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Ochrona przyrody,
Wieczór z poezj¹
Piotra Kiedrowicza czy biznes?

(SIELSKO, gm. Wêgorzyno). W miniony pi¹tek w tej
miejscowoœci dosz³o do podkrzesania
kasztanowców. Mieszkañcy s¹ zbulwersowani
efektem wykonanych prac.

(£OBEZ). W minion¹ sobotê w siedzibie Lokalnej
Organizacji Turystycznej wœród obrazów Joanny
Szymoniak odby³o siê spotkanie z autorem „Pór
roku” Piotrem Kiedrowiczem.

£obzianie
na „Cecyliadzie”
ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
- w listopadzie 15% promocja na wszystkie us³ugi
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
CMYK
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Bêd¹ rozprowadzaæ kalendarze,
by zebraæ pieni¹dze na mundury i sprzêt
(RADOWO MA£E) W najbli¿szym czasie do drzwi mieszkañców gminy Radowo Ma³e zapukaj¹
stra¿acy -ochotnicy z jednostek
OSP i bêd¹ oferowaæ kalendarze
stra¿ackie na rok 2014. O ca³ej
akcji rozmawia³em z prezesem
OSP Radowo Ma³e Mieczys³awem
KuŸmiñskim
- Dlaczego zdecydowaliœcie siê
sprzedawaæ kalendarze?
- Najkrócej mówi¹c, chodzi o
pozyskanie pieniêdzy na rzecz
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, jakie dzia³aj¹ w gminie Radowo Ma³e.
We wszystkich czterech jednostkach tj. OSP Czachowo, OSP Gostomin, OSP Siedlice i OSP Radowo
Ma³e, wystêpuj¹ powa¿na braki w
wyposa¿eniu, w umundurowani bojowym, koszarowym, a przede
wszystkim wyjœciowym. Obliczyliœmy, ¿e kompletne wyposa¿enie
bojowe stra¿aka to koszt oko³o 5 tys.
z³. Mundur koszarowy to koszt rzêdu 350 z³, zaœ mundur wyjœciowy
kosztuje 420 z³. Jak widaæ s¹ to potê¿ne pieni¹dze. Niestety, mimo nawet najszczerszych chêci Wójta
Gminy, bud¿et stra¿y zawsze jest za
ma³y. Nie zawsze mo¿emy liczyæ na
wsparcie gminy. St¹d postanowienie, ¿eby samemu coœ zrobiæ, samemu pozyskaæ pieni¹dze. W OSP Radowo Ma³e chcemy doprowadziæ do
sytuacji, w której ka¿dy stra¿ak ma
w³asne wyposa¿enie i umundurowanie. I nie jest to kaprys bogatych
ch³opców, których staæ na wszystko. Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, w której kilku stra¿aków u¿ywa
tego samego umundurowania bojowego. Akcja to brud, woda, dym,
pot. I tak co akcja taki mundur zak³ada kilku stra¿aków, w kolejnych akcjach. Najdelikatniej rzecz ujmuj¹c:
jest to bardzo ma³o higieniczne. Poza
tym powstaje pytanie, jeœli kilka
osób u¿ywa tego samego munduru,
to kto ma go wyczyœciæ, wypraæ. Z
regu³y nikt tego nie robi³, w zwi¹zku
z tym te mundury szybko siê niszczy³y. W sytuacji, kiedy ka¿dy ma
przydzielony mundur, to jest za niego odpowiedzialny, dba o niego,
czyœci go, pierze. Oczywiœcie nie
uda nam siê rozwi¹zaæ tych wszystkich problemów, nie uda nam siê
uzupe³niæ wszystkich braków ta
jedn¹ akcj¹, czy w ci¹gu jednego
roku. Chcemy jednak te braki, w
d³u¿szej perspektywie, systematycznie uzupe³niaæ.
- Sk¹d pomys³ na sprzeda¿ kalendarzy?

- Pomys³ nie jest oryginalny.
Praktyka sprzedawania kalendarzy
przez stra¿aków ochotników jest
doœæ powszechna, zw³aszcza na
po³udniu Polski. Ale wiem, ze tak¿e
nasi koledzy z OSP Dobra sprzedaj¹
kalendarze. Tak wiêc sam pomys³
sprzeda¿y kalendarzy powielamy,
jako dobra praktykê innych jednostek OSP. Oryginalny jest za to sam
kalendarz. Kalendarz jest nasz. To
znaczy jest przez nas zaprojektowany i zawiera zdjêcia, które sami robiliœmy.
- W jaki sposób bêdziecie je rozprowadzaæ?
- Zdecydowaliœmy siê, ¿e stra¿acy z tymi kalendarzami przejd¹ siê po
wszystkich wioskach naszej gminy.
Bêdziemy chodziæ od domu do
domu. Trudno mi powiedzieæ, w jaki
sposób sprzeda¿ bêd¹ prowadziæ
druhowie z OSP Czachowo, Gostomin czy Siedlice. Tam gdzie dotr¹
stra¿acy z OSP Radowo Ma³e, bêd¹
oni umundurowani, bêd¹ posiadaæ
identyfikatory imienne. Poza tym
bêd¹ mieæ listê, na któr¹ wpisz¹ dane
darczyñcy oraz przekazan¹ kwotê.
Stra¿acy bêd¹ prosiæ o pokwitowanie przekazanej kwoty. Ma to na celu
zachowanie pe³nej przejrzystoœci.
Chcemy unikn¹æ wszelkich pozorów
nieuczciwoœci, w koñcu dziêki tym
listom chcemy siê po zakoñczeniu
ca³ej akcji rozliczyæ z tymi, którzy nas
wsparli. Tak wiêc po wszystkim za
poœrednictwem mediów lokalnych
przeka¿emy informacje, ile pieniêdzy
zebraliœmy. St¹d te¿ proœba, aby nie
odmawiaæ stra¿akom, którzy zapukaj¹ do Pañstwa drzwi, pokwitowania zakupu kalendarzy.
- I jeszcze jedno wa¿ne pytanie,
ile kosztuje wasz kalendarz?
- Nie ma ceny kalendarza. Za kalendarze bêdziemy braæ tyle, ile dostaniemy, czyli „co ³aska”. W naszej
akcji nie chodzi o cenê. Nie chodzi tu
o wartoœæ tych kalendarzy. Pieni¹dze, które otrzymamy, s¹ wsparciem
dla naszych stra¿y. Kalendarz jest
swego rodzaju cegie³k¹, która ma
nam pomóc zdobyæ niezbêdne wyposa¿enie.
- Na co zostan¹ przeznaczone
pieni¹dze ze sprzeda¿y kalendarzy?
- O tym zdecyduj¹ Zarz¹dy poszczególnych jednostek OSP. Zale¿y to tak¿e od wysokoœci pozyskanej kwoty. Bêdzie to zapewne umundurowanie, wyposa¿enie osobiste i
wyposa¿enie dla jednostek. Poza
tym w dwóch jednostkach, OSP Siedlice i OSP Radowo Ma³e, trwaj¹
remonty remiz. Poniewa¿ chcemy,

aby ca³a ta akcja od pocz¹tku do
koñca by³a absolutnie przejrzysta i
jak najbardziej jawna, w swoim czasie informacja o tym, co zakupiliœmy,
zostanie przekazana do wiadomoœci
publicznej. Chce podkreœliæ, ¿e po³o¿yliœmy akcent na transparentnoœæ ca³ej akcji. Uwa¿amy, ¿e jest to
wa¿ne, aby jak najuczciwiej rozliczyæ
siê z mieszkañcami gminy ze sprzeda¿y kalendarzy. Wynika to z faktu,
¿e sprzeda¿ kalendarzy bêdzie akcj¹
doroczn¹, ¿e stanie siê, mamy tak¹
nadziejê, now¹ œwieck¹ tradycj¹ na
terenie gminy Radowo Ma³e. W tym
roku po raz pierwszy bêdziemy
sprzedawaæ kalendarze. Musimy to
zrobiæ jak najlepiej, aby w kolejnych
latach móc j¹ kontynuowana z coraz
lepszym efektem.
- Czy chcia³by pan coœ jeszcze
dodaæ?
- My, stra¿acy, nigdy nikomu nie
odmawiamy pomocy. Na dŸwiêk syreny druhowie porzucaj¹ swoje zajêcia, biegn¹ do remizy i ruszaj¹ do
akcji. Czêsto nara¿amy w³asne zdrowie i ¿ycie, aby ratowaæ ¿ycie i zdrowie, a tak¿e mienie osób poszkodowanych. T¹ akcj¹ sprzeda¿y kalendarzy sami zwracamy siê do mieszkañców gminy o pomoc i mam nadziejê, ¿e podobnie jak my jej nigdy
nie odmawiamy, tak i nam ludzie
pomocy nie odmówi¹. Poza tym
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e pieni¹dze
zainwestowane w stra¿, to tak naprawdê pieni¹dze zainwestowane
we w³asne bezpieczeñstwo. Wiêksza iloœæ i lepsza jakoœæ u¿ywanego
przez nas sprzêtu ma wp³yw na szybkoœæ i skutecznoœæ naszych dzia³añ.
Tak wiêc pomagaj¹c nam, tak naprawdê pomagamy sami sobie.

Chcia³bym na koniec poprosiæ
wszystkich o zrozumienie dla naszej
akcji i wsparcie nas poprzez zakup
kalendarza, który do Pañstwa domów przynios¹ stra¿acy.
(osp)
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Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Zmieniaj¹ statut Gminy
i diety so³tysów
(WÊGORZYNO) Na najbli¿szej
sesji radni gminy Wêgorzyno podejm¹ kilka wa¿nych uchwa³.
Wœród nich jest zmiana statutu
Gminy oraz podwy¿ka diet dla so³tysów i przewodnicz¹cych rad osiedli.
Radni zbior¹ siê na obradach w
czwartek, 28 listopada, o godz. 14. w
urzêdzie miejskim. Na pocz¹tku radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i
zapytania. W bloku informacyjnym:
prezentacja multimedialna projektu
o ochronie gatunków i siedlisk w
Nadleœnictwie £obez; o funkcjonowaniu systemu gospodarowania
odpadami po trzech miesi¹cach oraz

informacja burmistrza o swojej pracy.
W bloku uchwa³odawczym radni
rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: zmian w statucie Gminy; okreœlenia zasad przys³ugiwania diet
so³tysom i przewodnicz¹cym rad
osiedli; zmian w bud¿ecie; przyjêcia
programów profilaktycznych dotycz¹cych alkoholizmu i narkomanii
oraz szczepieñ profilaktycznych
przeciwko zapaleniu w¹troby typu
A; ustanowienia pomników przyrody i nieodp³atnego nabycia dzia³ek
od Skarbu Pañstwa.
Na zakoñczenie; odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych.
(r)

Sesja w £obzie
(£OBEZ). 27 listopada (w œrodê)
o godz. 11.00 w sali nr 21 Urzêdu
Miejskiego w £obzie odbêdzie siê
sesja Rady Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji radni otrzymaj¹
projekty uchwa³: zmieniaj¹ca
uchwa³ê Nr XXVI/219/13 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 6 lutego 2013r.
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXX/
315/13 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie
wyboru metody ustalenia op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
op³aty oraz stawki za pojemnik okreœlonej pojemnoœci, w sprawie
uchwalenia „Programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami realizuj¹cymi
zadania publiczne na lata 20142015”, w sprawie ustalenia wysokoœci i zasad ustalenia oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów pro-
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wadz¹cych kluby dzieciêce na terenie Gminy £obez, w sprawie wyra¿enia woli wspó³pracy miêdzy Gmin¹
£obez a Gmin¹ S³ubice, w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy £obez na lata 2013 –
2020 oraz w sprawie zmian bud¿etu
gminy £obez na rok 2013.
Dodatkowo podczas sesji zostan¹ przedstawione informacje: o
stanie realizacji zadañ oœwiatowych
za rok szkolny 2012/13, o stanie realizacji zadañ inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r. oraz o pracy
Burmistrza w paŸdzierniku br. (m)

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Co z tym chodnikiem?
(£OBEZ). Stan chodnika przy
ulicy Rolnej w £obzie jest katastrofalny. Chodnik nale¿y do Zarz¹du
Dróg Powiatowych. Czy bêdzie
szansa na nowy i czy gmina zamierza podj¹æ wspó³pracê z powiatem?
Na stan chodnika przy ul. Rolnej
wskaza³a podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej radna Krystyna Bogucka. Zwróci³a uwagê, by analogicznie do wspó³pracy, jak¹ podjê³a
gmina z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich podj¹æ wspó³pracê z Zarz¹dem
Dróg Powiatowych w £obzie i na
chodnik przy ul. Rolnej zaplanowaæ
trochê pieniêdzy w bud¿ecie w ramach wsparcia ze strony gminy.
W tej sprawie wypowiedzia³ siê
burmistrz £obza.

- Wiemy doskonale, ¿e jest to
ulica powiatowa. Wnioski posz³y.
Mogê ponowiæ wniosek, rozmawiaæ,
przekonywaæ. Stan chodnika w mojej ocenie jest katastrofalny. W mojej ocenie prosi siê i kwalifikuje do
remontu, tym bardziej, ¿e chodnik
jest po jednej stronie. Tam dzia³a
piekarnia, pracuj¹ ludzie, przyje¿d¿aj¹ samochodami. Te¿ powiedzia³em, ¿e proszê o ten chodnik.
Tam jest w¹ska ulica, przeje¿d¿aj¹
autobusy, jest tylko chodnik, potrzebne jest miejsce, aby kierowcy,
pracownicy piekarni mieli gdzie stawiaæ samochody. Nie bêdziemy ludzi
stamt¹d wyrzucaæ. Jestem za tym,
aby tym ludziom u³atwiæ dojazd i
wyjazd – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM

Sesja Rady Powiatu
£obeskiego
(£OBEZ) W czwartek, 28 listopada, zbieraj¹ siê na obradach radni
Rady Powiatu.
Starosta przedstawi informacjê o
pracach Zarz¹du. Bêdzie informacja
o realizacji zadañ oœwiatowych w
powiecie w roku szkolnym 2012/13
oraz o dzia³alnoœci Powiatowego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.

Radni maj¹ do rozpatrzenia tylko
dwie uchwa³y; o programie wspó³pracy Powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi i zmiany w bud¿ecie.
Konsekwencj¹ tej ostatniej bêd¹
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Na zakoñczenie obrad –
interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Sesja w starostwie rozpocznie
siê o godz. 16.
(r)

Burmistrz Wêgorzyna
informuje, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce
nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIII/267/2004 z dnia 30.12.2004 r., Nr XV/128/
2008 z dnia 31.01.2008 r. i Nr XIX/175/2008 z dnia 30.04.2008 r. Rady Miejskiej w Wêgorzynie poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci
lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego:
1) lokal mieszkalny nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym po³o¿onym w miejscowoœci Wiewiecko 23.
2) lokal mieszkalny nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym po³o¿onym w miejscowoœci D³usko 19.
W/w wykaz zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie przy ul. Rynek l.

BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Mo¿na jeszcze sk³adaæ
wnioski o wyró¿nienie
„Smokiem”
(POWIAT £OBESKI)
Starostwo zaprasza
do sk³adania wniosków
o Nagrodê Specjaln¹
Starosty £obeskiego
dla osób i firm ze swojej
gminy.

(£OBEZ). Na ca³oroczne
utrzymanie czystoœci na
drogach i ulicach
bêd¹cych w³asnoœci¹
gminy przeprowadzono
dwa postêpowania o
udzielenie zamówienia
publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego.
W pierwszym postêpowaniu z³o¿ona zosta³a tylko jedna oferta przez
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib¹ w £obzie.
Postêpowanie uniewa¿niono ze
wzglêdu, na to ¿e cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza kwotê,
któr¹ zamawiaj¹cy zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie zamówie-

nia. W drugim postêpowaniu równie¿ wp³ynê³a tylko jedn¹ oferta, z³o¿ona równie¿ przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzib¹ w £obzie. Wartoœæ oferty
netto: miesiêczny rycza³t utrzymania
letniego w wysokoœci - 10.210,26 z³,
miesiêczny rycza³t utrzymania zimowego w wysokoœci- 3.063,08 z³, miesiêczny rycza³t opró¿nianie koszy
ulicznych od maja do wrzeœnia5.290,14 z³, miesiêczny rycza³t opró¿niania koszy ulicznych od paŸdziernika do kwietnia 3.010z³, odœnie¿anie jezdni wraz ze zwalczaniem œliskoœci jezdni – 165,00 z³/1 km, odœnie¿anie wraz ze zwalczaniem œliskoœci nawierzchni chodników - 200
z³/1 km, odœnie¿anie jezdni – 55,00 z³/
1 km, odœnie¿anie chodników – 80 z³/
1 km, zwalczanie œliskoœci jezdni –
110 z³/1 km, zwalczanie œliskoœci
chodników – 120 z³/1 km.
op

30 tysiêcy z³otych
na remonty
(£OBEZ). W tym mieœcie
w ramach nadzoru nad
utrzymaniem lokali
komunalnych i poprawy
stanu technicznego
wydano w paŸdzierniku
30 tys. z³.
W ramach 30 tys. z³ wykonano
nastêpuj¹ce prace: remontowe w
budynkach i lokalach komunalnych,
wykonanie prac w zakresie w³asnym
(konserwacja bie¿¹ca), zakup materia³ów, narzêdzi: £obez ul.: Komuny
Paryskiej, Niepodleg³oœci, Rapackiego, Ogrodowa, Obr. Stalingradu,
Kolejowa, Kraszewskiego, Podgórna, Wojska Polskiego, Browarna,
miejscowoœci: Worowo, Klêpnica, 5.287,86 z³. Roboty elektryczne

(awarie): £obez ul.: Niepodleg³oœci,
Budowlana, Pl. 3 Marca, Kraszewskiego, Niepodleg³oœci, m. Prusinowo, - 2.523,28 z³. Roboty hydrauliczne (awarie), zakupy: £obez ul.: Woj.
Polskiego, Kraszewskiego, Rapackiego, Kraszewskiego, Sawickiej,
Niepodleg³oœci, miejscowoœæ Poradz - 11.266,60 z³. Us³ugi kominiarskie, opinie, przegl¹dy: 9.33,57 z³,
roboty zduñskie: £obez ul.: Bema 1.835,46 z³, £obez ul.: Komuny Paryskiej - 1835,46 z³. Dy¿ur ca³odobowy
hydrauliczny kosztowa³ 300 z³.
Lokale u¿ytkowe: £obez, ul.
Drawska (wymiana okien-2 szt.) 2.900 z³, £obez, ul. Niepodleg³oœci
(gara¿e ) - 1.455,88 z³, £obez, ul. Sienkiewicza (wêze³ cieplny) – 230 z³,
£obez ul. Drawska (prace konserwacyjne dachu pap¹) -1.063,80 z³. Razem: 29.631,91 z³.
MM

Wzorem lat ubieg³ych, Starosta
£obeski uhonoruje osoby i podmioty gospodarcze, których dzia³alnoœæ i wyniki promuj¹ Powiat £obeski na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Nagrody przyznane bêd¹
w nastêpuj¹cych kategoriach:
Rozwój Gospodarczy
Oœwiata i Wychowanie
Dzia³acz Spo³eczny
Kultura i Sztuka
Sport i Turystyka
Nagrody wrêczane bêd¹ podczas organizowanej z tej okazji Gali.
Wnioski o nagrody w formie papierowej i elektronicznej do dnia 30
listopada 2013 r. mog¹ sk³adaæ: organizacje i stowarzyszenia spo³ecz-

ne, Komisje Rady Powiatu, Burmistrzowie i Wójt gmin tworz¹cych
Powiat £obeski, obywatele - mieszkañcy powiatu w liczbie, co najmniej
30, redaktorzy naczelni gazet lokalnych.
Wnioski oraz pozosta³a dokumentacja dotycz¹ca trybu przyznawania nagrody jest do pobrania na
stronie internetowej Powiatu £obeskiego: www.powiatlobeski.pl w zak³adce: „Nagroda Specjalna Starosty £obeskiego”.
Wszelkich informacji na temat
nagrody udziela Wydzia³ Oœwiaty i
Promocji Starostwa Powiatowego w
£obzie, tel. 91 39 760 97, e-mail: promocja@powiatlobeski.pl
(sp)

Nowe czynsze za mieszkania

Co nowego
w komunalce?
(£OBEZ). M-GOPS w
£obzie w paŸdzierniku
wyda³ 103 decyzje
przyznaj¹ce dodatek
mieszkaniowy dla
najemców lokali
komunalnych
i socjalnych.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w paŸdzierniku
2013 r. weryfikacji 10 wniosków
o przydzia³ mieszkania oraz
przed³u¿enia umów o najem
mieszkania (3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 4 wnioski
skierowano do uzupe³nienia ce-

lem ponownego rozpatrzenia).
Wys³ano najemcom lokali socjalnych i komunalnych 293 zawiadomieñ dotycz¹cych zmiany
wysokoœci stawek czynszu, za
trzymiesiêcznym okresem wypowiedzenia. Od dnia 1 lutego
2014r. bêdzie naliczany czynsz za
lokal socjalny w wysokoœci 0,98
z³ za 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej lokalu oraz za lokal komunalny w wysokoœci 3,25 z³ za 1
m.kw. powierzchni u¿ytkowej
zajmowanego mieszkania.
Przejêto od Nadleœnictwa
£obez, nieodp³atnie 5 lokali
mieszkalnych, po³o¿onych na terenie gminy £obez, wraz przynale¿nymi do nich pomieszczeniami.
op

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w Resku, ul. D¹browszczaków 14.
£azienka, c.o., gara¿, I piêtro, stare
budownictwo. Cena 50.000 z³. Tel.
665 922 273.
Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.
£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2 niezale¿ne,
jasne, ustawne pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka, oddzielna ubikacja.
Do mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

Sprzedam dzia³kê z warunkami
zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.

Powiat ³obeski
Wynajmê jeden z dwóch lokali u¿ytkowych przy ul. Obroñców Stalingradu w £obzie o pow. 83 mkw. i 62
mkw. Tel. 696 371 082

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273

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

Powiat gryficki

ROLNICTWO

Monta¿ anten satelitarnych oraz poprawa ustawieñ. Tel. 535 415 696

Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

Notebook siê przegrzewa? Naprawa laptopów: Tel. 535 415 696

Powiat ³obeski
Sprzedam gêsi z domowego chowu. Tel. 602 811 467

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

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

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami
pow. dzia³ki 3548 mkw
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
£OBEZ- obiekt handlowy w centrum o pow. 240 mkw
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 61 mkw
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 57 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - obiekt handlowy o pow. 102,17 mkw
RESKO (okolica) - dom wczasowy nad jeziorem o pow. 400 mkw
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 281 mkw
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 112,43 mkw
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 300 mkw, parter

- CENA 215.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 1.000.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 495.000 z³
- CENA 225.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CZYNSZ 800 z³
- CZYNSZ 3.500 z³
- CZYNSZ 4.500 z³

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.
Przyjmê reklamê odp³atnie w formie baneru na ogrodzenie dzia³ki
budowlanej o pow. 197 mkw. w
£obzie przy skrzy¿owaniu ulic Boczne i Pó³nocnej (jedyny wyjazd z Lidla-ulica jednokierunkowa). Du¿y
ruch pieszy i ko³owy. Mo¿liwoœæ wynajmu ca³ej dzia³ki i podpisania
d³ugoletniej umowy. Mo¿liwoœæ
postawienia bilbordu. Media np.
pr¹d w drodze. Tel. 501 894 828.

Powiat gryficki
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

PRACA

Region
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel. 666 096
761, 666 096 774
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77
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Ochrona przyrody, czy biznes?
(SIELSKO, gm. Wêgorzyno). W
miniony pi¹tek w tej miejscowoœci
dosz³o do podkrzesania kasztanowców. Mieszkañcy s¹ zbulwersowani
efektem wykonanych prac.
Drzewa rosn¹ w odleg³oœci 8-9
metrów od od gminnej, bocznej drogi, jeden kasztanowiec jedynie w
odleg³oœci 5,5 metra.
O podkrzesanie ustnie poprosi³
so³tys Sielska 20 listopada, a ju¿ 22
listopada w Sielsku zjawi³a siê firma
i ¿ywo zabra³a siê do pracy. Efekty
podkrzesania w wielu mieszkañcach
wywo³a³ wzburzenie i ³zy w oczach.
Rzekomo o podkrzesanie prosili liczni mieszkañcy, uznaj¹c, ¿e suche
ga³êzie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu.
Gdyby jednak firma podkrzesa³a
suche ga³êzie, nikt niczego by nie
kwestionowa³.
- Kasztanowce na wysokoœci
1,50 metra maj¹ objêtoœæ 280 cm, 270
cm - jeden ponad 3 metry. Tam by³a
ostoja ptasia, gniazdowa³y ptaki.
Œciête konary mia³y œrednice po 2930 cm i by³y zdrowe, jeden mia³ nawet
44 cm. Nie mieœci mi siê to w g³owie,
œcinali konary nawet powy¿ej wysokoœci domów. Chodzi³o tu tylko o
maksymalne wyciêcie i pozyskanie
drewna oraz kory z kasztanowców.
Jesteœmy w Natura 2000, w strefie
ochrony ptaków. Tak piêknych kasztanowców, jak tu, nie by³o nigdzie, a
teraz je zniszczyli. Zniszczono enklawê ptasi¹. Mieszkañcy od lat specjalnie grabili liœcie i palili je, aby
drzewa nie chorowa³y. To by³a pere³ka Sielska. Drzewa rosn¹ daleko od
drogi i ga³êzie nie zahacza³y nawet o
kombajn, który jest przecie¿ szeroki
- powiedzia³a mieszkanka Sielska.
Najsmutniejsze jest to, ¿e liczni
mieszkañcy Sielska prosili o podkrzesanie drzew na kolonii w stronê
Chwarstna. Tam jednak ga³êzie jak
zahacza³y o zwyk³e samochody, tak
zahaczaj¹ nadal. Tu teoretycznie
mia³o zostaæ podkrzesanych 30
proc. Ile zosta³o, widaæ na zdjêciach.

Prawdopodobnie zosta³y wywiezione 4 przyczepy drewna pozyskanego z podkrzesania.
28 listopada podczas sesji Rady
Miejskiej radym zostanie przedstawiona uchwa³a w sprawie uznania za
pomniki przyrody 43 sztuk drzew z
terenu powiatu ³obeskiego. Te z Sielska te¿ mog³yby siê nadawaæ przy
takich obwodach - przed podkrzesaniem.
Kora kasztanowca w grudniu w
okolicach Koszalina skupowana
by³a po 0,70 z³ za kg. Sporo kilogramów z Sielska wywieziono, sporo
drewna z konarów równie¿, a nowych kasztanowców nie sadzi siê.
Pozostaje pytanie czy decyzja o
tak du¿ym podkrzesaniu by³a w³aœciwa i czy ktoœ z urzêdu wskaza³ w
ogóle, które ga³êzie nale¿y przyci¹æ
i kolejne pytanie, czy ktoœ z urzêdu w
czasie prac by³ na miejscu? MM

tygodnik ³obeski 26.11.2013 r.
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Wiêkszoœæ nie zawsze ma racjê
(RESKO). Pod obrady sesji wróci³a uchwa³a w sprawie ustalenia
zasad udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego, obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêciom niektórym nauczycielom.
Ta uchwa³a Rady Miejskiej wesz³a pod obrady i zosta³a jednomyœlnie przeg³osowana. A przecie¿ ma
ona za sob¹ dosyæ bogat¹ historiê.
To ona by³a jednym z powodów
wniosku o odwo³anie przewodnicz¹cej rady, skargi do wojewody
oraz wniosku do prokuratury. To poprzedniczka tej uchwa³y, choæ nigdzie w dokumencie nie ma informacji o uchwale zmieniaj¹cej, jest dowodem na to, ¿e demokratyczna
wiêkszoœæ nie zawsze oznacza racjê.
Przypominamy, ¿e w poprzedniej
uchwale dotycz¹cej ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycielom nauczyciel wspomagaj¹cy by³ to¿samy z doradc¹ zawodowym, tym samym okazywa³o siê, ¿e w szkole podstawowej pracuje doradca zawodowy, gdy faktycznie by³ to nauczyciel
wspomagaj¹cy. Na ten fakt zwróci³
uwagê radny Adam Seredyñski.

Jego argumentacje jednak nie przynios³y najmniejszego skutku i wiêkszoœci¹ Rady Miejskiej uchwa³a zosta³a przeg³osowana. Nastêpnie
wojewoda wszcz¹³ postêpowanie,
jednak przewodnicz¹ca Rady Miejskiej na zapytanie wojewody odpowiedzia³a tak jak w uchwale – ¿e nauczyciel wspomagaj¹cy jest doradc¹ zawodowym. Przewodnicz¹ca
Rady nie poinformowa³a radnych o
wszczêciu postêpowania przez wojewodê. O tym dowiedzia³ siê radny
Adam Seredyñski dopiero wówczas, gdy napisa³ skargê do wojewody. W odpowiedzi otrzyma³ pismo,
ze sprawê wyjaœni³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej. Radny ponownie
napisa³ do wojewody z informacj¹,
¿e przewodnicz¹ca wprowadzi³a w
b³¹d wojewodê, argumentuj¹c swoje pismo i na ¿yczenie wojewody
uzupe³niaj¹c o nowe dane. Radny
skierowa³ sprawê do prokuratury w
£obzie o poœwiadczenie nieprawdy.
Prokuratura odmówi³a wszczêcia
postêpowania. 6 radnych z Rady
Miejskiej w Resku z³o¿y³o wniosek o
odwo³anie przewodnicz¹cej RM,
gdzie poœwiadczenie nieprawdy,
nieinformowanie radnych by³o jednymi z powodów, dla których chciano odwo³aæ przewodnicz¹c¹. Do
odwo³ania nie dosz³o. Radny Adam
Seredyñski da³ czas na zmianê
uchwa³y do koñca czerwca, nastêpnie postanowi³ poczekaæ na czas

powakacyjny z informacj¹, ¿e jeœli
termin nie zostanie dotrzymany
skieruje sprawê do rzecznika. Dopiero ostatnio dosz³o do zmiany uchwa³y, zgodnie z pierwotn¹ propozycj¹
radnego – tym razem wszyscy radni
byli jednomyœlni.
Pozostaje pytanie, kto teraz i czy
w ogóle zap³aci za to nauczycielce,
która wczeœniej by³a zatrudniona w
ramach doradcy zawodowego? Pytanie te¿ - gdzie by³a przewodnicz¹ca komisji oœwiaty, skoro g³osowa³a

za poprzedni¹, b³êdn¹ uchwa³¹? Nasuwa siê te¿ pytanie, czy warto by³o
przerywaæ przez przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej wypowiedzi radnego Adama Seredyñskiego, gdy ten
chcia³ wyt³umaczyæ kilka miesiêcy
temu, ¿e uchwa³a jest b³êdna. Inna
rzecz, có¿ takiego siê sta³o, ¿e tym
razem wszyscy radni byli jednego
zdania? Mo¿e czasami warto spokojnie wys³uchaæ i poprawiæ b³êdne
zapisy, ni¿ czekaæ a¿ wojewoda
uchwa³ê uchyli.
MM

Dyrektor oszuka³ uczniów?
(RESKO). Radny Andrzej Nowak podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej nie ukrywa³ oburzenia
faktem, i¿ dyrektor Zespo³u Szkó³
zmieni³ ustalenia i zamiast op³aciæ
prawo jazdy uczniom szko³y zawodowej – zamierza p³aciæ tylko za
czeladników.
Gdy poprzedni starosta ³obeski
podj¹³ decyzjê o zamkniêciu szko³y
œredniej w Resku z powodu liczby
uczniów, przypominamy, ¿e wówczas starosta nie zgodzi³ siê na utworzenie klasy w szkole zawodowej
(by³o 17 chêtnych uczniów, przed
rozpoczêciem roku), samorz¹d reski
postanowi³ przej¹c na siebie prowadzenie szko³y. Ze starostwem ustalono, ¿e w ci¹gu trzech lat przeka¿e
gminie Resko milion z³otych na
szkolê oraz wykona termomodernizacjê obiektu. Z zadania wywi¹za³o
siê. Radni zawnioskowali, by w ramach zachêty uczniów do nauki w
szkole zawodowej w Resku, ka¿demu, kto przyjdzie do szko³y w tej miej-

scowoœci op³aciæ kurs prawa jazdy.
By³o to op³acalne, bowiem wysokoœæ subwencji na jednego ucznia w
ci¹gu trzech lat wynosi 24 tys. z³.
Taki wniosek z³o¿y³ radny Andrzej
Nowak oraz so³tys Komorowa. Radni przyjêli wniosek i tak mia³o to zostaæ wdro¿one.
Podczas ostatniej sesji okaza³o
siê jednak, ¿e nowy dyrektor zmieni³
zasady, nie informuj¹c o tym radnych. Postanowi³, ¿e prawo jazdy
bêdzie tylko dla tych uczniów, którzy zdadz¹ egzamin czeladniczy. Ten
jest ju¿ po zakoñczeniu nauki w
szkole. Nie wszyscy uczniowie te¿
postanowili do takiego egzaminu
przyst¹piæ, tym bardziej, ¿e jest p³atny. Zasadniczymi argumentami za
prawem jazdy by³o po pierwsze zachêciæ do nauki, po drugie umo¿liwiæ zdobycie pracy. Sporo pracodawców bowiem poszukuje pracowników nie pod k¹tem wykszta³cenia,
a pod k¹tem posiadania prawa jazdy.
Czeladnika zdawa³ jeden uczeñ. Pytanie te¿, jak dyrektor chce sfinanso-

waæ kurs prawa jazdy dla kogoœ, kto
uczniem szko³y ju¿ nie jest.
W zwi¹zku z tym, ¿e w tegorocznej rekrutacji nie by³o ju¿ oferty prawa jazdy, uczniowie nie byli te¿ zainteresowani uczeniem siê w szkole. W
jednej z klas jest zaledwie 12

uczniów, czêœæ odesz³a. Radny
Adam Nowak jest za tym, aby nie
tylko przywróciæ prawo jazdy dla
wszystkich uczniów, ale poszerzyæ
ofertê równie¿ dla liceum, a mo¿e i
op³aciæ uczniom egzamin czeladniczy. Obecna tendencja bowiem zagra¿a bytowi szko³y.
MM
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Trzeba wyjœæ do ludzi, aby mogli
pracowaæ i realizowaæ siê
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miejskiej radna Maria S³awska zwróci³a uwagê radnym, ¿e
mo¿na skutecznie walczyæ z bezrobociem i wskaza³a przyk³ady inicjatyw, które sprawdzi³y siê w innych
regionach. Zwróci³a uwagê na mo¿liwoœci spó³dzielni socjalnych.
Spó³dzielnie socjalne
W Sierakowie powsta³a spó³dzielnia socjalna. Do stworzenia
spó³dzielni socjalnej potrzeba 5
osób. Dostali od nadleœnictwa budynek, który wymaga remontu. Kto
stworzy³ tê spó³dzielniê? Kobieta,
która ma szeœcioro dzieci, wci¹gnê³a
do tego kobietê, która ma 11 dzieci.
Do wspó³pracy wci¹gnê³y pana,
który nic nie robi³.
– Spó³dzielnie
powstaj¹,
wspó³pracuj¹ z Lokalnymi Grupami
Dzia³ania z przedsiêbiorcami i z urzêdami. Byliœmy w Kaliszu Pomorskim.
Powsta³a tam spó³dzielnia, maj¹ fundusze, aby coœ stworzyæ, a nie maj¹
lokalu. Jest wspó³praca z burmistrzem czy gmin¹ i coœ robi¹. Powstaje bardzo du¿o spó³dzielni, ludzie czasami zaczynaj¹ pracowaæ w
trudnych warunkach. By³am w

Wierzchowie, tam nie maj¹ po prostu
lokalu, spó³dzielnia jest ko³o starej
gorzelni, jest zimno, ale oni coœ
tworz¹ i ciesz¹ siê, ¿e mog¹ pracowaæ
– powiedzia³a radna Maria S³awska,
wskazuj¹c przyk³ady spó³dzielni,
którym siê uda³o, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e czasami wystarczy dobra
wola ze strony samorz¹du czy instytucji, aby ludzie mogli znaleŸæ dla
siebie zatrudnienie.
So³tysi razem
Radna zwróci³a równie¿ uwagê,
¿e dobrym pomys³em jest uczestniczenie nie tylko w wyjazdach i podpatrywanie jak radz¹ sobie ludzie z
bezrobociem, ale i przydaje siê
udzia³ w spotkaniach so³tysów.
- 23 paŸdziernika by³am na II forum so³tysów w Œwidwinie, by³o
ponad 200 osób. Ka¿de so³ectwo ma
inne potrzeby. S¹ so³ectwa, w których maj¹ œwietlicê, a w niej kuchniê.
M³odzie¿ przynosi sobie produkty i
tam uczy siê gotowaæ. Spotykaj¹ siê,
zaczyna tworzyæ siê wspólne ¿ycie.
Je¿eli na sto osób pomo¿e siê jednej
to warto coœ robiæ. Warto gdzieœ
pojechaæ, zobaczyæ – argumentowa³a radna podpowiadaj¹c, ¿e dobre

pomys³y mo¿na zakorzeniaæ i u siebie.
Jednym z pomys³ów, jakie wdro¿y³a
radna u siebie w Runowie Pomorskim,
to zamontowanie
urz¹dzeñ do si³owni
zewnêtrznej oraz
kort tenisowy. To
w³aœnie tu powsta³a
pierwsza tego typu
si³ownia zewnêtrzna w powiecie i
pierwszy nowy kort.
- Wszyscy wiemy, jak trudno by³o
wybudowaæ kort tenisowy w Runowie,
ale by³o warto. M³odzie¿ ca³e lato chodzi³a, gra³a, uczy³a
siê graæ i bardzo dobrze. Mieli gdzie siê uczyæ. Teraz zaczêliœmy remont œwietlicy w Runowie, wyburzyliœmy jedn¹ œcianê,
m³odzie¿ przysz³a, nie by³o problemu. Znieœliœmy wszystko na jedno
miejsce. Warto wyjœæ do ludzi i z nimi
rozmawiaæ - doda³a radna.
I ma ca³kowita racjê, z ludŸmi

nale¿y rozmawiaæ, s³uchaæ czego
potrzebuj¹, wesprzeæ, a z czasem
ludzie sami przyjd¹ i pomog¹, jeœli
widz¹, ¿e realizowane s¹ ich pragnienia, a nie cudze ambicje. Wystarczy
czasami jedynie s³uchaæ. Dyskusji w
tym temacie nie by³o.
MM

List do redakcji

Zbierz w sercu swoim ca³¹ moc

By pamiêæ o niej nie odesz³a w noc

Z wielkim ¿alem i smutkiem przeczyta³am „list
otwarty” zamieszczony w
„Tygodniku ³obeskim” nr 36
z dnia 19.11.2013 r.Autora lub
autorki o inicja³ach M.P. Dotyczy on obchodów œwi¹t
pañstwowych i lokalnych, w
których udzia³ bierze poczet sztandarowy i delegacja Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.
Cz³onkami naszego Ko³a s¹ zes³añcy na Sybir w latach 1936-19401951. Dziœ s¹ to sêdziwe osoby, w
tamtych latach byli dzieæmi – m³odzie¿¹, kilkanaœcie dzieci zosta³o tam
urodzonych – to ci, którzy dost¹pili
³aski prze¿ycia gehenny Sybiru.
„Tam wyrwali wiarê z serca, staraj¹c siê zabiæ wszelka nadziejê...
Wiara jednak pozosta³a”
Zawdziêczamy to przede wszystkim naszym bohaterskim Matkom i
dobry m ludziom. PrzywieŸli nas na
ziemi ê ³obesk¹ w 1946 i 1955 roku. Tu
dorastaliœmy, pracowaliœmy, braliœmy udzia³ w odgruzowywaniu i w

tzw. czynach spo³ecznych, nie
szczêdz¹c si³ w skromnych warunkach, ale szczêœliwi, ¿e wróciliœmy
do Polski, bo pielesze rodzinne zosta³y zabrane przez agresora ze
wschodu. I tak £obez sta³ siê nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹.
Bardzo bol¹ nas s³owa cyt. „i ich
klaka manifestuj¹ swoje patriotyczne zaciêcie w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci. Niczym janczarowie upad³ego systemu. K³ad¹ kwiaty, chyl¹
czerepy i wiwatuj¹ szemrz¹c... mamy
(NIE) PODLEG£¥.”
Zapomnia³eœ-³aœ M.P., ¿e ten
przemarsz pod opisany przez ciebie
pomnik poprzedzi³a msza œw. Modliliœmy siê za tych, co oddali ¿ycie na
O³tarzu Ojczyzny, w asyœcie pocztów sztandarowych, orkiestry, mar¿onetek, licznie zgromadzonych
wiernych, w tym – dzieci i m³odzie¿y.
Czy by³eœ, by³aœ z nami, by w ten sposób oddaæ ho³d bohaterom, którzy
przelewali krew w obronie Ojczyzny?
Eliza Orzeszkowa pisa³a „Nie kocha
swej Ojczyzny ten, kto któr¹kolwiek
czêœci¹ swego narodu gardzi.”

Piszesz dalej: „do tej chucpy anga¿ujemy m³odzie¿ szkoln¹. Jak d³ugo jeszcze”. Odpowiadam – to w³aœnie te drogie nam dzieci i m³odzie¿
przypominaj¹ historiê naszego narodu wraz z pedagogami.
Jesteœmy im za to wdziêczni, za
ich trud i zaanga¿owanie. 12 listopada 2013 r. by³am na uroczystym apelu w SP nr 2, gdzie dzieci obrazowo
odtworzy³y nasze dzieje od pierwszego rozbioru Polski w 1792 r. a¿ do
11 listopada 1918 roku – daty odzyskania niepodleg³oœci po 123 latach
niewoli.
Mi³o by³o patrzeæ na ich zaanga¿owanie i stroje. Dziêkujê za zaproszenie. Kiedy ja chodzi³am do szko³y, nie by³o takich uroczystoœci, daty
3. Maja, 17 wrzeœnia i 11 listopada
by³y tabu. Dla nas, zes³añców Sybiru, daty wywózek s¹ bolesnymi
rocznicami. Mo¿emy je obchodziæ
od 1990 roku.
Co do pomnika, gdzie „smuty”
s³uchaj¹ hymnu narodowego, sk³adaj¹ kwiaty, jest apel poleg³ych, salwa honorowa i wystêpy m³odzie¿y

szkolnej niech wypowiedz¹ siê historycy, bibliotekarze i inni kompetentni. My chylimy swoje czo³a
przed ¿o³nierzami (mój tato by³ wojskowym, nigdy go nie widzia³am,
zgin¹³ w wieku 39 lat).
Gdzie na pierwszym miejscu stoi
woj Mieszka I czyli Byliœmy, Jesteœmy...
Co do awangardy ³obeskiej idziemy jako kombatanci, których ojcowie, dziadkowie i pradziadowie walczyli z zaborcami. I na koniec M.P. ods³oñ swoj¹ przy³bicê.
Zofia Majchrowicz
prezes Zwi¹zku Sybiraków
Ko³o w £obzie.
£obez 23.11.2013 r.
P.S. Serdecznie dziêkuje dzieciom, m³odzie¿y, pedagogom, dyrektorom szkó³ i bibliotek, orkiestrze, mar¿onetkom za uœwietnienie
naszych uroczystoœci, w³adzy powiatowej i gminnej oraz ksiê¿om za
wszelka pomoc jaka otrzymujemy,
prasie i sympatykom te¿ serdecznie
dziêkujê.

£OBEZ
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Wieczór z poezj¹ Piotra Kiedrowicza
Pory roku
S³oñce zimê przegoni³o,
Przebiœniegi biel zm¹ci³y,
kry sp³ynê³y, ¿e a¿ mi³o,
Wiosna, wiosna, nam przyby³a.
Wiosna nowe ¿ycie wnios³a,
Ciep³o, zieleñ, ptaków trele,
Wla³a w ¿y³y krew gor¹c¹
w serca ufnoœæ i nadziejê.
Przychodzimy, odchodzimy,
pory roku razem z nami,
Nie zd¹¿ymy siê przywitaæ...
czasem siê nie po¿egnamy.
(…)
(£OBEZ). W minion¹ sobotê w
siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej wœród obrazów Joanny
Szymoniak odby³o siê spotkanie z
autorem „Pór roku” Piotrem Kiedrowiczem.
Piotr Kiedrowicz w powiecie
³obeskim znany jest z dzia³alnoœci
sportowej. By³ trenerem kadry narodowej w biegach; wychowa³ wielu
medalistów mistrzostw Polski. Od lat
pracuje z kolejnymi pokoleniami
dzieci i m³odzie¿y, trenuje per³y ³obeskiej lekkoatletyki: Justynê Romej,
Aleksandrê Romej, Annê Turzyñsk¹
i Zuzannê Frej.
W S³ubicach jest radnym kilku
kadencji, obecnie przewodnicz¹cy
Radzie Miejskiej w S³ubicach (po raz
drugi).
Pisanie to kolejna pasja Piotra
Kiedrowicza, w której dzieli siê nie
tylko sob¹, ale dziêki empatii przekazuje wierszem zaobserwowane prze¿ycia.
„Pory roku” to ju¿ druga przygoda autora z poezj¹. W 2009 roku Piotr
Kiedrowicz opublikowa³ tomik „Liryczne chwile i nie tylko…”, który
by³ jego literackim debiutem. Potem
napisa³ jeszcze dwie rêcznie ilustrowane bajki dla dzieci: „Abecad³o
Tymka” oraz „O Boæku bocianie, Natalkowe bajanie”.
- Piotr jest znany nam wszystkim,
by³ tu w £obzie, zakorzeni³ siê w tym
mieœcie, poznaliœmy go jako cz³owieka o ogromnej sile intelektualnej, organizacyjnej, duchowej i fizycznejprzebieg³ ca³y œwiat dooko³a. By³
trenerem biegaczy reprezentacji Polski. Piotrek jest cz³owiekiem sukcesu i w ¿yciu codziennym i w poezji i
takich poetów nam na co dzieñ potrzeba, bo my jesteœmy tym pokoleniem, które zosta³o wychowane na
poezji Mickiewicza, Norwida, S³owackiego, Staffa, Broniewskiego,
ale potem by³y takie czasy, ¿e mieli-

Od lewej: Czes³aw Szawiel, Piotr Kiedrowicz, z gitar¹ - Alicja Gierszewska

œmy poetów, którzy przyje¿d¿ali do
£obza w latach 60. i ich nie znaliœmy,
bo w pewnym momencie przyjechali
i wyjechali - nie potrafili siê zakorzeniæ, nie osi¹gali sukcesów – powiedzia³ w s³owach przywitania i wstêpu Czes³aw Szawiel.
Piotr Kiedrowicz, choæ cz³owiek
sukcesu i si³y, to równie¿ cz³owiek
skromny i s³owa Czes³awa Szawiela
potraktowa³ jako wyzwanie, stwierdzaj¹c, ¿e dopiero teraz bêdzie musia³ wzi¹æ siê do pracy. Czes³aw Szawiel w pierwszych s³owach swojego
przywitania zaznaczy³, ¿e poezja Piotra Kiedrowicza to dawanie siebie/
poety tym wszystkim, którzy po jego
wiersze siêgn¹.
- Moim mottem s¹ s³owa „Kiedy
wyszed³em szukaæ przyjació³, nie
znalaz³em nikogo, kiedy wyszed³em
byæ przyjacielem, znalaz³em wielu” to a’propos dawania siebie. - rozpocz¹³ Piotr Kiedrowicz. - Ciesze siê,
¿e mogê tu byæ z wieloma przyjació³mi sprzed paru lat. Bardzo mi³o siê tu
poczu³em, chcia³bym daæ du¿o z siebie. Jest to drugi tomik, pierwszy
tomik „Liryczne chwile i nie tylko...”
poœwieci³em kobietom mojego
¿ycia: mamie, ¿onie, córkom i pewnie
paru innym kobietom w tym sensie,
¿e ubogaci³y moje ¿ycie, przez ich
spojrzenie, kobiece przymioty, walory, pojmowanie ich spojrzenia,
myœlenia spogl¹dania na wiele
spraw. Pozwoli³o mi to byæ wra¿liwszym na wiêcej rzeczy, inaczej po-

strzegaæ ni¿ wczeœniej mi siê to udawa³o i w³aœciwie pierwszym tomikiem podziêkowa³em im za kolory
ka¿dego mojego dnia. Oba tomiki s¹
ilustrowane. Staram siê u¿ywaæ s³ów
maksymalnie prostych i maksymalnie komunikatywnych. St¹d jeszcze
próba posi³kowania siê ilustracjami,
aby to, co chcê przekazaæ, by³o jak
najbardziej czytelne. Wiersze kierujê nie tylko do osób, które obcuj¹ z
poezj¹, ale pragnê, by przekaz dotar³
równie¿ do osób, które przypadkiem
mog¹ zajrzeæ do poezji - by spróbowali coœ dla siebie znaleŸæ. Staram
siê przekazaæ to co Joanna Szymo-

niak w obrazach: ca³y optymizm, ca³¹
radoœæ, ca³¹ nadziejê, jaka jest we
mnie, jak¹ odczuwam u innych. Du¿a
czêœæ z tych wierszy, pewnie nawet
mo¿e wiêkszoœæ, to nie s¹ moje odczucia, ale wp³yw postrzegania
œwiata, to s¹ obserwacje innych –
ich odczucia, ich odczuwania, ro¿nych rzeczy – nie tylko mi³oœci, ale
postrzegania, zachowywania siê w
okreœlonych sytuacjach i to staram
siê w tych wierszach oddaæ. Na
ukoñczeniu jest ju¿ kolejny tomik.
Kiedy by³a inauguracja pierwszego
tomiku by³y ju¿ gotowe „Pory roku”
i wiedzia³em, ¿e ten wiersz „Pory
roku” bêdzie otwiera³ tomik, bo charakteryzuje jego zawartoœæ – powiedzia³ podczas spotkania Piotr Kiedrowicz.
A jak zaczê³a siê przygoda z poezj¹? I tê tajemnicê wyjawi³ poeta –
od chêci pocieszenia znajomej, która
w pewnym momencie ¿ycia mia³a
trudne chwile. Wówczas powsta³
wiersz o szaro smutnym filmie otwieraj¹cy pierwszy tomik. Wiersze Piotra Kiedrowicza choæ proste w wyrazach mówi¹ o trudnych czasem
chwilach, o zwi¹zanej z tym nadziei,
mi³oœci, têsknoty ale nie brakuje i
pogody ducha. Mo¿na wyczytaæ w
nich równie¿ delikatne wskazówki,
drogê, choæ dalekie s¹ od moralizatorstwa – st¹d te¿ i ciep³e przyjêcie
jego poezji przez czytelników, a jak
przyzna³, ma ich równie¿ wœród
³obzian spore grono.
Oprawê artystyczn¹ spotkania
zapewni³a Alicja Gierszewska, która
zaœpiewa³a kilka w³asnych utworów.
Wieczór z autorem i jego poezj¹
up³yn¹³ w bardzo mi³ej i ¿yczliwej
atmosferze, przy wspólnym czytaniu poezji.
MM
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£obzianie na „Cecyliadzie”

W sobotê, 23 listopada 2013 r., w
hali sportowo-widowiskowej w
Mrze¿ynie odby³ siê fina³ IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pieœni
Chrzeœcijañskiej „Trzebiatowska
Cecyliada 2013”. Tak jak w ubieg³ym roku warunkiem przyst¹pienia do fina³u by³o nades³anie nagrañ demo przez wykonawców.
Nasz¹ ³obesk¹ parafiê reprezentowa³a schola gimnazjalno-parafialna „Genezaret” oraz dwójka solistów - Patrycja Jaremko i Micha³
Stefanowski.
Wszyscy zg³oszeni uzyskali
tytu³ finalisty festiwalu ogólnopolskiego. Przewodnicz¹ca jury pod-

kreœla³a, ¿e na tego typu festiwale
nie powinno siê przyje¿d¿aæ tylko
dla zdobycia miejsc, ale istotniejsze
jest zdobywanie w ten sposób
umiejêtnoœci wokalnych, m¹droœci
oraz czerpanie pozytywnych treœci
wynikaj¹cych ze wspólnego muzykowania.
Nasza schola Genezaret w tym
roku rozwinê³a siê muzycznie nie
tylko z powodu istnienia ju¿ czwarty
rok, ale tak¿e dziêki udzia³owi licealistów (5 osób), którzy pomimo tego,
¿e otrzymali ju¿ sakrament bierzmowania, to nadal chêtnie siê udzielaj¹,
realizuj¹c swoj¹ pasjê. Obecnie zespó³ liczy a¿ 23 osoby, które z przyjemnoœci¹ s¹ w stanie poœwiêciæ ca³¹

sobotê na wyjazd, podczas którego
mo¿na nawi¹zaæ mnóstwo znajomoœci, przyjaŸni, dobrze siê bawiæ na
scenie, z innymi zespo³ami oraz w
trakcie podró¿y autobusem, którego
u¿yczy³ nam Urz¹d Miejski w £obzie.
Wyjazd ten by³ swego rodzaju nagrod¹ za kolejny rok dzia³ania scholi. Rok ten obfitowa³ w wiele udanych wystêpów, np. w Lipianach
(Festiwal Pieœni Wielkopostnej),
podczas rekolekcji, bierzmowania
oraz na wielu cotygodniowych
mszach œwiêtych, daj¹c odrobinê
radoœci tym, którzy w³¹czaj¹ siê do
naszego œpiewu.
Na „Cecyliadzie” wyst¹pi³o ponad 60 wykonawców, a 25 podmio-

tów nie zakwalifikowa³o siê do fina³u. Wobec silnej konkurencji cieszy
bardzo fakt, ¿e nasza solistka Patrycja Jaremko uzyska³a wyró¿nienie,
potwierdzaj¹c tym samym, po raz
kolejny, swój talent i umiejêtnoœci.
Genezaret nie stan¹³ na podium, ale
swój wystêp mo¿e uwa¿aæ za udany,
a m³odzie¿ wraz z instruktorem dali z
siebie wszystko i a¿ mi³o by³o popatrzeæ, jak m³odzi ludzie potrafi¹ siê
anga¿owaæ i stworzyæ zgrany zespó³,
nie tylko pod wzglêdem muzycznym.
Przypomnijmy, ¿e festiwal odbywa
siê dla uczczenia œw. Cecylii (jej dzieñ
to 22. listopada) - patronki chórów i
muzyków chrzeœcijañskich.
Grzegorz Stefanowski
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Proszê nie degradowaæ wsi
(WÊGORZYNO). Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej Antoni Moroz prosi³ radnych, aby ci podjêli dzia³ania, aby ludzie,
którym zosta³y przekwalifikowane grunty,
p³acili mniejsze podatki za szopki i stodo³y.
Radna Barbara Pietrusz zwróci³a siê do
burmistrz o dane, bowiem radni ich nie
znaj¹.
Nie pierwszy raz mieszkaniec
gminy Antoni Moroz zwraca³ siê z
apelem do radnych, aby ci zwrócili
uwagê na drastyczny wzrost wysokoœci podatków, szczególnie na
wsiach. Prosi³ równie¿, aby nie podnosiæ dotychczasowych podatków.
Mówi³, ¿e podatki za pomieszczenia
gospodarcze na wsiach u by³ych
gospodarzy, rolników, u by³ych pracowników popegeerowskich, czyli u
ludzi najbardziej biednych s¹ zbyt
wysokie.
- Uwa¿am, ze stawki za pomieszczenia gospodarcze s¹ za wysokie,
s¹ nieporównywalne za pomieszczenia mieszkalne. Ka¿dy rozumie, ¿e za
mieszkanie mo¿na p³aciæ dro¿ej, bo
to jest standard, coœ bardzo wa¿nego w ¿yciu cz³owieka i za to trzeba
p³aciæ podatki, natomiast te komórki, które s¹ tylko us³ugowym pomieszczeniem dla naszych mieszkañ, powinny mieæ stawki mniejsze.
Niemniej w naszej gminie ta stawka
jest wy¿sza. Wobec tego bêdê apelowa³ i stara³ siê przekonaæ szanownych radnych, aby obni¿yli te stawki, tym bardziej, ¿e mamy przyk³ady
w s¹siednich gminach, ¿e te stawki
s¹ zró¿nicowane. Jeœli ju¿ nie ni¿sze
dla wszystkich pomieszczeñ pomocniczych to s¹ przynajmniej zró¿nicowane na miasto i wieœ. Wiadomo, ¿e
Gryfice to jest silna gmina, to s¹ inne
przychody ni¿ u nas, na pewno bêd¹
zaraz dyskusje, ¿e tam mog¹ sobie na
to pozwoliæ, a u nas nie. Ta sprawa
jest znana, bo swego czasu ju¿ ten
temat porusza³em, otrzyma³em odpowiedŸ od pani burmistrz, ¿e to siê
nie da, ¿e przyjd¹ kontrole, ze wojewoda nie zaakceptuje tego. Nawet w
naszej lokalnej prasie by³o pisane, ¿e
s¹ gminy w naszym województwie, w
których te stawki s¹ mniejsze, albo
zró¿nicowane, na tych, którzy
mieszkaj¹ na wsi. Przyk³adowo Chociwel to ju¿ nie jest taka odbiegaj¹ca
gmina od Wêgorzyna i tam te stawki
s¹ inne.
Wielu gospodarzy ratuje siê
przed tymi wysokimi stawkami, kombinuj¹c, jak koñ pod górê – przys³owiowy, podobno w prawie jest tak,
¿e je¿eli jedn¹ z czterech œcian rozwali, to jest to wiata a za wiatê nie trzeba

ju¿ p³aciæ, wiêc rozwalaj¹. To jest
nasze dobro narodowe i nie wolno
dopuœciæ takich rzeczy, aby na wsi w
miejsce murowanych pomieszczeñ
stawiano jakieœ prowizoryczne
szopki z drewna - to ju¿ nie odpowiada warunkom budowlanym, wtedy
ju¿ siê nie p³aci, ale do czego to prowadzi? Proszê wzi¹æ to wszystko
pod uwagê i nie degradowaæ tej wsi,
nie degradujcie poprzez to, ¿e zabrano nam 1,2 miliona z³otych.
Tak jak nie zgodziliœcie siê na
stawki za wodê, co prawda to nic nie
da³o, ale budujecie sobie autorytet.
Nie wolno wam siê zgodziæ. Proszê o
wsparcie moich argumentów i wzi¹æ
je pod uwagê. Nie wiem jak to przeskoczyæ, trzeba szukaæ, analizowaæ
wszystkie przepisy i znaleŸæ mo¿liwoœæ z wyjœcia z nielogicznej stawki
– powiedzia³ A. Moroz.
Radny Hieronim Cierpisz zwróci³
uwagê, ¿e nie ma projektu uchwa³y,
wiêc wysokoœæ podatku pozostaje
taka, jak w roku ubieg³ym.
- Intencj¹ pana Moroza by³o, by
podatek ucywilizowaæ. W 2011 roku
wszed³ ten podatek, a my pochyliliœmy siê, aby obni¿yæ podatek od
gruntów, nie ruszaliœmy stawki od
chlewików i pomieszczeñ gospodarczych – powiedzia³ radny.
G³os w dyskusji zabra³a równie¿
skarbnik gminy.
- By³am na szkoleniu i muszê powiedzieæ, ¿e jesteœmy jedn¹ z gmin,
która ma ten podatek naprawdê
ma³y. Podatek, o którym pan mówi,
jest chyba o 15 procent ni¿szy od
górnych stawek ustalonych przez
ministerstwo. Tu by³a wspomniana
stawka 0,22 z³ od gruntów, gdzie
górna stawka ministerialna wynosi
0,45 z³ i teraz z czym to siê wi¹¿e?
Przed chwil¹ powiedzieliœmy, ¿e nie
otrzymaliœmy subwencji. Mo¿e powiem dlaczego. Jest to zwi¹zane ze
wszystkimi dochodami podatkowymi. Gmina robi sprawozdanie finansowe, z którego wynika, jakie gmina
osi¹gnê³a dochody podatkowe dwa
lata do ty³u. Czyli dochody, które
gmina osi¹gnê³a w 2012 s¹ brane do
wyliczenia subwencji, jak¹ gmina

otrzyma w 2014 roku. By³y podejmowane uchwa³y, gdzie radni obni¿ali
górne stawki ustalone przez ministra
finansów – czyli np. górne 0,45 gmina da³a do 0,22 z³, czyli ponad 50
proc. mniej. Minister liczy w ten sposób – skutki miêdzy górn¹ stawk¹, a
t¹, któr¹ uchwal¹ radni liczy, ¿e to jest
¿ywa gotówka gminy Wêgorzyno.
Wysz³o na dzisiaj, ¿e my, jako gmina,
jesteœmy gmin¹ bardzo bogat¹, bo
nasze dochody podatkowe na jednego mieszkañca w naszej gminie s¹
o 7 z³ wiêksze, ni¿ œrednie dochody
podatkowe w ca³ej Polsce. Bo pan
minister policzy³ – gmina uzyska³a
w³asnych dochodów ponad 9 milionów, skutki udzielonych ulg podatków miêdzy górn¹ ministerialn¹
stawk¹, a ustalon¹ przez radê
miejsk¹ wynosz¹ 2,8 milionów z³. Pan
minister policzy³, ¿e to s¹ dochody
podatkowe gminy, podzieli³ przez
liczbê mieszkañców wed³ug GUS-u
7.200 - i wysz³o, ¿e jesteœmy bogatsi
od œredniej krajowej o 7 z³ na jednego mieszkañca i nie otrzymaliœmy
subwencji w wysokoœci 1.250 tys. z³
– wyjaœni³a skarbnik.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska doda³a, ¿e oznacza to, i¿
gmina jest bogata, bo staæ j¹ na obni¿anie podatków. Doda³a, ¿e okoliczne gminy podwy¿szaj¹ podatki o
œrednio 4 procent.
- Pani burmistrz chce byæ dobra
dla mieszkañców, bo wiadomo - ludzie s¹ bez pracy, nie maj¹ dochodów, a skutki s¹ takie, ¿e nie wiem, jak
nam siê ten bud¿et dopnie, nie bêdzie nas na coœ staæ. Do tej pory
gmina mog³a zaci¹gaæ sobie kredyty
do 60 procent. Mog³a sobie sp³acaæ
te kredyty do 15 procent dochodów

Kieruj¹cy po spo¿yciu
alkoholu
18.11.2013 r. o godz. 6.45 w
£obzie na ul. Waryñskiego Adrian
M. kierowa³ samochodem Fiat, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu alkoholu (0,17mg/l).

NietrzeŸwy na rowerze
18.11.2013 r. o godz. 19.15 w Sielsku, Mariusz D., mieszkaniec gminy
Wêgorzyno, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,59 mg/l), tym samym naruszy³ zakaz kierowania pojazdami mecha-

wykonanych. Na dzisiaj wskaŸnik
ustalony jest takim algorytmem, ¿e liczone s¹ dochody sprzed trzech lat
do ty³u i na te dochody maj¹ wp³yw
dochody ze sprzeda¿y maj¹tku i
dochody bie¿¹ce. U nas ten wskaŸnik wynosi nieca³e 8 proc., czyli
gmina maj¹c dochody wysokie, nie
bêdzie mog³a braæ kredytu i go sp³acaæ, poniewa¿ ten wskaŸnik zabroni.
Minister finansów ma tylko jeden
problem. WskaŸniki dla gmin, a
szczególnie dla naszej gminy, obni¿aj¹ dotacje unijne. I tak jak w tym
roku otrzymaliœmy tylko na œwiat³owody 4,7 miliona z³otych dotacji
unijnych, to powoduje to, ¿e nasz
wskaŸnik sp³at kredytu jest mniejszy. Dochody ogólne i unijne maj¹
wp³yw na to, ¿e ten wskaŸnik obni¿a
siê – doda³a skarbnik.
Radna Barbara Pietrusz poprosi³a o zamkniêcie dyskusji w tym temacie, argumentuj¹c, ¿e podczas sesji
radni niczego nie wymyœl¹ i nale¿y
pochyliæ siê nad tematem w stosowniejszym czasie.
- Pan Antoni Moroz wielokrotnie
pojawia siê na naszych sesjach i
zabiera g³os w jednym temacie. My
nie wiemy, jakiego obszaru to dotyczy i jaka jest wielkoœæ zabudowañ.
Gdyby jedna z komisji przyjrza³a siê
tej sprawie, byæ mo¿e ¿e zakoñczy
siê to projektem uchwa³y. Na sesji
nie omówimy, to za obszerny projekt,
nale¿a³oby to skonfrontowaæ z biurem podatków, czy to siê zgadza, jakiej wielkoœci to dotyczy, jak to
ugryŸæ, czy projektem uchwa³y, czy
mo¿e inaczej – zakoñczy³a dyskusjê
radna.
Podatki pozosta³y na tym samym
poziomie, a czy radni bêd¹ szukali
rozwi¹zañ dla mieszkañców gminy?
Czas poka¿e.
MM

nicznymi i rowerami wydany przez
s¹d.

Po¿ar mieszkania
19.11.2013r. w Dobropolu w nieustalonych okolicznoœciach dosz³o
do po¿aru mieszkania, gdzie spaleniu uleg³ tapczan, najprawdopodobniej w wyniku zaprószenia ognia
przez znajduj¹cych siê w stanie nietrzeŸwoœci Józefa R. i Krzysztofa K.
W wyniku po¿aru Józef R. dozna³ powierzchownych oparzeñ, natomiast
Krzysztof K. - otarcia naskórka. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Nowogardzie i w
Stargardzie.
(kp)
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V Sejmik Sportu Szkolnego Powiatu £obeskiego

To rekordowy rok
(£OBEZ). 18 listopada w Œwiêtoborcu odby³ siê V Sejmik Sportu
Szkolnego Powiatu £obeskiego
podsumowuj¹cy dokonania w dziedzinie sportu oraz maj¹cy za cel
wypracowanie kolejnych form
wspó³pracy oraz mo¿liwoœci dla
szerszego propagowania sportu
wœród dzieci i m³odzie¿y.
Ubieg³y rok jest rokiem rekordowym pod wzglêdem iloœci zdobytych medali. Sportowcy ze szkó³
powiatu ³obeskiego zdobyli w fina³ach wojewódzkich 9 medali, w tym 3
z³ote medale, 5 srebrnych medali i 1
br¹zowy. Tak obfitego roku w miejsca na podium fina³ów wojewódzkich do tej pory £obez nigdy jeszcze
nie notowa³.
W Sejmiku uczestniczyli: S³awomir Preiss senator (VIII kadencji)
Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech Ziemniak pose³ na Sejm (VII
kadencji) Rzeczypospolitej Polskiej,
prezes Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, Stanis³aw
Kopeæ by³y pose³ na Sejm, zastêpca
przewodnicz¹cego Rady G³ównej
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe Cz³onek Zachodniopomorskiej
Rady Olimpijskiej, Marcin Kuduk
wiceprzewodnicz¹cy (urzêduj¹cy)
Zarz¹du Wojewódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie,
Tomasz Paciejewski wiceprzewodnicz¹cy (urzêduj¹cy) Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Szczecinie, W³adys³aw Wojtakajtis – olimpijczyk,
p³ywak, 2-krotny uczestnik igrzysk
olimpijskich w Meksyku i Monachium, mieszkaniec Stargardu
Szczeciñskiego, cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, w tym wicestarosta Jan
Zdanowicz (odpowiedzialny za
sport w powiecie), przewodnicz¹cy
Rad Gmin i burmistrzowie, wójt, radni rad gmin i rady powiatu, dyrektorzy placówek oœwiatowych – szkó³
podstawowych, szkó³ gimnazjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Nie zabrak³o nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów
szkó³, przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Sportu - Miros³awa Budzyñskiego oraz jego zastêpcy radnego powiatowego Ryszarda Soli,
animatorów i sojuszników sportu
najm³odszych.
Mistrzowie Województwa Zachodniopomorskiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w roku 2012/
2013
Z³oci medaliœci w sporcie szkolnym: Karolina Puch – Szko³a Podtsawowa Resko I miesjce – Fina³ Woje-

wódzki w trójboju Lekkoatletycznym, Zespó³ szkól w £obzie I miejsce
– Fina³ Wojewódzkiej Licealiady w
Biegach Rozstawnych sztafeta
szwedzka skald: Justyna Romej,
Aleksandra Romej, Ewelina £owkiet,
Marta Lisik. Zespó³ Szkól w £obzie I
miejsce Fina³ Wojewódzkiej Licealiady w Szkolnej Lidze lekkoatletycznej, skald: Justyna Romej, Marta Lisik, Agnieszka Sira, Ilona Mitura, Marcela Pietruszczyk, And¿elika
Lewicka, Ewelina £owkiet, Michalina Kulczewska, Agnieszka Makarowska, Maria Pietrzykowska, Aleksandra Romej.
Srebrni medaliœci Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego: Anna Turzyñska Szko³a Podstawowa w Siedlicach II miejsce w
Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w Biegach Prze³ajowych,
Milena Sadowska – Gimnazjum w
Dobrej II miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Biegach
Prze³ajowych oraz II miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w lekkiej Atletyce – bieg na 1000 m. Zespó³ Szkól w £obzie II miejsce Fina³
Wojewódzkiej Licealiady w sztafetowych Biegach Prze³ajowych skald:
Aleksandra Romej, Karolina Kamiñska, And¿elika Lewicka, Maria Pietrzykowska, Ewelina £owkiet, Beata
Jurczenko, Michalina Kulczewska,
Marta Lisik, Sandra Tchurz,
Agnieszka Makarowska oraz Justyna Romej, która uzyska³a najlepszy
czas poœród wszystkich 150 startuj¹cych zawodniczek. Szkola Podstawowa w Resku II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej w Biegach Rozstawnych
sztafeta 4x100 m, sk³ad: Karolina

Puch, Natalia Wawrzyniak, Zuzanna
Frej, Katarzyna Malatyñska, Zespó³
Szkó³ w £obzie – II miejsce w Finale
Wojewódzkiej Licealiady w Biegach
Rozstawnych sztafeta 4x100 m,
sk³ad: Damian Krz¹czkowski, Mateusz Jedrzejczak, Bartosz Sygnowski, Mateusz Maziarz.
Br¹zowi medaliœci Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego: Mateusz Gunera – Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie III
miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w lekkiej Atletyce – rzut
oszczepem, Bia³ogard.
„NAJBARDZIEJ USPORTOWION¥ SZKO£Ê W POWIECIE
£OBESKIM”
Janusz £ukomski - Wojewódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy - prowadzi klasyfikacjê punktow¹ wszystkich typów szkó³. Na podstawie tego
rankingu klasyfikowane s¹ tak¿e
szko³y w obrêbie powiatu.
Kategoria szko³y podstawowe:
Szko³a Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego w Resku za zajêcie I miejsca we wspó³zawodnictwie
sportowym szkó³ i zdobycie tytu³u
Najbardziej usportowiona Szko³a
Podstawowa w Powiecie ³obeskim w
roku szkolnym 2012/2013, Szko³a
Podstawowa im. II £u¿yckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim za zajêcie I miejsca we wspó³zawodnictwie sportowym szkól wiejskich i zdobycie tytu³u najbardziej
Usportowiona Szko³a Wiejska w
Powiecie £obeskim w roku szkolnym
2012/2013, szko³y gimnazjalne: Zespól Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
za zajêcie I miejsca we wspó³zawodnictwie sportowym szkó³ gimnazjal-

nych i zdobycie tytu³u Najbardziej
Usportowiona Szko³a w Powiecie
£obeskim w roku szkolnym 2012/
2013, szko³y ponadgimnazjalne: Zespól Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie za zajêcie I miejsca we
wspó³zawodnictwie sportowym
szkó³ ponadgimnazjalnych i zdobycie tytu³u Najbardziej Usportowiona Szko³a w Powiecie £obeskim w
roku szkolnym 2012/2013.
NAGRODA MARSZA£KA ZACHODNIOPOMORSKIEGO: WYRÓ¯NIENIE GRYFEM POMORZA
ZACHODNIEGO P. JANUSZA
£UKOMSKIEGO
Marsza³ek Zachodniopomorski
na wniosek Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie, za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ w
sporcie dzieci i m³odzie¿y, za propagowanie sportowych wartoœci
wœród dzieci ma³ych miejscowoœci i
organizacjê masowych imprez biegowych w formie XV Doberskich
Biegów Prze³ajowych, za spo³eczn¹
dzia³alnoœæ w strukturach Szkolnego Zwi¹zku Sportowego – z okazji
60-lecia Szkolnego Zwi¹zku Sportowego przyzna³ Panu JANUSZOWI £UKOMSKIEMU ODZNAKÊ
HONOROW¥ GRYFA POMORSKIEGO.
Kó³ka Olimpijskie
W tym roku w Choszcznie odby³a siê Zachodniopomorska Inauguracja Dni Olimpijczyka. W uroczystej gali wziê³a udzia³ reprezentacja
naszego powiatu ze starost¹ ³obeskim Ryszardem Brodziñskim. Program gali przewidywa³ Ceremonia³
Olimpijski oraz wrêczenie nagród i
wyró¿nieñ. Wysokie wyró¿nienie
otrzymali m³odzi sportowcy nasze-
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Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2013/14

Lepiej póŸno ni¿
wcale, skuteczny
finisz Sarmaty
(DOBRA) Pod znakiem bardzo
nierównej formy w wykonaniu zawodników Sarmaty Dobra przebiega³a runda jesienna pi³karskich
rozgrywek o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej.

go powiatu, którym, za wyniki sportowe rangi ogólnopolskiej osi¹gniête w roku 2012 przyznano nagrody w
postaci „KÓ£EK OLIMPIJSKICH”.
Nagrody te przyzna³ Polski Komitet
Olimpijski w Warszawie: II kó³ko
olimpijskie otrzymali Justyna Romej
(£KB Trucht) i Krzysztof Kraus (KS
„Olimp” £obez), I kó³ko olimpijskie
Milena Sadowska i Ryszard Rzepecki.
Ryszard Rzepecki zawodnik sekcji lekkiej atletyki UKS Arbod Dobra
- utalentowany, bardzo pracowity i
ambitny biegacz. Czo³owy zawodnik w województwie i kraju w swojej kategorii wiekowej. Specjalizuje siê w biegach œrednich i prze³ajowych. W swojej karierze zdoby³
ju¿ 4-krotnie tytu³ mistrza województwa na bie¿ni i prze³ajach. Od
2 lat stypendysta sportowy Powiatu £obeskiego.
Sejmik to nie tylko podziêkowania, ale i mo¿liwoœæ wypracowania
efektywnej wspó³pracy z gminami
znajduj¹cymi siê w powiecie ³obeskim oraz poszukiwania takich dyscyplin sportowych, które wzbogaci³yby ofertê wœród dzieci i m³odzie¿y
z terenu powiatu ³obeskiego. Szersza oferta to zachêcenie wiêkszej
liczby dzieci i m³odzie¿y do uprawiania sportu a tym samym poprawienie
stanu fizycznego uczniów i czêœcio-

wej likwidacji rosn¹cych wad postawy cia³a.
Aby jednak mo¿liwe by³o propagowanie sportu wœród dzieci i m³odzie¿y, trenowanie w kolejnych dyscyplinach sportowych konieczne s¹
dodatkowe pieni¹dze na otwarty
konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej dla placówek oœwiatowych i
stowarzyszeñ sportowych. I tutaj na
wysokoœci zadania powinny stan¹æ
samorz¹dy, które winny udzielaæ
pomocy organizacyjnej i finansowej
klubom sportowym dzia³aj¹cym na
terenie gmin a zajmuj¹cych siê szkoleniem dzieci i m³odzie¿y. Istotn¹
kwesti¹ jest te¿ wykorzystanie czasu
wolnego w okresie ferii zimowych i
wakacji na organizacjê obozów
sportowych, zabezpieczenie wy¿szych œrodków w bud¿ecie gminy.
Aby jednak wszystko ze sob¹
wspaniale wspó³gra³o, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe powinny wypracowaæ z powiatem ³obeskim wspóln¹
formu³ê prowadzenia akcji kolonii
sportowych w okresie wakacji z
udzia³em szerokiej grupy uczniów
szkó³ podstawowych wyró¿niaj¹cych siê wysok¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹. Celem V ju¿ Sejmiku by³o
podtrzymanie
dotychczasowej
wspó³pracy a tak¿e wypracowanie
nowych, szerszych mo¿liwoœci dzia³ania na polu sportu.
MM

Po œrednim pocz¹tku (7 punktów
w pierwszych 5 meczach), bardzo s³abym œrodku (0 punktów w 5 meczach)
nast¹pi³a bardzo dobra koñcówka
rundy (4 zwyciêstwa i 12 zdobytych
punktów w ostatnich 5 meczach),
zakoñczona rekordowym zwyciêstwem 8:2 nad Darzborem Szczecinek. Ten skuteczny finisz Sarmaty
pozwoli³ zaj¹æ 12 miejsce w ligowej
tabeli, lecz co chyba wa¿niejsze, skróciæ dystans punktowy do dru¿yn
zajmuj¹cych miejsca w jej œrodku.
Na tak¹ a nie inn¹ postawê dru¿yny w rundzie jesiennej decyduj¹cy wp³yw mia³ czynnik personalny.
Absencje zawodników na treningach i meczach z powodu kontuzji
lub obowi¹zków zawodowych sprawia³y, ¿e trenerzy Damian Padziñski
i Jaros³aw Jaszczuk mieli du¿e problemy z wykonaniem jednostek treningowych, a przez to z wypracowa-

niem i ustabilizowaniem dobrej formy meczowej dru¿yny. Osobnym
problemem by³o wprowadzanie do
gry zawodników m³odych, w wiêkszoœci juniorów, którzy w pocz¹tkowych meczach nie maj¹c umiejêtnoœci IV ligowych grali niejako na kredyt, a który byæ mo¿e sp³ac¹ w przysz³oœci, zastêpuj¹c na sta³e w dru¿ynie swoich starszych kolegów.
Strzelcy bramek dla Sarmaty w
rundzie jesiennej:
Damian Padziñski 7, Wojciech
Bonifrowski, Damian Dzierbicki,
Andrzej Jod³owski, Emilian Kamiñski, Damian Mosi¹dz i Zdzis³aw
Szw¹der po 2, Piotr Klêczar 1, dwie
bramki samobójcze w meczach z K³osem i Stal¹.
Pozosta³e dru¿yny Sarmaty zajê³y nastêpuj¹ce miejsca po rundzie
jesiennej:
Oldboje Sarmaty, Pomorska I
Liga Oldbojów - miejsce 2,
Juniorzy Sarmaty, I Klasa Juniorów Starszych ZZPN grupa pó³noc miejsce 2,
Trampkarze Sarmaty, Trampkarze grupa 3 ZZPN - miejsce 3.
estan

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 - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Z Truchtem po medale, czyli
(£OBEZ). Podsumowanie sezonu zarz¹du
£obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”
£obez w miniony pi¹tek odby³o siê w niezwykle ciep³ej, przyjaznej, niemal rodzinnej
atmosferze, przy profesjonalnym przygotowaniu uroczystoœci przez prezesa Klubu
Piotra Kiedrowicza.
Prezes Klubu Piotr Kiedrowicz
na uroczyste podsumowanie sezonu zaprosi³ przede wszystkim
wszystkich cz³onków klubu wraz z
ich rodzicami, dzia³aczy i sympatyków. Na podsumowaniu obecni byli
burmistrzowie: Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska oraz Ryszard
Sola, burmistrz £obza. Mieszkañcy
tych gmin mog¹ byæ dumni, bowiem
Klub skupia w swoich szeregach
wspania³ych biegaczy z obu gmin.
Prezes Klubu z pamiêci omówi³
wyniki i dokonania ka¿dego z zawodników, a mia³ siê czym pochwaliæ, bowiem cz³onkowie klubu zdobywaj¹ czo³owe miejsca w zawodach ogólnopolskich. Podsumowanie po³¹czone by³o z podziêkowaniami, przy czym wiele z podarunków wykonanych by³o w³asnorêcznie przez prezesa. Ka¿dy z zawodników otrzyma³ równie¿ teczkê z wycinkami prasowymi, jakie ukaza³y siê
na jego temat. Niektóre teczki, trzeba
przyznaæ, by³y niezmiernie imponuj¹ce. Nie zapomniano równie¿ o podziêkowaniach dla rodziców – te z³o¿yli najm³odsi cz³onkowie klubu,

darowuj¹c swoim rodzicom ró¿e.
Przypomnijmy, ¿e Klub powsta³
w 2006 roku, a prezesem zosta³ Marcin Horbacz. Piotr Kiedrowicz zosta³
prezesem Klubu 22 marca 2013, funkcjê zastêpcy pe³ni Robert Ga³an,
skarbnika – Zygmunt Draczyñski,
sekretarzem jest Ryszard Jamro¿y.
Historiê klubu oraz tegoroczne
sukcesy zawodników pokrótce
przedstawi³ prezes P. Kiedrowicz.
Sekcja skupia oko³o 20 mi³oœników biegania, którzy uczestnicz¹ w
20-30 imprezach biegowych rocznie,
zarówno w województwie, kraju, jak
i zagranic¹. Najczêœciej startuj¹:
Zygmunt Draczyñski, El¿bieta Romej i Marcin Horbacz.
Du¿¹ popularnoœci¹ wœród biegaczy cieszy siê impreza o nazwie
„£obeska Dziesi¹tka”. W minionym
roku powsta³a sekcja m³odzie¿owa,
zrzeszaj¹ca najzdolniejsz¹ biegowo
m³odzie¿ ze szkó³ powiatu ³obeskiego. Sekcj¹ kieruje Piotr Kiedrowicz,
który wspólnie z El¿biet¹ Romej, a
od stycznia z Bogus³aw¹ Organk¹
prowadz¹ systematyczne zajêcia
treningowe.

W 2012 roku posiada³a licencjê
PZLA i systematycznie trenowa³a
trojka zawodników, z których najwiêkszym sukcesem by³o zdobycie
br¹zowego medalu Mistrzostw Polski Juniorów w biegach Prze³ajowych przez Justynê Romej. Trener E.
Romej prowadzi³a systematyczne
zajêcia z grup¹ naborow¹, opieraj¹c¹
siê na uczniach szkó³ ³obeskich.
Obecny rok to pasmo sukcesów
sekcji. Zarówno na arenach wojewódzkich, jak i ogólnopolskich
uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie: juniorka J. Romej
oraz juniorka m³odsza Aleksandra
Romej zdobywaj¹ sukcesy. Do³¹czaj¹ do nich zawodnicy z grup na-

borowych w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych z powiatu
³obeskiego.
Justyna Romej by³a V na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach na 300 metrów w Krakowie oraz
zajê³a 7 miejsce na 6000 metrów w
Prze³ajowych Mistrzostwach Polski
w Bydgoszczy. Z siostr¹ Aleksandr¹
Romej by³y g³ównymi filarami dru¿yny liceum, która w fina³ach wojewódzkich Licealiady zdoby³a dwa
z³ote i srebrny medal, a w fina³ach
ogólnopolskich zajê³y 5 i 10 miejsca.
Pi¹tka zawodników z Klubu zajmuje czo³owe miejsca w tabelach
województwa zachodniopomorskiego. Wyniki Anny Turzyñskiej,
Zuzanny Frej i Julii Popieli mieszcz¹
siê w pierwszych dziesi¹tkach w
Polsce.
Wielkim talentem okaza³a siê
odkryta przez B. Organkê w szkole w
Siedlicach, a od stycznia trenowana
przez P. Kiedrowicza Anna Turzyñska, która w finale ogólnopolskim
Czwartków Lekkoatletycznych zdoby³a srebrny medal w biegu na 600 m;
jej wyniki na siedmiu dystansach od
100 do 1000 m, daj¹ jej pierwsze miejsca na listach wojewódzkich i
mieszcz¹ siê w pierwszych dziesi¹tkach tabel ogólnopolskich. Z. Frej
jest druga po Ani Turzyñskiej na
trzech dystansach w województwie.
Do œcis³ej czo³ówki województwa w
swoich kategoriach nale¿¹ Kacper
Galan, Julia Popiela i Klaudia Urbañska.
Obecnie podstawowa kadra klubowa sekcji m³odzie¿owej to 12 zawodników, odbywaj¹ca 5-7 treningów tygodniowo, prócz tego 2-4
razy w tygodniu maj¹ zajêcia dwie
grupy naborowe. Grupê ze szkó³
³obeskich prowadzi El¿bieta Romej:
Kacpra Ga³ana (1998), Dawida Bach-
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nickiego (2000), Juliê Popielê, Klaudiê Urbañsk¹, Monikê Perzyñsk¹,
Klaudiê Kasprzak, Martynê Pos³uszn¹ (2001), Magdalenê Teis,
Magdalenê Rosiñsk¹, Karinê Jeleñsk¹, Martê Adamsk¹ (2002).
Bogus³awa Organka trenuje grupê ze szkó³ w Wêgorzynie i Siedlicach: Sawanê Chromik, Marikê Probolê, Nikolê Machalsk¹, Patrycjê
Lewoñ, Paulinê Plewê, Dominikê
Borowiec, Klaudiê Korcz, Marcina
Krohn (grupa w trakcie organizacji),
Piotr Kiedrowicz trenuje z kolei Justynê Romej (1994), Aleksandrê Romej (1996), Annê Turzyñsk¹ i Zuzannê Frej.
Kadra wojewódzka 2013
Justyna Romej
Osi¹gniêcia sportowe: Mistrzostwa Polski 2013: 10 marzec - MP
Juniorów w Biegach Prze³ajowych –
Justyna Romej zaje³a 7 miejsce na
6000 metrów, 19-20 czerwiec £ódŸ –
Ogólnopolska Licealiada w Biegach
Rozstawnych – Aleksandra Romej,
Justyna Romej 5m. (szt. szwedzka
100+200+300+400).
18 wrzesieñ Reszów – Ogólnopolska Licealiada 10 miejsce dru¿yny – Aleksandra Romej (400 metrów), Justyna Romej (800 metrów).
22-23 czerwiec £ódŸ Ogólnopolski
Fina³ Czwartków LA srebrny medal:
Anna Turzyñska - 2 miejsce (600
metrów), Zuzanna Frej - 12 m. (300
metrów), Julia Popiela - 16 m. (600 m),
Klaudia Urbañska 31 m. (600 m), 3-5
lipiec Kraków – Mistrzostwa Polski
Juniorów – Justyna Romej – 5 miejsce (3000 m), Justyna Romej 13 miejsce (1500 m).
Mistrzostwa Makroregionu – 2
czerwiec S³ubice – Mistrzostwa ma-

kroregionu Juniorów Aleksandra
Romej – 4 miejsce (400 m).
Rekordy 2013: Rekordy województwa – dzieci starsze – Anna
Turzyñska 200 m. (27,42), rekordy
powiatu dzieci starsze – Anna Turzyñska: 300 m (43,30) - Resko, 300 m
(44,01) - Szczecin, 300 m (43,52) S³ubice, 600 m (1:40,77) £ódŸ, 60 m - 8,10
(S³ubice).
Najlepsi w Polsce 2013
Anna Turzyñska – 2x2m, 1x3m,
1x4m, 2x7 miejsce – dzieci starsze (13
lat i m³.), Justyna Romej – 1x5,1x6 i
1x8 miejsce (juniorki), 2x2 i 1x3 miejsce – rocznik 1994, Julia Popiela –
1x10 miejsce – dzieci starsze (13 lat i
m³.), Zuzanna Frej – 1x16 m. i 1x18 m.
- dzieci starsze i (13 lat i m³.).
Najlepsi w województwie
Anna Turzyñska 7x1 miejsce
(dzieci starsze), Justyna Romej –
2x1 i 2x2 miejsce (juniorki), Zuzanna Frej – 2x2 i 1x4 miejsce (dzieci
starsze), Julia Popiela 1x2, 1x4 i 1x6
miejsce (dzieci starsze), Kacper
Ga³an – 1x2, 1x6 i 1x9 miejsce (m³odzicy).
Jak widaæ po wynikach „Trucht”
ma siê kim pochwaliæ, zarówno gdy
mowa o starszych, jak i o m³odszych,
dopiero rozpoczynaj¹cych karierê
zawodnikach. Jak s³usznie zauwa¿y³
R. Jamro¿y – w Klubie wszyscy ucz¹
siê od siebie wzajemnie. I tak powinno byæ i tylko wówczas, gdy jest
wzajemne porozumienie i wspólny
cel, mo¿na mówiæ o zwyciêstwie. Tak
jest w³aœnie w tym Klubie, choæ zapewne niezbyt wiele w nim pieniêdzy
jednak serca i ducha walki – nie brakuje. Oby przysz³y rok by³ równie
bogaty w wysokie miejsca na podium.
MM

Podziekowania dla rodziców
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OTRZYMALI
KAMIZELKI
Galeria tygodnika

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

Klub Nordic Walking
- TKKF „B³yskawica” £obez zaprasza na

V Miko³ajkowy Nordic Walking
Niedziela, 1 grudnia 2013 r.
" Zbiórka: godz. 10.00, £obez
wyspa na Redze ko³o nadleœnictwa
wêdrujemy do Prusinowa
" trasa: £obez - Prusinowo - £obez ... czy jakoœ tak
" Dystans: 12 km
" w Prusinowie posi³ek dla wszystkich (stajemy w Anielowie)
" mieszkañcy wioski przygotuj¹ kiermasz œwi¹teczny (rêkodzie³o artystyczne)
" informacje: El¿bieta Szczêsny, tel. 509569466
" Zrzuta: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki);
cz³onkowie TKKF £obez (sk³adka 2013) - 50%
" TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy
£obez
" Zapraszamy na: www.tkkf-lobez.eu

CMYK

W porze jesiennej i zimowej
powroty dzieci ze szko³y czêsto odbywaj¹ siê wówczas, gdy na dworze
panuje ju¿ zmrok. Aby mog³y one
bezpiecznie wracaæ do swoich domów otrzyma³y odblaskowe kamizelki.
Pod koniec ubieg³ego tygodnia
w Szkole Podstawowej w Be³cznej
uczniowie klasy I – III z r¹k kierownika £obeskiego Biura Powiatowego ARiMR – Paw³a Marka otrzymali
odblaskowe kamizelki, aby na drodze byli widoczni.
W trakcie tego spotkania policjantka omówi³a z dzieæmi zasady
bezpiecznej drogi do szko³y i ze
szko³y do domu oraz wyt³umaczy³a
dlaczego tak wa¿ne jest noszenie
elementów odblaskowych, gdy na
dworze zapada zmrok.

W trakcie tej krótkiej prelekcji
wyjaœniono tak¿e dzieciom, ¿e posiadaj¹c na sobie ró¿nego rodzaju
elementy odblaskowe, daj¹ znak kierowcy ju¿ z odleg³oœci oko³o 150
metrów aby zachowa³ ostro¿noœæ i
móg³ przewidzieæ, ¿e poza nim ktoœ
jeszcze porusza siê po tej drodze.
W przypadku braku takich elementów kieruj¹cy pojazdem podczas zapadaj¹cego zmroku czy te¿ opadów
jest w stanie zobaczyæ pieszego dopiero z odleg³oœci 20-30 metrów co
przyczynia siê do tego, ¿e nie ma on
zbyt wiele czasu na podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do unikniêcia zdarzenia drogowego.
Taki prezent w postaci kamizelek
odblaskowych sprawi³ dzieciom
wiele radoœci, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c najm³odszych do korzystania z nich zarówno podczas pieszej
jak i rowerowej wyprawy.
(kp)

