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Miejsca pracy
czy stadion? Stadion
(£OBEZ). Miejsca pracy
i inwestycja w strefê
ekonomiczn¹, czy remont
stadionu? OdpowiedŸ na
to pytanie w gminie, która
nieustannie od wielu lat
jest wœród gmin, które
przoduj¹ w bezrobociu,
nie powinna byæ trudna.
A jednak podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej
odnosi³o siê wra¿enie,
¿e to stadion i hala
sportowa s¹ wa¿niejsze.

ZCG R-XXI dzia³a poza kontrol¹ spo³eczn¹

Tylko radni mog¹ wp³yn¹æ
na ni¿sze ceny œmieci
Na 130 zatrudnionych - 22 w administracji. W 2015 roku wydatki na pensjê maj¹
skoczyæ do 7,5 miliona z³otych!
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Nie ma posterunku
Policji, a jest
bezpieczniej

Fenomen
bezwypadkowej
gminy
W sprawie
odwo³ania
przewodnicz¹cej
rady w Resku
bêdzie sesja
nadzwyczajna
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Dalno nadal bez œwietlicy
(DALNO). Mieszkañcy tej
miejscowoœci bêd¹
musieli poczekaæ
jeszcze na œwietlicê
wiejsk¹. Wniosek
o przyznanie dotacji
na budowê miejsca, w
którym zarówno starsi,
jak i m³odsi mieliby siê
gdzie spotykaæ, nie
przeszed³. Przyczyn¹
by³a przewidywana cena
- 954 tys. z³.
O to, z czego wynikaj¹ tak wysokie koszty budowy œwietlicy w Dalnie, pyta³a podczas sesji Rady Miejskiej Krystyna Bogucka. Odpowiedzi udzieli³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
- Sam budynek mia³ kosztowaæ
niewiele ponad 400 tys. z³. Do tego
dochodzi wyposa¿enie i kompleks
boisk. Uwzglêdniliœmy równie¿
wniosek mieszkañców, aby teren
by³ zabezpieczony w ca³oœci ze
wzglêdu na dzikie zwierzêta. To jest
olbrzymi teren. Nie okrywam, ¿e
analizuj¹c projekt, stwierdziliœmy,
¿e ca³oœci nie bêdziemy wykonywaæ. Z pewnoœci¹ wybudujemy
œwietlicê, wykonamy ogrzewanie,
zakupimy wyposa¿enie. Zrobimy
równie¿ plac zabaw oraz boisko do
pi³ki no¿nej. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczn¹ nawierzchni¹ zrobimy w innym etapie – wyjaœni³ wiceburmistrz.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
doda³, ¿e w ramach „Odnowy wsi”
z³o¿ono dwa wnioski – o dofinansowanie budowy œwietlicy w Dalnie i
drugi na remont œwietlicy w Prusi-

nowie. Ze wzglêdu na du¿y koszt
budowy œwietlicy w Dalnie wniosek
nie otrzyma³ dofinansowania.
Wniosek na remont œwietlicy w Prusinowie dofinansowanie otrzyma³.
- Zak³adaliœmy w LGD, ¿e w
czerwcu og³osimy jeszcze jeden
nabór, pracuj¹c na niewykorzystanych œrodkach, które skierujemy
na Odnowê wsi i Ma³e projekty.
One ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Prawdopodobnie
tak by siê sta³o, z tym, ¿e jest pewne niebezpieczeñstwo. Dosta³em
pismo z Ministerstwa Rolnictwa,
które zosta³o skierowane do marsza³ków województw, a tak¿e do
lokalnych grup dzia³ania, dzia³aj¹cych w obszarze poszczególnych województw. U nas takich
grup dzia³ania jest 15. Z pisma
wynika, ¿e najprawdopodobniej
wstrzymane zostan¹ œrodki na tzw.
Odnowê wsi. Minister przeprowadzi³ diagnozê wykorzystania œrodków w tych¿e obszarach. Zaanga¿owanie œrodków na Odnowê wsi

przekroczy³o ju¿ 80 proc. Zosta³a
pula 20 proc. i mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e ¿adna z lokalnych grup
dzia³ania, w tym nasza, nie bêdzie
mog³a og³osiæ naboru z obszarem
wsparcia Odnowa wsi. Jest zagro¿enie, ¿e nawet gdybyœmy z³o¿yli
wniosek, tak jak planowaliœmy w
czerwcu, ze wzglêdu na stanowisko ministra nie bêdziemy mogli
udzieliæ mu dofinansowania. Nie
otrzyma³ dofinansowania równie¿
wniosek z Zagórzyc, g³ównie ze
wzglêdu na szereg uwag i poprawek. Zagórzyce jednak nie maj¹
zamkniêtej drogi. Jeœli bêd¹ zainteresowane ponownym z³o¿eniem
wniosku, mog¹ otrzymaæ dofinansowanie, ale w ramach Ma³ych projektów. Jest to kwota do 25 tys. z³.
Niebawem zostanie podjêta decyzja z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia do
50 tys. z³ – wyjaœni³ burmistrz.
Odnoœnie œwietlicy w Dalnie
doda³, ¿e jest projekt oraz pozwolenie na budowê.
- Najwa¿niejszy element dotycz¹cy budowy zosta³ przygotowany.
Czy minister podtrzyma swoje stanowisko, wstrzymuj¹c nabory na
Odnowê wsi? Na tê chwilê podj¹³
tak¹ decyzjê. W tej chwili przeprowadzaj¹ szereg analiz ró¿nego rodzaju, sprawdzeñ, rozliczeñ. Wydaje mi siê, ¿e w drugiej po³owie tego
roku ministerstwo jednak zgodzi siê
na to, ¿eby og³osiæ jeden, mo¿e dwa
nabory, aby te brakuj¹ce 20 proc.
œrodków wykorzystaæ, by planowane przez samorz¹dy inwestycje zrealizowaæ. Jeœli nie bêdzie tych pieniêdzy w tym roku w ramach naboru, mo¿e pojawi¹ siê w przysz³ym
roku. Jest mi naprawdê trudno w tej
chwili powiedzieæ, bo stanowisko,
jakie podj¹³ minister, wszystkich
zaskoczy³o – doda³ brmistrz. MM

Lepiej ju¿ by³o
(POWIAT-£OBEZ). Stopa
bezrobocia za luty 2013 w powiecie ³obeskim wynosi 30,04 proc.
Porównuj¹c szeœæ ostatnich lat,
najni¿sze by³o w 2008 roku w analogicznym okresie.
Równie¿ w gminie £obez w tym
czasie by³o najmniej osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Dla porównania stopa bezrobocia w lutym tego roku wynosi³a w
powiecie ³obeskim 30,04 proc., w
lutym 2012 – 31 proc., w lutym 2011
roku – 30,04 proc., w 2010 roku –

31,1 proc., w 2009 – 26,2 proc., w
2008 - 28,5 proc., natomiast w lutym
2007 - 35 proc.
W analogicznych okresach w
gminie £obez sytuacja wygl¹da³a
podobnie. Najwiêcej bezrobotnych zarejestrowanych by³o w
2007 roku – 1442 osoby. Rok póŸniej liczba osób bez pracy radykalnie spad³a do 938 osób. Od tego
roku bezrobocie systematycznie
roœnie, i tak w 2009 w PUP zarejestrowanych by³o 995 bezrobotnych, w 2010 roku – 1197 osób, w
2011 - 1352, natomiast w 2012 1336 osób.

Powiat ³obeski w lutym tego
roku tradycyjnie znajduje siê wœród
najs³abszych powiatów pod k¹tem
rozwoju gospodarczego. Podobnie
trudna sytuacja jest w powiatach:
bia³ogardzkim, gdzie stopa bezrobocia wynosi³a 29,8 proc., koszaliñskim – 30,1 proc., pyrzyckim – 29,6
proc., choszczeñskim - 29,5 proc.,
szczecineckim - 28,4.
Z kolei w s¹siednim powiecie
œwidwiñskim stopa bezrobocia wynosi³a 26,3 proc., w goleniowskim 17,2 proc, gryfickim - 26,8 proc.,
stargardzkim - 21,4 proc. i w drawskim - 25,7 proc.
MM
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Mieszkanie
na sprzeda¿
(GOSTOMIN, gm. Radowo
Ma³e) W Gostominie zmar³a lokatorka mieszkania komunalnego.
Radni zdecydowali, ¿e lokal ma
byæ sprzedany.
Mieszkanie jest w³asnoœci¹
gminy. Znajduje siê w budynku nr
5, pod numerem 2, na dzia³ce o
numerze ewidencyjnym 114.
Mieszkanie ma byæ sprzedane w
drodze przetargu, za cenê nie
ni¿sz¹, ni¿ wartoœæ rynkowa. Jak
powiedzia³ wójt J. Wypijewski, na
lokal zosta³y ju¿ z³o¿one oferty
kupna.
KAR
Przeprosiny dla
Pañstwa Ar³ukowicz
Chcia³abym bardzo serdecznie
przeprosiæ Panie Teresê
i Arletê oraz Pana Bronis³awa
Ar³ukowicza za rozpowiadanie
nieprawdziwych wiadomoœci na
temat Ich rodziny.
Dorota Teis
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£apówka za
Poszukiwani
sprawcy kradzie¿y niesprawdzenie
stanu trzeŸwoœci
mieszkaniowej
W po³owie marca policjanci
Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego kieruj¹cego, który
w zamian za odst¹pienie od czynnoœci s³u¿bowych wrêczy³ im korzyœæ maj¹tkow¹ w kwocie 200 z³.
Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawiania wolnoœci.

Komenda Powiatowa Policji w £obzie poszukuje dwóch kobiet przedstawionych na portretach pamiêciowych, które w dniu 7 lutego 2013 r. w
£obzie, przy ul. Koœcielnej, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej, dokona³y zaboru pieniêdzy z jej mieszkania w kwocie 800z³.
Osoby posiadaj¹ce informacje w tej sprawie, proszone s¹ o kontakt pod
numerem 997 lub 915615511 (Policja gwarantuje dyskrecjê).

Pod koniec ubieg³ego tygodnia
policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali w £obzie, na ul. Pó³nocnej,
do kontroli drogowej samochód
marki Ford. Policjant w trakcie rozmowy z kieruj¹cym wyczu³ woñ alkoholu. Kiedy okaza³o siê, ¿e obywatel Niemiec kierowa³ samochodem w stanie po spo¿yciu alkoholu,
w zamian za odst¹pienie od dalszych czynnoœci s³u¿bowych przekaza³ funkcjonariuszowi pieni¹dze
w kwocie 200 z³.
67 letni mê¿czyzna us³ysza³ ju¿
zarzut pope³nienia przestêpstwa

³apownictwa, a prokurator zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci porêczenia maj¹tkowego.
Teraz o dalszych losach tego
mê¿czyzny zadecyduje s¹d. Za
przestêpstwo to grozi mu kara do 10
lat pozbawiania wolnoœci.
(kp)

Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie
przyjmie nieodp³atnie
ka¿d¹ iloœæ gruzu
budowlanego
niezanieczyszczonego.
Kontakt 91 397 40 66.
ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
- KIEROWCÊ KAT. C+E
- KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO
- ORAZ INNYCH
PRACOWNIKÓW

tel. 91/3971951, 509288386,
509288387
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Cyberprzemoc
wœród nieletnich

W pi¹tek 23 marca do Zespo³u
Szkó³ w Radowie Ma³ym na zaproszenie dyrekcji oraz pedagoga
uda³a siê z wizyt¹ policjantka
Wydzia³u Prewencji ³obeskiej
Komendy.
W tym dniu, podczas spotkañ z
m³odzie¿¹, omawia³a tematy dotycz¹ce osób nieletnich. W pierwszej
czêœci spotkania omówione zosta³y
zagadnienia zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ prawn¹ nieletnich, natomiast druga czêœæ tego spotkania
dotyczy³a zjawiska cyberprzemocy,
która w ostatnim czasie jest doœæ
powszechna wœród m³odych ludzi.
Dotyka ona zazwyczaj m³odzie¿ w
wieku 12 – 18 lat i przejawia siê
poprzez stosowanie przemocy w
postaci przeœladowania, nêkania,
wyœmiewanie innych osób z wyko-

rzystaniem Internetu i narzêdzi typu
elektronicznego takich jak: SMS, email, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale spo³ecznoœciowe i inne.
M³odzi ludzie przeœladuj¹ swoje ofiary z³oœliwymi i obraŸliwymi
SMS-ami lub e-mailami. Bardziej
drastyczn¹ form¹ ataku jest sporz¹dzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, czy
drêczenia przez komunikatory sieciowe takie, jak np. Gadu-Gadu. W
czasie tego spotkania uœwiadomiono m³odzie¿y, jakie s¹ konsekwencje prawne takiego zachowania.
Mieli oni tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia, krótkiego filmu dotycz¹cego
cyberprzemocy i nieodwracalnych
skutków, jakie mo¿e ona wywo³aæ u
osoby, która staje siê jej ofiar¹. (kp)

Czy zawsze powinni
byæ karani kierowcy?
A zarz¹dcy dróg?
(POWIAT). Problem dróg w
powiecie ³obeskim zawsze jest aktualny. W okresie zimowym na
drogach b³yszczy „szklanka” albo
koleiny wyje¿d¿one przez samochody, wiosn¹ drogi z kolei wygl¹daj¹ jak ser szwajcarski.
Na dziurach mo¿na zgubiæ ko³a
w najlepszym wypadku, a za wszelkie kolizje i wypadki i tak odpowiada kierowca, a nie zarz¹dca drogi. W
okresie wczesnowiosennym ³atanie
dziur mo¿e odbywaæ siê tylko na
„zimno”, co w zasadzie nie daje
wiêkszych rezultatów. Po miesi¹cudwóch i tak w tym miejscu ponownie bêd¹ dziury.
W sprawozdaniu Prokuratury
Rejonowej w £obzie czytamy, ¿e w
ramach spraw zarejestrowanych w
Prokuraturze nadal dominuj¹ sprawy polegaj¹ce na naruszeniu zasad
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, a w szczególnoœci dotycz¹ce
prowadzenia pojazdów przez kie-

rowców w stanie nietrzeŸwoœci,
³¹cznie – 308 spraw. W porównaniu
z rokiem ubieg³ym nast¹pi³ wzrost
przestêpstw zwi¹zanych z wypadkami, w których inne osoby odnios³y obra¿enia cia³a. W 2012 r. odnotowano 28 takich postêpowañ. W
¿adnej z tych spraw przyczyn¹ wypadku nie by³ z³y stan techniczny
pojazdu, ale oprócz naruszenia
przepisów ruchu drogowego przez
samych kierowców, wp³yw na to
móg³ mieæ stan nawierzchni i oznakowania dróg.
Jeœli kierowca ma do wyboru
wjechaæ w dziurê o g³êbokoœci kilkunastu centymetrów, bo i takie s¹,
to stara siê j¹ wymin¹æ. Ale s¹ i takie
odcinki, choæby drogi £obez - Resko, gdzie ca³y pas jest pokryty dziesi¹tkami dziur w tak bliskiej odleg³oœci od siebie, ¿e wiêkszoœæ kierowców zje¿d¿a wrêcz na przeciwleg³y pas ruchu. Mo¿e wiêc najwy¿szy czas, aby policja zaczê³a karaæ
zarz¹dców dróg?
MM

Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach
dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
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•
•
•
•
•
•
•

Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w
siedzibie Biura Projektu "Twoja szansa na rynku pracy"
Instytut Edukacji Komputerowej
ul. Obozowa 5, 78-100 Ko³obrzeg,
tel. (94) 352 32 99/(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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ZCG R-XXI dzia³a poza kontrol¹ spo³eczn¹

Tylko radni mog¹ wp³yn¹æ na ni¿sze
ceny œmieci
Na 103 zatrudnionych - 22 w administracji. W 2015 roku wydatki na pensjê maj¹ skoczyæ do 7,5 miliona z³otych!
10 lat czekaliœmy na otwarcie
zak³adu segregacji œmieci dla naszego regionu. Wreszcie powsta³ –
Regionalny Zak³ad Gospodarowania Odpadami (RZGO) w S³ajsinie
pod Nowogardem oficjalnie otwarty zosta³ 21 marca 2013 r. Otwarcie
po³¹czone zosta³o z rocznic¹ 10lecia Celowego Zwi¹zku Gmin, który ten zak³ad uruchomi³. Co przez
10 lat robi³ Celowy Zwi¹zek Gmin
R-XXI? Zabiega³ o powstanie takiego zak³adu. Ile na te zabiegi posz³o pieniêdzy podatników – nie
wiadomo, bo z okazji takich rocznic
nikt nie zbilansowa³ kosztów utrzymania i tego „zabiegania”. Przez 10
lat ponad 20 gmin co roku wp³aca³o
po z³otówce od swojego mieszkañca, by utrzymywaæ na etatach kilku
ludzi. Normalna firma dawno by
zbankrutowa³a, gdyby przez lata nic
nie robi³a, ale bud¿ety gmin s¹ najlepszym dojnym cyckiem, który
mo¿na ssaæ bez koñca. Jak siê nie
zarabia, tylko dostaje, to mo¿na
wydaæ ka¿de pieni¹dze. O tym chcê
napisaæ, bo jad¹c na otwarcie dosta³em oficjaln¹ informacjê, ¿e w
RZGO zatrudnione s¹ 103 osoby, w
tym 22 osoby w administracji, 52
osoby przy obs³udze instalacji
RZGO w S³ajsinie i 29 osób na stacjach prze³adunkowych odpadów.
Iloœæ osób w administracji po prostu porazi³a mnie. Zamierza³em zapytaæ o to prezesa Zarz¹du RZGO
Antoniego Bielidê. Jednak zanim
do tego dojdê, trochê informacji o
CZG R-XXI i zak³adzie w S³ajsinie.
Gminy CZG R-XXI
Obecnie do Zwi¹zku nale¿y 27
gmin województwa zachodniopomorskiego. S¹ to gminy: Brze¿no,
Chociwel, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Gryfice,
Kamieñ Pomorski, Karnice, Miêdzyzdroje, Maszewo, Nowogard,
Osina, Ostrowice, P³oty, Przybiernów, Radowo Ma³e, Resko, Rewal,
Stepnica, Œwierzno, Œwinoujœcie,
Trzebiatów, Wêgorzyno, Wierzchowo, Wolin, Z³ocieniec.
W³adz¹ Zwi¹zku jest zgromadzenie przedstawicieli gmin, po
dwóch delegatów z ka¿dej gminy. W
statucie zapisano, ¿e jest to burmistrz plus osoba wskazana przez
radê. Najczêœciej t¹ drug¹ osob¹
jest wiceburmistrz lub urzêdnik,
rzadko radny lub inna osoba.

W³adze Zwi¹zki i zak³adu
Przewodnicz¹cym Zgromadzenia jest burmistrz Gryfic Andrzej
Szczygie³, a jego zastêpc¹ wójt
Stepnicy Andrzej Wyganowski.
Szefem Zarz¹du RZGO jest Antoni
Bielida z Nowogardu, który jest zarazem delegatem Zgromadzenia, co
ju¿ tworzy sprzecznoœæ, bo jako
delegat Zgromadzenia nadzoruje
szefa organu wykonawczego, czyli... samego siebie. Cz³onkami Zarz¹du s¹: Piotr Antoñczak – wiceburmistrz Z³ocieñca i i Marek Matys – dyrektor ZGK w Wolinie. Pe³ny przekrój urzêdników.

Wstêgê na otwarcie RZGO przecinaj¹ wójtowie i burmistrzowie gmin CZG R-XXI
i zaproszeni goœcie. W tle okaza³y biurowiec.

Jak dzia³a RZGO
Zak³ad wybudowa³a firma Budimex SA, za cenê brutto 79.842.000
z³. Celowemu Zwi¹zkowi Gmin RXXI zosta³o udzielone dofinansowanie w wysokoœci 85% kwoty wydatków kwalifikowanych w kwocie
69.401.647,31 z³otych, przy ca³kowitym koszcie projektu wynosz¹cym 109.656.292 z³ote. Wk³ad w³asny to preferencyjna po¿yczka z
Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokoœci 14.863.950 z³.
Powierzchnia Zak³adu wynosi
18,6 ha. Dowóz odpadów do RZGO
w S³ajsinie odbywaæ siê bêdzie z
wybudowanych trzech Stacji Prze³adunkowych Odpadów w Œwinoujœciu, Mokrawicy (gm. Kamieñ
Pom.) i Mielenku Drawskim. Bezpoœrednio do RZGO w S³ajsinie trafiaj¹ odpady komunalne z gmin:
Gryfice, P³oty, Golczewo, Chociwel, Resko, Radowo Ma³e, Dobra,
Wêgorzyno, Nowogard, Maszewo,
Osina, Przybiernów i Stepnica. Poœrednio przez Stacje Prze³adunkowe
Odpadów w Œwinoujœciu z gmin:
Œwinoujœcie, Wolin, Miêdzyzdroje,
w Mokrawicy z gmin: Dziwnów,
Kamieñ Pomorski, Œwierzno, Rewal, Trzebiatów, Karnice i w Mielenku Drawskim z gmin: Drawsko
Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, Z³ocieniec, Brze¿no. Z tych stacji do S³ajsina odpady transportowane s¹ specjalistycznymi samochodami, nale¿¹cymi do Zwi¹zku.
Obecnie dziennie przyjmowanych jest oko³o 260 ton odpadów
komunalnych, zmieszanych do
przetworzenia na liniach segregacji.
Zak³ad docelowo mo¿e przerabiaæ
ponad 100 tys. ton rocznie.

Ile to nas, podatników,
kosztuje
Tak jak powiedzia³em, zaskoczeniem dla mnie by³a rozbuchana
wrêcz biurokracja RZGO – 22 osoby w administracji. Na dzieñ otwarcia okaza³o siê, ¿e w RZGO zatrudnione s¹ ju¿ 122 osoby, a docelowo
ma byæ ich 140. Jednak zanim zak³ad ruszy³, R-XXI obs³ugiwa³o i
pobiera³o pieni¹dze za sk³adowiska
odpadów we W³odarce (gm. Trzebiatów), Komorowie (gm. Resko) i
Godowie (gm. Maszewo). W 2011 r.
koszt przyjêcia tony œmieci na te
wysypiska wynosi³ 85 z³ netto.
Koszt „na bramie” w S³ajsinie, do
segregacji, wynosi 240 z³. Tyle zap³aci ka¿da gmina nale¿¹ca do
Zwi¹zku. Jak nam powiedziano na
konferencji prasowej – szk³o, pety i
makulatura maj¹ byæ przyjmowane
bezp³atnie. W zwi¹zku z tym, wydaje siê, ¿e ceny w gminach za œmieci
posegregowane powinny byæ du¿o
ni¿sze, a nie s¹. Jeden z czytelników
zwróci³ uwagê, ¿e gminy nale¿¹ce
do R-XXI maj¹ ceny wy¿sze, ni¿ te
nie nale¿¹ce.
Wydatki na wynagrodzenia w
2012 r. - 1 381 359 z³, z tego: na
wynagrodzenia osobowe – 1.136.
070 z³, w tym na nagrody jubileuszowe 10 952,80 z³; wyp³acono wynagrodzenie roczne w ³¹cznej kwocie
43 840 z³. Œrednie miesiêczne zatrudnienie wynios³o w 2012 roku 29
osób, œrednia miesiêczna p³aca brutto 3 264,57 z³ brutto. W zwi¹zku z
otwarciem zak³adu to siê zmieni³o,
obecnie 122 osoby. Prognoza p³ac
na 2013 – 3.362.500 z³. Tyle samo w
2014. Ale ju¿ w 2015 ma to byæ
7.509.000 z³. Skok o ponad 100
proc. Dlaczego? Nie wiadomo.

Pomys³ dobry, wykonanie
jak zwykle
Sam pomys³ na budowê takiego
zak³adu dla naszego regionu uwa¿am za dobry, jednak nie mo¿e byæ
tak, ¿e zak³ad ten wch³onie ka¿de
pieni¹dze, bo administracjê mo¿na
rozbudowywaæ i windowaæ jej zarobki do woli, je¿eli nie ma kontroli
spo³ecznej. A nie ma, co widaæ po
sk³adzie delegatów – wiêkszoœæ
urzêdników. Dla nich wyj¹æ z bud¿etu i daæ, to jak splun¹³. Nie daj¹
przecie¿ swoich, lecz nasze. Tu
mog¹ pomóc jedynie radni, którzy
wybior¹ swoich przedstawicieli do
CZG oraz zobowi¹¿¹ burmistrzów i
wójtów do lepszej kontroli RZGO.
Wszyscy musz¹ mieæ równie¿ œwiadomoœæ, ¿e ju¿ od lat p³acimy drug¹
op³atê za œmieci – w postaci sk³adki
gmin do CZG R-XXI. Od 2011 r. jest
to 3 z³ od ka¿dego mieszkañca rocznie (przedtem 1 z³). Przy 265 tys.
mieszkañcach 27 gmin daje to kwotê prawie 800 tys. z³. To podwójne
opodatkowanie.
Antoni Bielida zapytany o ten
rozrost administracji t³umaczy³, ¿e
obs³uguje 265 tys. mieszkañców, co
jest nieprawd¹, gdy¿ bêdzie zawieraæ umowy na odbiór tylko z 27
gminami. Ja wydajê 4 gazety w 4
powiatach, licz¹cych ³¹cznie ponad
200 tys. mieszkañców i mam jedn¹
osobê w administracji!!! To pokazuje przepaœæ miêdzy firm¹, a zak³adem bud¿etowym. Mi chodzi tylko
o to, by nie ³upiæ ludzi, nie tworzyæ
sztucznych stanowisk, by zatrudniæ
kolesi. Op³ata za œmieci mo¿e i powinna byæ tañsza. O to powinni zadbaæ radni, jako przedstawiciele
wyborców.
Kazimierz Rynkiewicz
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Miejsca pracy czy stadion? Stadion
(£OBEZ). Miejsca pracy i inwestycja w strefê ekonomiczn¹,
czy remont stadionu? OdpowiedŸ
na to pytanie w gminie, która nieustannie od wielu lat jest wœród
gmin, które przoduj¹ w bezrobociu, nie powinna byæ trudna. A
jednak podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej odnosi³o siê wra¿enie, ¿e to stadion i hala sportowa s¹ wa¿niejsze. Nikt jednoznacznie nie odpowiedzia³ na tak
postawione pytanie burmistrza.
W ostatnich wydaniach wiele
miejsca poœwieciliœmy kwestii bezrobocia, demografii i mo¿liwoœci
rozwoju gminy, która ma podstrefê
ekonomiczn¹. Zwróciliœmy te¿
uwagê, ¿e na razie podstrefa nie jest
atrakcyjna ze wzglêdu na fakt, i¿ nie
ma tam ani dróg, ani wybudowanego zbiornika p. po¿. itd. Co gorsze
- nie ma na to równie¿ zabezpieczonych pieniêdzy.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej zosta³a poruszona sprawa
bezrobocia oraz kondycji gminy. To
jednak nie przeszkodzi³o w dyskusji o koniecznoœci modernizacji stadionu miejskiego. Na postawione
przez burmistrza pytanie – inwestycja w strefê ekonomiczn¹, czy w stadion, nikt jednoznacznie nie odpowiedzia³, podjêto jednak dyskusjê o
koniecznoœci modernizacji stadionu.
Czy¿by wiêc modernizacja stadionu
by³a wa¿niejsza? Takie przynajmniej odnios³o siê wra¿enie.
Dyskusjê na ten temat rozpoczê³a radna Maria Pokomeda.
- Panie burmistrzu, ja zawsze
mam jeden temat, który kojarzy mi
siê z pana spotkaniami. Przewodzi
nam pan szeœæ lat. Wszyscy mieliœmy jakieœ oczekiwania. Ostatnio
przeczyta³am artyku³ w gazecie, w
którym pan dyrektor PUP mówi, ¿e
mamy sytuacjê „lekko niepokoj¹c¹”. Bieda. Patrzê i czekam. Ca³y
czas czekam, kiedy pan zacznie promowaæ gminê. Kiedy pan zacznie
udzielaæ siê na jakichœ spotkaniach
biznesowych, kiedy pan znajdzie
kogoœ, kto tu przyjdzie i stworzy
jakieœ miejsca pracy. Gmina siê stara, miasto piêknieje, jest piêknie
administrowane i tu nie mam ¿adnych zastrze¿eñ, ale kochani, doszliœmy do takiego momentu, ¿e radni emigruj¹. Jest Ÿle. Proszê przejœæ
siê przez miasto i zobaczyæ, ile sklepów jest zamkniêtych. Jest Ÿle. Tu
siê mówi o zwolnieniach, ¿e zak³ady naprawcze ledwo przêd¹. Pytam,
co pan burmistrz ma zamiar zrobiæ?
Szeœæ lat minê³o i w zasadzie nie
mamy ¿adnego nowego zak³adu

wiêksza (w lutym dla powiatu 30,4).
- Wcale nie jesteœmy najgorsi.
Proszê wierzyæ, ¿e s¹ powiaty, w naszym otoczeniu, które maj¹ trudniejsz¹ sytuacjê. Moje zdziwienie
budzi powiat szczecinecki, bia³ogardzki, choszczeñski, pyrzycki,
koszaliñski. To s¹ te¿ powiaty, które
maj¹ bardzo podobn¹ sytuacjê, jak
my. Chcê potwierdziæ, ¿e jest to temat, który naprawdê mnie mocno
interesuje, to co mogê robiæ w tym
obszarze, to po prostu robiê – zapewnia³ burmistrz.

pracy. Ka¿dy burmistrz, który przystêpuje do wyborów, przede wszystkim spo³eczeñstwu tego miasta
obiecuje, ¿e stworzy miejsca pracy.
Wko³o rosn¹ lasy, mo¿e moglibyœmy mieæ tartak, mamy burmistrza
leœniczego. Wszyscy dooko³a maj¹
tartak, ale nie £obez – mówi³a radna.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
odpar³, i¿ ca³y czas stara siê na bie¿¹co informowaæ o podjêtych dzia³aniach i o spotkaniach, w których
uczestniczy³.
- Moi drodzy pañstwo, ja nie
mam takiej mocy sprawczej, by prezesa Swedwoodu albo innego tartaku zmusiæ w jakiœ sposób, aby zechcia³ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ budowy
u nas. S¹ pewne elementy, takie jak
strategie firmy. To nie jest dobry
okres. Firmy myœl¹ o ratowaniu siê.
Proszê mi wierzyæ, staram siê dotrzeæ do maksymalnie szerokiego
grona osób i instytucji, które mog¹
mi w tym pomóc. W sprawozdaniach nie bêdê pisa³ o telefonach,
które wykonujê, o spotkaniach, na
które jestem zaproszony. Wiêkszoœæ tych danych pañstwo macie.
Proszê mi wierzyæ, ¿e ka¿d¹ woln¹
chwilê mojej codziennej pracy poœwiêcam na taki temat. Staram siê
ca³y czas interesowaæ tym, co dzieje
siê na terenie naszej gminy. Rozmawiam te¿ z naszymi przedsiêbiorcami, z tymi oczywiœcie, którzy chc¹
ze mn¹ rozmawiaæ. Pytam ich o sytuacjê. Ja mogê zorganizowaæ spotkanie albo pojechaæ tam, gdzie
mnie zaprosz¹. Nie mogê do nikogo
wprosiæ siê na takie spotkanie. Jest
to dla mnie obszar, który jest dla
mnie obszarem bardzo trudnym, bo
ja mam te¿ ograniczone mo¿liwoœci. Generalnie rzecz bior¹c, jeœli
chodzi o poziom bezrobocia, ja ca³y
czas œledzê teren naszej gminy. Jeœli

chodzi o iloœæ podmiotów, które
rejestruj¹ siê na naszym terenie.
Absolutnie nie mogê powiedzieæ, ¿e
mamy tendencjê spadkow¹. Postaram siê nastêpnym razem dostarczyæ pañstwu dane, jak wygl¹da to u
nas; ile podmiotów zarejestrowa³o
siê, ile na przyk³ad wyrejestrowa³o
siê na koniec 2012 roku. Wcale nie
jest tak, Ÿle. Jeœli chodzi o poziom
bezrobocia; jesteœmy œwie¿o po Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Œledzimy kwestiê zwi¹zan¹ z badaniami tego bezrobocia, ja to robiê od
przynajmniej szeœciu lat. Ten poziom jest sta³y, w tej chwili poziom
bezrobocia zamyka siê w przedziale
oko³o 14 proc. Na koniec ubieg³ego
roku by³o 13,7 proc. (od red. - burmistrzowi zapewne chodzi³o o procentowy udzia³ liczby bezrobotnych
w liczbie ludnoœci w wieku produkcyjnym, co nazywano wskaŸnikiem
bezrobocia (w lutym dla powiatu 14,8), gdy¿ ju¿ stopa bezrobocia,
czyli liczba bezrobonych w stosunku do liczby pracuj¹cych jest du¿o

WypowiedŸ burmistrza zripostowa³ radny Piotr Æwik³a.
- Proszê burmistrza by zaprzesta³ niecnego przygl¹dania siê bezrobociu, a zaj¹³ siê problemem. Stopa bezrobocia jest zdecydowanie
wy¿sza. Wynosi oko³o 28 proc. - powiedzia³ radny.
Radni Zbigniew Pude³ko oraz
radny Tadeusz Sikora po s³owach
burmistrza zwrócili uwagê, ¿e w
Ministerstwie Sportu i Turystyki s¹
nabory i mo¿na zdobyæ 1 milion z³
dofinansowania na naprawê dachu
hali sportowej albo remont stadionu.
- Na stadion nie ma projektów, a
na jego remont konieczne jest du¿a
kwota. Na podstrefê z kolei jest
dokumentacja, ale nie ma pieniêdzy.
Nale¿y wybraæ, co robimy w pierwszej kolejnoœci. - odpowiada³ burmistrz. - Koszt modernizacji stadionu wstêpnie wyliczono na 7 milionów z³. Dofinansowanie mo¿na
otrzymaæ do 3 milionów z³. Najczêœciej jednak kwota dofinansowania
wynosi 1-1,5 miliona z³. Rodzi siê
wiêc pytanie, sk¹d wzi¹æ resztê?
Szukamy innego Ÿród³a wsparcia.
Najlepszym by³by Interreg Pomerania, ale tutaj konieczny jest partner
zagraniczny w obrêbie Interregu.

CBA nie potwierdzi³o
zarzutów
(£OBEZ). Na ³amach naszej
gazety informowaliœmy o wizycie
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzêdzie Miejskim w
£obzie. CBA niczego nie znalaz³o.
- Co dzieje siê na linii CBA Urz¹d Miejski? Czego dotyczy kontrola? Jest podejrzenie, ¿e ktoœ
wzi¹³ w ³apê, ¿e jest korupcja.
Chcia³bym wiedzieæ, w jakim kierunku to posz³o. Chyba tak bez powodu CBA sobie nie przyjecha³o do

urzêdu. To nie jest tak, ¿e przyjechali sobie w odwiedziny, tylko dostali
sygna³ – powiedzia³ Janusz Skrobiñski.
Odpowiedzi na pytania udzieli³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat
- CBA niczego nie potwierdzi³o.
Powodem przyjazdu by³ z³o¿ony
donos. Chodzi³o o przedszkole.
Badali to samo, co Urz¹d Zamówieñ
Publicznych. Dochodzenie nie potwierdzi³o tego, co by³o w zarzutach
– powiedzia³ wiceburmistrz. MM
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Finansowanie mo¿liwe by³oby dopiero w 2015 roku. W tej chwili w
Intergegu nie ma pieniêdzy. Jest to
najlepsza forma finansowania, poniewa¿ tutaj potrzeba jedynie 25
proc. wk³adu w³asnego.
Gdybyœmy mieli teraz modernizowaæ stadion, nale¿a³oby podj¹æ
decyzje, z czego rezygnujemy: czy
mamy zrezygnowaæ z kanalizacji,
czy z inwestycji na obszarze podstrefy?
Nieprawd¹ jest, ¿e podstrefa to
pole truskawkowe. S¹ tam trzy media. Energetyka pracuje nad pod³¹czeniem dodatkowej mocy, myœlimy o doprowadzeniu kanalizacji.
Mamy wodê, pr¹d, gaz. Mamy dostêp do bocznicy kolejowej. Otrzymaliœmy dofinansowanie z Ministerstwa w wysokoœci 400 tys. z³ na
wykonanie dokumentacji oraz witacze. Nie mogê powiedzieæ, ¿e wybudujemy drogê itd., bo nie mamy pieniêdzy, chyba ¿e taka bêdzie decyzja Rady.
Odnoœnie hali sportowej. Zainwestowaliœmy w akustykê, teraz
konieczny jest remont dachu. Przeciekanie dachu to problem. Kierownik wielokrotnie we w³asnym zakresie próbowa³ za³ataæ dach, ale problem pojawia siê ponownie. Mam
szereg dylematów, na co wydaæ pieni¹dze – powiedzia³ burmistrz.
Jak na razie rada nie tylko takiej
decyzji nie podjê³a, nawet nie podjê³a dyskusji na ten temat. Nie spytano nawet o koszty, jakie musia³aby ponieœæ gmina, aby teren ten
przygotowaæ dla inwestorów. Nie
podjêto te¿ tematu zwi¹zanego z
mo¿liwoœci¹ ewentualnego pozyskania dofinansowania na podstrefê. Z zapa³em jednak powrócono do
œrodków z Ministerstwa Sportu na
remont dachu hali sportowej.

- Moje pytanie brzmia³o, w jakim kierunku pójdziemy. Wiem, ¿e
s¹ plany modernizacji stadionu etapowo, by³a te¿ propozycja, aby to
firma zewnêtrzna wykona³a ca³y
kompleks sportowy z roz³o¿eniem
sp³aty w ratach. Mo¿na skorzystaæ z
dofinansowania do 1 miliona z³ choæby na remont dachu hali. Gdy
zrobimy stadion etapowo, by³by to
najlepszy kompleks przynosz¹cy
wymierne korzyœci. Musimy wspólnie zastanowiæ siê, w którym kierunku pójœæ - odpowiedzia³ burmistrzowi radny Tadeusz Sikora.
Burmistrz wyjaœni³, ¿e nie jest
przeciwnikiem remontu stadionu, a
rozwi¹zaniem by³aby firma zewnêtrzna. Na to jednak trzeba mieæ
zabezpieczone œrodki w bud¿ecie
na raty.
- Czêœciowe rozgrzebanie nie
ma sensu. Etapowanie jest mo¿liwe.
Jednak pierwszy etap remontu stadionu obejmuje to wszystko, co
znajduje siê pod ziemi¹, w tym odwodnienie. ¯eby to zrobiæ, trzeba
zniszczyæ to, co jest: p³ytê boiska,
alejki itd. ³¹cznie z rozebraniem trybun i ogrodzenia. Pytanie czy bêd¹
pieni¹dze na odtworzenie? - Na to
pytanie nikt nie odpowiedzia³.
Z jednej strony radni zwracaj¹
uwagê na stopê bezrobocia, na upadaj¹ce zak³ady pracy, na to, ¿e nie
powstaj¹ nowe du¿e firmy, w których mieszkañcy gminy mogliby
znaleŸæ zatrudnienie, a z drugiej
strony odnosi siê wra¿enie, ¿e wa¿niejszy jest stadion, ni¿ przygotowanie zaplecza dla firm. Podczas
ró¿nych sesji zg³aszane s¹ propozycje wydania publicznych pieniêdzy.
Czêsto dotycz¹ jednak budowy nowego chodnika, placu zabaw, lodowiska, a niezwykle rzadko s¹ to propozycje, które uatrakcyjni³yby miasto inwestycyjne.
MM

Zabrak³o mroŸnych
dni na lodowisko?
(£OBEZ). Radna Wies³awa
Romejko podziêkowa³a burmistrzowi £obza za wykonanie lodowiska dla dzieci i m³odzie¿y na
terenie patelni. O to prosi³a jeszcze jesieni¹.
Kierownik Wydzia³ Sportu i
Turystyki Zdzis³aw Urbañski wyt³umaczy³, ¿e powinno odejœæ siê od
pomys³u budowania lodowiska w
miejscu, w którym znajduje siê patelnia, albowiem nie ma tam ani
wody, ani kanalizacji, ani te¿ parkingu. Najlepszym miejscem by³oby stare bosko, które znajduje siê w
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pobli¿u Regi. Nie by³oby zatem problemów z wod¹ na wylanie lodowiska. Wyjaœni³ równie¿, ¿e do budowy boiska konieczne s¹ trzy dni,
podczas których temperatura bêdzie
ujemna.
Inn¹ ewentualnoœci¹ by³oby zlecenie firmie ze Szczecina wykonanie lodowiska i obs³ugê za 60 tys. z³.
Wprawdzie za oknem nadal zimowa aura, ale ostatecznie zabrak³o
mroŸnych dni do zorganizowania
lodowiska, choæby w takim zakresie, w jakim bywa³y ju¿ w poprzednich latach.
MM

ZAWÓD
- POLICJANT

We wtorek 26 marca w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie odby³o siê spotkanie policjantki z uczniami klasy trzeciej.
Spotkanie to zainicjowane zosta³o przez wychowawcê jednej z
klas trzecich tamtejszego Gimnazjum, w ramach lekcji wychowawczej z tzw. doradztwa zawodowego.
Tematem przewodnim tego spotkania by³ zawód policjanta. Sier¿.
szt. Arleta Szwaciñska omówi³a, co
nale¿y zrobiæ i jakie spe³niæ warunki, aby dostaæ siê w szeregi uzbrojonej formacji, jak¹ jest policja.
Nastêpnie kolejno omówi³a ka¿dy z etapów postêpowania kwalifikacyjnego, rozpoczynaj¹c od testów sprawnoœci fizycznej, testów
wiedzy, nastêpnie badañ psycholo-

gicznych, rozmowy kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej, koñcz¹c na
omówieniu ankiety bezpieczeñstwa, która ma bardzo istotny wp³yw
na ca³¹ procedurê kwalifikacyjn¹
przyjêcia do s³u¿by.
W tym miejscu policjantka przypomnia³a tak¿e o przestêpczoœci
osób nieletnich i konsekwencjach,
jakie mog¹ nieœæ za sob¹ pope³niane
czyny karalne w dalszym doros³ym
¿yciu. Na koniec spotkania uczniowie zadawali pytania dotycz¹ce codziennej s³u¿by.
Kto wie mo¿e w trakcie tej krótkiej pogadanki nie w jednej osobie
zrodzi³a siê myœl i przekonanie, ¿e
warto zostaæ policjantem i s³u¿yæ
ojczyŸnie. Mo¿e za kilka lat ci m³odzi ludzie bêd¹ naszymi kole¿ankami i kolegami z pracy.
(kp)
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W sprawie odwo³ania przewodnicz¹cej
rady bêdzie sesja nadzwyczajna
RESKO. Kwestia odwo³ania
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
w Resku ci¹gle nie zosta³a rozstrzygniêta. Wprawdzie wniosek
zosta³ z³o¿ony na sesji w lutym,
jednak nie zosta³ wprowadzony
na sesji marcowej.
W tej sytuacji grupa radnych,
bêd¹ca za odwo³aniem, z³o¿y³a
wniosek o zwo³anie sesji nadzwyczajnej tylko w tej sprawie. Sesja
odbêdzie siê dzisiaj o godz. 16.00 w
Urzêdzie Miejskim, o ile radni
przyjd¹.
Ju¿ w lutym szeœciu radnych
Rady Miejskiej w Resku z³o¿y³o
wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cej Rady Miejskiej. Mia³ on byæ
wprowadzony do porz¹dku obrad
na sesji marcowej. Jednak podczas
komisji 21 marca przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej stwierdzi³a, ¿e
wniosek nie ma uzasadnienia, nie
spe³nia wiêc podstaw prawnych,
dlatego do porz¹dku obrad nie zostanie wprowadzony. Z tak¹ interpretacj¹ nie zgadza³ siê radny Adam
Seredyñski, który w imieniu pozosta³ych sk³ada³ wniosek. Podczas
sesji Rady Miejskiej wniosek nie
potrzebowa³ ju¿ uzasadnienia, ale
przewodnicz¹ca rady poinformowa³a jednak, ¿e wprowadzenie
wniosku musi odbyæ siê przez g³osowanie. Wprawdzie przewodnicz¹ca od razu chcia³a przejœæ do
g³osowania, nie zauwa¿aj¹c rêki
radnego, ten jednak wymusi³ mo¿liwoœæ wypowiedzi. Radny zauwa¿y³, ¿e poddaj¹c pod g³osowanie
wprowadzenie wniosku przewodnicz¹ca rady zmusza radnych do
wczeœniejszego, jawnego okreœlenia siê, czy s¹ za czy przeciw odwo³aniu przewodnicz¹cej, choæ samo
g³osowanie nie jest jawne. Poinformowa³ równoczeœnie radnych, ¿e ci,
którzy podpisali siê pod wnioskiem,
bêd¹ g³osowaæ za, a pozostali tak,
jak uwa¿aj¹. Pod wnioskiem podpisa³o siê szeœciu radnych: Adam Seredyñski, Andrzej Nowak, Edyta
Klepczyñska, El¿bieta Korgul, Stanis³aw Buczek oraz Anna Szymañska. Za wprowadzeniem wniosku
pod obrady sesji g³osowa³o szeœciu
radnych, jeden wstrzyma³ siê od
g³osu, oœmiu by³o przeciw. Tym samym g³osowania nad odwo³aniem
przewodnicz¹cej nie by³o.
Na tak¹ ewentualnoœæ radni byli
przygotowani i mieli ju¿ gotowy
wniosek o zwo³anie nadzwyczajnej
sesji oraz projekt uchwa³y w sprawie odwo³ania przewodnicz¹cej

Rady Miejskiej. Wniosek zosta³
z³o¿ony pod koniec sesji. W zwi¹zku z tym, ¿e spe³nia³ wszystkie formalnoœci, sesja odbêdzie siê we
wtorek, 2 kwietnia. Tym samym nie
tylko odwleczono w czasie g³osowanie, które mo¿na by³o przeprowadziæ podczas sesji, ale konieczne
bêdzie wyp³acenie dodatkowych
diet. Czy o to chodzi³o?
Nie obesz³o siê jednak bez dyskusji i emocji.
- Pani przewodnicz¹ca mia³a
obowi¹zek wprowadziæ do dzisiejszego porz¹dku obrad g³osowanie
tajne. 21 marca wed³ug pani wniosek nie spe³nia³ podstaw prawnych,
dzisiaj spe³nia. Pyta³a pani radcê?
Radcê trzeba by³o pytaæ wczeœniej,
przed ustaleniem porz¹dku obrad.
Do tego do³¹czamy porz¹dek obrad
i wniosek z uzasadnieniem, choæ nie
jest to obowi¹zkowe i projekt
uchwa³y o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Resku
wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie bêdzie czytane na sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z art. 20 ust. 3 na
wniosek wójta lub co najmniej jednej czwartej ustawowego sk³adu
rady gminy, przewodnicz¹cy rady
jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê na
dzieñ przypadaj¹cy w ci¹gu siedmiu
dni od dnia z³o¿enia wniosku. Siódmy dzieñ wypada dwa dni po œwiêtach. Gdyby wszystko by³o zgodnie
z tym, co powinno byæ, to dzisiaj
mielibyœmy ju¿ po sprawie. Nie
mo¿na tak robiæ, aby próbowaæ
wymóc jawne ustosunkowanie siê
do uchwa³y o odwo³anie – powiedzia³ radny Adam Seredyñski.
Przewodnicz¹ca rady Barbara
Basowska, przerywaj¹c wypowiedŸ
poinformowa³a, ¿e wniosek zosta³
z³o¿ony i w terminie przepisowym
sesja zostanie zwo³ana. Poprosi³a o
ustne uzasadnienie do wniosku.
- To ju¿ jest uzasadnienie - doda³
radny. - To, co pani zrobi³a jest równie¿ jednym z argumentów, ¿eby
pani¹ odwo³aæ, poniewa¿, gdybyœmy g³osowali jawnie, to prawdopodobnie nigdy nie dosz³oby do
wprowadzenia wniosku do porz¹dku obrad. Po coœ ustawodawca ustali³ tajnoœæ. To jest dla dobra rady.
Teraz nikt nie bêdzie musia³ siê
przed przysz³¹ sesj¹ wypowiadaæ,
czy bêdzie za wprowadzeniem czy
nie. Do uzasadnienia, o którym
mówi³em ostatnio, chcê do³o¿yæ
jedno - poœwiadczenie nieprawdy o
tym, ¿e gdy wojewoda wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze, zapyta³ czy
nauczyciel wspomagaj¹cy to jest

doradca zawodowy. Wed³ug mnie
gorsz¹ spraw¹ jest to, ¿e zatai³a to
pani przed radnymi. Jestem prawie
w stu procentach pewny, ¿e zrobi³a
to pani œwiadomie, poniewa¿
uchwa³a by³a podjêta 29 sierpnia, a
do 28 grudnia by³o siedem spotkañ
rady w komisjach i sesjach. Chyba
piêæ razy by³a poruszana ta sprawa;
bardzo mocno by³a poruszana dwa
razy. W grudniu ujawni³em, po odpowiedzi wojewody, ¿e by³o takie
postêpowanie wszczête... - radny
nie zdo³a³ skoñczyæ, albowiem
przewodnicz¹ca rady stwierdzi³a,
¿e jest „zmuszona odebraæ g³os”
radnemu.
Doda³a równie¿, ¿e radny z³o¿y³
wniosek do prokuratury w sprawie
poœwiadczenie przez przewodnicz¹c¹ nieprawdy. Prokurator wyci¹gnie wnioski.
- Radni znaj¹ pana zarzuty wobec mnie. Je¿eli rada bêdzie mia³a
tak¹ wolê, rada zostanie zwo³ana w
trybie nadzwyczajnym i wtenczas
radni okreœl¹.
Po tych s³owach nie zabrak³o
utarczki s³ownej na temat, czy przewodnicz¹ca mia³a prawo odebraæ
g³os czy nie, oraz jak d³ugo trwa³a
wypowiedŸ. Przewodnicz¹ca Barbara Basowska oœwiadczy³a, ¿e nie
musi byæ przewodnicz¹c¹, stwierdzaj¹c, ¿e radzie bêdzie przewodniczy³ A. Serdedyñski. Jakby nie by³o,
o tym, kto zostaje przewodnicz¹cym, decyduj¹ wszyscy radni. A.
Seredyñski nie da³ jednak za wygran¹ i kontynuowa³, oœwiadczaj¹c
jednoczeœnie, ¿e na przewodnicz¹cego rady startowaæ nie zamierza i
nie taki jest cel jego wniosku.
- 16 paŸdziernika pani sekretarz
na wspólnym posiedzeniu komisji
poinformowa³a radnych, ¿e musimy
zmieniæ uchwa³ê z dnia 29 sierpnia.
Spyta³em, co siê sta³o, pani powtarza, ¿e musimy zmieniæ, bo literki
nie pasuj¹. W koñcu przyciskam
pani¹ wprost - czy wojewoda
wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze?
Pani sekretarz twierdzi, ¿e nie, ¿e
rozmawiacie tylko telefonicznie.
Pani przewodnicz¹ca by³a i s³ysza³a
to. Mia³a pani okazjê powiedzieæ
wtedy, ¿e postêpowanie by³o wszczête, bo pani odpowiedzia³a na to
pismo. Kiedy zmienialiœmy uchwa³ê, pani sekretarz powiedzia³a tylko
o punkcie pierwszym, a nie by³o
mowy o tym, ¿e wojewoda mia³
równie¿ zastrze¿enia do nauczyciela wspomagaj¹cego. 21 listopada,
gdy obdarowywaliœmy trojaczki
prezentami by³a uchwalana zmiana

uchwa³y z 27 sierpnia i tylko by³a
zmiana jednego wiersza. I ja znowu
mówi³em o tym, a przewodnicz¹ca
powiedzia³a tak jak dzisiaj, proszê
przenieœæ to na komisjê, bo wiêkszoœci to nie interesuje czy siê nie znaj¹
i mia³a pani drug¹ okazjê, aby powiedzieæ. By³a jeszcze szansa zmiany uchwa³y – zakoñczy³ radny.
W tej samej sprawie wyst¹pi³
radny Andrzej Nowak, który przedstawi³ uzasadnienie do swojego
podpisu pod wnioskiem. Wprawdzie przewodnicz¹ca nie widzia³a
potrzeby czytania uzasadnienia
przez radnego, ten jednak zapozna³
wszystkich ze swoim stanowiskiem.
Zapyta³ przewodnicz¹c¹, do
kogo skierowane by³o pismo mieszkanki Reska o przyznanie mieszkania socjalnego. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e takiego pisma nie ma.
- Ja to pismo pisa³em osobiœcie.
Kolejne pismo mieszkañca Reska w
sprawie mieszkania nad Renom¹.
Skierowane by³o do rady, czy do
pani? - dopytywa³ radny.
- Sprawa by³a przedstawiona na
komisji i by³a rozpatrywana na sesji
- odpar³a przewodnicz¹ca.
- Po jakim czasie? Po tym jak
przyszed³ na sesjê i upomnia³ siê.
Pismo do RIO w sprawie psów. Nie
wykona³a pani uchwa³y radnych,
wys³a³a pani to, co chcia³a – doda³
radny A. Nowak.
Tutaj radni maj¹ zastrze¿enia do
sformu³owania pisma. Komisja Rewizyjna z³o¿y³a wniosek, aby RIO
zbada³o sprawê, a pismo do RIO
by³o sformu³owane jako informacja, ¿e komisja kontrolê przeprowadzi³a. Kolejnym powodem, jaki
poda³ radny, to znana ju¿ sprawa pisma do wojewody w sprawie nauczyciela wspomagaj¹cego.
Radny A. Nowak zarzuca przewodnicz¹cej przede wszystkim fakt,
i¿ rada nie jest informowana o pi-
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smach i skargach kierowanych do
Rady Miejskiej.
- Panie radny, skoñczy³ pan?
Niech pan siê streszcza, bo pan siê
w czasie nie zmieœci - upomnia³a
przewodnicz¹ca radnego podczas
wypowiedzi.
- To s¹ fakty namacalne i z faktami nie bêdziemy dyskutowaæ. Co
o tym wszystkim myœleæ, pani przewodnicz¹ca? Wygl¹da na to, ¿e pani
przewodz¹cej Rada Miejska nie jest
potrzebna, kompetencje Rady równie¿. Mo¿na sobie zadaæ pytanie,
czy s¹ jeszcze jakieœ skargi, o których Rada nie wie, a powinna wiedzieæ. W ratuszu czy na tej sali mówimy o prawdzie, powinno nam to
zapewniæ najlepsze rozwi¹zania dla
mieszkañców gminy. Podejmujemy
decyzje z³o¿one i indywidualne,
które bêd¹ skutkowaæ niekiedy na
lata i musz¹ byæ przejrzyste. Po to
nas mieszkañcy wybrali, licz¹c na
nasz¹ uczciwoœæ i jednoznacznoœæ.
Nie ma usprawiedliwienia na z³e
decyzje w radzie, czy pracujemy
rok, czy 20 lat. (...)
- Pani przewodnicz¹ca z niewiadomych przyczyn sama próbuje
podejmowaæ decyzje, nie maj¹c do
tego uprawnieñ. Wczeœniej zwraca³em pani przewodnicz¹cej na to
uwagê. Uwa¿am, ¿e w tej sprawie
nale¿a³o pytaæ radê lub komisje
oœwiaty, albo wczeœniej wys³uchaæ
tego, co mówi³ radny Adam Seredyñski, a nie odbieraæ mu g³os. Nie
by³oby sprawy pani przewodnicz¹ca. Ale pani przewodnicz¹ca nie
chcia³a przyznaæ siê do pora¿ki, kiedy to radny Seredyñski zwraca³
uwagê, ¿e rada nie ma kompetencji
do uchwalania pensum dla nauczyciela wspomagaj¹cego, tylko próbowa³a powstrzymaæ radnego w
wypowiedziach, aby w koñcu
stwierdziæ na komisji, ¿e jak bêdzie
Ÿle, to wojewoda uchwa³ê uchyli.
Sama postanowi³a pani w tajemnicy
poœwiadczyæ co innego, ni¿ radni
uchwalili, ¿eby wojewoda uchwa³y
nie uchyli³ – powiedzia³ m.in. radny
A. Nowak.
Przewodnicz¹ca rady oœwiadczy³a, ¿e nie ma zamiaru „ustosunkowywaæ siê do steku bzdur” i zabra³a radnemu g³os.
Trudno powiedzieæ, czy w ogóle
sesja nadzwyczajna odbêdzie siê,
bo znane s¹ ju¿ i takie dzia³ania, ¿e
w trudnych kwestiach radni nie
przychodz¹ na sesjê. Tym samym do
g³osowania nie dochodzi, bo nie ma
quorum.
Jak dowiedzieliœmy siê nieoficjalnie, po obradach ostatniej sesji
czêœæ rajców i przedstawicieli urzêdu zosta³a jeszcze w Centrum Kultury, zapewnie nie po to, aby g³osowaæ nad uchwa³ami i pracowaæ nad
przysz³oœci¹ - bynajmniej gminy.
MM
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Nie ma posterunku Policji, a jest bezpieczniej

Fenomen bezwypadkowej
gminy
(RADOWO MA£E) Gdy podinspektor Andrzej Sarnowski, z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, referuj¹c stan bezpieczeñstwa w gminie, stwierdzi³, ¿e
w gminie w roku ubieg³ym nie
by³o ani jednego wypadku, wójt
skomentowa³: - Po prostu mniej
pijemy. Ktoœ doda³, ¿e to z powodu iloœci dziur w drogach, bo wolniej jeŸdzimy. Jaki by nie by³ powód, ten fakt jest warty odnotowania.
Jak wynika z oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz skutecznoœci dzia³ania Policji w gminie Radowo Ma³e, jak¹
przedstawi³ naczelnik Wydzia³u
Prewencji i Ruchu Drogowego w
KPP w £obzie Andrzej Sarnowski nast¹pi³a poprawa w stosunku do
roku ubieg³ego. Policjanci zatrzymali w gminie na gor¹cym uczynku 5 sprawców przestêpstw, w tym
2 nietrzeŸwych kieruj¹cych, podczas gdy w roku 2011 zatrzymali
ich 18, w tym 12 nietrzeŸwych kierowców. Zasadne jest wiêc stwierdzenie wójta Józefa Wypijewskiego, ¿e mniej pijemy albo nie siadamy po wypiciu za kierownic¹.
Kolejnym wskaŸnikiem bezpieczeñstwa jest iloœæ pope³nionych
wykroczeñ. Policjanci w gminie
ukarali mandatami 19. sprawców i
skierowali 40 wniosków o ukaranie (wzrost o 12). Na tle powiatu,
to nadzwyczaj bezpieczna gmina,
gdy¿ w powiecie wykroczeñ ujawniono 6843, a mandatami ukarano
4333 sprawców. Policjanci interweniowali 206 razy, w tym by³o 27
interwencji domowych i 14 w miejscach publicznych. W roku 2011
takich interwencji by³o 223, w tym
59 domowych i 9 w miejscach publicznych.
W roku ubieg³ym stwierdzono
72 przestêpstwa, nie wykryto 21.
Ustalono i skierowano akty oskar¿enia wobec 58 sprawców.
Najwiêksze zagro¿enie odnotowano w kategorii kradzie¿y mienia
i kradzie¿y z w³amaniem. Takich
przypadków by³o 32 i wci¹¿ s¹ to
przestêpstwa najtrudniejsze do wykrycia (34,4%). Poœwiadcza³ to g³os
so³tys Orla Zofii Du¿yñskiej, która
w pewnym momencie zapyta³a naczelnika: - Czy jest szansa na odnalezienie telewizora, który ukradli z
naszej œwietlicy, bo to krzywda dla
naszych dzieci? Naczelnik Sarnowski stwierdzi³, ¿e sprawê prowadzi

inny wydzia³, ale szansa zawsze jest.
Na uwagê zas³uguje jeszcze jeden fakt – w gminie nie stwierdzono
przestêpstw rozbojów, bójek i pobiæ. Odnotowano jedn¹ kradzie¿
samochodu. Nie by³o wypadków,
zg³oszono 17 kolizji drogowych.
Od pocz¹tku roku 2012 delegowano do s³u¿by w Radowie Ma³ym
dodatkowego funkcjonariusza i
obecnie policjanci pracuj¹ w trzyosobowym sk³adzie. Warto dodaæ,
¿e ju¿ jakiœ czas temu zlikwidowano
tu posterunek Policji, wiêc mo¿na
by ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e jak
nie ma Policji, to jest mniej przestêpstw. Jednak na to wp³ywaj¹ zapewne ró¿ne czynniki; prowadzona
prewencja, w tym spotkania z dzieæmi, struktura gminy – przewaga gospodarstw indywidualnych, gdzie

wszyscy siê znaj¹, i zapewne –
moim zdaniem – wyznawane przez
mieszkañców wartoœci, na które z
kolei du¿y wp³yw ma tutejszy ksi¹dz
Kalamarz (choæby przykazania - nie
kradnij, nie zabijaj itd.). Oczywiœcie, badañ wp³ywu wyznawanych
wartoœci i przekonañ na bezpieczeñstwo w swoim lokalnym œrodowisku
nie prowadzi siê w Polsce, ale na
przyk³ad takie badania w spo³eczeñstwie amerykañskim s¹ norm¹ i potwierdzaj¹ tê zale¿noœæ.
Nie wiem, jakby to wygl¹da³o w
przypadku gminy Radowo Ma³e, ale
brak tutaj posterunku Policji i zarazem brak wypadków i rozbojów
pokazuj¹, ¿e bezpieczeñstwo najpierw tworz¹ sami mieszkañcy, a
dopiero póŸniej, gdy jest naruszane,
wchodzi Policja.
KAR

OG£OSZENIE
BURMISTRZA £OBZA
Burmistrz £obza zaprasza wszystkich mieszkañców £obza na spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (op³ata œmieciowa).
Spotkanie odbêdzie siê dnia 08 kwietnia 2013
r. o godz. 18.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej
w £obzie przy ul. Orzeszkowej 7.
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XI SEJMIK UCZNIOWSKI - PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY

NA WAGARY DO... SZKO£Y!

21 marca 2013 r. (pierwszy
dzieñ wiosny) w Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie zorganizowano XI Sejmik Uczniowski pod nazw¹ „Bezpieczna szko³a”.
W zwi¹zku z og³oszonym przez
Ministra Edukacji Narodowej Krystynê Szumilas „Rokiem Bezpiecznej Szko³y”, gimnazjaliœci podjêli
wiele dzia³añ w zakresie szeroko
pojêtej problematyki bezpieczeñstwa, przeciwdzia³ania negatywnym aspektom zachowania, wzajemnych relacji, kszta³towania w³aœciwych postaw, kompetencji spo³ecznych, odpowiedzialnoœci czyli
szerokiego wachlarza dzia³añ, maj¹cego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.
Kilka tygodni wczeœniej przedstawiciele wszystkich klas wylosowali zagadnienia wynikaj¹ce z tegorocznego has³a „Bezpieczna szko³a”. Przygotowywali na ich temat

informacje, które nastêpnie przedstawiali przed spo³ecznoœci¹
szkoln¹.
Klasy pierwsze promowa³y
zdrowy styl ¿ycia:
Klasa I a przygotowa³a scenki
rodzajowe z zakresu zasad zdrowego ¿ywienia;
Klasa I b przedstawi³a prezentacjê dotycz¹c¹ dbania o bezpieczny
wypoczynek;
Klasa I c zaprosi³a do szko³y
Pani¹ Izabelê Niedzielê Inspektora
Sanepidu z £obza, która przeprowadzi³a prelekcjê w zakresie stosowania higieny i przepisów bhp.
Klasy drugie przeciwdzia³a³y
uzale¿nieniom:
Klasa II a zaprosi³a do wspó³pracy Pana Marka Jaskulskiego, który
opowiedzia³ o „cyberprzemocy”;
Klasy II b i II d przedstawi³y
prelekcjê pod has³em „Nie alkoholowi, narkotykom i dopalaczom”;
Klasa II c przygotowa³a prezentacjê pod tytu³em „Nie papierosom”.

Klasy trzecie przeciwdzia³a³y
agresji i przemocy:
Klasa III a poucza³a, jak dbaæ o
dobry klimat w szkole.
Klasa III b zaprezentowa³a
scenki dotycz¹ce reakcji w sytuacjach agresywnych;
Klasa III c przeciwdzia³a³a wykluczeniu, prezentuj¹c subkultury.
Prezentacje zakoñczy³y siê w
hali sportowej, gdzie przedstawiono najciekawsze plakaty. Najlepsze
z nich s¹ autorstwa klas 3a i 2c:
„Gdy o dobry klimat w szkole dbamy, lepiej wiedzê przyswajamy”,
„Czy dostrzegasz innych wœród papierosowych smug? To my niepal¹cy, jeszcze ¿ycia chc¹cy”.
Tu¿ po Sejmiku Uczniowskim
rozpoczê³y siê obchody Pierwszego
Dnia Wiosny. Zadaniem ka¿dej klasy by³o przygotowanie palmy wielkanocnej, przebranie siê w wiosenne barwy oraz wyznaczenie spoœród
siebie Pani i Pana Wiosny.
Przedstawiciele klas kolejno
dumnie prezentowali swoje koloro-

we rêkodzie³a obfituj¹ce w suszone
kwiaty, kolorowe wst¹¿ki i zbo¿a–
najlepsi okazali siê uczniowie z 1c
pod kierunkiem A. Kamiñskiej.
Ponadto uczniowie urz¹dzili
pokaz najciekawszych przebrañ
wiosennych. Najciekawiej zaprezentowali siê uczniowie klasy 1b
pod opiek¹ J. Halamy. Wybrano tak¿e pani¹ i pana wiosnê - zwyciêzcami zostali uczniowie z klasy 1c: N.
Malinowska i T. Kobia³ka.
Œwiêtuj¹c nadejœcie wiosny, rozegrano wœród dziewcz¹t mecze w
pi³kê no¿n¹ oraz rêczn¹, nad których prawid³owym przebiegiem
czuwa³ J. Acman. Publicznoœæ z radoœci¹ kibicowa³a zgodnie z zasadami „fair play”.
Wraz z ostatnim dzwonkiem zakoñczy³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny i organizacji kolejnego Sejmiku
Uczniowskiego.
Miejmy nadziejê, ¿e gor¹ce powitanie wiosny, jakie przygotowali
uczniowie Gimnazjum w Wêgorzynie sprawi, ¿e prawdziwa wiosna w
koñcu u nas zawita!
(szk)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat gryficki

Sprzedam 2/3 w³asnoœci domu
wolno stoj¹cego z ziemi¹ 1,13
ha, wieœ Jenikowo 42, gm. Maszewo. Tel. 601 691 998, 91 392
5077

Powiat ³obeski
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894
Oferujê do sprzeda¿y dom jednorodzinny w £obzie, parterowy, z dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddasza. Dom znajduje siê w
dzielnicy domów jednorodzinnych
na zagospodarowanej dzia³ce o
pow. 1230 mkw. W sk³ad zabudowy
wchodzi przestronny salon z kuchni¹
po³¹czony z holem, 2 ³azienki, 3 sypialnie, przedsionek oraz pomieszczenie gospodarcze z zastosowaniem jako pralnio-suszarnia oraz
jako ³azienka. Ogrzewane z kominka z p³aszczem wodnym oraz w zastêpstwie ogrzewanie gazowe. Budynek posiada ogrzewanie pod³ogowe z mo¿liwoœci¹ regulacji temperatury na poszczególne pomieszczenia. W bryle budynku znajduje siê
przestronny, zadaszony taras oraz
dwustanowiskowy,
ogrzewany
gara¿. Posesja ogrodzona z dwoma
bramami wjazdowymi (automatyka).
Cena 550 tys. z³, do negocjacji. Tel.
792-240-272.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.
Szukam pracy na fermie lub jako
pracownik budowlany. Tel. 514
847 312.

Powiat gryficki
Kierowca emeryt, prawo jazdy
kat: A, B, C, C+E, T podejmie pracê na samochód ciê¿arowy lub
inne propozycje. Uprawniania na
dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie
Polski. Badania wa¿ne do 2017
roku. Tel. 91 395 1038, 721 141
004.

Region
Zatrudniê handlowców i doradców
klienta. Praca w miejscu zamieszkania. Tel. 609 158 106
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.

Powiat ³obeski
Pilnie sprzedam mieszkanie w Resku na II piêtrze o pow. 53 mkw.,
cena 80.000 z³ (do negocjacji). Tel.
604-396-380.
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

INNE
Powiat ³obeski
Nowe meble do biura kredytowego,
punktu kasowego sprzedam: kontuar, 2 biurka, 2 kontenerki, rega³, 4
krzes³a, 2 fotele obrotowe ze skóry
ekol. Meble by³y robione na wymiar.
Cena 3000 z³ do negocjacji. Zdjêcia
przeœlê na ¿yczenie. Kontakt: 501
894 828.
Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

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

US£UGI

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

Kurki nioski odchowane, 7-tygodni (szczepione), sprzeda¿
od 25 marca. Gospodarstwo
Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666

Powiat ³obeski
¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Region

Powiat drawski
Us³ugi remontowe Z³ocieniec i okolice. Darmowa wycena oraz transport. Tel. 517 188 627

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

Powiat ³obeski
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150KM. Tel.
661 194 854

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ - kawalerka, 30mkw, III pietro
£OBEZ - 2 pokoje, 51,02mkw, parter
£OBEZ - 2 pokoje, 59,76mkw, parter, wysoki standard
£OBEZ - kawalerka, pow.25,15mkw, III pietro
£OBEZ - 2 pokoje, parter, pow. 44,45 mkw, bezczynszowe
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw,bezczynszowe
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 66,97 mkw + pom. gospodarcze
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,82mkw + dzia³ka, gara¿
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 49,7 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, 47,95 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,37mkw, III piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow.71,56mkw, II piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8mkw, II piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8mkw, III piêtro
£OBEZ - 3 pokoje o pow. 64,51 mkw, parter

- CENA 75.000 z³
- CENA 134.000 z³
- CENA 169.000 z³
- CENA 70.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 117.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 170.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 152.000 z³
- 150. 000 z³
- CENA 130.000 z³
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Ryszard Fornalczyk - 4-krotny z³oty
medalista Paraolimpiady goœciem
VI Gali Sprtu
Ryszard Fornalczyk, zawodnik Stowarzyszenia Sportu
Niepe³nosprawnych
"Start" w Koszalinie, bêdzie
jednym z honorowych olimpijczyków Gali Sportu Powiatu £obeskiego 5 kwietnia 2013
r. w Wêgorzynie.
Sportowe sukcesy:
- 6-krotny uczestnik Igrzysk
Paraolimpijskich, w tym: 4 z³ote
medale w wyciskaniu sztangi le¿¹c,
- 3 z³ote medale Mistrzostw
Œwiata,
- 10 z³otych medali Mistrzostw Europy,
- 27 tytu³ów mistrza Polski,
wielokrotny rekordzista kraju w
podnoszeniu ciê¿arów i wyœcigach
na wózkach inwalidzkich.
Od 1996 roku wielokrotnie by³
zapraszany do £obza na Spotkania
Sprawnych Inaczej organizowane
przez £obesk¹ Fundacjê "Œwiêto
Radoœci" .
Hobby: filatelistyka, numizmatyka. Ulubione sporty: lekkoatletyka, podnoszenie ciê¿arów, siatkówka. Dlaczego trenuje? - uwa¿a, ¿e
sport jest dla wszystkich.
Sport i rekreacja osób niepe³nosprawnych to domena Stowarzyszenia Sportu Niepe³nosprawnych
"Start" w Koszalinie. G³ówny kierunek dzia³ania sportowego dotyczy
zajêæ rekreacyjnych oraz praca
szkoleniowa wyczynowa w sekcjach wiod¹cych: lekkoatletycznej,
p³ywackiej i podnoszenia ciê¿arów.
Pracê szkoleniow¹ koordynuje
Aleksander Pop³awski, równoczesny trener kadry paraolimpijskiej
Polski.
Najbardziej utytu³owanym zawodnikiem koszaliñskiego Stowarzyszenia jest Ryszard Fornalczyk.
Ma obecnie 58 lat. Gdy mia³ rok i
osiem miesiêcy, przewróci³ siê na
podwórku. Kiedy malutkiego Rysia
podniesiono, nie móg³ samodzielnie staæ na nogach. Stwierdzono
okrutn¹ chorobê Heinego - Medina.
Specjalny aparat, który mu za³o¿ono, wa¿y³ tyle co ch³opiec. Najczêœciej nosi³ go tylko wtedy, kiedy
patrzyli rodzice. Innym razem aparat chowa³ w krzakach, i w³asn¹ si³¹
woli charakteru walczy³ z u³omnoœci¹ robi¹c sta³e postêpy w chodzeniu. Mimo "innoœci" ukoñczy³
Szko³ê Zawodow¹ w Koszalinie

jako frezer, mechanik. Maj¹c 19 lat
zacz¹³ pracowaæ w Spó³dzielni Inwalidów "Impromet" w Koszalinie
w swoim wyuczonym zawodzie.
W Zrzeszeniu "Start", które
dzia³a³o przy Spó³dzielni Inwalidów, zacz¹³ zajmowaæ siê sportem,
poœwiêcaj¹c czas na æwiczenia w
lekkoatletyce, podnoszeniu ciê¿arów, tenisie sto³owym i p³ywaniu.
Na pierwszej w swoim ¿yciu imprezie dla osób Sprawnych Inaczej w
1975 roku w konkurencji w wyciskaniu ciê¿arów le¿¹c zdoby³ z³oty
medal, podnosz¹c ponad 70 kilogramów. Dwa lata póŸniej, na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Osób Niepe³nosprawnych wycisn¹³ 90 kg, co
da³o mu 9. miejsce i zachêci³o do
dalszego intensywnego treningu.
W 1997 roku, maj¹c 42 lata zdoby³ z³oty medal w wyœcigach na
wózkach w sprincie na 100 m, ustanawiaj¹c rekord Polski. W koszaliñskiej Spó³dzielni, w której pracowa³, opieraj¹c siê na zachodnich
wzorach, skonstruowano wózek, na
którym Ryszard Fornalczyk startowa³ na kolejnych zawodach rangi
krajowej. W wyœcigach o Mistrzostwo Polski startuj¹c na 100, 200 i
400 metrów ustanowi³ nowe, fantastyczne rekordy, zdobywaj¹c trzy
z³ote medale. Poczu³ wówczas wielki sentyment do rywalizacji sportowej na wózku inwalidzkim. W 1986
roku wystartowa³ w Maratonie Pokoju w Warszawie - jako pierwszy w
historii tych zawodów niepe³nosprawny na wózku. Znowu rewelacja. Wœród ponad 1000 biegaczy,
nie tylko z kraju, zawodnik z Koszalina zaj¹³ 33. miejsce w czasie 2
godziny 30 minut. Po tym sukcesie,
w nastêpnym roku, Fornalczyk decyduje siê na start w Supermaratonie na 100 km w Kaliszu. Znowu
jecha³ jako jedyny na wózku. Do 75
km prowadzi³ wœród 100 biegaczy,
wywo³uj¹c sensacjê wœród dziennikarzy, zawodników i widzów. PóŸniej nast¹pi³ kryzys i koniecznoœæ
masa¿u oraz wzmocnienia organizmu napojami, sokami. Na stadionie
w Kaliszu, mimo przerwy na trasie,
niepe³nosprawny Fornalczyk przejecha³ liniê mety na 7. miejscu.
Aplauzowi widzów nie by³o koñca.
PóŸniej nast¹pi³y starty w maratonach klasycznych 42-kilometrowych w Brnie, Lipsku i Strasburgu.
Wyœcigi na wózkach Ryszard
traktowa³ jako sport numer 2. Pozo-

sta³ wierny na treningach i zawodach swojej od pocz¹tku ulubionej
konkurencji wyciskania sztangi le¿¹c na ³aweczce. Na pierwszym
Miêdzynarodowym Mitingu w Londynie, w 1979 roku, koszalinian
zdoby³ br¹zowy medal w wyciskaniu ciê¿arów. Od 1980 roku, za
spraw¹ nowego trenera w "Starcie",
zacz¹³ udoskonalaæ technikê "ciê¿arowca
Na Igrzyskach Paraolimpijskich
w barwach bia³o-czerwonych wystartowa³ a¿ 6-krotnie. W 1984 roku
na najwiêkszej imprezie œwiata Paraolimpiadzie w Anglii- wywalczy³ z³oty medal w podnoszeniu ciê¿arów (wyciskanie sztangi le¿¹c),
ustanawiaj¹c nowy rekord œwiata w
kategorii 56 kg wynikiem 177,5 kg.
W 1988 roku zosta³ reprezentantem
Polski na Igrzyska w Seulu. Tu¿
przed samymi Igrzyskami Ryszard
Fornalczyk wzi¹³ œlub z Teres¹ Wiœniewsk¹. Z³oty medal w ciê¿arach,
zdobyty wynikiem 192,5 kg, by³
najlepszym prezentem œlubnym dla
¿ony. Ku wspólnej radoœci, najpierw w 1989 a potem w 1991 roku
urodzi³y im siê dwie córki: starsza
Ma³gosia, m³odsza Aleksandra. Na
kolejnych Igrzyskach w 1992 roku
w Barcelonie, Fornalczyk jako dwukrotny mistrz olimpijski wystartowa³ w roli faworyta. Znów nie zawiód³. Uzyska³ w wyciskaniu le¿¹c
wynik 197,5 kg ustanowi³ nowy rekord œwiata i stan¹³ na najwy¿szym
podium najwa¿niejszej imprezy.
Najbardziej zapamiêtany start koszaliñskiego mistrza nast¹pi³ na
Paraolimpiadzie w Atlancie. Wyst¹pi³ w wy¿szej kategorii wagowej, bo

i lat te¿ przyby³o (41 lat). Rywalizacja w kategorii 75 kg trwa³a do ostatniego podejœcia. Wszyscy zawodnicy zostali daleko w "polu". Ponad
tysi¹c kibiców z Polski huraganowymi oklaskami nagrodzi³o Ryszarda Fornalczyka, kiedy dekorowano
go z³otym medalem. 207,5 kg to
wynik o 11,5 kg lepszy od rekordu
œwiata w wyciskaniu sztangi le¿¹c.
Po tryumfalnym powrocie z Atlanty
- sportowej gwiazdy pierwszej wielkoœci, zosta³ uhonorowaniem przez,
Prezydenta RP, Aleksandra Kwaœniewskiego Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Rok 2000 - Paraolimpiada w
Sydney, tym razem 5. miejsce z
wynikiem 202,5 kg. W 2001 roku w
Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, wyciskaj¹c sztangê le¿¹c,
wywalczy³ z³oto, wynikiem 197,5
kg. W 2002 roku na Mistrzostwach
Œwiata w Malezji (Kuala Lumpur)
zosta³ nagrodzony br¹zem za wynik
202,5 kg. Na Mistrzostwach Europy
w S³owacji w 2003 roku zaj¹³ 1.
miejsce, podnosz¹c 197,5 kg. Podczas Igrzysk Paraolimpijskich w
Atenach, zaj¹³ 4. miejsce "zaledwie" z wynikiem 192,5 kg, a spowodowanym obni¿on¹ sprawnoœci¹
organizmu z powodu zatrucia pokarmowego. Ten sam ciê¿ar wycisn¹³ w 2005 roku na Mistrzostwach Europy w Portugalii. W
2006 roku w Korei Po³udniowej
zaj¹³ 3. miejsce, a w 2007 roku Tajpej 2. miejsce. Jest przyk³adem
"Cz³owieka bez barier". Taki ju¿ siê
urodzi³. Pokonywa³ i pokonuje codziennie niepe³nosprawnoœæ. Walczy z ni¹ i jej siê nie poddaje. Sta³a
siê jego ¿yciowym wyzwaniem,
pierwsz¹ partnerk¹. Mimo, ¿e boli i
ci¹gle daje w koœæ, to równie¿ dopinguje i kusi. By³a z nim od pocz¹tku i jest do dzisiaj. Ryszard Fornalczyk, pomimo, ¿e przeszed³ ju¿ na
tzw. "sportow¹ emeryturê" ci¹gle
walczy. Obecnie swoje doœwiadczenie i wiedzê przekazuje m³odemu
pokoleniu sprawnym inaczej.
W swojej bogatej karierze
wszechstronnego sportowca Ryszard Fornalczyk otrzyma³ ponad
200 medali, pucharów, wyró¿nieñ,
dyplomów. Œwiat ocenia go jako
Wielkiego Sportowca, to jednak do
m¹drego ¿yciowo i pracowitego
charakteru pasuje tytu³ CZ£OWIEK BEZ BARIER.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Program VI GALI SPORTU POWIATU £OBESKIEGO
„Najlepszy sportowiec 2012”

Wybieramy Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego

Olimpijczycy
na Gali Sportu

G³osowanie czytelników
koñczymy w œrodê

Termin: 5 kwietnia 2013 r. (pi¹tek) godzina 19,00
WÊGORZYNO, w hala sportowa Gimnazjum.
1.Prezentacja olimpijczyków i wybitnych sportowców Polski:
- Ryszard FORNALCZYK - olimpijczyk, 6-krotny uczestnik Igrzysk
Paraolimpijskich, zdobywca 4 z³otych medali w podnoszeniu ciê¿arów,
- Ewa DURSKA - olimpijczyk, 2-krotna z³ota medalista Igrzysk Paraolimpijskich w pchniêciu kul¹,
- Renata CHILEWSKA - olimpijczyk, 6-krotna medalistka Igrzysk
Paraolimpijskich w rzucie oszczepem, dyskiem i pchniêciu kul¹,
- Leszek BLANIK - olimpijczyk, z³oty i br¹zowy medalista Igrzysk
Olimpijskich w Atenach i Pekinie, mistrz Œwiata, mistrz Europy w gimnastyce sportowej,
- Marek KOLBOWICZ - olimpijczyk Ziemi Szczeciñskiej, z³oty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, 3-krotny mistrz Œwiata, mistrz
Europy w wioœlarstwie,
- Henryk WAWROWSKI - olimpijczyk Ziemi Szczeciñskiej, srebrny
medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w pi³ce no¿nej,
- Bogus³aw MAMIÑSKI - olimpijczyk, dwukrotny uczestnik Igrzysk
Olimpijskich, wicemistrz Œwiata i wicemistrz Europy w lekkiej atletyce (3
km z przeszkodami),
- Katarzyna MILCZAREK-JASIÑSKA - olimpijczyk Ziemi Szczeciñskiej, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w jeŸdziectwie
(uje¿d¿enie)
- Aleksandra LUSINA - 2-krotna mistrzyni Polski w jeŸdziectwie w
skokach przez przeszkody
- Olgierd MOSKALEWICZ - b. reprezentant Polski w pi³ce no¿nej.
2. Wrêczenie statuetek najlepszym sportowcom Powiatu
£obeskiego w 7 kategoriach:
kategoria g³ówna - najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w 2012 roku
najlepszy sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej
najlepszy sportowiec - uczeñ gimnazjum
najlepszy sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalne
najlepszy sportowiec gier zespo³owych
wzorowy animator sportu i rekreacji
najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie
Czytelników „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika
£obeskiego”, „Gazety £obeskiej”.
3. Wyró¿nienie: Ambasador Sportu Ziemi £obeskiej
Nagroda specjalna Starosty £obeskiego
4. Oprawa artystyczna. Organizatorzy imprezy zapraszaj¹
mieszkañców Powiatu £obeskiego.
Wstêp wolny.

Dzieci do
Melioracja
zaplanowana przedszkola
(£OBEZ-gmina). Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Szczecinie zaplanowa³ w ramach systemu przeciwpowodziowego nie tylko budowê
zbiornika retencyjnego na rzece
£oŸnicy, ale i melioracje rowów i
rzek.
Melioracja roz³o¿ona jest na
trzy lata i w gminie £obez obejmuje czêœæ prac na £oŸnicy, kana³
w Ro¿nowie i Regê w £obzie.
MM

(DOBRA). Zosta³ ju¿ og³oszony
nabór dzieci do oddzia³u przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobrej
na rok szkolny 2013/2014.Rekrutacja
przeprowadzana bêdzie dla dzieci w
wieku 3., 4. lat. Kartê zg³oszeñ (wniosek) nale¿y pobraæ w sekretariacie
szko³y. Nabór koñczy siê 20 kwietnia
2013roku.Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Szko³y Podstawowej przy
ulicy Mieszczañskiej 2.W pierwszej
kolejnoœci do przedszkola zostan¹
przyjête dzieci rodziców pracuj¹cych,
którzy zadeklaruj¹ 8 godzinny czas
pobytu dziecka w placówce.
um

W zwi¹zku z tym, ¿e znamy ju¿ datê Gali Sport - 5 kwietnia, dzisiaj drukujemy
ostatni kupon, na którym mo¿na wybraæ swojego ulubionego sportowca.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e
w sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów - w œrodê, 3 kwietnia.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2012 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Banaœ Sylwia
Gunera Mateusz
Kraus Krzysztof
Latocha Grzegorz
Niko³ajczyk Marcin
Pastwa Ma³gorzata
Popiela Julia
Romej Aleksandra
Romej Justyna
Sygnowski Bartosz

Zespó³ Szkó³ w £obzie
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Gimnazjum w £obzie
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Gimnazjum w £obzie
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
MLKS Œwiatowid £obez

Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Jubileusz 50-lecia MLKS Œwiatowid £obez

PI£KA SIATKOWA MÊ¯CZYZN
Siatkówka posiada wieloletnie i
bogate tradycje sportowe na terenie
miasta i powiatu ³obeskiego. Ju¿ na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych pierwsze sukcesy w tej dyscyplinie na
szczeblu wojewódzkim odnosi³ lokalny klub przy Zasadniczej Szkole
Zawodowej SKS Zryw £obez.
W 1973 roku Zarz¹d MLKS
Œwiatowid VII kadencji pod przewodnictwem prezesa W³adys³awa
Mo³dy podj¹³ decyzjê o rozszerzeniu dzia³alnoœci Klubu o sekcjê pi³ki siatkowej mê¿czyzn. Zorganizowaniem dru¿yny oraz podstawowym szkoleniem zawodników zaj¹³
siê wielki entuzjasta sportu, pracownik Krochmalni w £obzie - mgr
in¿. Jerzy Maziarz. Zespó³ pod
nazw¹ Œwiatowid £obez zosta³
zg³oszony do Szczeciñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej i
przyst¹pi³ do wspó³zawodnictwa w
ramach rozgrywek klasy okrêgowej
seniorów. Reprezentacja klubowa
wystêpowa³a najczêœciej w sk³adzie: Jan Olszewski, Julian Kaczor,
Antoni Œwi¹tek, Ryszard Pêkala,
Piotr Rewucki, Jerzy Maziarz.
Sk³ad osobowy podstawowej dru¿yny uzupe³niali m³odzi zawodnicy,
bêd¹cy jeszcze uczniami miejscowego liceum: Janusz Kor¿ak, Waldemar Gorzendowski, Tadeusz
Szulc, Tadeusz Czurak, Krzysztof

Uczciwek. Zespó³ siatkarski uczestniczy³ w rozgrywkach okrêgowych
przez 6 kolejnych sezonów, od 1973
do1979 roku.
Dalszy rozwój siatkówki mêskiej w Œwiatowidzie nast¹pi³ po
roku 1983.
G³ównymi inicjatorami reaktywowania sekcji by³ ówczesny prezes Klubu Alfred Winiarski oraz
jego syn Waldemar. W tym samym
roku Waldemar Winiarski ukoñczy³
Akademiê Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a
nastêpnie podj¹³ pracê w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie jako
nauczyciel wychowania fizycznego. Posiada³ kwalifikacje instruktorskie i bogate doœwiadczenie zawodnicze wyniesione z II-ligowego
AZS Gorzów Wlkp. Nowy zespó³ pod kierunkiem graj¹cego trenera bardzo dobrze radzi³ sobie w
rywalizacji z innymi klubami okrêgu szczeciñskiego, miêdzy innymi
ze Stal¹ Stocznia Szczecin, Spartakusem Pyrzyce, Reg¹ Trzebiatów,
AZS Politechnika Szczecin, AZS
PAM Szczecin.
Efekty sportowe sekcji pi³ki
siatkowej:
sezon 1983/84 - V miejsce w klasie okrêgowej
sezon 1984/85 - IV miejsce w
klasie okrêgowej

sezon 1985/86 - I miejsce w klasie okrêgowej.
Zdobycie tytu³u mistrzowskiego
w rozgrywkach klasy okrêgowej
to najwiêkszy sukces ³obeskiej siatkówki.
Siatkarze Œwiatowida £obez,
jako mistrzowie okrêgu, uzyskali
prawo gry w bara¿ach o wejœcie do
ligi miêdzywojewódzkiej. W dniach
12-14.04.1986 r. dru¿yna Waldemara Winiarskiego uczestniczy³a
we Wrzeœni k. Poznania w turnieju
kwalifikacyjnym. Zespó³ wystêpuj¹c w gronie szeœciu dru¿yn uplasowa³ siê na wysokim II miejscu, lecz
nie uzyska³ awansu do wy¿szej grupy rozgrywkowej.
Sk³ad reprezentacji Œwiatowida
z najlepszego sezonu 1985/86:
Waldemar Winiarski (graj¹cy
trener), Tadeusz JóŸwiak, Waldemar Gorzendowski, Grzegorz Ligêza, Miros³aw Winiarski, Jerzy Pietrzyk, Grzegorz Piotrowicz, Piotr
Rewucki, Dariusz Œwiêty, Piotr
Wysocki, Piotr Matuschke, Franciszek Marjuszyc.
Pomimo wysokiego sportowego
osi¹gniêcia siatkarzy, Zarz¹d Klubu Œwiatowid, ze wzglêdu na trudnoœci finansowe, zosta³ zmuszony
do zawieszenia dalszej dzia³alnoœci.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Waldemar Winiarski
trener i czo³owy
zawodnik Œwiatowida

Powitanie spóŸnionej wiosny…
21 marca obchodziliœmy w Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Resku hucznie Dzieñ
wiosny, która, ku naszemu szczeremu rozczarowaniu, tego roku ka¿e na siebie d³ugo czekaæ.
Nasza szko³a mi³o nas zaskoczy³a i da³a okazjê
do chwili wytchnienia i radoœci.
Po pierwszych trzech lekcjach udaliœmy siê
klasami na ma³e co nieco - pieczone kie³baski z

grilla. Przygotowali je dla nas kole¿anki i koledzy
pod czujnym okiem woŸnej p. Teresy Kózki. Po
œniadaniu chêtnie udaliœmy siê na halê sportow¹,
gdzie ju¿ czeka³ na nas prowadz¹cy zawody sportowe p. Roman Gojlik. Przed sportowymi zmaganiami z prawdziwym entuzjazmem obejrzeliœmy
wystêp akrobatów, których przygotowa³ by³y
uczeñ naszej szko³y Dawid Kwietniewski.

Nastêpnie klasy rywalizowa³y ze sob¹ w
dwóch zabawnych konkurencjach. Pierwsz¹ z
nich by³a gra w niecodzienn¹ siatkówkê - pi³kê
nale¿a³o odbijaæ rêcznikami. Drug¹ konkurencj¹
by³o przeci¹ganie liny, które dostarczy³o nam
ogromnych emocji, bo oczywiœcie nikt nie chcia³
przegraæ! Przed startem ustalano w napiêciu taktykê i ustawienie poszczególnych zawodników.
Myœlê, ¿e ca³y dzieñ by³ ciekawy i udany, pomijaj¹c fakt, ¿e mamy ³adn¹ zimê tej wiosny.
Marta Jarosz, uczennica klasy II d
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WITAMY WIOSNÊ - ¯EGNAMY ZIMÊ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RUNOWIE POMORSKIM
Jak co roku, 21 marca w naszej
szkole odby³a siê impreza z okazji
powitania wiosny.
Mimo, ¿e pogoda wcale nie
wskazywa³a na przybycie wiosny,
ca³a spo³ecznoœæ uczniowska œwietnie tego dnia bawi³a siê, bra³a udzia³
w ró¿nych konkursach, w których
uczniowie mogli wykazaæ siê pomys³owoœci¹ i poczuciem humoru.
Pierwszy konkurs polega³ na jak
najciekawszym zaprezentowaniu
Marzanny. Zadaniem ka¿dej klasy
by³o napisanie humorystycznego
wierszyka o tematyce wiosennej.
Podczas pokazu wiosennych panien
mogliœmy zapoznaæ siê z twórczoœci¹ naszych kole¿anek i kolegów.
Przedstawione w nich poetyckie
wyobra¿enia i przenoœnie pokaza³y
nam, jak wielki potencja³ literacki
drzemie w naszych pociechach.
Drugim punktem programu, który okaza³ siê wielk¹ „bomb¹” pokazu emocji i talentów, by³ konkurs
muzyczny „Z przymru¿eniem oka ona tañczy dla mnie”. Ten znany
przebój tego roku ka¿da z klas mia³a
przedstawiæ w sposób humorystyczny lub zgodny z orygina³em.
Oprócz popisów wokalnych mogliœmy zobaczyæ tak¿e ró¿ne uk³ady
taneczne solistek oraz grup, które
pokaza³y, ¿e taniec jest tak¿e mocn¹
stron¹ naszej m³odzie¿y.
Konkurs plastyczno- techniczny
mia³ wy³oniæ uczniów utalentowanych artystycznie. W ci¹gu dziesiêciu minut trzyosobowe zespo³y wy-

konywa³y wiosenny bukiet. Z kolorowej bibu³y, przy u¿yciu no¿yczek
i kleju wyczarowywa³y wiosenne
kwiaty. Poniewa¿ poszczególne
grupy reprezentowali uczniowie z
ró¿nych klas, ka¿da mia³a równe
szanse. Wykonanie piêciu ró¿nych
kwiatków w ci¹gu kilku minut to
mo¿e nie rekord œwiata, ale dla nas
liczy³a siê wspó³praca i dobra organizacja pracy. Ostatnim punktem
programu by³o przebranie siê za
Pani¹ Wiosnê i Pana Wiosennego.
Pomys³owoœæ i zaanga¿owanie rodziców naszych najm³odszych
uczniów przekroczy³o nasze wy-

obra¿enia. Tak wiosennie przebranych panien i kawalerów w naszej
szkole jeszcze nie by³o. Jak z kwiatów, drzew, owadów, ptaków zwiastuj¹cych now¹ porê roku mo¿na
udekorowaæ sukienkê, mo¿emy zobaczyæ na umieszczonym zdjêciu.
To po prostu jest cudo na miarê z³otego medalu.
Przemarsz z Marzannami ulicami Runowa Pomorskiego da³ sygna³
uprzykrzonej zimie, aby ju¿ posz³a
za morza i da³a nam wreszcie dni
pe³ne s³oñca i ciep³ego wiatru. Po
powrocie do szko³y uczniowie z
rumieñcami na policzkach z niecier-

W drodze do egzaminu…
(RESKO) W czasie rekolekcji
wielkopostnych25 marca 2013 r.
odby³a siê debata klas II Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Resku.
Temat debaty brzmia³: „Jak dobrze przygotowaæ siê do egzaminu
gimnazjalnego”.
Na pocz¹tku spotkania, prowadz¹cy: Anita Puch i Dominik Domañski, przywitali zebranych i
przedstawili uczestników debaty.
Wœród nich znaleŸli siê: Nikola
Romaszko,Mateusz Kalinowski i
Wojtek Kuc z IIA, Hubert Wojnarowski i Radek Lange z IIB, Monika
Babak i £ukasz Morawski z IIC oraz
Marta Jarosz, Karolina Biernat i
Filip Czura z IID. Nastêpnieprowadz¹cyoddali g³os dyrektorowi p.
Dariuszowi Siemaszowi, który w

swoim wyst¹pieniupodkreœli³ rangê
egzaminu i jego wp³yw na nasze
dalsze ¿ycie.
Po wyst¹pieniu p. dyrektora prowadz¹cy sprawnie pokierowali dyskusj¹ na nastêpuj¹ce tematy:
- Czy na miarê swoich mo¿liwoœci zdobywamy i rozwijamy wiedzê
oraz umiejêtnoœci?
- W czym mo¿e nam pomóc
szko³a?
- Co zrobiæ ju¿ dzisiaj, aby osi¹gn¹æ sukces na egzaminie?
- Coprzeszkadzanamw nauce?
- Czy potrafiê uczyæ siê skutecznie? Czy mam swoj¹ metodê nauki,
która jest efektywna?
Dyskusja pokaza³a, ¿e drugoklasiœci nie bardzo przejmuj¹ siê
przysz³ym egzaminem. Rzadko
przyznawali, ¿e najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest zwyk³a, codzienna na-

uka. Mam nadziejê, ¿e informacje
dotycz¹cefrekwencji i ocen niedostatecznych przygotowanych przez
pedagog p. Mamzerowsk¹ sk³oni³yprzynajmniej niektórychgimnazjalistówdo refleksji.
Uczniowie zasiadaj¹cy w Komisji Wniosków (Karolina Bartnicka i
Adam ¯urawik) podsumowali rozwa¿ania, wskazuj¹c sposoby efektywnego przygotowaniado egzaminu. Podkreœlono, ¿e nale¿y poœwiêcaæ wiêcej czasu na naukê i poprawiæ frekwencjê.
Debata by³a udana. Na pewno
pomo¿e nam w przygotowaniu do
egzaminu gimnazjalnego i wielu
egzaminów ¿yciowych, o których
wspomina³dyrektor p. Dariusz Siemasz.
Karolina Bartnicka, IIC

pliwoœci¹ czekali na wyniki obrad
jury. Komisja, któr¹ reprezentowa³y: p. Ilona Œmigielska, p. Justyna
Jaz³owiec oraz p. Agnieszka Moroz
mia³a bardzo trudny wybór, aby jednog³oœnie wybraæ zwyciêzców.
Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³
nagrodê. W naszej szkole nagradza
siê nie tylko za pierwsze miejsca.
Zdrowa rywalizacja, wspó³praca z rodzicami, z nauczycielami to
jeden z wielu czynników, który decyduje o tym, ¿e mo¿emy z ca³¹
pewnoœci¹ powiedzieæ: - Nasza
szko³a pozwala na to, aby ka¿dy z
nas czu³ siê potrzebny i wa¿ny. (szk)

Nowe
po³¹czenia
autobusowe
(DOBRA). Zosta³y
uruchomione dwa nowe
po³¹czenia PKS na linii
Dobra – Tucze – Dobra.
Po³¹czenia te powsta³y z
myœl¹ o m³odzie¿y ucz¹cej
siê w Nowogardzie.
Poranny autobus odje¿d¿aj¹cy o
godzinie 6.45 z Tuczy skomunikowany bêdzie z PKS o godzinie 7.15
do Nowogardu (7.46 w Nowogardzie). Popo³udniowe po³¹czenie z
Nowogardu o godzinie 15.30 (15.51
B³¹dkowo) przyjedzie o 15.58 do
Dobrej, gdzie skomunikowane bêdzie z autobusem do Tuczy o godzinie 16.00.
um
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Zapiski z pamiêci (cz. 41)

ZAWITA£A JU¯ WIOSNA…

(DOBRA). 21 marca 2013 r. w
Szkole Podstawowej w Dobrej powitano wiosnê.
W tym dniu uczniowie swoim
strojem reprezentowali wiosenne
barwy. Ka¿da klasa wraz z wychowawc¹ przygotowywa³a kolorowy
plakat konkursowy pt. „Zawita³a ju¿
wiosna”.
Wiosenny konkurs plastyczny w
kategorii klas 0-3 zwyciê¿y³y przedszkolaki z kl. 0 b, natomiast w kate-

gorii klas 4-6 – uczniowie klasy 4 b.
Niestety w tym roku wiosna
przywita³a nas zimow¹ aur¹ i kolorowy pochód z piêkn¹ pann¹ Marzann¹ nie oznajmi³ naszemu piêknemu, zabytkowemu miasteczku o
jej przybyciu.
Na zakoñczenie dnia na wszystkich czeka³a gor¹ca herbatka i kie³baska. Wszyscy uczestnicy bawili
siê wyœmienicie i mi³o spêdzili ten
dzieñ.
um

Burza
To , ¿e ca³y czas by³o sucho, to
te¿ nie prawda. Raz w gor¹cy
dzieñ by³o tak duszno, a muchy
same pcha³y siê do domu, ¿e ciotka powiedzia³a, ¿e chyba bêdzie
burza. Chyba j¹ wykraka³a. Od
rana na zmianê r¹baliœmy z ojcem
pociête wczeœniej na krajzedze
drewno. By³a tego spora kupa. Po
przeschniêciu przez kilka dni na
podwórku, mieliœmy je u³o¿yæ w
drewutni. Faktycznie nadci¹ga³a
burza. S³ychaæ j¹ by³o ju¿ du¿o
wczeœniej. Nadci¹gaj¹ce coraz
bli¿ej grzmoty i coraz jaœniejsze
b³yski o tym œwiadczy³y. Ciotka z
mam¹ posz³y zbieraæ do ogrodu
pranie powieszone na sznurkach
miêdzy œliwk¹ i domem. W miêdzyczasie przyjecha³ z pola wujek. Wóz wstawi³ do stodo³y, konia zaprowadzi³ do stajni i da³ mu
za drabinkê zielonej lucerny z
traw¹. Zaczê³o siê robiæ coraz
ciemniej. Czarne chmury wkrótce
pokry³y ca³e niebo. Ciotka pozamyka³a wszystkie okna. Wujek do
niej powiedzia³: - po co siê g³upia
boisz? Ciotka g³oœno siê modl¹c
chodzi³a niespokojnie po kuchni.
Wujek otworzy³ okno w kuchni
mówi¹c, ¿e jest duszno, a on siê
nie ma zamiaru tu dusiæ. Ojciec
spokojnie pali³ papierosa przy
kuchni, a my z mam¹ siedzieliœmy
na szlabanku. Ciotka podbieg³a
do okna i szarpi¹c siê z wujkiem i
oknem, lamentowa³a g³oœno, ¿e
ze starym ch³opem tak zawsze i
zamknê³a okno. Wujek siad³ przy
stole tu¿ przy oknie. Naraz waln¹³
straszliwy grzmot, a z gniazdka
elektrycznego, obok ³okcia wujka, na ca³¹ kuchniê buchn¹³ snop
iskier. W kuchni zapanowa³a cisza. Tylko za oknem s³ychaæ by³o
ulewê. Ulewa by³a tak mocna, ¿e
nic nie by³o widaæ przez okno. Po
pó³ godzinie wysz³o s³oñce. Na
niebie by³o widaæ najpiêkniejsz¹ i
najwiêksz¹ têczê w ¿yciu. Mniejszy pieniek, nie por¹bane pieñki i
ca³e por¹bane, a nie zniesione do
drewutni drewno, sp³ynê³o a¿ do
drewnianej bramy, ma³o jej nie
wy³amuj¹c. Do wieczora wszyscy
mê¿czyŸni robili porz¹dek z
drewnem. W nastêpnych dniach
ca³e por¹bane drewno natychmiast jeden z nas chowa³ do drewutni. A wujek od tej burzy ju¿
nigdy nie otwiera³ okien.
Las i drewno
Wujek mia³ swój las. Pewnego
dnia pojechaliœmy wozem do lasu

obejrzeæ drzewa przeznaczone do
wyrêbu. Wujek chce stawiaæ przy
stodole przybudówkê na zbiornik
na wodê. Studniarze ju¿ s¹ umówieni na kopanie studni. Przybudówka bêdzie jak pozosta³e budynki, ca³a drewniana. Jad¹c lasem, wujek, pokazuj¹c co chwila
rêk¹, mówi: skocz za ten krzak,
tam jest prawdziwek, tam jest
kraœniak, tam s¹ dwa du¿e i jeden
ma³y prawdziwek. Wszystko siê
sprawdza, czy¿by wujek by³ czarodziejem? Doje¿d¿amy do lasu
wujka. Jest to niejednorodny las.
Najwiêcej w nim ogromnych
jode³, ale s¹ te¿ mniejsze sosny i
sporo œwierków. Tam, gdzie jest
rzadszy las, roœnie mnóstwo ma³ych jode³, sosen i œwierków. S¹ to
samosiejki. Las wujek dosta³ z
parcelacji maj¹tku Zamojskich.
W czasie wojny w tych lasach byli
partyzanci. Bracia wujka, zanim
zabrali ich do Oœwiêcimia i Majdanku, te¿ byli partyzantami. Nawet moja mama wiedzia³a, gdzie
siê chowa³o meldunki dla partyzantów, gdy¿ jako dziecko nie
wzbudzaj¹ce podejrzeñ by³a wykorzystywana do ich przenoszenia. Wujek kred¹ zaznaczy³ trzy
ogromne jod³y i powiedzia³, ¿e
teraz musi zg³osiæ je do wyciêcia
u leœniczego. Spyta³em siê dlaczego? Bo tak trzeba, pomimo, ¿e to
jest prywatny las. W nastêpnym
tygodniu wujek z nami i naszym
ojcem wybra³ siê z siekierami i
ogromn¹ pi³¹ do lasu, aby spuœciæ
te trzy drzewa. Spuœciliœmy cztery. Œlad po jednym z nich starannie nakryliœmy darni¹. Na pytanie
dlaczego cztery, nie trzy, odpowiedzia³, ¿e tak trzeba, a jakby
ktoœ siê pyta³, to wy nic nie wiecie.
Po obciêciu ga³êzi i za³adowaniu
ich na wóz, zawieŸliœmy je na podwórko. Wujek kaza³ nam je jak
najszybciej por¹baæ na ma³e kawa³ki i znieœæ grubsze do drewutni, a drobne pozostawiæ na kupce
przy pieñku, do bie¿¹cego spalenia. A sam z ojcem wyprz¹g³ kasztana i po po¿yczeniu od s¹siada
drugiego konia pojechali po pnie
do lasu. Okaza³o siê, ¿e pnie zosta³y pociête na kilkumetrowe kloce
i po kolei przyci¹gniête na smyku
na podwórko. Przez kilkanaœcie
dni potem na kozio³kach najwiêksz¹ pi³¹ rêcznie by³y pociête
na k³ody. Te k³ody, potem prze³o¿one listwami, zosta³y u³o¿one
pod okapem stodo³y do wyschniêcia. W nastêpnym roku mieliœmy
ju¿ co obrabiaæ. Cdn.
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