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340 tysiêcy z³otych kary
za wyciêcie drzew
(£OBEZ) Jest ju¿ decyzja
administracyjna w sprawie
wycinki lasu przy osiedlu
Hanki Sawickiej. £obeski
Klubu Motocyklowy „Wilk”
im. Krzysztofa Daniela za
wyciêcie bez zezwolenia
23 sztuk drzew ma
zap³aciæ niemal 340 tys.
z³. Klub jest
stowarzyszeniem
zwyk³ym.

Firma z Brukseli zdiagnozowa³a
powiatow¹ biedê.
Wziê³a za to 10 tysiêcy
(£OBEZ). Podziêkowañ
pod adresem dyrektor
PCPR za wykonanie
Strategii Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych w
Powiecie £obeskim na lata
2012-2020 podczas sesji
Rady Powiatu nie by³o
koñca. Na drugiej stronie
opracowania jednak
napisane jest, ¿e pracê tê
wykona³a spó³ka ze
S³upska z siedzib¹ w
Brukseli, a PCPR w £obzie
by³ jedynie zleceniodawc¹.
CMYK

Radowianki
na podium
Mistrzostw
Polski
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Spoczywaj¹ na ³obeskim cmentarzu...

Zbigniew Janaszek - dyrektor u³an
(£OBEZ). Na ³obeskim
cmentarzu spoczywa
wiele osób, które
zas³u¿y³y siê nie tylko
dla £obza, ale i ojczyzny.
Warto o nich pamiêtaæ.
Jedn¹ z takich postaci
jest Zbigniew Janaszek.
Zbigniew Janaszek urodzi³ siê
20 wrzeœnia 1913 w Brodnicy, zmar³
13 wrzeœnia 1983 w £obzie. Syn
Jana i Ireny z d. Barañskiej.
Do Korpusu Kadetów w Rawiczu wst¹pi³ za namow¹ ojczyma
pp³k. Jana Kleina. Zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ i naukê w Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu
rozpocz¹³ jesieni¹ 1933 roku. Po jej
ukoñczeniu otrzyma³ przydzia³ do
26 Pu³ku U³anów Wielkopolskich w
Baranowiczach, natomiast we wrzeœniu 1939 roku by³ dowódc¹ 1 plutonu w 2 szwadronie 26 p.u³anów.
Podczas kampanii wrzeœniowej w

trakcie walk pod Garwolinem zosta³
ciê¿ko ranny w udo. Wówczas oficer Wojska Polskiego II RP, kawaler
Orderu Virtuti Militari dosta³ siê do
niewoli. Pocz¹tkowo przebywa³ w
Stalagu IA Stablak w Królewcu, a
nastepnie w Oflagu XII A Hadamar,
Oflagu IID Gross Born, Oflagu X B
Sandbostel i na koniec w Oflagu X
C Lubeka. W maju 1945 roku Anglicy wyzwolili obóz.
£obzianie znali go jednak jako
dyrektora Pañstwowego Stada
Ogierów w £obzie, gdzie pracowa³
od 1958 roku. Wczeœniej zatrudniony by³ w Kwidzynie, Sierakowie i
Nowelicach. Pocz¹tkowo w Œwiêtoborcu sprawowa³ funkcjê wicedyrektora, by w latach 1966-1979 pe³niæ funkcjê dyrektora.
To w³aœnie on by³ pomys³odawc¹ nazwy dla klubu jeŸdzieckiego - „Hubal”. Miêdzy innymi jemu
te¿ zawdziêcza swoje powstanie
Klub Kawaleryjski im. 12 Pu³ku
U³anów Podolskich w Szczecinie.
To on zapocz¹tkowa³ organizacjê

letnich obozów jeŸdzieckich dla
m³odzie¿y oraz rajdy konne szlakiem bojowym 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii. Dlatego te¿ jeden
ze szlaków turystyki konnej zosta³
nazwany jego imieniem.

Pocz¹tek pobytu w £obzie to nachodzenie przez funkcjonariuszy
s³u¿by bezpieczeñstwa w zwi¹zku z
wizytami na zawodach konnych w
Œwiêtoborcu francuskiego ambasadora w Szczecinie.
Z. Janaszek by³ wychowawc¹
wielu reprezentantów Polski w jeŸdziectwie równie¿ na Mistrzostwach Europy. Na zawodach konnych zawsze go mo¿na by³o spotkaæ
w skrojonych na wzór amerykañski
bia³ych bryczesach, zawsze te¿
nosi³ przy sobie miniaturkê krzy¿a
Virtuti Militari zawieszon¹ na granatowo-czarnej wst¹¿ce.
Z funkcji dyrektora zosta³ odsuniêty na wczeœniejsza emeryturê, „w
podziêkowaniu”
otrzymawszy
mieszkanko na poddaszu w budynku biurowym. Na stanowisku dyrektora zast¹pi³ go w latach 80. Marek
Zalewski.
Do koñca utrzymywa³ kontakty
ze swoimi dowódcami, którzy przebywali na emigracji na Zachodzie.
Od Rz¹du na Emigracji otrzyma³
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
jpk

Wycieczka do Œwiêtoborca
Jesienne, pogodne dni
sprzyjaj¹ ciekawym
uczniowskim
wycieczkom.
Korzystaj¹c z ³adnej
aury klasa 5a ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w
£obzie wybra³a siê na
wyj¹tkow¹ wycieczkê do
Stada Ogierów w £obzie.
W ¿wawym tempie dzieci dotar³y do Œwiêtoborca. Ju¿ na wstêpie
spotka³a wszystkich mi³a powitalna
niespodzianka, w cieniu wielkiego
drzewa zobaczyliœmy nakryty stó³, a
na nim cukierki, napoje, kie³baski,
pieczywo. Zanim jednak skorzystaliœmy z poczêstunku, jedna grupa,
pod opiek¹ wspomagaj¹cej wychowawczyniê pani Anety Królikowskiej, mamy jednej z uczennic, wsiad³a do du¿ej bryczki, by zakosztowaæ przyjemnoœci jazdy i podziwiaæ
okolicê. Pozostali uczniowie mogli
obejrzeæ stajnie, poznaæ ich wyposa¿enie, a przede wszystkim pog³askaæ konie. Po powrocie z przeja¿d¿ki pierwszej grupy pozostali
uczniowie zajêli ich miejsca. Droga
wiod³a przez las mieni¹cy siê ró¿ny-
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mi odcieniami ¿ó³ci, czerwieni i
pomarañczu, konie parska³y i ochoczo ci¹gnê³y bryczkê. Dzieci rêkoma odgarnia³y zagl¹daj¹ce do œrodka ga³êzie i tylko szkoda, ¿e droga
by³a tak krótka, ale czeka³y przecie¿
pozosta³e atrakcje!
Pracownicy rozpalili wielkie
ognisko, dzieci piek³y kie³baski,
czêstowa³y siê cukierkami. Ustawi³a siê te¿ spora kolejka do przeja¿d¿ki kucykiem pod fachowym

okiem instruktora. Zabawnie wygl¹da³ t³um id¹cy za ka¿dym jeŸdŸcem. Gdy przysz³a pora powrotu, od
razu pad³o pytanie: "Czy przyjdziemy tu jeszcze?". Chocia¿ za przyjemnoœci siê p³aci, warto by³o wydaæ parê groszy. Stado Ogierów w
Œwiêtoborcu to miejsce, do którego
chêtnie siê powraca, a mi³e wra¿enia w³asne i uczniów mia³a przyjemnoœæ przedstawiæ wychowawczyni
Ewa Górny.
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Zap³acili podatnicy, tak¿e ci biedni...

Firma z Brukseli zdiagnozowa³a powiatow¹
biedê. Wziê³a za to 10 tysiêcy
(£OBEZ). Podziêkowañ pod
adresem dyrektor PCPR za wykonanie Strategii Rozwi¹zywania
Problemów Spo³ecznych w Powiecie £obeskim na lata 2012-2020
podczas sesji Rady Powiatu nie
by³o koñca. Na drugiej stronie
opracowania jednak napisane jest,
¿e pracê tê wykona³a spó³ka ze
S³upska z siedzib¹ w Brukseli, a
PCPR w £obzie by³ jedynie zleceniodawc¹.
W sierpniu 2011 roku m.in. na
stronie starostwa w £obzie pojawi³o
siê zaproszenie do sk³adania ofert w
zwi¹zku z zapytaniem ofertowym,
które dotyczy³o wykonania us³ugi
opracowania Strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w Powiecie £obeskim. Na drugiej stronie
strategii, ¿e zleceniodawc¹ jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w £obzie, autor opracowania: Business Mobility International Spó³ka z
o.o. S³upsk, siedziba w Brukseli i
podany adres.
Maj¹c strategiê przed sob¹ p³atny
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski
wyjaœni³ zebranym, ¿e powsta³a na
przestrzeni jednego roku. We wrzeœniu i paŸdzierniku podlega³a konsultacji.
- G³ówn¹ jednostk¹, która to prowadzi³a, by³o Centrum Pomocy Rodzinie - pani dyrektor B³aszczyk.
Strategia dotyczy praktycznie wszystkich kwestii zwi¹zanych z naszym
¿yciem spo³ecznym. W strategii jedy-

nie nasz powiat uwzglêdni³ kwestiê
zwi¹zan¹ z ekonomi¹ spo³eczn¹.
Ekonomia spo³eczna to jest nowy kierunek rozwi¹zywania trwa³ego bezrobocia i tutaj trzeba przyznaæ, ¿e
punkt zwi¹zany z ekonomi¹ spo³eczn¹ pozwala zupe³nie inaczej podejœæ do naszego trwa³ego bezrobocia. Tam jest wiele elementów, które
oceniaj¹, stawiaj¹ diagnozê i pokazuj¹, jak w naszym spo³eczeñstwie
wiele problemów mo¿na staraæ siê
rozwi¹zaæ, a w zasadzie, co jest najwa¿niejsze - profilaktycznie dzia³aæ
przeciwko temu. To problemy, nie
¿adna patologia, bo to dotyczy nas
wszystkich, to przemoc i inne kwestie, które strategia przedstawia. W
imieniu moim i myœlê, ¿e wiêkszoœci
kolegów i kole¿anek radnych chcia³em podziêkowaæ za tak¹ ciê¿k¹ pracê
zwi¹zan¹ z opracowaniem tej strategii - powiedzia³ Micha³ Kar³owski.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e nale¿y j¹
dopracowaæ i uwzglêdniæ uwagi, jakie pojawi³y siê podczas dyskusji na
komisji.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki zwróci³ uwagê, ¿e
brakuje w niej kwestii dotycz¹cej
ochrony zdrowia, tym bardziej, ¿e w
naszym powiecie jest bardzo wysoka
umieralnoœæ na choroby kr¹¿enia.
- A ja równie¿ dziêkujê pani Kasi
za tê trudn¹ pracê, a to s¹ s³owa konstruktywnej krytyki, ale w pozytywnym odbiorze - doda³ przewodnicz¹cy rady.

W gronie osób, które przy³¹czy³y
siê do podziêkowañ, znalaz³a siê równie¿ radna Halina Szymañska. - Dziêkujê panu Micha³owi za przyjêcie
uwag, pozostaj¹c w nadziei, ¿e strategia zostanie rozbudowana. W poszanowaniu dla pracy, jak¹ pani Kasia
w³o¿y³a w opracowanie tej strategii,
pomimo ¿e mamy uwagi, oczywiœcie
bêdziemy g³osowaæ za - powiedzia³a.
Dyrektor PCPR Katarzyna B³aszczyk ze swojej strony podziêkowa³a
wszystkim osobom, które wspó³tworzy³y strategiê.
- Tak jak mówi³am wczeœniej na
komisjach, przed sesj¹, to do PCPRu nap³ywa³y wszystkie materia³y

zwi¹zane z t¹ strategi¹ ze wszystkich
wydzia³ów Starostwa Powiatowego,
z jednostek organizacyjnych powiatu, a tak¿e ze wszystkich piêciu gmin
wchodz¹cych w sk³ad powiatu ³obeskiego - wyjaœni³a dyrektor.
Zastanawiaj¹ce, ¿e nikt nie zaj¹kn¹³ siê, co dalej dzia³o siê z materia³ami, które nap³ywa³y do PCPR i
kto faktycznie wykona³ opracowanie.
Pozostaje pytanie czy praca PCPR
polega³a na wys³aniu zapytañ i zebraniu materia³ów oraz przekazaniu ich
firmie? Wiadomo, ¿e strategia kosztowa³a 10 tys. z³ - tyle zarz¹d powiatu
przekaza³ dla PCPR, a PCPR - firmie.
Za co wiêc te podziêkowania? MM

Godziwe zarobki – dla kogo?
(POWIAT). Podczas paŸdziernikowej sesji Rady Powiatu
radny Zbigniew Pa³ubiak martwi³ siê o godziwe wynagrodzenia
dla dyrektorów. Starosta Ryszard
Brodziñski postawi³ jednak na
godziwe wynagrodzenia pracowników.
Dyrektorzy podwy¿ek nie dostali, w zwi¹zku z czym na podwy¿ki dla pracowników by³a wiêksza
pula do podzia³u.
Przy informacji dotycz¹cej podwy¿ki w wysokoœci 3 proc. (czyli
poni¿ej inflacji) dla pracowników
starostwa radny Zbigniew Pa³ubiak
dopytywa³, czy ona dotyczy równie¿ dyrektorów, choæ ta kwestia
by³a wyjaœniana ju¿ wiele razy. W
odpowiedzi us³ysza³, ¿e nie. Taka
decyzja zosta³a podjêta ze wzglêdu
na fakt, i¿ starostwo w £obzie, po-

dobnie jak inne jednostki samorz¹dowe, musi zaciskaæ pasa, ze wzglêdu na zmiany w ustawodawstwie.
Coraz trudniej bowiem zamkn¹æ
bud¿ety.
W kuluarach obrad mówi³o siê,
¿e ta kwestia budzi ju¿ wiele kontrowersji, choæ ró¿nice w zarobkach
pomiêdzy pracownikami a dyrektorami s¹ znacz¹ce. Dyrektorzy nie
powinni narzekaæ na wysokoœæ swoich poborów, które w porównaniu do
dochodów mieszkañców powiatu s¹
i tak wysokie. Wynosz¹ one od oko³o 6 do 6,6 tys. z³ miesiêcznie, a na
koniec roku dodatkowo dostaj¹
trzynast¹ pensjê, czyli wyp³atê za
friko. Dla porównania pracownicy
starostwa zarabiaj¹ od 1.700 z³ do 4.
tys. z³ (kierownicy), oczywiœcie
brutto. W tym roku nie tylko dyrektorzy, ale i zarz¹d Powiatu: starosta,
wicestarosta, cz³onek zarz¹du, se-

kretarz i skarbnik równie¿ podwy¿ek nie otrzymali.
Niektórzy dyrektorzy w roku
ubieg³ym otrzymali podwy¿ki wyrównuj¹ce do pozosta³ych dyrektorów. Przyk³adowo dyrektor Domu
Dziecka zarabia³a o 1200 z³ mniej
ni¿ dyrektor PCPR, przy czym w
Domu Dziecka nie ma zastêpcy dyrektora w przeciwieñstwie do PCPR
i z pewnoœci¹ wiêksza jest odpowiedzialnoœæ, wiêcej pracowników i
trudniejsza praca. Mimo podwy¿ki
i tak dyrektor Domu Dziecka ma
ni¿sze uposa¿enie ni¿ dyrektor
PCPR. Podwy¿ka wiêc by³a wynikiem bardziej sprawiedliwego wyp³acania nale¿noœci za pracê, ni¿ to
mia³o miejsce dotychczas. W roku
ubieg³ym podwy¿kê otrzyma³a równie¿ dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku, która pracowa³a
bez zastêpcy, ma pod sob¹ 100 pra-

cowników i 140 pensjonariuszy wymagaj¹cych ci¹g³ej opieki i kontroli, a pensja dyrektor by³a taka sama
jak dyrektora Powiatowego Urzêdu
Pracy, który posiada zastêpcê i ma
zdecydowanie mniej pracowników
pod sob¹ oraz ca³kiem inny zakres
obowi¹zków i odpowiedzialnoœci.
Podwy¿ek diet nie bêd¹ mieæ
równie¿ radni powiatowi.
MM
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LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
zaprasza
mieszkañców Gmin
do wziêcia udzia³u w cyklu szkoleñ pod nazw¹:
ROZLICZANIE PROJEKTÓW (KONSTRUOWANIE WNIOSKÓW O P£ATNOŒÆ I
SPRAWOZDAÑ)
Szkolenia s¹ elementem Projektu: "Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szans¹ wzmocnienia potencja³u organizacji pozarz¹dowych Powiatu
£obeskiego"
ZAGADNIENIA:
1. Wniosek o P³atnoœæ - wprowadzenie do tematyki rozliczania projektów,
2.Sprawozdanie do Wniosku o P³atnoœæ/ Oferty - jak wygl¹da i jak je prawid³owo sporz¹dziæ,
3. Opracowywanie Wniosku o P³atnoœæ - zajêcia praktyczne na podstawie
przyk³adowego Ma³ego Projektu
Uczestnicy: cz³onkowie rad so³eckich, organizacji pozarz¹dowych, osoby
fizyczne - grupa 12 osób w ka¿dej gminie
Terminy szkoleñ:
- Gmina £obez -13-16.11.2012 godz. 15:00 - 19:30, Szko³a Podstawowa nr
1, £obez
- Gmina Resko - 27-30.11.2012 godz. 15:00 - 19:30, Centrum Kultury
Resko,
- Gmina Wêgorzyno - 6-9.11.2012 godz. 15:00 - 19:30, Urz¹d Gminy
Wêgorzyno,
- Gmina Dobra -3-6.12.2012 godz. 15:00 - 19:30, Urz¹d Gminy Dobra,
- Gmina Radowo Ma³e - 19-22.11.2012 godz. 15:00 - 19:30, Gminny Oœrodek Kultury, Radowo Ma³e
Zg³oszenia przyjmuje: Organizator - Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich, £obez, ul. Niepodleg³oœci 13, tel. 91 57 37 329, 691 060 485

Biuro Og³oszeñ Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
CMYK
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Zamiast Niemiec
- Drawsko?

(POWIAT). Mia³a byæ wspó³praca z Niemcami w ramach ofert
pracy, ale prawdopodobnie nie
bêdzie. Barier¹ jest jêzyk. Zostaje
natomiast oferta firmy KabelTechnik-Polska z Drawska Pom.
O problemach zwi¹zanych z
dalsz¹ wspó³prac¹ z zaprzyjaŸnionym powiatem niemieckim opowiada³ dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy Jaros³aw Namaczyñski podczas sesji Rady Powiatu.
- Na razie podchodzimy bardzo
ostro¿nie, poniewa¿ od 1 stycznia
bêdziemy mieli dwóch pracowników mniej. Mamy ich zatrudnionych z projektu zewnêtrznego. Projekt finansowany by³ od dwóchtrzech lat przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy. W jego ramach zatrudnialiœmy dwóch poœredników pracy i
doradcê zawodowego. WUP-u ju¿

nie staæ na to, aby zatrudniaæ trzech
pracowników, bêdzie tylko jeden
finansowany, czyli doradca zawodowy. Te wszystkie ruchy bêd¹ trudniejsze. Nie mo¿emy wchodziæ z
ca³¹ moc¹, bo bêdziemy niewiarygodni, jeœli nie bêdziemy potrafili
na czas zareagowaæ. Musimy dzisiaj
wybieraæ wspó³pracê z Kabel-Technik. Trudno byæ niepowa¿nym, by
wchodziæ w coœ z ca³¹ moc¹ i póŸniej nie wywi¹zywaæ siê z tego. Do
tej pory takie kontakty czyni³ dzia³
programów. Dzisiaj nie mamy ¿adnej osoby w tym dziale. Wys³aliœmy
e-maile z zapytaniem do strony niemieckiej, kto z nich potrafi mówiæ
po polsku, bo dzisiaj nie mamy ju¿
mo¿liwoœci proszenia znajomych,
by t³umaczyli nam pewne rzeczy
fachowo. Tak by³o kiedyœ - grzecznoœciowo, ale dzisiaj to siê ju¿ koñczy - powiedzia³ dyrektor PUP. MM

Budowa kanalizacji
w przysz³ym roku
(RESKO). Kanalizacjê w rejonie ulic Sportowa - Kopernika Gdañska bêdzie k³ad³a firma
Eko-Bet Sp. z o.o. za kwotê
2.829.220 z³ z Rzêœnicy (gm. Z³ocieniec).
W przetargu na to zadanie stanê³o siedem firm, najwy¿sz¹ cenê zaoferowa³a firma poznañska, która
zaproponowa³a, ¿e wykona je za
kwotê 5.100.703 z³.
W ramach zadania zostan¹ po³o¿one grawitacyjne kana³y œciekowe
o d³ugoœci 4878,5 m, przebudowana przepompownia œcieków w ulicy
Sportowej, po³o¿ona kanalizacja
deszczowa o d³ugoœci 320,5 m. Zostanie równie¿ odtworzona nawierzchnia w zakresie budowanej
kanalizacji sanitarnej obszar.

Inwestycja realizowana jest dla
œcieków, które t³oczone s¹ do przepompowni znajduj¹cej siê w ulicy
Sportowej, czyli w rejonie ulic:
Sportowa - Kopernika - Gdañska.
Przekazanie placu firmie Eko-Bet
ju¿ nast¹pi³o, jednak prace ziemne
rozpoczn¹ siê na wiosnê. Zakoñczenie planowane jest do koñca przysz³ego roku. W ulicy Krakowskiej i
Mickiewicza zostanie wybudowana
kanalizacja deszczowa.
Zadanie wykonywane jest na
zlecenie spó³ki Wodoci¹gi i Kanalizacje w ramach Zwi¹zku Miast i
Gmin Pojezierza Drawskiego, które
sk³ada³o wniosek o dofinansowanie. Oko³o po³owê kwoty przeznaczonej na budowê sieci bêdzie musia³a pokryæ spó³ka.
MM
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340 tys. z³ kary
za wyciêcie drzew

(£OBEZ) Jest ju¿ decyzja administracyjna w sprawie wycinki
lasu przy osiedlu Hanki Sawickiej. £obeski Klubu Motocyklowy „Wilk” im. Krzysztofa Daniela za wyciêcie bez zezwolenia 23
sztuk drzew ma zap³aciæ niemal
340 tys. z³. Klub jest stowarzyszeniem zwyk³ym.
Urz¹d Miejski w £obzie zezwoli³ Klubowi na wyciêcie drzew do 10
roku, natomiast wœród wyciêtych
znalaz³y siê pnie o obwodzie nawet
99 cm (topola osika) 85 cm (sosna),
najwiêcej drzew mia³o obwód wynosz¹cy oko³o 60-70 cm.
Przypominamy, ¿e trzy dzia³ki,
na których wyciêto drzewa, Gmina
£obez u¿yczy³a £obeskiemu Klubowi Motocyklowemu „Wilk”.
Karê pieniê¿n¹ za usuniêcie drzew
bez zezwolenia wymierza burmistrz, jednak jeœli do usuniêcia
drzew dochodzi na dzia³kach gminnych, a tak jest w tym wypadku, to
karê wymierza starosta. Dlatego te¿
po zawiadomieniu, jakie wp³ynê³o
do starostwa w po³owie lipca, wszczêto postêpowanie z urzêdu w
sprawie wymierzenia pieniê¿nej
kary administracyjnej za usuniêcie
drzew bez zezwolenia.
W sierpniu komisja naliczy³a 19
pni po nielegalnie usuniêtych sosnach i po 4 topolach. Drzewa usuniêto pod przygotowanie toru motocrossowego i do jazdy quadami.

W³aœcicielem dzia³ek jest gmina, posiadaczem klub na podstawie
umowy u¿yczenia (od 2011 do 2021
r.). Klub otrzyma³ od burmistrza
£obza zezwolenie na prace pielêgnacyjne polegaj¹ce na wyciêciu
krzewów i drzew, które nie przekraczaj¹ 10 lat. To zezwolenie mia³o
gwarantowaæ mo¿liwoœæ wykonania toru motocrossowego. Pozwoli³
równie¿ wyci¹æ drzewa, które ten
wiek przekraczaj¹, jednak pod warunkiem zgody starosty ³obeskiego.
Wyciêto jednak ca³¹ po³aæ, ³¹cznie
z drzewami, których wiek okreœliæ
mo¿na na kilkadziesi¹t lat – bez
zgody starosty.
Tu zrodzi³o siê pytanie, czy urzêdnicy powinni byli udaæ siê na teren i
wskazaæ, które drzewa mo¿na wyci¹æ, a na które trzeba mieæ zezwolenie. Mówi¹c krótko - przekazaæ teren
„w terenie”, a nie na papierze.
- Nie mamy takiego obowi¹zku,
tak samo jak Agencja Nieruchomoœci Rolnych, która wydzier¿awia
grunty rolnikom, nie sprawdza czy
rolnik wyci¹³ drzewa bez zezwolenia. Zawsze odpowiada posiadacz
dzia³ki, w tym wypadku klub Wilk.
Gdyby jednak ktokolwiek z klubu
przyszed³ do nas i powiedzia³, ¿e
wchodzi na teren z wycink¹, z pewnoœci¹ nie by³oby problemu i ktoœ od
nas uda³by siê na miejsce, aby pomóc. Nikogo jednak u nas nie by³o
– powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
MM
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WÊGORZYNO

Pochwa³y dla nauczycieli i kilka
decyzji w oœwiacie
(WÊGORZYNO) Co
prawda Dzieñ Edukacji
Narodowej ju¿ min¹³, ale
dla radnych i burmistrz
sesja by³a okazj¹ do
z³o¿enia im ¿yczeñ,
mianowania na wy¿szy
stopieñ i
poinformowania o kilku
wa¿nych decyzjach
dotycz¹cych gminnej
oœwiaty.
Gratulacje za wyniki
Najpierw przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Mazuro z³o¿y³ nauczycielom gratulacje za wyniki
osi¹gniête w minionym roku szkolnym. Trzeba przyznaæ – gratulacje
jak najbardziej uzasadnione, zwa¿ywszy na bardzo dobry wynik
sprawdzianu choæby szóstoklasistów, przeprowadzony w kwietniu
br. Wynik tego sprawdzianu uplasowa³ Gminê Wêgorzyno na drugim
miejscu, po gminie Radowo Ma³e,
licz¹c procentowo uczniów z wynikami niskimi (niski, œredni, wysoki)
oraz pierwsze miejsce w powiecie
pod wzglêdem uczniów z wynikami
wysokimi. W wyniku punktowym
œrednia obu szkó³ podstawowych
przewy¿sza œredni¹ osi¹gniêt¹ w
powiecie, województwie i okrêgu.
Jeszcze lepszy wynik punktowy
z egzaminu ma gimnazjum w Wêgorzynie, które na przyk³ad w roku
2011 w czêœci humanistycznej, z
wynikiem 26,47 zdecydowanie
przewy¿sza œrednie liczone dla powiatu (22,27), województwa
(23,71), okrêgu (23,76) i kraju

Stoj¹ od lewej: Joanna Halama, Kamila Wilczyñska-Nachaj, Lucyna Wolska, Jan Mazuro,
Ma³gorzata Chilakowska, Barbara Franczuk, Monika KuŸmiñska, El¿bieta Gêbka i Jan Szymko.
(25,31). W czêœci matematycznoprzyrodniczej plasuje siê powy¿ej
powiatu, województwa i okrêgu i
tylko nieznacznie ma gorszy wynik
od krajowego. Szwankuje jedynie
nauczanie jêzyka angielskiego, bo
choæ gimnazjaliœci wypadli powy¿ej wyniku powiatu, to razem doœæ
znacznie odstaj¹ od wyników województwa, okrêgu i kraju.
Nauczycielskie awanse
Na sesji by³a okazja do uroczystego wrêczenia wy¿szych stopni
nauczycielskich. Stopieñ nauczy-

Nagroda
poœmiertnie?
(POWIAT). Radni powiatowi
wyst¹pi¹ z wnioskiem do kapitu³y, aby nagrodê Smoka Powiatu za
rok 2011 przyznaæ œp. Wies³awowi Ma³yszkowi. Tak postanowiono podczas obrad Rady Powiatu.
Obrady komisji, które odby³y siê
przed sesj¹, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu rozpocz¹³ minut¹ ciszy ku
czci œ.p. Wies³awa Ma³yszka.

Podczas obrad Rady Powiatu z
kolei radna Halina Szymañska w
imieniu klubu radnych wyst¹pi³a z
wnioskiem, aby Rada Powiatu z³o¿y³a wniosek o przyznanie nagrody
Specjalnej Starosty £obeskiego dla
œ.p. Wies³awa Ma³yszka w kategorii
Kultura i sztuka za ca³okszta³t pracy. Nad wnioskiem nie by³o g³osowania, nie by³o te¿ g³osów przeciwnych.
MM

ciela mianowanego zdoby³y panie
Joanna Halama i Kamila Wilczyñska-Nachaj. Panie z³o¿y³y œlubowanie i przyjê³y kwiaty i gratulacje.
Zastêpstwo
Burmistrz Monika KuŸmiñska
poinformowa³a, ¿e dyrektor Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim pani Ilona Œmigielska przebywa na trzymiesiêcznym urlopie
zdrowotnym, dla podratowania
zdrowia (do koñca roku). W szkole
nie ma wicedyrektora, wiêc decyzj¹
burmistrz zastêpuje j¹ w obowi¹z-

kach nauczycielka pani Ma³gorzata
Chilakowska.
Powierzenie
Zapewne z racji wskazanych
powy¿ej dobrych wyników, burmistrz oznajmi³a, ¿e przed³u¿a powierzenie stanowiska, na kolejne
piêæ lat, dotychczasowej dyrektor
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego pani
El¿biecie Gêbce.
Przewodnicz¹cy w imieniu rady
oraz burmistrz przekazali ¿yczenia
wszystkim nauczycielom w placówkach oœwiatowych gminy.
KAR

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”
We wtorek po¿egnaliœmy
nasz¹ Sybiraczkê

Teodozjê Puzyrewsk¹
z £obza. Odesz³a od nas w wieku 82 lat.
Rodzinie szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Nowa droga do
Bonina, nastêpna
w Rogówku

(POWIAT). Dzisiaj zostanie
podpisana umowa z firm¹, która
wybuduje kolejn¹ leœn¹ drogê po¿arow¹, tym razem w Rogówku.
Podczas wakacji trwa³y prace na
drodze ³¹cz¹cej Œwiêtoborzec z Boninem. Na miejscu wczeœniejszej,
piaszczystej drogi powsta³a t³uczniowa, pozwalaj¹ca na swobodny
przejazd. D³ugoœæ wyremontowanej drogi wynosi 2,5 km. Wybudowa³a j¹ firma STW K. Lewiñski z
Nowogardu za kwotê 1.204.558 z³.
Obecnie droga zamkniêta jest
dla ruchu, bowiem musi ule¿eæ siê,
nim wjad¹ na ni¹ samochody. Budowa drogi trwa³a 1,5 miesi¹ca i zosta³a zakoñczona we wrzeœniu, od tego
czasu ruch wzbroniony jest na okres
trzech miesiêcy. PóŸniej droga bêdzie do u¿ytku, bêd¹c ³¹cznikiem
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pomiêdzy Œwiêtoborcem a Boninem. Problem uczestnicy ruchu
bêd¹ mieli po wyjeŸdzie z lasu, na
odcinku gminnym. Tam bowiem pozosta³a droga piaszczysta ze sporymi dziurami. Gmina £obez nie mog³a skorzystaæ ze wspó³pracy z Nadleœnictwem, wykorzystuj¹c jedn¹
dokumentacjê i jedno postêpowanie
przetargowe z braku pieniêdzy w
bud¿ecie. Ale, aby stan drogi pomiêdzy czêœci¹ nadleœnictwa i gminy
nie odstawa³ zbytnio, gmina w ramach w³asnych œrodków wyrówna
czêœæ nale¿¹c¹ do niej.
Kolejne zadanie tego typu bêdzie realizowane w Rogówku. Przetarg na wykonanie drogi zosta³ rozstrzygniêty w po³owie paŸdziernika.
Drogê przeciwpo¿arow¹ o d³ugoœci
1,7 km wykona firma Mabud z Gryfic za kwotê 464.691 z³.
MM

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W dniu 21.10.2012 r. w £obzie
Ignacy Z., mieszkaniec gminy £obez,
kierowa³ samochodem Peugeot znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,66
mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez s¹d w £obzie.
W dniu 21.10.2012 r. w Runowie
Pom. Piotr A., mieszkaniec gminy
Dobra, kierowa³ samochodem BMW
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,44 mg/l).
W dniu 21.10.2012 r. w Resku
Andrzej K. kierowa³ samochodem
Renault, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,98 mg/l).
W dniu 24.10.2012 roku w Resku
Andrzej W., mieszkaniec Reska, kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem (1,14 mg/l)
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kieruj¹cy w stanie po spo¿yciu
alkoholu
W dniu 21.10.2012 r. w Wêgorzynie Robert P., mieszkaniec gminy
Wêgorzyno, kierowa³ motorowerem
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu
alkoholu (0,13 mg/l).
Naruszy³ zakaz
W dniu 21.10.2012 r. w Podlipcach, Przemys³aw M., mieszkaniec
Wêgorzyna, kierowa³ qudem pomimo zakazu kierowania wszelkimi
pojazdami orzeczonemu przez s¹d w
£obzie.
Okrad³ bar
W nocy z 21 na 22.10.2012 r. w
godz. 22.30-7.30 w Wêgorzynie, przy
ul. 3 Maja, nieznany sprawca, po
uprzednim wy³amaniu rolety i wybiciu szyby w drzwiach wejœciowych
baru „Laguna”, dosta³ siê do œrodka,

sk¹d zabra³ sprzêt oraz produkty ¿ywnoœciowe, powoduj¹c straty na szkodê mieszkanki Wêgorzyna.
Wykorzysta³ Uniê
W dniu 22.10.2012 r. w Gardnie
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
tablicy informacyjnej dotycz¹cej
budowy drogi z funduszów UE, czym
dzia³a³ na szkodê Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie.
Ukrad³ telefony
W dniu 23.10.2012 r. w Wêgorzynie nieznany sprawca, na stacji paliw
HL, ukrad³ pozostawione na kontuarze dwa telefony komórkowe Nokia
i Samsung, o ³¹cznej wartoœci 300 z³,
czym dzia³a³ na szkodê mieszkañca
miejscowoœci Rodzynek.
Zderzenie z sarn¹
W dniu 23.10.2012 r., na drodze
Su³kowo - Mieszewo, Dorota G.,
mieszkanka gminy Dobra, kieruj¹c
samochodem Suzuki uderzy³a w sarnê, która wybieg³a na jezdniê, powoduj¹c uszkodzenie pojazdu.
Ukrad³ tablice rejestracyjne
W okresie od godz. 21.00 dnia
22.10.2012r. do godz. 6.30 dnia
23.10.2012r. w Wêgorzynie, na ul.
Grunwaldzkiej, nieznany sprawca
ukrad³ dwie tablice rejestracyjne z
samochodu, czym dzia³a³ na szkodê
mieszkañca Wêgorzyna.
Uderzy³ w zagrabiarkê
W dniu 24.10.2012 r., na drodze
£obez - Rogówko, kieruj¹cy pojazdem Mitsubishi, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych na drodze warunków, w
wyniku czego wpad³ w poœlizg i uderzy³ w zgrabiarkê ci¹gniêt¹ przez ci¹gnik rolniczy. Uszkodzeniu uleg³ pojazd oraz zgrabiarka.

Panu Zdzis³awowi Urbañskiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Panu Ryszardowi Wojewódka
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

teœciowej

matki

sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

sk³adaj¹ Burmistrz £obza,
Radni Rady Miejskiej
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie
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Spotkanie w ramach projektu System Ewaluacji Oœwiaty

Z ³awy obywatelskiej w sprawach
oœwiaty
W Zespole Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie
18 paŸdziernika 2012 r.
Kuratorium
Zachodniopomorskie
zorganizowa³o
wojewódzkie spotkanie
w ramach projektu
System Ewaluacji
Oœwiaty Nadzór
pedagogiczny.
Realizuje go Oœrodek
Rozwoju Edukacji
wraz z Uniwersytetem
Jagielloñskim
w Krakowie.
By³o to pierwsze takie spotkanie
w naszym województwie. Zasad¹
programu jest nawi¹zywanie podczas takich spotkañ wspó³pracy
edukatorów z lokalnym œrodowiskiem w ramach £awy Obywatelskiej. Do rozmowy o sprawach edukacji zapraszani s¹ dyrektorzy
szkó³, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele biznesu, organizacji spo³ecznych i mediów. Maj¹
za zadanie wypracowaæ i rekomendowaæ w³adzom w³asne wnioski w
sprawach lokalnej polityki oœwiatowej, a w³adze powinny publicznie
siê do nich odnieœæ. Przyczynkiem
do dyskusji s¹ wyst¹pienia „bieg³ych” (ktoœ z w³adz, wizytator ds.
ewaluacji, dyrektor i dziennikarz).
Gdy zaproponowano mi wyst¹pienie, zgodzi³em siê, gdy¿ obywatele maj¹ prawo i powinni zabieraæ
g³os w wa¿nych sprawach lokal-

nych, nawet nie bêd¹c specjalistami.
Ka¿dy g³os sk³ada siê na opiniê publiczn¹, a od si³y tej opinii zale¿y
jakoœæ demokracji.
„Biegli” mieli zapoznaæ siê z
raportami z ewaluacji szkó³ i przekazaæ swoje opinie. S³owo ewaluacja na tym spotkaniu powtarzane
by³o kilkadziesi¹t razy, wiêc najpierw trzeba jego znaczenie przybli¿yæ wszystkim. Rozporz¹dzenie
MEN z 7 paŸdziernika 2009 r. definiuje ewaluacjê jako praktyczne
badanie oceniaj¹ce przeprowadzane w szkole lub placówce. Niektóre
definicje s¹ czysto technologiczne,
jak ta: jest to proces zbierania informacji i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji. Ale s¹ te¿ rozszerzaj¹ce: wydawanie opinii o wartoœci pracy szko³y poprzez systematyczne, jawne, zbieranie i analizowanie informacji o tej pracy w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartoœci.
Te pierwsze skupiaj¹ siê na technologii, ta ostatnia i kilka innych
poszerzone s¹ o sferê aksjologiczn¹, czyli wartoœci. Jak wiêc widaæ, ju¿ przy definiowaniu pojêcia –
im dalej w las, tym wiêcej drzew. Jak
ze wszystkim. Wiêc i ja zapuœci³em
siê w ten las, maj¹c ju¿ na wyjœciu
problem z ocen¹ szkó³ „w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i
wartoœci”. Czy rzeczywiœcie znamy
te cele, kryteria i wartoœci?
Jako „bieg³y” zapozna³em siê z
raportami z ewaluacji szkó³ w powiecie ³obeskim. Akurat tu zrobiono ich sporo, bo np. w powiatach
drawskim, œwidwiñskim i gryfickim
ich nie zrobiono. Mo¿e za jakiœ czas
bêd¹ wszystkie.

Na pocz¹tku wyst¹pienia zastrzeg³em, ¿e bêdê wypowiada³ siê
jako obywatel, co zwolni³o mnie z
trzymania siê sztywnych ram programu. By³ w tym cel zupe³nie inny,
ni¿ tylko brak szacunku dla ustanawianych regu³. Chodzi³o o to, ¿e
przegl¹daj¹c raporty, dostrzeg³em
obywatelskim okiem pewne
sprzecznoœci, o czym chcia³em powiedzieæ.

trochê sytuacjê z Moliera (U licha!
Ju¿ przesz³o 40 lat mówiê proz¹, nic
o tym nie wiedz¹c), gdy dowiadujemy siê nagle, ¿e mamy kó³ka pozalekcyjne, ¿e „w szkole podejmowane s¹ dzia³ania wychowawcze maj¹ce na celu zmniejszenie zagro¿eñ
oraz wzmacnianie po¿¹danych zachowañ” albo ¿e „uczniowie osi¹gaj¹ sukcesy edukacyjne na miarê
swoich mo¿liwoœci”.

By te w¹tpliwoœci wy³uszczyæ,
zacznê od tego, co zreszt¹ przedstawi³em, ¿e wa¿ny jest tu podzia³ na
technologiê i aksjologiê (sferê wartoœci). Uderzy³o mnie w raportach,
¿e sprowadzaj¹ one badanie szkó³
do technologii, badaj¹c, czy szko³a
robi to czy tamto lub nie robi.

Mam nieodparte wra¿enie, ¿e
skupienie siê na technologii nauczania odci¹ga nas, obywateli i rodziców, od zainteresowania sferê aksjologiczn¹ oœwiaty. Gdy ktoœ ka¿e
nam wykopaæ do³ek, umys³ technologiczny od razu zacznie konstruowaæ ³opatkê, a umys³ aksjologiczny zapyta – po co? Najlepiej te w¹tpliwoœci opisa³ mi przed laty socjolog prof. Piotr Gliñski, który stwierdzi³, ¿e mo¿e byæ demokracja proceduralna i uczestnicz¹ca. Proceduralna (technologiczna) sprowadza
siê do tego, ¿e raz na 4 lata mamy
wolne wybory, mamy podzia³
w³adz, mamy wolne media, czyli
spe³nione s¹ podstawowe warunki
demokracji, a ona nie dzia³a. Pomimo spe³nienia tych warunków wiêkszoœæ badanych wypowiedzia³a siê,
¿e nie ma ¿adnego wp³ywu na ¿ycie
publiczne.

Ministerstwo zdefiniowa³o 17
wymagañ wobec szkó³ dotycz¹cych
najró¿niejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowi¹zuj¹cej podstawy programowej,
przez rozwijanie aktywnoœci i umiejêtnoœci spo³ecznych uczniów,
wspó³pracê z rodzicami, po organizacjê pracy placówki, w tym jej
warunki lokalowe i wyposa¿enie.
Ka¿de z tych wymagañ dana szko³a
lub placówka mo¿e spe³niæ na poziomie od A do E. Przyk³adowy raport zawiera wnioski z ewaluacji i
ocenê koñcow¹, np. szko³a ma koncepcjê pracy – B, oferta edukacyjna
umo¿liwia realizacjê podstawy programowej – B, procesy edukacyjne
maj¹ charakter zorganizowany – C,
s¹ efektem wspó³dzia³ania nauczycieli – B, kszta³tuje siê postawy
uczniów – B, s¹ dzia³ania s³u¿¹ce
wyrównywaniu szans edukacyjnych
– B, itd. Raport opisuje sytuacjê w
szkole tak¹, jaka jest. Niestety, niewiele z tego wynika. Przypomina to

Obawiam siê, ¿e podobna pu³apka czyha na polsk¹ oœwiatê w ujêciu
technologicznym. Mamy coraz
lepsz¹ bazê edukacyjn¹ i coraz
mniej uczniów, coraz wiêcej orlików, ale pustych, masê pracowni
komputerowych i m³odzie¿ znaj¹c¹
tylko gry, wykszta³conych absolwentów, którzy zupe³nie nie szanuj¹
w³asnego kraju i najchêtniej by st¹d
wyjechali, masê programów o bez-
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pieczeñstwie, z jednoczesnym
wzrostem przestêpczoœci w szko³ach, mamy coraz lepsz¹ bazê edukacyjn¹, a jednoczeœnie – jak przeœledzi siê chocia¿by wyniki egzaminów z ostatnich trzech lat – z roku na
rok spada poziom nauczania. Zatrwa¿aj¹ce wrêcz s¹ wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w niektórych gminach, gdzie wynik niski (w
skali niski, œredni, wysoki) osi¹gnê³a a¿ po³owa uczniów rocznika. Takie dane s¹ dla gmin: Brojce
(52,6%) i Karnice 48,1%) w powiecie gryfickim, Ostrowice (50%) i
Czaplinek (40,7%) w powiecie
drawskim, Kozielice (68,2%) w
powiecie pyrzyckim, Dobrej
(47,2%) w powiecie ³obeskim itd.
Co to oznacza? Po³owa uczniów w
tych gminach bêdzie w przysz³oœci
wykluczona z udzia³u w rozwoju
spo³ecznym.
Czy System Ewaluacji Oœwiaty
jest w stanie odpowiedzieæ na pytania – dlaczego tak siê dzieje? Rozumiem, za³o¿enia programu nadzoru
pedagogicznego maj¹ swoje ramy
badawcze i swój podmiot oraz cel
badañ i trudno ¿¹daæ, by SEO odpowiada³ na wszystkie pytania.
Dla mnie z kolei to spotkanie
pos³u¿y³o do zastanowienia siê nad
innymi problemami i by³o prób¹
ogarniêcia oœwiaty jako ca³oœci.
Zapytania o to, czy chcemy kszta³ciæ obywateli, czy tylko robotników
do fabryk, czy chcemy uczyæ myœleæ, czy tylko powielaæ schematy,
czy chcemy uczyæ adaptacji do
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci,
czy te¿ chcemy kszta³ciæ postawy
twórcze zmieniaj¹ce rzeczywistoœæ,
czy mamy jeszcze jakiœ system wartoœci i przekonañ, który chcemy
wpajaæ m³odym ludziom, czy porzuciliœmy ju¿ wszelk¹ wiarê i nadziejê i bêdziemy uczyæ dzieci, jak
kopaæ do³ki i zarazem oduczaæ zadawania pytañ – po co?
Oby nie sta³o siê z oœwiat¹ tak jak
z nasz¹ demokracj¹ proceduraln¹,
¿e zostan¹ spe³nione wszelkie wymagania i procedury, a nie uzyskamy efektu spo³ecznego w postaci
wykszta³conych,
œwiadomych,
twórczych i uczestnicz¹cych w demokracji obywateli. Bo chyba o to
chodzi? Ale byæ mo¿e do tego nie
potrzebne s¹ nowe programy badawcze i ileœ tam wymagañ narzucanych szko³om, lecz zmiana celów
edukacyjnych, powrót do zasadniczych pytañ – po co uczymy, dla
kogo, ku czemu?
Zdajê sobie sprawê, ¿e w obecnych warunkach samorz¹du i pañstwa te pytania zdaj¹ siê byæ naiwne,
ale czasami warto siê nad nimi zastanawiaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Za parkowanie na drodze
w lesie - mandat
(POWIAT).W zwi¹zku z faktem, ¿e w lasach pojawi³y siê grzyby, stra¿nicy leœni przypominaj¹,
¿e parkowaæ wolno, ale tylko w
miejscach wyznaczonych. Na terenie naszych lasów s¹ tylko dwa takie miejsce. Za parkowanie przy
drodze grozi mandat. Byæ mo¿e informacja ju¿ spóŸniona, bo przysz³y przymrozki a w kraju spad³
œnieg.
Las to dom dzikich zwierz¹t, a my
jesteœmy tylko goœæmi i jako goœcie
mamy obowi¹zek szanowaæ prawa
zwierz¹t, w tym: zachowaæ ciszê i nie
niszczyæ ich œrodowiska naturalnego.
Czêsto o tym zapominaj¹ w³aœciciele
samochodów i psów. Za takie zapomnienie grozi kara grzywny nawet do
5 tys. z³.
Mimo i¿ spokojnie mo¿na zbieraæ
grzyby w lasach nie wolno parkowaæ
na drogach leœnych – tak mówi Ustawa o lasach (Dz. U. 0545.435). Na
terenie powiatu ³obeskiego tylko w
dwóch miejscach mo¿na pozostawiæ
pojazd – na parkingu przy jeziorze
G³êbokim oraz na parkingu przy jeziorze Karwowo. W pozosta³ych miejscach nie wolno parkowaæ. Zakaz ten
dotyczy równie¿ poboczy dróg.
Samochodem do lasu mo¿na wjechaæ tylko drogami otwartymi dla
ruchu pojazdów. Ustawa o lasach
wyraŸnie mówi, ¿e postój pojazdów
dozwolony jest tylko w miejscach
oznaczonych, przepisy te nie dotycz¹
jedynie podmiotów gospodarczych,
które wykonuj¹ czynnoœci s³u¿bowe.
Postój b¹dŸ wjazd do lasu drog¹, która nie jest otwarta dla ruchu pojazdów, jest wykroczeniem i p³aci siê za
to karê grzywny, która wynosi od 20
do 5 tys. z³ i nie ma znaczenia czy ktoœ
zrobi³ to umyœlnie czy nie.
Drogi prowadz¹ce przez las, jeœli
nie s¹ gminne, powiatowe, wojewódzkie albo krajowe, zgodnie z
ustaw¹ z dnia 21 marca 1985 roku nie
s¹ drogami publicznymi (DZ.U.
2007, Nr19, poz. 115 ze zmianami).
Jeœli któraœ z dróg jest drog¹ gminn¹
albo powiatow¹, to zakaz wjazdu i
zatrzymywania siê nie dotyczy.
„Jeœli natomiast nie jest drog¹ publiczn¹, lecz jest drog¹ leœn¹ to wjazd
pojazdem silnikowym, zaprzêgowym lub motorowerem dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy droga ta jest
oznakowana drogowskazami dopuszczaj¹cymi ruch po tej drodze.
Je¿eli zatem droga prowadz¹ca przez
las nie jest drog¹ publiczn¹ i nie zosta³a oznakowana drogowskazem
dopuszczaj¹cym ruch, to na tak¹ drogê nie wolno wjechaæ pojazdem silnikowym, zaprzêgowym ani motorowerem. Nie jest istotne czy na takiej
drodze ustawiono znak zakazu ruchu,

istotne jest jedynie to, ¿e nie ma drogowskazu dopuszczaj¹cego ruch po
takiej drodze.” W lasach stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa zakaz
jest generalny.
Quady i konie w lesie
Od kilku lat modne wœród w³aœcicieli quadów s¹ wycieczki po drogach
leœnych, rozje¿d¿anie stanowisk
chronionych, a nawet jazdy po podestach nad jeziorami. Ju¿ wjazd do
lasu quadem na drogi zamkniête dla
ruchu jest wykroczeniem. Je¿eli jednak nastêpuje rozjechanie np. chronionego bagienka lub stanowiska roœlin chronionych to jest to ju¿ przestêpstwo z art. 187 lub 181 k.k.
Konno mo¿na wje¿d¿aæ tylko
drogami leœnymi wyznaczonymi
przez nadleœniczego, drog¹ publiczn¹ oraz drog¹ leœn¹ z drogowskazem, ¿e jest dopuszczona do
ruchu. W pozosta³ych wypadkach
poruszanie siê po drogach leœnych
konno jest wykroczeniem. Jedynym
wyj¹tkiem zakazu poruszania siê po
lesie samochodami, parkowania
gdziekolwiek siê chce, rozje¿d¿aniem
dróg, „paleniem gum”, kreœleniem
ósemek na drogach, krzyczeniem – s¹
lasy prywatne i prywatne drogi.
Psy w lesie
W miastach nie ma wyznaczonych miejsc, w których czworonogi
mog³yby siê wybiegaæ. Jest natomiast
bardzo du¿o tabliczek z napisem „zakaz wprowadzania psów”. Z tego
wzglêdu, szczególnie w okresie grzybobrania, psy czêsto puszczane s¹
luzem w lasach. Ale tutaj te¿ nie
wolno. Taki spacer z psem po lesie
mo¿e skoñczyæ siê grzywn¹ w wysokoœci 500 z³.
Czy to jednak oznacza, ¿e absolutnie nie wolno wchodziæ z psem do
lasu? Oczywiœcie nie, pies powinien
byæ na smyczy i w kagañcu, nawet
jeœli w³aœciciel psa twierdzi, ¿e pupil

jest ³agodny i przyjacielski, bo czêsto
zdarza siê, ¿e pupil ów zwyczajnie
w³aœcicieli nie s³ucha i idzie sobie w
las, a czasem jak¹œ sarenkê pogoni.
Problem w tym, ¿e sarenki s¹ sprinterami i na d³ugich dystansach nie radz¹
sobie. Maj¹ niezwykle delikatn¹ skórê i bardzo ³atwo je zraniæ, wystarczy
¿e pies zahaczy zêbami o brzuch.
Sarna umiera w okropnych mêczarniach, pies wraca do w³aœciciela zadowolony z siebie, a w³aœciciel nawet
nie musi o niczym wiedzieæ. Nawet
jeœli w³aœciciel zauwa¿y zranione
zwierzê i poinformuje weterynarza,
leœnika itd. to jedynym ratunkiem dla
zwierzêcia jest skrócenie jego mêczarni, czyli œmieræ. Zagonionych
zwierz¹t i zranionych przez psy jest
niezwykle du¿o, st¹d zakaz puszczania ich bez smyczy i bez kagañca,
nawet jeœli jest to kanapowy pupil,
wychowany w mieszkaniu na czwartym piêtrze. Ca³kowity zakaz wprowadzania psów dotyczy rezerwatów i
parków narodowych.
Puszczanie psa luzem w lesie to
te¿ ryzyko dla samego w³aœciciela.
Bo gdy pupil zaatakuje dzika np., to
wówczas dzik zaatakuje psa. Pies po
ratunek przybiegnie do w³aœciciela i
taki obrót sprawy mo¿e skoñczyæ siê
tragicznie niekoniecznie dla dzika.
Znana jest mi historia, opowiadana przez pracowników Zak³adu
Us³ug Leœnych, gdy to jeleñ podszed³
do nich. Mia³ rozpruty brzuch. W
oczach cierpienie. Zadzwonili po
myœliwego... Niedawno te¿ publikowaliœmy zdjêcie zagryzionej sarny w
lasach niedaleko Wysiedla. Mia³a
podgryzione gard³o. Psy zostawi³y
sarnê, nie by³y g³odne. Po prostu j¹
upolowa³y.
W lasach obowi¹zuj¹ takie same
zasady jak wszêdzie. Nie wolno parkowaæ i wje¿d¿aæ gdzie siê chce i jak
siê chce, a psy maj¹ byæ na smyczy,
tylko kary mog¹ byæ bardziej dotkliwe.
MM

List do redakcji
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Kto zarobi³, kto straci³, kto zyska³?

W dniu 23 paŸdziernika
2012 r przed S¹dem Okrêgowym w Szczecinie zawarta zosta³a ugoda pomiêdzy Gmin¹
£obez a Stowarzyszeniem
MLKS Œwiatowid w sprawie
rozliczenia po¿yczek nr 4/p/
2010, nr 5/p/2010 i nr 2/p/
2011. Z proœb¹ o zawarcie takiej ugody zwróci³ siê do Burmistrza
Gminy Zarz¹d MLKS Œwiatowid. Po
uzgodnieniach warunków ugody i akceptacji tych warunków przez obie
strony zawarto ugodê.
Zarz¹d MLKS Œwiatowid, jak i
wszyscy cz³onkowie i zawodnicy zarejestrowani w klubie odetchnêli z ulg¹.
Jednak mimo pozytywnego rozstrzygniêcia wci¹¿ pozostaj¹ mieszane
uczucia.
Z jednej strony „Œwiatowid” ma
ponownie wolne konto, mo¿e normalnie dzia³aæ, poszukiwaæ sponsorów,
ubiegaæ siê o realizacjê projektów, bo
bêdzie móg³ siê z ich realizacji wywi¹zaæ, a komornik nie zabierze pieniêdzy,
które na dany projekt wp³yn¹. Tu zyskaliœmy wiele. Z drugiej strony za
„friko” mamy zap³aciæ 1.946 z³ kosztów wynikaj¹cych z op³aty s¹dowej i
kwotê 1.829,33 z³ tytu³em wszczêtego
na wniosek Gminy postêpowania zabezpieczaj¹cego tj. kosztów komornika. Kwota po¿yczki otrzymana od
Gminy 155.676,58 z³ nie zmieni³a siê

i nikt nigdy ze strony Zarz¹du MLKS
Œwiatowid nie kwestionowa³ jej zwrotu i jej wysokoœci do zwrotu. Nie negowano równie¿ zasadnoœci jej zwrotu, jedynie uzale¿niano termin jej
zwrotu od wp³ywu pieniêdzy na konto
stowarzyszenia od EUROREGIONU
POMERANIA. W³asnych œrodków
nasze stowarzyszenie nie posiada, po
co za to dodatkowe koszty 3775.33 z³?
Gmina za to, ¿e skierowa³a sprawê
przeciwko Stowarzyszeniu MLKS
Œwiatowid do s¹du, musi zap³aciæ
1.946 z³ kosztów op³aty s¹dowej i
kwotê 1.829,33 z³ tytu³em postêpowania zabezpieczaj¹cego tj. kosztów komornika, razem 3775,33 z³. To strata
obci¹¿aj¹ca nas wszystkich mieszkañców gminy £obez. Co zyska³a Gmina,
kieruj¹c spraw¹ do s¹du? Nic, bo kwota 155676,58 z³ i tak mia³a trafiæ na
konto Gminy.
Reasumuj¹c, licz¹c ³¹cznie koszty,
jakie ponios¹ obie strony, to 3.892 z³
zarabia s¹d w Szczecinie, 3.658,66 z³
zarabia komornik w £obzie, a kwota
155.676,58 z³, której nikt nigdy nie
kwestionowa³ i nie wymigiwa³ siê od
zwrotu, nie zwiêkszy³a siê i bêdzie
oddana, lecz z dodatkowymi kosztami,
które obci¹¿¹ jedynie Gminê i Stowarzyszenie. Miejmy nadziejê, ¿e Gmina
(czyli mieszkañcy) nie poniesie dodatkowo kosztów z tytu³u obs³ugi prawnej. Czy trzeba by³o tak kosztownej

awantury, szumu medialnego, ¿eby
dojœæ do porozumienia? Czy Burmistrz musia³ oddawaæ sprawê do
s¹du? Czy nie mo¿na by³o, zanim Burmistrz odda³ MLKS Œwiatowid do
s¹du, zawrzeæ takiej ugody? Przecie¿
pismo o wyd³u¿enie terminu sp³aty po¿yczki by³o z³o¿one. Czy ugoda zawarta przed s¹dem jest inn¹ od spisanej
poza s¹dem?
Jeszcze jedno, gdyby MLKS Œwiatowid nie wyst¹pi³ z proœb¹ o zawarcie
ugody i tej ugody nie podpisano, koszty ca³ej „imprezy”, bo jak to nazwaæ
inaczej, na dzieñ 23.10.2012 r. wynios³yby 15.042,66 z³. Nie wiem czy p³akaæ, czy tupaæ nogami ze z³oœci, ale nie
to jest najwa¿niejsze w tej sprawie, najwa¿niejsze jest, ¿e stowarzyszenie z
d³ugoletni¹ tradycj¹ „Œwiatowid” dalej istnieje. Po to zaczê³am tam dzia³aæ
i teraz ju¿ mam nadziejê, ¿e spokojnie
postaram siê dokoñczyæ ustabilizowanie sytuacji w „Œwiatowidzie” i wokó³
niego. Uwa¿am, ¿e tak kosztownej nauczki nie by³o potrzeba naszej organizacji, jak i naszym mieszkañcom. Przecie¿ mo¿na rozwi¹zywaæ nieporozumienia wzajemnym zrozumieniem i
przy choæ odrobinie wzajemnego zaufania. ¯eby siê dobrze dzia³o trzeba
rozs¹dku, spokoju, zrozumienia, pokory oraz szacunku. Ja stara³am siê to
wnieœæ w kontakty z Gmin¹, jak i innymi. Bo p³aszczyzna porozumienia jest

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Resku realizuje projekt „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci”
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Uczestnicy projektu to grupa 10 kobiet i 8 mê¿czyzn z rodzin
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w wieku 15-25 lat, zagro¿onej wykluczeniem spo³ecznym. W ramach
aktywnej integracji zrealizowano warsztat wyjazdowy „Komunikacja i umiejêtnoœci spo³eczne”, który
odby³ siê w dniach 10 - 12 sierpnia 2012r. w Dymaczewie k/Poznania. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
zwiedzania Poznania, korzystania z atrakcji hotelowych takich jak basen, sauna jacuzzi, a ponadto obejrzeli film „Step Up” w 3D. W okresie 6-9 sierpnia br. odby³y siê Warsztaty „ABC Zarz¹dzania bud¿etem
domowym”, których celem by³a nauka racjonalnego dysponowania bud¿etem domowym. Drugi warsztat
wyjazdowy „Moja kariera zawodowa” odby³ siê w dniach 31 sierpieñ - 1 wrzesieñ w Pobierowie. Oprócz
zajêæ szkoleniowych mo¿na by³o korzystaæ z atrakcji hotelowych takich jak basen, sauna. Bliska odleg³oœæ
od morza sprzyja³a spacerom. Ponadto dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wyjazd na paintball, gdzie uczestnicy mogli
sprawdziæ siê na polu boju.
Kolejnym dzia³aniem by³o rozpoczêcie przez grupê uczestników kursu prawa jazdy kat.B, który trwa
od czerwca do grudnia 2012 r. Trwaj¹ równie¿ spotkania indywidualne z psychologiem.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Resku

nie tylko dla mnie, to dla tej m³odzie¿y,
któr¹ zrzesza MLKS Œwiatowid.
Teraz mam pytanie - niech m¹drzy
tego œwiata mi powiedz¹, jak stowarzyszenie, które prowadzi wy³¹cznie dzia³ania statutowe, zarobiæ ma na te koszta? Jak zarobiæ 3775,33 z³, aby zwróciæ zgodnie z zawart¹ ugod¹ Gminie?
Stowarzyszenie nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej, nie ma dochodów.
Wszystkie darowizny, kwesty przeznaczane s¹ na cele statutowe Stowarzyszenia, a czy te koszta to cel statutowy Stowarzyszenia? Zarz¹d bez ¿adnej dotacji z Gminy stara³ siê, aby Stowarzyszenie funkcjonowa³o i dalej istnia³o i niestety musimy zrobiæ wszystko, aby s³owa dotrzymaæ. Kwota kosztów poniesiona przez Gminê i Œwiatowid to 7.550,66 z³. Kwota ta bardzo
przyda³aby siê w Stowarzyszeniu, naprawdê bardzo. Pozostaje ¿al, ale i
radoœæ, ¿e jeden spór zakoñczony i
nadzieja, ¿e to siê nie powtórzy. Przez
podpisanie ugody zaiskrzy³a te¿ pewnoœæ, ¿e wspó³praca na linii Gmina
Stowarzyszenie MLKS Œwiatowid zostaje odbudowana i jestem pewna, ¿e
losy m³odzie¿y Stowarzyszenia MLKS
Œwiatowid nie pozostan¹ ju¿ tylko w
rêkach zarz¹du, ale we wspó³pracy Zarz¹du MLKS Œwiatowid z Gmin¹, czyli Burmistrzem i Rad¹ Miejsk¹.
Prezes MLKS ŒWIATOWID £OBEZ
Gra¿yna Kar³owska

tygodnik ³obeski 30.10.2012 r.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

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

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

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

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

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

£obez sprzedam lub zamieniê kawalerkê 31 mkw. po remoncie. Cena
65 tys. z³. Tel. 881 296 108
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw.,w bloku
na II piêtrze. 2 pokoje + piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena: 110 tys. Tel. 663248-859.
Stancja do wynajêcia w £obzie, dwa
pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 607
129 519.

Powiat drawski

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

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

Powiat œwidwiñski
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.

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

BIZNES
Powiat gryficki
Wynajmê lokal w centrum Gryfic na
ma³¹ dzia³alnoœæ - biuro, tanio, tel.
509-530-096.

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

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gr
yfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
Gryfickiej
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

MIESZKANIA SPRZEDA¯

£OBEZ ul. Browarna- kawalerka, III piêtro, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, II piêtro, pow. 53,37 mkw- CENA 180.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, parter, pow. 74,65 m?+gara¿
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - kawalerka, parter, pow. 34,14 m?
- CENA 73.000 z³
£OBEZ - kawalerka, II piêtro, pow. 38,54 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, II piêtro, pow. 42,8 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 44,45 mkw
- CENA 88.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 55,59 mkw
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, I piêtro, pow. 33 mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 66,97 mkw
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 47,95 m?
- CENA 124.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, IV piêtro, pow. 49,7 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,95 m?
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57 mkw
- CENA 127.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, 64,51 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8 mkw
- CENA 135.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, III piêtro, pow. 58,5 mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 61,28 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, II piêtro, pow. 57,8 mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, I piêtro, pow. 67,66 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 51,19 mkw
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, parter, pow. 66,7 mkw
- CENA 229.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, II piêtro, pow. 56,23 mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje o pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 145.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, IV piêtro pow. 56,23 mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, I piêtro, pow. 57 mkw
- CENA 175.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, 67,89 mkw, III piêtro
- CENA 185.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100,9 mkw
- CENA 250.000 z³
£OBEZ - 2 mieszkania o pow. 48,3 mkwi 25,43 mkw
- CENA 180.000 z³
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Policja ma najwy¿szy procent zaufania spo³ecznego, wiêc go nie psujmy

Czy policjanci naruszyli prawo?
(£OBEZ). Sprawa zachowania policjantów w stosunku do
mieszkañca £obza, który w minionym tygodniu opublikowa³ list
na naszych lamach – trafi³a do
prokuratury. O tym, czy postêpowali w³aœciwie, zadecyduje prokuratora b¹dŸ – s¹d. Osobno trwa
postêpowanie wewnêtrzne w komendzie.
Nowy komendant KPP Robert
Nowak chcia³by, aby policja dzia³a³a
sprawnie a policjanci byli postrzegani pozytywnie przez spo³eczeñstwo.
Z postrzeganiem dzia³añ i zachowania niektórych policjantów nie do
koñca tak jest, a œwiadczy o tym list
zamieszczony na naszych ³amach w
ubieg³ym wydaniu. Przypominamy,
¿e mieszkaniec £obza wskaza³, ¿e
potraktowano go jak groŸnego przestêpcê, w momencie, gdy trzyma³ w
rêku piwo. Mimo i¿ wielokrotnie
powtarza³, ¿e sam pójdzie do wozu
policyjnego, szarpano nim i poprowadzono jak bandziora zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu publicznemu.
O te kwestie podczas posiedzenia
Rady Powiatu dopytywa³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatowej Pawe³
Marek.
W odpowiedzi komendant Robert Nowak wyjaœni³, ¿e w takich
sytuacjach postêpowanie zale¿y od
sytuacji. W tym konkretnym przypadku prowadzone jest wewnêtrzne
postêpowanie wyjaœniaj¹ce, które
ma na celu wyjaœnienia z punktu
widzenia policji, czy dosz³o do naruszenia prawa przez policjanta.

- Sprawa trafi³a do prokuratury,
która bêdzie oceniaæ postêpowanie
policjantów w kontekœcie wypowiedzi potencjalnych osób, które bra³y
udzia³ w tym wykroczeniu. Ta osoba
mo¿e z³o¿yæ wyjaœnienia w toku
postêpowania prokuratorskiego,
z³o¿yæ skargê bezpoœrednio do mnie,
czy te¿ do organów nadrzêdnych,
mo¿e z³o¿yæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa do prokuratury.
Jest szereg dróg, w tej chwili nie jestem w stanie oceniæ, jaki by³ przebieg zdarzenia, bo nie ma zakoñczonego postêpowania wyjaœniaj¹cego i
prokuratura równie¿ jest na etapie
wstêpnego badania tej sytuacji. W
kontekœcie zdarzenia ogólnie, ka¿dy
ma prawo broniæ siê na ³amach prasy,
w postêpowaniu wyjaœniaj¹cym, czy
te¿ w postêpowaniu karnym. Decyzja nale¿y do prokuratury, ewentualnie do s¹du w zale¿noœci od tego jaka
sytuacja tak naprawdê zaistnia³a.
Tak mówi³ komendant w 25 paŸdziernika w czwartek. W poniedzia³ek otrzymaliœmy z KPP w £obzie
oficjaln¹ odpowiedŸ na list, zredagowany przez oficera prasowego KPP
w £obzie.
„W odpowiedzi na list, który zosta³ nades³any do redakcji Waszej
gazety i zamieszczony w poprzednim numerze, informujê, i¿ faktycznie w dniu 6 paŸdziernika 2012r
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w £obzie podjêli interwencjê w miejscu publicznym, jednak¿e jej przebieg by³ odmienny od
przebiegu opisanego w liœcie, który
zosta³ przes³any do Waszej redakcji.
Interweniuj¹cy policjanci w trakcie

wykonywanych czynnoœci s³u¿bowych, jakie podjêli wobec osoby,
która swoim zachowaniem tj. spo¿ywaniem alkoholu w miejscu publicznym wyczerpywa³a znamiona wykroczenia z art. 43(1) ust 1 Ustawy o
wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zostali
zniewa¿eni. Obecnie Prokuratura
Rejonowa w £obzie wszczê³a w tej
sprawie œledztwo o czyn z art 226 par
1 k.k. tak wiêc wszelkie okolicznoœci
tego zdarzenia zostan¹ wyjaœnione w
tocz¹cym siê postêpowaniu karnym.
Ponadto w Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie toczy siê równie¿
postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej¿e
sprawie.” - czytamy w odpowiedzi.
Czy policjanci musz¹
stresowaæ?
Podczas sesji Rady Powiatowej
w £obzie p³atny cz³onek zarz¹du
Micha³ Kar³owski poinformowa³
komendanta policji o jeszcze jednym
zdarzeniu z proœb¹ o uczulenie policjantów na to, aby nie wprowadzali
poczucia zagro¿enia w szczególnoœci wobec matek z dzieæmi.
- Wracam wieczór. Oœwietlony
plac Spó³dzielców. Patrol policji zatrzyma³ samochód. Kontroluj¹
mamê z dzieckiem z zespo³em Downa. Dziecko wystraszone, trzech
policjantów otoczy³o samochód,
wieczór. Ju¿ nie raz widzia³em takie
zdarzenie, próbowa³em poprosiæ o
z³agodzenie stanu zagro¿enia, ale
oczywiœcie nic to nie da³o. Oczywiœcie uwa¿am, ¿e s³usznie zatrzymali,
ale pytam siê czy a¿ takie to musi byæ
zagro¿enie i taki stopieñ zastrasze-

£obzianie zalegaj¹ 160 tys. z³ w podatkach
(£OBEZ). We wrzeœniu min¹³
termin trzeciej transzy op³at podatkowych od nieruchomoœci. W sprawozdaniu burmistrza £obza za
okres od 1 sierpnia do 31 wrzeœnia
czytamy, ¿e ³obzianie w podatkach
zalegaj¹, a magistrat œle pisma z
ponagleniem. Umarzaæ za bardzo
nie chce.
W zakresie spraw finansowych:
wydano: 23 decyzji dla podatników
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, 7 decyzji dla podatników podatku rolnego, 70 decyzji dla podatników podatku od nieruchomoœci, 4
decyzje dotycz¹ce odmowy umorzenia podatku od nieruchomoœci
(osoby fizyczne), 6 decyzji roz³o¿enia na raty (odroczenia podatku od
nieruchomoœci), w tym: 1 na kwotê
819 z³, termin zap³aty do lutego
2013 r., 1 na kwotê 197 z³, termin
zap³aty - do 10 stycznia 2013r.; 1 na

kwotê 1.037 z³, termin zap³aty ostatniej raty - do 15 stycznia 2012; 1 na
kwotê 387 z³, termin zap³aty- do
17.10.2012 r.; 1 na kwotê 1.265 z³,
termin
ostatecznej
sp³aty
30.01.2013r.; 1 na kwotê 3.684 z³,
termin sp³aty 31 sierpnia 2012 r., 2
decyzje o umorzenie zaleg³ego podatku od nieruchomoœci w wysokoœci 412 z³ oraz umorzenie odsetek 35
z³ (osoby fizyczne), 3 decyzji o odmowie wszczêcia postêpowania w
sprawie umorzenia podatku od nieruchomoœci, 2 decyzje umorzenie
podatku od nieruchomoœci, w
³¹cznej kwocie 4.090 z³ wraz z odsetkami. Udzielono 10 odpowiedzi
o figurowaniu podatników w ewidencji podatkowej, wezwano 28
podatników do z³o¿enia informacji
na podatek od nieruchomoœci (dotyczy zmiany klasyfikacji gruntów).
Magistrat w tym czasie wysta-

wi³: 11 zaœwiadczeñ o niezaleganiu
w podatku, 21 zaœwiadczeñ o wielkoœci gospodarstwa rolnego, 111
upomnieñ z tytu³u zaleg³oœci podatkowych, w tym: 30 dla osób prawnych, 81 dla osób fizycznych, 203
tytu³y wykonawcze, w tym: 40 na
³¹czn¹ kwotê 120.395 z³ (dotycz¹ce
zaleg³oœci podatkowych osób prawnych), 163 na kwotê 41.357 z³ (dotycz¹ce zaleg³oœci podatkowych
osób fizycznych).
op

nia tych osób? Widzê, ¿e s¹ m³odzi
policjanci, mam ziêcia policjanta i
powiem tak: wielu ch³opaków wymaga pewnej dyscypliny osobistej.
Nie widzê ¿adnego zagro¿enia, ¿eby
taki stan wprowadzaæ, zw³aszcza
kiedy matki je¿d¿¹ z dzieæmi, jeœli
ju¿ by³ przedstawiony dokument, to
po co nerwy, p³acz dziecka. Ja nie
godzê siê na taki sposób, nawet
s³uszny zatrzymania. Mo¿na to za³agodziæ, bo nikt nie ucieka. W takim
przypadku bêdê zg³asza³ to za ka¿dym razem, prosi³bym o zwrócenie
uwagi. Policja ma najwy¿szy procent
zaufania spo³ecznego, wiêc go nie
psujmy.
W odpowiedzi komendant odpar³, ¿e zwróci uwagê na to, by w
przypadku braku zagro¿enia ze strony osób kontrolowanych, podejœcie
policjantów nie powodowa³o zastraszenia.
MM

Wyniki
Zespo³u
Szkó³
w £obzie
(£OBEZ). W 2012 r. LO ukoñczy³o 90 absolwentów, do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o 86
osób. 9 osób nie zda³o. Technikum
Zawodowe ukoñczy³o 15 absolwentów. Do matury przyst¹pi³o
10. Zdawalnoœæ w technikum wynios³a 70 proc.
Interesuj¹co przedstawia siê wynik egzaminów ustnych obowi¹zkowych, gdzie z jêzyka polskiego œrednia procentowa punktów wynios³a
53,5 proc, przy œredniej wojewódzkiej 66,8, a tym samym LO w £obzie
pozosta³o sporo za œredni¹ wojewódzk¹.
Zgo³a inaczej przedstawiaj¹ siê
wyniki egzaminów z jêzyków obcych, gdzie œrednia punktów z jêzyka
angielskiego po poprawkach wynios³a 65,4 proc. (64,9 przed), natomiast
œrednia wojewódzka by³a ni¿sza i
wynios³a 63,5 proc. Podobnie egzamin z jêzyka niemieckiego wypad³ w
£obzie lepiej, ni¿ wynosi œrednia
wojewódzka, bowiem w £obzie
œrednia punktów to 63,5 proc. natomiast wojewódzka – 54,7 proc.
Wyniki egzaminów pisemnych
wypad³y porównywalnie do wojewódzkich, przy czym z jêzyka polskiego œrednia wypad³a znacznie lepiej od wojewódzkiej i œredniej
punktów w OKE z jêzyka angielskiego wyniki równie¿ by³y wy¿sze. MM
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie
14 paŸdziernika to Dzieñ Edukacji Narodowej - tradycyjne
œwiêto pracowników oœwiaty. W
naszej szkole wielk¹ wagê przyk³adamy siê do tradycji i obrzêdowoœci, dlatego dzieñ ten jest zawsze szczególny - nie tylko dla
nauczycieli, ale tak¿e dla uczniów.
G³ównym punktem uroczystoœci
jest zawsze uroczysty apel, na który
zaproszeni s¹ emerytowani pracownicy szko³y, dyrekcja, nauczyciele,
a tak¿e przedstawiciele organu prowadz¹cego i Rady Rodziców.
Spotkanie odby³o siê w pi¹tek, w
piêknie udekorowanej sali. Apel
prowadzi³a Maja Buksa, przewodnicz¹ca samorz¹du Uczniowskiego.
Z serdecznymi ¿yczeniami i s³owami refleksji zwróci³a siê do zebranych dyrektor szko³y pani Beata Zapalska. W imieniu Burmistrza na
rêce dyrektor ¿yczenia i kwiaty z³o¿y³a pani Miros³awa Turbak. Zawsze bardzo mi³e i wysoko cenione
przez nauczycieli s¹ ¿yczenia od rodziców - w ich imieniu wyst¹pi³a
pani Ma³gorzata Wojciechowska.

„Dzieñ Nauczyciela" to okazja
do wyró¿nieñ. Dyrektor Beata Zapalska nagrodzi³a nastêpuj¹cych
pracowników: Jolantê Œliwê, Danutê Hamerê, Danutê Szymanek, Krystynê Mozolewsk¹, Gra¿ynê Tymoszczuk, Aleksandrê ¯uk-Kopczyñsk¹, Gra¿ynê Madej, Andrzeja
Zapalskiego i W³adys³awa Koœciu-

kiewicza. Nagrodê Burmistrza
otrzyma³a wicedyrektor Ilona
Osieczko.
Nasz¹ tradycyjn¹ uroczystoœæ
uœwietnili uczniowie szko³y, którzy
pod kierunkiem S³awomiry Kiwa³y,
Bo¿eny Korniluk, Anny Poczykowskiej-Œwirskiej i Ma³gorzaty Zieniuk przygotowali roztañczone i

rozœpiewane ¿yczenia. Dekoracje
przygotowa³a Ma³gorzata Janczura.
Dedykacje dla ka¿dego nauczyciela i pogodna atmosfera tego dnia
przynios³y nam radoœæ i sprawi³y, ¿e
codzienna satysfakcja z pracy pedagogów nabra³a uroczystej oprawy.
Ewa Górny

W Wêgorzynie pasowanie Bezpieczne przedszkolaki
na gimnazjalistów
z Siedlic

W Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie odby³o siê 22
paŸdziernika 2012 roku pasowanie uczniów klas pierwszych na
gimnazjalistów. Jest to uroczystoœæ, która zawsze wzbudza wiele emocji wœród pierwszaków i ich
rodziców.
Spotkanie rozpoczê³o siê wprowadzeniem poszczególnych klas
przez wychowawczynie panie Iwonê Auguœcik, Joannê Halamê i Annê
Kamiñsk¹. W asyœcie sztandaru
szko³y, zaproszonych goœci, rodziców i pracowników szko³y uczniowie klas pierwszych z³o¿yli przysiêgê i zostali pasowani na uczniów.
Licznie zebrani rodzice wziêli czynny udzia³ w tej uroczystoœci, przypi-

naj¹c uczniom tarcze szkolne. Poza
tym uczniowie otrzymali prezenty.
Wszystkim fundatorom serdecznie
dziêkujemy.
Po czêœci oficjalnej rozpocz¹³
siê koncert zespo³u "RIO 13". Jest
to zespó³ muzyków pochodz¹cych z
Brazylii. Zespó³ ten znalaz³ siê w
Polsce na zaproszenie Krajowego
Biura Organizacyjnego Œwiatowych Dni M³odzie¿y, które odbêd¹
siê za niespe³na rok w Brazylii w Rio
de Janeiro. Zespó³ ten reprezentuje
brazylijsk¹ wspólnotê SHALOM,
która promuje ŒDM i przede wszystkim g³osi w radosny sposób wiarê w
Jezusa ¿yj¹cego we wspólnocie Koœcio³a. M³odzie¿ doskonale siê bawi³a. Do zobaczenia za rok!
(JL)

(SIEDLICE, gm. Radowo
Ma³e) W czwartek policjanci z
Zespo³u Dzielnicowych w Radowie Ma³ym odwiedzili przedszkolaków w Siedlicach.
Mundurowi z najm³odszymi poruszali tematy bezpieczeñstwa na
drodze oraz poza ni¹. Omówili tak¿e zasady bezpiecznego przejœcia
przez jezdniê, przypomnieli o obowi¹zku podró¿owania w fotelikach
i zapinania pasów bezpieczeñstwa.
Po czêœci teoretycznej policjan-

ci przeszli do zajêæ praktycznych, w
trakcie których przedszkolaki prezentowa³y jak zachowa³yby siê podczas przejœcia przez jezdniê.
Jedn¹ z atrakcji w czasie tego
spotkania by³a mo¿liwoœæ obejrzenia radiowozu policyjnego od wewn¹trz. Na koniec spotkania mundurowi rozdali przedszkolakom
maskotki „Pancerniki”, które maj¹
przypominaæ najm³odszym o bezpiecznym podró¿owaniu w fotelikach.
(kp)
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Radowianki na podium Mistrzostw Polski
W dnia 12-14.10.2012 r. w
Stargardzie Szczeciñskim odby³y
siê Mistrzostwa Polski Ludowych
Zespo³ów Sportowych w Pi³ce Koszykowej Kobiet. Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ prezydent miasta Stargardu Szczeciñskiego S³awomir Pajor.
Po eliminacjach wojewódzkich i
strefowych do grona najlepszych
oœrodków basketu wiejskiego w
Polsce awansowa³a reprezentacja
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Mini Gier z Radowa Ma³ego, z powiatu ³obeskiego. W rozgrywkach
fina³owych podopieczne trenera
Miros³awa Budzyñskiego zajê³y III
miejsce. Miejsce medalowe dru¿yny koszykarek w imprezie rangi
ogólnokrajowej to najwy¿sze osi¹gniêcie w historii sportu gminy Radowo Ma³e.
W finale Mistrzostw Polski LZS
w Koszykówce Kobiet do lat 20 startowa³y: WULKS Korona Wschowa
(województwo lubuskie), MUKS
Chrobry Basket G³ucho³azy (województwo opolskie), MLKS Rzeszów (województwo podkarpackie), UKS Radowo Ma³e (województwo zachodniopomorskie).
Reprezentantki UKS z Radowa
Ma³ego za zajêcie III miejsca otrzyma³y Puchar Przewodnicz¹cego
Rady G³ównej Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe, dyplomy oraz
br¹zowe medale. Wœród wyró¿nio-

nych mianem najlepszej zawodniczki turnieju znalaz³a siê radowianka Aleksandra Przygocka.
Od d³u¿szego czasu Uczniowski
Klub Sportowy Mini Gier przy Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym wzorowo realizuje program
upowszechnienia sportu dzieci i
m³odzie¿y. Pracê wychowawczoszkoleniow¹ ukierunkowano na
rozwój pi³ki koszykowej w grupach
dziewczêcych ju¿ od najm³odszych
klas. Szko³a spe³nia rolê powiatowego i wojewódzkiego centrum
rozwoju pi³ki koszykowej.
Wielkim entuzjast¹ rozwoju basketu wœród najm³odszych mieszkañców gminy Radowo Ma³e jest
pan Miros³aw BUDZYÑSKI - nauczyciel wychowania fizycznego,
instruktor koszykówki, organizator
niezliczonej iloœci turniejów i meczów pod koszami. Dziêki Jego fachowoœci i zaanga¿owaniu UKS
Mini Gier podejmuje rywalizacjê z
czo³owymi zespo³ami na szczeblu
województwa, a nawet kraju. W
ostatnich latach zespo³y koszykówki wzbogaci³y kroniki osi¹gniêæ
szko³y o srebrny medal Wojewódzkiej Gimnazjady i dwa br¹zowe
medale Wojewódzkich Igrzysk
Szkó³ Podstawowych. Imprezy koszykarskie rozgrywane w hali sportowej w Radowie Ma³ym stoj¹ zawsze na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyniki spotkañ fina³owych
UKS Radowo Ma³e - WULKS Korona Wschowa 47:40
MLKS Rzeszów - WULKS Korona Wschowa 94:29
MUKS Chrobry Basket G³ucho³azy - UKS Radowo Ma³e 82:55
MULKS Chrobry Basket G³ucho³azy - WULKS Korona Wschowa 72:32
MLKS Rzeszów - UKS Radowo Ma³e 80:43
MULKS Chrobry Basket G³ucho³azy - MLKS Rzeszów 50:52
Tabela koñcowa Mistrzostw Polski LZS Kobiet
I miejsce MLKS Rzeszów
6 pkt.
II miejsce MUKS Chrobry Basket G³ucho³azy 5 pkt.
III miejsce UKS Mini Gier Radowo Ma³e
4 pkt.
3 pkt.
IV miejsce WULKS Korona Wschowa

226:122
204:139
145:202
101:213

IV liga. Urodzinowy prezent trenera
Padziñskiego dla kolegów z dru¿yny
Obserwuj¹c sobotni mecz Sarmaty z Kluczevi¹ odnios³em wra¿enie, ¿e dru¿yna goœci przyst¹pi³a do
niego z za³o¿eniem, i¿ tego meczu z
Sarmat¹ po prostu nie mo¿e wygraæ,
natomiast w grze Sarmaty widaæ
by³o, ¿e graj¹c nawet na "zmniejszonych obrotach" wczeœniej czy
póŸniej uda siê mu strzeliæ zwyciêsk¹ bramkê.
Sarmata od pocz¹tku meczu
osi¹gn¹³ zdecydowan¹ przewagê w
polu, gra toczy³a siê g³ównie na
po³owie Kluczevii, lecz zawodnicy
Sarmaty grali na tyle niezdecydowanie, ¿e ani jednej ich akcji nie
uda³o siê zakoñczyæ skutecznym
strza³em. Bliscy tego byli m.in. D.
Mosi¹dz, który w 10 min. trafi³ pi³k¹
w poprzeczkê, w 25 min. D. Padziñski pos³a³ pi³kê minimalnie obok
s³upka, w 29 min. K. Pacelt po centrze trafi³ pi³k¹ w poprzeczkê, a w 30
min. strza³ P. Klêczara bramkarz A.
D¹browski sparowa³ na rzut ro¿ny.

Dru¿yna Kluczevii pierwszy i jedyny, niecelny strza³ w pierwszej po³owie odda³a w 8 min. meczu.
W drugiej po³owie Sarmata
gra³ dalej w dotychczasowym stylu, natomiast bardziej ofensywnie
zaczê³a graæ dru¿yna Kluczevii i w
54 min. Mariusz Nowicki strza³em
z ostrego k¹ta próbowa³ zaskoczyæ
Marcina Kamiñskiego, lecz pi³ka
po jego strzale minê³a prawy s³upek bramki Sarmaty. W 59 min.
Damian Mosi¹dz wykona³ rajd
praw¹ stron¹ boiska i po miniêciu
obroñcy zacentrowa³ pi³kê pod
bramkê Kluczevii, próbowa³ j¹
wybiæ obroñca goœci, lecz zrobi³ to
tak niefortunnie, ¿e trafi³a ona do
Damiana Padziñskiego, który
strza³em g³ow¹ umieœci³ j¹ w
bramce. Utrata bramki przez Kluczeviê spowodowa³a, ¿e zaczê³a
ona graæ bardziej zdecydowanie,
ale oprócz kilku ataków na bramkê
Sarmaty, nic wiêcej nie wynik³o.

W 84 min. w œrodkowej strefie
boiska Wojciech Bonifrowski zagra³ do Damiana Padziñskiego,
który po d³ugim rajdzie, mimo
asysty dwóch obroñców, strzeli³
dla Sarmaty drugiego gola.
W pomeczowej wypowiedzi
graj¹cy trener Sarmaty Damian Padziñski powiedzia³: - Te dwie dzisiaj
zdobyte bramki chcia³bym zadedykowaæ swoim kolegom z dru¿yny,
doœwiadczonym zawodnikom Sarmaty: Piotrowi Grochulskiemu i
Wojciechowi Dorszowi, z którymi
wspó³pracujê tak¿e jako trener, a
którzy w ten weekend obchodz¹
swoje urodziny".
Sarmata Dobra - Kluczevia
Stargard 2:0 (0:0)
Bramki dla Sarmaty: Damian
Padziñski 2 (59' i 84').
Sarmata: Marcin Kamiñski,
Kamil Pacelt, Piotr Gruchulski,

Wojciech Dorsz (65' Pawe³ Kowal),
Damian Dzierbicki, Piotr Klêczar,
Andrzej Jod³owski, Zdzis³aw Szw¹der, Damian Mosi¹dz ( 78' Seweryn
Wrzesieñ), Krzysztof Szkup (64'
Wojciech Bonifrowski), Damian
Padziñski oraz w rezerwie: Grzegorz Buczma, Tomasz D¿egan,
Emilian Kamiñski.
Kluczevia: Artur D¹browski,
Mariusz Nowicki, £ukasz Rdzeñ,
Grzegorz Magnuski, Rados³aw Surma, Rados³aw Downar, Mateusz
Witczak (67' Norbert Pyæ), Krystian
Ciepia³, Damian Odachowski, Jaros³aw Zalas, Artur Koœciukiewicz
(81' Tomasz Filipek); w rezerwie:
Aleksander Jarosz, Pawe³ Surma,
Krzysztof Zakrzewski.
Sêdzia g³ówny: Piotr Barañski,
asystenci: Damian Dró¿ka, Pawe³
Nagadowski, obserwator: Tadeusz
Wygaœ.
estan

Wyniki i tabele
IV liga
Wyniki 12. kolejki. Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard 2:0, Stal
Szczecin - Ba³tyk Koszalin 0:3,
Arkonia Szczecin - Gryf Kamieñ
Pomorski 3:3, Wiekowianka Wiekowo - Ina Goleniów 2:3, Orze³
Wa³cz - Leœnik/Rossa Manowo
2:5, Astra Ustronie Morskie Lech Czaplinek 0:0, K³os Pe³czyce - Hutnik Szczecin 3:2, Rasel
Dygowo - Vineta Wolin 2:2.
1. Ba³tyk Koszalin
28 42:7
2. Leœnik/Rossa Manowo 27 27:14
2. Vineta Wolin
22 22:11
4. Stal Szczecin
21 22:18
5. Sarmata Dobra
21 22:12
6. K³os Pe³czyce
21 20:18
7. Gryf Kamieñ Pom. 20 24:16
8. Rasel Dygowo
19 18:16
9. Astra Ustronie M. 18 29:16
10. Arkonia Szczecin 17 22:22
11. Hutnik Szczecin 15 15:17
12. Wiekowianka
11 15:20
13. Lech Czaplinek
11 4:15
14. Kluczevia Stargard 9 12:26
15. Ina Goleniów
6 15:44
16. Orze³ Wa³cz
1 5:42
Klasa Okrêgowa - gr.
Szczecin P³n.
Wyniki 12. kolejki: Tanowia Tanowo - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:1, Pomorzanin Przybiernów
- Iskra Golczewo 4:2, Wicher
Brojce - Jeziorak Szczecin 0:5,
Radowia Radowo Ma³e - Promieñ
Mosty 2:3, Œwiatowid £obez Masovia Maszewo 2:0, Sparta
Wêgorzyno - Kasta Szczecin 3:1,
Chemik II Police - GKS Mierzyn
3:0, B³êkitni II Stargard - Flota II
Œwinoujœcie 2:3.
1. Flota II Œwinoujœcie 29 39:11
2. Pomorzanin Przyb. 26 38:15
3. Jeziorak Szczecin 24 35:17
4. Sparta Wêgorzyno 23 27:20
5. B³êkitni II Stargard 19 31:29
6. Œwiatowid £obez 19 27:30
7. Iskra Golczewo
19 37:23
8. Wybrze¿e Rewalskie 18 21:23
9. Wicher Brojce
18 18:24
10. Promieñ Mosty
17 33:34
11. GKS Mierzyn
17 28:30
12. Tanowia Tanowo 13 18:27
13. Chemik II Police 12 18:28
14. Radowia Radowo M. 10 10:27
15. Masovia Maszewo 8 11:28
16. Kasta Szczecin
4 16:41
A klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 9. kolejki: Mewa Resko Orze³ Prusinowo 8:0, Orze³
£o¿nica - Ba³tyk Gostyñ 2:4, Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
4:2, Korona Stuchowo - Pionier
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¯arnowo 5:0, Fala Miêdzyzdroje Sparta Gryfice 1:0, B³êkitni Trzyg³ów - Bizon Cerkwica 6:1.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Pionier ¯arnowo
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Sparta Gryfice
6. Korona Stuchowo
7. Jantar Dziwnów
8. Orze³ £o¿nica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

21 37:17
21 15:8
17 34:19
16 27:26
15 24:20
15 23:17
15 26:24
14 18:14
11 18:24
5 6:22
4 15:22
2 6:36

B klasa Szczecin gr. 1
Wyniki 9. kolejki (ostatnia): Ba³tyk Miêdzywodzie - Znicz Wysoka Kamieñska 3:0, Pomorzanin II
Nowogard - Pomorzanin II Przybiernów 4:1, Gardominka/Polonia II Mechowo - Zieloni Wyszobór 7:0, Jastrz¹b £osoœnica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:1, Huragan Wierzchos³aw - Zalew Stepnica 3:1.
1. Pomorzanin II Now. 22 35:10
2. Pomorzanin II Przyb. 18 21:13
3. Jastrz¹b £osoœnica 16 28:15
4. Prawobrze¿e Œwin. 16 25:20
5. Zalew Stepnica
13 24:18
6. Znicz Wysoka Kam. 12 15:18
7. Huragan Wierzchos³aw 9 14:22
8. Gardominka Mechowo 9 23:33
9. Ba³tyk Miêdzywodzie 9 13:34
10. Zieloni Wyszobór 6 14:29
I klasa juniorów - gr. 1
Szczecin
Wyniki 11. kolejki: Pomorzanin
Nowogard - Sarmata Dobra 2:0,
Rega Trzebiatów - Fala Miêdzyzdroje 3:3, Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski (mecz prze³o¿ony), Jantar Dziwnów - Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 5:2, Mewa Resko - Œwiatowid £obez 6:0, Polonia P³oty - Sparta Gryfice 2:4, Masovia Maszewo - Vineta Wolin 2:0.
1. Ina Goleniów
28 41:9
2. Sparta Gryfice
25 41:20
3. Œwiatowid £obez 25 58:23
4. Gryf Kamieñ Pom. 21 40:27
5. Masovia Maszewo 18 23:19
6. Jantar Dziwnów
18 24:27
7. Mewa Resko
17 28:23
8. Wybrze¿e Rewalskie 16 34:38
9. Vineta Wolin
13 19:29
10. Pomorzanin Now. 11 27:22
11. Fala Miêdzyzdroje 10 27:41
12. Polonia P³oty
6 17:44
13. Rega Trzebiatów 6 17:55
14. Sarmata Dobra
3 17:36

Czwarte zwyciêstwo
Œwiatowida

Radowia niestety
przegrywa

To ju¿ czwarte z rzêdu zwyciêstwo Œwiatowida, który wygra³ z
Masovi¹ 2:0 i spory skok w tabeli,
na miejsce szóste.
Bramki strzelili: NiedŸwiecki w
40 i Niko³ajczyk w 80 min. meczu,
a bohaterem widowiska na Siewnej
zosta³ Micha³ Tchórz, który obroni³
karnego w 76 min., czym zmieni³
przebieg meczu, bo gdyby Masovia
strzeli³a i wyrówna³a, móg³by potoczyæ siê zupe³nie inaczej.
Œwiatowid: Tchurz, Pañka, Petera, Mosi¹dz, Popielewski, Sygnowski, Stefaniak, Koba, Niko³ajczyk,
NiedŸwiecki, Wielgus oraz Kêsy,
Bojanowski, Ostaszewski.

Radowia przegra³a na w³asnym
boisku z Promieniem Mosty 2:3,
przegrywaj¹c do przerwy 0:3. W
drugiej po³owie próbowa³a odrobiæ
straty i by³o ju¿ blisko, po golach
Marcina Grzywacza w 49' i Mariusza Smykowskiego w 60', ale nie
uda³o siê.

Mewa gromi
Mewa gromi w Resku, jak przysta³o na lidera Klasy A, Or³a Prusinowo 8:0. Bramki: Grygiel i Ambroziak po 2, Lewandowski, Waszczyk, Stêpieñ i Ryba.

Sparta pokonuje Kastê

Jastrz¹b finiszuje
na pó³metku

Sparta w Wêgorzynie pokonuje
ostatni¹ w tabeli Kastê Szczecin, ale
tylko 3:1. Dwie bramki zalicza
Krzysztof Œmierzchalski i jedn¹
Patryk ¯urawik.

W Klasie B nie pró¿nowa³ Jastrz¹b z £osoœnicy, który pokona³
Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:1, po
dwóch golach Dawida i jednym
Damiana Szko³udów. £adne zakoñczenie rundy.

IV liga – 12. kolejka

Granie w planie

03.11.12 (sobota)
11.00 Leœnik/Rossa Manowo - Stal Szczecin
11.00 Hutnik Szczecin - Wiekowianka Wiekowo
12.00 Gryf Kamieñ Pomorski - K³os Pe³czyce
13.00 Kluczevia Stargard - Rasel Dygowo
13.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra
14.00 Vineta Wolin - Orze³ Wa³cz
14.00 Ba³tyk Koszalin - Astra Ustronie Morskie
14.00 Lech Czaplinek - Arkonia Szczecin

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

A klasa Szczecin gr. 1 – 10. kolejka
03.11.12 (sobota)
13.00 Sparta Gryfice - B³êkitni Trzyg³ów
14.00 Ba³tyk Gostyñ - Bizon Cerkwica
14.00 Pionier ¯arnowo - Jantar Dziwnów
14.00 Orze³ £o¿nica - Mewa Resko
04.11.12 (niedziela)
13.00 Sowianka Sowno - Fala Miêdzyzdroje
14.00 Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin – 12. kolejka
03.11.12 (sobota)
Fala Miêdzyzdroje - Gryf Kamieñ Pomorski
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ina Goleniów
Vineta Wolin - Jantar Dziwnów
Œwiatowid £obez - Masovia Maszewo
Sarmata Dobra - Polonia P³oty
Rega Trzebiatów - Pomorzanin Nowogard
04.11.12 (niedziela)
13.00 Sparta Gryfice - Mewa Resko
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Zapiski z pamiêci (cz. 22)
Mielno
By³eœ na wsi i koniem nie jeŸdzi³eœ? W dobie traktorów to nawet o
konia trudno. Ja mia³em to szczêœcie,
¿e przebywaj¹c u znajomych rodziców w Mielnie £obeskim, mia³em to
szczêœcie, ¿e by³a tam jeszcze pounrowska Baœka. £agodna, maœci¹
przypominaj¹ca fiordinga , daj¹ca siê
z niechêci¹ dosiadaæ na oklep. Moimi
obowi¹zkami by³o pasienie krów.
Tak prawdê mówi¹c, to nie by³ obowi¹zek, tylko przyjemnoœæ. Bra³em
ksi¹¿kê, psa i 6 krów. Pies Burek sam
pilnowa³ porz¹dku, nie pozwalaj¹c
krowom na ¿adne wybryki, typu podjadanie po drodze z upraw wzd³u¿
drogi lub zbyt powolne lub za szybkie
przemieszczanie siê drog¹. W swoim
¿yciu tylko jeszcze raz spotka³em tak
wyszkolonego pastucha. Pastwisko
oddalone by³o od wioski prawie kilometr, a krowy dostojnie sz³y prawie
jak przedszkolaki pod opiek¹ pañ. Na
pastwisku te¿ by³y karne. Ja rozk³ada³em siê z ksi¹¿k¹ w budce chroni¹cej przed deszczem i s³oñcem, a krowy chodzi³y spokojnie po pastwisku
w zwartej w grupie. Je¿eli którejœ
strzeli³o coœ do ³ba, to Burek sam wymierza³ karê i wprowadza³ porz¹dek
wieszaj¹c siê krowie na ogonie. Krowy bardzo szanowa³y Burka.
Resztê czasu spêdzaliœmy na samych przyjemnoœciach. Nale¿a³y do
nich: dojenie krów gdy nie by³o pr¹du
(raz), robienie mas³a w kierzance,
chodzenie na ryby, wyprawy na
grzbiecie Baœki na pole po ziemniaki
i warzywa, k¹piele w jeziorze, jazda
na starej Panonii oraz dyskoteki w
klubie. W zwi¹zku z tym, ¿e by³o nas
tam siedmioro m³odzie¿y, wakacje te
by³y nader udane. Do tego dochodzi³o spanie na wonnym sianie. Rozkosz.
Sk¹d nas tam a¿ tyle m³odzie¿y?
Troje dzieci, czyli Wiesia, Teresa i
Marysia to by³y córki Dziadka Janka,
Ula by³a córk¹ znajomych, by³ te¿
ch³opak Teresy i ja z bratem Staszkiem. Opowiadañ ,¿artów i œmiechu
by³o co niemiara. By³a te¿ wspania³a
pogoda.
Dyskoteka w Mielnie
Na drzewie przed klubem zobaczy³em og³oszenie o dyskotece. Ula
ju¿ wyjecha³a do domu. Z naszego

towarzystwa nikt nie chcia³ iœæ na
dyskotekê. Samemu te¿ g³upio iœæ.
Ale kilka dni wczeœniej wypatrzy³em
na pla¿y œliczn¹ blondynkê. Maj¹c j¹
na wzglêdzie, wybra³em siê na dyskotekê. Owszem, blondyna by³a. Dooko³a niej krêci³o siê sporo ch³opaków. Kilka razy zatañczy³a, ale przez
czêœæ dyskoteki sta³a z innymi dziewczynami strzelaj¹c oczami w moj¹
stronê. Zdecydowa³em siê na poproszenie jej do tañca. Widz¹c, ¿e wielu
odmówi³a, liczy³em siê z t¹ ewentualnoœci¹. Do tañca posz³a chêtnie, tak
jakby na mnie czeka³a. Od tej chwili
dyskoteka nabra³a kolorów. Co niektórzy tañcuj¹cy kawalerowie zaczêli poszturchiwaæ nas w tañcu. Zanosi³o siê na niez³¹ drakê. Wybawienie
przysz³o z nieoczekiwanej strony. Do
œwietlicy wszed³ znany mi z widzenia
rówieœnik. Popatrzy³ na mnie,
uœmiechn¹³ siê do mnie, podszed³ i
przypomnia³, ¿e niedawno spotkaliœmy siê na Olimpiadzie Marynistycznej w £obzie. Przeprosi³ na chwilê
moj¹ partnerkê i razem wyszliœmy
przed klub. Tam przedstawi³ mnie komitetowi powitalnemu uzbrojonemu
w wyrwane z p³otu sztachety. Aby
by³o nastrojowo, ¿arówki przed klubem te¿ nie œwieci³y. Po dyskotece
odprowadzi³em pannê Teresê do
domu.
Brak pr¹du
Powiecie, a co to jest brak pr¹du?
Zale¿y gdzie. Zale¿y te¿ kiedy. Po
po³udniowej burzy zabrak³o w ca³ym
Mielnie pr¹du. Nic nowego na wsi. W
mieœcie zaraz urywaj¹ siê telefony w
energetyce. A na wsi do telefonu trzeba iœæ do biura PGR. Brak pr¹du w
PGR-owskiej oborze nie grozi, bo
maj¹ agregat. A tu przychodzi wieczorna pora udoju, a pr¹du nadal nie
ma. Dobrze, ¿e to lato i na dworze
jeszcze jasno. Organizuje siê ekipa
dojarzy. Teresa, Marysia i ja na ochotnika. Kiedyœ u wujka na wsi próbowa³em, ale tylko przez kilka minut.
Dziewczyny wprawione, ja nie. W tej
konkurencji przegra³em. Wydoi³em
tylko jedn¹ i trochê drug¹ krowê.
Resztê dokoñczy³a za mnie Teresa.
Zabrak³o mi si³ i kondycji w rêkach i
cierpliwoœci dojonej krowie, która
próbowa³a kopn¹æ wiadro, do którego z mozo³em doi³em.
WP

Julia z Mi³oszem
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

