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Mia³a pomys³ i by³a uparta, bo nie³atwo w naszym kraju zostaæ przedsiêbiorc¹

Pani Basia zawiezie was
taksówk¹ dok¹d chcecie
Co trzeba zrobiæ, aby
zostaæ taksówkarzem?
Trzeba zrobiæ kurs
taksówkarza, zdaæ
egzamin z topografii
i z przepisów ruchu
drogowego, otworzyæ
w³asn¹ dzia³alnoœæ.
Od pomys³u do realizacji
min¹³ rok. Trzy razy
sk³ada³am wniosek
o dotacjê z Unii
Europejskiej w wysokoœci
40 tys. z³ i trzy razy
na ro¿nych etapach
odpada³am - opowiada
Barbara Krumin.
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Tajemniczy
kr¹g
w D³usku

Kandydat nie mia³ oceny
pracy zawodowej

Konkurs
na dyrektora
Zespo³u Szkó³
nierozstrzygniêty
(£OBEZ) Wczoraj komisja
konkursowa mia³a wybraæ nowego
dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Jednak nie dosz³o do rozstrzygniêcia konkursu, gdy¿ jedyny kandydat nie przeszed³ etapu formalnego
i nie zosta³ dopuszczony do konkursu.
Przypomnijmy, ¿e Zarz¹d Powiatu, pod nieobecnoœæ starosty, który
jest na zwolnieniu chorobowym,
og³osi³ konkurs na dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie. Nie przyst¹pi³a do
niego dotychczasowa dyrektor Jolanta Manowiec. Jedyn¹ ofertê z³o¿y³ Kazimierz Chojnacki, nauczyciel
historii w tej szkole. Jednak komisja
nie dopuœci³a go do konkursu z powodów formalnych, gdy¿ nie z³o¿y³
on wszystkich wymaganych dokumentów. Brakowa³o oceny pracy
zawodowej. Zarz¹d Powiatu na najbli¿szym posiedzeniu ma zdecydowaæ, co zrobiæ w tej sytuacji. (r)

Nowe
stowarzyszenie
„NASZA PASJA”
zaczyna dzia³aæ!

Istnienie
Œwiatowida
zagro¿one?
CMYK
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Kazimierz Rynkiewicz

W

czwartek rozpoczyna siê
d³ugi weekend, choæ w pi¹tek jest normalny dzieñ pracuj¹cy.
Wielu weŸmie urlopy, by przed³u¿yæ
weekend do czterech dni. Warto
wczeœniej sprawdziæ, które urzêdy
s¹ nieczynne, bo mo¿na poca³owaæ
klamkê.
W ca³ym regionie rozpoczyna
siê wiosenny wysyp imprez, poczynaj¹c od tych pierwszo i trzeciomajowych. W maju równie¿ wybory do
europarlamentu. Wczeœniej obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Gdyby nie robi³y tego urzêdy,
ludzie nie wyszliby spontanicznie na
ulice œwiêtowaæ, bo zabiegani nie
maj¹ zbyt wiele si³ na coœ takiego, a
ci co maj¹, to bêd¹ œwiêtowaæ na
zmywakach w Anglii i budowach w
Niemczech. W³aœnie dowiedzia³em
siê od Marcina, ¿e wyje¿d¿a z ¿on¹
do Dublina. Marcin dobrych kilka lat

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 29.4.2014 r.

Trwaj¹ eksmisje z Polski
temu zaczyna³ swoje ¿ycie spo³eczne w redakcji, gdy przynosi³ teksty
sportowe. PóŸniej za³o¿y³ £obeski
Klub Biegacza „Trucht” i zorganizowa³ biegi uliczne. Pracuje jako listonosz. By³o ich piêciu, ale dwóch
zwolnili w ramach oszczêdnoœci,
wiêc trzech robi za piêciu. ¯ona nie
mo¿e znaleŸæ pracy. Marcin nie
zdzier¿y³ ju¿ tego i wyje¿d¿a do brata, który do Irlandii wyjecha³ kilka lat
temu. Tusk obieca³, ¿e bêd¹ wracaæ.
Nadal wyje¿d¿aj¹. Gdy rozmawiam z
ludŸmi, wiêkszoœæ ma ju¿ kogoœ zagranic¹. Ja te¿. Niektórzy pocieszaj¹
siê, ¿e siê tam nawet nieŸle urz¹dzili.
Bo lepszy system. Dla mnie to brzmi
jak zarzut, bo nie potrafiliœmy urz¹dziæ w³asnego Domu dla w³asnych
dzieci. Co z nas za rodzice.
W telewizji pokazali, jak Tusk
uchachany œpiewa Hej Jude Beatlesów. To mia³a byæ pijarowska zapowiedŸ klipu o 10 latach Polski w UE.
Ja tê piosenkê œpiewa³em ponad 30
lat temu na obozie w Limanowej,
piêknej dziewczynie z Krasnystawu.
Mo¿e imponowa³a jej ta moja angielszczyzna. PóŸniej wygra³em nawet jakiœ konkurs w Dzienniku Ludo-

wym, pisz¹c, ¿e Beatlesi to najlepszy
zespó³ wszech czasów. W nagrodê
dosta³em czarno-bia³e zdjêcie Johna
Mayalla. Odbitkê oczywiœcie. Na
prze³omie szko³y podstawowej i liceum zbieraliœmy prospekty samochodowe. Do dzisiaj pamiêtam tekst:
Dear Sir. Please send labels and prospects yours firm. Klepaliœmy go i
wysy³aliœmy do firm motoryzacyjnych na ca³ym œwiecie. I o dziwo,
przysy³ali, nam dzieciakom. Lœni¹ce
prospekty Volvo, Mercedesa, nalepki STP, a Champion za³¹czy³ nawet œwiecê samochodow¹. Gdy ju¿
siê naogl¹daliœmy, przerzuciliœmy
siê na taœmy i p³yty: Breakout, Niemen, SBB, Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Cream, Deep Purple, Led Zeppelin,
Pink Floyd i co tylko da³o siê kupiæ
lub nagraæ. Gdzieœ równolegle zacz¹³em czytaæ. Kupowa³em Wielk¹
Brytanie i Amerykê, wychodzi³y takie miesiêczniki. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e by³em œwiatowcem nie
opuszczaj¹c miasteczka. Kto przeczyta³ choæby „Trzeci¹ falê” Alvina
Tofflera, to wie, o czym mówiê. Ale
te¿ powoli cz³owiek wyrasta³ z tego
wszystkiego, bo taki jest naturalny
proces dojrzewania. Bo gdy ju¿ na-

bierze, to musi zacz¹æ oddawaæ, by
inni mogli braæ, i oddawaæ dalej. Tak
tworzymy kulturê swojej cywilizacji.
Bierzemy od pokoleñ minionych i
przekazujemy nastêpnym, dok³adaj¹c swoj¹ cegie³kê.
I tak sobie myœl¹c o tym 10-leciu
w UE zastanawiam siê, komu i co
przeka¿emy, je¿eli wko³o robi siê
pusto; fizycznie, intelektualnie i
duchowo. Patrzê na naszego premiera œpiewaj¹cego Hej Jude, ze œmiechu pok³adaj¹cego siê na rz¹dowym
biurku, i zastanawiam siê, czy facet
zatrzyma³ siê na etapie nastoletniego „robienia jaj”, czy te¿ bawi siê
naszym krajem na powa¿nie. To znaczy wie, ¿e trzeba „robiæ jaja”, bo
jego wyborcy to „jajcarze”, wiêc on
im zupe³nie powa¿nie bêdzie te wyg³upy serwowa³. Wola³bym, ¿eby to
Tusk wyjecha³ do pracy do Dublina
i tam „robi³ jaja”, a Marcin zosta³ w
£obzie, bo Marcin dawa³ coœ od siebie swojemu miastu i powa¿niej traktowa³ pracê listonosza, ni¿ Tusk rz¹dzenie pañstwem.
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Pani Basia zawiezie was
taksówk¹ dok¹d chcecie
(WÊGORZYNO). Po
raz pierwszy od lat
90. w tej gminie pojawi³a siê taksówka.
Za kierownic¹ siedzi
pani Barbara Krumin.
Sk¹d pomys³? To akurat by³o
oczywiste. Du¿o osób z ró¿nych
przyczyn prosi o podwiezienie. Niektórzy nie maj¹ samochodów, niektórzy akurat nie mog¹ prowadziæ.
Jednak od pomys³u do realizacji
min¹³ niemal rok.
- Pomys³, aby za³o¿yæ taksówkê
zrodzi³ siê z pasji oraz obserwacji.
Bardzo lubiê jeŸdziæ samochodem,
znam Wêgorzyno, gminê, oœrodki
wczasowe. Czêsto ktoœ prosi mnie o

podwiezienie. Na koncie nie mam ani
jednego wypadku. Pozytywnie
przesz³am wszystkie testy. Na
otwarcie firmy skorzysta³am z dota-

cji z PUP w £obzie D³ugo by³am
osob¹ bezrobotn¹. Licencjê mam na
razie na teren gminy Wêgorzyno.
Co trzeba zrobiæ, aby zostaæ taksówkarzem? Trzeba zrobiæ kurs taksówkarza, zdaæ egzamin z topografii
i z przepisów ruchu drogowego,
otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ. Od
pomys³u do realizacji min¹³ rok. Trzy
razy sk³ada³am wniosek o dotacjê z
Unii Europejskiej w wysokoœci 40
tys. z³ i trzy razy na ro¿nych etapach
odpada³am. Kurs taksówkarza zrobi³am w 2013 roku. Sam kurs trwa cztery dni i jest organizowany w Szczecinie. Zap³aci³am za niego 400 z³, za
egzamin kolejne 300 z³ i 200 z³ za licencjê. Wszystkie koszty musia³am pokryæ z w³asnej kieszeni – powiedzia³a Barbara Krumin.
Postój taksówki bêdzie na placu
3 Marca. My ze swojej strony ¿yczymy pani Barbarze powodzenia. MM
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So³tysi poszukuj¹ pracodawcy

Kto ma kupiæ
ubrania robocze?

Zbiornik ju¿
w czerwcu

(£OBEZ). Wprawdzie w ostatnich tygodniach niewiele dzia³o siê
na terenie budowy zbiornika retencyjnego w £obzie, nie oznacza to
jednak, ¿e prace zosta³y zaniechane. Jest to celowe dzia³anie wykonawcy - Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych.

(£OBEZ). Podczas jednego z
posiedzeñ Rady Miejskiej so³tys
Unimia Zdzis³aw Zielonka dopytywa³ kto powinien kupowaæ ubrania
robocze dla pracowników pracuj¹cych na wsiach.
- Organizujecie szkolenia z zakresu BHP. Na szkoleniu osoby s¹ informowane o tym, ¿e maj¹ byæ wyposa¿one w obuwie robocze, w ubranie
robocze i podstawowe rzeczy – kamizelki odblaskowe itp. Kto powinien je zaopatrzyæ w takie rzeczy –
czy pracodawca, czy so³tys, bo so³tys jest od zadysponowania pracy i
od podliczenia pracy, nie jest pracodawc¹ – so³tys skierowa³ swoje py-
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tanie do dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej El¿biety Graliñskiej.
- Organizatorem pracy jest gmina, wy jesteœcie jednostkami podleg³ymi pod gminê, dostajecie fundusz so³ecki. Oœrodek jest tylko poœrednikiem. Oœrodek nie jest od zaopatrzenia tych osób. O tym, o czym
informuje inspektor BHP, to ja nie
wiem, bo ja nie jestem na szkoleniu
– wyjaœni³a dyrektor.
Po takiej odpowiedzi so³tys zapyta³ obecnych na posiedzeniu pozosta³ych so³tysów, kto tego typu
wydatki zaplanowa³ w swoich funduszach so³eckich. Okaza³o siê, ¿e
nikt.
MM

Zgodnie z za³o¿eniami prace na
terenie zbiornika maj¹ zakoñczyæ siê
do po³owy maja. Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji ma czas do
koñca czerwca na rozliczenie siê z
projektu unijnego, tote¿ nie ma ju¿
opcji na przesuwanie terminów. A
dlaczego obecnie firma wykonuj¹ca

zadanie zesz³a z placu budowy?
- Budowa praktycznie jest ju¿ zakoñczona. Jeœli skarpy nie porosn¹
traw¹, bêdzie wymiana humusu.
Trwa proces nape³niania zbiornika.
Obserwujemy czy coœ siê nie stanie,
np. nie obsunie siê skarpa. Chodniczki wykonamy na koñcu, po nape³nieniu zbiornika wod¹. Wtedy
zostanie dowieziona podsypka, krawê¿niki, zostan¹ wykonane chodniki. Nie chcemy dopuœciæ do takiej
sytuacji, ¿e w razie np. obsuniêcia
skarpy na chodniki wjedzie ciê¿ki
sprzêt i zniszczy je. Oficjalne otwarcie zbiornika ma nast¹piæ w czerwcu
– poinformowa³ dyrektor ZZMiUW
Tomasz P³owens.
MM

TAXI BASIA
Wêgorzyno zaprasza

tel. 730-095-158
Nocne kursy po
wczeœniejszym uzgodnieniu
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Istnienie Œwiatowida zagro¿one?
(£OBEZ). Podczas komisji po³¹czonych Rady Miejskiej w £obzie
zosta³a poruszona sprawa Klubu
Œwiatowid. G³os w tej sprawie jako
pierwszy zabra³ radny Tadeusz Sikora, trener trampkarzy i juniorów
w klubie.
- Bardzo uwa¿nie przeczyta³em
sprawozdanie z dzia³alnoœci stowarzyszenia MKS Œwiatowid za 2013
rok. W tej chwili jest to rzecz kompletnie nieaktualna, bo sami wiemy,
co by³o w 2013 roku. Istnienie Klubu
Œwiatowid jest bardzo zagro¿one,
dlatego ¿e zarz¹d, który funkcjonowa³, nie podo³a³ ca³ej sytuacji. W tej
chwili nast¹pi³ parali¿ zarz¹du, w
zwi¹zku z tym my, dzia³acze sportowi, sympatycy pi³ki no¿nej i bardzo
zwi¹zani z pi³k¹ no¿n¹ staraliœmy siê
ratowaæ sytuacjê, niemniej statut
stowarzyszenia Œwiatowid jest tak
skonstruowany, ¿e nawet dwie osoby, które praktycznie próbuj¹ stworzyæ z tego prywatny klub, zaw³adnê³y nim. Nie mo¿na siê dobraæ, ¿eby
rzesza ludzi, sympatycy, mogli skorzystaæ, ¿eby œrodki publiczne, które przeznaczamy na Klub Sportowy
Œwiatowid... nawet dowiedzieæ siê,
w jaki sposób s¹ wydawane. Zarz¹d
by³ tylko trzyosobowy, jedn¹ grupê
stanowi pani Kar³owska, dwóch pozosta³ych: pan Pietrzyk i pan Andrusieczko - we wszystkim blokuj¹
pani¹ Kar³owsk¹ i odwrotnie.
Parali¿ polega na tym, ¿e w Œwiatowidzie nie s¹ realizowane ¿adne
p³¹tnoœci, pieni¹dze z banku nie s¹
pobierane. Klub sportowy Œwiatowid dzia³a w ten sposób, ¿e ja prowadzê 2/3 Œwiatowida, czyli dwa zespo³y z trzech. Oczywiœcie na posi³ki na
wyjazd zak³adam swoje pieni¹dze, za
przywozy, odwo¿ê do wiosek tych
ch³opców, którzy graj¹ g³ównie w
moich dru¿ynach i oczywiœcie za
swoje pieni¹dze. Wygl¹da to w ten
sposób, ¿e ostatni¹ wyp³atê w klubie sportowym Œwiatowid za prowadzenie dru¿yn otrzyma³em w paŸdzierniku 2013 roku. Muszê powiedzieæ, ¿e bardzo Ÿle siê sta³o, ¿e zaufaliœmy tym ludziom i przekazaliœmy tak du¿¹ iloœæ pieniêdzy. Te
dwie dru¿yny m³odzie¿owe, którymi
do tej pory zajmowa³ siê praktycznie
wydzia³ sportu, którym zawiaduje
pan Urbañski, by³ to najlepszy okres
w historii pi³ki no¿nej, gdzie to
wszystko by³o pod pe³n¹ kontrol¹.
W chwili obecnej jest ogromne zagro¿enie. Odby³y siê dwa zebrania
sprawozdawczo-wyborcze, zosta³y
wybrane dwa zarz¹dy. I teraz wszystko jest w rêkach starostwa. Natomiast mnie siê nie podoba taka sytuacja, ¿e nasze publiczne pieni¹dze,
które my przyznajemy, bêd¹ prak-

tycznie wydawane przez dwie osoby prywatne, bo tak to wygl¹da. My
wszyscy pozostali dzia³acze sportowi itd. nie mamy nic do powiedzenia,
bo ta czêœæ zarz¹du, która parali¿uje
te prace, nie chce nowych cz³onków.
Nie przyjêto Zbyszka Pude³ko, nie
przyjêto mnie na cz³onka zarz¹du, no
wygl¹da to tak, ¿e jeden trener seniorów to dobry trener, bo popiera
ich, natomiast ja jestem z³ym trenerem, bo nie popieram tego typu dzia³alnoœci. Nie jestem cz³onkiem, nie
przyjêto mnie. Podejrzewam, ¿e kolegê Zbyszka nie przyjêto, bo mo¿e by³
za stary, mo¿e za siwy, innego cz³onka zarz¹du nie przyjêto, bo mo¿e za
gruby, no – nie wiem. Oczywiœcie
wiceprezes Pietrzyk odpowiada, ¿e
nie, bo nie i wszystko na ten temat.
No tak w tej chwili wygl¹da sytuacja
Œwiatowida. Mówiê o tym, aby nikt
nie powiedzia³, ¿e tego problemu nie
zg³aszam. Fajnie mo¿na dzia³aæ za
pieni¹dze publiczne, przedk³adaj¹c
swój prywatny interes ponad dobro
tego klubu. Bo chocia¿ samo przyjêcie sk³adek od chêtnych do tego,
¿eby wspomóc ten klub, nie tylko
finansowo, bo to te¿ jest dochód finansowy, ale i dzia³alnoœci¹ tych
dzia³aczy, bo te¿ s¹ w stanie zorganizowaæ turniej, posêdziowaæ czy jakiekolwiek imprezy, to te¿ jest nieprzyjêcie tej oferty tych wszystkich
osób. Nie, bo nie, bo to jest wa¿niejsze, ¿ebym ja zosta³ i tkwi³ – powiedzia³ radny Tadeusz Sikora.
Radny Lech Urbañski przypomnia³, ¿e Rada Miejska g³osowa³a za
Œwiatowidem, bowiem by³y zapewnienia ¿e bêdzie dobrze.
- Okaza³o siê, ¿e jest bagno. Tak
nie mo¿e byæ, ¿e my Œwiatowid finansujemy i to niema³¹ kwot¹, a
powiat docieka prawdy. To jest anomalia. Tak nie mo¿e byæ, abyœmy bez
statutu g³osowali, bo pieni¹dze id¹
nie wiadomo gdzie, jak pan radny
powiedzia³. Prezes zosta³ zdegradowany na wiceprezesa, bo tak chc¹
dwie osoby. Nie rozumiem sytuacji i
statutu. To jest anomalia. Proszê
zastanowiæ siê nad nastêpn¹ dotacj¹ dla Œwiatowida, trzeba zrobiæ
jak¹œ rewolucjê albo nie wydawaæ
¿adnych pieniêdzy dla Œwiatowida,
a¿ zrobi siê porz¹dek, albo niech
upadnie i zbudowaæ od nowa, to s¹
nasze pieni¹dze – podatników i trzeba wykorzystywaæ je zgodnie z przepisami i regulaminami, a nie ze statutem pisanym nie wiadomo przez
kogo. My dajemy pieni¹dze, a powiat statut podpisuje i g³osuje – zauwa¿y³ radny.
Radna Wies³awa Romejko nie
roztrz¹sa³a kwestii, po czyjej stronie

jest wina w klubie, zwracaj¹c uwagê,
¿e to kwestia wewnêtrzna Œwiatowida.
- Jest umowa, s¹ transze, jak
mo¿emy zablokowaæ kolejne transze. Spróbujmy coœ z tym zrobiæ, bo
nie mo¿emy czekaæ do nastêpnego
roku. Oni te pieni¹dze wykorzystaj¹,
a my znowu bêdziemy siê boksowaæ,
znowu bêdzie kwestia rozliczenia,
spraw s¹dowych, za które my póŸniej p³acimy pieni¹dze. Zastanówmy
siê na pocz¹tku, póki mamy czas i
sygna³y i postarajmy siê zareagowaæ. Mnie nie interesuje czy oni siê
tam bêd¹ k³óciæ siê, czy nie, to s¹
pieni¹dze gminne, które zosta³y
przyznane jako dotacja podzielona
na etapy – zaproponowa³a radna.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e umowa przewiduje wyp³atê w trzech transzach. Pierwsza
transza przewiduje wyp³atê w wysokoœci 60 tys. z³, druga mia³a byæ
wyp³acona w maju, po rozliczeniu siê
z poprzedniej.
- Widz¹c co siê dzieje w Klubie
wyst¹piliœmy o czêœciowe sprawozdanie, dostaliœmy sprawozdanie w
ubieg³ym tygodniu. W zwi¹zku z
konfliktem w zarz¹dzie, na dzisiaj
sprawozdanie jest do uzupe³nienia,
poniewa¿ nie jest podpisane przez
wszystkich cz³onków zarz¹du i druga transza nie bêdzie mog³a zostaæ
wyp³acona. To, czego nie udokumentuj¹, bêdzie do zwrotu, ju¿ to
przerabialiœmy. Dzisiaj trudno mówiæ, mo¿liwe, ¿e dostaniemy udokumentowane rachunki. Widzia³em
sprawozdanie i muszê powiedzieæ,
¿e bardzo niewiele jest wydanych
pieniêdzy, oko³o kilkunastu tysiêcy
o ile pamiêtam, gdzie powinno byæ 42
tys. z³. Tylko jeden rachunek zakwestionowa³bym, nie jest zgodny z
ofert¹. Nie bêdzie wyp³acona ¿adna
transza, dopóki nie bêdzie rozliczona pierwsza. Musi byæ z³o¿one roz-

liczenie na 70 proc., ale podpisane
przez ca³y zarz¹d, a nie przez jedn¹
osobê.
Podobna sytuacja jest z dotacj¹
na 6 tys. z³ z „alkoholówki” na zagospodarowanie czasu wolnego. Owszem, rozliczenie jest z³o¿one i te¿
podpisane przez jednego cz³onka
zarz¹du. Brakuje dwóch podpisów.
Wezwaliœmy zarz¹d do uzupe³nienia,
je¿eli nie, to bêdzie ca³a procedura
podobna, ca³e postêpowanie, wezwanie do zap³aty, komornik, zajêcie
konta. Nie mo¿emy inaczej, bo dla
nas to jest prokurator i to jest niegospodarnoœæ. Je¿eli ktoœ bierze pieni¹dze, to jest umowa i musi warunki
umowy wype³niæ. To nie jest dowolnoœæ dawania sobie. Pieni¹dze zosta³y przyznane w ma³ym konkursie
ofert. Sprawozdanie jest z³o¿one,
jest wydatkowane, rachunki s¹ w
porz¹dku, tylko nie ma podpisów.
Nie chc¹ z³o¿yæ. Dla mnie dokumentem obowi¹zuj¹cym jest statut z³o¿ony w starostwie. W tej chwili wiedz¹c, ¿e by³y dwa walne, wyst¹piliœmy do starosty o stwierdzenie, który zarz¹d jest legalny, z kim mamy
wspó³pracowaæ - wyjaœni³ wiceburmistrz.
Podczas dalszej dyskusji zobligowano burmistrza, by ten na obrady sesji zaprosi³ starostê, aby ten
wyjaœni³ wszystkim, jak wygl¹da
sytuacja w Œwiatowidzie i który zarz¹d jest wybrany zgodnie ze statutem.
MM
Od Redakcji.
Jest masê nieporozumieñ w tej
sprawie zwi¹zanych przede wszystkim z brakiem znajomoœci statutu
Klubu i procedur. Zarz¹d Klubu pracuje tak jak Zarz¹d Powiatu, gdzie
decyzje podejmuje siê kolegialnie.
Odwo³ana prezes Gra¿yna Kar³owska nie mog³a zwo³aæ walnego w
Urzêdzie Miejskim, gdy¿ dysponujê
uchwa³¹ Zarz¹du mówi¹c¹ o zwo³aniu walnego w siedzibie Klubu. I
tylko to walne jest legalne, gdy¿ jest
zgodne z uchwa³¹, a wiêc z prawem.
To zwo³ane przez pani¹ G. Kar³owsk¹
mo¿na nazwaæ jej prywatnym spotkaniem, zreszt¹ trzecim ju¿ w tej konwencji. Nie mo¿na negowaæ legalnie
podjêtych decyzji Zarz¹du Klubu
tylko z tego powodu, ¿e jeden z jego
cz³onków nie zgadza siê z decyzjami
pozosta³ych. Gdyby tak postêpowano w Zarz¹dzie Powiatu, to dzisiaj
mielibyœmy zapewne trzy takie Zarz¹dy i wojewoda bada³by, który jest
legalny.
Starostwo nie ma uprawnieñ do
badania, kto ma racjê, tylko rejestruje legalnie wytworzone dokumenty
klubu. Wiêcej o tym nastêpnym razem.
KAR

List do redakcji

Szczecin, 18 kwietnia 2014 r.
SZ.SOP …………………..2014.EK
Pan Kazimierz RYNKIEWICZ
Redaktor Naczelny „tygodnik ³obeski”
ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez
Pan Ryszard SOLA
Burmistrz Miasta i Gminy £obez
ul. Niepodleg³oœci 13 73-150 £obez

Dzia³aj¹c w imieniu Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³u Terenowego w Szczecinie, w odpowiedzi na artyku³ „Œwiêtoborzec w
impasie” zamieszczony w wydaniu Pañstwa gazety z dnia 8 kwietnia
2014r., zmuszony jestem odnieœæ siê do zamieszczonych tam treœci.
Nie jest prawdziwa zawarta w Pañstwa artykule informacja, zgodnie z któr¹ Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie zamierza przekazaæ
drogi gminie. Prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych wyrazi³ zgodê na
nieodp³atne przekazanie dzia³ki. W chwili obecnej w toku jest procedura zmierzaj¹ca do zawarcia stosownej umowy. Pismem z dnia 7
lutego 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy £obez zosta³ poproszony o
przed³o¿enie dokumentów niezbêdnych do przekazania gruntów
(uchwa³y Rady Miejskiej, aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji,
zaœwiadczenia za studium). Po ich przed³o¿eniu mo¿liwe bêdzie zawarcie umowy przenosz¹cej w³asnoœæ. Z naszej strony zapewniamy o woli
jak najszybszego przekazania nieruchomoœci, niestety obowi¹zuj¹ce
przepisy wymagaj¹ dope³nienia szeregu wymogów formalnych, w
zwi¹zku z czym koniecznym dla prawid³owego toku postêpowania jest
wspó³dzia³anie równie¿ ze strony Burmistrza.
Treœæ Pañstwa artyku³u przedstawia Agencjê Nieruchomoœci Rolnych w negatywnym œwietle, jako podmiot nieskory do wspierania
gminy w realizacji jej zadañ, dla którego nie ma znaczenia los mieszkañców gminy £obez. Jest to obraz wysoce krzywdz¹cy. Nadmieniam, ¿e
nawet w marcu bie¿¹cego roku, na podstawie umowy Agencja Nieruchomoœci Rolnych przekaza³a na rzecz gminy £obez kwotê
1.327.439,00 z³otych tytu³em bezzwrotnej pomocy finansowej na budowê infrastruktury technicznej na dzia³kach nr 1404 i 1420. Nadmieniam, ¿e w/w dzia³ki równie¿ by³y przekazane na rzecz Gminy nieodp³atnie przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze uwa¿am, ¿e treœæ wspomnianego artyku³u jest krzywdz¹ca dla kierowanego przeze mnie podmiotu, a jednoznacznie negatywny obraz Agencji jaki Pañstwo przedstawiliœcie jest
po prostu niesprawiedliwy.
Z powa¿aniem
Dyrektor Robert Zborowski

Czy bêdzie œwietlica
w Dalnie
(DALNO). Nastêpna licytacja na
obiekt, w którym znajduje siê œwietlica w Dalnie, przewidziana jest na
30 kwietnia. Gmina £obez nie przyst¹pi do licytacji.
- Do licytacji nie podchodzimy.
Wiêcej wydalibyœmy na remont i
dostosowanie obiektu ni¿ wybudowanie œwietlicy od podstaw. Taniej
jest wybudowaæ. Z nowym w³aœcicielem mo¿emy rozmawiaæ o dzier¿awie – wyjaœni³ podczas jednej z ko-
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misji Rady Miejskiej wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
Na budowê œwietlicy w Dalnie
gmina z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie do LGD. Za pierwszym razem
nie otrzyma³a pieniêdzy. Z³o¿ono
wiêc drugi raz. Nawet jeœli gmina nie
otrzyma dofinansowania, to zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami w
Dalnie œwietlica powstanie. Wówczas ca³oœæ zadania bêdzie finansowaæ gmina.
MM

Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) oraz
§ 3 Rozporz¹dzenia Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci gruntowej zabudowanej, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno, po³o¿onej w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno.
Przedmiotem dzier¿awy jest czêœæ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o¿onej w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno stanowi¹cej dzia³kê nr 1251/
5 o pow. 8,75 m2.
Dzier¿awa z przeznaczeniem na cele sk³adowe.
Roczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny wynosi 36,75 z³/netto.
(Podatek Vat zostanie doliczony do czynszu uzyskanego w przetargu)
Minimalne post¹pienie wynosi równowartoœæ 1% rocznego wywo³awczego czynszu dzier¿awnego z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych tj. 1,00 z³.
Wadium wynosi 7,35 z³ (s³ownie: siedem z³otych 35/100)
(Wadium stanowi 20% rocznego wywo³awczego czynszu dzier¿awnego)
Termin wp³aty wadium up³ywa 28.05.2014 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wêgorzyno utraci³ wa¿noœæ dnia 31.12.2003 r.
W Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomoœci
brzmi
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:
- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej),
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska
przyrodniczego:
- Natura 2000 „Ostoja Iñska”, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
- dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 02.06.2014 r. o godz. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZÊDU MIEJSKIEGO
w WÊGORZYNIE ul. RYNEK 1 pok. nr 14, I piêtro:
Warunki przetargu:
1. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne je¿eli spe³niaj¹ warunki
podane w og³oszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestnicz¹ce w przetargu
powinny posiadaæ dokument to¿samoœci.
2. Przetarg przeprowadza siê chocia¿by zakwalifikowano do przetargu tylko
jednego oferenta spe³niaj¹cego warunki przetargu.
3. Wadium w wy¿ej wymienionej wysokoœci nale¿y wnieœæ na konto depozytowe Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku
Spó³dzielczym w Goleniowie oddzia³ Wêgorzyno. Dat¹ uiszczenia wp³aty
wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
4. Dowód wp³aty wadium nale¿y przedstawiæ Komisji Przetargowej wraz z
dowodem osobistym przed rozpoczêciem przetargu.
5. Pe³nomocnicy bior¹cy udzia³ w przetargu winni okazaæ Komisji przetargowej stosowne pe³nomocnictwa.
Wadium wniesione na przetarg:
a) podlega zwrotowi w przypadku, gdy ¿aden z uczestników przetargu nie
zg³osi post¹pienia ponad wywo³awczy czynsz dzier¿awny,
b) przepadnie na rzecz Gminy Wêgorzyno, je¿eli osoba która przetarg wygra
uchyli siê od zawarcia umowy dzier¿awy,
c) zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygraj¹ przetargu niezw³ocznie po jego zamkniêciu,
d) zostanie zwrócone uczestnikowi, który przetarg wygra, po podpisaniu
umowy dzier¿awy
e) zostanie zwrócone niezw³ocznie po odwo³aniu przetargu.
Warunki umowy dzier¿awy przedmiotowej nieruchomoœci:
1. Dzier¿awa na czas nieokreœlony.
2. Czynsz dzier¿awny p³atny do 31 marca ka¿dego roku z góry za dany rok.
3. Wydanie Dzier¿awcy przedmiotu umowy nast¹pi na podstawie protoko³u
zdawczo-odbiorczego.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunków
przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, II piêtro
pok. nr 26 lub telefonicznie /91/ 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Plany remontów na drogach w gminie
£obez
(POWIAT). Przy bardzo wielu
zadaniach, jakie sp³ywaj¹ na samorz¹dy, kwestia utrzymania dróg w
nale¿ytym stanie jest ponad ich
mo¿liwoœci finansowe. Sytuacji nie
poprawia fakt, i¿ wiele z tych dróg
nie by³o remontowanych przez ca³e
dziesiêciolecia. Wiele z nich wci¹¿
czeka na swojego w³aœciciela.
O tym ile problemów przysparza
zarówno mieszkañcom, jak i w³aœcicielom stan dróg mo¿na dowiedzieæ
siê przynajmniej raz w roku, na pocz¹tku przy okazji informacji o stanie
dróg i ulic w gminie £obez. Wówczas
na posiedzeniu w urzêdzie miejskim
obecni s¹ przedstawiciele gminni,
powiatowi i wojewódzcy. Wiêkszoœæ problemów powielana jest z
roku na rok. Przy zbyt krótkiej ko³derce zarz¹dcy dróg mog¹ jedynie wybieraæ zadania priorytetowe.
Dyskusja na temat stanu technicznego dróg, propozycji remontów, koniecznoœci napraw trwa³a
podczas ostatnich komisji po³¹czonych 2 godziny.
Drogi wojewódzkie
Na terenie gminy £obez jest
41,984 km dróg wojewódzkich, w
tym ulic 10,883 km.
Plan na rok 2014, m.in.: remonty
cz¹stkowe nawierzchni wg potrzeb,
naprawa sto¿ka przy moœcie na ul.
Segala w ci¹gu drogi wojewódzkiej
nr 151, malowanie betonowych balustrad mostu na ulicy Obr. Stalingradu, przebudowa nawierzchni chodników w m. £obez ul. Drawska w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 148 i ul.
Niepodleg³oœci w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 151 - wartoœæ robót
220.000 z³, w tym dotacja gminy
£obez 100.000 z³. Kolejny plan obejmuje przebudowê nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 151 ul.
Segala - wartoœæ robót - 250.000 z³.

Na lata 2014-2020 planowana jest
przebudowa wraz z wykonaniem
dokumentacji drogi wojewódzkiej nr
151 na odcinkach: od skrzy¿owania
m. Polakowo – do ronda m. £obez ul.
Rapackiego, od skrzy¿owania z ul.
Konopnickiej do parkingu leœnego
za Œwiêtoborcem, na wy¿ej wymienionych odcinkach ujêto do przebudowy obiekty mostowe.
Drogi powiatowe
Na terenie gminy £obez znajduje
siê 14 odcinków powiatowych dróg
zamiejskich o ³¹cznej d³ugoœci
61,631 km oraz 25 ulic o ³¹cznej d³ugoœci 14,720 km, ³¹cznie 76,351 km.
Stan techniczny dróg wymaga
corocznego remontu cz¹stkowego
nawierzchni na wszystkich odcinkach dróg oraz 11 km ulic, na powierzchni oko³o 3000 m2.
Na drogach: Be³czna - Klêpnica,
Suliszewice-Byszewo, KarwowoStrzmiele, Zagórzyce - Ro¿nowo
£obeskie, nale¿y wykonaæ remont
okresowy nawierzchni polegaj¹cy
na: wymianie odcinków nawierzchni
o niedostatecznej noœnoœci.
Do przebudowy kwalifikuj¹ siê
odcinki dróg: Karwowo - Smorawina, Meszne - £obez, £obez - £abêdzie (odcinek Suliszewice - £abêdzie
granica powiatu).
W zakresie przebudowy dróg
nale¿y uwzglêdniæ przebudowê rowów oraz budowê odwodnienia w
miejscowoœciach le¿¹cych w ci¹gach tych dróg.
Stan techniczny ulic powiatowych miasta £obez w 30 proc. jest
niezadowalaj¹cy. Przebudowaæ nale¿y ulice o wa¿nym znaczeniu komunikacyjnym dla miasta tj. ulica
Boczna i Przemys³owa. Ulice te maj¹
wejœæ w sk³ad ewentualnej obwodnicy pl. 3 – Marca, w zwi¹zku z tym
trwaj¹ negocjacje o przekazanie ich
do ZZDW Koszalin.
Na ulicach: Kolejowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Okopowej, S³owackiego, Rolnej nale¿y wykonaæ
remont nawierzchni bitumicznych i
nawierzchni chodników.

Mosty
Przeprowadzenia remontu okresowego wymagaj¹: most stalowy w
miejscowoœci Tarnowo, most ¿elbetowy w miejscowoœci Prusinowo,
k³adka dla pieszych na ulicy Sawickiej.
Plany na rok 2014
Remonty: remont ulicy Podgórnej w porozumieniu z gmin¹ £obez
(dotacja celowa powiatu 276.000 z³),
w ramach inwestycji (kanalizacja
sanitarna) wykonywanej przez gminê £obez, zostanie wykonana nowa
warstwa œcieralna jezdni na ulicy
Sikorskiego i Sienkiewicza, natomiast powiat wykona now¹ nawierzchniê chodników, remont
chodnika na ulicy Rolnej (w przypadku wygospodarowania wolnych œrodków).
Dodatkowo: naprawa i profilowanie dróg gruntowych –
8000m.kw., remont cz¹stkowy nawierzchni: emulsj¹ i grysami – 2000
m.kw., masami bitumicznymi na zimno – 60 m.kw., malowanie oznakowania poziomego – 800 m.kw., wymiana
oznakowania pionowego – 61 szt,
bie¿¹ca konserwacja obiektów mostowych i przepustów – 5 szt.
Zarz¹d Dróg Powiatowych planuje w bie¿¹cym roku wykonaæ: pro-

filowanie dróg gruntowych: droga
na odcinku Zache³mie - Dobieszewo, ulica Wojcelska i ulica Podgórna
w m. £obez.
Drogi gminne
Na terenie gminy jest 38,10 km
zamiejskich dróg gminnych, w tym o
nawierzchni ulepszonej 2,50 km, pozosta³e drogi posiadaj¹ nawierzchniê gruntow¹ lub ¿u¿low¹. W mieœcie w zarz¹dzie gminy jest 13,113
km ulic (42 odcinki).
Plany na rok 2014: przebudowa
ulicy Wêgrzyñskiej, przebudowa
ulicy Odnoga Wêgrzyñska, przebudowa ulicy £¹kowej, przebudowa
ulicy Strumykowej, przebudowa ulicy Cichej (po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej), przebudowa dróg wewnêtrznych (Œwiêtoborzec dzia³ka
nr 1404,1419,1420), wykonanie projektu na przebudowê drogi wewnêtrznej przy ulicy Podgórnej
(dzia³ka nr 803/7), przebudowa nawierzchni placu przy SP nr 1 (œrodki
niewygasaj¹ce).
W ramach porozumienia z ZZDW
Koszalin - RDW Drawsko Pomorskie: przebudowa nawierzchni
chodników w ul. Drawskiej w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 148 i ul. Niepodleg³oœci w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 151 - dotacja Gminy
£obez w wysokoœci 100.000 z³. op

tygodnik ³obeski 29.4.2014 r.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, trasy
liniowe, tel. 609 49 39 89.
Zatrudniê kierowcê C+E w Nowogardzie na trasie Szwecja - Polska,
tel. 607 585 561.
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

US£UGI
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.

ROLNICTWO

Region
Kurki, koguty odchowane, 9 i 14-to
tygodniowe na kwiecieñ – maj zamawiaæ. Po³czyn-Zdrój. Tel. 601
228 705.
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski
Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

Sprzedam
pustak
suporex
24x24x60, sztuk ok. 400, 4 z³/szt.,
okna bia³e plastikowe pó³okr¹g³e,
szer. 70x190 wys., sztuk 3, cena
500 z³/szt., okna bia³e plastik nowe
72x124, szt. 2, cena 250 z³/szt., siatka ogrodzeniowa 50 mb, wys. 120
cm - 200 z³. Tel. 795-489-945.
Sprzedam okna PCV u¿ywane bia³e, szer. 100x50, 100x70 (z mleczn¹
szyb¹ 65x100, 105x110, 105x135),
125x155; grill ogrodowy z zadaszeniem na kó³kach ocynk kuty; ceg³a
rozbiórkowa bia³a; giêtarka do blachy 1 m szerokoœci - 200 z³. Tel. 795489-945.
Deski sosnowe, sezonowane oko³o 3 lat, ok. 3 m szerokoœci sprzedam 697 638 855.
Kolekcjê lamp naftowych i inne starocie sprzedam 697 638 855.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Region
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? PO¯YCZKI GOTÓWKOWE „DZIESI¥TKA”. TEL. £OBEZ – 536 192 284,
DRAWSKO – 790 359 753, DOBRA
– 881 492 934.

Powiat drawski

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowa dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
Niegrzebia gm. £obez. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

Sprzedam lokal u¿ytkowy w £obzie
o pow. 100 mkw.. W lokalu mo¿na
prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹,
us³ugow¹ i biurow¹. Na pietrze
znajduje siê mieszkanie 2 pokojowe o pow. 38 mkw. Cena 300.000 z³
do negocjacji. Tel. 516 078 456.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

Powiat gryficki

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.
Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³), dostêpne od 15
maja. Tel. 609-463-018.

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³) dostêpne od 15
maja. Tel. 609 463 018.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734

Poszukujê kawalerki do wynajêcia
lub 2 pokoje niedrogo. Tel. 505 753
369

Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat drawski

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu, 2-pok. 43 mkw., osobna kuchnia, ³azienka. Ogrzewanie CO, budynek odnowiony, klatka schodowa po remoncie. Centrum miasta.
Salon z balkonem od strony p³d.zach. Okna nowe PCV. Kontakt:
Maciek, tel.502-654-388.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.
DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez - 8 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£obez (okolica) - po³owa domu o pow. 96 mkw, dzia³ka 400 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1000 mkw
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, dzia³ka 7300 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 480.000 z³
- CENA 140.000 z³
- CENA 165.000 z³
- 220.000 z³
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KONKURS „ZNAM MITOLOGIÊ”
(RESKO) Szko³a Podstawowa w
Resku ju¿ po raz drugi by³a organizatorem Miêdzyszkolnego Konkursu Mitologicznego pt. „Znam
mitologiê”.
24 kwietnia 2014 r. szko³ê odwiedzili bogowie i inni bohaterowie mitologii greckiej. Byli to m.in. Zeus,
Posejdon, Afrodyta, Prometeusz,
Demeter, Pandora, Mojry i inni.
Zaproszenie organizatorów:
Anny Bartkowiak i Anny Miszczyszyn, nauczycielek j. polskiego i historii przyjêli uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Be³cznej: Ma³gorzata £apiñska, Renata Posak, Aleksandra Firsiof z opiekunem, pani¹ Alicj¹
Mielczarek.
Ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie przyjechali : Marta Adamska,
Dominik Marchewka, Mateusz Wiœniewski i opiekun, pani Renata Siarkiewicz.
Szko³ê Podstawow¹ w Starogardzie reprezentowa³y: Sylwia £êtka,
Roksana Grabarek i Dominika Wiater. Grupê do konkursu przygotowywa³a pani Magda Jurjewicz, na konkursie opiekunem by³a pani Halina
Narolewska.
Gospodarzy, czyli Szko³ê Podstawow¹ w Resku reprezentowali: Hanna Pa³ubiak, Kamil Krakowiak, Kornel Soroczyñski. Opiekunem grupy
by³a pani Joanna Knap.

W konkursie wielk¹ pomoc¹ dla
prowadz¹cej by³a obecnoœæ Hermesa - Macieja S³odkowskiego oraz
dwóch Muz: Marity Romañczuk i
Julii Szczepañskiej.
Dzieci wykaza³y siê ogromn¹
wiedz¹. Rywalizacja by³a bardzo
wyrównana. Uczniowie startowali w
ró¿nych konkurencjach: popisywali
siê zdolnoœciami aktorskimi, wokalnymi, podczas prezentacji swojej
grupy. Rozwi¹zywali ró¿ne krzy¿ówki, ³amig³ówki, testy. NieŸle bawili siê

podczas konkurencji zwanej Kalambury oraz odpowiadali na pytania
losowe, które dok³adnie sprawdza³y
wiedzê uczestników konkursu.
Uczniów ocenia³o jury w sk³adzie: pani Marola S³odkowska przedstawiciel Urzêdu Miejskiego w
Resku, pani Barbara Raniewicz - kierownik Biblioteki Publicznej w Resku oraz pani Ewa Babec-Jarosz,
nauczycielka logopedii w SP Resko.
W rywalizacji szko³y zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce SP

Be³czna, II miejsce SP Resko, III miejsce SP nr 2 £obez, IV miejsce SP
Starogard.
Uczniowie za pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i
dyplomy. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani s³odkim rogiem
obfitoœci oraz poczêstunkiem.
Dziêkujemy nauczycielkom z zaprzyjaŸnionych szkó³ za udzia³ w
konkursie, dyrekcji oraz kole¿ankom
i pracownikom obs³ugi za wsparcie i
pomoc. Do zobaczenia za rok! Org.

Warsztaty kulinarne dla przedszkolaków
W kwietniu bie¿¹cego roku, w
Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku odby³y siê
warsztaty kulinarne, przeprowadzone przez pani¹Annê Szymañsk¹
z pomoc¹ uczennic z Zespo³u Szkó³
w Resku.
Warsztaty przeprowadzono w
ramach wspó³pracy placówek edukacyjnych na terenie naszej gminy.
Swoj¹ pracê zaczê³yœmy o godzinie
dziewi¹tej, wtedy te¿ pani Ania
przedstawi³a dzieciom przepis na
naleœniki i kilka tajników kuchni dla
najm³odszych. Zafascynowane
dzieci poczê³y obieraæ i kroiæ owoce razem ze starszymi pomocnicami, a pomys³odawczyni warsztatów rozpoczê³a sma¿enie naleœników.
Wszystkie dzieci bardzo chêtnie
uczestniczy³y w warsztatach, poprzez zabawê mog³y nauczyæ siê
obs³ugi miksera i poznaæ recepturê
na naprawdê wyœmienite smako³yki.
By³o to nie pierwsze i nie ostatnie

spotkanie maluchów z pani¹ Ani¹,
takie warsztaty s¹ przeprowadzane
w ka¿dej z grup, dzieci ochoczo ucz¹

siê nowych rzeczy, a póŸniej z uœmiechem na ustach pa³aszuj¹ w³asnorêcznie przygotowane pysznoœci.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
K.K.Baczyñskiego w Resku
Monika Bia³y

tygodnik ³obeski 29.4.2014 r.

Nowe stowarzyszenie
„NASZA PASJA”
zaczyna dzia³aæ!
(RESKO) Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 3 grudnia 2013
roku. W wyniku jawnego g³osowania Prezesem Zarz¹du zosta³a Pani
Anna Szymañska, pozostali cz³onkowie Zarz¹du to: wiceprezes Oktawiusz Je¿, sekretarz - Beata
Madej, skarbnik- Monika Wasielewska, cz³onek- Agnieszka Mañkowska.
Z dniem 7 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze S¹dowym pod
nazw¹ „Nasza Pasja”.
G³ównym bodŸcem do za³o¿enia
tego typu Stowarzyszenia by³a chêæ
wspierani i pomocy w rozwijaniu
pasji m³odszych i starszych miesz-
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Budowa
ju¿ rozpoczêta

kañców naszej gminy- st¹d te¿ nazwa „Nasza Pasja”.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej,
kulturalnej, zw³aszcza w zakresie
wspierania i pomocy oraz organizacji przedsiêwziêæ edukacyjno- kulturowych, ekologicznych, prozdrowotnych i sportowych w szczególnoœci na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
W dzia³aniach organizowanych
przez Stowarzyszenie bêd¹ mogli
braæ udzia³ mieszkañcy, dzieci oraz
m³odzie¿ z terenu gminy Resko. Siedzib¹ stowarzyszenia jest Zespó³
Szkó³ w Resku przy ulicy Prusa 2.
Cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasza Pasja”

Wizyta Anny Mieczkowskiej
w Placówkach Edukacyjnych w Radowie Wielkim

(RUNOWO). Rozpoczê³a siê ju¿
budowa œwietlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniem remizy
OSP.
Pierwsz¹ symboliczn¹ ceg³ê pod
powstaj¹cy budynek remizo-œwietlicy w Runowie wbudowa³y 22
kwietnia burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, sekretarz Urzêdu
Marta Banasik i skarbnik El¿bieta
Grabowska.

W przetargu na roboty zwi¹zane
z budow¹ swietlico-remizy wp³ynê³o 11 ofert, jedna zosta³a odrzucona.
Z pozosta³ych 10. ofert wybrano
najtañsz¹: Zak³ad Ogólnobudowlany A. JóŸwiakowski. Firma z Wêgorzyna zaoferowa³a, ¿e wybuduje
obiekt za kwotê 649.664 z³. Zadanie
jest dofinansowane z PROW-u dzia³anie Odnowa Wsi w wysokoœci
340.442 z³.
MM

Zaproszenie

Targi Edukacyjne
w £obzie
Dnia 13.05.2014 roku od godziny 10.00 do 13.00 w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, przy ul. Przyrzecznej zorganizowane
zostan¹ Targi Edukacyjne - w ramach projektu „OHP jako realizator us³ug
rynku pracy”.
Organizator: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie oraz M³odzie¿owe Centrum Kariery w
£obzie.
Dla kogo i po co?:
* Uczniowie szkó³ gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego;
* Osoby planuj¹ce podjêcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
* Zainteresowani rodzice oraz kadra pedagogiczna.
To przedsiêwziêcie umo¿liwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie siê
z ofert¹ edukacyjn¹ szkó³ z £obza i okolic oraz skorzystanie z informacji na
temat mo¿liwoœci podjêcia nauki i rozwoju œcie¿ki kszta³cenia poprzez bezpoœredni¹ rozmowê z przedstawicielami i reprezentantami szkó³.

(RADOWO WIELKIE) 14
kwietnia 2014 w progach naszych
szkó³ w Radowie Wielkim zagoœci³a p.Anna Miecznikowska z Urzêdu
Marsza³kowskiego ze Szczecina.
Pani marsza³ek rozmawia³a z
pani¹ dyrektor Katarzyn¹ Tyz¹ oraz
z panem Czes³awem Frostem, przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹
Intelektualn¹, Ruchow¹ i Autyzmem
w Resku na temat specyfiki pracy w

naszych placówkach. By³a równie¿
bardzo zainteresowana osi¹gniêciami i postêpami naszych uczniów na
ró¿nych etapach kszta³cenia. Pani
Mieczkowska odwiedzi³a ka¿d¹ salê,
gdzie mo¿na by³a obejrzeæ ró¿ne zajêcia edukacyjno-terapeutyczne.
Pani marsza³ek podoba³a siê idea
pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
¯yczy³a tak¿e kolejnych sukcesów i
wytrwa³oœci w d¹¿eniu do osi¹gniêcia za³o¿onych celów.
(o)

Cel przedsiêwziêcia:
Celem tej inicjatywy jest wspieranie m³odych ludzi w rozwoju ich œcie¿ki
edukacyjnej oraz stworzenie mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy osobami
stoj¹cymi przed wyborem szko³y ponadgimnazjalnej a przedstawicielami
wybranych placówek.
Planowane dzia³ania:
- Prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych.
- Promocja oferty OHP: - promocja dzia³añ z zakresu doradztwa zawodowego oraz oferty edukacyjnej i wychowawczej OHP.
Uczestnikom Targów Edukacyjnych udostêpnione zostan¹ ulotki i materia³y informacyjne, informatory o szko³ach.
ZAPRASZAMY
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Lokalny Fundusz Po¿yczkowy - radni
maj¹ sporo w¹tpliwoœci
(£OBEZ). 6 radnych za, 6 - przeciw, 2 radnych wstrzyma³o siê od
g³osu – to wynik g³osowania nad
projektem uchwa³y w sprawie przyst¹pienia gminy £obez do Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego.
W obradach komisji po³¹czonych Rady Miejskiej w £obzie obecny by³ dyrektor regionalny Pawe³
Tarczyñski. Poinformowa³, ¿e zosta³o zmniejszone oprocentowanie z
poziomu 6,6 proc. na 4,75 proc. i prowizja z 2 proc. na 0,25 proc. Jak zaznaczy³, by³yby to jedyne koszty, jakie
mia³by ponieœæ po¿yczkobiorca. P.
Tarczyñski doda³, ¿e pozytywnie do
funduszu nastawiony jest starszy
cechu Henryk Mielczarkowski, nie
mia³ jednak tego na piœmie.
- Na pocz¹tku gminy wykupuj¹
wk³ad w wysokoœci 50 tys. z³, ka¿da
gmina oddzielnie w ten sposób podwy¿szaj¹c kapita³. G³ównym Ÿród³em
finansowania i kapita³u w Krajowym
Funduszu Kapita³owym s¹ œrodki

unijne. We wrzeœniu bêdzie dokapitalizowane w wysokoœci 50 milionów z³ i co rok nastêpny po 100 milionów z³ - takie s¹ za³o¿enia programowe. Te wk³ady w wysokoœci 50
tys. z³ w stosunku do ca³oœci kapita³u to jest ma³y procent. G³ówny procent to s¹ œrodki, które bêd¹ z unii,
aby asekurowaæ aktywa poszczególnych wszystkich funduszy.
Na poziomie Krajowego Funduszu Porêczeniowego bêdzie tworzona rezerwa w wysokoœci 3 proc.
sumy aktywu po¿yczkowego. Ma to
na celu zabezpieczyæ przede wszystkim aktywa finansowe danej gminy
i uchroniæ przed ewentualnym krachem. Program nie zak³ada upad³oœci
absolutnie jakiegokolwiek lokalnego funduszu po¿yczkowego ze
wzglêdu, ¿e na górze stoi Krajowy
Fundusz Porêczeniowy.
G³ównym podmiotem, który bêdzie odpowiada³ za kwestiê windykacji ca³ej dzia³alnoœci od pocz¹tku
do koñca bêdzie Centrum Operacyj-

ne Samorz¹dowa Polska Warszawa.
Ten podmiot powsta³ m.in. w tym
celu, aby zminimalizowaæ koszty.
Proszê sobie wyobraziæ, gdybyœmy
na terenie Polski mieli tworzyæ 550
Lokalnych Funduszy Po¿yczkowych i w ka¿dym Lokalnym Funduszu Po¿yczkowym pracowa³oby 20
urzêdników, to w ogóle nie moglibyœmy nic zrobiæ. W celu minimalizowania kosztów powsta³a jedna firma,
która bêdzie zajmowa³a siê windykacj¹ na zasadzie umowy franczyzy,
bo tego inaczej prawnie nie da siê
zrobiæ.
Aby zminimalizowaæ kwestiê
obs³ugi Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego w innych gminach, stosujemy tak¹ praktykê, ¿e zwracamy
siê z proœb¹ o u¿yczenie lokalu. U¿yczenie jednego pokoju przez burmistrza bêdzie tañsze i mniej skomplikowane logistycznie. Naszym celem
jest zminimalizowaæ koszty i jak najwiêcej pieniêdzy przeznaczyæ na rynek. Procedura przyjêcia gmin trwa

3-4 miesi¹ce – wyjaœni³ Pawe³ Tarczyñski.
Mimo wielu pytañ i odpowiedzi
P. Tarczyñskiemu nie uda³o siê przekonaæ radnych do powo³ania na terenie gminy £obez Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego, który mia³by
za zadanie poszukiwaæ i udzielaæ
po¿yczek mikro, ma³ym i œrednim
przedsiêbiorcom, w tym równie¿
starterom na prowadzenie i rozwój
swoich dzia³alnoœci. Ostateczna decyzja zostanie podjêta w œrodê na
sesji rady miejskiej w £obzie. MM

Tajemniczy kr¹g w D³usku
(D£USKO, gm. Wêgorzyno).
D³usko to niewielka miejscowoœæ
po³o¿ona w gminie Wêgorzyno, malowniczo rozci¹gaj¹ca siê na przestrzeni oko³o 1 km na pó³nocnym
brzegu jeziora D³usko na terenie
Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Od strony wschodniej w jezioro
wcina siê nasyp nieukoñczonej autostrady Berlin-Królewiec, budowanej przez jeñców wojennych, sprowadzonych tu w czasie II wojny
œwiatowej.
We wsi na szczycie wzgórza stoj¹
ruiny barokowego koœcio³a z XVIII
wieku, ruiny otacza stary cmentarz.
Najwidoczniej jednak w tym miejscu

ju¿ wczeœniej sta³a œwi¹tynia.
Œwiadczyæ o tym mog¹ dwie potê¿ne
lipy, charakterystyczne dla wejœæ w
obszar sacrum. Na uwagê zas³uguje
szczególnie lipa drobnolistna o obwodzie 695 cm, bêd¹ca pomnikiem
przyrody.
Wprawdzie wieœ po raz pierwszy
zosta³a wymieniona w 1420 roku jako
Blankenhagen w ksiêdze szafarskiej
Chociwla, to jednak osadnictwo w
tym niezwykle urokliwym miejscu
mo¿e byæ zdecydowanie starsze.
Dlaczego?
Na starych niemieckich mapach
w odleg³oœci kilkuset metrów na
po³udniowy zachód od wsi zaznaczony jest kamienny kr¹g, widaæ

równie¿ zarysy grodziska. Mapy
satelitarne odkrywaj¹ kolejne tajemnice, ale nie tylko mapy, wystarczy
uwa¿nie przyjrzeæ siê podczas spaceru kamieniom, w niektórych zapisana jest historia.
Na temat kamiennego krêgu w
D³usku na pró¿no szukaæ dostêpnych naukowych opracowañ. Jedyne najbli¿sze badania archeologiczne prowadzone by³y jeszcze w latach
30. ubieg³ego wieku przez niemieckich archeologów w pobli¿u miejscowoœci D³ugie, odleg³ych od D³uska o oko³o 5 km. Tam odkryto wiele

zabytków z okresu lateñskiego, w
czasach kultury jastofarskiej, czyli
od oko³o 600 r.p.n.e., do narodzenia
Chrystusa.
Byæ mo¿e i tutaj wówczas kwit³o
¿ycie?
Okolice D³uska to równie¿ przepiêkne tereny na spacery, dró¿ki
wiod¹ce wœród urokliwych wzgórz
pomiêdzy akwenami, bogate zarówno w historiê, jak i ptactwo i zwierzynê. Wspania³e miejsce na rodzinne
wycieczki dla tych, którzy kochaj¹
ciszê, spokój, przyrodê, historiê i
przygodê.
MM
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Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD)
- Centrum Inicjatyw Wiejskich
wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania
pomocy
dla dzia³ania „Ma³e Projekty”
oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Termin sk³adania wniosków: 28 kwiecieñ 2014 - 16 maj
2014
Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10; 73 - 150 £obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 8:00 - 16:00.
Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich
formularzach w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej (do³¹czonej do ka¿dej wersji papierowej,
przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz
wniosku o przyznanie pomocy oraz za³¹cznik p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”.
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu.
Limit dostêpnych œrodków :
1. W ramach dzia³ania Ma³e projekty - 402.538,25 z³,
2. W ramach dzia³ania Odnowa i Rozwój Wsi - 136.028,00 z³,
Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do wyboru operacji przez LGD:
1. Ma³e Projekty - wnioski w ocenie pod wzglêdem spe³nienia
kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 7,2 pkt,
2. Odnowa i Rozwój Wsi - wnioski w ocenie pod wzglêdem
spe³nienia kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 6,3
pkt.
Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez
LGD p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów
wyboru” dla dzia³ania „Ma³e projekty” oraz „Odnowa i Rozwój
Wsi” wraz z instrukcj¹ jego wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej
Strategii Rozwoju znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach
internetowych nastêpuj¹cych instytucji:
* Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie - www.lobez.org
* Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl
Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania
Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres e-mail: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538 ; (91) 57 37 329.
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Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw
Wiejskich
wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy
dla dzia³ania „Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci
Nierolniczej” oraz „Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiebiorstw”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Termin sk³adania wniosków: 28 kwiecieñ 2014 - 16 maj 2014
Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10;
73 - 150 £obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 16:00.
Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (do³¹czonej do ka¿dej wersji papierowej, przy czym
wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz za³¹cznik p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”.
Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu.
Limit dostêpnych œrodków:
1. W ramach dzia³ania Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej - 217.151,56 z³,
2. W ramach dzia³ania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw
- 100.000,00 z³,
Minimalne wymagania, których spe³nienie jest niezbêdne do
wyboru operacji przez LGD:
1. Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej - wnioski w
ocenie pod wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 7,2 pkt,
2. Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw - wnioski w ocenie
pod wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru nie mog¹ uzyskaæ
mniej ni¿ 6,0 pkt.
Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania
wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez LGD
p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru” dla
dzia³ania „Ró¿nicowanie w Kierunku Dzia³alnoœci Nierolniczej”,
„Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiebiorstw” wraz z instrukcj¹
jego wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych nastêpuj¹cych instytucji:
* Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie - www.lobez.org
* Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl
Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ
na adres e-mail: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538;
(91) 57 37 329.
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SPORT
IV liga

IV liga - dwie kolejki

Sarmata remisuje
z wiceliderem
W dobrych nastrojach pi³karze
Sarmaty wracali w Wielk¹ Sobotê z
kolejnego meczu o mistrzostwo IV
ligi zachodniopomorskiej. Po ambitnej grze uda³o siê im wywalczyæ
remis i zdobyæ cenny punkt na boisku zdecydowanego faworyta tego
meczu, aktualnego wicelidera ligowej tabeli, Rasela Dygowo.

godne sytuacje na zmianê wyniku.
W dru¿ynie Sarmaty dobre sytuacje,
których nie wykorzystali mieli m.in.
bohaterowie akcji bramkowej dla
Sarmaty: Filip Plewiñski i Emilian
Kamiñski.

Ju¿ w 9 minucie meczu najm³odszy w dru¿ynie Sarmaty 17- letni Filip Plewiñski precyzyjnie z prawej
strony doœrodkowa³ w pole karne do
Emiliana Kamiñskiego a ten z ok. 7
metrów, strza³em z prawej nogi umieœci³ pi³kê w bramce gospodarzy.
Jeszcze w pierwszej po³owie Rasel
zdo³a³ wyrównaæ gdy Piotr Suchwa³ko przej¹³ niedok³adne podanie zawodnika Sarmaty i strza³em z kilkunastu metrów zdoby³ bramkê. Chocia¿
ju¿ do koñca meczu wynik nie uleg³
zmianie, to obie dru¿yny mia³y do-

Strzelcy bramek: dla Rasela Piotr
Suchwa³ko, dla Sarmaty Emilian
Kamiñski (9'),

Rasel Dygowo – Sarmata Dobra
1:1 (1:1)

Sk³ad Sarmaty: Marcin Libiszewski, £ukasz Uchwa³ (46' Micha³ Jemilianowicz), Andrzej Kierek, Damian
Dzierbicki, Arkadiusz Paw³owski,
Filip Plewiñski (89' Seweryn Wrzesieñ), Piotr Klêczar, Patryk Podbieg³o, Emilian Kamiñski, Wojciech
Bonifrowski (85' Cezary Szkup),
Mateusz Kowalczyk (80' Damian
Koœciuk).
estan

Kolejny remis
Sarmaty
Po kontuzji jakiej nabawi³ siê
Damian Padziñski, najskuteczniejszy zawodnik Sarmaty w ostatnich latach, pi³karzom z Dobrej
bardzo trudno wygraæ swoje mecze
ligowe. Nieobecnoœæ na boisku tego
zawodnika sprawia, ¿e pi³karze
Sarmaty wiosn¹, w swoim siódmym
meczu, po raz czwarty tylko zremisowali.
Sobotnim przeciwnikiem Sarmaty by³a dru¿yna Arkonii Szczecin,
plasuj¹ca siê o dwie pozycje wy¿ej w
ligowej tabeli. Arkonia zdominowa³a
grê w pierwszej po³owie na tyle, ¿e
odda³a a¿ 8 strza³ów na bramkê Sarmaty, a zawodnicy Sarmaty odpowiedzieli tylko jednym. To, ¿e w tym
czasie Arkonia nie zdoby³a bramki
trzeba zapisaæ na konto znakomicie
broni¹cemu w tym meczu bramkarzowi Sarmaty Marcinowi Libiszewskiemu.
W drugiej po³owie meczu zespó³
Arkonii nie wypracowa³ sobie praktycznie ¿adnej sytuacji bramkowej,
natomiast w samej koñcówce meczu
zawodnicy Sarmaty dwukrotnie mieli szansê na zdobycie zwyciêskiej
bramki.

tygodnik ³obeski 29.4.2014 r.

Sarmata Dobra – Arkonia
Szczecin 0:0
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Damian Dzierbicki,Arkadiusz
Paw³owski, Zdzis³aw Szw¹der, Filip
Plewiñski (78' Cezary Szkup), Piotr
Klêczar, Patryk Podbieg³o, Mateusz
Kowalczyk (46' Wojciech Bonifrowski), Emilian Kamiñski (87' £ukasz
Uchwa³) oraz w rezerwie: Sebastian
Marciniak, Seweryn Wrzesieñ, Andrzej Kierek.
Arkonia Szczecin: Dawid
Szczerbik, Kamin Marcinkoski, Sebastian Ja³oszyñski, Witold Klym,
Robert Rawa, Patryk Baranowski,
Wojciech Gieco³d, Tomasz Burnejko, Tomasz WoŸniak (60' Jakub Staciwa, 77' Damian Firek), Sebastian
Prokopowicz, £ukasz Milewski (90'
Kacper Skotnicki).
¯ó³te kartki: Arkadiusz Paw³owski (Sarmata), Robert Rawa (Arkonia).
Sêdzia g³ówny: Daniel Kwiecieñ,
asystenci: Rados³aw Zbaracki i Tomasz Winiarczyk, obserwator: Dariusz Królikowski.
estan

Wyniki 21 kolejki. Astra Ustronie
Morskie - Stal Szczecin 2:0, Gryf
Kamieñ Pomorski - Ina Goleniów 1:6,
Rasel Dygowo - Sarmata Dobra 1:1,
Œwit Szczecin - Kluczevia Stargard
2:1, Arkonia Szczecin - Hutnik Szczecin 1:1, Wielim Szczecinek - K³os
Pe³czyce 1:0, D¹b Dêbno - Darzbór
Szczecinek 1:3, Odrzynka Radziszewo - Vineta Wolin 0:1.
Wyniki 22 kolejki. Stal Szczecin Œwit Szczecin 1:0, Ina Goleniów Astra Ustronie Morskie 0:1, Vineta
Wolin - D¹b Dêbno 3:1, Sarmata
Dobra - Arkonia Szczecin 0:0, Hutnik
Szczecin - Wielim Szczecinek 3:0,
Rasel Dygowo - Darzbór Szczecinek
1:0, Kluczevia Stargard - Odrzynka
Radziszewo 3:1, K³os Pe³czyce - Gryf
Kamieñ Pomorski 5:0.
1. Astra Ustronie M.
2. Rasel Dygowo
3. Vineta Wolin
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Kluczevia Stargard
6. Œwit Szczecin
7. Ina Goleniów
8. Hutnik Szczecin
9. Stal Szczecin
10. D¹b Dêbno
11. Arkonia Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Wielim Szczecinek
14. Odrzynka Radziszewo
15. Darzbór Szczecinek
16. K³os Pe³czyce

52 49:17
48 45:16
44 48:19
41 51:40
36 43:27
33 37:29
32 34:38
31 37:39
31 33:30
31 40:39
30 38:35
26 28:45
19 26:47
17 18:46
14 28:66
12 13:35

Klasa okrêgowa
Wyniki 21 kolejki: Œwiatowid £obez
- Chemik II Police 5:1, Iskra Golczewo - Mewa Resko 1:2, Tanowia Tanowo - Sparta Wêgorzyno 2:0, Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard 1:4,
Kasta Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 4:1, Rolpol Chlebowo Ehrle Dobra Szczeciñska 2:2, Jeziorak Szczecin - Intermarche Rega
Trzebiatów 1:2, Promieñ Mosty GKS Mierzyn 4:4.

WYNIKI I TABELE
Rewal - Rolpol Chlebowo 8:2, B³êkitni II Stargard - Tanowia Tanowo 4:0,
Chemik II Police - Wicher Brojce 3:2.
1. Sparta Wêgorzyno
2. Iskra Golczewo
3. B³êkitni II Stargard
4. Jeziorak Szczecin
5. Promieñ Mosty
6. Mewa Resko
7. Tanowia Tanowo
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Œwiatowid £obez
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

48 48:21
47 66:30
46 82:48
45 71:28
38 62:46
36 60:50
35 39:42
34 54:59
32 42:37
31 31:37
27 42:53
21 34:55
21 45:62
20 32:54
14 27:63
8 26:76

Klasa A
Pionier ¯arnowo - B³êkitni Trzyg³ów
2:1, Korona Stuchowo - Ba³tyk Gostyñ 1:0, Orze³ Prusinowo - Fala
Miêdzyzdroje 0:1, Radowia Radowo
Ma³e - Sowianka Sowno 2:0, Orze³
£o¿nica - Jantar Dziwnów 3:4, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sparta Gryfice 1:4.
1. Sparta Gryfice
42 61:17
2. Korona Stuchowo
35 46:15
3. Jantar Dziwnów
33 52:23
4. Fala Miêdzyzdroje
28 27:21
5. B³êkitni Trzyg³ów
22 50:34
6. Orze³ £o¿nica
21 25:34
7. Sowianka Sowno
19 24:24
8. Radowia Radowo M. 18 29:27
8. Prawobrze¿e Œwin.
16 19:30
10. Pionier ¯arnowo
14 17:41
11. Ba³tyk Gostyñ
8 19:47
12. Orze³ Prusinowo
3 14:70

Klasa B
Gardominka Polonia II Mechowo Jastrz¹b £osoœnica 1:1, Bizon Cerkwica - Muszkieter Trzebiatów 2:0,
Ba³tyk Miêdzywodzie - Zieloni Wyszobór 0:0.

Wyniki 22 kolejki: Sparta Wêgorzyno - Kasta Szczecin 3:0, Mewa Resko
- Jeziorak Szczecin 2:3, GKS Mierzyn
- Œwiatowid £obez 1:0, Intermarche
Rega Trzebiatów - Promieñ Mosty
1:1, Ehrle Dobra Szczeciñska - Iskra
Golczewo 1:4, Wybrze¿e Rewalskie

1. Jastrz¹b £osoœnica
2. Bizon Cerkwica
3. Znicz Wysoka Kam.
4. Ba³tyk Miêdzywodzie
5. Gardominka Mechowo
6. Muszkieter Trzebiatów
7. Zieloni Wyszobór

17 26:19
16 20:8
16 28:19
15 19:16
10 18:23
7 17:27
4 12:28

Klasa A

Klasa B

Radowia wygra³a na w³asnym
boisku z Sowiank¹ Sowno 2:0 (0:0),
po bramkach £. Borejszo i J. Talarowskiego.
Radowia: Bojanowicz, P. Wojnarowski, K. £apuæ, £. Adamczewski
(74' M. Smykowski), T. Side³, £. Su³kowski (57' M. Stosio), £. Kulczyñski, M. Ostaszewski, £. Borejszo (70'
M. Maziarz), R. Machalski, P. Wiœniowski (57' J. Talarowski) oraz M.
Dwojak, K. Gêbka, M. Rylling.

Jastrz¹b zremisowa³ z Gardomink¹ Poloni¹ II Mechowo 1:1, po
bramce Damiana Szko³udy.
Jastrz¹b: Paluszkiewicz, Osiecki, Baran P., Wójtowicz, Marciniak
T., Skrzypa, Nowacki, Jurzysta,
WoŸniak, Kaczocha, Szko³uda. Na
zmiany weszli: Darul, W³odarczyk,
Marciniak P. W rezerwie: Leszczyñski, Señko, Baran R., Szuæko. Teraz
mecz z wiceliderem.

tygodnik ³obeski 29.4.2014 r.
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Dni Olimpijczyka
Gra³a klasa okrêgowa
bêd¹ w £obzie
Podsumowanie dwóch kolejek

Sparta przegrywa z Tanowi¹
Sparta Wêgorzyno nadal gra nierówno, przegra³a z Tanowi¹ 2:0, ale
fotel lidera uratowa³a dla niej Mewa
Resko, która pokona³a wicelidera
Iskrê Golczewo. Szansê wykorzystali B³êkitni II Stargard, którzy wygrali obie kolejki i doskoczyli do zespo³ów, które chc¹ walczyæ o awans.
Licz¹ siê trzy zespo³y, które depcz¹
Sparcie po piêtach. Bêdzie ciê¿ko.
Sparta: Sobañski, Petera, K.
Kacprzak, ¯urawik, Konieczny,
Geszka (46' Halamus), Grochulski,
Romañczyk (66' Samal), Wilczyñski, Okoniewski (57' Radziejewski),
Kiernicki.
W drugim meczu u siebie Sparta
pokona³a Kastê Szczecin 3:0, po hat
tricku Kiernickiego.
Zwyciêstwo Mewy w Golczewie
Mewa zrobi³a ogromn¹ niespodziankê wygrywaj¹c 2:1 z wicelide-

IV liga

rem Iskr¹ i to w dodatku w Golczewie.
Bramki: £ukasz Grygiel i Damian
Adamczuk.
Mewa: Andrusieczko, Adamczuk, Markiewicz, Paw³owski (Kubicki), W³odarczyk, Astramowicz
(Lewicki), Stêpieñ, Skrilec, Dudek,
Urbañczyk (Deuter), Grygiel (Cytowicz).
W drugim meczu Mewa uleg³a na
w³asnym boisku Jeziorakowi 2:3.

Rezerwy Chemika rozbite
Œwiatowid w £obzie rozbi³ Chemika II Police 5:1, po bramkach £ukasza Brony, i po podwójnych trafieniach Karola Adamowa i Rafa³a Komara.
Œwiatowid: Deuter, Mosi¹dz M.,
Brona, Szostak, Koba, Paw³owski,
Niko³ajczyk, Stefaniak, Borejszo,
Mosi¹dz D., Komar, Grzywacz, Pañka i Adamów. W drugim meczu przegra³ z Mierzynem 1:0.
(r)

Granie w planie

30.04.14 (œroda)
18.00 Ina Goleniów - Stal Szczecin
03.05.14 (sobota)
11.00 Astra Ustronie Morskie – K³os Pe³czyce
13.30 Arkonia Szczecin - Darzbór Szczecinek
15.00 D¹b Dêbno - Kluczevia Stargard
16.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Hutnik Szczecin
16.00 Wielim Szczecinek - Sarmata Dobra
16.00 Rasel Dygowo - Vineta Wolin
16.00 Odrzynka Radziszewo - Œwit Szczecin

Klasa okrêgowa
03.05.14 (sobota)
11.00 Iskra Golczewo - Rolpol Chlebowo
11.00 Wicher Brojce - GKS Mierzyn
15.00 Tanowia Tanowo - Chemik II Police
16.00 Œwiatowid £obez - Intermarche Rega Trzebiatów
16.00 Jeziorak Szczecin - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.00 Sparta Wêgorzyno - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
18.00 Kasta Szczecin - B³êkitni II Stargard
04.05.14 (niedziela)
13.00 Promieñ Mosty - Mewa Resko

Klasa A
01.05.14 (czwartek)
15.00 Sowianka Sowno - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
03.05.14 (sobota)
15.00 Sparta Gryfice - Pionier ¯arnowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Orze³ £o¿nica
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo
04.05.14 (niedziela)
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo

Klasa B
03.05.14 (sobota)
Gardominka Polonia II Mechowo - Ba³tyk Miêdzywodzie
11.00 Muszkieter Trzebiatów – Znicz Wysoka Kamieñska
04.05.14 (niedziela)
14.00 Jastrz¹b £osoœnica - Bizon Cerkwica
Pauzuj¹ Zieloni Wyszobór

(POWIAT). Dni Olimpijczyka
w przysz³ym roku bêd¹ organizowane w £obzie. Tym samym Rada
Sportu bierze pod uwagê mo¿liwoœæ
po³¹czenia Dni Olimpijczyka z
Gal¹ Sportu.
Dni Olimpijczyka odbywa³y siê
zawsze w kwietniu, jednak prezes
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanis³aw Kopeæ zgodzi³ siê,
aby zorganizowaæ je w marcu.
- Wyobra¿aliœmy sobie to w ten
sposób, aby zrobiæ imprezê, która
odbywa³aby siê na terenie wszystkich gmin naszego powiatu. Jak
s³usznie zauwa¿y³ Stanis³aw Kopeæ,
mamy ich piêæ, jak piêæ kó³ek olimpijskich. Ide¹ zaszczepiania tego olimpizmu jest to, aby w poszczególnych
gminach odbywa³y siê imprezy
sportowe. Nie bêdziemy wywa¿aæ
otwartych drzwi i np. w Resku odby³yby siê przyk³adowo zawody w
siatkówkê, w Radowie – w koszykówkê, w Dobrej – biegi, w £obzie –
turniej oldbojów, Jerzy Rakocy w
tym czasie zrobi³by turniej wêdkarski. W jednym czasie moglibyœmy
zrobiæ kilkanaœcie imprez, na które
wygonilibyœmy naszych olimpijczyków. W tym czasie moglibyœmy te¿
zrobiæ spotkania w szko³ach - to
dzia³oby siê w pi¹tek. Planujemy zorganizowaæ imprezê trwaj¹c¹ dwa dni.
Spodziewamy siê, ¿e olimpijczycy
przyjad¹ do nas na Dni Olimpijczyka.
Dni Olimpijczyka chcielibyœmy
zrobiæ w hali w £obzie. Zrobilibyœmy
apel olimpijski, ca³y ceremonia³, na
koniec imprezy chcielibyœmy nagrodziæ zwyciêzców imprez, które bêd¹
siê odbywa³y w powiecie, a zaraz
potem rozpocz¹æ Galê Sportu. Na
Dni Olimpijczyka chcielibyœmy zro-

biæ u nas olimpiadê, imprezê, która
zjednoczy³aby wszystkich ludzi, ruszy³a olimpizm, chcielibyœmy poprosiæ, aby dyrektorzy szkó³ w pi¹tek
zorganizowali tylko i wy³¹cznie
dzieñ sportowy dla wszystkich,
¿eby to by³ taki sportowy, olimpijski
dzieñ, gdzie bêd¹ w ka¿dej jednej
miejscowoœci, w ka¿dej jednej szkole wielkie osobistoœci – wyjaœni³
podczas Rady Sportu Janusz Skrobiñski.
W tym roku Dni Olimpijczyka zosta³y zorganizowane w Ko³obrzegu.
W kosztach partycypuje Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego. Na wsparcie z zewn¹trz licz¹
równie¿ dzia³acze sportowi z powiatu ³obeskiego. Byæ mo¿e w przysz³ym roku Zachodniopomorska
Rada Olimpijska pomo¿e powiatowi
³obeskiemu w pozyskaniu œrodków
na zorganizowanie imprezy na naszym terenie, tym bardziej, ¿e Rada
Sportu nie chce ograniczaæ siê tylko
na dzieci i m³odzie¿, ale wci¹gn¹æ w
sportowe œwiêto równie¿ doros³ych.
Jak zauwa¿y³ Zdzis³aw Bogdanowicz dotychczas odby³o siê siedem gal. Rada Sportu wysz³a z pomys³em, aby z tego tytu³u opracowaæ wydawnictwo w formie biuletynu b¹dŸ te¿ ksi¹¿ki na temat ich historii.
- Podsumujemy biografie olimpijczyków, którzy byli u nas na spotkaniach, wraz z ich zdjêciami, zdobêdziemy ich podpisy. W wydawnictwie znajd¹ siê trzy dzia³y – olimpijczycy, którzy nas odwiedzili, ambasadorzy sportu na ziemi ³obeskiej,
a wiêc równie¿ biografia sportowa
tych osób i wszystkich laureatów
gal, a jest ich oko³o 400 - wyjaœni³
Zdzis³aw Bogdanowicz.
MM
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Wiedza o kulturze nie tylko
dla humanistów
7 kwietnia goœciliœmy w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
naukowców z Instytutu Polonistyki
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Szczeciñskiego: profesor Miros³awê Koz³owsk¹ - kierownika Zak³adu
Wiedzy o Kulturze (historyka teatru
i krytyki teatralnej), oraz dr Annê
Ciciak, kierownika Pracowni Edukacji Polonistycznej i Wiedzy o Kulturze. Wyk³ady odby³y siê w dwóch
grupach: pani profesor spotka³a siê
z klasami humanistycznymi (1b i 2b),
a pani doktor z klasami matematyczno-przyrodniczymi (1a i 2a). Prezentujemy refleksje dwóch uczennic na
temat odbytych zajêæ.
Dlaczego Romeo
i Julia nie umarli?
„Nasza szko³a organizuje dla nas
- uczniów wiele ciekawych spotkañ,
na których mo¿emy naprawdê du¿o
nauczyæ siê. Ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie - sportowcy, biolodzy, chemicy, no i my - humaniœci.
Razem z klas¹ I b spêdziliœmy
godzinê na bardzo interesuj¹cym
wyk³adzie dotycz¹cym teatru. Ju¿
na pocz¹tku pani profesor uœwiadomi³a nam, ¿e ka¿dy z nas odgrywa
w ¿yciu jak¹œ rolê. W domu - siostry,
brata, córki, syna, w szkole - ucznia
lub uczennicy. W ka¿dej z tych sytuacji zachowujemy siê jak aktor,
wcielaj¹cy siê w okreœlon¹ postaæ,
wiemy, jakie emocje w ró¿nych
chwilach i sytuacjach mo¿emy okazaæ. Równie¿ poprzez wygl¹d okreœlamy swój nastrój, miejsce, do którego siê udajemy, stosunek do ludzi, z którymi spotykamy siê. Lecz
nie by³a to jedyna informacja, jak¹
podzieli³a siê pani profesor. Wiêkszoœæ naszego spotkania by³a poœwiêcona konwencji teatralnej, która na przestrzeni wieków ulega³a
wielu zmianom. W ka¿dej z epok

przedstawienie teatralne wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Pocz¹wszy od
tematyki dzie³, przez zachowanie
widowni, a¿ do miejsca, w którym
spektakle odbywa³y siê. Dzisiaj nie
potrafimy sobie wyobraziæ widowni, która zale¿nie od nastroju wybiera zakoñczenie przedstawienia.
Dawniej by³a to norma. Aktorzy
musieli spe³niaæ zachcianki widza,
w przeciwnym razie spotykali siê z
oburzeniem i niezadowoleniem
osób obecnych na sali. Idealnym
przyk³adem jest historia Romea i
Julii, którzy zgodnie z ¿yczeniem
publiki na koñcu nie umieraj¹, lecz
bior¹ œlub. Istnia³y równie¿ sytuacje, kiedy wystêpuj¹cy na scenie
tak bardzo podobali siê ogl¹daj¹cym, ¿e musieli dan¹ scenê powtarzaæ kilkakrotnie, poniewa¿ klaskano i domagano siê powtórek.
Jak widaæ dzisiejszy teatr i grane
w nim przedstawienia znacznie ró¿ni¹ siê od tych z poprzednich epok.
O tym wszystkim mogliœmy dowiedzieæ siê dziêki ogromnej wiedzy
pani profesor M. Koz³owskiej, Bardzo dziêkujemy za interesuj¹cy wyk³ad oraz za czas, który zosta³ nam
poœwiêcony. Mamy nadziejê, ¿e
jeszcze spotkamy siê… mo¿e w Instytucie Filologii Polskiej?”
Paulina Banacka, uczennica
kl. II b LO w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie
O komiksie na powa¿nie…
„Pani dr Anna Ciciak przeprowadzi³a lekcjê z kl. 1a i 2a na temat „Komiks - medium (nie)powa¿ne”. Ju¿
samo sformu³owanie tematu by³o
intryguj¹ce i dlatego z uwag¹ s³uchaliœmy wyk³adu.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e polski
wyraz „komiks” pochodzi od angielskiego zwrotu „comic strip”. Kiedyœ
by³a to prosta historyjka obrazkowa,

opatrzona napisami, zwykle o charakterze sensacyjnym lub humorystycznym, o niskim poziomie artystycznym. Myœlenie o komiksie z
biegiem lat zmienia³o siê przede
wszystkim dlatego, ¿e po ten gatunek wypowiedzi zaczêli siêgaæ wybitni twórcy. Tworzenie komiksów
wymaga ogromnego nak³adu pracy,
czêsto poruszaj¹ one wa¿n¹ tematykê, zwracaj¹ uwagê na powa¿ne problemy œwiata wspó³czesnego.
Pocz¹tków takiej formy opowiadania o otaczaj¹cej rzeczywistoœci
badacze doszukuj¹ siê ju¿ w staro¿ytnoœci. To wtedy powstawa³y
pierwsze obrazki przedstawiane w
dwóch lub trzech oknach, ukazuj¹ce
kolejne powi¹zane ze sob¹ przyczynowo-skutkowo wydarzenia. Pani
dr opowiedzia³a o istotnej postaci w
tej dziedzinie sztuki, Gustave Dore.
To on w 1854 r. stworzy³ „Dzieje œwiêtej Rusi”, które uznaje siê za zapowiedŸ komiksów. Jednak za pierwszy
typowy komiks uwa¿a siê powsta³¹
w 1896 r. w Stanach Zjednoczonych
seriê o przygodach ¯ó³tego Bobasa
(The Yellow Kid) Richarda F. Outcaulta. Od tej pory taka forma przekazu zrobi³a szybk¹ karierê, rozwinê³a wszechstronnie swe formy wyrazu, zyska³a miliony mi³oœników i do
dziœ cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem.
Dowiedzieliœmy siê, i¿ wydawcy
w odniesieniu do obszernego komiksu chêtniej u¿ywaj¹ nazwy „powieœæ graficzna”. Chc¹ w ten sposób
podnieœæ jego rangê artystyczn¹.
Prelegentka przedstawi³a nam kilka
dzie³ wartych poznania. Wœród nich
znajduj¹ siê takie jak: „Calvin i Hobbes” Billa Wattersona, „Umowa z

Bogiem” Willa Isnera, „Niebieskie
Pigu³ki” Frederika Peetersa, „Persepolis” Marjane Satrapi, „Marzi” Marzeny Sowy i Sylvaina Savoi oraz
„Mous” Arta Spiegelmana. Niektóre
z nich zosta³y utrwalone na taœmie
filmowej (animacje). Moje zainteresowanie szczególnie wzbudzi³ komiks pt. „Mous”. Dowiedzia³am siê,
¿e opowiada on historiê polskiego
¯yda, który prze¿y³ Holocaust. Autor (syn ocalonego) snuje opowieœæ
o trudnych relacjach syna z ojcem, o
wp³ywie wojny na psychikê cz³owieka, porusza problem segregacji
rasowej. Bohaterami komiksu s¹
Polacy, Niemcy i ¯ydzi. Poszczególne nacje ukrywaj¹ siê pod maskami
zwierzêcymi: Polacy - œwiñsk¹,
Niemcy - koci¹, ¯ydzi - mysi¹. Twórca tej historii obrazkowej otrzyma³
Nagrodê Pulitzera. Przyk³ad dzie³a
Arta Spiegelmana pokazuje, ¿e komiks nie powinien byæ lekcewa¿onym tekstem kultury, ¿e s¹ komiksy
o wysokim poziomie artystycznym i
wiele z nich zawiera wa¿ne treœci, np.
filozoficzne, spo³eczne, polityczne.
Lekcja z pani¹ doktor na temat
komiksów bardzo mi siê podoba³a.
Dowiedzia³am siê zaskakuj¹cych
faktów na ich temat, pozna³am historiê tego gatunku. Wiele z nich zainspirowa³o wybitnych re¿yserów,
którzy przenieœli komiksowe historie
na ekran i zrobili kultowe dzie³a filmowe takie jak np. „Batman” czy
„Spider-Man”. Komiks - dawniej medium „niepowa¿ne”, dziœ traktowane jest z ogromn¹ powag¹”.
El¿bieta Olek, uczennica kl. I
a LO w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH OCEN
Anna Szymañska – RM Resko
(260)
Magdalena Chmura – UM £obez
(135)
Katarzyna Micha³owska – S¹d £obez
(107)
POWIAT
Katarzyna Micha³owska – S¹d £obez
(107)
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy
(76)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (19)
Beata Medunecka – PUP £obez
(20)
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
(13)
Ryszard Brodziñski – starosta
(12)
Tadeusz Bas – Wydzia³ Geodezji
(11)
Kamila Podfigurna – starostwo £obez
(10)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(10)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
(8)
Maria Sola – PUP £obez
(3)
Jolanta Wielgus – PUP £obez
(2)
Lidia Myszczyszyn US £obez
(2)
Janina Szulc SR £obez
(2)
Wies³aw Bernacki – ZDP
(2)
Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu
(1)
Ewelina Poœpieszyñska – nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a – S¹d £obez
(1)
Halina Szymañska – radna Rady Powiatu
(1)
Janusz Zarecki £DK (1)
Jolanta Manowiec – dyrektor ZS w £obzie (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – UM £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Krystyna Bogucka – radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec – KPP £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar – UM £obez
Helena Szwemmer – radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Bogdan Górecki – radny UM £obez
Jan Ceholnyk – UM £obez
Iwona ¯y³a – UM £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska – UM £obez
Ewa Ciechañska – UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki
Piotr Dynowski – UM £obez
Ryszard Sola – burmistrz £obza
Anna Post – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Henryk Stankiewicz – radny RM £obez

Kupon
+

(135)
(80)
(41)
(24)
(24)
(21)
(15)
(13)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)

Dariusz Ledzion – £DK £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Kamila Bryczkowska – UM £obez
El¿bieta Marcinów – UM £obez
Janusz Skrobiñski – radny RM £obez
Agnieszka Michna – UM £obez

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska – UM Dobra

(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska – RM Resko
Edyta Klepczyñska – RM Resko
Ryszarda Podsadna – UM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Barbara Basowska – przew. RM Resko
Jolanta Furman – dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki – radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska – SP Stargard
Mateusz Jaworski – UM Resko
£ukasz Sobis – UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska

(260)
(96)
(42)
(34)
(28)
(19)
(6)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala – UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (5)
Maria Fiszer – UM Wêgorzyno
(3)
Urszula Gajda – opiekunka w autobusie
(1)
Krystyna Nareska – UM Wêgorzyno
(1)
Magda Baryluk – UM Wêgorzyno
(1)
Jan Mazuro – przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski – wójt gminy Radowo M. (10)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie (36)
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez
(21)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP
(13)
Beata Medunecka – PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski – starosta ³obeski
(6)
Józef Sitek – sêdzia SR £obez
(6)
Kamila Podfigurna – Starostwo
(4)
Beata D¹bro – PUP £obez
(4)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(3)
Wies³aw Bernacki – ZDP
(3)
Grzegorz Tokarski PUP – £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk – PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez (2)
Teresa £añ – Starostwo £obez
(2)
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5 000
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Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz
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Lucyna M¹draszek – S¹d Rejonowy £obez (2)
Maria Sola – PUP £obez
(1)
Zbigniew Martyniak – UM £obez
(1)
Katarzyna Soczawa – starostwo £obez
(1)
Zdzis³aw Bogdanowicz – radny Rady Powiatu (1)
Marek Kubacki – radny RP
(1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola – burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez
El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Monika Jarzêbska – sekretarz UM
Krystyna Bogucka – radna RM
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura – UM £obez
Kazimierz Chojnacki – radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Bogdan Górecki – radny RM
Kamila Deuter – UM £obez
Helena Szwemmer – radna RM
Dariusz Ledzion – £DK
Marian Kozioryñski – UM £obez
Zbigniew Pude³ko – radny RM
Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak – UM £obez –
Wies³awa Romejko – UM £obez
Henryk Stankiewicz – radny RM
Katarzyna Danylczak – UM £obez
Olga Radziwanowska – skarbnik UM
Leszek Bryczkowski – UM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Kielar – UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna – UM £obez
Joanna Kardaœ – UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – Biblioteka £obez
Andrzej Ziêba – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez

(192)
(61)
(49)
(45)
(24)
(22)
(18)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna – UM Resko –
(106)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (89)
Anna Szymañska – radna RM Resko
(87)
Barbara Basowska – radna RM
(71)
Jolanta Furman – CK
(46)
Andrzej Gajdzis – Stra¿ Miejska Resko (35)
Renata Kulik – RM Resko
(17)
Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko
(14)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – dyr. SP w Resku (9)
Wioletta Pieñczakowska – SP Starogard
(9)
El¿bieta Korgul – RM Resko
(8)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(4)
Mariola S³odkowska – UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(3)
Wojciech Madaliñski – posterunek Resko - (3)
Ryszarda Czaban – wicedyrektor SP Resko (3)
Mateusz Jaworski – UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk – UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska – OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz – UM Resko
(2)
Kamila Jaworska – UM Resko
(2)
Adam Seredyñski – radny RM Resko
(2)
Krzysztof Buszta – UM Resko
(1)
Oktawiusz Je¿ – radny RM Resko
(1)
Patrycja Wypijewska – UM Resko
(1)
Alicja Tichanow – CK Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski – UM Resko
(1)
Edyta Klepczyñska – radna UM Resko
(1)
Karolina Hagno – UM Resko
(1)
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska
(1)
Halina Puch – UM Resko
(1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (11)
Wanda Opala – UM Wêgorzyno (10)
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Zapiski z pamiêci
Czwartek
Jak ten czas leci. Ju¿ pi¹ty dzieñ
pracy. Przebieranie, tabletki, œniadanie, wietrzenie, mycie okien i odkurzanie. O 10 mia³em telefon od mojej
prowadz¹cej. Pochwali³em siê z moich skromnych sukcesów organizacyjno towarzyskich. Trochê siê poœpieszy³em. Dziadek zauwa¿y³, ¿e
korzystam z domowego telefonu.
Coœ tam mi nagada³ podniesionym
tonem. Poniewa¿ nie za bardzo siê
przej¹³em jego przemow¹ o kosztach
utrzymania telefonu i poszed³em zajrzeæ do garnków z obiadem, poszed³
za mn¹ do kuchni i poinformowa³
mnie ¿e wszystkie okna s¹ pouchylane i z domu ucieka ciep³e powietrze
a to kosztuje. Wys³ucha³em go cierpliwie, przeprosi³em, zamkn¹³em
okna i wzi¹³em siê za obiad i sprz¹tanie. Oblecia³em dok³adnie ca³¹ kuchniê a¿ po sufit, zajrza³em do garnków
, wyj¹³em odkurzacz. Odkurzy³em
ganek, przedpokój, pozbiera³em
czêœæ pajêczyn i w tym momencie do
akcji wkroczy³ dziadek. Kaza³ mi zaprzestaæ odkurzania. Próbowa³em
t³umaczyæ, ¿e to nale¿y do moich
obowi¹zków. Dziadek zacz¹³ wielk¹
przemowê. Zrozumia³em ¿e mam
przestaæ odkurzaæ, ¿e dni moje s¹
policzone, ¿e nie dostanê pieniêdzy
i mam jechaæ do domu. Schowa³em
odkurzacz, przeprosi³em i poszed³em
do kuchni. Coœ tam jeszcze pobrzêcza³ i poszed³ do sto³u, gdzie zawczasu przygotowa³em pokrojone w kawa³ki jab³ka, kawa³ek ogromnej

Rusza
Pomorska
Liga Oldbojów

(cz. 66 odc. 3)

gruszki i kiœæ winogron. W miêdzyczasie wyj¹³ moje dossier po niemiecku i ostentacyjnie je czyta³.
Trochê wczeœniej przygotowa³em
obiad. Miêso z koœci w zupie pokroi³em na maleñkie kawa³eczki, do zupy
da³em ³y¿kê œmietany . posypa³em
szczypt¹ pietruszki. Na drugie by³o
udko kurczaka z ziemniakami posypanymi koperkiem oraz kalafior z
bu³eczk¹. Na deser by³a porcja brzoskwiñ z ³y¿k¹ œmietany posypana
tart¹ czekolad¹, kilka rodzynek i kilka kawa³ków w³oskiego orzecha.
Zjad³ obiad, posiedzia³ godzinkê i
poszed³ spaæ. Spyta³em siê czy pojedzie ze mn¹ na spacer bo jest ³adna
pogoda. Najn. Nie to nie. Posprz¹ta³em po obiedzie, dokoñczy³em mopem to co nie zrobi³em odkurzaczem
i sam siê trochê zdrzemn¹³em. Do
kolacji wszystko ju¿ by³o dobrze. Po
kolacji przysz³a córka , ustali³em z ni¹
co mi jeszcze bêdzie potrzeba z artyku³ów spo¿ywczych, opowiedzia³em jej o moich problemach z dziadkiem. Powiedzia³a ,¿e dziadek tak nieraz ma i mam siê zbyt nie martwiæ. Na
dowód da³a mi wydruk z translatora.
Poinformowa³a mnie , ¿e jest z mojej
pracy niezmiernie zadowolona. Po
przeczytaniu humor mi siê poprawi³.
Dziadek ani s³owem nie wspomnia³ ,
¿e mam ju¿ siê pakowaæ. Mo¿e zapomnia³. Jest 22. Dziadek co pó³ godziny chodzi do ³azienki. Swoj¹ miarkê
wina ju¿ wypi³ i zaczyna drug¹ butelkê. Idê spaæ, a w³aœciwie jeszcze trochê pouczê siê w ³ó¿ku.

Galeria tygodnika
Hotelarze 2010-2014

W sobotê, 3 maja, inauguracja
rundy wiosennej II Pomorskiej Ligi
Oldbojów. W I lidze Sarmata, jako
wicelider, podejmuje o godz. 17.00
zespó³ Jesion Trans Oldboje Tychowo. W II lidze Radowia Radowo
Ma³e podejmuje o 12.00 wicelidera
Regê Trzebiatów, przed meczem Aklasowych seniorów.
(r)

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

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

