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Zmienili stawki za œmieci
segregowane i regulamin
(£OBEZ). Ostatnia
sesja Rady Miejskiej
w £obzie poœwiêcona by³a odpadom
komunalnym. Obni¿ono cenê za œmieci
segregowane, za
niesegregowane –
cena pozosta³a bez
zmian. Dyskusja
by³a d³uga,
nie brakowa³o pytañ
i w¹tpliwoœci.

Œwiatowid
zagra
z Pogoni¹
Szczecin
W Resku
œwiêtowali
725. lecie
miasta
Opieka nocna
z Gryfic

Podziêkowanie
Wszystkim wyborcom, którzy mi zaufali i udzielili poparcia w wyborach do Rady Miejskiej oraz pozosta³ym
mieszkañcom £obza, którzy licznymi wyrazami sympatii
wspierali moj¹ kampaniê wyborcz¹ –
sk³adam serdeczne podziêkowania.
Helena Szwemmer

CMYK

Str
Str.. 2

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 25.6.2013 r.

Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie Szko³¹ Matematycznych Innowacji!

Matematyka wcale nie musi byæ nudna ani trudna!
Przekona³o siê o tym 35 uczniów
z Zespo³u Szkó³ im T. Koœciuszki w
£obzie, którzy wziêli udzia³ w projekcie „Matematyka Innego Wymiaru” (w kraju uczestniczy³o w niej 20
tys. uczniów). Nasza szko³a wprowadzi³a innowacjê pedagogiczn¹, któr¹
wdra¿aliœmy przez 2 lata.
Program opiera³ siê na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, gier
strategicznych, a tak¿e wymianie wiedzy i doœwiadczenia pomiêdzy uczestnikami projektu. Ka¿dy uczeñ uzyska³
dostêp do nowoczesnych materia³ów
dydaktycznych, a tak¿e prywatne
konto na portalu internetowym.
Uczniowie zg³êbiali tajniki wiedzy œcis³ej na zajêciach ko³a matematycznego.
Przekonali siê, ¿e matematyka to nie
tylko zbiór regu³ do wyuczenia siê, ale
tak¿e dostrzeganie regularnoœci, tworzenie modeli, schematów, myœlenie
refleksyjne – tak niezbêdne w codziennym ¿yciu.
Prognozuje siê, ¿e za parê lat w
naszym kraju brakowaæ bêdzie tysiêcy
osób z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym ró¿nych specjalnoœci. Wdro¿ona przez nas innowacja pedagogiczna

nie tylko pozwoli³a na wy³onienie talentów, ale tak¿e rozwinê³a zdolnoœci
matematyczne m³odych ludzi, poszerzy³a ich wiedzê poza „okrojony”
przez ostatnie lata program matematyki. Nasi uczniowie kierowali siê ciekawoœci¹ i ambicj¹. Byli asystentami nauczyciela w czasie przedsiêwziêæ
szkolnym, prezentuj¹cych zastosowania matematyki w ¿yciu (np. w czasie
Tygodnia Zdrowia), promuj¹cych nauki œcis³e (np. w Dniu Otwartym Szko³y). Uczestniczyli w licznych konkursach matematycznych, w tym w LIV
Miêdzyszkolnych Zawodach Matematycznych i Zachodniopomorskim Konkursie Matematycznym WEKTOR
2013, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciñski,obejmuj¹cym materia³ z dzia³u „Rachunek ró¿niczkowy w
funkcji jednej zmiennej”, wykraczaj¹cy
poza program nauczania matematyki w
szkole ponadgimnazjalnej. Jesteœmy z
nich bardzo dumni!
Podsumowaniem projektu by³
udzia³ uczniów w Matematycznych
Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y. W poprzednim roku szkolnym
Izabela Szwaciñska zajê³a drugie miejsce w województwie, a w tym roku

Mateusz Pieñkowski by³ na miejscu
ósmym, Paula Halecka – 11., Marta
Skoniecka – 15. (na 250 uczniów).
Zwieñczeniem naszych dzia³añ jest
przyznanie szkole tytu³u: „Szko³a matematycznych innowacji”, a nauczycielowi prowadz¹cemu tytu³u „Innowacyjny nauczyciel matematyki”.

Gratulujê wszystkim swoim
uczniom i cieszê siê, ¿e s¹ z nich tacy
WSPÓ£CZEŒNI MATEMATYCY.
Miros³awa Parzygnat
Nauczycielka matematyki
w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie

Wycieczka na wyspê Wolin
10 czerwca 2013 roku odby³a siê
wycieczka turystyczno-krajoznawcza
na wyspê Wolin, do Miêdzyzdrojów i
Œwinoujœcia. Uczestniczy³o w niej 44
uczniów klas I-IV oraz 3 opiekunów (p.
Zofia Ungerman, Ma³gorzata Chilakowska, Maja Sugier-Myd³o) ze Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim. Wyjazd zorganizowa³a p. El¿bieta Bobryk, która by³a kierownikiem
wycieczki. Wycieczkê wspó³organizowano z R3B.PL KLUB PODRÓ¯NIKA, a pilotowa³ nam p. Ireneusz Bejger.
G³ównymi celami wyjazdu by³y:
bli¿sze poznanie naszego regionu Pomorza Zachodniego, jego œrodowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz
integracja uczniów.
Pierwszym docelowym punktem
wyjazdu by³ zlokalizowany we wsi
Lubin punkt widokowy o nazwie „Zielonka”. Podziwialiœmy rozleg³¹, bardzo
malownicz¹ panoramê czêœci Zalewu
Szczeciñskiego wraz z rozlewiskami
wstecznej Delty Œwiny i wodami jeziora Wicko Wielkie.
Nastêpnym punktem by³o Jezioro
Turkusowe w Wapnicy, po³o¿onej ok.
7 km od Miêdzyzdrojów, na terenie
Woliñskiego Parku Narodowego. Jest to
jezioro sztuczne, utworzone w miejscu
by³ej kopalni kredy, st¹d niezwyk³a
barwa jego wody.
PóŸniej pojechaliœmy do Miêdzyzdrojów, gdzie uczniowie zwiedzali Gabinet Figur Woskowych. Znajduje siê
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tutaj prawie 100 figur woskowych
przedstawiaj¹cych naturalnej wielkoœci
osoby znane z ¿ycia publicznego, np.
polityków, gwiazdy kina, muzyki i
sportu, postacie z filmów i bajek.
Oczywiœcie musieliœmy wejœæ na molo
i pla¿ê. Niektórzy uczniowie musieli
sprawdziæ stopami temperaturê wody
morskiej. Mimo, ¿e jeszcze nie ma sezonu letniego, na pla¿y by³o wielu spaceruj¹cych i opalaj¹cych siê turystów.
Nastêpnie przeszliœmy Promenad¹
Gwiazd, gdzie ka¿dy móg³ porównaæ
w³asne d³onie z odciskami d³oni najwiêkszych gwiazd polskiego kina.
Po obiedzie udaliœmy siê do Œwinoujœcia, gdzie zwiedziliœmy Fort Gerharda, który jest jednym z niewielu w
Europie ¿ywych muzeów, gdzie turyœci
mog¹ na chwilê przenieœæ siê w czasie i
na w³asnej skórze poczuæ smak wojsko-

wej s³u¿by. Zwiedzanie Fortu mia³o
formê przyspieszonego przeszkolenia
wojskowego. Zwiedzaliœmy fortecê
pod opiek¹ „pod³ego” i oczywiœcie
umundurowanego pruskiego ¿o³daka.
W czasie marszu po terenie i wnêtrzach
Fortu poznaliœmy jego historiê, przechodz¹c jednoczeœnie kilka prób, które
sprawdza³y, czy nadajemy siê do wojskowej s³u¿by! By³y próby odwagi,
ciemnoœci, musztry i... pasowanie na
¿o³nierza oraz wystrza³ z armaty.
Ostatnim punktem wycieczki by³
rejs przepraw¹ promow¹ Œwinoujœcie Warszów promem Bielik.
Mam nadziejê, ¿e dziêki uczestnictwu w tej wycieczce wzroœnie zainteresowanie naszych uczniów alternatywnymi formami wypoczynku, szczególnie turystyk¹ krajoznawcz¹.
El¿bieta Bobryk
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Dozór i zakaz
zbli¿ania siê
za znêcanie
nad ¿on¹
38.letni mieszkaniec powiatu
³obeskiego za znêcanie siê psychiczne i fizyczne nad swoj¹ ¿on¹
dosta³ dozór i zakaz zbli¿ania siê.
Za czyn ten grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
Na pocz¹tku tego tygodnia,
mundurowi podczas jednej z interwencji domowych, zatrzymali do
wytrzeŸwienia 38. letniego mê¿czyznê, który bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, wszcz¹³ awanturê w mieszkaniu. Zatrzymany znany by³ funkcjonariuszom z wczeœniejszych interwencji domowych. Mieszkaniec

powiatu ³obeskiego w czterech œcianach ubli¿a³, szarpa³, kontrolowa³,
stosowa³ przemoc, a tak¿e ogranicza³
kontakt z innymi osobami. Zgromadzony przez policjantów materia³
dowodowy pozwoli³ na przedstawienie mê¿czyŸnie zarzutu psychicznego i fizycznego znêcania siê nad
rodzin¹.
19 czerwca Prokurator Rejonowy
zastosowa³ wobec podejrzanego
œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru Policji, a tak¿e zakazu zbli¿ania siê do ¿ony.O dalszym losie tego
mê¿czyzny zadecyduje s¹d. (kp)

116 dodatków
mieszkaniowych
(£OBEZ). W maju M-GOPS w
£obzie wyda³ 116 decyzji przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla
najemców lokali komunalnych i
socjalnych, ³¹cznie na kwotê
19.060 z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w maju weryfikacji 20
wniosków o przydzia³ mieszkania
oraz przed³u¿enie umów o najem
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mieszkania: (10 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 9 wniosków
skierowano do uzupe³nienia).
Dla dzier¿awców lokali u¿ytkowych wystawiono 21 faktur VAT.
Zawarto 6 kolejnych ugód na sp³atê
zad³u¿enia czynszowego oraz umorzono najemcy zaleg³y czynsz za lokal mieszkalny.
op

Sesja
absolutoryjna
w £obzie
(£OBEZ). 26 czerwca o godz.
14.00 w sali nr 21 Urzêdu Miejskiego w £obzie bêdzie siê sesja Rady
Miejskiej.
Na pocz¹tku sesji zostanie rozpatrzone sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy za 2012 rok oraz wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza £obza.
Przewidziana jest równie¿ dyskusja nad sprawozdaniem finansowym
i sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za 2012 rok wraz z informacj¹ o
stanie mienia komunalnego oraz
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i sta³ych komisji
Rady dotycz¹ce sprawozdañ. W
nastêpnej kolejnoœci radni bêd¹ g³osowaæ nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu Gminy
£obez za 2012 rok. Po dyskusji nad
wnioskiem Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia Burmistrzowi
£obza absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2012 rok oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i sta³ych komisji
Rady dotycz¹ce wniosku Komisji
Rewizyjnej radni bêd¹ g³osowaæ
nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi £obza.
Burmistrz £obza przedstawi
sprawozdanie dotycz¹ce wysoko-

œci i rodzaju udzielonych ulg na koniec ubieg³ego roku.
W nastêpnej czêœci sesji radni
bêd¹ glosowaæ nad uchwa³ami w
sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez
na rok 2013, okreœlenia wymagañ,
jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzêtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierz¹t, a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich czêœci,
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/7/10
Rady Miejskiej w £obzie z dnia 30
grudnia 2010r. W sprawie ustalenia
czasu bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego
na realizacjê programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim im. Krasnala Ha³aba³y w
£obzie oraz okreœlenia wysokoœci
op³at za œwiadczenia przekraczaj¹ce
bezp³atne zajêcia w zakresie realizacji podstawy programowej udzielane przez przedszkole, zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy £obez.
Pod koniec sesji zaplanowano
czas na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców
oraz odpowiedzi na nie.
op

Opieka nocna z Gryfic

OG£OSZENIE

Burmistrz £obza
zaprasza
wszystkich mieszkañców £obza
na spotkanie w sprawie ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (op³ata œmieciowa), z udzia³em
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych
sp. z o.o. z siedzib¹ w £obzie.
Spotkanie odbêdzie siê dnia 27 czerwca
2013 r. o godzinie 18.00 w hali sportowowidowiskowej w £obzie przy ul. Orzeszkowej 7.
Burmistrz £obza

(£OBEZ – powiat). 18 kwietnia
NZOZAna-Lek ze Œwidwina wypowiedzia³ NFZ umowê na udzielanie
œwiadczeñ nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej z zachowaniem
trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia. Umowa koñczy siê 31
lipca.
Od 1 sierpnia œwiadczeñ nocnej i
œwi¹tecznej opieki zdrowotnej na
obszarze zabezpieczenia dla gmin:

£obez, Dobra, Radowo Ma³e, Resko
i Wêgorzewo udzielaæ bêdzie SPZZOZ Gryfice. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 20 czerwca. Kontrakt obejmuje okres do koñca bie¿¹cego roku. Jesieni¹ zostanie og³oszony kolejny konkurs, tym razem
ju¿ na pe³ny trzyletni okres kontraktowania.
Opieka nocna bêdzie œwiadczona przez SPZZOZ w Gryficach w starej przychodni.
MM

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ

FIRMA ZATRUDNI

- kierowcê kat. C + E
- kierowcê ci¹gnika rolniczego
- pilarzy
- betoniarzy
- oraz innych pracowników

- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH

tel. 91/3971951, 509 288 386,
509 288 387

tel. 509 288 387, 509 288 386

- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY
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Sesja
absolutoryjna
(WÊGORZYNO). W
najbli¿sz¹ œrodê 28
czerwca odbêdzie
siê tu sesja Rady
Miejskiej. Jej otwarcie zaplanowano
na godz. 14.00.
Sesja rozpocznie siê interpelacjami, wnioskami i zapytaniami radnych. W nastêpnej czêœci zostanie
przedstawiona informacja o stanie
bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na terenie gminy Wêgorzyno za
ubieg³y rok. Podczas sesji zostanie
równie¿ przedstawiona ocena stanu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz skutecznoœci dzia³ania
policji na terenie gminy Wêgorzyno.
Równie¿ stra¿ miejska przedstawi
sprawozdanie dotycz¹ce wspó³pracy z policj¹. Kolejne sprawozdanie
przedstawi Miejska Biblioteka Publiczna, równie¿ za rok ubieg³y.

CMYK

Na koñcu bloku informacji burmistrz przedstawi sprawozdanie ze
swoich dzia³añ podjêtych miêdzy
sesjami.,
W kolejnej czêœci sesji zaplanowano uchwa³y w sprawie: kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli szkó³ i przedszkola oraz
sposobu podzia³u œrodków na te
nagrody, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Wêgorzyno,
zmiany bud¿etu gminy na rok 2013.
W kolejnej czêœci zostanie rozpatrzone sprawozdanie burmistrza
Wêgorzyna z wykonania bud¿etu
gminy za rok ubieg³y i podjêcie w tej
sprawie stosownej uchwa³y. Kolejna uchwa³a, nad któr¹ radni bêd¹
g³osowaæ, dotyczy udzielenia b¹dŸ
nie absolutorium dla burmistrz Wêgorzyna.
Pod koniec sesji zaplanowano
odpowiedzi na wnioski i zapytania
oraz interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach, nastêpny punkt
przewiduje wolne wnioski i komunikaty.
op
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Pomost dla BrzeŸniaka
(WÊGORZYNO).Gminaplanuje wykonanie dêbowego pomostu o
d³ugoœci 25 m na jeziorze BrzeŸniak dla mieszkañców so³ectwa. Ma
byæ równie¿ wykonane miejsce rekreacyjne przy jeziorze.
W wiêkszoœci teren rekreacyjny
nad jeziorem BrzeŸniak ma pozostaæ
trawiasty, jedynie przy samym jego
brzegu ma byæ piach. Nad jeziorem,
oko³o pó³ metra od lustra wody, ma
powstaæ pomost z drewna dêbowego. Taka odleg³oœæ pomostu od lustra wody umo¿liwi swobodne zej-

œcie do wody i dop³yniecie bezpoœrednio do niego pontonem i kajakiem. D³ugoœæ pomostu ma wynosiæ
25 metrów, szerokoœæ dwa metry.
Sam pomost ma mieæ kszta³t odwróconej litery L.
Firma, która podejmie siê wykonania zadania, bêdzie mia³a 2 miesi¹ce na realizacjê. Miejsce, gdzie ma
powstaæ teren rekreacyjny obejmie
³¹cznie oko³o 400 m.kw.
Wokó³ jeziora znajduj¹ siê tereny
leœne. Na jeziorze nie mog¹ p³ywaæ
³odzie motorowe ze wzglêdu na obszar „Natura 2000”.
op
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RESKO

Œwiêtowali 725. lecie miasta

(RESKO). W minion¹ sobotê
miasto œwiêtowa³o 725 lat grodu nad
Reg¹. W uroczystoœciach uczestniczyli m.in. goœcie z Brazylii – potomkowie mieszkañców Regenwalde, którzy wyjechali z Pomorza pod
koniec XIX wieku.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
msz¹ intencyjn¹ w Sanktuarium
Matki Boskiej Reskiej z okazji jubileuszu 725-lecia Reska.
Z koœcio³a udano siê do hali
sportowej, gdzie odby³ siê polonez
w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjalnej i wystêp chóru z Centrum Kultury w Resku. Równie¿ w hali sportowej odby³a siê uroczysta sesja Rady
Miejskiej, podczas której nadano
tytu³ honorowych mieszkañców
Reska Wanderowi Weege, Helenie
Dudkiewicz, Adamowi Szatkowskiemu, ks. Tadeuszowi Uszkiewiczowi
oraz Janowi Muszyñskiemu. Przypominamy, ¿e uchwa³ê w tej sprawie
radni podjêli 29 maja. Podczas sesji
odczytano d³ugie uzasadnienia do
wyboru osób, którym przyznano tak
zaszczytne miano. Wszak wœród
reszczan nie brakuje ludzi, którzy
pracowali na rzecz miasta.
Podczas sesji nie zabrak³o równie¿ programu artystycznego w
wykonaniu reskiej m³odzie¿y. Nastêpnie odby³a siê konferencja i prezentacja multimedialna „Historia
Reska”, podczas której zgromadzeni
mieszkañcy Reska i okolic mieli okazjê zapoznaæ siê z histori¹ grodu nad
Reg¹. Ci, którzy nie byli obecni na
konferencji mogli skorzystaæ z inscenizacji historycznej pt. „¯ycie
mieszkañców Reska”, która mia³a
miejsce w parku oko³o pó³nocy. Rozpoczêcie bowiem przeci¹gnê³o siê
trochê w czasie. Licznie zgromadzona publicznoœæ czeka³a jednak cierpliwie na wykonawców. Ogromne
wra¿enie, szczególnie na najm³od-

szych zrobi³y konie bior¹ce udzia³ w
przedstawieniu. Starsi z kolei podziwiali najm³odszych, kilkuletnich
uczestników przedstawienia, którzy
mimo póŸnej pory wspaniale odgrywali swoje role. Wspania³a pogoda,
bezchmurne niebo i dobre humory
towarzyszy³y obchodom. Za scen¹,
któr¹ by³ plac przed grodziskiem,
ustawione by³y stoiska, na których
mo¿na by³o kupiæ coœ do jedzenia.
W trakcie inscenizacji nikt jednak
nie odchodzi³ od wyznaczonej linii i
pilnie ogl¹da³ reskie dzieci i m³odzie¿. Po inscenizacji by³ oczekiwany, szczególnie przez dzieci, pokaz
sztucznych ogni.
Nim jednak rozpoczê³a siê inscenizacja, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
z P³otów zaprezentowa³a musztrê paradn¹. Poprowadzi³a ona korowód z
gimnazjum do ratusza, gdzie odbywa³y siê dalsze uroczystoœci. Dopiero st¹d uczestnicy obchodów przeszli do parku, gdzie czeka³y kolejne
atrakcje: program artystyczny, koncerty zespo³ów, wystêpy dzieci i
m³odzie¿y.
Do Reska na obchody przyjecha³o bardzo du¿o ludzi spoza gminy i powiatu w³aœnie dlatego, ¿e s³yszeli, ¿e tutaj ludzie potrafi¹ siê piêknie bawiæ i nikt, kto przyby³, nie ¿a³owa³, bo reszczanie kolejny raz pokazali, jak siê bawiæ i œwiêtowaæ. MM
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Zmienili stawki za œmieci segregowane
(£OBEZ). Ostatnia sesja
Rady Miejskiej w £obzie
poœwiêcona by³a
odpadom komunalnym.
Obni¿ono cenê za
œmieci segregowane, za
niesegregowane – cena
pozosta³a bez zmian.
Dyskusja by³a d³uga,
nie brakowa³o pytañ
i w¹tpliwoœci.
Radni podjêli uchwa³ê, zgodnie z
któr¹ op³ata za œmieci segregowane
bêdzie wynosi³a 11,50 z³, ale dopiero
najwczeœniej od sierpnia, w lipcu za
œmieci segregowane bêdzie obowi¹zywa³a op³ata 14,06 z³ od osoby.
Op³ata za œmieci niesegregowane
zostanie jedynie zaokr¹glona z 21,09
z³ do 21 z³. Dodatkowo rodziny wieloosobowe powy¿ej czterech osób
w rodzinie bêd¹ ponosiæ op³aty zrycza³towane – 105 z³ za œmieci niesegregowane oraz 52 z³ za œmieci segregowane. Rodzin wielodzietnych w
gminie jest prawie 300. Termin wprowadzenia ni¿szych op³at bêdzie uzale¿niony od ukazania siê uchwa³y w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Zmiany w regulaminie
Zmiany nast¹pi³y równie¿ w regulaminie, na wczeœniejsze wnioski
przedsiêbiorców. Ka¿da zmiana
podlega opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W regulaminie by³ zapis, ¿e w³aœciciele sklepów
pozosta³ych bêd¹ p³aciæ za 10 litrów
za ka¿de 10 m.kw. powierzchni ca³kowitej. Zapis ten zmieniono na koniecznoœæ op³aty za powierzchniê
sprzeda¿y. Jeœli powierzchnia sprze-

da¿y wynosi do 100 m.kw. wówczas
op³ata naliczana jest za ka¿de 10
m.kw. po 10 litrów. Jeœli powierzchnia sprzeda¿y wynosi powy¿ej 100
m.kw., wówczas 10 litrów naliczane
jest od ka¿dych 50 m.kw. Zmiana dotyczy równie¿ gabinetów lekarskich
– by³o po 1 litrze od pacjenta. Przychodnie obecnie bêd¹ p³aciæ za 0.25
litra za pacjenta, natomiast gabinety
lekarskie – 1 litr. Zak³ady rzemieœlnicze, produkcyjne, urzêdy, hurtownie
zatrudniaj¹ce do 200 osób bêd¹ p³aciæ za 10 litrów od jednego pracownika, natomiast zatrudniaj¹ce powy¿ej 200 osób – za 5 litrów.
Za co p³acimy w œmieciach
W obecnym systemie gospodarki odpadami p³acimy za: odbiór,
transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, utworzenie i prowadzenie PSZOK, likwidacjê dzikich wysypisk œmieci, wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki i worki s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w
odpowiednim stanie porz¹dkowym i
technicznym, obs³ugê administracyjn¹ gospodarki odpadami. Jeœli z
gospodarki odpadami zostan¹ pieni¹dze, z tych funduszy maj¹ zostaæ
zakupione i rozstawione pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów na
terenie gminy.
PSZOK
W stawkach za œmieci jest koszt
budowy punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. PSZOK
bêdzie budowany w pierwszym roku
funkcjonowania ustawy. Docelowo,
nim nie zostanie wybudowany w
£obzie za oczyszczalni¹, funkcje tê
bêdzie spe³nia³ plac w Prusinowie.
W tym roku gmina chce wykonaæ
jedynie ogrodzenie placu za oczyszczalni¹, pozosta³e prace w roku przysz³ym. Kolejny przetarg na odbiór i
obs³ugê odpadów komunalnych nie
bêdzie zawiera³ ju¿ stawki budowy
PSZOK-u.
PSZOK bêdzie ogrodzony, oko³o
1000 m.kw., z doprowadzon¹ kanalizacj¹ i wod¹ oraz z pojemnikami na
odpady segregowane.
Kolejne deklaracje?
Jeszcze do koñca nie sp³ynê³y
pierwsze deklaracje, a ju¿ s¹ pytania,
czy nie bêd¹ potrzebne nastêpne –
zmieni³a siê bowiem cena za œmieci,
a wszak mieszkañcy gminy deklarowali wysokoœæ op³aty, a nie sposób
segregowania.
- Zgodnie z ustaw¹ deklaracje
sk³ada siê wówczas, gdy nast¹pi
zmiana danych, a nie stawek. Wed³ug nas cena to nie s¹ dane podat-

nika, ale co prawnik to inna opinia. Ja
sobie nie wyobra¿am, ¿eby teraz
jeszcze raz sk³adaæ deklaracje. Póki
co, my nie wzywamy – powiedzia³
wiceburmistrz Ireneusz Kabat
Dlaczego taka ró¿nica cen
Radni dopytywali równie¿, czy
konieczna jest tak spora ró¿nica
pomiêdzy œmieciami segregowanymi a niesegregowanymi. Optowano,
by je obni¿yæ.
- Ró¿nica pomiêdzy selektywnymi œmieciami a nieselektywnymi jest
bardzo du¿a, przy 10 osobach to 500
z³. Powiem szczerze, ¿e ludzie mieszkaj¹cy w blokach nie bêd¹ w stanie
oddawaæ œmieci selektywnie, nie
bêdzie takiej mo¿liwoœci. Mamy
wspólne œmietniki dla czterech-szeœciu bloków. Mieszkañcy bloków
nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci p³aciæ za
œmieci segregowane, bo zawsze ktoœ
wrzuci œmieci niesegregowane i ca³oœæ bêdzie liczona jako œmieci niesegregowane. To jest niemo¿liwe,
my jesteœmy skazani na œmieci nie-

segregowane. W tym momencie ludzie, którzy dŸwigaj¹ ca³y ciê¿ar w
tym mieœcie, s¹ najbardziej pokrzywdzeni, bo maj¹ po 21 z³ od osoby.
Rozrzut jest zbyt wielki – powiedzia³
radny Janusz Skrobiñski.
Burmistrzowie t³umaczyli, ¿e to
jest koniecznoœæ, aby zmusiæ ludzi
do segregacji. Jeœli gmina nie bêdzie
oddawaæ œmieci segregowanych,
wówczas Wojewódzki Inspektor
Ochrony Œrodkownika narzuci karê
na gminê. Bêd¹ j¹ musieli ponieœæ
wszyscy, bo zostanie wliczona w
cenê œmieci. Tu równie¿ objawia siê
zasada odpowiedzialnoœci zbiorowej, bowiem karê ponios¹ nie ci,
dziêki którym mia³aby byæ na³o¿ona.
Wiceburmistrz doda³, ¿e gminy, które ma³o zró¿nicowa³y ceny pomiêdzy
œmieciami niesegregowanymi a segregowanymi dosta³y 70 proc. deklaracji na œmieci niesegregowane.
- WIOŒ na³o¿y karê, któr¹ gmina
bêdzie musia³a zap³aciæ i nastêpnym
razie bêdziemy musieli przerzuciæ j¹
na mieszkañców, czyli na wszystkich
- t³umaczyli. W³odarze uspokoili jednak, ¿e trzy pierwsze miesi¹ce poœwiêcone bêd¹ na edukacjê i gmina nie
bêdzie karaæ.
Obaw nie ukrywa³ równie¿
prezes PUK Kazimierz Dzie¿ak
- WyobraŸcie sobie, ¿e od stu
ludzi mo¿emy zebraæ segregowane,
a ostatni nieposegreguje i to
wszystko jest do wyrzucenia. To, ¿e
do wyrzucenia to pó³ biedy, ale utylizacja odpadów zmieszanych kosztuje 100 proc. wiêcej, a nawet 200,
ani¿eli tych selekcjonowanych, a
wiêc ryzyko z naszej stromy jest
bardzo du¿e – powiedzia³ prezes.
Dlaczego nie ma jeszcze
zasieków
Uczestnicy sesji wskazywali, ¿e
przy blokach spó³dzielczych i
wspólnotach nie ma zasieków, w któ-

i regulamin
rych mia³yby staæ kub³y na œmieci
segregowane. W obecnych zasiekach kub³y zwyczajnie nie zmieszcz¹
siê, tym bardziej, ¿e w niektórych
sytuacjach jest jeden zasiek na
szeœæ bloków. Burmistrzowie t³umaczyli, ¿e to kwestia zarz¹dców i zarz¹du spó³dzielni, a tych wybieraj¹
mieszkañcy budynków. Powinno
byæ – jeden zasiek na jeden blok.
Procedura postawienia nowych jest
szybka i tania, a gmina chêtnie oddaje grunty w dzier¿awê pod zasieki –
trzeba tylko zg³osiæ siê do gminy. Na
razie zg³oszeñ by³o niewiele, a zainteresowanie ze strony zarz¹dców i
spó³dzielni jest niewielkie.
Windykacja
Urzêdy skarbowe odrzuci³y j¹ od
siebie, ustawodawca przerzuci³ j¹ na
gminy. Czyli tak naprawdê magistraty stan¹ siê urzêdem skarbowym,
jeœli chodzi o op³atê za œmieci.
- Tak naprawdê zostaniemy komornikami, jeœli chodzi o œmieci.
Spodziewam siê 100 proc. p³atnoœci.
Œci¹galnoœæ podatku od nieruchomoœci wynosi 95 proc. My w swoich
wyliczeniach za³o¿yliœmy 90 proc. Im
wiêcej ludzi zap³aci, tym stawka
mo¿e byæ ni¿sza. Rodziny najubo¿sze mog¹ skorzystaæ z dodatków
mieszkaniowych, bo op³ata za œmieci te¿ jest podstaw¹ do œwiadczeñ –
powiedzia³ wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
Prawo mo¿na zmieniæ?
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
zwróci³ uwagê, ¿e stawki op³at za
œmieci oraz regulamin to prawo miejscowe i stawki za œmieci radni mog¹
zmieniæ. Uspokaja³ te¿, ¿e s¹ trzy miesi¹ce na to, aby wszyscy przyzwyczaili siê do „pewnych rzeczy, poznali materiê, której nikt z nas tak
naprawdê nie zna”. Jednak przy pro-
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pozycji zmian stawek dla mieszkañców oraz regulaminu dla przedsiêbiorców okaza³o siê, ¿e nie ma takiej
opcji, w ka¿dym razie obecnie.
P³acili za œmieci 3 tys. z³
teraz – 6.600 z³
Prezes zarz¹du Zak³adów Naprawczych i Mechanizacji Rolnictwa S.A. w £obzie Zygmunt Jêdrzejczyk zauwa¿y³, ¿e przez piêæ lat zak³ad produkowa³ œrednio 30 m
szeœc., w tej chwili natomiast wyliczono, ¿e ma p³aciæ za 40 m szeœc.
Zgodzi³ siê z koniecznoœci¹ wzrostu
stawek za œmieci, ale nie ze wzrostem
œmieci wytwarzanych, tym bardziej,
¿e dla Bo-De (zak³ad zatrudniaj¹cy
powy¿ej 200 osób) policzono po 5
litrów od pracownika, gdy dla pozosta³ych zak³adów po 10 litrów.
- W tej chwili moje koszty nie
przekracza³y 3 tys. z³. Wed³ug wyliczeñ bêdê p³aciæ 6.600 z³. Nie wiem
czy tutaj wskaŸnik 10 litrów na pracownika tygodniowo jest nieodpowiedni. Moja firma jest zak³adem
produkcyjnym, jest to zak³ad przemys³owy, który nie posiada opakowañ, chcia³bym zaapelowaæ, aby
by³o to realne do rzeczywistoœci. W
tej chwili to zosta³o zachwiane i to
bardzo. Raz – doœæ wysoko posz³y
stawki o oko³o 70 procent, ale i o 1/
3 wzros³a iloœæ œmieci – powiedzia³
prezes.
Ustawa nie nakazuje obs³ugi firm
przez gminê, przedsiêbiorcy mog¹
podpisywaæ umowy bezpoœrednio z
firm¹ wywo¿¹c¹ œmieci. £obez nie
skorzysta³ z tej mo¿liwoœci, dlatego,
¿e czêœæ zak³adów nie mia³a podpisanej umowy na wywóz odpadów. Tym
samym uogólnienie wielkoœci produkowanych œmieci przez dane zak³ady, a zamieszczone w regulaminie, s¹ krzywdz¹ce dla jednych, dla
innych – z korzyœci¹.
MM

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy zas³u¿onego pracownika
Starostwa Powiatowego w £obzie

Pani¹
Jadwigê Brzozowsk¹
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹

Rodzinie
Starosta, cz³onkowie Zarz¹du Powiatu oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego w £obzie

Na remonty ponad
23 tys. z³

(£OBEZ). W maju w ramach
nadzoru nad utrzymaniem lokali
komunalnych i poprawy stanu technicznego
magistrat
wyda³
23.441,23 z³.
W ramach prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹ca), zakup
materia³ów i narzêdzi w £obzie przy
ul.: Komuny Paryskiej, Niepodleg³oœci, Kraszewskiego, w Suliszewicach, Grabowwie, Wysiedlu i Poradzu wydano 7901,04 z³. Za wymianê 11 okien w budynku w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci wydano
5000 z³.
Za prace elektryczne (awarie) w
£obzie przy ul.: Budowlanej, Komuny Paryskiej, Kraszewskiego -206 z³.

Z kolei za roboty hydrauliczne
(awarie), zakupy: £obzie przy ul.:
Szkolnej, Niepodleg³oœci, Budowlanej, Wêgorzyñskiej, Kraszewskiego
oraz w Wysiedlu, Worowie zap³acono 4.978,70 z³.
Us³ugi kominiarskie z kolei w
£obzie przy ul. Kolejowej (udro¿nienie przewodów kominowych) kosztowa³y 194,40 z³.
Roboty zduñskie w £obzie przy
ul. Kraszewskiego (przestawienie
pieca) to koszt 1835,46 z³, natomiast w £obzie przy ul. Podgórnej,
równie¿ przestawienie pieca 1981,08 z³.
Za wywóz odpadów komunalnych w £obzie przy. ul. Kom. Paryskiej gmina zap³aci³a 1.344,06 z³. op

Serdeczne podziêkowania
krewnym, s¹siadom, kolegom,
znajomym oraz wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w uroczystoœci pogrzebowej

œ.p.
Zenona Kaliñskiego
sk³adaj¹ ¿ona z rodzin¹
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Nasi mieszkañcy...

Helena Dutkiewicz - najstarsza
mieszkanka urodzona w Resku
Helena Dutkiewicz jest najstarsz¹ mieszkank¹ urodzon¹ w Resku - dawnym Regenwalde. Urodzi³a
siê 11 wrzeœnia 1924 roku w domu
rodzinnym przy ulicy Rynek 15, dawniej Am Markt. Wszystkie lata swojego ¿ycia spêdzi³a w Resku, jak
mówi, najpiêkniejszym miasteczku
na Pomorzu. W 1945 roku wysz³a za
m¹¿ za Polaka. Ich wielka mi³oœæ
pokona³a wiele granic - polityczn¹,
narodow¹ i kulturow¹. Mimo trudnych chwil w ¿yciu, nigdy nie traci³a
szacunku i ufnoœci do ludzi. Dzisiaj
uwa¿a, ¿e dobrze postapi³a.
Moje ukochane Resko,
dawne Regenwalde…
Ma³e miasteczko Regenwalde na
Œrodkowym Pomorzu, mi³e i czyste to jest moja Ojczyzna. Tutaj siê urodzi³am i prze¿y³am 88 lat. Nie ma na
œwiecie drugiego takiego piêknego
miejsca.
Z moich najwczeœniejszych
wspomnieñ pamiêtam, ¿e Resko
by³o bardzo czystym miastem, nigdzie nie le¿a³y œmieci i papierki. Na
rynku i na ulicach sta³y kosze, a ka¿de dziecko wiedzia³o, do czego one
s³u¿¹. Resko by³o piêknie ukwiecone. Uroku dodawa³y kwiaty, krzewy
i drzewa w ogródkach przed domami.
Moi rodzice - Meta i Wilhelm Voigt byli porz¹dni i pracowici. Podarowali mnie i moim starszym siostrom
Gertrudzie i Hildegardzie oraz m³odszemu bratu Wilhelmowi cudowne
dzieciñstwo. Za to jestem im
wdziêczna.
W wieku 6 lat posz³am do Szko³y Podstawowej im. Bismarcka (ul.
Wojska Polskiego). Obecnie równie¿ mieœci siê tu szko³a. Przez 4 lata
naucza³ nas jeden nauczyciel pan
Pagel - bardzo oddany dzieciom i
swojej pracy pedagogicznej. Uczy³
nas pisaæ gotykiem, czytaæ, liczyæ i
wiedzy o regionie - œrodowisku przyrodniczym. Mi³o wspominam wycieczki klasowe z nauczycielem po
okolicy. Poznawaliœmy nazwy roœlin, zió³, obserwowaliœmy owady i
ptaki. Wêdruj¹c, œpiewaliœmy piosenki, które pamiêtam do dziœ. Nasz
nauczyciel by³ wspania³y i bardzo
lubiany przez dzieci. Dodam, ¿e by³
ojcem mojej najbli¿szej przyjació³ki Gunhild, z któr¹ nadal serdecznie siê
przyjaŸniê. W szkole podstawowej
zajêcia sportowe i gimnastykê prowadzi³a z nami pani nauczycielka, z
któr¹ chêtnie æwiczy³yœmy i gra³yœmy w ró¿ne gry sportowe.

Po lekcjach szkolnych trochê
pomaga³am mamie w kuchni. Jednak
najwa¿niejszym zajêciem by³o odrabianie zadañ domowych, potem
mog³am bawiæ siê z kole¿ank¹ na
placu zabaw w ogrodzie. Niedzielne
popo³udnia spêdzaliœmy wspólnie
ca³¹ rodzin¹. Latem z rodzicami chodziliœmy na k¹pielisko nad rzekê
Regê. Rodzice nauczyli nas p³ywaæ.
Nasz tata bardzo dobrze p³ywa³,
dodawa³ nam, dzieciom, odwagi i
pod jego opiek¹ czuliœmy siê bezpiecznie, nie baliœmy siê wody. Tak
zaczê³a siê moja przygoda z p³ywaniem i trwa do dzisiaj. W wodzie czuje siê jak ryba i jestem szczêœliwa.
Zim¹ na rozlewisku Regi w parku
urz¹dzaliœmy œlizgawkê i jeŸdziliœmy
na ³y¿wach. Pamiêtam srogi zakaz rodziców, ¿e nam dzieciom absolutnie
nie wolno wchodziæ na zamarzniêt¹
rzekê. Przestrzegaliœmy tego zakazu.
Najwspanialsze by³y niedziele, kiedy tato zaprzêga³ bryczkê i ca³¹ rodzin¹ jechaliœmy na wycieczkê „w
zielone” (piknik) do £agiewnik nad
Regê lub nad jezioro do Dobrzycy.
Mama rozk³ada³a na trawie du¿y
obrus, z koszy wyk³ada³a smako³yki
i rozpoczyna³a siê biesiada. Czêsto
towarzyszyli nam krewni i znajomi.
PóŸniej, kiedy rodzice kupili samochód, jeŸdziliœmy nad morze do Rewala oraz Mrze¿yna.
Moi rodzice mieli masarniê i sklep
miêsny w rynku. Zim¹, po zamkniêciu sklepu, tato urz¹dza³ nam zabawy w salonie. Graliœmy w gry planszowe - warcaby, halmê, domino i
inne. Czêsto opowiada³ nam historie

Helena Dutkiewicz w 2013 roku
z pierwszej wojny œwiatowej. Rodzeñstwo i ja bardzo lubiliœmy te zimowe wieczory. Nasza mama by³a
bardzo zapracowana od rana do wieczora. Prowadzi³a dom i ogród, opiekowa³a siê czwórk¹ dzieci, pomaga³a
w sklepie, wieczorami szy³a i robi³a
na drutach. Zawsze jednak znalaz³a
czas, aby opowiadaæ nam bajki do
snu.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w wieku 10 lat rozpoczê³am
naukê w 6-letniej Miejskiej Szkole
Œredniej (ob. ul. Monte Cassino).
By³a to jedyna szko³a œrednia w powiecie reskim (Mittelschule). Moje
siostry i brat równie¿ uczêszczali do
tej szko³y. Za nasz¹ edukacjê rodzice
p³acili czesne. Szko³a ta utrzymywana by³a z op³at rodziców i podatków
miejskich. Uczêszcza³y do niej dzieci

urzêdników, kupców i bogatszych
rolników. Uczniowie z okolicy doje¿d¿ali kolej¹ i kolejk¹ w¹skotorow¹. W mojej klasie by³o 12 dziewcz¹t i 16 ch³opców. Ju¿ na pocz¹tku
nauki mocno odczuliœmy ró¿nice w
obowi¹zkach ucznia i stawianych
nam wymaganiach szkolnych. By³y
znacznie wiêksze, ni¿ w szkole podstawowej. Uczyliœmy siê chêtnie i
pilnie, aby rodzicom nie sprawiaæ
przykroœci. Przedmiotów by³o 14. niemiecki, francuski, angielski, historia, geografia, biologia, matematyka, chemia, fizyka, prace rêczne,
³acina do wyboru, religia, chór szkolny i zajêcia sportowe. Najciekawsze
dla mnie by³y zajêcia z literatury i
poezji.
Od 1933 roku w soboty, zamiast
tradycyjnych lekcji, organizowano
uczniom obowi¹zkowe zajêcia sportowo-turystyczne z musztr¹, piesze
i rowerowe wêdrówki po regionie,
zawody sportowe z dyplomami i
nagrodami. Jako dzieci byliœmy zadowoleni, ¿e w tych dniach nie mamy
lekcji.
Po ukoñczeniu szko³y œredniej
rodzice wys³ali mnie do Szko³y Handlowej we Frankfurcie. Przez rok
uczy³am siê prowadzenia domu, pielêgnacji niemowl¹t, podstaw ksiêgowoœci i handlu oraz obycia towarzyskiego.

Na fotografii rodzinnej z 1930 r. Helena druga od lewej

W Resku by³y jeszcze dwie szko³y. Szko³a Zawodowa o kierunku œlusarza daj¹ca ch³opcom pracê w fabryce i warsztatach kolejowych.
Zajêcia odbywa³y siê po po³udniu w
budynku szko³y podstawowej. Do
Szko³y Rolniczej (w budynku daw-

tygodnik ³obeski 25.6.2013 r.

NASI MIESZKAÑCY

Fotografia rodzinna z 1942 r. Helena pierwsza od lewej
nego GS i Banku przy ul. Wojska
Polskiego) uczêszcza³y córki i synowie rolników. Dziewczêta uczy³y siê
prowadzenia gospodarstwa domowego, gotowania, szycia, pielêgnacji zdrowia, uprawy warzyw i hodowli drobiu. Ch³opcy - upraw polowych
i hodowli zwierz¹t w gospodarstwie
rolnym. Na wioskach by³y tylko 4klasowe szko³y powszechne.
Resko mojej m³odoœci by³o miastem o charakterze rolniczo-przemys³owo-rzemieœlniczym. Znajdowa³y
siê tu urzêdy, instytucje publiczne i
kulturalne, magistrat, s¹d powiatowy z aresztem, poczta, hotel, bank,
szpital, apteka, dom pomocy spo³ecznej, stra¿ po¿arna, przedszkole, 4
szko³y, fotograf, sala widowiskowo
-taneczna, koœció³ ewangelicki, synagoga, dwa kina, kawiarnie i restauracje, krêgielnia oraz posterunek policji z dwoma policjantami. Znaczna
liczba ludnoœci mia³a zatrudnienie w
Fabryce Maszyn Rolniczych wybudowanej przez Karla Sprengla, w
warsztatach kolei w¹skotorowych,
w tartakach, gorzelni, mleczarni,
rzeŸni i w m³ynie wodnym. W mieœcie
kwit³ handel. Wokó³ rynku i w przyleg³ych ulicach znajdowa³y siê sklepy z ró¿nymi towarami spo¿ywczymi: pieczywem, wêdlinami, kolonialnymi: z kaw¹, czekolad¹ i przyprawami, tabakowe i przemys³owe: manufaktury tekstylne z odzie¿¹ i obuwiem, sklepy kuœnierskie, meblowe,
sprzêtu gospodarstwa domowego i
rolniczego, ogrodniczy i motoryzacyjny oraz perfumerie, drogerie, jubilerskie i papiernicze. Dwie ksiêgarnie by³y dobrze zaopatrzone w lektury szkolne, poradniki rolnicze, literaturê i tomiki poezji. Do 1935 roku w
mieœcie by³a drukarnia i wydawano
gazetê „Regenwalder Tages Blat”, w
t³umaczeniu „Dziennik Reskowski”.
Drukarnia zosta³a zamkniêta przez
w³adze polityczne, poniewa¿ w³aœcicielem by³ cz³owiek, który nie zgadza³ siê z polityk¹ pañstwa.

Resko pe³ni³o równie¿ rolê us³ugow¹ dla okolicznych gospodarstw
rolnych i maj¹tków ziemskich. Rozwija³o siê ró¿norodne rzemios³o.
By³a kuŸnia, wozownia, trzy stolarnie, warsztaty rymarskie, szewskie,
krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, piekarnie, rzeŸnie. Naprawiano uszkodzone i wykonywano nowe przedmioty, sprzêty, meble,
bryczki, wozy.
Mieszkañcy Regenwalde mieli
siê dobrze, wzajemnie siê szanowali
bez wzglêdu na wyznawan¹ religiê ewangelick¹, katolick¹ i judaizm.
Pracowali przez 6 dni w tygodniu, a
w niedziele ca³ymi rodzinami wspólnie odpoczywali. Spotykali siê towarzysko na spacerach, chodzili do
kina, na lody do kawiarni i do restauracji. Latem czynne by³y obiekty
sportowo-rekreacyjne: k¹pielisko
nad rzek¹ w parku, strzelnica i korty
tenisowe z pawilonem handlowym
(ob. al. Wolnoœci), plac sportowy z
piwiarni¹ i kafejk¹ (ob. ul. Olsztyñska). Wyjazdy na pikniki poza miasto dostarcza³y mieszkañcom wiele
radoœci i przyjemnoœci, co s³ychaæ
by³o podczas weso³ych powrotów
do domów.
Moi rówieœnicy, podobnie jak
dzisiejsza m³odzie¿, czêsto spotykali siê w gronie kole¿eñskim: niedzielne spacery wokó³ rynku, filmy w kinie i potañcówki w kawiarniach.
Urz¹dza³yœmy z kole¿ankami romantyczne spotkania w domach.
Wspólnie czyta³yœmy literaturê i recytowa³yœmy poezje Goethego i
Schillera. Do dziœ pamiêtam ulubione wiersze i znam na pamiêæ ich fragmenty. Ja lubi³am równie¿ rysowaæ i
malowaæ, a kole¿anki haftowaæ i
dziergaæ. Bardzo lubi³yœmy nasze
d³ugie rozmowy o ¿yciu. PóŸniej
przyszed³ czas na spotkania w szerszym gronie z ch³opcami.
Regenwalde znane by³o w ca³ym
regionie z tradycyjnych imprez i festynów. Atrakcj¹ ich by³y wystêpy

dwóch orkiestr dêtych, w których
grali mieszkañcy Reska i okolic.
„Gilda Strzelców” - na Zielone
Œwi¹tki Bractwo Kurkowe organizowa³o 3-dniowe zawody strzeleckie
zakoñczone wyborem „króla strzelców”. Huczna zabawa dla uczestników i mieszkañców trwa³a do póŸnych godzin wieczornych.
Pod koniec wrzeœnia odbywa³ siê
co roku festyn - Jarmark Rozmaitoœci. Ca³y rynek i ulica Wojska Polskiego zastawione by³y straganami
z ró¿nymi towarami kupców. Dzieci
najchêtniej odwiedza³y stoiska ze
s³odyczami i pami¹tkami oraz boisko
szkolne, na którym znajdowa³y siê
karuzele i strzelnice. Tam te¿ by³y organizowane zabawy i konkursy.
Dooko³a by³o s³ychaæ przyjemny
gwar i œmiech oraz muzykê orkiestr
dêtych. D³ugo wspominaliœmy festyn.
Znany w okolicy by³ reski koncert pieœni „Quempas - singen”. Odbywa³ siê w pierwszy Dzieñ Bo¿ego
Narodzenia, w naszym koœciele.
Cztery grupy uczniów i czterech
solistów pod kierunkiem organisty
przez dwa miesi¹ce przygotowywa³o siê do niego. Udzia³ w koncercie
by³ naszym obowi¹zkiem, a zarazem
dawa³ wielk¹ satysfakcjê dzieciom i
rodzicom.
Latem odbywa³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka. Ulicami miasta maszerowa³ kolorowy korowód dzieciêcy przy dŸwiêkach orkiestry dêtej i
g³oœnych oklaskach mieszkañców.
Nastêpnie odbywa³y siê gry i zabawy na boisku szkolnym. Jako dziecko bardzo lubi³am ten dzieñ w roku i
z radoœci¹ na niego czeka³am. Pochody pierwszomajowe z festynem
gromadzi³y mieszkañców na placu
sportowym.
Radoœnie obchodziliœmy nasze
urodziny z podwieczorkami i tañcami. Pamiêtam 19. urodziny mojej najstarszej siostry Hildegardy - 31
sierpnia 1939 r. Na przyjêciu by³o
du¿o goœci, a wœród nich kilku zaproszonych m³odych lotników, którzy
byli œwietnymi partnerami do tañca.
Oko³o godziny 22 przyszed³ ¿o³nierz
i og³osi³ im rozkaz powrotu do jednostki - lotniska w Makowiczkach
(ko³o P³otów). Wszyscy goœcie ze
smutkiem odprowadzili ich na rynek
do samochodu. Lotnicy odjechali i
nigdy wiêcej ich nie spotkaliœmy.
Nastêpnego dnia, 1 wrzeœnia,
us³yszeliœmy z radia, ¿e wybuch³a
wojna. Wszyscy byliœmy przestraszeni, co dalej bêdzie siê dzia³o, jakie
czeka nas jutro i jaka przysz³oœæ. Mobilizacja powo³a³a m³odych mê¿czyzn i ojców do armii. Równie¿ z
masarni mojego taty pracownicy
poszli do wojska. W mieœcie zosta³y
kobiety, dzieci i starsi.
W 1940 roku do rodzin zaczê³y
przychodziæ telegramy z zawiadomieniem o poleg³ych ¿o³nierzach na
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wojnie - m³odych mieszkañcach naszego Regenwalde. W mieœcie robi³o siê smutno i ponuro. Dociera³y
równie¿ wiadomoœci o bombardowaniu na zachodzie w Nadrenii i
ewakuacji dzieci z zagro¿onych terenów. W 1941 roku moi rodzice przyjêli do domu trójkê dzieci (5, 10, 11 lat)
z bombardowanego Bochum.
Mieszka³y razem z nami i opiekowaliœmy siê nimi. By³y smutne i têskni³y
za swoimi rodzicami. Staraliœmy siê
je rozweselaæ. Po roku wróci³y do
swoich rodzin.
W 1943 roku do Reska przybyli
uciekinierzy ze wschodu, z Prus i
£otwy. Moi rodzice przyjêli rodzinê
z dwiema córkami. Mieszkali i ¿ywili
siê u nas. By³o im trudno siê zaaklimatyzowaæ, gdy¿ s³abo mówili po
niemiecku i stracili dorobek swojego
¿ycia.
Nieszczêœcia wojny dotknê³y
równie¿ nasz¹ rodzinê. W 1943 roku
zmobilizowany zosta³ i poszed³ na
front mój 17-letni brat Wilhelm. Zosta³ ranny w nogê i w 1944 roku trafi³
do niewoli angielskiej. Wtedy cieszyliœmy siê, ¿e brat ¿yje i nie musi
wracaæ na front. Moja siostra Hildegarda równie¿ zosta³a powo³ana do
wojska w dziale ³¹cznoœci. Druga
siostra - Gertruda w ci¹gu roku zosta³a ¿on¹, matk¹ i wdow¹. Ja cieszy³am siê, ¿e tato nie musia³ iœæ na
wojnê, ale wtedy nie wiedzia³am, i¿
by³ ju¿ ciê¿ko chory.
W 1942 roku do naszej masarni
przys³ano pracowników - jeñców
wojennych - Francuzów i dwóch
Polaków. Józef by³ ³adnym i przystojnym m³odym mê¿czyzn¹, ale Polakiem. Mój tato bardzo szanowa³ jego
fachow¹ wiedzê i pracowitoœæ. Józef
by³ czeladnikiem, rzeŸnik - masarz. A
ja zakocha³am siê w nim od pierwszego wejrzenia, oczywiœcie ze wzajemnoœci¹. Obydwoje wiedzieliœmy, ¿e
nasza niemiecko-polska mi³oœæ jest
niebezpieczna i surowo zakazana
przez w³adzê, co og³aszano na obwieszczeniach dla ludnoœci cywilnej. Musieliœmy ukrywaæ nasze
uczucia, spojrzenia i gesty. Gdyby
doniesiono na policjê, to mojego
przysz³ego mê¿a czeka³a œmieræ
przez powieszenie, a mnie obóz koncentracyjny.
Po œmierci mojego taty, w grudniu 1943 roku, mama musia³a przej¹æ
zarz¹dzanie firm¹. Józef pomaga³ jej
w prowadzeniu masarni, ustalaniu
receptur, zamówieniach i transporcie. Ja równie¿ otrzyma³am wiêcej
obowi¹zków. Cieszyliœmy siê oboje,
¿e czêœciej mo¿emy spotykaæ siê w
pracy i na wyjazdach po zaopatrzenie. Mama by³a bardzo zajêta i nie zauwa¿y³a naszego uczucia. Pomimo
ostro¿noœci nasz¹ mi³oœæ odkry³a
moja siostra Gertruda. By³am szczêœliwa, ¿e moja siostra mnie rozumia³a
i nie robi³a mi wyrzutów. Prosi³a tylko, abym by³a ostro¿na.
Cdn.
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Odpust z rycerzami
(SIELSKO). W tej
miejscowoœci odby³ siê
niecodzienny odpust,
przyjecha³a tu Grupa
Konna Rycerzy
Pogranicza.
W minion¹ sobotê, 22 czerwca
2013 r., w parafii pod wezwaniem Œw.

Jana Chrzciciela w Sielsku odby³ siê
odpust parafialny. Ju¿ od po³udnia
Rada So³ecka i Ochotnicza Stra¿ Po¿arn¹ w Sielsku zorganizowali dla
dzieci gry i zabawy. Piêknie udekorowana œwi¹tynia o godzinie 17.00
wype³ni³a siê mieszkañcami Sielska
oraz kresowianami przyby³ymi na tê
uroczystoœæ z okolicznych wsi, Wêgorzyna, £obza i Reska. Po Mszy
œwiêtej, na placu przy sali wiejskiej,

zorganizowano poczêstunek. By³
pyszny bigos, kie³baski, ciasto w³asnego wypieku, kawa, herbata i napoje, by³a nawet wata na patyku.
Przy piêknej pogodzie (nie by³o zbyt
gor¹co) ludzie chêtnie skorzystali z
mo¿liwoœci spêdzenia wspólnego
czasu.
Oko³o godziny 19.00 do Sielska
przyjecha³a Grupa Konna Rycerzy
Pogranicza, która zaprezentowa³a

rycerski trening rycerzy zakonnych
przed bitw¹. Pokaz cieszy³ siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem, tym bardziej, ¿e w pokazie bra³y udzia³ wspania³e konie i jeŸdŸcy oraz piêkna prezenterka, która objaœnia³a poszczególne elementy œredniowiecznego
treningu rycerzy zakonnych. Po prezentacji rozpoczê³a siê zabawa na
sali wiejskiej i placu i trwa³a a¿ do
bia³ego rana.
op

LIDER PROJEKTU - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich wraz z Partnerami zapraszaj¹ mieszkañców
Powiatu £obeskiego do udzia³u w projekcie: „PRZEDSIEBIORCZOŒÆ SPO£ECZNA I PARTNERSTWO
SZANS¥ PODNIESIENIA JAKOŒCI ¯YCIA MIESZKAÑCÓW POWIATU £OBESKIEGO”
Has³o promuj¹ce projekt: „Kierunek - ekonomia spo³eczna”
Cele: promocja partnerstwa, przedsiêbiorczoœci spo³ecznej i inicjatyw wiejskich w oparciu o mo¿liwoœci Programu Leader PROW oraz
funduszy krajowych
Okres realizacji projektu: 01.05.2013 - 31.12.2013
Dzia³ania ( co zrobimy):
1.Szkolenia otwarte:
" Upowszechnianie partnerstwa trójsektorowego oraz prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju
" Mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych za poœrednictwem LGD i innych instytucji
" ABC Przedsiêbiorczoœci Spo³ecznej
2. Stoiska konsultacyjno-informacyjne LGD CIW podczas imprez
plenerowych
3. Wyjazd studyjny „Kierunek - ekonomia spo³eczna” dla uczestników w/w szkoleñ
4. Warsztaty z rozwoju osobistego

5. Warsztaty rêkodzie³a artystycznego „Nowa umiejêtnoœæ - dodatkowe Ÿród³o dochodu”
6. Doradztwo indywidualne w biurze projektu w zakresie:
" pisanie projektów na inicjatywy spo³eczne,
" porady prawne dla mieszkañców wsi
" porady ksiêgowe dla organizacji pozarz¹dowych,
" przedsiêbiorczoœæ spo³eczna,
" wdra¿anie LSR
7. Terenowe punkty konsultacyjne „Okienko okazji w przedsiêbiorczoœci spo³ecznej” (punkty informacyjne w ka¿dej gminie)
8. Konferencja podsumowuj¹ca Projekt „Ekonomia spo³eczna i partnerstwo szans¹ rozwoju regionu”
Terminy spotkañ, informacjê o przebiegu projektu znajdziecie Pañstwo
na www.lobez.org
Biuro projektu:
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, 73-150 £obez, ul. Pó³nocna 10
www.lobez.org tel. 91 57 37 329, tel. kom. 605 270 538
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
Kozie mleko sprzedam, £obez. Tel.
694 308 679

PRACA
Powiat ³obeski
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni
zbieraczy. Zapisy w terminie od
1 lipca do 10 lipca 2013 r. Tel.
515 144 186.

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam Toyotê Carina Epsilon
1.6, w dobrym stanie technicznym,
serwisowana, rok 1995. Cena 8
tys. z³. Tel. 608297416.

Wynajmê lub sprzedam sklep
spo¿ywczo - przemys³owy w
Radowie Ma³ym k/koœcio³a.
Tel. 668 545 249.
Wynajmê sklep ogrodniczy przy ul.
Chrobrego 2 w £obzie, tel. 516 078
456.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D
w £obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê
od 01.07.2013r. Idealny pod biuro,
gabinet itp. Wszystkie media + internet. Tel. 501 894 828.

Powiat gryficki
Posiadam pomieszczenie do gara¿owania samochodu lub jako
magazyn przy ul. Trzyg³owskiej tel.
501 305 767, 913842678
Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami
zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

Powiat drawski
Sprzedam ³adnie po³o¿on¹ dzia³kê
budowlan¹ o pow. 0,1589 ha, na
Osiedlu Pomorskim w Z³ocieñcu.
Tel. 888 815 285

TYGODNIK W INTERNECIE
www.wppp.vel.pl
e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 42,3 mkw w
centrum £obza. Cena 100.000 z³.
Tel. 664 927 727 lub 602 722 172
Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176

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

Powiat ³obeski

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE !
Pow. 53 mkw., w bloku na II piêtrze,
2 pokojowe, kuchnia, ³azienka +
piwnica. W³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel. 663 248
859.

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

Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088

Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.

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

ROLNICTWO

Powiat drawski
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Region

£OBEZ - 3 pokoje, 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8mkw, III piêtro
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,37mkw, III piêtro
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.71,56mkw, II piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57mkw, IV piêtro
- CENA 125.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.61,28mkw, IV piêtro
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 64,10mkw, IV piêtro
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.66,7mkw, parter, wysoki standard
- CENA 219.500 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.86,06mkw, parter
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 62,7mkw, IV piêtro
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,1mkw, parter
- CENA 105.000 z³ OKAZJA
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 67,89mkw, II piêtro
- CENA 178.000 z³
£OBEZ - parter domu, 5 pokoi, pow.146,21mkw
- CENA 250.000 z³
£OBEZ(okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw, II piêtro
- CENA 105.000 z³
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XXX Ogólnopolskie Sympozjum Klubu
Szkó³ Westerplatte
Uczniowie szko³y
Podstawowej im. Mjr
Henryka Sucharskiego
uczestniczyli w XXX
Ogólnopolskim Sympozjum
Klubu Szkó³ Westerplatte,
organizowanym przez
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
nr 1 im. Obroñców
Westerplatte w Zduñskiej
Woli.
Szko³ê Podstawow¹ w Resku reprezentowa³a delegacja w sk³adzie: Prezes
Klubu Szkó³ Westerplatte p. Adam
Szatkowskiwrazzma³¿onk¹,uczniowie
klas VI: Weronika Osiak, Aleksandra
Drzewiecka, Kamil Zawadzki, Rados³aw Wiêckowski oraz nauczyciel p.
DominikaWalentynowicz.
6 czerwca 2013 r. rozpoczê³y siê
oficjalne uroczystoœci. Pod Pomnikiem poleg³ych w walce w obronie
Ojczyzny zosta³ odczytany Apel
Pamiêci, a w³adze miasta, zarz¹d
KSW oraz gospodarze Sympozjum
z³o¿yli wieñce. Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ kompanii honorowej
15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia
Dowodzenia. Po zakoñczeniu uroczystoœci rozpoczynaj¹cych Sympozjum poczty sztandarowe oraz
zaproszeni goœcie uczestniczyli w
koncelebrowanej mszy œw. w Bazylice Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny. Kolejne punkty programu XXX Sympozjum odby³y siê
w Oœrodku œw. Maksymiliana Marii
Kolbego. Uczniowie Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w Zduñskiej Woli
przedstawili wzruszaj¹cy monta¿
s³owno-muzyczny obrazuj¹cy Polskê lat 20. i 30. ubieg³ego wieku.
Nastêpnie prezes KSW p. Adam
Szatkowski przedstawi³ historiê powo³ania klubu oraz najwa¿niejsze
inicjatywy i wydarzenia od chwili
powstania, tj. o 1989 roku, a tak¿e

wrêczy³ medale Klubu Szkó³ Westerplatte. Otrzyma³y je osoby realizuj¹ce pracê z patronem na terenie szko³y organizatora Sympozjum Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 w Zduñskiej Woli. Historyk mgr Krzysztof
Góra wyg³osi³ niezwykle ciekawy
wyk³ad na temat heroizmu ¿o³nierzy
polskich w czasie kampanii wrzeœniowej 1939 roku. Wszyscy uczestnicy Sympozjum obejrzeli równie¿
film Paw³a Chochlewa "Tajemnica
Westerplatte", poprzedzony wprowadzeniem krytyka filmowego. Dodatkow¹ atrakcj¹, szczególnie dla
m³odych goœci Sympozjum, by³ koncert zespo³u Pono i Kazan oraz dyskoteka integracyjna.
Kolejny dzieñ Sympozjum przyniós³ wiele emocji zwi¹zanych z zawodami sportowymi oraz mo¿liwoœci¹ obejrzenia oryginalnego uzbrojenia i wyposa¿enia ¿o³nierzy na
Westerplatte. Uczniowie i nauczyciele zrzeszonych szkó³ mogli nie
tylko ogl¹daæ eksponaty, ale równie¿ w praktyce poznaæ dzia³anie
poszczególnych rodzajów broni,
sprzêtu saperskiego oraz sprzêtu
³¹cznoœci, w które wyposa¿one by³o
wojsko polskie we wrzeœniu 1939
roku. Pokazy prezentowali cz³onkowie grób rekonstrukcyjnych z województwa mazowieckiego. Nad bezpieczeñstwem czuwa³o Stowarzyszenie Historyczne - Pionierzy 40
pu³ku piechoty Dzieci Lwowskich.
W godzinach popo³udniowych goœcie Sympozjum z przewodnikiem
zwiedzili Muzeum Historii Miasta,
dom urodzin œw. Maksymiliana Marii Kolbego i Bazylikê Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. Na
zakoñczenie dyrektor szko³y organizuj¹cej Sympozjum wrêczy³a nagrody laureatom konkursu literackiego
i plastycznego oraz zwyciêzcom zawodów sportowych. Uczniowie naszej szko³y zdobyli wiele nagród i
wyró¿nieñ w konkursie plastycz-

nym, zainspirowanym cytatem z
utworu Wis³awy Szymborskiej "Gawêda o mi³oœci do ziemi ojczystej":
"Mo¿na nie kochaæ ciê i ¿yæ, ale nie
mo¿na owocowaæ".
Coroczne Sympozja Klubu Szkó³
Westerplatte sprzyjaj¹ wymianie
doœwiadczeñ doskonal¹cych pracê
dydaktyczno-wychowawcz¹ z wykorzystaniem postaci patrona.
Umo¿liwiaj¹ nawi¹zywanie nowych
znajomoœci i wcielanie w ¿ycie szkolne nowych pomys³ów propaguj¹cych postawy patriotyczne.
Zarz¹d Klubu przygotowuje
wspólnie z Muzeum II Wojny Œwiatowej i Prezydentem Miasta Gdañsk
II Spotkanie Rodzin Westerplatczyków z okazji 74 Rocznicy wybuchu II
Wojny Œwiatowej. Zbiera tak¿e in-

formacje i dokumentuje miejsca
mogi³ Westerplatczyków. Informacje te zostan¹ zamieszczone w specjalnej publikacji ksi¹¿kowej.
W drodze powrotnej delegacja
zapali³a znicze na grobie Pañstwa
Mieczys³awy i Zygmunta Komorowskich w miejscowoœci Koœcielna
Wieœ k/Kalisza i spotka³a siê z ich
córk¹ i jej rodzin¹. Spêdziliœmy mile
czas przy stole na wspomnieniach z
Reska.
Cieszyæ powinien fakt istnienia i
dzia³ania od ponad 20 lat klubu, którego inicjatywa powo³ania zrodzi³a
siê w Resku. W jubileuszowym Sympozjum uczestniczy³o 25 delegacji z
ca³ej Polski.
Dominika Walentynowicz,
nauczyciel SP w Resku.
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Gimnazjaliœci
walczyli o medale
(BIA£OGARD) Na stadionie
KS Iskra w Bia³ogardzie zakoñczy³y siê Mistrzostwa Województwa
Szkó³ Gimnazjalnych w Lekkiej
Atletyce. W fina³owej rozgrywce
spotkali siê najlepsi lekkoatleci liderzy konkurencji z eliminacji
powiatowych. £¹cznie wystartowa³o 311 dziewcz¹t i ch³opców klas
gimnazjalnych.
Powiat ³obeski w rywalizacji
uczniów do lat 16 zdoby³ dwa cenne
miejsca medalowe:
- Milena SADOWSKA, Gimnazjum Dobra/UKS Arbod - II miejsce
(srebrny medal) w biegu na 1000 m
wynikiem 3:04,5 min.
- Mateusz GUNERA, Gimnazjum
£obez/MKS Olimp - III miejsce (br¹zowy medal) w rzucie oszczepem
wynikiem 44,51 m.
A¿ trzykrotnie nasi sportowcy
zajmowali „pechowe” 4. lokaty: Roksana Wróbel z Gimnazjum w Resku w
konkurencji skoku wzwy¿ - 145 cm,
Ryszard Rzepecki z Gimnazjum
Dobra/UKS Arbod w biegu na 1000
m - 2:43,3 min.,
Mi³osz Rapacz z Gimnazjum w
£obzie w skoku w dal - 5,91 m.
Wyniki pozosta³ych reprezentantów szkó³ gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego
100 m: Julia Poniewiera (G.
£obez) - 13,7 s, Biela Adam (G. Resko) - 12,3 s,

W niedzielê rusza
„£obeska Dziesi¹tka”

300 m: Kinga Borysiak (G. Dobra)
- 46,2 s, Marcin Niko³ajczyk (G.
£obez) - 39,2
600 m: Ma³gorzata Stefañska (G.
Dobra) - 1:52,3 min.,
2000 m: Kacper Ga³an (G. £obez/
£KB Trucht) - 6:47,3 min.
skok w dal: Klaudia Kukliñska (G.
Resko) - 4,24 m,
skok wzwy¿: Laura Deuter (G.
£obez) - 140 cm, Maciej Dombrowski (G. Wêgorzyno) - 165 cm, Mi³osz
Rapacz (G. £obez) - 165 cm,
pchniêcie kul¹: Anna Szawdenis
(G. Resko) - 9,08 m, Szymon Pieróg
(G. Wêgorzyno) - 9,76 m, oszczep Iza Wiœniewska (G. Radowo Ma³e) 26,28 m.
Zdz. Bogdanowicz

Œwiatowid zagra
z Pogoni¹ Szczecin
(£OBEZ) W sobotê, 29.06.2013
Œwiatowid £obez zaprasza na mecz
z Pogoni¹ Szczecin.
Do £obza, w ramach obchodów
50-lecia klubu, przyjedzie pierwsza
dru¿yna Ekstraklasowej Pogoni
Szczecin, by rozegraæ mecz ze Œwiatowidem. Pocz¹tek meczu o godz.
12.00. Wstêp wolny.
Ten mecz to dalsza czêœæ obcho-

dów 50-lecia MLKS Œwiatowid
£obez. Rozpoczn¹ siê one ju¿ wczeœniej, bo o godz. 10.00. turniejem
trampkarzy. Po nich, o godz. 12.00,
na boisko wybiegn¹ seniorzy Œwiatowida i Pogoni, a o godz. 15.00 juniorzy. W tym czasie organizatorzy
zapewniaj¹ na stadionie wiele innych atrakcji, tak¿e dla dzieci, wiêc
mo¿na wybraæ siê z milusiñskimi.
Zapraszamy.
KAR

Piknik rodzinny na sportowo
(WÊGORZYNKO). 22
czerwca br. na
wêgorzyñskim orliku
odby³ siê piknik
rodzinny na sportowo.
Wziêli w nim udzia³
trampkarze Sparty
Wêgorzyno i ich rodzice.
W czasie spotkania rozegrano
kilka konkurencji, w tym: konkurs
rzutów karnych, gdzie bramkarzami
by³y panie, mecz trampkarze kontra
rodzice. Nagrody dla wyró¿niaj¹cych siê zawodników wrêcza³ m.in.
Stanis³aw Paw³owski.
Organizatorem i pomys³odawc¹
pikniku by³ Andrzej Nowacki. Po
zmaganiach sportowych wszyscy
posilili siê potrawami z grilla. UM
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(£OBEZ) W niedzielê, 30
czerwca, odbêd¹ siê w £obzie Mistrzostwa Powiatu w biegach ulicznych, w tym £obeska Dziesi¹tka,
czyli bieg na 10 kilometrów.
Imprezê organizuje £obeski
Klub Biegacza Trucht, a odbêdzie
siê ona w ramach Dni £obza.
Start i meta przy £obeskim Domu
Kultury na ul. Niepodleg³oœci 52.
Tam tak¿e biuro zawodów. Zapisy i
weryfikacja zawodników w biurze od
godz. 9.00. O 10. oficjalne otwarcie
imprezy. O godz. 11. start biegów
szkó³ podstawowych i gimnazjów, a
godzinê póŸniej wystartuje £obeska
Dziesi¹tka. O godz. 13. nast¹pi dekoracja zwyciêzców - wrêczenie nagród i pucharów, a o 14. zakoñczenie
zawodów.
(r)
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Najm³odsi lekkoatleci na fina³y krajowe

Wyniki i tabele

Po medale
do £odzi

Liga pi³karska zakoñczy³a
sezon 2012/13
Wyniki ostatnich kolejek i koñcowe tabele

£ódŸ by³a gospodarzem 19. Ogólnopolskich Fina³ów „Czwartków Lekkoatletycznych”.
W tegorocznej edycji „Czwartków” wystartowali m³odzi lekkoatleci uczniowie szkó³ podstawowych z 80 miast ca³ego kraju, w tym sportowcy z
powiatu ³obeskiego. W dniach 21-23 czerwca 2013 roku, na stadionie AZS
przy ul. Lumumby w £odzi, spotkali siê najlepsi z nich – ponad 2500 dziewcz¹t
i ch³opców.
W trakcie ca³ego roku szkolnego na stadionach w £obzie i Resku zorganizowano 10 edycji Powiatowych Czwartków Lekkoatletycznych, w których
wystartowa³o ponad 1000 dzieci z klas IV, V i VI z wszystkich szkó³ podstawowych z terenu powiatu.
W wyniku prowadzonej punktacji Grand Prix wybrano sk³ad reprezentacji Powiatu £obeskiego na Ogólnopolskie Fina³y w £odzi:

DZIEWCZÊTA
LP. NAZWISKO I IMIÊ
1. ZIÊBA JULIA
2. ZIÊBA KAROLINA
3. PERDEK PATRYCJA
4. PIELOCHVANESSA
5. KULCZYÑSKA KLAUDIA
6. SKWARAALEKSANDRA
7. OLAS PATRYCJA
8. FREJ ZUZANNA
9. WAWRZYNIAK NATALIA
10. PUCH KAROLINA
11. NICEWICZ NATALIA
12. NICEWICZ KLAUDIA
13. PARADA DARIA
14. CZY¯AK WERONIKA
15. JARZ¥BEK JOANNA
16. BAKALARCZYK WIKTORIA
17. KUBACKA MALWINA
18. P£OSAJ OLIWIA
19. DEBERNA WIKTORIA
20. KRUSZEWSKA DARIA
21. SZYMAÑSKA MONIKA
22. SYPU£EK JULIA
23. TURZYÑSKAANNA
24. POPIELA JULIA
25. URBAÑSKA KLAUDIA

SZKO£A
KONKURENCJA
SP Wêgorzyno
60 m
SP Wêgorzyno
600 m
SP Wêgorzyno
600 m
SP Wêgorzyno
600 m
SP Wêgorzyno
pi³ka pal.
SP Wêgorzyno
p³ka pal.
SP Wêgorzyno
pi³ka pal.
SP Resko
300 m
SP Resko
skok w dal
SP Resko
skok w dal
SP Runowo Pom.
60 m
SP Runowo Pom.
60 m
SP Runowo Pom.
pi³ka pal.
UKS Arbod Dobra 300 m
UKS Arbod Dobra 300 m
UKS Arbod Dobra 600 m
SP Dobra
pi³ka pal
SP Dobra
pi³ka pal.
SP Starogard
60 m
SP Starogard
skok w dal
SP Starogard
skok w dal
SP Starogard
600 m
SP Siedlice
600 m
SP 2 £obez
600 m
SP 1 £obez
600 m

CH£OPCY
LP. NAZWISKO I IMIÊ SZKO£A
1. KROHN MARCIN
2. PARASZCZAK MICHA£
3. SZOSTAKIEWICZ BARTOSZ
4. GREKOWICZ BART£OMIEJ
5. S£OMIÑSKI DAWID
6. BUKA£A SEBASTIAN
7. SOLIS BARTOSZ
8. ERNST DOMINIK
9. WÓJTOWICZ DANIEL
10. LESZCZYÑSKI ROBERT
11. GADOMSKI PIOTR
12. BODYS JAKUB
13. PARZYSZEK WOJCIECH
14. DUL KACPER
15. LATOCHAGRZEGORZ
16. GUNERA KACPER
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KONKURENCJA
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom.
SP Runowo Pom .
SP Runowo Pom.
SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP Resko
SP Starogard
SP Starogard
SP Be³czna
SP Be³czna

300 m
60 m
1000 m
pi³ka pal.
skok w dal
1000 m
1000 m
p.pal.
60 m
pi³ka pal.
300 m
skok w dal
60 m
60 m
60 m
pi³ka pal.

IV liga
Wyniki 29 kolejki: Hutnik Szczecin
- Sarmata Dobra 5:1, Ba³tyk Koszalin
- Arkonia Szczecin 4:1, Vineta Wolin
- Leœnik Rossa Manowo 0:2, Astra
Ustronie Morskie - Stal Szczecin 1:1,
Lech Czaplinek - K³os Pe³czyce 0:0,
Ina Goleniów - Rasel Dygowo 3:2,
Kluczevia Stargard - Orze³ Wa³cz 5:2,
Gryf Kamieñ Pom. - Wiekowianka
Wiekowo 3:0.
Wyniki 30 kolejki (ostatniej): Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pomorski
2:6, Stal Szczecin – Vineta Wolin 1:1,
Leœnik Rossa Manowo - Kluczevia
Stargard 1:0, Orze³ Wa³cz - Ina Goleniów 0:2, Rasel Dygowo - Hutnik
Szczecin 1:2, Wiekowianka Wiekowo - Lech Czaplinek 2:0, K³os Pe³czyce - Ba³tyk Koszalin 0:6, Arkonia
Szczecin - Astra Ustronie Morskie
5:2.
1. Ba³tyk Koszalin
72 93:23
2. Leœnik Rossa Manowo 61 56:33
3. Vineta Wolin
61 57:24
4. Hutnik Szczecin
49 44:35
5. Gryf Kamieñ Pom.
48 67:43
6. Stal Szczecin
47 50:46
5. Astra Ustronie M.
45 56:43
8. Rasel Dygowo
40 48:40
9. Arkonia Szczecin
39 54:56
10. Sarmata Dobra
36 43:50
11. Kluczevia Stargard 35 39:46
12. Ina Goleniów
34 49:76
13. K³os Pe³czyce
33 32:63
14. Wiekowianka Wiek. 31 40:53
15. Lech Czaplinek
26 19:50
16. Orze³ Wa³cz
13 16:82

Klasa okrêgowa
regionalna
Wyniki 29 kolejki: Iskra Golczewo Tanowia Tanowo 5:2, GKS Mierzyn
- Wicher Brojce 1:0, Flota II Œwinoujœcie - Pomorzanin Przybiernów 0:5,
Jeziorak Szczecin - Œwiatowid £obez
5:0, Wybrze¿e Rewalskie - Sparta
Wêgorzyno 1:6, Masovia Maszewo
- Radowia Radowo Ma³e 5:1, Kasta
Szczecin - Promieñ Mosty 1:4, Chemik II Police - B³êkitni II Stargard 4:0.
Wyniki 30 kolejki (ostatniej): B³êkitni II Stargard - Kasta Szczecin 2:2,
Promieñ Mosty - Masovia Maszewo
7:0, Radowia Radowo Ma³e - Wybrze¿e Rewalskie 1:5, Sparta Wêgo-

rzyno - Jeziorak Szczecin 3:0, Œwiatowid £obez - Iskra Golczewo 3:2,
Tanowia Tanowo - GKS Mierzyn 4:0,
Wicher Brojce - Flota II Œwinoujœcie
2:5, Pomorzanin Przybiernów - Chemik II Police 6:0.
1. Pomorzanin Przyb.
2. Flota II Œwinoujœcie
3. Sparta Wêgorzyno
4. Promieñ Mosty
5. Jeziorak Szczecin
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni II Stargard
8. Chemik II Police
9. Œwiatowid £obez
10. GKS Mierzyn
11. Wybrze¿e Rewalskie
12. Tanowia Tanowo
13. Wicher Brojce
14. Kasta Szczecin
15. Masovia Maszewo
16. Radowia Radowo M.

70 95:34
67 91:41
64 79:43
56 89:63
47 74:49
44 80:57
44 65:70
43 55:56
40 56:75
39 59:73
35 46:64
34 56:85
32 45:68
31 53:82
24 34:69
23 36:84

Klasa A
Wyniki 22 kolejki (ostatniej): Ba³tyk Gostyñ - Mewa Resko 2:5, Orze³
£o¿nica - Korona Stuchowo 3:1,
Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
2:4, Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje 3:5, Sowianka Sowno - B³êkitni
Trzyg³ów 1:3, Sparta Gryfice - Bizon
Cerkwica 5:1.
1. Mewa Resko
2. B³êkitni Trzyg³ów
3. Korona Stuchowo
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Jantar Dziwnów
6. Sparta Gryfice
7. Pionier ¯arnowo
8. Orze³ £o¿nica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Sowianka Sowno
11. Orze³ Prusinowo
12. Bizon Cerkwica

54 86:34
49 94:58
45 80:41
44 49:34
40 73:54
35 65:50
32 60:57
26 45:46
25 45:65
17 40:70
15 22:74
2 17:93

Tabela Klasy B na
zakoñczenie sezonu.
1. Pomorzanin II Now.
42 53:17
2. Prawobrze¿e Œwin.
38 52:27
3. Pomorzanin II Przyb. 37 49:30
4. Jastrz¹b £osoœnica 27 53:36
5. Znicz Wysoka Kam. 27 38:39
6. Zalew Stepnica
26 51:34
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 36:48
8. Gardominka Mechowo 16 47:58
9. Huragan Wierzchos³aw12 25:73
10. Zieloni Wyszobór
10 27:69
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II £obeska Liga Biegowa
(POWIAT £OBESKI) £obeska
Liga Biegowa to cykl imprez biegowych rozgrywanych w powiecie
³obeskim, objêtych patronatem Starosty £obeskiego Ryszarda Brodziñskiego. Patronatem sportowym obj¹³ ligê olimpijczyk, Mistrz
Europy, czo³owy biegacz œwiata w
biegu na 800 m Marcin Lewandowski, który uczestniczy³ w inauguracji Ligi na biegach w Dobrej.
G³ówne zadania tej akcji to popularyzacja biegania, wy³onienie najbardziej uzdolnionych biegaczy
oraz objêcie ich opiek¹, by rozwijali
siê i reprezentowali Ziemiê £obesk¹.
W roku szkolnym 2012/13 odby³a siê druga edycja Ligi. Z³o¿y³y siê
na ni¹ cztery imprezy biegowe; w
Dobrej, Radowie Ma³ym, £obzie i
Resku, a biega³o w nich prawie 1300
osób. To du¿o wiêcej, ni¿ w roku
ubieg³ym. Tak¿e wiêcej szkó³ uczestniczy³o w poszczególnych imprezach. Prawie ka¿da uczestnicz¹ca
szko³a mia³a wœród laureatów swoich uczniów, nagrodzonych dop³atami do obozów sportowych. S¹ ju¿
te¿ pierwsze efekty. Do grupy zawodników ³obeskich klubów nale¿¹cych do najlepszych w Polsce biegaczy Justyny Romej i Krzysztofa
Krausa wœród juniorów i Mileny
Sadowskiej wœród m³odzików, do³¹czy³a grupa uzyskuj¹ca wyniki na
krajowym poziomie w kategorii szkó³
podstawowych. To zawodnicy wy³onieni po jesiennych imprezach,
którzy zimow¹ por¹ podjêli systematyczne treningi. Pokazali siê kolejni,
którym warto pomóc w sportowym
rozwoju. Potwierdzeniem poziomu,
jaki ju¿ reprezentuj¹, by³ tak¿e historyczny sukces, jaki odniós³ Powiat
£obeski podczas Wojewódzkich Fina³ów Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
oraz Gimnazjady Wojewódzkiej w
Biegach Prze³ajowych w Gryfinie, o
którym pisaliœmy w kwietniu.
Na parê nazwisk warto zwróciæ
uwagê. Wœród gimnazjalistów nazwiska M. Sadowskiej i Kingi Borysiak oraz Rysia Rzepeckiego i Kacpra Ga³ana s¹ znane. W szko³ach
podstawowych rewelacj¹ wiosny
jest Ania Turzyñska ze szko³y w Siedlicach. Œwietne wyniki uzyskuj¹ te¿
Julia Popiela, Klaudia Urbañska,
Karolina Ziêba, Zuzia Frej. Parê ciekawych nazwisk mo¿na by wymieniæ
wœród ch³opców. Bardzo dobr¹ pracê i przygotowanie widaæ we
wszystkich szko³ach. Dru¿ynowe
zwyciêstwa w kategorii ch³opców i
dziewcz¹t odnios³a SP2 z £obza, ale
walka o zwyciêstwa toczy³a siê praktycznie do koñca, a na zwyciêstwa
mia³y szansê te¿ ma³e, ale znakomicie

pracuj¹ce szko³y w Runowie Pomorskim i Siedlicach, o Radowie Ma³ym
i Resku nie wspominaj¹c. Dobry regulamin ligi, który do punktacji dru¿ynowej zalicza tylko trzech najlepszych zawodników, daje tym mniejszym szko³om szansê i nauczyciele
tê szansê wykorzystuj¹.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na jeszcze jedno nazwisko. To Sandra Matuszewska, drugoklasistka ze Starogardu , która jako jedyna zawodniczka by³a niepokonana, ale nie wygra³a ligi, bo tylko dwukrotnie startowa³a, a do rankingu trzeba minimum
trzech startów z czterech imprez.
Niepokonana w powiecie by³a te¿
Joasia Jarz¹bek, która tylko u siebie, na biegach w Dobrej, by³a czwarta, przegrywaj¹c z biegaczkami spoza powiatu. Kolejne trzy biegi ju¿ wygra³a.
Po biegach w Resku podsumowania Ligi dokona³ starosta Ryszard
Brodziñski. Organizatorzy edycji
Ligi ju¿ przygotowali propozycje na
przysz³y rok. S¹ chêtni do zorganizowania pi¹tej imprezy, ale oczywiœcie
organizacja i ostateczny kszta³t
przysz³orocznej edycji zale¿y od
w³adz powiatowych, które wczeœniej oceni¹ poziomi i efekty dotychczasowych zamierzeñ.
Punktacja Koñcowa
II £obeskiej Ligi Biegowej
Szko³y Podstawowe
indywidualnie
Dziewczêta – klasy I-II
(2004-06):
1.Grenda Julita / 6 pkt., Kondratiuk Zuzanna/7 pkt. obie SP Dobra /
UKS Arbod, 3.Gural Anna/10 pkt. SP
Runowo Pom., 4. W³odarz Maja/16
pkt. SP2 £obez, 5. Kusiewicz Julia/20
pkt. SP Starogard.
Dziewczêta - klasy III-IV
(2003-02):
1. Jarz¹bek Joanna/6 pkt. SP Dobra /UKS Arbod, 2. Teis Magda / 7
pkt., 3. Rosiñska Magda / 11 pkt. obie
SP2 £obez /Trucht £obez, 4. Chromik Sawana / 20 pkt., 5. Lewoñ Patrycja/22 pkt. obie SP Siedlice /Trucht
£obez, 6. Jab³oñska Gabriela / 23 pkt.
SP2 £obez.
Dziewczêta – klasy V-VI
(2000-01):
1. Turzyñska Anna/4 pkt. SP Siedlice, 2. Popiela Julia/ 7 pkt. SP2
£obez, 3-4. Urbañska Klaudia 8 pkt.
SP1 £obez wszystkie Trucht £obez,
3-4. Bakalarczyk Wiktoria / 8 pkt., 5.
Czy¿ak Weronika / 9 pkt. obie SP Dobra /UKS Arbod, 6. Perzyñska Moni-

Zdjêcie archiwalne z Otwarcia £obeskiej Ligi Biegowej, na którym
obecny by³ Mistrz Europy i 9. na Olimpiadzie na 800 m w Londynie
Marcin Lewandowski.

ka / 10 pkt. SP2 £obez / Trucht
£obez.
Ch³opcy – klasy I-II (2006-04)
1. Ku³ak Oliwer / 5 pkt. SP Dobra
/UKS Arbod, 2. Sobañski Kacper / 5
pkt. ZSP Radowo Ma³e, 3. Nocuñ
Bartek / 9 pkt. SP2 £obez, 4. Domañski Jaros³aw / 15 pkt. ZSP Radowo
Ma³e 5. Wyczó³ek Jakub 18 pkt. SP2
£obez 6. Adamczyk Rados³aw / 29
pkt. 7. Lenkiewicz Jakub / 35 pkt.,
obaj SP Runowo Pomorskie.
Ch³opcy – klasy III-IV
(2003-04)
1. Solis Bartosz / 5 pkt. SP Runowo Pomorskie, 2. Nadzieja Adrian / 6
pkt. Radowo Ma³e, 3. Wejdebach
Denis / 11 pkt. SP2 £obez, 4. Drozdowski Patryk / 17 pkt. ZSP Radowo
Ma³e, 5. Liptak Dominik / 18 pkt. SP2
£obez, 6. Dul Kacper / 21 pkt. SP Starogard.
Ch³opcy – klasy V-VI
(2000-01):
1. Buka³a Sebastian / 5 pkt. SP Runowo Pomorskie, 2. Piesiak £ukasz /
8 pkt. SP2 £obez, 3. Buka³a Dawid /
12 pkt., 4. Chylarczyñski Krzysztof /
21 pkt. obaj SP Siedlice /Trucht
£obez, 5. Kisiel Tomasz / 22 pkt. SP2
£obez, 6. Bachnicki Dawid / 23 pkt.
SP2 £obez /Trucht £obez.
Szko³y Podstawowe
– dru¿ynowo
Dziewczêta
1. SP2 £obez / 141 pkt. 2. SP
Dobra / 218 pkt. 3. SP Siedlice / 298
pkt. 4. SP Resko / 304 pkt. 5. SP1
£obez / 346 pkt. 6. SP Starogard / 348
pkt. 7. SP Runowo Pomorskie / 439
pkt. 8. ZSP Radowo Ma³e / 495 pkt.
9. SP Be³czna

Ch³opcy
1. SP2 £obez / 134 pkt. 2. SP Runowo Pomorskie / 218 pkt. 3. ZSP Radowo Ma³e / 258 pkt. 4. SP Resko /
273 pkt. 5. SP Siedlice / 426 pkt. 6. SP
Starogard / 429 pkt. 7. SP Dobra / 647
pkt. 8. SP1 £obez 9. SP Be³czna
Gimnazja indywidualnie
Dziewczêta – klasy I-III
(1997-99)
1-2. Sadowska Milena / 3 pkt.,
Borysiak Kinga / 3 pkt. 3. Stefañska
Ma³gorzata / 6 pkt. 4. Florczak Patrycja / 7 pkt. 5. Mi³ek Emilia / 9 pkt.
wszystkie Gimnazjum Dobra / UKS
Arbod 6. Taborska Klaudia / 18 pkt.
ZSP Radowo Ma³e
Ch³opcy – klasy I-III (1997-99)
1. Rzepecki Ryszard / 3 pkt. Gimnazjum Dobra/UKS Arbod 2. Ga³an
Kacper / 5 pkt. ZSG £obez /Trucht
£obez 3. Tytoñ Patryk / 8 pkt. Gimnazjum Resko 4. Rozpêdowski Filip / 15
pkt. ZSG £obez 5. Domañski Wojciech / 22 pkt. Radowo Ma³e
Gimnazja – dru¿ynowo
Dziewczêta: 1. Gimnazjum Dobra / 12 pkt. 2. Gimnazjum Resko / 45
pkt. 3. ZSP Radowo Ma³e / 59 pkt. 4.
Gimnazjum Wêgorzyno, 5. ZSG
£obez
Ch³opcy: 1. Gimnazjum Resko / 31
pkt. 2-3. ZSG £obez i ZSP Radowo
Ma³e obie po 55 pkt. 4. Gimnazjum
Dobra / 70 pkt. 5. Gimnazjum Wêgorzyno
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Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Dawidka

Zapiski z pamiêci

(cz. 51)

Strumyk

Kormorany

Do jeziora G³êbokiego wpada³
niewielki strumyk. Woda w nim by³a
czysta. By³o w niej mnóstwo ró¿nych ¿yj¹tek, rybek i raków. Wybraliœmy siê na ma³¹ wyprawê w celu
dotarcia do jego Ÿróde³. Dno by³o
miejscami piaszczyste, a miejscami
muliste. Brzegi mia³ mocno zaroœniête mnóstwem gatunków traw i innych roœlin. Koniki polne ró¿nej
wielkoœci pryska³y na boki, sporo
ró¿nych motyli lata³o z kwiatka na
kwiatek. Ca³e bogactwo naszej flory
i fauny. Wi³ siê wzd³u¿ doliny, aby
przed Strzmielami po³¹czyæ siê z ma³ym strumyczkiem sp³ywaj¹cym ze
zboczy doliny. Okaza³o siê,¿e g³ówny nurt wyp³ywa z jeziora P³ytkiego.

Na lewo, kilkaset metrów od
naszej pla¿y, zagnieŸdzi³y siê kormorany. Wczeœniej widzia³em je w
Wapnicy nad zalewem Szczeciñskim i w Miêdzyzdrojach.
Ich smuk³e, czarne sylwetki,
by³y widoczne ju¿ z daleka. Najczêœciej widzieliœmy je siedz¹ce
na ga³êziach kêpy drzew. Sporadycznie widaæ by³o ich polowanie
na ryby. Znienacka zrywa³y siê do
nurkuj¹cego lotu zakoñczonego
w wodzie. Skutecznoœæ ich by³a
wspania³a. Po ka¿dym takim ataku
wzbija³y siê w powietrze ze spor¹
ryb¹ w dziobie, lec¹c w stronê
swojego siedliska.
WP

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

