ, to
gratulujê takiej w³adzy. Przestrzegam i uczulam mieszkañców £obza
na policjê, szczególnie tych najm³odszych s³u¿b¹. Od tego zdarzenia nie
ufam policji i czujê z ich strony zagro¿enie. Celowo upubliczniam ca³e zdarzenie, ¿eby pospolity obywatel uwa¿a³ w tym mieœcie i broñ Bo¿e nie trzyma³ butelki w rêku, nawet pustej bo zostanie potraktowany jak najwiêkszy
przestêpca. ¯¹dam przeprosin ze strony policjantów. W przeciwnym razie
za³o¿ê im sprawê z powództwa cywilnego, a œwiadków zdarzenia by³o kilku. Nie chcê ¿adnych gratyfikacji finansowych, oczekujê tylko jednego:
„Przepraszam”.
Dane do wiadomoœci redakcji
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Reskie trojaczki honorowymi goœæmi
(RESKO). Pi¹tkowa sesja
Rady Miejskiej by³a
niezwykle uroczysta,
ale przy tym pe³na ciep³a
i uœmiechów, a to za
spraw¹ niezwyk³ych
goœci: Zuzi (najstarszej),
Wiktora i Hani
(najm³odszej) czyli
trojaczków z Reska, które
w tym dniu koñczy³y swój
pierwszy miesi¹c ¿ycia.
Najm³odsi uczestnicy sesji spali
spokojnie w noside³kach ustawionych na specjalnie przygotowanym
stole. Obok, jako prezent od mieszkañców gminy, ustawiono trzyosobowy wózek dla trojaczków oraz noside³ka. Nie przeszkadza³ im nie tylko szum, towarzysz¹cy obradom,
przemówienia wyg³aszane przez mikrofon, ale i brawa. Rodzice: Joanna
i Pawe³ Filipek czuwali nad swoimi
najm³odszymi pociechami przy stole. Prócz trojaczków maj¹ oni jeszcze dwie starsze córki.
- Myœlê, ¿e bêdê wyrazicielem
mieszkañców naszej gminy. Sk³a-

dam gratulacje z okazji tak wspania³ego, powiedzia³bym - cudownego
wydarzenia. Wszyscy jesteœmy
szczêœliwi, ¿e w naszym mieœcie
bêd¹ chowa³y siê trojaczki. Jestem
pewien, ¿e wszyscy, jak tu siedzimy,
do³o¿ymy wszelkich starañ, aby
¿y³o siê im w tym mieœcie jak najlepiej. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wychowywanie dzieci to napotykanie
przez ca³y czas wielu trudnoœci, w
waszym przypadku mog¹ byæ one
potrójne, wiêc tym wiêksza nasza
odpowiedzialnoœæ, by was wspomagaæ. Na pocz¹tek postanowiliœmy,
¿e pomo¿emy pokonaæ wam problemy komunikacyjne. Wózek jest prezentem mieszkañców naszej gminy
dla was. ¯yczê, aby ca³a trójka chowa³a siê w zdrowiu i ¿eby by³a taka
grzeczna jak dzisiaj. ¯yczê pañstwu
wszystkiego najlepszego – powiedzia³ burmistrz gminy Resko Arkadiusz Czerwiñski.
G³os zabra³ równie¿ wicestarosta Jan Zdanowicz.
- 2012 rok jest rokiem szczególnym. Jest to rok, w którym obchodzimy jubileusz dziesiêciolecia powiatu ³obeskiego. I kiedy w styczniu
zastanawialiœmy siê z kim mo¿emy
razem œwiêtowaæ, szuka³em na-

Sesja w starostwie

szych rówieœników, czyli dzieci,
które urodzi³y siê dok³adnie dziesiêæ lata temu, 1 stycznia 2002 roku.
Jak myœlicie, ile osób znalaz³em?
Trzy. To chyba znak dla Reska i dla
naszego powiatu, ¿e niebawem bêd¹
trojaczki. Mamy paŸdziernik, a one
maj¹ miesi¹c. Szanowni rodzice,
serdecznie wam gratulujê i ¿yczê,
¿ebyœcie wychowali tych m³odych
ludzi na dobrych, wspania³ych,
uczciwych, rzetelnych obywateli
naszego powiatu i naszego miasta. I
¿eby zawsze tak cichutko spa³y,
¿yczê równie¿ im dobrego apetytu i

zdrowia – powiedzia³ wicestarosta
Zdanowicz.
W prezencie trochê
przydatnych podarunków
W ci¹gu pierwszego miesi¹ca
rodzice zu¿yli 720 pieluch. Wynika z tego, ¿e dziennie ka¿de dziecko by³o przewijane œrednio po
osiem razy, czyli statystycznie jedno przewijanie co godzinê w ci¹gu
dnia. Mo¿e w³aœnie dlatego p. Filipek otrzymali wœród podarków
bardzo praktyczne pampersy dla
swoich trojaczków.
MM

Spotkania
w szpitalu nie bêdzie Wicedyrektorzy Zespo³u
(POWIAT). Sesja Rady Powiatu w £obzie odbêdzie siê 25
paŸdziernika o godz. 16.00. Nie
odbêdzie siê natomiast, planowane wczeœniej, spotkanie w reskim
szpitalu.
W zwi¹zku z faktem, ¿e czêœæ
radnych powiatowych, radnych
miejskich z Reska oraz mieszkañcy
powiatu maj¹ w¹tpliwoœci i zastrze¿enia co do kierunków i sposobów
dzia³ania szpitala w Resku to w³a-

œnie tam mia³o odbyæ spotkanie zaplanowane na 23 paŸdziernika o
godz. 15.00.
O godz. 16.00 z kolei mia³o odbyæ siê wspólne posiedzenie Komisji w Domu Spo³ecznym w Resku.
Wyjazd do Reska zosta³ jednak
przesuniêty w czasie, w zwi¹zku z
czym wspólne posiedzenie komisji
odbêdzie siê w siedzibie starostwa w
£obzie o godz. 15.00. Godzinê póŸniej rozpocznie siê sesja Rady Powiatu.
MM

Szkó³ w Resku

Bêd¹ wybory so³tysa
(DALNO, gm. £obez). W tym
so³ectwie mieszkañców czekaj¹
wybory uzupe³niaj¹ce na nowego
so³tysa. Dotychczasowa so³tys
Gra¿yna M¹draszek z³o¿y³a rezygnacjê z pe³nienia tej funkcji.
17 wrzeœnia so³tys so³ectwa
Dalno Gra¿yna M¹draszek z³o¿y³a
rezygnacjê z przyczyn osobistych z

pe³nienia funkcji so³tysa. Podczas
najbli¿szej sesji Rady Miejskiej radni uchwal¹ termin i zasady przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa w so³ectwie Dalno.
Wstêpna data wyborów uzupe³niaj¹cych okreœlona jest na 13 listopada 2012 r. Czy ta data pozostanie
oka¿e siê podczas sesji, która odbêdzie siê 31 bm. o godz. 9.00. MM

(RESKO). Podczas sesji Rady
Miejskiej dyrektor Zespo³u Szkó³
w Resku Dariusz Siemasz przedstawi³ zebranym uczestnikom wicedyrektorów, których wybra³ na
swoich zastêpców. Zostali nimi
Agata Popielarz i Jaros³aw Kajma.
MM
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PRZEZWAJANIE SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH DO 100 KW.
NAPRAWA I REGENERACJA POMP G£ÊBINOWYCH.
PRACE CH£ODNICZE I KLIMATYZACYJNE.
ZAK£AD ELEKTROMECHANICZNY, NOWOGARD,
UL. BOH. WARSZAWY 32, tel. 601-577-724

Biuro Og³oszeñ Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
CMYK
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Zwiêksz¹ siê op³aty za œmieci, zmniejszy
iloœæ odpadów w lasach
(RESKO). Od lipca przysz³ego roku wchodzi w ¿ycie tzw. ustawa œmieciowa. Oznacza to, ¿e najpóŸniej od tego momentu powinny obowi¹zywaæ nowe zasady
op³aty za œmieci. Jednak ju¿ teraz
radni miejscy przyjêli uchwa³y
m.in. z okreœleniem wysokoœci
op³at.
W nowym systemie op³at za
œmieci stawka miesiêczna za jednego mieszkañca wynosiæ bêdzie
20,90 z³ miesiêcznie, natomiast
stawkê op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, je¿eli odpady komunalne zbierane s¹ i odbierane w sposób selektywny - 12,80 z³
miesiêcznie.
Tak wysokie stawki, to ogromne
obci¹¿enie dla bud¿etów domowych, w szczególnoœci w rodzinach
wielodzietnych i z niskimi dochodami. Z tego te¿ powodu gmina bêdzie
szuka³a mo¿liwoœci wsparcia osób
najbardziej potrzebuj¹cych pomocy.
Nowy system rozliczania za
œmieci i wy¿sze stawki, to odpowiedŸ Rz¹du na wyrzucanie œmieci

do lasów, palenie ich itp. Teraz
wszyscy bêd¹ musieli p³aciæ, natomiast gmina bêdzie zobowi¹zana
odpady wszelkiego rodzaju odbieraæ i wyznaczaæ miejsca do selektywnej zbiórki.
Op³ata pobierana bêdzie miesiêcznie przez urz¹d, a nie jak dotychczas przez przedsiêbiorstwo, z
którym mieszkañcy indywidualnie
podpisuj¹ umowy i w³aœciwie tylko
ci, którzy chc¹. Pozostali nie ponosz¹ ¿adnych konsekwencji za
brak pojemnika na œmieci. W nowym systemie za brak op³at bêd¹
kary.
Pierwsze uchwa³y w sprawie
wdro¿enia nowego systemu s¹ ju¿
podjête. Nie oznacza to jednak ich
wejœcie w ¿ycie. To na razie przygotowanie siê do novum, które ma
obowi¹zywaæ w przysz³ym roku,
najpóŸniej od lipca. Przed magistratem jest opracowanie kolejnych
uchwa³ m.in. regulamin utrzymania
czystoœci, a tak¿e zasady odbioru i
odp³atnoœci za œmieci w nieruchomoœciach niezamieszka³ych (np.
urzêdy, szko³y, sklepy). Dlaczego

Woda z bagien?
(WÊGORZYNO). Problem
jakoœci wody co jakiœ czas daje o
sobie znaæ. Niektórzy so³tysi, aby
udowodniæ swoje racje, przynosili na obrady sesji pojemniki wype³nione brunatn¹ ciecz¹. Czy
jakoœæ wody, za któr¹ p³aci siê
wszak niema³e pieni¹dze, poprawi siê?
Dobra woda to taka, jak¹ pije siê
ze smakiem. Co jednak, gdy z kranu
p³ynie woda zabarwiona, a po podgrzaniu zwyczajnie œmierdzi? Tak¹
wodê maj¹ mieszkañcy tzw. zatorza
w tym mieœcie. Woda dostarczana
jest z ujêcia w Goœcis³awiu. Ten
problem zg³asza³a radna Barbara
Pietrusz, jeszcze podczas sesji
sierpniowej.
- Otó¿ na komisji dowiedzia³am
siê, ¿e wodê pijemy z ujêcia Goœcis³awia, ponoæ z bagien. Bagienna
woda jest zdrowa, ale mieszkañcy
takiej nie chc¹ – mówi³a wówczas.
Sekretarz gminy Marta Banasik
wyjaœni³a, ¿e operator uzna³, i¿ najw³aœciwszym rozwi¹zaniem bêdzie
prze³¹czenie „zatorza” do Goœcis³awia z racji tego, ¿e obecnie na suwie
nie ma zbiornika wyrównawczego,

który zapewni³by wodê w wystarczaj¹cej iloœci dla ca³ego miasta.
Og³aszaj¹c przetarg na aglomeracjê by³o za³o¿one zaprojektowanie i wykonanie zbiornika wyrównawczego. Umowa jednak zosta³a
podzielona na dwa etapy. Zbiornik
wyrównawczy na stacji uzdatniania
wszed³ w etap drugi, który jest dopiero projektowany.
Jednak nie tylko na zatorzu
woda nie jest najlepsza jakoœciowo.
W Kraœniku, jak poinformowa³a
so³tys, woda szczególnie po przegotowaniu œmierdzi, a na dnie pojawia
siê brudny osad. Mimo tego, zgodnie z analiz¹ przeprowadzon¹ przez
Wodoci¹gi, woda jest zdatna do picia i spe³nia normy. So³tys Lesiêcina
Zbigniew Bia³ek zwróci³ uwagê, ¿e
w wodzie jest zbyt du¿o œrodków
chemicznych i zapowiedzia³, ¿e
przedstawi inne badania, bowiem
woda po przegotowaniu nie nadaje
siê do picia.
Na pytanie so³tysa Lesiêcina o
przy³¹cze z Sielska zainteresowani
otrzymali odpowiedŸ, ¿e jest aktualizowany projekt z 1996 roku. Na
ten cel gmina bêdzie staraæ siê o
dotacjê zewnêtrzn¹.
MM

wiêc ju¿ teraz przyst¹piono do prac?
OdpowiedŸ jest prosta. Prawo lokalne w tej sprawie musi zostaæ
uchwalone do koñca roku. Ka¿d¹ z
uchwa³ sprawdza nadzór wojewody,
a to trwa, uchwa³y wchodz¹ w ¿ycie
dopiero po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa zachodniopomorskiego.
Im wiêc szybciej przyst¹pi siê do
tego trudnego zadania tym wiêcej
czasu na dopracowanie uchwa³.
Obecnie trudno powiedzieæ,
kiedy nowe prawo i odp³atnoœci
wejd¹ w ¿ycie i zaczn¹ obowi¹zywaæ na terenie gminy Resko. Uzale¿nione jest to m.in. od terminu
oddania do u¿ytku wysypiska œmieci w S³ajsinie. Obecnie jest ono
otwierane i sprawdzane, jak d³ugo to
potrwa, nikt nie jest w stanie okreœliæ. Kolejn¹ kwesti¹ jest wy³onienie w drodze przetargu firmê, która
bêdzie odbiera³a œmieci z terenu
gminy.
Z pobranych op³at gmina pokrywaæ bêdzie koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmuj¹ m.in:

koszty odbioru, zbierania, transportu i prawid³owego przetworzenia
odpadów komunalnych, koszty obs³ugi administracyjnej systemu.
Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi zak³ada
okreœlenie stawek op³at niepowi¹zanych bezpoœrednio z iloœci¹ odpadów komunalnych odbieranych od
w³aœciciela nieruchomoœci. MM

40 tys. z³ na
remonty
(£OBEZ). Od 1 sierpnia do 30
wrzeœnia magistrat ³obeski w zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony œrodowiska wyda³
ponad 40 tys. z³ na roboty ogólnobudowlane remontowe w lokalach i budynkach komunalnych.
Z informacji przedstawionej
przez burmistrza wynika, ¿e w ostatnich dwóch miesi¹cach na prace
remontowe w budynkach i lokalach
komunalnych, wykonanie prac w
zakresie w³asnym (konserwacja
bie¿¹ca), zakup materia³ów, narzêdzi, w £obzie ul. Niepodleg³oœci 42,
62, Ogrodowa 8, Szkolna 6 oraz w
Wysiedlu 29, Zajezierzu 38, Rynowie 24, Karwowie 21 wydano
³¹cznie 11.685,27 z³, natomiast na
wymianê okien w lokalach komunalnych (14 sztuk), drzwi (1 sztuka)
10.250 z³.
Na roboty elektryczne (awarie)
w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 62,
Szkolna 6, Komuny Paryskiej 2;
w miejscowoœciach: Suliszewice 11
i 22, Rynowie 24, Wysiedlu 23 ³¹cznie 1.506,71 z³.

Na roboty hydrauliczne (awarie)
w £obzie w lokalach przy ul. Niepodleg³oœci 58, Rapackiego 12,
Kraszewskiego 32, Szkolnej 6 oraz
w Prusinowie 3 wydatkowano
2.800,61 z³.
Roboty zduñskie w lokalach w
£obzie przy ul. Komuny Paryskiej
8 oraz w Rynowo 24 (postawienie
nowego i przestawienie starego pieca) kosztowa³y 4.607 z³.
Wywóz odpadów komunalnych
z lokali w £obzie przy ul. Szkolnej
6, Ogrodowej 2, Sienkiewicza 4
oraz z Rynowa 24/3 wydano w sumie 3.085 z³. Za us³ugi kominiarskie
zap³acono 108 z³.
Kolejne pieni¹dze, zgodnie ze
sprawozdaniem burmistrza, wydano w Rynowie 27, £obzie przy ul.
Kwiatowej 12 oraz Koœciuszki 18 i
19 (rozbiórka œcian gorzelni, zabezpieczenie pomieszczenia po
sk³adzie opa³u, uszczelnienie odwodnieñ dachu) w kwocie 6.581,02
z³.
£¹cznie na prace remontowo budowlane z kasy gminnej wydatkowano 40.596,86 z³.
MM
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Dla kogo internet za darmo?
(WÊGORZYNO). Budowa
infrastruktury transmisji
danych dla miasta
i gminy Wêgorzyno,
mimo i¿ jest w trakcie
realizacji, nadal
wzbudza wiele pytañ
i w¹tpliwoœci.
Szczególnie rodz¹ siê
pytania komu ma s³u¿yæ
ta wielomilionowa
inwestycja i co zwyk³y
mieszkaniec gminy
bêdzie z tego mia³.
Budowa szerokopasmowej sieci
internetowej dla gminy Wêgorzyno
obecnie jest w fazie projektowania.
Wykonawca - Warszawskie Towarzystwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. ma za zadanie zaprojektowaæ i wybudowaæ sieæ do sierpnia
przysz³ego roku. Ale nie zawsze.
Zazwyczaj na tym koñczy siê
zadanie wykonawcy, zleceniodawca przed przetargiem doskonale wie
po co i dla kogo zadanie wykonuje
oraz za co p³aci. W³adz¹ uchwa³odawcza jest rada Gminy i to ona
powinna nadawaæ kierunek rozwoju dla swojego terenu, a burmistrz
ma uchwa³y wykonywaæ. Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej w
obradach uczestniczy³ zarówno
przedstawiciel wykonawcy wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Robót Telekomunikacyjnych
S.A. Ryszard Chojnacki oraz in¿ynier kontraktu, nadzoruj¹cy proces
inwestycji S³awomir Florczak reprezentuj¹cy przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycji ze Stargardu Szczeciñskiego (na zdjêciu).
Wartoœæ inwestycji potocznie
nazywanej œwiat³owodami opiewa
na wartoœæ w wysokoœci ponad 7
milionów z³. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 5,3 miliona z³ – ale po realizacji zadania.
Radna Barbara Pietrusz dopytywa³a co ta inwestycja przyniesie
gminie w przysz³oœci, jakie gmina
bêdzie mia³a z tego korzyœci i co
bêdzie mia³ z tego przeciêtny Kowalski. Wyrazi³a równie¿ swoje
obawy dotycz¹ce terminu zakoñczenia zadania. Te stara³ siê rozwiaæ
sam wykonawca wskazuj¹c, ¿e
przed³u¿anie prac wp³ywa przede
wszystkim na niekorzyœæ firmy.
- Firma pracuje dla zysku. Przed³u¿anie inwestycji powoduje, ¿e te
zyski s¹ mniejsze, albo nie ma ich w
ogóle. Z dotychczasowych moich
doœwiadczeñ, a zbudowaliœmy doœæ
du¿o kilometrów œwiat³owodów i

sieci czas, który jest u pañstwa, jest
czasem wystarczaj¹cym, aby inwestycjê oddaæ dobrze i w terminie.
Mamy pozyskane wszystkie mapy,
posiadamy praktycznie 99 proc.
zgód w³aœcicieli terenu, to co z regu³y jest najtrudniejsz¹ spraw¹ w procesie projektowym. Jesteœmy ju¿
jakby poza etapem, koñczymy opracowania operatów wodno-prawnych, cykl zatwierdzenia takich
operatów to oko³o 6 tygodni, koñczymy uzgodnienia z kolej¹, w tej
chwili s¹ przygotowywane wnioski
dla urzêdu, po to, ¿eby mo¿na by³o
podpisaæ stosowne porozumienia z
energetyk¹ lokaln¹. Spodziewamy
siê, ¿e pierwsze projekty zostan¹
zg³oszone w grudniu a ostatnie z
terminem do koñca marca, byæ mo¿e
wczeœniej. Nie lubiê rzucaæ s³ów na
wiatr, ca³y czas pracujemy, aby tê
inwestycjê skróciæ, bo dla nas krótszy okres realizacji inwestycji to jest
lepszy wynik i mo¿na braæ siê za
kolejn¹. Zakoñczenie inwestycji
planowane jest na sierpieñ przysz³ego roku.– powiedzia³ wykonawca.
Zabezpieczeniem gminy dla terminowego zakoñczenia prac jest
umowa, w której przewidziane s¹
ró¿nego rodzaju kary za niezachowanie terminu. Odpowiedzi na pytanie o celowoœæ budowy sieci odpowiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska.
- Mieszkaniec gminy bêdzie
mia³ swobodny dostêp do internetu,
bêdzie móg³ korzystaæ za darmo z
ograniczonej, minimalnej wielkoœci
przesy³anych danych. Bêd¹ na terenie gminy punkty dostêpu hotspotu.
Gmina Wêgorzyno, posiadaj¹c ca³¹
siec œwiat³owodów, bêdzie mog³a
skorzystaæ z wiêkszoœci dobrodziejstw, jakie postêp nam dostarcza. Przyk³adowo pacjent chory na
serce bêdzie móg³ byæ diagnozowany w Wêgorzynie – tutaj zostanie
pod³¹czony do urz¹dzeñ, a odczyty
bêd¹ przesy³ane w tym samym, rzeczywistym czasie, do lekarza. Dziêki temu bêdzie móg³ od razu postawiæ diagnozê. To jest naprawdê
przysz³oœciowy temat. Œwiat³owody s¹ zaprojektowane z nadwy¿k¹.
Bêdzie to sieæ szkieletowa, to kanalizacja œwiat³owodów, czyli rury
u³o¿one w ziemi, jeœli coœ siê mo¿e
zmieniæ to zawsze wnêtrze tych rur
mo¿na wymieniæ – powiedzia³a burmistrz.
Dodatkowych informacji dotycz¹cych celowoœci budowy sieci
udzieli³ wykonawca. Wyjaœni³, ¿e
jest to inwestycja za pieni¹dze unijne w ramach pomocy publicznej.
Pomoc taka skierowana jest w rejony, gdzie komercyjni operatorzy
niechêtnie buduj¹ swoje sieci.

- Moglibyœcie byæ takim punktem na mapie, gdzie telefon by³by
tak jak za dawnych czasów, pos³ugiwalibyœcie siê tylko komórkami.
Procedura pos³ugiwania siê ze œwiatem by³aby bardzo ograniczona i
uproszczona. Jednoczeœnie konsekwencj¹ pomocy publicznej jest to,
¿e na pañstwu spoczywa obowi¹zek, ¿eby to przeprowadziæ. Jest to
sieæ nowoczesna, ponadczasowa,
œwiat³owody zapewniaj¹ na dzisiaj
nieograniczone mo¿liwoœci transmisyjne. One bêd¹ sprawne dziœ, za
10 lat i myœlê, ¿e za 30 lat równie¿.
Po drugie inwestycja, która tutaj
zostanie to inwestycja, któr¹ za jakiœ
czas zainteresuj¹ siê komercyjni
operatorzy. To mo¿e byæ w przysz³ym czasie dla pañstwa dodatkowy dochód w bud¿ecie, poniewa¿
to, co nie op³aca siê komercyjnemu
operatorowi, gdy musia³by ponieœæ
nak³ady finansowe na budowê sieci,
mo¿e byæ korzystne w momencie,
kiedy bêdzie móg³ czêœæ zasobów
sieci wydzier¿awiæ. To jest coœ, za
co zap³acicie 15 proc. Nikt inny nie
ma takiej mo¿liwoœci, ¿aden operator komercyjny. On musi wy³o¿yæ
100 proc. My w tej chwili koñczymy
realizacjê jednej z gmin ko³o Bia³egostoku, budujemy sieæ o d³ugoœci
ponad 70 km œwiat³owodu i zapewniam pañstwa, ¿e dochodzimy w
rejony, w które za 200 lat ¿aden
operator komercyjny nie dojdzie, to
s¹ trzy domy w odleg³oœci ponad 30
km od centrum gminy. Korzystanie
z pomocy unijnej, jeœli siê to tylko
udaje, jest zbawienne, inna kwestia
to sposób poprowadzenia inwestycji – doda³ inwestor.
Wyjaœni³ równie¿, na pytanie
radnej Jadwigi Kamiñskiej, ¿e
sprzêt aktywny na dzieñ zaprojektowania i wstawienia bêdzie sprzêtem
najnowoczeœniejszym, jednak postêp w tej dziedzinie jest tak ogromny, ¿e za jakiœ czas na rynku pojawi

siê coœ nowszego. Zapewni³ jednak,
¿e z nadwy¿k¹ bêdzie spe³nia³ to, co
zosta³o za³o¿one w celach zadania.
Równie¿ in¿ynier kontraktu
uspokaja³, ¿e mieszkañcy gminy nie
powinni mieæ powodów do zmartwieñ, albowiem w swoim zespole
posiada fachowca z dziedziny telekomunikacji, który bêdzie odpowiada³ za realizacjê zadania. Posiada równie¿ szerokie doœwiadczenie
w zakresie rozliczania inwestycji z
udzia³em œrodków zewnêtrznych.
Na terenie gminy za³o¿onych
jest 27 hotspotów, w ka¿dym so³ectwie jeden. Ich lokalizacja jest tak
dobrana, aby z punktu widzenia planowania radiowego, ich zasiêg by
obejmowa³ jak najwiêksz¹ powierzchniê. W tych punktach oraz
w ich zasiêgu dostêp do internetu
bêdzie darmowy. Darmowy bêdzie
równie¿ w œwietlicach, szko³ach,
przedszkolu, OSP i policji. Darmowa siec mo¿e byæ równie¿ dostêpna
dla osób nie spe³niaj¹cych kryteriów socjalnych, czyli najbiedniejszych oraz niepe³nosprawni. Ma
byæ te¿ narzêdziem do wykorzystania przez komercyjnych operatorów
sieci, dziêki czemu dostêp do internetu mog¹ mieæ mieszkañcy z odleg³ych miejscowoœci i przysió³ków,
do których komercyjny dostawca
nigdy sieci nie wybudowa³by.
- Kwestia za³o¿enia monitoringu
w gminie to kwestia urz¹dzeñ typu
kamery z nagrywaniem i przesy³anie danych œwiat³owodem do jednego zbiorczego punktu i odbiór tych
informacji bezpoœrednio na policji.
Ka¿dy punkt takiego monitoringu to
koszt 3 tys. z³. Jeœli uda³oby siê znaleŸæ pieni¹dze i tam, gdzie bêdzie
zakoñczenie œwiat³owodów, do³o¿yæ jeszcze po 3 tysi¹ce z³, plus urz¹dzenie, które to magazynuje i serwer,
to mielibyœmy za³atwion¹ sprawê
monitoringu w gminie – powiedzia³a
burmistrz KuŸmiñska.
MM
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Budowa zbiornika Nowe obwody
przesuniêta
na kolejny rok
(DOBRA). Do koñca wrzeœnia
bie¿¹cego roku ka¿da gmina musia³a podj¹æ uchwa³ê okreœlaj¹ca
obwody do g³osowania.
Radni Rady Miejskiej w Dobrej
uchwalili trzy: obwód I obejmuje
miasto Dobra, obwód drugi - so³ectwa: Tucze, Dobropole, Grzêzno,

(£OBEZ). Pod koniec sierpnia
zosta³ uniewa¿niony przetarg na
budowê zbiornika retencyjnego
przy ul. H. Sawickiej w £obzie.
Czy to oznacza, ¿e z planów nic nie
bêdzie?
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Schemat II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, w ramach
przyznanej alokacji dla Województwa Zachodniopomorskiego.
W zwi¹zku z uniewa¿nieniem
przetargu w sierpniu Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie przewiduje ponowne przeprowadzenie
przetargu do koñca tego roku. Kwota przeznaczona na wykonanie zadania wynios³a trochê ponad milion,
natomiast najni¿sza oferta przewy¿sza³a j¹ o ponad 170 tys. z³.
W odpowiedzi na pytanie, czy
ZZMiUW zamierza kontynuowaæ
zadanie, otrzymaliœmy odpowiedŸ

dyrektora ZZMiUW w Szczecinie
Tomasza P³owensa, ¿e tak. Aby jednak móc tego dokonaæ, Zarz¹d
podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie dodatkowych œrodków na
budowê zbiornika retencyjnego w
£obzie. To trochê potrwa, wiêc budowa zbiornika przesuwa siê o kolejny rok. MM

Sesja w £obzie
(£OBEZ). W ostatnim dniu
paŸdziernika o godz. 9.00 rozpoczn¹ siê obrady Rady Miejskiej
w £obzie.
Podczas sesji radnym zostan¹
przed³o¿one uchwa³y m.in. w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2013

Policjanci zatrzymali z³odzi
elementów torowiska
(£OBEZ) W czwartek ³obescy
mundurowi, wykonuj¹c czynnoœci operacyjne, zatrzymali trzech
mieszkañców gminy £obez, którzy na nieczynnej linii kolejowej
pomiêdzy Worowem i Klêpnic¹
demontowali elementy torów kolejowych.
Na miejscu policjanci zatrzymali 30 letniego mê¿czyznê, przy którym znajdowa³y siê metalowe pod-

B³¹dkowo, obwód trzeci: Wrzeœno,
Anielino, Wojtaszyce i Krzemienna. Sta³y obwód g³osowania powinien obejmowaæ od 500 do 3 000
mieszkañców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód mo¿e obejmowaæ
mniejsz¹ liczbê mieszkañców. MM

k³ady, nakrêtki oraz œruby. Przy zatrzymanym znalezi tak¿e narzêdzia
do demonta¿u torów. W trakcie wykonywania dalszych czynnoœci policjanci zatrzymali pozosta³ych
dwóch sprawców – 26 i 20 letniego
mieszkañca gminy £obez.
Wszyscy trzej mê¿czyŸni us³yszeli zarzut usi³owania dokonania
kradzie¿y, do którego to zarzutu
przyznali siê. Za pope³nione przestêpstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

rok, w sprawie przyjêcia koncepcji
rozwoju sieci kanalizacyjnej i sposobu zagospodarowania œcieków na
terenach nieskanalizowanych gminy £obez, regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowê
zbiornika bezodp³ywowego oraz
przydomowej oczyszczalni œcieków
na terenie gminy, przejêcia obowi¹zku odbioru odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
na terenie gminy £obez niezamieszka³ych przez mieszkañców, na których powstaj¹ odpady komunalne.
Kolejny projekt uchwa³y okreœla
zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych
stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy £obez na rzecz najemców.
Radni zmieni¹ równie¿ sk³ad
osobowy komisji. Wynika to z koniecznoœci, bowiem 4 wrzeœnia
2012 roku radny Marcin Æwik³a z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia funkcji
przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Przewodnicz¹cy komisji
wybierany jest przez radê spoœród
radnych, w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. MM

A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg
W ostatnich dniach z ¿alem po¿egnaliœmy
naszych Sybiraków

Kazimierza Warzochê
Adama Wielgusa
Stefana Wo³yñca
Rodzinie i bliskim szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Kieruj¹cy po spo¿yciu
14.10. br. w Wêgorzynie Rafa³
S., mieszkaniec gminy Wêgorzyno,
kierowa³ motorowerem w stanie po
spo¿yciu alkoholu – 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
15.10.br. na drodze Dobra Krzemienna Henryk K., mieszkaniec gminy Dobra, kierowa³ rowe-

rem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, z wynikiem – 1,18 mg/l,alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ukradli ule
W okresie od 11 do 15.10.2012
roku w Borkowie Wielkim nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y uli, powoduj¹c straty w ³¹cznej wysokoœci
3000 z³otych na szkodê mieszkañca
gminy Radowo Ma³e.
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Niskie wyniki nauczania – dlaczego?
(RESKO). Z informacji
na temat oœwiaty w
gminie Resko wynika,
¿e wiod¹c¹ przyczyn¹
niskich efektów
nauczania w reskiej
palcówce jest z³a
sytuacja materialna
rodzin oraz
eurosieroctwo.
Wprawdzie ubywa
w tej gminie szkó³,
zwiêksza siê za to
liczba nauczycieli.
W roku szkolnym 2011/2012 w
gminnym przedszkolu publicznym,
gimnazjum i szko³ach podstawowych
prowadzonych przez Gminê pracowa³o 131 nauczycieli oraz 61 pracowników administracji i obs³ugi.
W Punkcie Przedszkolnym przy
SP w Starogardzie £obeskim w roku
szkolnym 2010/11 by³o 2,28 etatów
roz³o¿onych na trzy osoby w tym
1,28 etatu podzielonych pomiêdzy
nauczycieli, kolejny etat przydzielono jednej osobie.
W nastêpnym roku w punkcie
przedszkolnym by³o 2,12 etatu podzielonych na 5 osób, w tym na
czterech nauczycieli przypad³o
1,12 etatu. Przy czym w roku szkolnym 2011/12 do punktu przedszkolnego uczêszcza³o 17 milusiñskich
(10 – 3.latków, 2 – czterolatków, 5 –
piêciolatków).
Ogólnie zatrudnienie w szko³ach w roku szkolnym 2011/12 wynosi³o 161,85 etatu podzielonych na
183 osoby, w tym na 121 nauczycieli przypada³o 106,78, z kolei 55,05
etatów zosta³o podzielonych pomiêdzy 62 osoby.
W nastêpnym roku ju¿ zwiêkszono zatrudnienie o dziewiêæ osób, ale
zmniejszono o jedn¹ spoza nauczycieli, czyli przyjêto 10 nauczycieli do
szkó³. I tak stworzono 166,97 etatów
(o 4,94 wiêcej), które podzielono
pomiêdzy 192 osoby. 111,72 etatów
podzielono pomiêdzy 131 nauczycieli. 55,25 etatów podzielono pomiêdzy 61 pracowników.
W szkole Podstawowej w Resku
liczba nauczycieli nie zmieni³a siê,
pozosta³a na poziomie 30 osób,
zmniejszono natomiast zatrudnienie poœród pracowników pozosta³ych. Zwiêkszono tez iloœæ etatów
dla nauczycieli z 40,58 na 41,31
(0,73 etatu).
W Szkole Podstawowej w £osoœnicy z 12,16 etatów zwiêkszono
zatrudnienie w roku nastêpnym na
13,15 etatu.

Która szko³a najlepsza?
Od 2007 roku prym wiod³a zlikwidowana ju¿ Szko³a Podstawowa
w £osoœnicy, prócz roku 2010, gdy
najwy¿sze wyniki w nauczaniu uzyska³a zlikwidowana SP w £abuniu
Wielkim. Placówka ta tylko raz mia³a najni¿sze wyniki - w roku 2003.
Od 2010 roku wysokie wyniki nauczania zaczê³a uzyskiwaæ równie¿
SP w £abuniu Wielkim, najni¿sze
wyniki spoœród wszystkich osi¹gnê³a w 2002 roku i w roku 2008. Szko³a Podstawowa w Resku z kolei najwy¿szymi wynikami mog³a poszczyciæ siê w latach 2003-4, 2007,
by w 2011 i 2012 osi¹gn¹æ najni¿sze
wyniki ze sprawdzianów poœród reskich placówek oœwiatowych.
Szko³a Podstawowa w Stargardzie z kolei najwy¿sze wyniki nauczania osi¹gnê³a w roku 2002, w
latach 2004-2007 osi¹ga³a najni¿sze wyniki w nauce.
W roku szkolnym 2011/2012
najwy¿sze wyniki ze sprawdzianu w
klasach VI szkó³ podstawowych
uzyska³a Szko³a Podstawowa w
£osoœnicy, najni¿sze – szko³a Podstawowa w Resku.
Zgodnie z tendencjami rozwojowymi szkó³ na terenie gmin ny Resko SP w Resku utrzymuje tendencjê spadkow¹. W Szkole Podstawowej imienia majora Henryka Sucharskiego w roku szkolnym 2011/
2012 do Sprawdzianu przyst¹pi³o
57 uczniów.
We wnioskach czytamy, ¿e sytuacja rodzinna i socjalno - bytowa
uczniów jest wa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na poziom osi¹gniêæ
dydaktycznych.
Struktura rodzin uczniów klas
szóstych by³a doœæ mocno zró¿nicowana. 3 uczniów tj. 5,26 proc. ogó³u
uczniów klas szóstych to pó³sieroty,
z których 2 wychowuj¹ siê w rodzinach zrekonstruowanych, a 1 w rodzinie zastêpczej. Samotnie przez
matkê lub ojca wychowywanych
by³o 2 uczniów klas szóstych tj. 3,5
proc., a w rodzinach zrekonstruowanych ¿y³o w sumie 13 uczniów

tj. 22,8 proc. Rodziny wielodzietne
(powy¿ej 3 dzieci) stanowi¹ 14
proc. ogó³u rodzin uczniów klas
szóstych. Z dalszych wniosków dowiadujemy siê, ¿e to bezrobocie jest
przyczyn¹ szeregu patologii i skutecznie ogranicza mo¿liwoœci rozwoju spo³eczeñstwa. D³ugookresowe bezrobocie ma wp³yw na ekonomiczn¹ i psychospo³eczn¹ sferê
¿ycia cz³owieka bezrobotnego oraz
jego rodzinê. Praca zawodowa rodziców stanowi sta³e Ÿród³o dochodów pozwalaj¹cych zaspokoiæ materialne potrzeby cz³onków rodziny.
Sta³y dochód pozwala na stworzenie poczucia bezpieczeñstwa ekonomicznego. Brak pracy powoduje
natomiast niepewnoœæ i frustracjê.
Problem bezrobocia w wysokim
stopniu dotyczy rodzin uczniów
klas szóstych.
Nie ma jednak nic na temat pracy z dzieckiem w domu ani wp³ywu
czytania dzieciom ksi¹¿ek w ich
pierwszych fazach rozwoju. Do
tego wystarcz¹ ksi¹¿ki wypo¿yczone z biblioteki bez ponoszenia kosztów finansowych. Mimo i¿ wskazuje siê, ¿e przyczyn¹ fiaska w wynikach nauczania jest bezrobocie,
spoœród trzech klas szóstych tylko w
dwóch rodzinach oboje rodziców
pozostawa³o bez pracy. Kwestia
bezrobotnych matek dotyczy³a ,3
uczniów (15 mam, natomiast do¿ywiania op³acanego przez opiekê
spo³eczn¹ korzysta³o 8,77 proc.
uczniów. Do szko³y w Resku doje¿d¿a³o codziennie 29,8 proc.
uczniów klas szóstych – co równie¿
wskazywano jako przyczynê s³abych wyników. Odsetek ten zwiêkszy³ siê zapewne po reorganizacji
sieci szkó³ w gminie.
Sporym problemem, na który
wskazuje placówka, jest eurosieroctwo, które dotknê³o a¿ 15,5 proc.
ogó³u uczniów klas szóstych. Z grupy tej 8 uczniów mieszka³o tymczasowo tylko z matk¹, a 1 uczeñ wychowywany by³ przez babciê. Migracja zarobkowa rodziców niekorzystnie wp³ywa na rozwój emocjo-

nalny dzieci i ich wyniki w nauce.
Innym problemem, który dotyka
uczniów klas szóstych jest problem
alkoholizmu w rodzinie. W rodzinach alkoholowych ¿y³o 2 uczniów
klas szóstych, z których jedna objêta by³a nadzorem kuratora s¹dowego. Kuratela s¹dowa sprawowana
jest równie¿ nad inn¹ rodzin¹ ucznia
klasy szóstej ze wzglêdu na niewydolnoœæ wychowawcz¹ rodziców.
Ogó³em 5,26 proc. uczniów klas
szóstych wychowa³o siê w rodzinach moralnie zagro¿onych, które
nie by³y w stanie zapewniæ dzieciom
prawid³owych warunków rozwoju
emocjonalnego i intelektualnego.
18 uczniów klas szóstych tj. 31,6
proc. posiada³o opiniê lub orzeczenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej. W grupie tej
znajdowa³o siê 2 uczniów posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze wzglêdu
na stan zdrowia. Uczniowie ci objêci byli specjalistycznym wsparciem
placówek zajmuj¹cych siê zdrowiem psychicznym dzieci i m³odzie¿y. 5 uczniów tj. 8,77 proc. posiada³o opiniê o dostosowaniu wymagañ edukacyjnych do indywidualnych mo¿liwoœci psychofizycznych.
Zlikwidowana Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim przejawia³a lekk¹ tendencjê spadkow¹ od
2010 roku. Zlikwidowana Szko³a
Podstawowa w £osoœnicy z kolei tendencjê wzrostow¹, podobnie jak
szko³a Podstawowa w Starogardzie –
i w tej szkole byli uczniowie z orzeczeniem o niedostosowaniu spo³ecznym oraz z opiniami okreœlaj¹cymi
problemy ucznia zwi¹zane z nadpobudliwoœci¹, brakiem dostatecznie
wykszta³conych norm spo³ecznych
wynikaj¹cych g³ównie z niedostatecznym spe³nianiem przez rodziców ich obowi¹zków oraz brakiem
konsekwencji z ich strony.
Najwiêksz¹ trudnoœæ we wszystkich placówkach sprawia uczniom
wykorzystanie wiedzy w praktyce i
rozumowani.
MM
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Najlepsze wyniki egzaminów
w Radowie, w Dobrej - najgorsze
(POWIAT). Niedawno
nauczyciele œwiêtowali
Dzieñ Edukacji
narodowej. Odby³o siê
spotkanie z kuratorem
na temat oœwiaty, a co
mówi¹ wyniki szkó³ ze
sprawdzianu pisemnego
szóstoklasistów, który
odby³ siê w kwietniu
tego roku?
Poni¿sze zestawienie przedstawia procent uczniów w gminach
powiatu ³obeskiego, którzy uzyskali wynik niski, œredni lub wysoki.
niski
Gm. Radowo M.
Gm. Wêgorzyno
Gm. £obez
Gm. Resko
Gm. Dobra

œredni wysoki
14,6 78,0 7,3
26,4 56,6 17,0
29,4 61,1 9,5
40,2 54,3 5,4
47,2 49,1 3,8

Najgorzej wypada gmina Dobra, gdzie jest najwy¿szy odsetek
wyników niskich ze sprawdzianu i
najmniejszy wysokich. Poziom
œredni uzyska³o 49,1 proc. Niezbyt
dobrze wypad³a gmina Resko, w której na poziomie wysokim napisa³o
egzamin zaledwie 5,4 proc. uczniów,
natomiast na poziomie niskim 40,2
proc. Na poziomie œrednim egzamin
napisa³o 54,3 proc. uczniów.

Najlepsze wyniki uzyska³a gmina Radowo Ma³e, w której jest najwy¿szy odsetek poziomu œredniego,
bo 78 proc. i najni¿szy poziomu niskiego – 14,6. Poziom wysoki uzyska³o tam 7,3 proc. Z kolei najwy¿szy odsetek wyników z poziomem
wysokim by³ w gminie Wêgorzyno,
bo a¿ 17 proc., przy czym na poziomie niskim egzamin napisa³o 26,4
proc. uczniów, natomiast na poziomie œrednim 56,6 proc. uczniów.
Przy tym roz³o¿eniu wyników
gmina £obez uzyska³a wynik œredni
w porównaniu do oœciennych gmin
z wynikiem wysokim 9,5 proc, œrednim 61,1 proc. i niskim – 29,4 proc.
Œrednie wyniki gmin ze sprawdzianu to oczywiœcie po³¹czenie
wyników z ró¿nych szkó³. Niektóre
z nich uzyskuj¹ wyniki bardzo dobre, jednak w zestawieniu z wiêkszymi placówkami o gorszych wynikach nauczania œredni poziom jest,
jaki jest.
Jak wygl¹daj¹ nasze gminy w
odniesieniu do gmin, które uzyska³y
najlepsze i najgorsze wyniki nauczania w województwie zachodniopomorskim?
Najlepsze wyniki uzyska³a gmina Maszewo w powiecie goleniowskim, gdzie odsetek uczniów, którzy
napisali sprawdzian z wynikiem
œrednim, wynosi a¿ 76 proc., z wynikiem wysokim – 14,1 proc., natomiast z wynikiem niskim – najmniej
w ca³ym województwie – 9,1 proc.

Szko³a podstawowa w Radowie Ma³ym osi¹gnê³a jeden
z najlepszych wyników egzaminów szóstoklasistów
w województwie

Najgorzej natomiast wypad³a gmina
Kozielice w powiecie pyrzyckim,
gdzie odsetek uczniów, którzy uzyskali poziom niski, wynosi³ a¿ 68,2
proc., poziom œredni uzyska³o 27,3
proc. natomiast poziom wysoki 4,5
proc.
Spoœród s¹siednich gmin najgorsze wyniki uzyska³a gmina
Ostrowice w powiecie drawskim, w
której odsetek uczniów wyniós³ 50
proc., poziom œredni uzyska³o 45
proc. uczniów natomiast poziom
wysoki – 5 proc. pisz¹cych egzamin

Dwie nauczycielki mianowane

Kszta³ciæ i wychowywaæ
(RESKO). Krystyna Kaczor
nauczycielka z przedszkola oraz
Katarzyna Kujawa ucz¹ca w reskiej szkole podstawowej podczas
sesji rady Miejskiej w Resku odebra³y z r¹k burmistrza Reska akty
nadania tytu³u nauczyciela mianowanego.
Formu³ê œlubowania przeczyta³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska. „Œlubujê rzetelnie pe³niæ m¹ powinnoœæ nauczyciela wychowawcy i opiekuna m³odzie¿y, d¹¿yæ do pe³ni rozwoju osobowoœci ucznia i w³asnej, kszta³ciæ
i wychowywaæ m³ode pokolenie w
duchu umi³owania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – po s³owach œlubujê panie
odebra³y akty nadania stopnia
awansu zawodowego.
MM

oraz gmina Karnice, w powiecie
gryfickim, w której najni¿sze wyniki osi¹gnê³o 48,1 proc. uczniów,
œrednie 44,4 proc, natomiast wysoki
– 7,4 proc.
Najwy¿sze wyniki w s¹siedztwie powiatu ³obeskiego uzyska³a
gmina Wierzchnowo, w której œredni poziom uzyska³o 70,3 proc.
uczniów,18,9 proc. uzyska³o poziom niski, natomiast poziom wysoki 10,8 proc. oraz gmina Gryfice, w
której poziom œredni uzyska³o 60,1
proc. uczniów, poziom niski 22,7
proc. poziom wysoki 17,2 proc.
Roz³o¿enie wyników wskazuje,
¿e szko³y znajduj¹ce siê w gminach
wiejskich czêstokroæ osi¹gaj¹ wy¿sze wyniki nauczania, ni¿ szko³y w
kompleksach miejskich. Patrz¹c na
wyniki nauczania w poszczególnych gminach, nale¿y sobie zadaæ
pytanie, co jest tego przyczyn¹. W
opracowaniu z Reska czytamy, ¿e
g³ównym powodem jest bezrobocie
i eurosieroctwo, ale ten problem
dotyka wszystkich mieszkañców
tych gmin: Radowo Ma³e, Maszewo
i Wierzchowo, gdzie osi¹gniêto bardzo dobre wyniki nauczania. Mo¿e
wiêc nie trudna sytuacja w rodzinach, a sposób nauczania? Wystarczy jedynie wskazaæ, ¿e w Radowie
Ma³ym wiod¹cym sposobem nauczania nie s¹ lekcje wyk³adowe, a
nowoczesne (wci¹¿ tylko u nas, bo
na zachodzie standardowe) sposoby
prowadzenia zajêæ i zachêcania
uczniów do pracy i rozwijania w³asnych umiejêtnoœci. Mo¿e wiêc
warto braæ przyk³ad od najlepszych
choæby tylko po to, aby samemu staæ
siê jeszcze lepszym. MM
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Dobra, dnia 09.10.2012r.

BURMISTRZ DOBREJ

OG£OSZENIE O PRZETARGU

sprzeda w drodze rokowañ lokal mieszkalny nr 4 wraz
z przynale¿nymi pomieszczeniami gospodarczymi
przy ul. Traugutta 9 w Dobrej, powiat ³obeski.

Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 3 w budynku mieszkalnym po³o¿onym przy ulicy
Armii Krajowej 8 w Dobrej, wraz z udzia³em w dzia³ce
gruntowej nr 377/5 obrêb miasta Dobra, powiat ³obeski.

Przedmiotem sprzeda¿y w drodze rokowañ jest lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy Traugutta 9 w Dobrej po³o¿ony na dzia³ce
nr 95/8 o pow. 542 mkw., wraz z udzia³em do 180/1000 czêœci w budynku mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej. Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem mieszkalnym II kondygnacyjnym podpiwniczonym (nr ew.727) który posiada 4 lokale mieszkalne oraz budynkiem
gospodarczym (nr ewidencyjny 728). Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni u¿ytkowej 27,66 mkw., usytu³owany na poddaszu sk³ada
siê z dwóch pokoi, w tym jednego pokoju z aneksem kuchennym
usytu³owany na poddaszu, do lokalu przynale¿y schowek o pow. 13,40
mkw., wc o pow. 2,50 mkw., piwnica o pow. 2,70 mkw. oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni - 10,15 mkw. wraz
z udzia³em do 180/1000 w czêœciach wspólnych budynków oraz takim samym udzia³em w dzia³ce gruntowej.
Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z us³ugami. Budynek po³o¿ony w okolicy centrum miasta. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00019638/3/0 w S¹dzie Rejonowym
w £obzie.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania.
Ustalona cena do rokowañ wynosi: 11.200,00 z³ zw. z podatku VAT.
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 12 listopada 2012 r. o godzinie
l3.00 w pok. nr 2 w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek l.
Wysokoœæ zaliczki w kwocie 1.120,00 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie
Urzêdu Miejskiego lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do
dnia 08.11.2012r. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data uznania
rachunku bankowego Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Na powy¿sz¹ nieruchomoœæ przeprowadzono dwa przetargi w
terminach: I przetarg 25.06.2012r.- cena wyw.28.000,00z³, II przetarg
-04.09.2012r.- 28.000,00z³, Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³adane jest w formie pisemnej w zamkniêtej kopercie z dopiskiem
„ROKOWANIA - lokal mieszkalny ul. Traugutta 9/4 - Nie otwieraæ”
w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat do dnia
12.11.2012 r. do godz. 13.00.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres zg³aszaj¹cego
2. datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3. oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4. proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty (proponowana cena nie
mo¿e byæ mniejsza jak ustalona cena do rokowañ tj. 11.200 z³);
5. kopiê dowodu wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia.
Nabywca nieruchomoœci ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisu do ksiêgi wieczystej. Wp³acona zaliczka zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomoœci. W przypadku przegrania rokowañ zaliczka zostanie w ca³oœci zwrócona najpóŸniej w ci¹gu trzech
dni od dnia zamkniêcia rokowañ. Osobie, która wygra rokowania, a
uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconej zaliczki nie
zwraca siê.
Burmistrz Dobrej mo¿e zamkn¹æ rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomoœci lub odwo³aæ rokowania podaj¹c do publicznej
wiadomoœci uzasadnione przyczyny. Szczegó³owych informacji
udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 91 39 14528.

Przedmiotem sprzeda¿y jest: Lokal mieszkalny nr 3 w budynku
przy ulicy Armii Krajowej 8 w Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 377/5 o
pow. 168 mkw., wraz z udzia³em do 1579/10000 czêœci w budynku
mieszkalnym oraz dzia³ce gruntowej, do lokalu przynale¿y piwnica.
Budynek posiada 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal u¿ytkowy /sklep/.
Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni u¿ytkowej 52,15 mkw. sk³ada siê
z dwóch pokoi /ogrzewane kominkiem/, kuchni, przedpokoju, wc oraz
schowka, usytuowany jest na I piêtrze /II kondygnacja/. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 11,80 mkw. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê
elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z us³ugami. Budynek po³o¿ony w centrum miasta przy Rynku, w
pobli¿u Urz¹d Miejski oraz zabytkowy koœció³. W/w dzia³ka gruntowa
wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena gruntu zostanie
obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomoœci. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/
00019985/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœæ nie
jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich
ani hipotekami, lokal wolny do zamieszkania. Cena wywo³awcza w I
przetargu wynosi³a 52.600 z³.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471
2000 0130 najpóŸniej do dnia 08.11.2012 roku, dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie data
dokonania wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 12 listopada 2012 r. rozpoczêcie o godzinie 11.30
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania
umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w
ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu zgodnie z art.41 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. Warunkiem podpisania umowy notarialnej jest zap³ata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej, dat¹ dokonania wp³aty jest data uznania rachunku
bankowego gminy, a nie data dokonania wp³aty. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. 91 39 14 528 wew. 115.

Znaleziono rower

Mandat radnej wygas³

(£OBEZ) Komenda Powiatowa Policji w £obzie zwraca siê z
proœb¹ o pomoc w ustaleniu w³aœciciela roweru mêskiego koloru niebieskiego. Przedmiotowy rower

(DOBRA) Podczas sesji 27
wrzeœnia radni Rady miejskiej w
Dobrej stwierdzili wygaœniêcie
mandatu radnej Jolanty Siekiery
wybranej do Rady Miejskiej w Do-

odnaleziony zosta³ w okolicach supermarketu NETTO.
Pokrzywdzonych prosimy o
kontakt pod numer telefonu 91-5615 – 522.

brej w okrêgu wyborczym nr 1, z
listy KWW „DLA DOBRA GMINY”. Wczeœniej radna pisemnie
zrzek³a siê mandatu.
op
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Ziemia rolna pod KRUS – 1.4 ha
utrzymana w kulturze 18.500 z³ Tel.
501 307 666

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw.,w bloku
na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel. 663248-859.

CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETÓW I POD£ÓG. Cena
25 z³ mkw. Tel. 505 964 520.

Sprzedam mieszkanie w £obzie na
os. H. Sawickiej, 2 pokoje, 54 mkw.
Tel. 666 854 133.

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Powiat œwidwiñski

W £obzie do wynajêcia kawalerka
30 mkw. Tel. 508 805 786.

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

Samodzielna po³owa domu do remontu 49.000z³; tel. 725 899 426
Mieszewo ziemie roln¹ 7.22ha na
dop³aty12.500 ha. Tel. 889 133 882
Solidny dom na wsi z du¿a dzia³k¹
do zamieszkania 165 tys. tel. 660
206 833
Dorowo k/Reska samodzielna solidna po³owa domu z du¿¹ dzia³k¹
110 tys. do zamieszkania 502 103
432
Borkowo Wlk. Gospodarstwo z budynkiem mieszkalnym i gospod. I
hektarow¹ dzia³k¹ przy domu 115
000z³. Tel. 783 534 677
Sprzedam dom w Prusinowie 29
gm. £obez o powierzchni 150 mkw.,
dzia³ka 0,14 ha, gara¿, budynek
gospodarczy. Mo¿liwoœæ dokupienia ziemi ok. 12 ha. Tel. 665 373 398
Sprzedam dom z gara¿em w Resku,
180 mkw., dzia³ka 600 mkw. Cena
do negocjacji. Tel. 667 808 758

Powiat œwidwiñski
Wynajmê lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ + toaleta; 24 mkw. Œwidwin 3 Marca, 1 tys. z³, po remoncie.
Tel. 607 129 519

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

Powiat drawski
Sprzedam dom w Drawsku
Pom. 126 mkw. - cena 290 tys.
z³ oraz 2 dzia³ki budowlane.
Tel. 607 798 595

ROLNICTWO

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
Orzeszkowej, 58 mkw., 3 pokoje, II
piêtro. Tel. 604 201 278.

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie £agiewniki
gm. Resko, 50 mkw. z wyposa¿eniem. Komfortowe. Tel. 518 869 898

Glazurnik: fachowo, solidnie. Telefon - 691 580 603.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka.
Cena 75 tys. z³. Tel. 663 768 423.

Powiat œwidwiñski

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam rower górski - miejski z
wyposa¿eniem. Tel. 798 532 506

Powiat drawski
Telefon TP SA 25 z³, oddam abonament telefoniczny z numerem w
Drawsku Pom. Tel. 505 495 783

Powiat gryficki
Pieski maltañczyki do odbioru.
Tel. 694 228 183

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

BIZNES
Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105

Sprzedam mieszkanie bez czynszowe, 2 pokoje z kuchni¹, 40 mkw.,
po kapitalnym remoncie, bez nak³adu finansowego, w S³awoborzu. W
miejscowoœci koœció³, bank, szko³y,
przychodnie lekarskie, sklepy i
poczta. Tel. 500 308 446.

PRACA
Powiat gryficki
Praca fizyczna, Resko, Gryfice,
Trzebiatów. Tel.609 311 340

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym (Œwidwin) traktorzystê,
kombajnistê na nowoczesny sprzêt
rolniczy ( mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101 209
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym ( Œwidwin ) rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie.
Zleæ mailem, zap³aæ na konto.

DOMY NA SPRZEDA¯
Ma³e Wêgorzynko - 8pokoi o pow.200mkw, dzia³ka 9246mkw
- CENA 390.000 z³
Borkowo Wielkie - dom o pow. 63mkw, dzia³ka 6300mkw
- CENA 60.000 z³
Mielno gm Wêgorzyno - dom o pow. 120mkw, dzia³ka 2655mkw
- CENA 105.000 z³
£obez (okolica) - 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 7200mkw
- CENA 225.000 z³
£obez (okolica) - 4 pokoje, pow. 100mkw, dzia³ka 1600mkw
- CENA 280.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48mkw, udzia³ w dzia³ce
- CENA 155.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- 185.000 z³
Runowo - dom wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 120.000 z³
£obez ul. Czcibora - stan surowy zamkniêty, pow. 153mkw, dzia³ka 617mkw - CENA 325.000 z³
£obez - stan surowy zamkniêty, pow. 120mkw, dzia³ka 999mkw
- CENA 288.000 z³
£obez (okolica) - gospodarstwo rolne 3500mkw, dom 169mkw + hale
- CENA 380.000 z³
£obez (okolica) - dom o pow. 160mkw, dzia³ka 13800
- CENA 280.000 z³
£obez (okolica) - dom o pow. 125mkw, dzia³ka 3100mkw
- CENA 237.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje,pow. 97,04mkw, dzia³ka 1998mkw
- CENA 145.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez - 3 pokoje, pow. 64,6mkw dzia³ka 287m, centrum
- CENA 200.000 z³
£obez - wysoki standard 4 pokoje, pow. 103mkw, dzia³ka 662mkw
- CENA 620.000 z³
£obez -wysoki standard 7 pokoi, pow. 220mkw, dzia³ka 1140mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 621mkw
- CENA 290.000 z³
£obez - bliŸniak, 5 pokoi, pow. 110mkw, dzia³ka 367mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107mkw, dzia³ka 370mkw, centrum
- CENA 275.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96mkw, dzia³ka 554mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bliŸniak, 4 pokoje, pow. 93,51mkw,dzia³ka 560mkw
- CENA 329. 000 z³
Œwidwin (okolica) - 2 pokoje o pow. 61,43mkw, dzia³ka 700mkw
- CENA 95.000 z³
Resko (okolica) - 2 pokoje, pow. 48,6mkw
- CENA 78.000 z³
Resko - 4 pokoje, pow. 70 mkw, dzia³ka 1077 mkw
- CENA 155.000 z³ OKAZJA!!!
Resko - bliŸniak o pow. 80mkw, dzia³ka 1242mkw
- CENA 250.000 z³
Resko - bliŸniak o pow.161,5mkw, dzia³ka 576mkw
- CENA 285.000 z³
Resko (okolica) - dom, pensjonat o pow. 400mkw, dzia³ka 1515mkw
- CENA 495.000 z³
B³¹dkowo - 2 pokoje, 110mkw, dzia³ka 1000mkw
- CENA 159.000 z³
Drawsko Pomorskie - 5 pokoi, pow. 125mkw, dzia³ka 451mkw - CENA 195.000 z³ OKAZJA
Drawsko Pomorskie - dom z lokalem u¿ytkowym, pow.204mkw,centrum - CENA 650.000 z³

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 23.10.2012 r.

Dzieñ Edukacji Narodowej

Medale i nagrody dla pracowników
Zespo³u Szkó³ i poradni
(£OBEZ) Powiatowe
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie odby³y siê
15 paŸdziernika 2012 r.
Z tej okazji starosta
Ryszard Brodziñski
przyzna³ nagrody
nauczycielom jednostek
oœwiatowych podleg³ych
powiatowi.
W uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele Powiatu £obeskie-

go: starosta Ryszard Brodziñski, wicestarosta Jan Zdanowicz, skarbnik
Powiatu Helena Szulc i dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji Teresa
£añ.
Nagrody Starosty £obeskiego w
Zespole Szkó³ otrzymali: dyrektor
Jolanta Manowiec, wicedyrektor
Zbigniew Szymanek i Miros³awa
Parzygnat, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie:
Violetta Plenzler-Ciebiera i Kamila Rogaczewska-¯ukowska.
W tym roku nauczyciele Zespo³u Szkó³ w £obzie zostali równie¿
nagrodzeni odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³a Jadwiga Tumanowicz. Medale za D³ugoletni¹
S³u¿bê otrzymali: z³oty - Teresa
Sola, srebrny - Mariusz W³odarz,
br¹zowy - Anna Rabiejewska.
Krzy¿e Zas³ugi: Barbara Król
– srebrny oraz Robert Jaremko i
Urszula Regulska – br¹zowe.
Dyrektorzy jednostek podziêkowali swoim pracownikom, przyznaj¹c
w³asne nagrody.
Nagrody Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
otrzymali nauczyciele: Jolanta
Abramowska, Anna Boguszewska-W¹sowicz, Anna Chuchro,
Robert Jaremko, Joanna Krzy-

wañska, Ewa £ukasik, Joanna
Niko³ajczyk, Anna Rabiejewska,
Agnieszka Rutkowska i Renata
Schmidt. Dyrektor nagrodzi³a równie¿ pracowników niepedagogicznych: Mariê Nebesio, Wandê Pokomedê, Gra¿ynê Kolasê, Teresê Solê i Piotra Szwaciñskiego.
Nagrody Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
£obzie otrzymali; pracownicy pedagogiczni: Beata Maroszczuk,
Dorota Szklarska i Irena Fr¹czak
oraz pracownicy niepedagogiczni:
Agnieszka Andryszak, Barbara
Pietrzyk i Agnieszka Matuska.
(tekst i foto: starostwo)

DEN w Szkole Podstawowej w Resku
„Miar¹ kultury spo³eczeñstwa
jest szacunek okazywany stanowi
nauczycielskiemu” (Eliza Orzeszkowa)
O szkole powiedziano wiele…
Ju¿ w czasach renesansu reformator,
pisarz i polityk - Andrzej FryczModrzewski, w dziele „O poprawie
Rzeczpospolitej”, odwo³ywa³ siê do
tematu szkolnictwa i wyra¿a³ szacunek dla pracy nauczyciela. W czasach oœwiecenia, uchwa³¹ sejmow¹
14 X 1773 r., powo³ano Komisjê
Edukacji Narodowej, powierzaj¹c
jej ca³okszta³t prac zwi¹zanych z
organizacj¹ szkolnictwa.
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e w tym dniu
podziêkowania kieruje siê do
wszystkich pracowników szko³y, a
szczególnie ciep³e s³owa do nauczy-

cieli. W Szkole Podstawowej w
Resku odby³y siê dwa apele - dla
klas I-III i IV-VI. Podczas uroczystoœci obecni byli m. in. burmistrz
Gminy Resko p. Arkadiusz Czerwiñski, ks. proboszcz Miros³aw
Socha, przedstawiciele Rady Miejskiej p. Barbara Basowska i Wies³awa Stelmach, przedstawicielka
Rady Rodziców p. Joanna Dusza.
Wyró¿nione zosta³y panie: dyrektor
szko³y Violetta Dynarska-Adamowicz, by³a dyrektor szko³y w
£abuniu Anetta Kulesza, pedagog
szkolny Dominika Walentynowicz. Panie otrzyma³y nagrodê z r¹k
burmistrza Gminy Resko.
Wrêczone podczas apelu czerwone ró¿e (ze strony Samorz¹du
Uczniowskiego), najpe³niej wyra¿aj¹ szacunek dla wszystkich pracowników szko³y.
(szk)
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Dzieñ Edukacji Narodowej
w Starogardzie

W Szkole Podstawowej w Starogardzie, 12 paŸdziernika, odby³a
siê uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Drzewa.
W apelu uczestniczyli zaproszenie goœcie: Danuta Mielcarek, sekretarz Gminy, Ewa Symonowicz-WoŸniewicz, przedstawiciel Nadleœnictwa Resko, nauczyciele, pracownicy
szko³y i uczniowie. Ca³¹ uroczystoœæ
poprowadzi³a Magdalena Lis, uczennica z kl. VI.
Na pocz¹tku odby³o siê uroczyste
pasowanie nowych w³adz Samorz¹du
Uczniowskiego. Przewodnicz¹cym
zosta³ Kacper Dul z klasy IV, zastêpc¹
Julian Pude³ek z klasy V, a sekretarzem Magdalena Lis.
Nastêpnie rozstrzygniêto konkurs na naj³adniejszy wizerunek nauczyciela. Nagrodê specjaln¹ otrzyma³y dzieci z punktu przedszkolnego
i oddzia³u przedszkolnego. Osoby,
które zdoby³y pierwsze miejsca w
kategorii klas I-VI: Natalia Szymañska, Patrycja Wysokiñska, Amelia
B¹cal, Sandra Pilarska i Nikola
Urban. Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i s³odkoœci ufundowane przez
Radê Rodziców. Wszystkie prace
wykonane przez uczniów zosta³y
wrêczone nauczycielom i pracownikom szko³y.
PóŸniej dyrektor Wioletta Pieñczakowska wrêczy³a wszystkim pracownikom dyplomy, podziêkowa³a
za ca³oroczn¹ pracê oraz z³o¿y³a
¿yczenia z okazji Dnia Edukacji Na-

rodowej. Pani Elwira Warnke, ucz¹ca jêzyka polskiego, otrzyma³a z r¹k
pani Danuty Mielcarek nagrodê Burmistrza Reska za osi¹gniêcia w pracy
zawodowej.
Po ¿yczeniach odby³o siê uroczyste pasowanie na przedszkolaków.
Dzieci z punktu przedszkolnego wraz
ze swoj¹ nauczycielk¹, pani¹ Ma³gorzat¹ NiedŸwiedzk¹, kolorowym poci¹giem „wjecha³y” na scenê. Nastêpnie pokaza³y widzom, czego siê
nauczy³y. Wszystkie umiejêtnoœci
przedszkolaka zosta³y przez nie wyœmienicie opanowane. Pani dyrektor,
przy pomocy du¿ego, czerwonego
lizaka dokona³a pasowania. By³ to
bardzo uroczysty moment. Po pasowaniu, przedszkolaki w asyœcie rodziców „odjecha³y” swym kolorowym poci¹giem do klasy, gdzie dalej
œwiêtowa³y ten wyj¹tkowy dzieñ.
Trzeci¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o
Œwiêto Drzewa. Pani Miros³awa Rolikowska przygotowa³a krótk¹ pogadankê na temat tego œwiêta. Uczniowie z klas IV- VI wyrecytowali wiersze i zaœpiewali piosenki. Po zakoñczeniu apelu uczniowie udali siê do
klasy, aby obejrzeæ film przygotowany przez pani¹ z nadleœnictwa. Nie
zabrak³o te¿ zajêæ praktycznych.
Ka¿da z klas, przy budynku szko³y,
posadzi³a swoje drzewko.
Bardzo mi siê podoba³ ten dzieñ.
By³o weso³o i ciekawie. Mam nadzieje, ¿e i tak¿e nauczyciele spêdzili ten
dzieñ bardzo mi³o.
Magdalena Lis z klasy VI
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Lekkoatletki
z £obza na 11.
miejscu w Polsce
(WARSZAWA-£OBEZ) Zarz¹d G³ówny Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Warszawie og³osi³ listê
rankingow¹ najlepszych szkó³ ponadgimnazjalnych
w zawodach pod nazw¹ Szkolna Liga
Lekkoatletyczna. W gronie najlepszych dru¿yn w
Polsce na 11. miejscu uplasowa³a siê reprezentacja
dziewcz¹t ZESPO£U SZKÓ£ im. T. Koœciuszki
w £obzie.

Reprezentacja Zespo³u Szkó³ w £obzie na fina³ach Wojewódzkiej Ligi
Lekkoatletycznej w Stargardzie Szczeciñskim

W roku szkolnym 2011/2012 sklasyfikowano 316 szkolnych zespo³ów
dziewcz¹t z ca³ego kraju. Klasyfikacjê sporz¹dzono na podstawie przes³anych do biura Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego wyników z zawodów wojewódzkich i zawodów powiatowych Szkolnej Ligi
(wynik ³¹czny). Po przeliczeniu rezultatów uzyskanych na bie¿ni, skoczni
i rzutni lekkoatletki z £obza uzyska³y 2334 punkty.
Wykaz najlepszych zespo³ów Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Szkó³
Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezesa Zarz¹du G³ównego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego:
1. VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce Zielona Góra (lubuskie) 2823 pkt.
2. Zespó³ Szkó³ nr 22 Wroc³aw (dolnoœl¹skie)
2808
3. Zespó³ Szkó³ Ponadgimn. nr 1 Garwolin (mazowieckie) 2721
11. Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki £obez
2334
Usportowion¹ i ambitn¹ grupê ³obeskich uczennic do rywalizacji sportowej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim przygotowa³a jest p. Ewa
£ukasik, nauczycielka wychowania fizycznego.
Sk³ad reprezentacji Zespo³u Szkó³:
Beata Jurczenko, Ewelina £owkiet, Marta Lisik - 100 m,
Justyna Romej, Karolina Kamiñska, Ola Wasy³yk - 400 m,
Agnieszka Makarowska, And¿elika Lewicka - 800 m,
Maria Pietrzykowska, Sandra Tchurz, Michalina Kulczewska - skok w dal,
Agnieszka Sira Alicja Turzyñska, Agata Brzózka - pchniêcie kul¹,
B. Jurczenko, E. £owkiet, J. Romej, M. Kulczewska - sztafeta 4x100 m.
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Klasa Okrêgowa

IV liga

Sarmata wraca z
Dwa trafienia
Wolina bez punktów Paw³a Wielgusa
Bez zdobyczy punktowej zakoñczy³ siê sobotni wyjazd doberskiego Sarmaty na wyspê Wolin.
S¹siaduj¹ca z Sarmat¹ w tabeli IV
ligi Vineta Wolin, po dobrym meczu w wykonaniu obu dru¿yn, w
koñcówce meczu strzeli³a drug¹
bramkê i przechyli³a wynik na
swoj¹ korzyœæ.
Ju¿ od samego pocz¹tku mecz
by³ dobrym widowiskiem i widaæ
by³o, ¿e graj¹ w nim dru¿yny ze
szczytów ligowej tabeli. W pierwszej po³owie przewagê w polu
osi¹gn¹³ Sarmata i ju¿ w 10 min.
Krzysztof Szkup z rzutu ro¿nego
zagra³ precyzyjnie do Andrzeja Jod³owskiego, który precyzyjnym
strza³em g³ow¹ zdoby³ swoj¹
pierwsz¹ bramkê dla doberskiego
Sarmaty. Mimo usilnych prób zawodników obu zespo³ów wynik 1:0
dla Sarmaty utrzyma³ siê do przerwy.
Od pocz¹tku drugiej po³owy
znaczn¹ przewagê w polu osi¹gnêli
zawodnicy gospodarzy, któr¹ udokumentowali zdobyciem dwóch
bramek (w 65 i 76 min. meczu). Po
utracie dwóch bramek pi³karze Sarmaty zabrali siê ostro do odrabiania
strat, lecz mimo osi¹gniêcia przewagi w polu, ¿adnej z akcji nie uda³o
siê zakoñczyæ celnym trafieniem.
Najbardziej kontrowersyjna sytuacja tego meczu wydarzy³a siê na 3

minuty przed koñcem, gdy interweniuj¹cy w swoim polu karnym zawodnik Vinety zagra³ rêk¹, ale sêdzia g³ówny nie tylko nie odgwizda³
tego faktu, lecz ukara³ jeszcze ¿ó³t¹
kartk¹ protestuj¹cego przeciwko tej
decyzji Damiana Padziñskiego.

za trzy punkty

Vineta Wolin - Sarmata Dobra
2:1 (0:1)
strzelcy bramek: dla Vinety:
Adam Nagórski (65') i £ukasz Rutecki (76') dla Sarmaty: Andrzej
Jod³owski (10').
Sarmata: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt, Piotr Gruchulski, Wojciech Dorsz (66' Damian Padziñski), Damian Dzierbicki, Emilian
Kamiñski, Piotr Klêczar, Andrzej
Jod³owski (80' Wojciech Bonifrowski), Zdzis³aw Szw¹der, Damian
Mosi¹dz ( 66' Pawe³ Kowal),
Krzysztof Szkup ( 88' Seweryn
Wrzesieñ) oraz w rezerwie: Grzegorz Buczma, Marcin Kamiñski.
Vineta: Mariusz Bratkowski,
£ukasz Rutecki, Adam Osieleniec,
Dawid Chwa³ek, Dawid Je¿, Tomasz Trosko, Aleksander Sikora,
Adrian Nagórski, Jakub PrzewoŸny,
Adam Nagórski, Daniel Mê¿yd³o
oraz w rezerwie (od 46' Marek Wróblewski, Kornel Pflantz), Robert
¯urowski, Przemys³aw Tomków.
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko, asystenci: Robert Szczygie³,
Rados³aw Zbaracki.
estan

Œwiatowid wykorzysta³ swoj¹
szansê, pokonuj¹c ostatni¹ dru¿ynê w tabeli Kastê Szczecin.

Mewa zdetronizowa³a lidera
PIONIER ¯arnowo – MEWA Resko 2:4 (2:2)
To by³ mecz na szczycie Klasy A.
Mewa pojecha³a na mecz do lidera
– Pioniera ¯arnowo, maj¹c punkt
straty do tej dru¿yny. Je¿eli myœla³a
o awansie w przysz³ym roku, musia³a przynajmniej pokazaæ, kto tu ma
wiêksze aspiracje i mo¿liwoœci. I
pokaza³a. Pionier stawia³ opór tylko
w pierwszej po³owie, chocia¿ kanonadê rozpoczê³a Mewa, za spraw¹
Grygiela, który strzeli³ pierwsz¹
bramkê. Poprawi³ Ryba i Mewa prowadzi³a 2:0. Jednak Pionier odgryz³
siê dwiema bramkami do szatni i ta
po³owa zakoñczy³a siê remisem.
W drugiej Pionier musia³ jednak
uznaæ wy¿szoœæ Mewy. Najpierw
trafi³ Ambroziak, który zmieni³
Dudka, a kanonadê, jak rozpocz¹³
tak i zakoñczy³ Grygiel.
Ten mecz oczywiœcie nie decy-

dowa³ o niczym, oprócz miejsca w
tabeli w tej kolejce, bo w nastêpnej
tabela mo¿e ulec zmianie, nie mówi¹c o tym, ¿e mamy przed sob¹
rundê wiosenn¹. Jednak by³ wa¿nym sygna³em dla reszczan, ¿e to
jest ten w³aœnie moment, ten rok, w
którym s¹ realne szanse na, oczekiwany od kilku lat, powrót do okrêgówki. Na wiosnê zapewne dojdzie
do wyœcigu o awans ze Spart¹ Gryfice, która zaczê³a wygrywaæ i równie¿ bêdzie chcia³a wróciæ do okrêgówki. Wiêc trzeba siê zmobilizowaæ i wygrywaæ.
Mewa gra³a w tym meczu: Gromek, Adamczuk, Waldon (Waszczuk), Paw³owski, Pietrowski, Stêpieñ, Lewandowski, Czy¿ (Grzesiak, Lewicki), Dudek (Ambroziak), Ryba, Grygiel.
KAR

KASTA Szczecin – ŒWIATOWID £obez 2:3 (1:0)

Co prawda dokona³ tego w koñcówce meczu, przegrywaj¹c a¿ 2:0,
ale to po raz kolejny dowodzi, ¿e ma
zapas si³ na ca³y mecz, a s³abiej gra
i traci bramki w pierwszej po³owie.

Byæ mo¿e potrzebna jest mocniejsza przedmeczowa rozgrzewka. Teraz przyje¿d¿a Masovia Maszewo.
Œwiatowid: Tchurz, M. Mosi¹dz, Pañka, Petera, Sygnowski,
Koba, £apuæ, Niko³ajczyk, NiedŸwiecki, Bia³ecki, Stefaniak, Wielgus. Bramki: £ukasz Petera (80') i
Pawe³ Wielgus (85' i 88').
(r)

Sparta potknê³a siê
na Promieniu
PROMIEÑ Mosty - SPARTA Wêgorzyno 4:2 (3:0)
Gdy wydawa³o siê, ¿e Sparta,
po wygranym meczu z Radowi¹,
w³¹czy³a siê do walki o lidera tabeli, od którego dzieli³y j¹ trzy
punkty, w zespole nast¹pi³o rozprê¿enie i Sparta przegra³a z zespo³em zajmuj¹cym odleg³e miejsce w tabeli. Tak straconych punktów mo¿e zabrakn¹æ na finiszu
rundy wiosennej.
Promieñ zaskoczy³ Spartê dobr¹
gr¹ w pierwszej po³owie, strzelaj¹c
a¿ trzy bramki. W drugiej po³owie
trener Stanis³aw Przybylak dokona³
zmian, które poprawi³y grê, ale strat
odrobiæ siê ju¿ nie da³o. Co prawda
po golu Patryka ¯urawika w 57 min.
wydawa³o siê, ¿e Sparta nawi¹¿e
kontakt i pokusi siê o punkty, ale
miejscowi bronili siê doœæ skutecznie, wykorzystuj¹c okazje do kontr
i po jednej z nich, w 82 min., strzelili
czwart¹ bramkê. Co prawda chwilê
póŸniej wêgorzynianie odpowie-

dzieli drug¹ bramk¹, strzelon¹
przez Andrzeja Wilczyñskiego, ale
za kilka minut sêdzia odgwizda³
koniec meczu i trzy punkty obronili
gospodarze.
Co prawda sêdzia nie uzna³
Sparcie dwóch bramek, to jednak
nie zmienia faktu, ¿e tego dnia Promieñ strzeli³ ich a¿ cztery, a móg³ i
wiêcej. Spartanie je¿eli powa¿nie
myœl¹ o awansie, nie mog¹ zaliczaæ
takich wpadek jak ta, z zespo³em,
który do soboty zajmowa³ 12 miejsce.
Sparta: Robert Pi³at, Leszek
Radziejewski, Edward Tondrik, Artur Samal, Jaros³aw Konieczny, Patryk ¯urawik (80' Andrzej Wilczyñski), £ukasz Bulik, Daniel Romañczyk (46' Piotr Zdziarski), Kamil
Kulczyñski, Norbert Halamus (46'
Krzysztof Œmierzchalski), Jaros³aw
Kiernicki.
Bramki dla Sparty: Patryk ¯urawik i Andrzej Wilczyñski. KAR

Nie dla Radowii
ten b³êkit
Radowia przegra³a na w³asnym boisku z B³êkitnymi II Stargard 1:4 (0:1).
Honorowego gola strzeli³ niezawodny Mateusz Rylling, ale on sam meczu
nie wygra. Radowia musi szybko myœleæ o sposobie na lepsz¹ grê.
(r)

IV liga
Wyniki 11. kolejki. Leœnik/Rossa
Manowo - Rasel Dygowo 0:0, Hutnik Szczecin - Arkonia Szczecin 0:0,
Gryf Kamieñ Pomorski - Astra
Ustronie Morskie 3:1, Orze³ Wa³cz
- Stal Szczecin 0:1, Kluczevia Stargard - Wiekowianka Wiekowo 1:0,
Ina Goleniów - K³os Pe³czyce 2:1,
Vineta Wolin - Sarmata Dobra 2:1,
Lech Czaplinek - Ba³tyk Koszalin
0:3.
1. Ba³tyk Koszalin
25 39:7
2. Leœnik/Rossa Manowo 24 22:12
2. Vineta Wolin
21 20:9
4. Stal Szczecin
21 22:15
5. Gryf Kamieñ Pom. 19 21:13
6. Sarmata Dobra
18 20:12
7. K³os Pe³czyce
18 17:16
8. Rasel Dygowo
18 16:14
9. Astra Ustronie M.
17 29:16
10. Arkonia Szczecin 16 19:19
11. Hutnik Szczecin
15 13:14
12. Wiekowianka
11 13:17
13. Lech Czaplinek
10 4:15
14. Kluczevia Stargard 9 12:24
15. Ina Goleniów
3 12:42
16. Orze³ Wa³cz
1 3:37

Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n.
Wyniki 11. kolejki: Radowia Radowo Ma³e - B³êkitni II Stargard 1:4,
Masovia Maszewo - Tanowia Tanowo 0:0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal
- Wicher Brojce 5:0, Jeziorak
Szczecin - Pomorzanin Przybiernów 1:1, Iskra Golczewo - Chemik
II Police 4:1, GKS Mierzyn - Flota
II Œwinoujœcie 0:1, Kasta Szczecin
- Œwiatowid £obez 2:3, Promieñ
Mosty - Sparta Wêgorzyno 4:2.
1. Flota II Œwinoujœcie 26 36:9
2. Pomorzanin Przyb. 23 34:13
3. Jeziorak Szczecin
21 30:17
4. Sparta Wêgorzyno 20 24:19
5. B³êkitni II Stargard 19 29:26
6. Iskra Golczewo
19 35:19
7. Wicher Brojce
18 18:19
8. GKS Mierzyn
17 28:27
9. Œwiatowid £obez
16 25:30
10. Wybrze¿e Rewalskie 15 20:23
11. Promieñ Mosty
14 30:32
12. Tanowia Tanowo 13 18:26
13. Radowia Radowo. 10 8:24
14. Chemik II Police 9 15:28
15. Masovia Maszewo 8 11:26
16. Kasta Szczecin
4 15:38

A klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 8. kolejki: Sparta Gryfice Jantar Dziwnów 3:1, Pionier ¯arnowo - Mewa Resko 2:4, Ba³tyk Gostyñ - B³êkitni Trzyg³ów 2:2, Bizon
Cerkwica - Fala Miêdzyzdroje 1:3,
Sowianka Sowno - Korona Stuchowo 2:3, Orze³ Prusinowo - Orze³
£o¿nica 1:2.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje

18 29:17
18 14:8
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3. Pionier ¯arnowo
4. Sparta Gryfice
5. Orze³ £o¿nica
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Korona Stuchowo
8. Jantar Dziwnów
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

17 34:14
15 24:19
14 16:10
13 21:25
12 18:17
12 22:22
8 14:22
5 6:14
4 13:18
2 5:30

B klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 8. kolejki: Znicz Wysoka
Kamieñska - Gardominka/Polonia
II Mechowo 3:0, Zieloni Wyszobór
- Huragan Wierzchos³aw 3:0, Zalew
Stepnica - Jastrz¹b £osoœnica 1:1,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II Nowogard 3:3, Pomorzanin II Przybiernów - Ba³tyk Miêdzywodzie 4:1.
1. Pomorzanin II Now. 19 31:9
2. Pomorzanin II Przyb.18 20:9
3. Prawobrze¿e Œwin. 16 24:17
4. Jastrz¹b £osoœnica 13 25:14
5. Zalew Stepnica
13 23:15
6. Znicz Wysoka Kam. 12 15:15
7. Gardominka Mechowo 6 16:33
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 6 10:34
9. Huragan Wierzchos³aw 6 11:21
10. Zieloni Wyszobór 6 14:22

I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin
Wyniki 10. kolejki: Sarmata Dobra
- Rega Trzebiatów 4:0, Fala Miêdzyzdroje - Ina Goleniów 3:4, Gryf
Kamieñ Pomorski - Jantar Dziwnów
1:4, Wybrze¿e Rewalskie Rewal Masovia Maszewo 2:2, Œwiatowid
£obez - Polonia P³oty 10:1, Sparta
Gryfice - Pomorzanin Nowogard
2:1, Vineta Wolin - Mewa Resko
2:1.
1. Ina Goleniów
2. Œwiatowid £obez
3. Sparta Gryfice
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Wybrze¿e Rewalskie
6. Masovia Maszewo
7. Jantar Dziwnów
8. Mewa Resko
9. Vineta Wolin
10. Fala Miêdzyzdroje
11. Pomorzanin Now.
12. Polonia P³oty
13. Rega Trzebiatów
14. Sarmata Dobra

28 41:9
25 58:17
22 37:18
21 40:27
16 32:33
15 21:19
15 19:25
14 22:23
13 19:27
9 24:38
8 25:22
6 15:40
5 14:52
3 17:34

Oldboje zakoñczyli
rozgrywki
I Liga Oldbojów
Wyniki 9. kolejki: Sarmata Dobra Olimp Z³ocieniec 1:4, Pamet Œwidwin - Iskra Bia³ogard 3:1, Pomorzanin S³awoborze – Rega Trzebiatów 1:2, Ina Iñsko - Sparta Gryfice
3:1, Amator Ko³obrzeg - Zryw Kretomino 9:1.

1. Olimp Z³ocieniec
20 29:16
2. Sarmata Dobra
20 25:15
3. Pamet Œwidwin
19 32:18
4. Iskra Bia³ogard
14 27:19
5. Amator Ko³obrzeg 14 28:22
6. Zryw Kretomino
14 24:26
7. Rega Trzebiatów
10 13:19
8. Ina Iñsko
7 13:25
9. Pomorzanin S³awoborze 6 24:40
10. Sparta Gryfice
4 16:31

II Liga Oldbojów
Wyniki 9 kolejki: Bizon Cerkwica –
Lotnik Miroslawiec 2:0, Wybrze¿e
Rewalskie Rewal – Sokó³ Karlino
1:1, Oldboje Tychowo – Oldboje
S³upsk 4:2, Stra¿ak Œwieszyno –

Wyniki i tabele
Oldboj Manowo 1:4, Radowia Radowo Ma³e – Sokó³ Stara D¹browa
(mecz prze³o¿ony na 27.10. o godz.
16.).
1. Sokó³ Karlino
19 26:11
2. Bizon Cerkwica
16 20:12
3. Oldboj Manowo
16 26:12
4. Lotnik Miros³awiec 15 17:17
5. Oldboje S³upsk
14 24:23
6. Oldboje Tychowo
12 16:17
7. Radowa Radowo M. 11 25:26
8. Stra¿ak Œwieszyno 10 25:24
9. Sokó³ St. D¹browa 9 16:33
10. Wybrze¿e Rewalskie 2 13:33

Granie w planie
IV liga zachodniopomorska – 12. kolejka
27.10.12 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Ba³tyk Koszalin
13.30 Arkonia Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
14.00 Wiekowianka Wiekowo - Ina Goleniów
14.00 Orze³ Wa³cz - Leœnik/Rossa Manowo
14.00 Astra Ustronie Morskie - Lech Czaplinek
15.00 K³os Pe³czyce - Hutnik Szczecin
15.00 Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard
15.00 Rasel Dygowo - Vineta Wolin

Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. – 12. kolejka
27.10.12 (sobota)
12.00 Tanowia Tanowo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
14.00 Pomorzanin Przybiernów - Iskra Golczewo
14.00 Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin
14.00 Radowia Radowo Ma³e - Promieñ Mosty
14.45 Œwiatowid £obez - Masovia Maszewo
15.00 Sparta Wêgorzyno - Kasta Szczecin
28.10.12 (niedziela)
11.00 Chemik II Police - GKS Mierzyn
17.00 B³êkitni II Stargard - Flota II Œwinoujœcie

A klasa Szczecin gr. 1 – 9. kolejka
27.10.12 (sobota)
14.00 Mewa Resko - Orze³ Prusinowo
14.00 Orze³ £o¿nica - Ba³tyk Gostyñ
14.00 Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
15.00 Korona Stuchowo - Pionier ¯arnowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice
28. 10.12 (niedziela)
13.30 B³êkitni Trzyg³ów - Bizon Cerkwica

B klasa Szczecin gr. 1 – 9. kolejka
27.10.12 (sobota)
Ba³tyk Miêdzywodzie - Znicz Wysoka Kamieñska
Pomorzanin II Nowogard - Pomorzanin II Przybiernów
28.10.12 (niedziela)
11.00 Gardominka/Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór
14.00 Jastrz¹b £osoœnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 11. kolejka
27.10.12 (sobota)
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra
Rega Trzebiatów - Fala Miêdzyzdroje
Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski
Jantar Dziwnów - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Mewa Resko - Œwiatowid £obez
11.00 Polonia P³oty - Sparta Gryfice
11.00 Masovia Maszewo - Vineta Wolin
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Ala, Szymonek i Micha³ek

Zapiski z pamiêci (cz. 21)
Dalnoskie Górki II
Kosiliœcie przys³owiowe rydze kos¹? Nie? A ja tak. Pojechaliœmy WFM-k¹ na Dalnoskie
Górki. Na sk³onie pieczarki, ale
niewiele, maœlaków te¿ tylko kilka kilo, prawdziwki i koŸlaki pojedyñcze. Ale co to? Czy¿by
rydz. Schylam siê szukaj¹c braci
i sióstr mojego rydza. S¹ gdzieniegdzie, ale nie za wiele. Idê na
kolanach ci¹gn¹c du¿¹ brezentow¹ torbê za sob¹. Przesuwam
siê pod górê zaroœniêtej sosenkami dolinki. Mijam nastêpnych
kilka drzewek i zamurowa³o
mnie. Wszêdzie rydze. Trawa
gêsta, trochê wysoka, a w niej zatrzêsienie rydzów. Zbieram, a
w³aœciwie wycinam no¿ykiem i
tylko kosa by siê przyda³a. Zawo³a³em ojca. Po nied³ugim czasie
obaj mieliœmy pe³ne torby i du¿¹
siatkê na ryby pe³n¹ œlicznych
rydzów. Nawet w tej chwili na
myœl o tym grzybobraniu mam
usta pe³ne œliny. Nie wiecie dlaczego? Bo pomyœla³em o rydzach
pieczonych na p³ycie kuchennej
opalanej wêglem. A robi siê to
tak. Trzeba mieæ dostêp do takiej
p³yty, a to nie taka ³atwa w tej
chwili s prawa. Ka¿dy wybiera
sobie kilka najmniejszych rydzów, soli je grub¹ kamienn¹
sol¹, k³adzie rydza nó¿k¹ do góry
na tej rozgrzanej p³ycie i czeka, a¿
rydz puœci sok i ten sok zacznie
kipieæ. I rydz ju¿ gotowy. Wspó³czeœnie powtórzy³em ten eksperyment. Na rozgrzan¹ p³ytkê elektrycznej kuchni po³o¿y³em ma³e
rydze, posoli³em zwyk³¹ warzon¹
sol¹. I co? Nic. Nie te czasy, nie te
rydze, nie ta sól, nie ta p³yta i nie
ten smak. Wiêcej œliny w gêbie ni¿
radoœci. A dzieci skwitowa³y - i to
ma byæ przysmak?
Jazda w terenie
Najpierw by³y sporadyczne
spotkania z ró¿nymi koñmi, po-

dawanie im cukru na otwartej
d³oni, pierwsze dosiadanie w siodle, bez strzemion, bo za krótkie
nogi, potem oprowadzanie przez
wujków, a potem zajêcia z wolty¿erki. Tu nieoceniony by³ Irys.
Pierwsze problemy, jak tu wskrobaæ siê na jego grzbiet, jak siê na
tym grzbiecie utrzymaæ podczas
lekkiego k³usu, a potem kolejne
wtajemniczenie. Po pewnym czasie skoki na grzbiet w pe³nym
k³usie, stójki, jaskó³ka, przewrót
przez ogon do ty³u, a na koniec to
samo w lekkim galopie. I popisowy numer wykonywany tylko
przez nielicznych, czyli jazda na
brzuchu za ogonem Irysa. Ten
numer wymaga³ nie tyle wprawy,
co odwagi lub bezgranicznej g³upoty.
Gdy moja mama dowiedzia³a
siê o moim najwy¿szym wtajemniczeniu, uroczyœcie obieca³a mi,
¿e gdy jeszcze raz dowie siê o
mojej g³upocie, to nogi w³asnorêcznie z d... powyrywa. Uwierzy³em jej na s³owo, znaj¹c j¹ z tej
strony, ¿e jest s³owna do bólu. Od
tego czasu rozpoczê³y siê moje
jazdy w terenie z wujkiem Kazikiem i jego synami, a na koniec
jazda w teren zwart¹ grup¹ ch³opaków i nielicznych dziewczyn
przebywaj¹cych na wczasach w
siodle. W czasie jednej z licznych
przeja¿d¿ek w terenie, prowadz¹cy poszed³ szybkim galopem
do przodu, a reszta bezwolnie za
nim. Po wyjœciu z ostrego zakrêtu
otrzyma³em têpy cios w czo³o i
znalaz³em siê na ziemi. Niewiele
pamiêtam jak to siê sta³o, ale z
opowieœci i rechotu zrozumia³em,
¿e chrzest przeszed³em, tak jak
wielu przede mn¹ i po mnie. Po
powrocie do domu us³ysza³em, ¿e
jestem idiot¹ i kiedyœ siê sam zabijê i wcale nie trzeba do tego
wojny. Skutkiem by³o to, ¿e nie
dosta³em pozwolenia na dalsze
wtajemniczanie, czyli skoki przez
przeszkody. I tak zosta³o.
WP

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

Bezpieczeñstwo oczami
trzecioklasistów
(RESKO) Policjanci udali siê z
wizyt¹ do Szko³y Podstawowej w
Resku, gdzie spotkali siê z uczniami klas trzecich. Tematem by³o
bezpieczeñstwo dzieci w szkole i
poza ni¹.
Mundurowi przypomnieli dzieciom zasady przechodzenia przez
jezdniê, a tak¿e zachowywanie siê w
szkole i poza ni¹. Po czêœci teoretycznej udano siê z trzecioklasistami na zajêcia praktyczne tj. na przejœcie dla pieszych, gdzie dzieci prezentowa³y jak przechodz¹ przez
jezdniê.
W ramach organizowanych
przez szko³ê pi¹tkowych zajêæ twórczoœci dzieciêcej policjanci omówili swoj¹ pracê. Du¿ym zainteresowaniem dzieci cieszy³y siê niektóre
atrybuty pracy funkcjonariusza jak
np. kajdanki czy pa³ka s³u¿bowa.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a mo¿li-

woœæ obejrzenia radiowozu wewn¹trz.
Na koniec spotkania mundurowi
wrêczyli dzieciom elementarze
„Gryfusia” oraz plany lekcji. (kp)

