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VI Gala Sportu Powiatu £obeskiego

W asyœcie olimpijczyków
wyró¿niono najlepszych
sportowców Ziemi £obeskiej
Najlepszy Sportowiec

Policjantów
pilnuj¹
przestêpcy,
a nie
odwrotnie
Ola Krzêæko
laureatk¹
konkursu

„Napotykamy opór, tak zwany beton i nie mo¿emy tego skruszyæ”

6:9. Przewodnicz¹ca rady zosta³a
(RESKO). Nikogo nie
zaskoczy³ wynik g³osowania
nad odwo³aniem
przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Resku. Sesja
zosta³a zwo³ana, bowiem
równie¿ dziewiêciu radnych
by³o przeciw wniesieniu
wniosku pod obrady zwyk³ej
sesji. Tym samym dziêki
takiemu zachowaniu
z kasy gminy wyp³acono
dodatkowo ponad 4 tys. z³
w ramach diet.
CMYK
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Po wczorajszej dyskusji w hali sportowej w £obzie

Chaos informacyjny „w œmieciach”
(£OBEZ) Na spotkanie informacyjne o wprowadzanej na nowych zasadach gospodarce œmieciami, odbyte wczoraj, 8 kwietnia
2013 r., w sali sportowej w £obzie,
przysz³o sporo ludzi. Czy jednak
rozwiali swoje w¹tpliwoœci? Raczej nie, bo z iloœci i jakoœci zadawanych pytañ mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e wiedza mieszkañców na ten temat jest ma³a, brakuje informacji, a w¹tpliwoœci tylko
siê mno¿¹.
Przyczyn¹ tych w¹tpliwoœci s¹
zbyt rozbudowane i skomplikowane
zapisy uchwa³, których jest kilka, a
które w dodatku chyba ma³o kto
przeczyta³, bo prawdê mówi¹c, bez
pomocy fachowców przeczytaæ siê
tego nie da. Obawiam siê, ¿e to spotkanie, zamiast rozwiania w¹tpliwoœci, tylko pog³êbi³o chaos informacyjny, a tu ju¿ zaczyna popêdzaæ siê
ludzi, bo termin z³o¿enia deklaracji
minie 30 kwietnia.
Zacznijmy od pocz¹tku – burmistrz Ryszard Sola powita³, przedstawi³ wiceburmistrza i... wyszed³,
co zosta³o bardzo Ÿle odebrane
przez ludzi, którzy mieli – z tego co
wiem – sporo pytañ do niego. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat przedstawi³ podstawowe informacje na temat zbierania, segregacji i odbierania odpadów. Jednak wielu chcia³o
wróciæ do pocz¹tku, czyli – dlaczego £obez ma jedne z najwy¿szych w
województwie stawek za œmieci.
Domagano siê przedstawienia jakiejœ kalkulacji tych cen. Wiceburmistrz stwierdzi³, ¿e taka kalkulacja
jest, ale w urzêdzie. Niektórzy zamierzaj¹ siê tam wybraæ i to sprawdziæ. Dyskusja o cenach powinna
by³a odbyæ siê pó³ roku temu, albo
przynajmniej przed podjêciem
uchwa³y i dzisiaj pytano by o inne
sprawy, krok po kroku.

Dla mnie wci¹¿ otwarta pozostaje sprawa kosztów budowy punktu
zbierania odpadów (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i zakupu samochodu (300 tys.
z³) oraz ³adowarki (250 tys. z³) do
niego (³¹cznie ponad 700 tys. z³). To
wp³ywa na cenê œmieci, a tych zakupów (oprócz budowy) gmina nie
musi robiæ. W¹tpliwoœci budzi tak¿e koszt likwidacji tzw. dzikich
wysypisk, bo je¿eli podatek œmieciowy ma je zlikwidowaæ, to bêdzie
to koszt jednorazowy. Usunie siê
dzikie wysypiska i ju¿ ich nie bêdzie, a wiêc nie bêdzie tego wydatku
w nastêpnych latach. Podobnie z
budow¹ PSZOK. To jednorazowy
wydatek. PóŸniej dojd¹ tylko koszty jego utrzymania, ale jak je zaplanowano? Czy to znaczy, ¿e jak
odejd¹ w póŸniejszych latach koszty likwidacji dzikich wysypisk i
budowy punktu, to ceny zostan¹
obni¿one?
Kolejna kwestia – po protestach
samorz¹dów ustawê œmieciow¹ niedawno znowelizowano, daj¹c mo¿liwoœæ obni¿enia cen dla rodzin
wielodzietnych (bogatsi kupuj¹
wiêcej towarów przetworzonych
zu¿ywaj¹c wiêcej opakowañ, biedniejsi nieprzetworzonych, czêsto
nieopakowanych). Z tej nowelizacji
skorzysta³y ju¿ choæby gminy Resko i Gryfice (tabela na str. 3). Na
pytanie – czy £obez siê do tego
przymierzy³, wiceburmistrz odpowiedzia³, ¿e to nie jest temat zamkniêty, chocia¿ chyba sam nie wierzy w to, co mówi. Przyk³adem niech
bêdzie jedna z mieszkanek, która
zapyta³a, ile bêdzie p³aciæ, maj¹c
rodzinê dziesiêcioosobow¹. £atwo
policzyæ – przy segregacji 140,60
z³, bez segregacji – 210,90 z³. Wiceburmistrz twierdzi, ¿e ci, których
nie bêdzie staæ na zap³acenie, bêd¹

mogli zg³aszaæ siê do burmistrza o
umorzenie. Zapyta³em wiêc, ilu
mamy w gminie bezrobotnych, bo
do koñca roku mog¹ oni stan¹æ w
kolejce po umorzenie. Tysi¹c osób?
Sprawdzi³em - w gminie £obez bezrobotnych w lutym 2013 r. by³o
1271 osób. Podatki powinny byæ
niskie, by mogli je p³aciæ wszyscy, a
ustalaj¹c je na tak wysokim poziomie nie daje siê szansy ich zap³acenia wielu rodzinom.
Wszystko rozbija siê o cenê,
któr¹ kszta³tuj¹ koszty. Ludzie zamiast pytaæ o sk³adniki tych kosztów, zastanawiali siê, jak maj¹ wpisaæ swój wyjazd do domku letniskowego na tydzieñ, wyjazd na urlop
lub op³atê za gara¿e. Przecie¿ wiadomo, ¿e cz³owiek wytwarza okreœlon¹ iloœæ œmieci. Jak wyje¿d¿a do
domku letniskowego, to produkuje
œmieci tam, ale za to nie produkuje
w domu. A liczy mu siê jakby by³
jednoczeœnie i w domu i w domku
letniskowym. Podwójnie. To samo z
gara¿ami; czy ten kto ma gara¿ poza
domem wytwarza wiêcej œmieci od
tego, co ma gara¿ przy domu? Tyle
samo. A jednak tym pierwszym dolicza siê op³atê. Mno¿y siê wiêc
op³aty, przy tej samej iloœci œmieci.
Wiceburmistrz twierdzi, ¿e nie mo¿na skalkulowaæ ceny, bo nie ma danych. To nieprawda. PUK poda³, ile
œmieci by³o zbieranych w roku 2012
z dok³adnoœci¹ do ka¿dego miesi¹ca. A przecie¿ ju¿ robi³ to z kosztami
administracyjnymi i zyskiem. Iloœæ
œmieci nagle siê nie zmieni. Wiceburmistrz twierdzi, ¿e dojd¹ koszty
likwidacji dzikich wysypisk, które
ocenia na 20%. A mo¿e 2%? Sk¹d te
dane? Œmieci w lesie kuj¹ w oczy,
np. le¿¹cy worek czy opona, ale one
s¹ wagowo ma³o istotne. Ka¿e siê
ludziom segregowaæ, ale powiedzmy otwarcie – papier, z³om, szk³o,

Uczcz¹ pamiêæ deportowanych
(£OBEZ). 12 kwietnia o godz.
10.00 pod Krzy¿em Sybiraków w
£obzie rozpocznie siê upamiêtnienie drugiej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich.
73 rocznica deportacji, to czas
na uczczenie pamiêci 220 tys. polskich osadników wojskowych, leœniczych, gajowych, urzêdników
pañstwowych i dzia³aczy samorz¹dowych z rodzinami – tyle osób
wywieziono 13 kwietnia 1940 roku.
Wœród nich znajdowali siê miesz-

kañcy naszego powiatu. Wówczas
nasi Sybiracy byli dzieæmi, dzisiaj
to oni podtrzymuj¹ pamiêæ o tych
tragicznych wydarzeniach. Ale nie
s¹ sami. Wraz z nimi podczas kwietniowych uroczystoœci zawsze s¹
poczty sztandarowe z ³obeskich
szkó³, uczniowie wraz z dyrektorami oraz w³adze samorz¹dowe. W
tym roku uroczystoœæ ma uœwietniæ
wystêp ³obeskich gimnazjalistów. Z
pewnoœci¹ nie zabraknie równie¿
ks. kanonika Józefa Cyrulika, który
zawsze towarzyszy Sybirakom.

W okresie II wojny œwiatowej
pierwsza masowa deportacja mia³a
miejsce w lutow¹ noc 1940 roku,
druga ju¿ 13 kwietnia, nastêpne 20
czerwca 1940 roku i 20 czerwca
1941 roku. Kolejne mia³y miejsce w
latach 1944 -1956. Przyjmuje siê, ¿e
na Golgotê Wschodu zosta³o wywiezionych 1.350.000 Polaków
zamieszkuj¹cych Kresy Wschodnie, czyli mniej wiêcej tyle ile
mieszka ludzi w Krakowie i we
Wroc³awiu ³¹cznie, albo w: Szczecinie, Poznaniu i Gdañsku. MM

pety s¹ przyjmowane na sk³adowiskach za darmo, wiêc sk¹d tak wysoka cena za odpady posegregowane?
Niestety, te pytania, w imieniu
mieszkañców, powinni zadawaæ
radni kilka miesiêcy temu, zanim
podjêli uchwa³y. Teraz zacznie siê
ludzi popêdzaæ, ¿e nie ma czasu na
dyskusje, a przecie¿ by³ na to rok
czasu. Ka¿de koszty mo¿na rozbuchaæ, tylko czy o to chodzi?
Kazimierz Rynkiewicz

Poszukujemy
sta¿ysty
Redakcja Tygodnika £obeskiego poszukuje sta¿ysty na stanowisko dziennikarz z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia po sta¿u.
Wymagania: prawo jazdy kat. B,
obs³uga komputera, Internetu oraz
urz¹dzeñ biurowych. Dodatkowo:
komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ redagowania tekstów. CV prosimy
sk³adaæ w siedzibie redakcji, £obez
ul. J. S³owackiego 6.
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W Resku nowe
op³aty za œmieci
(RESKO). Podczas sesji radni
przy jednym g³osie przeciw przyjêli nowe stawki za œmieci. W tej
gminie przyjêto op³aty z rozbiciem na liczbê mieszkañców w lokalu.
Wprawdzie podczas sesji dyskusji ju¿ nie by³o, zapewne kwestia
zosta³a przedyskutowana podczas
komisji, jednak tutaj uwzglêdniono
fakt, i¿ niekoniecznie 5 osób w rodzinie musi produkowaæ 5 razy wiêcej œmieci ni¿ 1 osoba. Jest to o tyle
oczywiste, ¿e robi¹c zakupy, wiêksza iloœæ towaru mo¿e byæ pakowana w jedno opakowanie i nie ma
znaczenia, czy ktoœ kupuje przyk³adowo 1 kg ziemniaków czy 3 kg
ziemniaków, pakowane s¹ i tak w
jedno opakowanie. Inna rzecz, ¿e
czêsto rodziny bogatsze kupuj¹ produkty pakowane hermetycznie w
plastikowych pude³eczkach, przyk³adowo miêso, wêdliny, ser ¿ó³ty,
gdy wielodzietne rodziny, maj¹ce
ni¿szy dochód na cz³onka rodziny,
kupuj¹ produkty w kawa³ku, czêsto
zawijane w papier, b¹dŸ pakowane
w woreczek foliowy.
Zró¿nicowanie stawek op³at w
Resku w zale¿noœci od liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych w lokalu
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b¹dŸ w budynku: od pierwszej osoby op³ata wynosi 13 z³ brutto miesiêcznie, od drugiej osoby 11 z³
brutto miesiêcznie, od trzeciej osoby op³ata wynosi ju¿ 9 z³ miesiêcznie, od czwartej osoby 7 z³ miesiêcznie, a od pi¹tej i nastêpnej osoby
op³ata wynosi ju¿ po 1 z³. Tym samym, jeœli w rodzinie piêcioosobowej odpady bêd¹ zbierane selektywnie, wówczas miesiêczna op³ata za
œmieci bêdzie wynosiæ 41 z³ miesiêcznie brutto. Dla porównania
op³ata dla piêcioosobowej rodziny
w £obzie przy obecnych stawkach
bêdzie wynosiæ 70,3 z³, w Gryficach
z kolei op³ata dla rodziny piêcioosobowej wynosi 48 z³.
Z kolei miesiêczn¹ op³atê za
œmieci niesegregowane równie¿
rozbito na liczbê osób w rodzinie.
Tutaj jednak stawka jest o wiele
wy¿sza i tak: jedna osoba zap³aci za
œmieci 19,50 z³ brutto za miesi¹c, od
drugiej osoby op³ata wyniesie 16,50
z³, od trzeciej osoby – 13,50 z³ od
czwartej – 10,50 z³, od pi¹tej – 1,50
z³. W sumie miesiêczna op³ata za
œmieci niesegregowane wyniesie
dla piêcioosobowej rodziny 61,50
z³, dla porównania w £obzie –
105,45 z³, w Gryficach – 74 z³. MM

Grozi wybuchem epidemii

Koniec „Nadziei”?

(DALNO). O z³ej kondycji
Spó³dzielni w Dalnie "Nadzieja" i
k³opotach, jakie maj¹ mieszkañcy
Dalna, co jakiœ czas mówi podczas
sesji Rady Miejskiej radny Marek
Rokosz.
Tym razem jednak k³opoty s¹
widoczne go³ym okiem. Stopnia³
œnieg, temperatury s¹ dodatnie, a na
terenie spó³dzielni œmieci s¹ nie tylko w pojemnikach, ale przede
wszystkim wokó³. W œmieciach z
kolei buszuj¹ przez nikogo nie niepokojone psy. Zapewne gryzonie
te¿ maj¹ co jeœæ. Czy¿by brakowa³o
ju¿ na wywóz œmieci?

Podczas jednej z sesji Rady
Miejskiej na pytanie so³tysów, z jakiego powodu ma zmieniæ siê czêstotliwoœæ wywo¿enia œmieci z terenów wsi, skoro dzisiaj pojemniki nie
s¹ zape³niane, wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat wyjaœni³, ¿e po to,
aby zapobiec epidemii. Tutaj o ni¹
nietrudno. Pytanie gdzie s¹ w³adze
spó³dzielni i sami spó³dzielcy?
Gdzie s¹ odpowiednie s³u¿by,
wszak œmieci s¹ pod samymi blokami.
I kolejne pytania: czy jest sens
dalszego trwania spó³dzielni i kto
odpowie w razie zachorowañ? MM

Œmieci przy nagrobkach
(£OBEZ). „To niemoralne, aby
pojemniki na œmieci sta³y tak blisko
grobów, œmieci s¹ nie tylko w pojemnikach, ale i poza nimi – apelowali radni podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie.
Z t¹ teza zgodzi³ siê wicebur-

Panu Jerzemu £owkiet
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

teœcia
sk³adaj¹
Burmistrz £obza oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie

mistrz Ireneusz Kabat. Jak powiedzia³ - w Drawsku s¹ du¿e pojemniki i w wiêkszej odleg³oœci.
Wszyscy byli zgodni, ¿e takie
rozwi¹zanie by³oby korzystniejsze
dla wizerunku nekropolii.
MM

Panu
Piotrowi Dynowskiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

ojca
sk³adaj¹
Burmistrz £obza oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie
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REKLAMA

Reklama w tygodniku
Tel. 91 39 73 730

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

•
•
•
•
•
•
•

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

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
CMYK
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI

NASZ £OBEZ
Jak siê nam ¿yje?
PACHN¥CY BZEM
Przed wojn¹ w naszym miasteczku, jak wspominaj¹ byli mieszkañcy,
ros³o bardzo du¿o bzu. Ja te¿ pamiêtam ca³e uliczki obsadzone krzewami
lilaka, potocznie nazywanego bzem.
Jeszcze dziœ na obrze¿ach miasta spotyka siê aleje obsadzone bzem, choæby
ta w Œwiêtoborcu. Jeszcze trochê tego
bzu w mieœcie pozosta³o, jeszcze w
ogródkach na Konopnickiej, S³owackiego, Kiliñskiego, Kamiennej, Przyrzecznej, Kraszewskiego i innych starych ulicach w maju unosi siê zapach
bzu.
W lasach wokó³ £obza by³o mnóstwo krzewów bzu czarnego, cennego
pod wzglêdem kulinarnym i zdrowotnym. To z niego robiono:
- nalewki z kwiatu czarnego bzu,
- kwiaty czarnego bzu w cieœcie,
- nalewki z owoców czarnego bzu,
- wino z owoców czarnego bzu,
- konfitury z owoców czarnego
bzu, (bardzo wykwintny dodatek do
miês),
- sok z owoców czarnego bzu
(samo zdrowie, lepszy ni¿ aspiryna),
i mo¿e jeszcze coœ, czego nie znamy.
Lilak te¿ ma swoj¹ listê, tyle tylko,
¿e w tym przypadku bardziej chodzi o
kolor i zapach, choæ Marta Gessler
proponuje „drink z³oty” w sk³ad którego wchodzi sok z bia³ego bzu („Wysokie Obcasy” nr 14 z 2013r.). By³y
kiedyœ perfumy „Bia³y bez” i by³o myde³ko o zapachu bzu. Dziœ te¿ mo¿na
do tego powróciæ. Skoro w Prowansji
wytwarza siê myd³o z lawend¹, w
£obzie mo¿na z bzem. Ga³¹zki kwitn¹cego bzu s¹ wdziêcznym motywem
dekoracyjnym. Ma Prowansja swoj¹
wszechobecn¹ lawendê, dlaczego
£obez nie mo¿e mieæ ga³¹zek bzu - na
porcelanie, na papierze ozdobnym i takim do pakowania, na pude³kach, pude³eczkach, wszelkich przedmiotach
u¿ytku codziennego, na serwetkach i
obrusach, na koszulkach i torebkach, i
na wielu innych rzeczach - nowe pomys³y mile widziane.
Bez powinien byæ wszechobecny
w naszym otoczeniu, w muzyce naszej
Kapeli Ludowej tak¿e. Czy¿ nie bêdzie mile postrzegana kapela, pochodz¹ca z miasta pachn¹cego bzem, która bêdzie gra³a miêdzy innymi na bzowym listku? Pamiêtam, jak wracaj¹c
ze szko³y, szliœmy ulic¹ Siewn¹ obsadzon¹ krzewami bzu i tworzyliœmy
ca³¹ orkiestrê wygrywaj¹c¹ na bzowych liœciach znane szlagiery.
Skoro £oBEZ ma w swej nazwie
ukryty ten piêknie pachn¹cy krzew, to
wypromujmy nasze miasto jako miejsce pachn¹ce bzem „£OBEZ PACHN¥CY BZEM”.
ObsadŸmy nasze miasteczko
bzem, niech ka¿dy mieszkaniec, jeœli
ma ogródek, zasadzi w nim krzewy
bzu, obsadŸmy bzem parki, skwery,
szkolne i przedszkolne ogrody, drogi

dojazdowe do miasta, niech w ka¿dym
mo¿liwym miejscu roœnie i w maju
pachnie bez. Zaczniemy od promenady. Proponujemy, aby obsadziæ
bzem lewy brzeg rzeki, postawiæ tam
³aweczki i kosze pomalowane na kolor
bzu. Nad mostkiem zróbmy pergolê,
po której bêdzie piê³o siê dzikie wino,
albo wiciokrzew pomorski. Niech powstanie tam aleja zakochanych z mostkiem, na którym bêd¹ oni mogli zawieszaæ tak modne w innych miastach
k³ódki. Taki mostek, bêdzie równie¿
atrakcj¹ dla przep³ywaj¹cych tamtêdy
kajakarzy.
Wypromowanie Prowansji pachn¹cej lawend¹ trwa³o latami, ale dzisiaj jest ona znana na ca³ym œwiecie, a
przecie¿ lawenda nie kwitnie ca³y rok.
Wypromowanie miasteczka to nie taka
prosta sprawa. Potrzebna jest strategia
i upór, bo efekty bêd¹ pewnie widoczne dopiero za wiele lat, jeœli nie odpuœcimy, jeœli w³¹cz¹ siê do tego w³adze,
przedsiêbiorcy i zwykli mieszkañcy,
JEŒLI BÊDZIE NAM WSZYSTKIM
NA TYM ZALE¯A£O. Nic nie zrobi
siê samo, wszystko musz¹ zrobiæ ludzie. Mo¿e na polach wokó³ naszego
miasta powstan¹ wzorem Prowansji
plantacje czarnego bzu, mo¿e ktoœ zacznie produkowaæ na wiêksz¹ skalê
konfitury i sok z czarnego bzu jako
produkty regionalne. S¹ „Miody Drahimskie” s³ynne w Polsce, dlaczego
nie mo¿e byæ „Konfitura £obeska” i
„Sok £obeski” z czarnego bzu? To s¹
nasze pomys³y, ale mo¿e ktoœ jeszcze
coœ do³o¿y, coœ zaproponuje, abyœmy
mogli wspólnie wypromowaæ nasze
miasteczko.
Wiele znanych miast i regionów
pracowa³o nad wypromowaniem swojej marki ca³ymi latami. Barlinek, jako
stolica nordic walking, pracuje nad
mark¹ od 2007 roku, Szczecin ma strategiê zaplanowan¹ do 2050 roku, a my
mo¿emy zacz¹æ od 2013 roku.
Jeœli nasze miasteczko bêdzie celem wycieczek zakochanych i przyje¿d¿aj¹c tu w maju, poczuj¹ zapach
bzu, a w cukierni bêd¹ mogli zjeœæ
muffinki z lukrem w kolorze bzu z
ma³ym marcepanowym kwiatkiem
(koniecznie piêciop³atkowym, bo taki
przynosi szczêœcie), albo lody polane
sokiem z czarnego bzu, a na obiad bêd¹
mogli skosztowaæ sosu na bazie soku
z czarnego bzu, a do domu zabior¹ butelkê soku albo nalewki i s³oik konfitury z bzu - nasze produkty regionalne,
uznamy, ¿e nasze miasteczko ma swój
wyj¹tkowy, oryginalny charakter. Bêdziemy mieszkali w mieœcie pachn¹cym bzem.
We wtorek, 9. kwietnia, zapraszamy na spotkanie w Klubie Nauczyciela o godzinie 18.00 - tematem
spotkania bêdzie „Mój £obez”.
LidiaLalak-Szawiel
Czes³aw Szawiel

Czêsto w rozmowach wœród rodziny czy znajomych tocz¹ siê dyskusje na temat warunków ¿ycia.
Wiêkszoœæ ocenia, ¿e z roku na rok
¿yje siê im gorzej. Pozwoli³em sobie wzi¹æ udzia³ w tej dyskusji. Za
podstawê przyj¹³em dane porównuj¹ce koszty utrzymania, wzrost emerytur z lat 2000 do roku 2012.
Wyliczenie kosztów utrzymania
opar³em na ponoszonych wydatkach, w utrzymaniu mieszkania i ich
pochodnych. W kosztach tych
mieszcz¹ siê: op³ata za ogrzewanie
mieszkania, podgrzewanie wody,
zu¿ycie wody, op³aty za œmieci oraz
fundusz remontowy. Ponadto uj¹³em wzrost cen podstawowych 13
produktów ¿ywnoœciowych oraz
wzrost cen energii elektrycznej.
Koszty utrzymania dotycz¹ dwojga
ma³¿onków mieszkaj¹cych w bloku
wielorodzinnym.

Jak wynika z przedstawionej
analizy, jedynie wzrost cen podstawowych produktów ¿ywnoœciowych koresponduje ze wzrostem
emerytur. Gorzej wygl¹da sprawa
wzrostu utrzymania mieszkania, ten
wzrost przekracza o 60,3 proc.
wzrost emerytur, ale ju¿ wzrost cen
energii elektrycznej o 232 proc. jest
po prostu bulwersuj¹cy. Tu pozwalam sobie zwróciæ uwagê, ¿e cena za
1Kwh jest z pewnoœci¹ ni¿sza, natomiast ukryty wzrost cen mieœci siê w
dodatkowych 10 pozycjach, które
specjaliœci od energetyki zafundowali odbiorcom. Jak zwa³ tak zwa³
liczy siê ostateczny rachunek za
energiê, a ten jest taki, a nie inny.
Có¿ mogê dodaæ do przedstawionych wyliczeñ? Tylko to, ¿e s¹ zrobione uczciwie, jeœli jest b³¹d, to z
pewnoœci¹ bardzo ma³y. Co do sedna sprawy komentarz pozostawiam
Czytelnikowi.
Józef £obeski

PROGRAM DLA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
"AKTYWNY SAMORZ¥D" 2013 ROK
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie uprzejmie informuje, ¿e
Powiat £obeski realizuje pilota¿owy program "AKTYWNY SAMORZ¥D" finansowanego ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wnioski wraz z wk³adkami i za³¹cznikami dostêpne s¹ w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bema 27, 73 - 150
£obez oraz na stronie internetowej: www.pcpr.lobez.ibip.pl
Ponadto szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Bli¿szych informacji na temat programu mo¿na uzyskaæ w siedzibie PCPR
lub telefonicznie pod numerem 91 39 768 41
Termin sk³adania wniosków
od 15 kwietnia 2013r. do 30 wrzeœnia 2013r.
PROGRAM OBEJMUJE NASTÊPUJ¥CE OBSZARY WSPARCIA:
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10 tys. z³ na koœció³
w Chwarstnie
(WÊGORZYNO). Radni miejscy
przyznali dotacjê Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Œw. Tomasza Aposto³a w Runowie
Rada Miejska w Wêgorzynie przeznaczy³a 10 tys. z³ dla Parafii Rzymsko-

katolickiej w Runowie na opracowanie
projektu budowlanego, kosztorysów
inwestorskich celem okreœlenia stanu
technicznego i potrzeb remontowych
koœcio³a filialnego pw. Wniebowziêcia
NMP w Chwarstnie.
op

Burmistrz Wêgorzyna
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Cieszyno gm. Wêgorzyno
stanowi¹cej:
niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 172/5 o pow.
1 317 m2 po³o¿onej we wsi Cieszyno, gm. Wêgorzyno, posiadaj¹cej
urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00015353/3.
W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapis dla w/w dzia³ki
brzmi: UTL - tereny zabudowy letniskowej.
Cena wywo³awcza wynosi 34 670,00 z³ netto (podatek VAT zostanie
doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 6 934,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 maja 2013 o godz. 9.00
w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na
konto depozytowe Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025 3900 0954 2000
0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno,
najpóŸniej w dniu 6 maja 2013 r. Dowód wp³acenia wadium nale¿y
okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty
w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o
zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy
sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7
dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Gminy Wêgorzyno
kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w
okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ komisji
przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu
w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II
piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie 91/ 39 71 267, a w sprawach
zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie:
91/ 39 71 251.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

CMYK

tygodnik ³obeski 9.4.2013 r.

Na opracowanie projektów budowlanych
i kosztorysów inwestorskich

Po 25 tys. z³ dla parafii na
koœcio³y w Mielnie i Przytoni
(WÊGORZYNO). Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziêcia NMP w Wêgorzynie
otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 25
tys. z³ na koœció³. Tak¹ sam¹ kwotê radni przyznali dla parafii w
Sielsku.

Magdaleny w Przytoniu w wysokoœci 25 tys. z³.

Rada Miejska w Wêgorzynie
przyzna³a dotacjê dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wêgorzynie na
opracowanie projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich, celem okreœlenia stanu technicznego i
potrzeb remontowych koœcio³a filialnego pw. Najœwiêtszej Marii

Dotacja w wysokoœci 25 tys. z³
zosta³a przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Sielsku na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich celem okreœlenia stanu technicznego i potrzeb
remontowych koœcio³a filialnego
pw. MB Ró¿añcowej w Mielnie. op

Rajcy miejscy przyznali równie¿ dotacjê w wysokoœci 25 tys. z³
Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Œw. Jana Chrzciciela w Sielsku.

tygodnik ³obeski 9.4.2013 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Policjantów pilnuj¹ przestêpcy,
a nie odwrotnie
(£OBEZ). Czy w £obzie jest
bezpiecznie? Niektórzy twierdz¹,
¿e nie. Zastêpca komendanta powiatowego twierdzi, ¿e to kwestia
subiektywna. Kogo i za co powinna karaæ policja i czy zawsze jest
tylko od karania?
Na te i wiele innych pytañ odpowiada³ podczas komisji Rady Miejskiej zastêpca komendanta powiatowego m³. insp. Jacek Dobrek.
Wielu kierowców zwraca uwagê
na to, ¿e czêsto przemierzaj¹ Polskê
wzd³u¿ i wszerz, je¿d¿¹ po Europie
i nigdzie nie zatrzymuje ich policja,
a gdy tylko wje¿d¿aj¹ do £obza, trafiaj¹ na kontrolê „drogówki”.
Uczestnicy sesji dopytywali, co jest
tego przyczyn¹ i dlaczego patroli nie
spotyka siê tak czêsto w centrum
miasta. Zwrócono równie¿ uwagê,
aby patrole policyjne nie dawa³y
mandatów tym, którzy wyje¿d¿aj¹ z
£obza w stronê Drawska, za to, ¿e
przyspieszaj¹, bo robi¹ to tylko po
to, aby podjechaæ pod górê, szczególnie w trudnych sytuacjach drogowych. Dopytywano równie¿ dlaczego nie widaæ patroli pieszych.
- Obchód i patrole s¹ w okresie
letnim i wiosennym. W okresie jesienno-zimowym patroli jest mniej.
Jest to w naszych priorytetach i patrole s¹. Natomiast patrole drogówki stoj¹ na wlocie i wylocie z £obza.
Ze szkolenia w Szczytnie wraca³em
prywatnym samochodem i zosta³em
zatrzymany przez patrol drogówki
w £obzie. Samochód by³ na szczeciñskich rejestracjach. Przejechaliœmy ca³¹ drogê i nigdzie nie zostaliœmy zatrzymani, dopiero w £obzie.
W £obzie nie za bardzo jest miejsce
do tego, aby stan¹æ i zatrzymaæ bezpiecznie pojazd. Kontrola ruchu
drogowego jest uwarunkowana taktyk¹ jej przeprowadzenia. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ, aby tutaj
przed budynkiem Urzêdu Miejskiego sta³ patrol i kontrolowa³ prêdkoœæ, poniewa¿ nie ma mo¿liwoœci,
aby pojazd kontrolowany bezpiecznie zjecha³. Dlatego kontrole s¹ w
miejscach, gdzie samochód kontrolowany mo¿e bezpiecznie zjechaæ i
nie dojdzie do wypadku, kolizji itp.,
nie bêdzie utrudnia³ ruchu innym
uczestnikom – powiedzia³ zastêpca
komendanta.
Doda³, ¿e policjanci w £obzie
kontroluj¹ przede wszystkim pojazdy maj¹ce obce rejestracje. Tym
samym jest to dzia³anie zapobiegaj¹ce kradzie¿om samochodów lub
ich czêœci. Skontrolowany kierowca
raczej nie odwa¿y siê dokonaæ prze-

stêpstwa. Póki nie ma monitoringu,
jest to jedyna mo¿liwoœæ prewencji.
Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e policjanci maj¹ wskazane, aby na
uczestników ruchu drogowego nak³adaæ mandaty karne adekwatne
do zagro¿enia.
Policjant ruchu drogowego ma
w taryfikatorze wide³ki. Wiadomo,
jakie mamy spo³eczeñstwo w
£obzie, nie za bardzo zasobne. K³adziemy nacisk, aby konsekwencje
pope³nianych wykroczeñ nie by³y
zbyt dotkliwe. Jeœli stwierdzimy, ¿e
nasilenie z³ej woli uczestnika ruchu
jest szczególnie du¿e, np. jedzie w
mieœcie z prêdkoœci¹ 100 km, to
wiadomo wtedy, ¿e policjant uka¿e
uczestnika ruchu z najwy¿szej pó³ki. Staramy siê stosowaæ œrodki
adekwatne do zagro¿enia.
Pracowa³em w Stargardzie i
powiem tak, mandat za to samo w
£obzie wynosi 100 z³, a w Stargardzie 200-300 z³. Uwa¿am, ¿e mandaty w £obzie s¹ adekwatne do zagro¿enia. Uczulamy policjantów,
aby nie przesadzali. Je¿eli jest to
mo¿liwe, to daj¹ jedynie pouczenia,
np. wykroczenie nie jest du¿e, jest
to pierwsze wykroczenie - doda³
zastêpca komendanta.
Czy jest tak bezpiecznie
jakby siê chcia³o?
Radny Janusz Skrobiñski zwróci³ uwagê, ¿e zatrzymanie rowerzysty, który wypi³ piwo pod sklepem,
jest zaliczane, jako przestêpstwo.
Ze sprawozdania policji wynika, ¿e
jest bardzo du¿o niewykrytych kradzie¿y z w³amaniem, kradzie¿y
mienia w tym kradzie¿ pojazdów.
- Jest 58 wszczêtych postêpowañ, niewykrytych 33. Jeœli chodzi
o bezpieczeñstwo, to wcale nie jest
tak dobrze w naszym mieœcie, dlatego s¹ takie opinie, jakie s³yszymy
od mieszkañców. Tu nadal skupiaj¹
siê z³odzieje, bo nie mamy monitoringu. Nie mam pretensji do policji,
rozumiem sytuacjê, ¿e s¹ ograniczeni, jeœli chodzi o etaty, nie mog¹
byæ w ka¿dym miejscu. Tak naprawdê policjantów pilnuj¹ przestêpcy,
a nie odwrotnie, dlatego, ¿e w tym
mieœcie bardzo ³atwo upilnowaæ
patrol. Nasza gmina jest bardzo
ma³o bezpieczna pod k¹tem przestêpstw pospolitych. Musimy coœ
zrobiæ. Niektóre przestêpstwa s¹
wykryte, bo biedni rowerzyœci s¹
³apani, ci co pij¹ pod sklepem te¿ s¹
z³apani i w statystykach s¹ ujêci. Te
statystyki tak naprawdê wskazuj¹
na to, ¿e policja mo¿e pochwaliæ siê
tym, czy innym. Uwa¿am, ¿e my,

jako radni, powinniœmy coœ dla tego
miasta zrobiæ. Monitoring jest niezbêdny nie tylko w mieœcie, ale i na
wioskach. To wspomo¿e naszych
policjantów, na pewno zwiêkszy
nam bezpieczeñstwo. W perspektywie czasu na pewno zaoszczêdzimy
na tym finansowo, bo w tej chwili finansowo na tym tracimy – powiedzia³ radny.
W odpowiedzi zebrani na sali
us³yszeli, ¿e poczucie bezpieczeñstwa to rzecz subiektywna. W ubieg³ym roku policja wszczê³a 56 postêpowañ na terenie gminy £obez,
natomiast stwierdzi³a 70 w³amañ, z
czego niewykrytych by³o 33, co daje
wykrywalnoœæ na poziomie 40 proc.
Doda³, ¿e jest odnotowany spadek
kradzie¿y z w³amaniem w 2011 109, natomiast w roku 2012 - 92.
Tutaj ograniczyliœmy kategorie
przestêpstw. W 2011 policja odnotowa³a 107 kradzie¿y, natomiast w
2012 – 70. Je¿eli chodzi o uszkodzenie mienia w 2011 by³o 20 zdarzeñ, tu w 2012 roku nast¹pi³ wzrost
o 10. Wzrost nast¹pi³ równie¿ w

kategorii pobiæ – w 2011 by³o ich 7
w 2012 -13. Zmniejszy³a siê natomiast liczba pope³nianych najbardziej powa¿nych przestêpstw – rozbojów, czyli zabór mienia po³¹czony z atakiem na osobê, w 2012 roku
– 17 przypadków, natomiast w roku
2011 – 23.
- Mówi³ pan radny o monitoringu, jak najbardziej jestem za tym,
aby ten monitoring by³. Na pewno w
du¿ej mierze ograniczy³oby to przestêpczoœæ na terenie gminy i w samym mieœcie. Z komendantem
uczestniczyliœmy w pracach. Gmina
jest na etapie realizowania monitoringu w mieœcie £obez. Tutaj powsta³a inicjatywa starostwa, aby
monitoring by³ we wszystkich gminach. Ró¿nie to wygl¹da, ale najbardziej zaawansowane prace s¹ w
gminie £obez. Jest ju¿ przygotowany projekt, zaopiniowaliœmy go pozytywnie i teraz tylko kwestia wdro¿enia projektu – powiedzia³ m³.
insp. Jacek Dobrek.
Burmistrzowie poinformowali,
¿e to nast¹pi w drugim pó³roczu. M
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„Napotykamy opór, tak zwany beton i nie mo¿emy tego skruszyæ”

6:9. Przewodnicz¹ca rady zosta³a
(RESKO). Nikogo nie
zaskoczy³ wynik g³osowania
nad odwo³aniem
przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Resku. Sesja
zosta³a zwo³ana, bowiem
równie¿ dziewiêciu radnych
by³o przeciw wniesieniu
wniosku pod obrady zwyk³ej
sesji. Tym samym dziêki
takiemu zachowaniu
z kasy gminy wyp³acono
dodatkowo ponad 4 tys. z³
w ramach diet.
Wprawdzie g³osowanie by³o tajne, nietrudno siê jednak by³o domyœliæ, kto by³ za pozostawieniem
Barbary Basowskiej, skoro radni
bêd¹cy przeciw jawnie podpisali siê
pod wnioskiem. Byli to: El¿bieta
Korgul - zastêpca przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej, Stanis³aw Buczek,
Anna Szymañska, Edyta Klepczyñska, Andrzej Nowak i Adam Seredyñski.
W niektórych gminach radni,
których g³osowanie dotyczy, b¹dŸ
g³osowanie dotyczy kwestii z nim
zwi¹zanych, wy³¹czaj¹ siê z g³osowania. Tutaj przewodnicz¹ca z takiego obyczaju nie skorzysta³a. Pozosta³ych dziewiêciu radnych to:
Barbara Basowska - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Pawe³ Gradus –
zastêpca przewodnicz¹cej, Jan Czaban, Oktawisz Je¿, Renata Kulik,
Czes³aw Kot³ów, Dariusz Mo¿ejko,
Marek Wierzbowski oraz Zygmunt
Œwiêcicki.
Sesjê nadzwyczajn¹ zwo³uje siê
najczêœciej, aby podj¹æ wa¿ne
uchwa³y, czêsto zwi¹zane z bud¿etem oraz w celu zmian osobowych
rady. Tego typu sesje mog¹ byæ
zwo³ane na wniosek okreœlonej liczby radnych i to oni ustalaj¹ porz¹dek
obrad. Porz¹dek ten mo¿na zmieniæ
tylko i wy³¹cznie wówczas, gdy w
pierwszej kolejnoœci wszyscy radni
podpisani pod wnioskiem udziel¹
zgody i gdy takiej zgody udzieli
wiêkszoœæ ca³ej rady.
W Resku jednak dosz³o do dosyæ
d³ugiej i niepotrzebnej wymiany
zdañ. W porz¹dku obrad przedstawionym przez radnych by³ punkt –
„dyskusja nad wnioskiem”. Przewodnicz¹ca rady odczytuj¹c porz¹dek obrad stwierdzi³a jednak, ¿e
dyskusji nie przewiduje siê, co by³o
niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zgody na pominiêcie punktu w porz¹dku obrad nie tylko nie
mia³a od wnioskodawców, ale i o
tak¹ zgodê nie pyta³a.

Na pytanie radnego Adama Seredyñskiego, dlaczego w porz¹dku
obrad zabrak³o punktu dotycz¹cego
dyskusji nad wnioskiem, po dosyæ
d³ugich potyczkach s³ownych przewodnicz¹ca stwierdzi³a, ¿e statut
niczego takiego nie przewiduje.
Upór radnego Adama Seredyñskiego sprawi³ jednak, ¿e dyskusja nad
wnioskiem zosta³a przywrócona w
porz¹dku obrad.
Uzasadnienie przeczyta³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej
El¿bieta Korgul.
„Radna Barbara Basowska, pe³ni¹c funkcjê Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Resku, nie przestrzega³a zapisu art. 19 ust. 2 ustawy
o samorz¹dzie gminnym. W pierwszym zdaniu tego artyku³u czytamy:
„Zadaniem przewodnicz¹cego jest
wy³¹cznie organizowanie pracy
rady oraz prowadzenie obrad”. Po
pierwsze, pani Barbara Basowska,
Przewodnicz¹ca Rady, nie informowa³a radnych o wszystkich skargach
mieszkañców gminy Resko skierowanych do Rady Miejskiej w Resku.
Po drugie, w dniu 10 wrzeœnia
2012 roku Barbara Basowska, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, nie maj¹c ¿adnego upowa¿nienia Rady, poœwiadczy³a nieprawdê
w odpowiedzi postawionym w piœmie Wojewody Zachodniopomorskiego, skierowanym do Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 wrzeœnia 2012
roku, zawiadamiaj¹cym o wszczêciu postêpowania nadzorczego, dotycz¹cego uchwa³y 22/147/12 z dnia
29 sierpnia 2012, zmieniaj¹cej
uchwa³ê w sprawie ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru obni¿ki obowi¹zkowego tygodniowego wymiaru godzin zajêæ nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreœlenia obowi¹zkowego tygodniowego wymiaru
godzin niektórym nauczycielom. W
piœmie tym, skierowanym do Rady
Miejskiej w Resku, Wojewoda
zwróci³ siê o udzielenie odpowiedzi, czy nauczyciel wspomagaj¹cy
wymieniony w wierszu nr 2 tabeli
zamieszczonej w paragrafie 10
uchwa³y nr X/56/11 Rady Miejskiej
z dnia 2 wrzeœnia 2011 w sprawie
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin (...) to jest doradca
zawodowy prowadz¹cy zajêcia
zwi¹zane z wyborem kierunków
kszta³cenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust.
2 p. 11 ustawy i systemie oœwiaty.

Wojewoda da³ Radzie na odpowiedŸ trzy dni. Pani przewodnicz¹ca w odpowiedzi na to pismo napisa³a: „Jest to nauczyciel, o którym
mowa w art. 42 ust. 7 p. 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela tj. doradca zawodowy
prowadz¹cy zajêcia zwi¹zane z
wyborem kierunku kszta³cenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (…), co nie jest
prawd¹.
Pani Barbara Basowska, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, zatai³a przed radnymi zarówno
fakt wszczêcia przez Wojewodê
postêpowania nadzorczego, jak i
udzielenie odpowiedzi, jakiej
udzieli³a. W wyniku tej odpowiedzi
z pisma Wojewody wynika, ¿e Rada
uchwali³a pensum dla doradcy zawodowego prowadz¹cego zajêcia
zwi¹zane z wyborem kierunku
kszta³cenia zawodu (…), a nie dla
nauczyciela wspomagaj¹cego, który od wrzeœnia 2012 roku mia³ podj¹æ pracê w klasie integracyjnej w
Szkole Podstawowej w Resku, którego pensum w przekonaniu radnych, jak i zainteresowanych dyrektorów szkó³, którzy bywali na niektórych posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Resku, z wniosku burmistrza, Rada uchwali³a.
Ca³a sprawa ujrza³a œwiat³o
dzienne dopiero po 3 miesi¹cach,
pod koniec grudnia 2012 roku.
Sprawê ujawni³ radny Adam Seredyñski, po otrzymaniu odpowiedzi
na swoj¹ skargê w tej sprawie, skierowan¹ do Wojewody Zachodniopomorskiego. Pani Barbara Basowska, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, oficjalnie siedem
razy mia³a mo¿liwoœæ poinformowania radnych o tej sprawie. Do
dnia 28 grudnia 2012 roku w³¹cznie

odby³y siê trzy posiedzenia wspólne
komisji Rady Miejskiej w Resku
oraz cztery sesje Rady Miejskiej. Na
piêciu z tych posiedzeñ by³a poruszana sprawa tej uchwa³y. Pani przewodnicz¹ca Barbara Basowska
straci³a nasze zaufanie. Czy s¹ jeszcze sprawy, o których radni powinni
wiedzieæ, a nie wiedz¹? Jakoœæ pracy przewodnicz¹cej wp³ywa na opiniê o pracy ca³ej Rady. W trosce o
jakoœæ pracy, poprawê wizerunku
Rady Miejskiej w Resku wnosimy o
przyjêcie i pozytywne rozpatrzenie
niniejszego wniosku.
Podpisani radni: Adam Seredyñski, Nowak Andrzej, Edyta Klepczyñska, El¿bieta Korgul, Stanis³aw
Buczek, Anna Szymañska.
Radni dla prywaty?
Jako pierwsza g³os w dyskusji
zabra³a wiceprzewodnicz¹ca RM
El¿bieta Korgul.
- Nie tak wyobra¿a³am sobie pracê w Radzie Miejskiej, kandyduj¹c
jako radna, i nie tak wyobra¿a³am
sobie pracê zgadzaj¹c siê byæ wiceprzewodnicz¹c¹. Dlaczego? Brak
wspó³pracy pomiêdzy pani¹ przewodnicz¹c¹, a chocia¿by nami, wiceprzewodnicz¹cymi. Nasza rola
ogranicza siê do odczytywania
uchwa³ na sesji, a wiceprzewodnicz¹cego Paw³a Gradusa do podpisywania delegacji. Myœla³am, ¿e bêdziemy pracowali kolektywnie, ¿e
pewne rzeczy bêdziemy ustalali
wspólnie. Czujê siê niepotrzebna na
tym stanowisku, jako wiceprzewodnicz¹ca. Po drugie, zgadzam siê z
zarzutami, które s¹ wypisane w uzasadnieniu wniosku, bo faktycznie
nie chodzi³o nam tutaj o doradcê
zawodowego i to chyba wszyscy
potwierdz¹, ale o nauczyciela wspomagaj¹cego. Je¿eli Wojewoda
wszcz¹³ postêpowanie, nie wiado-
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mo, czy ta uchwa³a faktycznie by nie
zosta³a odrzucona. Nie wiem czy to
nazwaæ potwierdzeniem nieprawdy,
ale na pewno nie jest to doradca
zawodowy. Jeden mój wniosek dotyczy odes³ania wniosku o kontroli
do RIO, tam te¿ wysz³o nieporozumienie. Nikt nie jest nieomylny,
cz³owiek jest tylko cz³owiekiem, ma
prawo pope³niaæ b³êdy, ale do b³êdów nale¿y siê przyznaæ, powiedzieæ trudno – mea culpa, zawini³am
czy zawini³em, przyznajê siê, postaram siê, by wiêcej takich rzeczy nie
by³o. Od pani przewodnicz¹cej niczego takiego nie us³yszeliœmy, a
jest tak, ¿e ju¿ jeden g³os krytyki
powinien daæ du¿o do myœlenia.
Tych krytykuj¹cych w tej chwili jest
a¿ 6 osób. Pani przewodnicz¹ca
¿adnej krytyki nie przyjmuje, wrêcz
na osoby, które próbuj¹ krytykowaæ,
dzia³a napastliwie. Ka¿dy ma prawo
siê broniæ, ale chyba nie têdy droga.
Ponadto wychodzi na to, ¿e potwierdzeniem doradcy zawodowego czy
nie wys³aniem wniosku do RIO odnosimy wra¿enie, ¿e pani przewodnicz¹ca pilnuje interesów burmistrza, a nie wyborców, podobnie jak
niektórzy radni. Nie mówiê, ¿e
wszyscy i nie bêdê wskazywa³a palcami. Ale radni kieruj¹ siê te¿ interesem, mo¿e nie burmistrza, a swoim w³asnym. Mo¿na zauwa¿yæ tutaj
prywatê. Niech ka¿dy weŸmie to do
siebie, bo bêdzie mo¿na dostrzec
mo¿e w najbli¿szym czasie jakiœ
nepotyzm w naszej radzie, proszê
wzi¹æ to do siebie. My tu nie jesteœmy po to, ¿eby przyklaskiwaæ
wszystkim decyzjom pana burmistrza, bez wzglêdu na to, czy s¹ one
dobre, czy mo¿e s¹ z³e, ale mo¿e nie
o tym bêdziemy mówiæ. My jesteœmy po to, aby panu burmistrzowi
patrzeæ na rêce. A w tej chwili jest
tak, ¿e je¿eli chcemy coœ zrobiæ inaczej, to napotykamy opór, tak zwany beton, i nie mo¿emy tego skruszyæ. Bez wzglêdu na to, jaki bêdzie
wynik naszego g³osowania, chcia³abym powiedzieæ, ¿eby to by³o jasne,
¿e jest grupa radnych w naszej radzie, która chce coœ zmieniæ, a je¿eli
nam siê to nie uda, to po prostu bêdziemy do koñca kadencji tkwili w
tym, w czym tkwimy – powiedzia³a
wiceprzewodnicz¹ca.
Rada ma kontrolowaæ
burmistrza
Radny Adam Seredyñski zauwa¿y³, ¿e radni nie otrzymali przed
sesj¹ materia³ów. Odnoœnie samej
sytuacji doda³, ¿e najgorsze jest to,
¿e informacja o wszczêciu postêpowania przez Wojewodê zosta³a zatajona, choæ by³o wiele mo¿liwoœci
poinformowania o tym, zamiast
tego odbierano radnemu g³os.
- Rada kontroluje burmistrza i
jednostki oœwiatowe. Burmistrz
wiedzia³, ¿e ma byæ kontrolowany,
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¿e jest wykonawc¹. Ja swoj¹ rolê i
wiêkszoœæ rady rozumiem, ¿e ma
kontrolowaæ burmistrza. Za to radni
bior¹ pieni¹dze, dla dobra wszystkich, bo cz³owiek jest omylny, pope³nia ro¿ne b³êdy i burmistrz wie,
¿e zdrowa kontrola i analizowanie
wszystkiego te¿ mo¿e ustrzec od
powa¿niejszych b³êdów. Jako radni
musimy to sobie powiedzieæ i nie
mo¿e tak byæ. Wracaj¹c do tej jednej
decyzji, pani przewodnicz¹ca napisa³a co innego. Pismo by³o skierowane do radnych, nawet gdyby pani
uzna³a, ¿e mia³a pani racjê, potrzebê
tak¹ czy obowi¹zek odpowiedzieæ
na pismo, to mia³a pani obowi¹zek
jak najszybciej poinformowaæ o tym
radê. W grudniu powiedzia³a pani,
¿e jedynie potwierdzi³a pani to, co
13 radnych ustali³o, a do mnie arogancko odezwa³a siê pani, ¿e ju¿ raz
chcia³em pani¹ odwo³aæ. Nie têdy
droga. Wiem, ¿e ka¿dy mo¿e siê
pomyliæ, ma prawo do tego, ale trzeba wyznaæ te grzechy szczerze, zadoœæuczyniæ i przyrzec, ¿e wiêcej siê
tego nie bêdzie robi³o. Jeœli tych
czynników nie ma, to tu nie ma
mowy o przebaczeniu. Ani razu nie
s³ysza³em, ¿eby pani próbowa³a siê
t³umaczyæ, ¿e mo¿e pani nie zrozumia³a. Myœlê, ¿e pani wiedzia³a dok³adnie, o co chodzi. Dlaczego pani
to zrobi³a? To jest oczywiste, gdyby
pani to nie poœwiadczy³a, to dzisiaj
wysz³oby na to, ¿e pewnie Wojewoda by to uchyli³, skoro wszcz¹³ postêpowanie. W ca³ej sprawie tylko
burmistrz ze mn¹ polemizowa³, natomiast pani odbiera³a mi g³os. Dwie
osoby tylko zabiera³y g³os, natomiast w g³osowaniu wniosku wspiera³ mnie tylko radny Andrzej. Pani
stanê³a nie po tej stronie. Myœlê, ¿e
nic by siê nie sta³o – powiedzia³ radny.
Nie mam sobie nic
do zarzucenia
W trakcie dyskusji g³os zabra³a
równie¿ przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Resku Barbara Basowska. Na pocz¹tku wyst¹pienia prze-

prosi³a radnego Adama Seredyñskiego, nie okreœlaj¹c jednak za co.
Pozostali radni takich s³ów nie us³yszeli.
- Nie chcia³am zabieraæ g³osu,
ale muszê. Na samym wstêpie
chcia³am pana przeprosiæ jak najgorêcej. Zdarza³o mi siê to bardzo
czêsto, przeprasza³am nieraz radê
nie za to, ¿e zrobi³am jak¹œ pomy³kê, tutaj pani wiceprzewodnicz¹ca
powiedzia³a - cz³owiek jest tylko
cz³owiekiem. Myliæ siê ka¿dy
mo¿e. Nie mia³am ¿adnego interesu
w potwierdzaniu nieprawdy uchwa³y, o któr¹ zapyta³ pan Wojewoda i
do dzisiaj twierdzê, za panem burmistrzem, ¿e to wnioskodawca by³
tym, który chcia³ zapewniæ pracê
pana kolegom. Pe³ni¹c tê rolê tyle
lat, nie s³ysza³am od swoich wyborców, ¿e dzia³am na szkodê kogoœ z
zewn¹trz. Ca³y czas zarzuca mi siê,
¿e jestem przeciwko nauczycielom.
Pani wiceprzewodnicz¹ca, czy pani
kiedykolwiek zasta³a drzwi do biura rady zamkniête? Przecie¿ mo¿na
wejœæ, powiedzieæ – s³uchaj, mo¿e
napiszemy to, mo¿e odpowiemy na
to pytanie, mo¿e zajmiemy siê t¹
spraw¹, mo¿e zajmiemy siê
mieszkañcami, podatkami, przekwalifikowaniem gruntów. Jest
paru radnych, którzy przychodz¹ do
biura, przecie¿ to nie jest moja siedziba, tak jak kolega powiedzia³, ¿e
to jest moje ranczo i ja ju¿ siê tak
rozpanoszy³am, ¿e nic mnie stamt¹d nie wyrwie. Ja siê nie przyklei³am do tego sto³ka. Bêdzie taka
pañstwa wola, nastêpny bêdzie pracowa³, ale w dalszym ci¹gu uwa¿am, ¿e radni tylko trzymaj¹ stronê
nauczycieli, a pozostali mieszkañcy to co? To nie s¹ wasi wyborcy?
Panie radny, czy by³ pan kiedykolwiek u mnie w biurze z czymkolwiek, z jak¹kolwiek poprawk¹ do
uchwa³y, jak¹ rada podejmowa³a?
Tak, potwierdzi³am, bo 13 radnych
zag³osowa³o. Nie znam siê na
szkolnictwie, na wszystkim cz³owiek nie mo¿e siê znaæ. Ale uwa¿a³am, ¿e jeœli jest wiêkszoœæ w radzie
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za tym projektem, pana burmistrza,
który przygotowa³ pracê dla nauczyciela po likwidacji placówek, to ja
nie widzia³am w tym nic zdro¿nego,
a pan urabia to do rangi nie wiadomo
czego w prokuraturze, tu pani przewodnicz¹ca czyta³a do - RIO. W
którym miejscu ja naruszy³am prawo odnoœnie pisma do RIO? Uwa¿am, ¿e w ¿adnym. Oœmieszy³am siê
i wstyd mi za siebie i za niektórych
radnych, ¿e pojecha³am do dyrektora i powiedzia³am mu wprost – Panie dyrektorze proszê to pismo przeczytaæ, bo moi radni uwa¿aj¹, ¿e pan
tego nie zrozumia³. Proszê siê postawiæ na moim miejscu, tam w biurze,
u pana dyrektora. A wy mówicie, ¿e
ja napisa³am coœ nie tak jak trzeba.
Nie by³o wniosku przewodnicz¹cej
komisji rewizyjnej na sesji o przes³anie protoko³u, na komisji podjêliœmy decyzjê i takie pismo napisa³am. I pismo wszyscy radni dostali
od pana dyrektora, gdzie kolegium
zosta³o zwo³ane na temat naszego
pisma. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo chcia³abym, aby wszyscy koledzy radni tyle poœwiêcali
pracy, co ja tu poœwiêcam dla rady,
dla mieszkañców, dla wszystkich.
Wiceprzewodnicz¹ca El¿bieta
Korgul podpowiedzia³a, ¿e skoro
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej nie
zrozumia³a, o co chodzi³o z doradc¹
zawodowym, powinna by³a skorzystaæ z pomocy Komisji Zdrowia,
Polityki Socjalnej i Oœwiatowej
oraz Sportu i Wypoczynku, której
przewodnicz¹c¹ jest Renata Kulik.
Przewodnicz¹ca tej komisji de facto
nigdy nie zabiera³a g³osu w tej sprawie i te¿ g³osowa³a za b³êdnie sformu³owan¹ uchwa³¹ mimo wskazañ
b³êdów przez radnego A. Seredyñskiego.
Po dyskusji zosta³a powo³ana
komisja skrutacyjna w sk³adzie:
Adam Seredyñski, Jan Czaban,
Edyta Klepczyñska.
Wynik g³osowania tajnego: 6
g³osów by³o za odwo³aniem Barbary Basowskiej z funkcji przewodnicz¹cej, 9 g³osów przeciw.
Sesja przynios³a pewien niedosyt. Ani jeden radny g³osuj¹cy za
pozostawieniem Barbary Basowskiej funkcji przewodnicz¹cej nie
wyrazi³ swojego zdania, nie odniós³
siê do zarzutów szóstki radnych, w
tym do braku informacji o pismach
i skargach mieszkañców kierowanych do rady.
Inna rzecz, ¿e podczas przerwy
zorganizowanej na policzenie g³osów przed Urzêdem Miejskim pojawili siê ludzie, którzy przyszli na
obrady ale do... Centrum Kultury, w
którym zazwyczaj odbywaj¹ siê sesje. Dopytywali o wynik i nie ukrywali z³oœci, ¿e sesja jest w magistracie, gdzie nie ma miejsca.
MM
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Rescy gimnazjaliœci Projekt Leonardo
w mieœcie Kopernika w Szkole Podstawowej
w Resku

Od 25 do 26 marca 2013 roku,
grupa uczniów naszego gimnazjum, uczestniczy³a w warsztatach chemicznych. Zajêcia odbywa³y siê w Toruniu i by³y po³¹czone ze zwiedzaniem miasta i poznaniem jego ciekawej historii.
W poniedzia³ek rano wyjechaliœmy z Reska i udaliœmy siê prosto do
miasta Kopernika. Na miejscu przywita³a nas Pani Dominika, która
zaprowadzi³a nas do Akademickiego Centrum Nauki. Przed po³udniem rozpoczêliœmy swoj¹ przygodê z chemi¹. Mieliœmy okazjê
przeprowadziæ w parach szereg bardzo ciekawych doœwiadczeñ i przy
okazji dowiedzieæ siê wielu interesuj¹cych rzeczy, ale przede wszystkim powtórzyæ materia³, który bêdzie nam potrzebny na tegorocznych egzaminach. Wieczorem, sami
mogliœmy poprowadziæ pokaz doœwiadczeñ i eksperymentów chemicznych. By³o to bardzo spektakularne widowisko. Myœlê, ¿e widok
„p³on¹cych” r¹k, czy ³awek, zrobi³
na nas wszystkich ogromne wra¿enie. Podekscytowani i zadowoleni z
tak niecodziennego spêdzenia czasu, udaliœmy siê na odpoczynek do
hotelu.
Rano zjedliœmy œniadanie i stawiliœmy siê ca³¹ grup¹ pod pomnikiem Miko³aja Kopernika, na Starym Mieœcie. Byliœmy tam umówieni z Panem Micha³em - naszym
przewodnikiem. Ten przeuroczy i
jak¿e zabawny, starszy cz³owiek,
wprowadzi³ nas w tajemnice Torunia i pomóg³ poznaæ miasto „od
kuchni”. Z tej lekcji historii wynieœliœmy wiele przydatnych informacji, które równie¿ mog¹ przytrafiæ
siê w zadaniach egzaminacyjnych.

Nastêpnie udaliœmy siê do planetarium, gdzie byliœmy œwiadkami kosmicznej podró¿y, nie tylko po Polsce, ale i ca³ym Wszechœwiecie.
Stamt¹d, Pani Dominika, zaprowadzi³a nas do Geodium, w którym
w³asnymi rêkoma mogliœmy poznaæ
tajniki Ziemi. Na w³asne oczy zobaczyliœmy erupcjê wulkanu, ruchy
p³yt tektonicznych, czy oddzia³ywanie lodowców. Kolejnym punktem
naszego planu dnia, by³y zajêcia w
Centrum. Dokoñczyliœmy na nich
karty pracy, wykonaliœmy jeszcze
kilka doœwiadczeñ i odbyliœmy starcie grupy dziewcz¹t i ch³opców w
grze chemicznej. Z pe³nym powodzeniem, dziewczyny wygra³y
ka¿d¹ z rund. Niestety, wszystko co
dobre, szybko siê koñczy. Na podsumowanie naszego pobytu w Toruniu, ka¿dy z uczestników warsztatów otrzyma³ certyfikat ukoñczenia
zajêæ. My zaœ podziêkowaliœmy
Paniom prowadz¹cym skromnym
prezentem i mi³ymi s³owami.
Uwa¿am, ¿e wycieczka do Torunia by³a strza³em w dziesi¹tkê. Myœlê, ¿e ka¿dy z uczestników zgodzi
siê, ¿e oprócz zabawy i mi³ego spêdzenia czasu, pozyskaliœmy ogrom
wiadomoœci, które z pewnoœci¹
przydadz¹ siê w najbli¿szym czasie.
W imieniu ca³ej grupy, pragnê podziêkowaæ osobom zaanga¿owanym w organizacjê warsztatów, w
szczególnoœci Pani Bo¿enie Tomali
i Pani Marcie Baran, za pokazanie
nam, ¿e chemia to niekoniecznie z³o
wrodzone i za sprawowanie nad
nami opieki, Dyrektorowi Panu
Dariuszowi Siemaszowi, za zapewnienie nam transportu oraz Panom
Kierowcom, którzy zatroszczyli siê
o bezpieczny przejazd.
Monika Bia³y

(RESKO) Dwudziestego szóstego marca br., w Szkole Podstawowej w Resku, odby³y siê spotkania partnerów szko³y, rodziców,
dyrektorów i uczniów, z trenerem p.
Beat¹ Paw³owicz. Celem by³o
wspólne tworzenie planu rozwoju
szko³y - na najbli¿sze lata.

Wczeœniej, podobne spotkanie
odby³o siê z gronem nauczycielskim, prowadzone przez p. Ewê
Radanowicz. Nastêpny etap to debata z udzia³em przedstawicieli
ka¿dej z grup. Mamy nadziejê na
stworzenie realnego planu rozwoju
szko³y.
(szk)

Szko³a Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego
w Resku

70 uczniów sprawdza³o
swoj¹ wiedzê

(RESKO) 4 kwietnia 2013 r. 70 uczniów kl. VI Szko³y Podstawowej im.
mjr. H. Sucharskiego w Resku, przyst¹pi³o do sprawdzianu wiedzy. Trzymamy kciuki, wyniki w czerwcu.
(o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

Region
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

Powiat gryficki

ROLNICTWO

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

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.

Powiat ³obeski

PRACA

Sprzedam M5 ( 78 mkw ) po remoncie, Wêgorzyno Oœ. 40 Lecia. Tel.
663 316 587

Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.

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

MIESZKANIA

Sprzedam gara¿ murowany przy ul.
Litewskiej w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609 662 729

Powiat ³obeski
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

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.

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

INNE
Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£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.

Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
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.

Powiat gryficki
Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ(okolica) - dwupoziomowe, pow.116mkw, 4 pokoje
£OBEZ(okolia) - 2 pokoje, pow. 38,63mkw, parter
£OBEZ(okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw, II piêtro
£OBEZ(okolica) - 2 pokoje, pow. 64,79mkw, I piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90mkw, parter +dzia³ka
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63mkw, parter
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow.52,84mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.43,38mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.54,9mkw, parter +dzia³ka

- CENA 117.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 141.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 113.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 160.000 z³
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VI Gala Sportu Powiatu £obeskiego

W asyœcie olimpijczyków wyró¿niono
najlepszych sportowców Ziemi £obeskiej
(WÊGORZYNO) W Wêgorzynie, 5 kwietnia 2013 r., z liczn¹ obecnoœci¹ zaproszonych sportowców,
odby³a siê po raz szósty Gala Sportu
Powiatu £obeskiego.
Prowadz¹cy Galê Janusz Skrobiñski i Adrian Ma³y powitali zaproszonych goœci, w tym: laureatów nagród
Gali w 7 kategoriach wiekowych, olimpijczyków i wybitnych sportowców,
przedstawicieli w³adz administracyjnych i samorz¹dowych województwa,
powiatu i gmin, delegatów zwi¹zków
sportowych krajowych i wojewódzkich, dyrektorów placówek oœwiatowych, nauczycieli wychowania fizycznego, prezesów klubów i stowarzyszeñ
sportowych, trenerów i dzia³aczy sportowych, mieszkañców, sympatyków
sportu.
Na Gali goœcili: Renata CHILEWSKA - olimpijczyk, 6-krotna
medalistka Igrzysk Paraolimpijskich
w rzucie oszczepem, dyskiem i
pchniêciu kul¹, chor¹¿y Polskiej reprezentacji bia³o-czerwonych na
Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie; Ewa DURSKA - olimpijczyk,
2-krotna z³ota medalista Igrzysk Paraolimpijskich w pchniêciu kul¹; Ryszard FORNALCZYK - olimpijczyk, 6-krotny uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich, w tym zdobywca 4 z³otych medali 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; Katarzyna MILCZAREK-JASIÑSKA - olimpijczyk, reprezentantka Ziemi Szczeciñskiej,
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w
Londynie w jeŸdziectwie (uje¿d¿enie); Henryk WAWROWSKI - olimpijczyk, przedstawiciel Ziemi Szczeciñskiej, srebrny medalista Igrzysk
Olimpijskich w Montrealu w pi³ce
no¿nej, 27-krotny reprezentant kadry
Polski, uczeñ legendarnego trenera
Kazimierza Górskiego oraz Olgierd
MOSKALEWICZ - by³y reprezentant

Polski w pi³ce no¿nej, pi³karz czo³owych klubów ekstraklasy.
Po powitaniach starosta Ryszard
Brodziñski dokona³ oficjalnego otwarcia VI Gali i przyst¹piono do najwa¿niejszej ceremonii - wyró¿niania najlepszych sportowców i dzia³aczy sportowych powiatu ³obeskiego w 2012
roku.
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO 2012
roku - kategoria g³ówna
Ten tytu³ otrzyma³y ex equo dwie
lekkoatletki:
JUSTYNA ROMEJ z £obeskiego
Klubu Biegacza TRUCHT £obez.
Sukcesy: br¹zowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek w Biegach
Prze³ajowych, trzykrotna z³ota medalistka Mistrzostw Województwa Juniorek w prze³ajach i na stadionie, I miejsce w Miêdzywojewódzkiej Lidze Juniorek w biegu na 1500 m, I miejsce w
tabelach najlepszych wyników w Polsce na dystansie 1500 m i 3000 m.
Cz³onkini kadry województwa. Trener:
Piotr Kiedrowicz.
oraz MILENA SADOWSKA z
UKS ARBOD w Dobrej.
Sukcesy: IV miejsce w Fina³ach
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 600m, dwukrotnie z³oty i jeden srebrny medal Mistrzostw Województwa Szkó³ Podstawowych i m³odzików, zwyciêstwa w 10
biegach ulicznych i prze³ajowych w regionie, ustanowienie rekordu województwa w kategorii szkó³ podstawowych w biegu na 1000 m, I miejsce w
tabelach najlepszych wyników w Polsce
w kategorii do lat 13 na dystansach 800
m i 1000 m. Trener: Janusz £ukomski.
II miejsce w kategorii g³ównej
KRZYSZTOF KRAUS z MKS
Olimp £obez - lekka atletyka.
Sukcesy: IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na
3000 m, VIII miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Biegach Prze³ajowych, I miejsce w tabelach najlepszych

Najpopularniejszy Sportowiec w Plebiscycie Czytelników - IZABELA LORENT

wyników w Polsce na dystansie 3000 m
w kategorii juniorów, trzykrotnie z³oty
medalista Mistrzostw Województwa
Juniorów w Prze³ajach i na d³ugich dystansach. Cz³onek kadry województwa
w lekkiej atletyce. Trener: Kazimierz
Mikul.
III miejsce w kategorii g³ównej
RYSZARD RZEPECKI UKS Arbod w Dobrej - lekka atletyka.
Sukcesy: IV miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w Biegach Prze³ajowych, dwa medale Mistrzostw Makroregionu w kategorii m³odzików,
dwa z³ote medale mistrzostw województwa m³odzików, 8 zwyciêstw w
biegach ulicznych i prze³ajowych,
cz³onek kadry województwa. Systematyczny, sumienny i kole¿eñski w pracy
szkoleniowej w klubie. Trener: Janusz
£ukomski.
WYRÓ¯NIENIA
Sylwia Banaœ LKJ Hubal £obez jeŸdziectwo
Izabela Lorent KJ Mo³dawin - jeŸdziectwo
Karolina Puch Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki - lekka atletyka
Mateusz Gunera MKS Olimp
£obez - lekka atletyka
Dru¿yna dziewcz¹t UKS Mini
Gier z Radowa Ma³ego w sk³adzie:
Agnieszka Sira, Natalia ¯a³obowska,
Anna Tchórz, Aleksandra Przygocka,
Aleksandra Brzeziñska, Dominika
Strzelczyk, Dorota Kusyk, Izabela Lorent i Monika Budzyñska. Trener Miros³aw Budzyñski.
Najlepszy sportowiec
- uczeñ szko³y podstawowej
(Kolejnoœæ alfabetyczna):
Bodys Jakub Szko³a Podstawowa
w £osoœnicy
Dobrzyñska Kinga Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Frej Zuzanna Szko³a Podstawowa
w Resku
Latocha Grzegorz Szko³a Podstawowa w Be³cznej

Malatyñska Katarzyna Szko³a
Podstawowa w £abuniu Wielkim
Matusiak Patryk Szko³a Podstawowa w Siedlicach
Parzyszek Wojciech Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Pastwa Ma³gorzata Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia Szko³a Podstawowa
nr 2 w £obzie
Sadowska Milena Szko³a Podstawowa w Dobrej,
S³omiñski Dawid Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Stasiak Aron Szko³a Podstawowa
w Wêgorzynie
Najlepszy sportowiec
- uczeñ szko³y gimnazjalnej
Banaszak Micha³ Gimnazjum w
Wêgorzynie
Gi³ka Agnieszka Gimnazjum w
Wêgorzynie
Borysiak Kinga Gimnazjum w
Dobrej,
Rzepecki Ryszard Gimnazjum w
Dobrej,
Domañski Wojciech Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowo Ma³ym
Gajewska Karolina Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym
Niko³ajczyk Marcin Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie
Romej Aleksandra Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie
Œluz Kamila Gimnazjum Resko
Kubalak Alan Gimnazjum Resko
Najlepszy sportowiec uczeñ
szko³y ponadgimnazjalnej
Kwietniewski Daniel Zespól
Szkó³ w Resku
Pietrzak Paulina Zespó³ Szkó³ w
Resku
Romej Justyna Zespó³ Szkó³ w
£obzie
Adamów Bartosz Zespó³ Szkó³ w
£obzie
Najlepszy sportowiec gier
zespo³owych

Nagroda Specjalna Starosty £obeskiego dla klubów: Œwiatowid i Arbod
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Witaszek Sylwia UKS Resko siatkówka
Dorsz Wojciech LKS Sarmata
Oldboje Dobra pi³ka no¿na
Pacelt Kamil LKS Sarmata Dobra
pi³ka no¿na
Grzywacz Marcin LKS Radowia
Radowo Ma³e pi³ka no¿na
Mielczarek Marcin LKS Mewa
Resko pi³ka no¿na
Radziejewski Leszek LKS Sparta
pi³ka no¿na
Sygnowski Bartosz MLKS Œwiatowid £obez pi³ka no¿na
Wzorowy animator sportu,
rekreacji i turystyki w gminie

Najlepszy sportowiec - Szko³a Podstawowa

Gmina £obez: Bronis³aw Ar³ukowicz, Zygmunt Draczyñski i Bogdan
Osieczko
Gmina Wêgorzyno: Andrzej Nowacki
Gmina Radowo Ma³e: Zygmunt
B³awzdziewicz
Gmina Resko: Dariusz Mo¿ejko
Gmina Dobra: Jaros³aw Jaszczuk.
WYRÓ¯NIENIA SPECJALNE:
Ambasador Sportu Ziemi £obeskiej
Katarzyna Milczarek-Jasiñska olimpijka, uczestniczka XXX Igrzysk
Olimpijskich w Londynie w jeŸdziectwie, reprezentantka Polski w uje¿d¿eniu. W latach 1989-1995 by³a zawodniczk¹ ³obeskiego JeŸdzieckiego Klubu Sportowego HUBAL. Dla barw
£obza i Klubu zdoby³a 2 medale Mistrzostw Polski w Uje¿d¿eniu - z³oty
medal w Partynicach na Rustanie i srebrny medal w Józefowie na Rustanie.
Arkadiusz Siewior - mieszkaniec
gminy Dobra, wicemistrz Polski weteranów w kulturystyce, propagator sportów si³owych w gminie Dobra.

Najlepszy sportowiec - Gimnazjum

NAGRODA SPECJALNA STAROSTY £OBESKIEGO dla klubów
sportowych:
MLKS Œwiatowid £obez za 50-lecie dzia³alnoœci sportowej na terenie
gminy £obez i Powiatu £obeskiego.
UKS Arbod Dobra - za wzorow¹
pracê szkoleniow¹ oraz promocjê biegania wœród dzieci i m³odzie¿y z gminy
Dobra.
NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC w plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego”,
„Gazety £obeskiej”
£¹cznie wp³ynê³y 882 kupony konkursowe. Najwiêksz¹ iloœæ g³osów uzyska³a IZABELA LORENT - zawodniczka Klubu JeŸdzieckiego Mo³dawin
oraz cz³onkini dru¿yny koszykarek
UKS Mini Gier, której przypad³ tytu³
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO w
2012 roku.
W programie artystycznym i sportowym wyst¹pi³ iluzjonista, by³a muzyka oraz pokaz kulturystyki w wykonaniu Arkadiusza Siewiora, jak siê okaza³o - Ambasadora Ziemi £obeskiej.
Galê zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w £obzie, przy wspó³pracy
Gmin: Dobra, £obez, Radowo Ma³e,
Resko i Wêgorzyno.
(o)

Najlepszy sportowiec - Szko³a Ponadgimnazjalna

Zdjêcia: Tomasz Mechliñski, Starostwo Powiatowe w £obzie
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Zwyciêski wiosenny
Ola Krzêæko
laureatk¹ konkursu start Sarmaty
Astra Ustronie Morskie - Sarmata Dobra 0:1 (0:0)
Bramka dla Sarmaty: Andrzej Jod³owski 60'

(WÊGORZYNO) Du¿y sukces
odnios³a Aleksandra
Krzêæko,
uczennica Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, która zosta³a
laureatk¹ konkursu wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym i regionie.
Konkurs odby³
siê 22 marca 2013
roku w siedzibie
Sejmiku Zachodniopomorskiego. W
konkursie, który
sk³ada³ siê z trzech
etapów, brali udzia³
uczniowie Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgrzynie. W
pierwszym etapie
szkolnym uczestniczy³o kilkudziesiêciu gimnazjalistów z
ró¿nych szkó³ województwa zachodniopomorskiego, w tym 15 uczniów
z gimnazjum w Wêgorzynie.
Uczniowie musieli rozwi¹zaæ test i
odpowiedzieæ na ró¿ne pytania
zwi¹zane z samorz¹dem terytorialnym i regionem.
Drugi etap odby³ siê w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 8 w
Szczecinie. Wêgorzyñsk¹ szko³ê
reprezentowali Aleksandra Krzêæko i Adam Kranc z klasy III a.
Uczniowie prezentowali wiedzê na
temat naszego województwa.Do fina³u zakwalifikowa³a siê Aleksandra Krzêæko.
Ostatni etap konkursu sk³ada³
siê z czêœci pisemnej oraz ustnej.

Sk³ad Sarmaty: Tomasz D¿egan,
Konrad W³odarczyk, Wojciech
Dorsz, Damian Dzierbicki, Kamil
Pacelt, Andrzej Jod³owski (70' Arkadiusz Paw³owski), Piotr Klêczar,
Mateusz Kowalczyk (65' Zdzis³aw
Szw¹der), Emilian Kamiñski, Damian Mosi¹dz (82' Seweryn Wrzesieñ), Damian Padziñski,
oraz w rezerwie: Marcin Kamiñski, Patryk Podbieg³o, Adrian WoŸniak, Kordian Sawczak.
Anomalie pogodowe tegorocznej wiosny spowodowa³y, ¿e swój
pierwszy mecz rundy wiosennej
Sarmata Dobra z Astr¹ Ustronie
Morskie zamiast w Ustroniu Morskim musia³ rozegraæ na euroboisku
w Ko³obrzegu.

Aleksandra przed szeœcioosobow¹
komisj¹ odpowiada³a na pytania
zawi¹zane z samorz¹dem i regionem, nastêpie przedstawia³a wykonan¹ prezentacjê multimedialn¹ pt:
„Dlaczego warto odwiedziæ Województwo Zachodniopomorskie?”.
Uczennica zaprezentowa³a siê
wspaniale, zajê³a VI miejsce w województwie i uzyska³a tytu³ laureata
konkursu. Otrzyma³a gratulacje od
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, wiele nagród rzeczowych i
czterodniowy wyjazd do Brukseli
wraz z opiekunem pani¹ Ma³gorzat¹
Trytek.
(o)

Wraca akcja
trzeŸwy poranek
(£OBEZ-gmina). W minionym roku w ca³ym powiecie ³obeskim odnotowano 21 wypadków
drogowych, 5 osób ponios³o
œmieræ, a 27 osób zosta³o rannych.
W gminie £obez w ubieg³ym
roku odnotowano 5 wypadków drogowych, dwie osoby zginê³y, a czte-

ry dozna³y obra¿enia. Dwie osoby,
które zginê³y w wypadkach by³y pod
wp³ywem alkoholu, st¹d dzia³ania
policji w kierunku ujawniania nietrzeŸwych rowerzystów i kierowców samochodów osobowych.
Akcje „trzeŸwy poranek” powróc¹ wraz z popraw¹ aury, zapewne ju¿ niebawem.
MM

W pierwszej po³owie od samego
pocz¹tku inicjatywê przejêli pi³karze Sarmaty i mimo kilku sytuacji
bramkowych (jeden ze strza³ów
Damiana Padziñskiego w 5 min. trafi³ w poprzeczkê bramki Astry) nie
uda³o siê im zdobyæ bramki. Akcje
gospodarzy, zawodników Astry w
tej po³owie polega³y g³ównie na
organizowaniu kontrataków na

bramkê Sarmaty oraz zagro¿eniu ze
sta³ych fragmentów gry ze strony
ros³ych zawodników Astry, lecz ich
akcje skutecznie likwidowa³ rozgrywaj¹cy dobre spotkanie bramkarz Sarmaty Tomasz D¿egan.
Druga po³owa meczu mia³a bardziej wyrównany przebieg, lecz w
dalszym ci¹gu Sarmata mia³ bardziej klarowniejsze sytuacje na
strzelenie bramek. Decyduj¹ca dla
losów meczu by³a 60 minuta, gdy
dobrze graj¹cy tego dnia, aktywny
Damian Mosi¹dz po dynamicznym
rajdzie zosta³ sfaulowany przed
bramk¹ Astry. Podyktowany przez
sêdziego rzut wolny z odleg³oœci ok.
17 metrów od bramki Astry precyzyjnie wykona³ Andrzej Jod³owski i
pi³ka po jego strzale wyl¹dowa³a w
samym okienku bramki Astry.
Ostatnie pó³ godziny meczu to dramatyczne próby zawodników Astry
na strzelenie wyrównuj¹cej bramki,
lecz mimo prób nie uda³o siê im
wypracowaæ czystych sytuacji.
Osi¹gniêty wynik ka¿e wyró¿niæ
ca³¹ dru¿ynê Sarmaty, która po sobotnim zwyciêstwie przesunê³a siê
w górne rejony IV ligowej tabeli.
estan

Sprawcy przemocy
za drzwi
(£OBEZ). Sprawca przemocy
w rodzinie mo¿e dostaæ nakaz
opuszczenia lokalu i zakaz zbli¿ania siê do rodziny. Takie metody
zosta³y wdro¿one od ubieg³ego
roku.
Niezwykle czêsto s³yszy siê, ¿e
ofiary przemocy w rodzinie musz¹
opuœciæ mieszkanie i szukaæ schronienia poza domem, a sprawca zostaje pod dachem.
- Wszyscy policjanci s¹ przeszkoleni odnoœcie przemocy w rodzinie, ka¿da interwencja w rodzinie zwi¹zana z przemoc¹ powinna
zakoñczyæ siê niebiesk¹ kart¹. W
ubieg³ym na terenie gminy £obez
roku szereg interwencji zwi¹zanych
z przemoc¹ w rodzinie koñczy³y siê
zatrzymaniem osoby, a w konsekwencji po zebraniu materia³u do-

wodowego aresztowani. Aresztowaliœmy mê¿czyzn za to, ¿e znêcali
siê nad rodzin¹. Tutaj mamy dosyæ
dobre doœwiadczenia i wspó³pracê z
prokuratur¹. Odk¹d wesz³a Ustawa
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, jest mo¿liwoœæ zastosowania œrodka w postaci zakazu zbli¿ania siê do miejsca zamieszkania do
osoby, która jest ofiar¹ przemocy.
Takie œrodki by³y stosowane w ubieg³ym roku równie¿ wobec sprawców przemocy. Tam gdzie sprawca
obiecuje, ¿e siê poprawi, ma gdzie
siê wyprowadziæ, matka z dzieæmi
zostaje w mieszkaniu, natomiast
sprawca ma zastosowany przez prokuraturê nakaz opuszczenia miejsca
zamieszkania i zakaz zbli¿ania siê
do tego miejsca. Jest to nowy œrodek
zapobiegawczy – wyjaœni³ zastêpca
komendanta powiatowego policji w
£obzie m³. insp. Jacek Dobrek. MM
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Szukamy talentów sportowych

Liderzy wybiegn¹ w ¿ó³tych koszulkach
Powiatowa Liga
Biegowa to nowa
inicjatywa sportowa
rozpoczêta w roku
ubieg³ym, a skierowana
do dzieci i m³odzie¿y
szkolnej. Tegoroczna
II edycja Ligi obejmuje
4 wielkie, masowe
imprezy biegowe,
rozgrywane w Dobrej,
£obzie, Radowie Ma³ym
i Resku.
We wrzeœniu 2012 roku odby³y
siê XVII Doberskie Biegi w Dobrej,
w których uczestniczy³o 422 osoby.
Jeœli wiêc frekwencja bêdzie nadal
dopisywaæ to organizatorzy w tym
roku mog¹ siê spodziewaæ rekordowej liczby ponad 2 tysiêcy amatorów biegania.
Ju¿ niebawem, bo 9.04.br. na
terenach wokó³ amfiteatru w Radowie Ma³ym zostan¹ rozegrane biegi
o Mistrzostwo Powiatu Szkó³ Pod-

stawowych i Gimnazjów. Bêd¹ to tak¿e eliminacje do fina³ów wojewódzkich. Na trasy
crossowe (jeszcze czêœciowo zaœnie¿one) wybiegn¹ najm³odsi w grupach: klasy I-II, klasy
III-IV, klasy V-VI oraz
uczniowie klas gimnazjalnych.
Oryginalnym akcentem bêdzie fakt, ¿e liderzy po pierwszych zawodach w Dobrej wystartuj¹ ubrani w ¿ó³te koszulki z logo
Ligi - wzorem wielkich imprez kolarskich.
Nastêpne imprezy biegowe w
ramach pe³nego cyklu Ligi to najstarsza nasza impreza biegowa czyli
XIX £obeskie Biegi o memoria³
Tomasza Hopfera w £obzie
(29.05.br.) oraz II Biegi Or³ów Kazimierza Górskiego w Resku
(12.06.br).
Ca³e przedsiêwziêcie realizuj¹
gminy £obez, Dobra, Resko i Radowo Ma³e w korelacji i partnerstwie
ze Starostwem Powiatowym w

Nowe w³adze w klubie Trucht

Biegaj w TRUCHCIE
(£OBEZ) 22 marca br. odby³o
siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze £obeskiego Klubu Biegacza Trucht. Sprawozdanie z dzia³alnoœci klubu w 2012 roku z³o¿y³
prezes Marcin Horbacz.
W imieniu Komisji Rewizyjnej
Zdzis³aw Bogdanowicz przedstawi³
sprawozdanie wraz z wnioskiem o
udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi Klubu. Uczestnicy
zebrania w g³osowaniu jawnym
przyjêli jednog³oœnie sprawozdanie, udzielaj¹c tym samym absolutorium dla Zarz¹du Klubu.
Cz³onkowie stowarzyszenia dokonali wyboru nowych w³adz Klubu
oraz zatwierdzili zaproponowane
funkcje. Na stanowisko prezesa
£KB Trucht na okres przysz³ej kadencje jednog³oœnie wybrano Piotra
Kiedrowicza.
Sk³ad personalny kierownictwa
Klubu:
Piotr Kiedrowicz - prezes
Robert Ga³an - wiceprezes
Zygmunt Draczyñski - skarbnik
Ryszard Jamro¿y – sekretarz.
G³ówny za³o¿yciel Klubu, wieloletni prezes, reprezentant £obza w

wielu imprezach biegowych w kraju, w tym tak¿e maratonów, zaanga¿owany organizator biegów w
£obzie – Marcin Horbacz, ze wzglêdu na obci¹¿enie w pracy zawodowej, osobiœcie zrezygnowa³ z pracy
w Zarz¹dzie.
W ramach dyskusji omówiono
przygotowania do planowanego
£obeskiej „Dziesi¹tki” ulicami
miasta. Tradycyjne zawody biegowe odbêd¹ siê przy du¿ym wsparciu
Urzêdu Miejskiego w £obzie w
trakcie obchodów Dni £obza 30.06.2013 r.
Program £KB Trucht obejmuje
trzy kierunki dzia³ania.
1. Grupa biegaczy amatorów –
wspólne starty i wyjazdy na imprezy
w województwie i regionie, przygotowanie reprezentacyjnych ubiorów
sportowych z logo klubu i miasta,
wspólne treningi biegowe.
2. Grupa m³odzie¿owa – poprzez selekcjê i szkolenie uzdolnionej m³odzie¿y z terenu gminy £obez
i powiatu. Zorganizowanie obozów
szkoleniowo-treningowych.
3. Organizacja sztandarowej
imprezy biegowej w roku – £obeskiej „Dziesi¹tki”.
Zdz. Bogdanowicz

£obzie. Patronat sportowy obj¹³
Mistrz Europy na 800 m i 9. zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie - Marcin Lewandowski. Wielki
mistrz biegów œrednich wraz z Wicestarost¹ Janem Zdanowiczem byli
obecni wœród uczestników Doberskich Biegów.
G³ówne zadania Powiatowej
Ligi Biegowej to wyrobienie mody

IV liga

na aktywne formy sportu a tak¿e
wy³anianie najzdolniejszej biegowo m³odzie¿y i umo¿liwienie im
systematycznego szkolenia. Starostwo Powiatowe oprócz ufundowania statuetek i dyplomów laureatom
biegów, pokryje czêœciowo koszty
pobytu na zorganizowanym obozie
sportowym w okresie letnich wakacji. Grupa najzdolniejszej m³odzie¿y, oko³o 20 uczniów, utworzy trzon
kadry powiatu w biegach. Pomys³odawc¹ i koordynatorem akcji Ligi
Biegowej z ramienia Powiatu £obeskiego jest trener lekkiej atletyki
Piotr Kiedrowicz. Doœwiadczony
szkoleniowiec - by³y trener kadry
narodowej juniorów w biegach,
wychowawca wielu mistrzów Polski w biegach i chodzie sportowym
- chêtnie dzieli siê z innymi wiedz¹
o sposobie i metodach odbywania
treningów, bêdzie równie¿ opiekunem grupy na obozach sportowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Granie w planie

13.04.13 (sobota)
Leœnik Rossa Manowo – Lech Czaplinek
Orze³ Wa³cz – Ba³tyk Koszalin
Wiekowianka Wiekowo – K³os Pe³czyce
15.00 Ina Goleniów – Stal Szczecin
15.00 Vineta Wolin – Gryf Kamieñ POM.
16.00 Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin
16.00 Rasel Dygowo – Astra Ustronie M.
16.00 Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin

Klasa okrêgowa
13.04.13 (sobota)
B³êkitni II Stargard – Wicher Brojce
Pomorzanin Przybiernów – Tanowia Tanowo
Chemik II Police – Œwiatowid £obez
Flota II Œwinoujœcie – Sparta Wêgorzyno
GKS Mierzyn – Radowia Radowo Ma³e
Jeziorak Szczecin – Kasta Szczecin
Iskra Golczewo – Promieñ Mosty
Wybrze¿e Rewalskie – Masovia Maszewo

Klasa A
13.04.13 (sobota)
Mewa Resko – Jantar Dziwnów
Orze³ Prusinowo – B³êkitni Trzyg³ów
Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica
16.00 Korona Stuchowo – Ba³tyk Gostyñ
16.00 Orze³ £o¿nica – Fala Miêdzyzdroje
14.04. (niedziela)
16.00 Sowianka Sowno – Sparta Gryfice

Klasa B
13.04.13 (sobota) kolejka 10.
Gardominka Polonia II Mechowo – Zalew Stepnica
Jastrz¹b £osoœnica – Pomorzanin II Nowogard
14.04. (niedziela)
Ba³tyk Miêdzywodzie – Zieloni Wyszobór
Huragan Wierzchos³aw – Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Pomorzanin II Przybiernów – Znicz Wysoka Kam.
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Zapiski z pamiêci (cz. 42)

Zwyciêskie logo

(RESKO). Jest ju¿ logo obchodów 725-lecia nadania praw miejskich Resku. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Ewa Simonowicz-WoŸniewicz.
Komisja konkursowa powo³ana
w celu dokonania wyboru projektu
graficznego logo obchodów 725lecia nadania praw miejskich Resku

oceni³a zgodnoœæ projektów z tematyk¹ oraz celem konkursu, walory
artystyczne i estetykê prac. Spoœród
18 projektów wy³oni³a zwyciêski
projekt pani Ewy SimonowiczWoŸniewicz, przyznaj¹c nagrodê w
wysokoœci 500 z³. Nagroda zostanie
wrêczona podczas uroczystej sesji
w dniu 22 czerwca 2013 r.
M

Galeria tygodnika
Chrzest œw. Kai

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

Uk³adanie drewna
W drewutni jest jeszcze sporo
drewna, ale wujek mówi, ¿e na ca³¹
zimê nie starczy. Nawet ca³a drewutnia to za ma³o. Czêœæ drewna
bêdzie u³o¿ona na jednej ze œcian
domu. Bêdzie to zapas w razie czego. Pytam siê, co to w razie czego
znaczy. No, wtedy gdy zasypie
œniegiem podwórko i trudno bêdzie
nosiæ drewno do domu. Wtedy s¹
bardziej wa¿ne prace, takie jak nakarmienie zwierz¹t i ptaków domowych. Pytam siê, a co to za trudnoœæ? Ano nic, tylko trzeba wszêdzie siê przekopaæ w nieraz ponad
metrowym œniegu.
Wujek szczególn¹ uwagê próbowa³ mi zwróciæ na to, jak nale¿y
uk³adaæ drewno. Nic w tym, co mi
t³umaczy³, nie widzia³em wa¿nego. Pod koniec dnia przyszed³, popatrzy³ i powiedzia³ - trzeba rozwaliæ i na nowo je tak u³o¿yæ, jak mi
pokazywa³ na pocz¹tku. Wkurzy³
mnie. Pytam siê, co jest nie tak?
Wszystko! To siê samo zawali!
Dotkn¹³em rêk¹ i powiedzia³em,
¿e siê nie zawali. Na drugi dzieñ
sta³o, na trzeci sta³o, po tygodniu
siê zawali³o. Prorok cy cuœ? Okaza³o siê, ¿e mokre drewno, Ÿle u³o¿one, szybciej schnie na zewn¹trz,
przez co siê kurczy. Na jednym
polanie jest to niewidoczne, ale
ca³a œciana drewna, to ju¿ kilkanaœcie centymetrów. Jeœli wczeœniej
tego nie przewidzimy, to drewno
zacznie siê odchylaæ od œciany, by
wkrótce od niej odpaœæ. Moje odpad³o. Tyle godzin na darmo. Od tej
pory zawsze staram siê o tym pamiêtaæ, nawet gdy wiem , ¿e uk³adam je tylko na chwilê, gdy¿ niektóre chwile w naszym ¿yciu potrafi¹ trwaæ wiecznie.
Sianokosy
To ju¿ drugie sianokosy na ³¹ce
za polami, pod £osiñcem. Nas jeszcze nie by³o, gdy wujek skosi³ i
zwióz³ dobre siano na stryszek nad
obor¹ i stajni¹. Tym razem do sianokosów mia³ pomocników. Pomaga³ mój ojciec, mama i my z
bratem. Ale zanim dosz³o do sianokosów, najpierw by³o klepanie kos.
Tych kos do koszenia trawy by³o
kilka. Wujek jeden dzieñ siedzia³
pod daszkiem kuŸni i na „babce”
ca³y dzieñ je klepa³. Próbowa³em
na brze¿ku jednej z kos samemu
poklepaæ, ale wujek zabra³ mi kosê
i powiedzia³, ¿e jak dorosnê, bêdê
móg³ poklepaæ coœ innego, tylko
nie kosê. Widocznie nie nadawa³em siê do tego zajêcia. Kosy rzeczywiœcie by³y ostre, nawet bez
ostrzenia. Ojciec z wujkiem kosili

hektar ³¹ki ca³y dzieñ. My w tym
czasie poszliœmy do lasu na grzyby.
Wracaj¹c dozbieraliœmy na polnej
drodze pieczarek. Po po³udniu
drewnianymi grabiami i drewnianymi wid³ami przerzuciliœmy siano na drug¹ stronê. Z tymi pieczarkami to by³ ca³y cyrk. Wujek nie
chcia³ nam pozwoliæ na ich zjedzenie, mówi¹c, ¿e na pewno s¹ truj¹ce. Mama zrobi³a z pieczarek
smaczn¹ zupê pieczarkow¹. By³a
prawie awantura, ale my nie odpuœciliœmy. Zupa zosta³a zjedzona
tylko przez nas. Wujek z ciotk¹ jej
nie tknêli. Na drugi dzieñ po po³udniu ponownie przewracaliœmy
siano. Tym razem trawa by³a ju¿
mocno podeschniêta. I tak przez
trzy dni. Gdy z trawy zrobi³o siê ju¿
suche siano, zgarnêliœmy je na kupki. Nastêpnego dnia rozpoczêliœmy
zwo¿enie. Jest to wspania³a zabawa. Wujek starannie uk³ada³ siano
na wozie drabiniastym, a my je mu
podawaliœmy drewnianymi wid³ami. Takie wid³y by³y zrobione z
jednego kija. Gdy ju¿ wóz by³ wysoko za³adowany, to wujek i ojciec
po³o¿yli na wierzchu d³ugi dr¹g i
mocno go link¹ z przodu, a z ty³u
³añcuchem, docisnêli do siana. Po
tym ³añcuchu, przy pomocy taty,
wskrobaliœmy siê na siano. Widok
by³ wspania³y. Wujek ca³¹ drogê
prowadzi³ konia id¹c obok wozu.
Najtrudniej by³o przy wjeŸdzie na
podwórko. Musieliœmy po³o¿yæ
siê na sianie podczas przejazdu
przez wrota stodo³y. Siano na drugi
dzieñ zosta³o umieszczone na
stryszku nad obor¹. Pogoda nadal
dopisywa³a. Z wujkiem i tat¹ wybraliœmy siê na drug¹ ³¹kê, gdzie
trawa nie by³a tak ³adna, jak na tej
za polami. £¹ka ta znajduje siê
naprzeciw domu, za torami. Rozci¹ga siê od torów a¿ do lasu, a
w³aœciwie do podmok³ego strumyka. Trawa na tej ³¹ce by³a krótsza,
ros³a kêpkami i by³o w niej du¿o
mchów, bo pod lasem w trawie sta³a woda. Kosiliœmy we trzech. Mi
s³abo sz³o koszenie. Co chwila
wbija³em czubek kosy w kêpkê trawy lub w mech. Pomimo, ¿e trawy
by³o mniej, to koszenie zajê³o nam
dwa dni. Z przewracaniem te¿ nie
by³o wcale tak ³atwo, gdy¿ musieliœmy z podmok³ych miejsc przenosiæ je bli¿ej torów. Po kilku
dniach siano zosta³o zebrane i zwiezione, ale do stodo³y. Jako gorsze
nie nadawa³o siê dla cielaków. Wujek je dodawa³ do siana dawanego
koniowi i krowom, a tak¿e kurom w
zimie i œwiniom. Siana tego by³o
znacznie mniej. Za to jak pachnia³o,
gdy na nim spaliœmy. Cdn.
WP

