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Po Pomorzu slalomem miêdzy wiatrakami

Marsza³kowskie farmazony wiatrowe
(SZCZECIN) Dzisiaj, 10 czerwca 2014 roku, marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz podpisuje w
Szczecinie umowê z przedstawicielami spó³ki PGE „Energia Odnawialna” dotycz¹c¹ dofinansowania z
PROW „Budowy farmy wiatrowej o
mocy 10,5 MW w gminie Resko”.
Nie by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby nie treœæ komunikatu w tej
sprawie, rozsy³anego przez biuro
prasowe Urzêdu Marsza³kowskiego, pt. „Dodatkowa moc dla Pomorza
Zachodniego … z wiatru”. Czytam w
nim: „7 potê¿nych turbin, ka¿da o
mocy ponad 1,5 megawata wytwarza
ju¿ od koñca wrzeœnia ubieg³ego
roku w okolicach Reska dodatkow¹
moc energetyczn¹ dla Pomorza Zachodniego. To efekt realizacji projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej
o mocy 10,5 MW w gminie Resko”.
Inwestycja otrzyma prawie 16 milionów z³otych wsparcia ze œrodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowê
umo¿liwiaj¹c¹ refundacjê poniesionych kosztów podpisz¹, we wtorek,
10 czerwca br., w Szczecinie marsza³ek Województwa Zachodniopo-

morskiego Olgierd Geblewicz i
przedstawiciele spó³ki PGE „Energia
Odnawialna”. To pierwszy etap realizacji reskiej inwestycji, której
pomys³ zrodzi³ siê z potrzeby uzupe³nienia rezerwy mocy w Krajowym
Systemie Elektroenergetycznym
oraz zwiêkszenia w nim udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych. Nowa elektrownia wiatrowa
nie tylko nie emituje do atmosfery
substancji szkodliwych: dwutlenku
siarki, tlenku i dwutlenku wêgla oraz
py³u, ale wpisuje siê w otaczaj¹cy
krajobraz i nie ingeruje w œrodowisko naturalne.
Koszt ca³kowity pierwszego etapu inwestycji, który wpisuje siê w
za³o¿enia 4 Osi Priorytetowej „Infrastruktura ochrony œrodowiska”,
dzia³ania 4.1 „Energia odnawialna
i zarz¹dzanie energi¹” to ponad
95,5 miliona z³otych. Wsparcie w
ramach RPO WZ na lata 2007-2013 to
z kolei blisko 16 milionów z³otych”.
Ujê³o mnie szczególnie wyliczanie zalet elektrowni wiatrowych.
£atwo policzyæ, ile kosztuje jeden
wiatrak: prawie 100 mln podzieliæ na
7 turbin, to 14 mln, czyli tyle kosztuje
jedna. Dlaczego tak du¿o? Nikt o to
nie pyta. Co z tego, ¿e taki wiatrak nie
emituje do atmosfery „substancji

szkodliwych”, skoro by go wyprodukowaæ trzeba tych substancji
wyemitowaæ sporo. To przek³ada siê
na koszt produkowanej energii.
Energia z wiatraków jest najdro¿sza,
co obrazuje poni¿szy wykaz, sporz¹dzony przez fachow¹ firmê. Mówi¹c
krótko, im wiêcej stanie wiatraków,
tym energia bêdzie dro¿sza.
Druga „zaleta” - wpisuj¹ siê w
otaczaj¹cy krajobraz. Nie wpisuje
siê, tylko nad nim góruj¹, zupe³nie
dominuj¹c go. Wpisuj¹ siê zapewne
ogl¹dane z daleka, zza szyby przeje¿d¿aj¹cego samochodu, co zwykle
czyni¹ urzêdnicy, wizytuj¹c jakiœ teren, odleg³y od ich miejsca zamieszkania. Jak ju¿ tak bardzo im siê podoba, to niech wiatraki stawiaj¹ pod
swoimi cha³upami i zobaczymy, jak
im siê to wpisze w krajobraz.
Trzecia „zaleta” - nie ingeruj¹ w
œrodowisko naturalne. Jasne, wrêcz
pomagaj¹ naturze. Dba³oœæ o naturê

Powiatowe Forum
Gospodarcze? To œciema!
(£OBEZ)ZapowiadanePowiatowe Forum Gospodarcze okaza³o siê
wielk¹ klap¹, je¿eli chodzi³o o realizacjê za³o¿enia, ¿e mia³o ono s³u¿yæ - jak napisano w zaproszeniu omówieniu najwa¿niejszych zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem gospodarczym naszego regionu.
Ani nie by³o zagadnieñ, ani nie
mówiono o rozwoju regionu. Forum
sprowadzono do prezentacji instytucji, które przecie¿ przedsiêbiorcy
znaj¹. Ze strony przedsiêbiorców
nie pad³ ¿aden g³os. Prawid³owo
wiêc to spotkanie powinno nazywaæ
siê Powiatowe Forum Instytucji i
Urzêdów.
To nie s¹ odkrywcze spostrze¿enia, bo nasunê³y siê ju¿ po wstêpnej
lekturze programu tego spotkania.
Wynika³o z niego, ¿e na Forum przyjedzie kilkanaœcie instytucji i urzêdów, które bêd¹ siê prezentowaæ
przedsiêbiorcom z powiatu ³obeskie-

go. Tak wiêc ju¿ w samym za³o¿eniu
tkwi³ b³¹d, bo chyba tylko urzêdnicy
nie wiedz¹, ¿e dzisiaj przedsiêbiorca
dysponuje internetem, za pomoc¹
którego mo¿e wejœæ na stronê dowolnego urzêdu i samemu przeczytaæ o zakresie œwiadczonych us³ug
lub ofertach, gdy ma tak¹ potrzebê.
To œwiadczy tylko o tym, jaka przepaœæ dzieli urzêdników od przedsiêbiorców.
W g³owie mi siê nie mieœci, ¿e
mo¿na zorganizowaæ forum gospodarcze i nie przewidzieæ przynajmniej po³owy czasu spotkania na
rozpoznanie potrzeb przedsiêbiorców, na zapytanie ich o cokolwiek,
choæby o to, co im najbardziej przeszkadza w rozwoju, jakie maj¹ problemy, jak oceniaj¹ lokalny rynek, bo
przecie¿ powiat ³obeski to nie Szczecin i Stargard. Zabrak³o zupe³nie
wyst¹pienia kogokolwiek, kto opisa³by te nasze tu problemy gospodarcze, kondycjê firm, ich bran¿o-

woœæ, oczekiwania przedsiêbiorców.
Nie by³o ani jednej analizy dotycz¹cej naszego lokalnego rynku.
Taka analiza polega na tym, ¿e opiera
siê na faktach, a te mog¹ przedstawiæ
przedsiêbiorcy. Dlatego ró¿ne oferty czêsto trafiaj¹ w pró¿niê, bo co z
tego, ¿e ktoœ wymyœli jak¹œ ofertê wed³ug niego dobr¹ - je¿eli nie ma na
nia chêtnych, bo s¹ okreœlone bariery, by z niej skorzystaæ. W tej sytuacji ofert mo¿e byæ pe³na walizka, a
nie ma na nie wziêcia. Odnios³em
wra¿enie, ¿e tak by³o na tym spotkaniu. Potwierdzi³y je rozmowy z przedsiêbiorcami, bo zapyta³em o ich ocenê tego forum. By³a negatywna. Jeden z nich wrêcz powiedzia³, ¿e to
œciema. Pod koniec spotkania urzêdnicy mówili ju¿ sami do siebie, bo
wiêkszoœæ przedsiêbiorców po prostu wróci³a do pracy. Z gadania jeszcze niczego im nie przyby³o. A do ich
wys³uchania nie by³o tu chêtnych.
KAR

ju¿ tak zjad³a niektórym mózgi, ¿e
zupe³nie zapomnieli o cz³owieku.
Wiatraki to niby cywilizacja, ale ju¿
ich odleg³oœæ od zabudowañ ludzkich – to nie. Cywilizowane kraje
uregulowa³y odleg³oœci, w jakich
mo¿na stawiaæ elektrownie wiatrowe od zabudowañ, a w naszym kraju
firmy wiatrowe stawiaj¹ jak im pasuje. Brak takiego uregulowania
œwiadczy tylko o prymitywizmie
urzêdników i pos³ów, którym to równie¿ pasuje. Nic nie wskazuje na to,
by coraz wiêksza iloœæ wiatraków
cywilizowa³a ich do tego, by przyjêli
w koñcu ustawê okreœlaj¹c¹ odleg³oœæ wiatraków od domów mieszkalnych. Jak widaæ, wiatraki nie maj¹
nawet tej mocy cywilizacyjnej, o której zapewnia wielu twardog³owych
urzêdników.
KAR
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Najproœciej - zabiæ BUDUJ¥
PRZEP£AWKI
(£OBEZ). Blokuj¹ wjazd do gara¿u albo zas³aniaj¹ widok, daj¹
cieñ, lec¹ z niego liœcie, ptaki siadaj¹ na ga³êziach i brudz¹ ³awki
albo mog¹ kiedyœ zagroziæ bezpieczeñstwu budynkom, trzeba zrobiæ
na z³oœæ s¹siadowi – to powody, dla
których wycina siê drzewa, a ¿eby
nie p³aciæ, to najpierw truje siê je.

Tak te¿ dzieje siê w £obzie. Wystarczy wpisaæ w wyszukiwarkê internetow¹ has³o: „jak otruæ drzewo”,
aby wyskoczy³o mnóstwo wyników
i porad, w jaki sposób doprowadziæ
do tego, aby drzewo usch³o i nie
by³o œladu, ale ani jednej porady, jak
uratowaæ podtruwane drzewo. Oto
obraz spo³eczeñstwa – zabiæ w imiê

wygody. Martwe drzewo mo¿na
wyci¹æ, bo to zagro¿enie dla bezpieczeñstwa.
W £obzie ju¿ wiele drzew usch³o
nagle, niektóre walcz¹ latami o ¿ycie,
niektóre umieraj¹ w ci¹gu kilku miesiêcy. Obraz umieraj¹cej brzozy mo¿na zaobserwowaæ na parkingu naprzeciwko Netto w £obzie. Brzoza,
rosn¹ca na wprost wjazdu usycha od
góry, straci³a ju¿ wiêkszoœæ liœci. Na
jej pniu widaæ czarne plamy, akurat w
miejscach, gdzie jest okaleczona
kora. Przypadek?
Przypadkiem te¿ czêsto siê zdarza, ¿e wiele uschniêtych drzew to
dok³adnie te same, na które wczeœniej sk³adano wniosek o wyciêcie, a
wniosek zosta³ odrzucony.
MM

P³atnoœci dla rolników
(£OBEZ-POWIAT). W £obzie,
przy elektrowni obok nadleœnictwa
budowana jest przep³awka dla ryb.

(POWIAT). W minionym roku
ARiMR wyda³a decyzje i zlecenia
p³atnoœci OB w 853 sprawach na
³¹czna kwotê w wysokoœci 31.802.
858,49 z³.
Dzia³ania realizowane w ramach
PROW, p³atnoœæ ONW – wp³ynê³o
816 wniosków, wydano 805 decyzji i
zlecenia p³atnoœci ONW na kwotê
3.682.528 z³. W ramach p³atnoœci
rolno-œrodowiskowych PROW
2007-13 do biura powiatowego
wp³ynê³o 331 wniosków, dla których
zrealizowano p³atnoœci na kwotê
9.457.322 z³.

Renty strukturalne
W 2013 roku Biuro Powiatowe
ARiMR w £obzie prowadzi³o obs³ugê dotycz¹c¹ rent strukturalnych.
Nabór PROW 2004-2006 – 22 osoby
na kwotê 649.294 z³. Nabór PROW
2007-2013 – 7 osób na kwotê 120.
594 z³.
Zalesianie gruntów rolnych
PROW 2004-2006 - 4 wnioski
kontynuacyjne na kwotê 12.468 z³,
zalesianie gruntów rolnych PROW
2007-2013 - 4 wnioski kontynuacyjne na kwotê 136 368 z³.
(m)

Przep³awka budowana jest w ramach projektu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego
wzd³u¿ doliny rzeki Regi”, prowadzona przez Zachodniopomorski
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie.
W ramach projektu zostan¹ wybudowane ³¹cznie 23 przep³awki,
zainstalowane zostan¹ 4 urz¹dzenia
s³u¿¹ce do monitoringu ryb, 4 urz¹dzenia do kierowania zachowaniem
siê ryb potocznie zwane barierami
elektryczno-elektronicznymi, wybudowanych zostanie 12 125 mkw.
tarlisk, powstanie centrum informacji przyrodniczej, w którym znajdowaæ siê bêdzie punkt monitoringu
biologicznego, odtworzone zostanie ko³o wodne z turbin¹ generuj¹c¹
pr¹d do obs³ugi wszystkich urz¹-

dzeñ w centrum informacji a niemal
47 km brzegów rzek zostanie obsadzonych drzewami by zacieniæ rzekê.
Na Redze w pierwszym etapie
zostan¹ wykonane jeszcze przep³awki w Prusinowie, w etapie II na
Uklei w Rogowie, Mieszewie, Zwierzynku, na BrzeŸnickiej Wêgorzy w
Lesêcinku, BrzeŸniaku, na £oŸnicy
Szosa Œwidwiñska, Wojcelska, na
Starej Redze w Tarnowie i Pêcerzyñski M³yn. Planowany czas zakoñczenia inwestycji to 31.08.2016.
G³ównym celem projektu jest
poœrednia ochrona oraz zwiêkszenie
bioró¿norodnoœci ekosystemów
wodnych objêtych ochron¹ w ramach systemu obszarów NATURA
2000 poprzez po³¹czenia ich niebieskim korytarzem ekologicznym. Celem dodatkowym, nie mniej wa¿nym
i œciœle powi¹zanym z g³ównym jest
odbudowanie silnej populacji ³ososia w zlewni Regi.
(r)
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Praca
DGP Security Partner, dla kwalifikowanych
pracowników ochrony oraz dla osób
nie posiadaj¹cych uprawnieñ, po odbyciu
finansowanego przez nas kursu.
Tel. 696-033-591

BIURO OG£OSZEÑ
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532
CMYK
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Anoreksja w gimnazjach
(WÊGORZYNO). Piêæ dziewcz¹t trafi³o do szpitala, jedna pod respirator – to efekt niekontrolowanego odchudzania w tutejszym gimnazjum.
Ju¿ od wielu lat w polskich gimnazjach jednym z wiêkszych problemów jest odchudzanie siê dziewcz¹t,
prowadz¹ce do anoreksji i bulimii.
Problem ten istnieje równie¿ w wêgorzyñskim gimnazjum. Kwestiê
odchudzania siê dziewczynek w
gimnazjum poruszy³ so³tysa Mielna
Józef Korcz ju¿ podczas marcowej
sesji. Do zagadnienia powróci³ na
sesji w maju. To niezwykle istotna
sprawa, tym bardziej, ¿e o niekontrolowanym odchudzaniu gimnazjalistek w Polsce mówi siê ju¿ od wielu
lat, tym bardziej, ¿e takie odchudzanie mo¿e skoñczyæ siê nawet œmierci¹. Drugi problem, to fakt, i¿ rodzice
czêsto nie zauwa¿aj¹, ¿e ich dzieci s¹
coraz chudsze.
A wszystko przez trendy w modzie. Mo¿e, gdyby œwiadomoœæ, ¿e
wielkie korporacje zarabiaj¹ przede
wszystkim na nieszczêœciu, nie by³oby takiego problemu.
W marcu Józef Korcz poprosi³,
aby burmistrz przyjrza³a siê pracy
psycholog w szkole, bowiem, jak
stwierdzi³, ka¿e ona liczyæ dziewczynkom kalorie i odchudzaæ siê.
Nauka liczenia kalorii i uk³adania
jad³ospisów nie jest czymœ nowym w
szko³ach, na czym wiêc polega problem pojawiaj¹cy siê w ostatnich
latach?
- Proszê pani¹ burmistrz, aby
przyjrza³a siê bli¿ej i lepiej pracy pani
psycholog z gimnazjum. Dlaczego?
Dlatego, ¿e ju¿ piêæ dziewczynek wyl¹dowa³o w szpitalu. Jedna dziewczynka jest pod respiratorem, a to
dlatego, ¿e pani psycholog ka¿e
dziewczynkom liczyæ kalorie i odchudzaæ siê. Sama siê odchudza.
Miêdzy innymi moja bratanica wyl¹dowa³a ostatnio w szpitalu w Szczecinie – mówi³ w marcu so³tys Mielna
Józef Korcz.
W maju podczas sesji zosta³o
odczytane stanowisko dyrekcji gimnazjum.
„W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana
Józefa Korcza na sesji w dniu 23
marca wyjaœniam: wed³ug oœwiadczenia psychologa szkolnego nigdy
nie mia³o miejsca namawianie uczennic szko³y do odchudzania siê. W
ka¿dym roku szkolnym zgodnie z
planem profilaktycznym prowadzonym przez wychowawców klas, pielêgniarkê, zajêcia na temat racjonalnego od¿ywania siê, prowadzona
jest pedagogizacja rodziców. Nie
mam podstaw do potwierdzenia informacji o piêciu hospitalizowanych

uczennicach. Zg³oszony zosta³ jeden przypadek uczennicy, poœwiadczony zaœwiadczeniem lekarskim, w
którym jako przyczynê stanu zdrowia podano trudn¹ sytuacje domow¹.
Zwracam uwagê, ¿e rodzice nie
zawsze informuj¹ szko³ê o problemach zdrowotnych swojego dziecka. Zauwa¿am, ¿e w sprawach dotycz¹cych stanów zdrowotnych
uczniów obowi¹zuje zasada zachowania tajemnicy s³u¿bowej ze wzglêdu na ochronê danych.
W celu monitorowania problemów szko³a nasila wspó³pracê z poradni¹ psychologiczno-pedagogiczna w £obzie i przychodni¹ lekarsk¹ pani dr Andrusewicz w Wêgorzynie.”
Tego typu wyjaœnienie nie
usatysfakcjonowa³o so³tysa.
- W wypowiedzi pani dyrektor
jest bardzo ma³o prawdy, bo rozmawia³em z kilkoma dziewczynami, które potwierdza³y wypowiedzi tych
dziewczyn. I nie hospitalizowano
piêæ, tylko jedna by³a pod respiratorem – pamiêtam co powiedzia³em.
Tam jest napisane trochê bzdur.
Mo¿na doprowadziæ do tego, ¿e ci
rodzice mog¹ tu wyst¹piæ. To jest
bardzo du¿y problem. Nie zarzucam,
chcê tylko, aby to sprawdziæ. Jedna
dziewczynka w oczy powiedzia³a, ¿e
jest problem, ale ona do tych dziewczyn nie przyst¹pi³a, bo nie ma potrzeby odchudzania siê. Jest zawi¹-

zane pewne kó³ko, w którym sobie z
tym radz¹ - zripostowa³ odpowiedŸ
so³tys.
A gdzie s¹ rodzice?
G³os zabra³a radna Jadwiga Kamiñska, przewodnicz¹ca komisji
Spo³eczno-Oœwiatowej.
- Z ca³ym szacunkiem, rodzic jest
pierwszy. Czy mama nie widzi, ¿e co
chwilê kupuje cieñsz¹ spódniczkê
dla dziewczynki i nic z tym nie robi.
Dopiero gdy zaczyna siê psychiczna sfera, to najlepiej zgoniæ na
kogoœ. Mo¿e pan mieæ racjê, ale
uwa¿am, ¿e rodzice nie kontroluj¹
swoich dzieci, przecie¿ nie ja im kupujê spódnice, tylko mama, tak? Je¿eli dziewczyna jest coraz cieñsza, to
albo cieszê siê, ¿e jest coraz zgrabniejsza albo zaczynam martwiæ siê.
Gdyby rodzice podeszli do tej sprawy 2-3 lata wczeœniej, w niektórych
przypadkach, to myœlê, ¿e dzisiaj nie
by³oby o tym mowy. Druga sprawa
– internet robi swoje. Wczeœniej te¿
by³y sygna³y, gdy pyta³am pani¹
dyrektor, otrzyma³am odpowiedŸ:
„Pani Jadziu nie mogê tego ruszyæ,
bo nie mamy oficjalnych zg³oszeñ”.
Pierwszy jest rodzic, a dopiero póŸniej instytucje. Szko³a, wiedz¹c o
problemie, przygotowa³a nauczycieli – rodziców – mówi³a radna.
So³tys Józef Korcz zwróci³ uwagê, ¿e dla dziewcz¹t czêsto autorytetami nie s¹ matki, ale nauczyciele.
- Jeœli taka dziewczynka, która siê
odchudza, mówi do rodziców – moim

autorytetem jest nasza pani psycholog, a ty mamo jesteœ gruba, ja taka
nie chcê byæ... - zauwa¿y³ so³tys.
Problem coraz szerszy
Anoreksja i bulimia to choroby
nie tylko dziewcz¹t. Do psychologów trafiaj¹ równie¿ ch³opcy. Wraz z
lansowaniem przez media szczup³ych sylwetek wzrasta liczba coraz
m³odszych dzieci, które pragn¹ wygl¹daæ jak modele z kolorowych czasopism. Dodatkowo wyœmiewanie
osób, które nie wpasowuj¹ siê w
model, doprowadza m³odych ludzi
do siêgania po drastyczne œrodki,
aby osi¹gn¹æ szybko swój cel, s¹ to
m.in. diety typu: jedzenie trzech
ogórków dziennie, picie octu, listek
sa³aty itp. Jeœli rodzice w porê nie
zareaguj¹, mo¿e skoñczyæ siê to tragicznie. Dlatego te¿ mo¿e warto
uzmys³owiæ sobie, ¿e lansowanie
takich a nie innych sylwetek ma na
celu unieszczêœliwianie ludzi, bo tylko w ten sposób ró¿nego rodzaju
firmy mog¹ sprzedaæ swoje produkty, wmawiaj¹c, ¿e w cudowny sposób sprawi¹ one osi¹gniecie doskona³oœci, doskona³oœci swoj¹ drog¹
wymyœlonej gdzieœ, kiedyœ przez
kogoœ za biurkiem w programie graficznym.
D¹¿enie do owej „doskona³oœci”
w konsekwencji mo¿e doprowadziæ
do osteoporozy, zaniku miêœni, obni¿enia odpornoœci, zaburzeñ
hormonalnych, zahamowania wzrostu, uszkodzenie mózgu...
MM

USTALONY SPRAWCA
ROZBOJU Z 2012 ROKU
Nieznany jeszcze
w tamtym okresie
mê¿czyzna, przy
u¿yciu no¿a grozi³
ekspedientce sklepu,
po czym zabra³ z kasy
pieni¹dze w kwocie 4900
z³. Podejrzany o to
przestêpstwo 28-latek
us³ysza³ ju¿ zarzut.
Grozi mu kara od 3 lat
pozbawienia wolnoœci.
W listopadzie 2012 r. w Resku
dosz³o do rozboju na ekspedientce
sklepu monopolowego. Ca³e zdarzenia mia³o miejsce w godzinach noc-

nych, kiedy to do sklepu wszed³ zamaskowany mê¿czyzna i przy u¿yciu
no¿a grozi³ pozbawieniem ¿ycia kobiecie, zmuszaj¹c j¹ do wydania pieniêdzy. Kiedy dosta³ ¿¹dan¹ gotówkê w kwocie 4900 z³, znikn¹³.
Policjanci Wydzia³u Kryminalnego z £obza d³ugo pracowali nad t¹
spraw¹. Przes³uchali du¿¹ liczbê
œwiadków, zabezpieczyli nagrania z
monitoringu, dokonali przeszukañ w
mieszkaniach, lecz mimo to nie uda³o
im siê ustaliæ sprawcy napadu i
œledztwo zosta³o umorzone.
Jednak policjanci nie odpuœcili i
w dalszym ci¹gu pracowali nad t¹
spraw¹, co przynios³o nieoczekiwany prze³om - na pocz¹tku tego roku
ustalili sprawcê.
Okaza³ siê nim 28-latek, który ju¿

odbywa³ karê pozbawienia wolnoœci
w areszcie karnym za inne przestêpstwa. Zgromadzony przez policjantów materia³ dowody da³ podstawê
do przedstawienia przez prokuratora
mê¿czyŸnie zarzutu z art. 280 par 2kk,
do którego mê¿czyzna przyzna³ siê i
z³o¿y³ wyjaœnienia.
Za czyn ten mê¿czyŸnie grozi kara
od 3 do 15 lat pozbawienia wolnoœci.
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INFORMACJE

Rega we wspomnieniach
(£OBEZ). Rega – rzeka, w której niegdyœ k¹pano siê i w której
p³ywa³y ³ososie, to coœ, czego obecne pokolenia nie znaj¹.
Dzisiaj nie do pomyœlenia jest,
aby wejœæ do rzeki i wyk¹paæ siê, w
tym celu jedzie siê nad jeziora, nad
morze, na basen. W rzece najczêœciej
p³ywaj¹ œmieci, a iloœæ wpuszczanych do niej œcieków zdecydowanie
odstrêcza od tego pomys³u.
Poni¿ej przedstawiamy wspomnienia W³odzimierza Wróblewskiego, zwi¹zane z wêdkarstwem.
- Moja przygoda z wêdkarstwem
rozpoczê³a siê w wieku oko³o 10 lat.
Mieszkaliœmy w Rogowie i tam w
Uklei ³owiliœmy ryby. W niedziele
ojciec chodzi³ na ryby, od czasu do
czasu zabiera³ mnie ze sob¹. To by³y
inne czasy, nie bra³o siê ze sob¹ kanapek, jedynie butelkê z herbat¹ i
cztery jajka prosto spod kury na
œniadanie. W jajkach robi³o siê
dziurkê i wypija³o siê. Ten smak pamiêtam do dzisiaj. Jajka musia³y byæ
œwie¿e. Gdy chodziliœmy, zawsze
zazdroœci³em ojcu prawdziwej bambusowej wêdki. Ja mia³em na patyczku zwiniêt¹ ¿y³kê ze sp³awikiem
z pióra. Po drodze musia³em wyci¹æ
sobie wêdkê z leszczyny. £apaliœmy
sobie ró¿ne rybki. Przeprowadziliœmy siê do £obza w 1969 roku. Ojciec dalej wêdkowa³. Mieszkaliœmy
ko³o Polmozbytu. Chodzi³ sobie
nad Regê, mia³ swoje miejsce, zabiera³ resztki z obiadu, rzuca³, z³apa³ 1020 p³otek, przynosi³, skroba³, sma¿y³, zjad³ – bo tylko on jad³. Nie pamiêtam dok³adnie, by³ rok 1971 albo
1972, gdy s³ynna wytwórnia octu i
musztardy w Œwidwinie zatru³a
Regê. Ojciec przynosi³ do domu
uklejki, p³otki - takie oko³o 15 – 20 cm.
Dopiero po zatruciu Regi zobaczy³em, jakie ryby w Redze p³ywa³y.
W wodzie, brzuchami do góry p³y-

wa³y metrowe i wiêksze
ryby: ³osoœ, szczupak i
wiele innych. W Redze
by³o wiêcej gatunków
ryb, ni¿ jest w jeziorach.
Wtedy pierwszy raz widzia³em ³ososie, a mia³em 16-17 lat. Za kilka lat
nast¹pi³o ponowne zatrucie Regi. Nie pamiêtam czy tym razem mleczarnia czy te¿ octownia. To wtedy w Redze
skoñczy³y siê ryby.
Wytruli wszystko, co
by³o.
To, co prze¿y³o przy
pierwszym zatruciu, to
przy drugim posz³o ju¿
do cna. Ludzie ³apali te
ryby i wiadrami nosili
zwierzêtom. W £obzie
by³o kilku rolników. Tego chyba nikt
nie próbowa³ jeœæ.
Odbudowa tego trwa do dzisiaj.
Ileœ pokoleñ pracowa³o na to, aby te
ryby tam by³y. To nie jest takie proste. £ososia do dzisiaj nie ma. Towarzystwo Mi³oœników Regi zarybia
Regê. Pozyskuj¹ pieni¹dze i sporo
wrzucaj¹.
Wêdkarze
W £obzie, jak bawi³em siê w wêdkarstwo, to w dwóch ko³ach by³o
ponad tysi¹c wêdkarzy. W tej chwili
populacja wêdkarzy stopnia³a, ale
jest jeszcze oko³o kilkuset. Czêœæ
wykupi³a zezwolenia na wody
PGRyb, je¿d¿¹ na iñskie jeziora, s¹
tacy, którzy je¿d¿¹ na prywatne jeziora, na morze.
Teoretycznie by³y wczeœniej zarybienia, ale na papierze. Jeœli z wylêgarni sz³o 100 kg ryb, to z dziesiêciu, którzy pomagali, ka¿dy po kilogramie albo pó³ wrzuci³ do swojego
stawu, a resztê wpuszczali. Presja

A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy

Celinê Kowalczyk
z Wêgorzyna

wêdkarska by³a bardzo du¿a, tylu
wêdkarzy. Sam pamiêtam, gdy
wpuszczono karpie do jeziora Jurkowo w Strzmielach, tam 20-30 wêdkarzy by³o i w ci¹gu tygodnia te
wszystkie ryby wyjêli stamt¹d.
Œwiadomoœæ wêdkarska czasami
jest straszna, ale s¹ wêdkarze i s¹
miêsiarze, s¹ równie¿ k³usownicy,
to trzeba rozró¿niæ.
Czasami mo¿na napotkaæ sterty
œmieci po wêdkarzach. Na prywatnych wodach s¹ woreczki przy stanowiskach, gdy jest pe³ny, wêdkarz
zabiera i zawsze jest tam czysto.
Mo¿na zadbaæ, wszystko zale¿y od
ludzi.

nowali, ¿eby by³o zgodnie z operatem i pilnuj¹ tego dalej.
Zmienia³a siê mentalnoœæ ludzi,
zmieni³o siê prawo wodne i w tej
chwili odbudowuje siê ryba w rzekach, st¹d i te przep³awki. Jak d³ugo
to potrwa, by w Redze by³ i pstr¹g
i kie³b i p³otka? Kie³b to ryba czystej
wody. W Redze jej nie widzia³em, ale
w Uklei tak. Tam jest czysta woda, a
u nas pó³ miasta nie jest skanalizowane i œcieki p³yn¹ do Regi. Takich
miasteczek i wiosek, przez które
przep³ywa Rega, jest pewnie wiêcej. Miejmy nadziejê, ¿e do¿yjemy
takich czasów, kiedy w Redze bêdzie du¿o ryb.
Rega - k¹pielisko

Zarybianie
Pod k¹tem zarybiania trochê
zmieni³o siê, kiedy zajê³o siê tym
ZGW. Wymusili na PZW zrobienie
operatów rybackich i pilnowanie
zarybieñ. Ryba musia³a mieæ œwiadectwo weterynaryjne, wymagana
faktura zakupu narybku – tego pil-

W Redze nauczy³em siê p³ywaæ.
Teraz nie radzê. My jako dzieci, k¹paliœmy siê w Redze, bo by³o najbli¿ej. K¹pielisko by³o tutaj, gdzie jest
stare boisko, w miejscu, gdzie jest
przystañ kajakowa. By³a ³acha piachu, a do rzeki skaka³o siê z brzegu.

A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy

Stanis³awê Poznañsk¹
z Be³cznej

Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie

Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie

Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.
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NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

PRACA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dalnie, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka pow.
38,70mkw. oraz gara¿. Lokal po³o¿ony na II piêtrze. Cena 60.000 z³ do
negocjacji. Tel. 507 361 139.

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150
719

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dobieszewie w bloku 49 mkw., 2 pokoje
z kuchni¹. Tel. 794 626 300
Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.

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

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

Dzia³kê budowlan¹ o pow. 197
mkw. w £obzie, blisko Lidla, w ruchliwym ci¹gu komunikacyjnym
sprzedam. Wydane warunki zabudowy. Dzia³ka ogrodzona siatk¹.
Dochód miesiêczny z reklam. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 894 828

NIERUCHOMOŒCI

Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Powiat drawski
Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej w Mielenku Drawskim o
pow. 55 mkw. sk³adaj¹cy siê z 2
pokojów, kuchni, ³azienki i przedpokoju. Do domu przynale¿y ogród (
pow. 727 mkw.) i budynek gospodarczy z gara¿em. Tel. 504 829 588.

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
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
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Daj¹c og³oszenie
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

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw, II piêtro
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - kawalerka na zamianê, pow. 30,21 mkw, I piêtro
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje przekszta³cone z 2, pow. 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 58,5 mkw, III piêtro
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, III piêtro, mo¿liwoœæ zamiany
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 71,56 mkw,, II piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw, IV piêtro
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.64,1 mkw, IV piêtro
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 86,06 mkw, parter + gara¿, 3 piwnice, pow. gospodarcze - CENA 180.000 z³
£OBEZ (okolica) - mieszkanie z dzia³ka, pow. 40,6 mkw, parter + gara¿ - 79.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw, parter + gara¿
- CENA 85.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw, II piêtro
- CENA 103.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 78,4 mkw, II piêtro, mo¿liwoœæ zamiany - CENA 105.000 z³
£OBEZ (okolica)-bez czynszowe 4 pokoje, pow. 116,12 mkw, parter,
mo¿liwoœæ zamiany
- CENA 117.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,5 mkw, I piêtro + domek letniskowy ko³o bloku - CENA 129.000 z³
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Oœwiadczenia maj¹tkowe pracownicy Urzêdu
Miejskiego w Resku (dochody brutto)
Arkadiusz Czerwiñski burmistrz
Reska w ubieg³ym roku zgromadzi³ w
gotówce 600 z³, ROR – 5118,62 z³.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 80,31 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³ mieszkanie o powierzchni
73,10 m.kw. o wartoœci 290 tys. z³.
Inne nieruchomoœci na w³asnoœæ:
dzia³ki budowlane: o powierzchni 235
m.kw. o wartoœci 20 tys. z³, o powierzchni 309 m.kw. o wartoœci 35 tys.
z³, udzia³ – 36/1976x4661 m.kw. o wartoœci 3 tys. z³.
W 1998 roku naby³ od gminy Resko
jako wspólnik spó³ki cywilnej (50
proc.) lokal u¿ytkowy.
Z tytu³u pe³nienia funkcji burmistrza w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 135.917,38 z³, z tytu³u
posiedzeñ rady w LGD „CIW” £obez –
219 z³.
Danuta Mielcarek sekretarz gminy Resko posiada na w³asnoœæ dom o
powierzchni 180 m.kw. o wartoœci 190
tys. z³.
Od 2006 roku jest cz³onkiem rady
nadzorczej w Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej – z tego
tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
2.271 z³,
od 2005 roku – jest cz³onkiem rady
nadzorczej w „Wodoci¹gi i Kanalizacje”
Sp z o.o. - z tego tytu³u nie osi¹gnê³a
dochodu. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Resku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 112.323,59 z³.
Halina Puch – skarbnik gminy Resko w ubieg³ym roku zgromadzi³a
31.275,11 z³. Posiada jako maj¹tek
wspólny dom o powierzchni 151,95
m.kw. o wartoœci 160 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
98.788,42 z³.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe i
dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.
El¿bieta Maria Cuper podinspektor w ubieg³ym roku zgromadzi³a
37.041,44 z³. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 45,80 m.kw.
o wartoœci 95 tys. z³.
z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
73.636,49 z³, z tytu³u umowy o dzie³o
– 4.000 z³. Posiada samochód osobowy
marki Toyota Corrola z 2007 roku.
Posiada po¿yczkê z kasy zap. po¿.
przy Zespole Szkó³ w kwocie 8.000 z³ na
16 rat miesiêcznych, pozosta³o do sp³aty 5 rat. Po¿yczka mieszkaniowa z funduszu Socjalnego Urzêdu Miejskiego w
kwocie 4.000 z³ na 36 rat miesiêcznych,
pozosta³o do sp³aty 27 rat, wszystkie
œrodki zosta³y przeznaczone na bie¿¹ce
remonty i bie¿¹ce wydatki.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe i
dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.

Mateusz Jaworski podinspektor
w ubieg³ym roku zgromadzi³ 1 tys. z³.
Jako wspó³w³aœciciel posiada dom o
powierzchni 136 m.kw. o wartoœci
500.000 z³. Z tytu³u zatrudnienia w
Urzêdzie Miejskim w Resku w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
47.624,01 z³.
W PKO Oddzia³ 1 w Szczecinie
posiada kredyt mieszkaniowy W³asny
K¹t hipoteczny w wysokoœci
232.315,50 z³. Kredyt na 35 lat, pozosta³o do sp³aty 229.296,25 z³ (na kwiecieñ 2014).
£ukasz Sobis inspektor ds. zamówieñ publicznych w roku ubieg³ym
zgromadzi³ 12.000 z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Z tytu³u pracy
w Urzêdzie Miejskim w Resku w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
47.669,76 z³, inne dochody 133,55 –
dochody objête ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹
maj¹tkow¹.
Wies³awa Roszyk kierownik
USCiK w roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w
Resku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
55.696,87 z³.
S³awomir Bus inspektor ds. Gospodarki Nieruchomoœciami i Geodezji
w ubieg³ym roku zgromadzi³ 4.000 z³.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 124,20 z³ o wartoœci 200 tys.
z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ nieruchomoœæ gruntowa o powierzchni 686 m.kw. O wartoœci 10 tys.
z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
45.625,74 z³, z tytu³u diety so³tysa –
4411,71 z³, Wodoci¹gi i Kanalizacje Sp.
z o.o. w Resku – 72,75 z³.
Posiada samochód osobowy na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ Alfa Romeo
156 z 1999 r., samochód osobowy marki
Ford c-max z 2004.
Mariola S³odkowska inspektor do
spraw oœwiaty i ochrony œrodowiska. Z
tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Resku w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 48.190,77 z³.
Posiada po¿yczkê konsumenck¹ na
okres 5 lat w BNP Paribas Fortis, Fortis
Bank Polska S.A., stan zad³u¿enia na
dzieñ 31.12.2012 – 44 tys. z³.
Mariusz Miszczyszyn inspektor
d.s. Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, posiada na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 400 tys. z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 57 m.kw. o wartoœci
140 tys. z³ na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
51.877,63 z³. Posiada samochód marki
Skoda Octavia z 2008 roku.

Posiada kredyt hipoteczny zaci¹gniêty na budowê domu w wysokoœci
300 tys. z³ do 2037, suma pozosta³ych
rat kapita³owych - 297891,34 z³, suma
pozosta³ych rat odsetkowych –
181.455,98 z³.
Karolina Potomska podinspektor
ds. ksiêgowoœci bud¿etowej posiada na
w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
58,60 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
44.699,67 z³, umowa darowizny w
kwocie – 99.581,41 z³.
Kamila Jaworska inspektor d.s.
Gospodarki Mieszkaniowej posiada
dom o powierzchni 120,39 m.kw. o
wartoœci 340 tys. z³ na w³asnoœæ ma³¿eñsk¹. Posiada dzia³kê o powierzchni
0,2892 ha, na której usytuowany jest
dom – o wartoœci 60 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
48.338,23 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Volkswagen Touran z 29004 roku na
w³asnoœæ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada kredyt hipoteczny na budowê domu w wysokoœci 180 tys. z³ w
banku PKO S.A oddzia³ w Gryficach na
okres 15 lat. Stan zad³u¿enia na
31.12.2012 rok – 171.585,74 z³ – ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa.
Karolina Hagno inspektor ds.
obywatelskich posiada dom o powierzchni 133,62 m.kw. o wartoœci 360
tys. z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Inne nieruchomoœci – udzia³ do 1/ 8
czêœci w prawie w³asnoœci niezabudowanej dzia³ki o powierzchni 3,381
m.kw. o wartoœci 500 z³ – ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
51.953,61 z³, z tytu³u umów zleceñ –
971,72 z³, dotacja na budowê przydomowej oczyszczalni œcieków – 794,64
z³.
Posiada preferencyjny kredyt
mieszkaniowy z dop³atami do oprocentowania na budowê domu jednorodzinnego zaci¹gniêty w Banku PKO S
A oddzia³ Nowogard w kwocie 220
tys. z³, okres kredytowania do 2037
roku, stan zad³u¿enia na 31.12.2012
rok - 219.213,53 z³. Posiada po¿yczkê gotówkow¹ zaci¹gniêt¹ w Banku
PKO S A oddzia³ Nowogard w kwocie
25 tys. z³. Okres kredytowania do
2018 roku, stan zad³u¿enia na
31.12.2012 24.611,09 z³ – zobowi¹zania objête ma³¿eñsk¹ wspólnot¹
maj¹tkow¹.
Krzysztof Buszta inspektor ds.
gospodarki przestrzennej zgromadzi³ w
roku ubieg³ym 38291,69 z³, posiada na

w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni
79,50 m.kw. o wartoœci 160 tys. z³.
Inne nieruchomoœci – gara¿ na w³asnoœæ o powierzchni 18,30 m.kw. o
wartoœci 8 tys. z³, dzia³ka rolna 31/
1000x17760 m.kw. o wartoœci 8.000 z³
(na wspó³w³asnoœæ), dzia³ka rolna o
powierzchni 3573 m.kw. (na w³asnoœæ)
oraz dzia³ka rolna o powierzchni 1/
18x3381 m.kw. o wartoœci 12.000 z³ (na
wspó³w³asnoœæ).
Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
47.891,25 z³. Posiada samochód marki
Skoda Octavia z 2003 roku o wartoœci
12.800 z³.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe,
dochody i zobowi¹zania objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Jaros³aw Strózikowski inspektor
ds Zarz¹dzania Kryzysowego posiada
dom na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ o powierzchni 120 m.kw. o wartoœci 390 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 52.395,90 z³. z tytu³u diet za
posiedzenie Zarz¹du w Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Wiejskich - 688
z³.
Posiada samochód osobowy marki
Ford Focus z 2007 roku.
Posiada kredyt hipoteczny zaci¹gniêty na budowê domu systemem gospodarczym w wysokoœci 185 tys. z³ na
okres od 2012 do 2024 roku w Banku
Zachodnim WBK S.A. z siedzib¹ we
Wroc³awiu oddzia³ w Gryficach. Wartoœæ odsetek kredytu – 49 tys. z³, stan
zad³u¿enia w stosunku do zobowi¹zania 184.134, 72 z³.
Dorota Piórkowska podinspektor
do spraw wymiaru podatku w ubieg³ym
roku zgromadzi³a 6 tys. z³. Posiada dom
o powierzchni 150,63 m.kw. o wartoœci
350 tys. z³, posiada równie¿ budynek
gospodarczy o powierzchni 48,33
m.kw. o wartoœci 20 tys. z³.
Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim w Resku w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 40.987,10 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Mazda MPV z 2003 roku. Sk³adniki
maj¹tku stanowi¹ wspólnoœæ ma³¿eñsk¹.
Daria Romañczuk inspektor do
spraw sekretarsko-kancelaryjnych i
przeciwdzia³ania alkoholowemu w
roku ubieg³ym zgromadzi³a 7 tys. z³.
Posiada dom o powierzchni 80,11
m.kw. o wartoœci 200 tys. z³. (1/ 3 wartoœci spadku), mieszkanie na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ o powierzchni 59
m.kw. o wartoœci 150 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 52.718,14 z³. Posiada samochód osobowy marki Audi A4 z 2003
roku.
Dochody i zgromadzone œrodki stanowi³y wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
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Projekt „Sk¹d nasz ród”
- œladami kurhanów i grodzisk
(WÊGORZYNO) Uczniowie
Gimnazjum w Wêgorzynie rozpoczêli 3 marca br. realizacjê projektu edukacyjnego „Sk¹d nasz ród”.

Micha³ Paraszczak, Paulina Plewa, a
wyró¿nieni zostali: Sylwia Kowalczyk, Tomasz Wrzeszcz i Dagmara
Winowska.

Jego celem jest pog³êbienie wiedzy o najstarszych dziejach naszej
ma³ej ojczyzny. Honorowy patronat
nad projektem objêli Starosta £obeski Ryszard Brodziñski oraz Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska funduj¹c nagrody i upominki dla
uczestników.

Drugi etap projektu odby³ siê 21
maja br. W tym dniu wêdrowaliœmy,
poszukuj¹c najstarszych œladów
osadnictwa, kultury materialnej i
duchowej mieszkañców naszej gminy. Przewodnikiem podczas tej wyprawy by³ pan Bogdan Przyby³a mi³oœnik i znawca prehistorii i wczesnego œredniowiecza ziemi wêgorzyñskiej. Wspierali nas równie¿ rodzice, Pañstwo Anna i Robert
Wrzeszcz.
Zobaczyliœmy grodzisko nad jeziorem BrzeŸno, szliœmy nasypem
autostrady Berlin - Królewiec, poznaliœmy stanowisko archeologiczne po dawnych grobach oraz pozosta³oœci kurhanu. Ka¿dy uczestnik
wycieczki otrzyma³ na pami¹tkê spotkania d³ugopis z wygrawerowan¹
dat¹ i nazw¹ imprezy.

W pierwszym etapie odby³ siê
konkurs „Moja miejscowoœæ - region, w który ¿yjê”. Uczniowie klas
pierwszych i drugich rozwi¹zywali
test ze znajomoœci przesz³oœci i teraŸniejszoœci ziemi wêgorzyñskiej.
Gimnazjaliœci, którzy najlepiej napisali test - 26 uczniów, zakwalifikowali siê do drugiego etapu pod nazw¹
„Œladami kurhanów i grodzisk”. Najwiêksz¹ wiedz¹ o naszym regionie
wykazali siê: Natalia Malinowska,

Spotkanie zakoñczyliœmy ogniskiem w BrzeŸniaku, które zosta³o
przygotowane przez so³tysa pana
Marcina Organkê. Produkty spo¿ywcze ufundowa³a Rada Rodziców
przy Gimnazjum w Wêgorzynie.
Warto wspomnieæ, ¿e naszymi
goœæmi byli uczniowie i opiekuno-

wie z zaprzyjaŸnionych szkó³: pani
Anna Otenbrajt z Gimnazjum w Chociwlu i pani Teresa Furman z Gimnazjum w Iñsku. Wszystkim serdecznie
dziêkujemy za pomoc i wsparcie.
Bezpoœredni kontakt z zabytkami
to najlepszy sposób poznawania
historii!
(szk)

Ziemia £obeska, jakiej nie znamy. MEGALITY
Od zarania dziejów Wysoczyzna
£obeska by³a obszarem chêtnie zasiedlanym przez ró¿ne ludy tworz¹ce kultury, których œlady napotykamy do dnia dzisiejszego.
Bardzo czêsto z braku odpowiedniej wiedzy przechodzimy obok nich
obojêtnie, czasami niszczymy nie
maj¹c œwiadomoœci, jak wielk¹ wyrz¹dzamy szkodê. Tak dzieje siê z
megalitami - monumentalnymi budowlami z epoki neolitu, starszymi o
dwa tysi¹ce lat od egipskich piramid.
Megality nierzadko przybiera³y
ogromne rozmiary. Znane s¹ przypadki, ¿e na budowê jednego grobowca zu¿ywano piêæset ton ziemi i
dwieœcie ton kamieni, co w póŸniejszym okresie zadecydowa³o o ich
zag³adzie. Ju¿ od czasów chrzeœcijañstwa niszczono je jako relikty
pogañstwa, w XIX w. zaczêto je traktowaæ jak wielkie sk³ady materia³ów
budowlanych wykorzystywane do
budowy dróg, a po wprowadzeniu
mechanizacji w rolnictwie przeszkadza³y w intensyfikacji prac rolnych.
Te dzia³ania doprowadzi³y do ich
niemal¿e ca³kowitego wyniszczenia.
Istniej¹ dowody wskazuj¹ce, ¿e
na naszym terenie mog¹ wystêpowaæ budowle megalityczne.

W roku 1969 Maciej Czarnecki
opublikowa³ wyniki badañ topomastycznych dotycz¹cych rozprzestrzenienia grobów megalitycznych
na Pomorzu Zachodnim i Œrodkowym. Na ich podstawie mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e w powiecie ³obeskim, na pó³nocny zachód od Reska,
wystêpowa³y pochówki megalityczne. W 2011 r. Zak³ad Archeologii
Uniwersytetu Szczeciñskiego rozpocz¹³ program maj¹cy na celu rekonstrukcjê sieci cmentarzysk megalitycznych na terenie Pomorza
Zachodniego. Ograniczono siê jednak tylko do ziemi pyrzyckiej i myœliborskiej.
Zajmuj¹c siê geocachingiem poszukujê ciekawych miejsc do zak³adania skrytek, które potem staj¹ siê
celem turystycznych wycieczek.
Pomyœla³em, ¿e warto podj¹æ próbê
odszukania megalitów na naszym
terenie, które byæ mo¿e przyczyni¹
siê do wiêkszego zainteresowania
naszym regionem. Kieruj¹c siê s³owami kluczami u¿ywanymi przy badaniach z 1969 roku oraz starymi
mapami, wytypowa³em bez trudu kilka takich miejsc. Okazuje siê, ¿e
prawdopodobny obszar wystêpowania tych budowli jest znacznie
wiêkszy i obejmuje du¿¹ czêœæ lewego dorzecza Regi.

W ubieg³y weekend odwiedzi³em
trzy z oœmiu wytypowanych lokalizacji. To co zobaczy³em prawdopodobnie potwierdza moje przypuszczenia. W jednym przypadku odnalaz³em wielkie, pod³u¿ne budowle
ziemne. Niektóre maj¹ kilkadziesi¹t
metrów d³ugoœci, wokó³ czêœci z
nich wystêpuje dobrze czytelne,
charakterystyczne obni¿enie terenu. Wszystkie kopce zorientowane
i u³o¿one s¹ na osi wschód - zachód,
co jest jedn¹ z istotnych cech budowli megalitycznych.
W drugim przypadku by³o to
wysokie wzgórze z tarasami opadaj¹cymi w kierunku wschodnim, a
nazwa, której jednak nie mogê podaæ, jednoznacznie wskazuje na
zwi¹zek z megalitami. Po krótkiej
wêdrówce odnalaz³em du¿y, prawie
trzydziestometrowej d³ugoœci kamienny grobowiec. Zorientowany
jest on jednak na kierunku pó³noc po³udnie, co rzadko zdarza siê przy
budownictwie z okresu neolitu.
Czy te budowle oraz odnalezione
du¿e skupisko g³azów z widocznymi
œladami obróbki pochodz¹ z neolitu
jest pytaniem, na które mog¹ odpowiedzieæ tylko naukowcy zajmuj¹cy
siê tym okresem. Wstêpnie ocenili
znaleziska jako bardzo obiecuj¹ce.

Wiêcej informacji otrzymamy
prawdopodobnie w lipcu.
O wynikach moich dalszych poszukiwañ oraz sk¹d przybyli ludzie
neolitu, którzy bez znajomoœci metalurgii dokonywali udanych trepanacji czaszki, którzy jako piersi rozpoczêli prowadzenie œwiadomej gospodarki rolnej oraz byli prekursorami budownictwa mieszkalnego i gospodarczego, napiszê w nastêpnym
artykule.
W „Zeszycie Krajoznawczo metodycznym Powiat £obeski” mo¿emy przeczytaæ: „Powiat ³obeski
jest chyba najmniej znanym regionem województwa zachodniopomorskiego.Po³o¿ony z dala od utartych szlaków rzadko kiedy pe³ni
funkcjê obszaru docelowego dla
ruchu turystycznego tej czêœci Polski.”
Nie sposób siê chyba z tym
stwierdzeniem nie zgodziæ, ale to od
nas, mieszkañców tej piêknej i pe³nej
tajemnic ziemi, zale¿y, czy nadal pozostaniemy bia³¹ plam¹ na mapie
turystycznej Polski.
Je¿eli szanowni Czytelnicy
chcielibyœcie podzieliæ siê uwagami
na temat artyku³u, podajê kontakt:
archeoturystyka@gmail.com
Bogdan Przyby³a, £obez
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10 lat w UE – bez propagandy

Kazimierz Rynkiewicz

B

y³o œwiêtowanie 10 rocznicy
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, bêdzie œwiêtowanie 25
rocznicy 4 czerwca - czêœciowo wolnych wyborów, gdy¿ przy Okr¹g³ym
Stole ustalono, ¿e opozycja dostanie tylko 35 proc. miejsc w Sejmie.
Wolne wybory odby³y siê tylko do
Senatu. Chyba ju¿ ma³o kto pamiêta,
¿e dosz³o do drugiej tury wyborów –
18 czerwca, podczas której wybrano
równie¿ na pos³ów kandydatów z
tzw. listy krajowej partii rz¹dz¹cych,
która przepad³a w pierwszej turze.
Gdy przegl¹da³em ró¿ne informacje o 10 rocznicy wejœcia Polski
do UE, zauwa¿y³em brak rzetelnych
bilansów dotycz¹cych tego wejœcia.
Dominuj¹ propaganda i imprezy z
machaniem przez dzieci balonikami.
W zwi¹zku z tym, ¿e sukcesy zosta³y
odtr¹bione, chcia³bym zwróciæ uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce z przyjêcia
takiego a nie innego modelu naszego
uczestnictwa w Unii. G³ówn¹ negatywn¹ przyczyn¹ dzisiejszych problemów: bezrobocia i emigracji jest
wadliwe konstruowanie polskiej gospodarki, ideologicznie opartej na
inwestycjach zagranicznych, z pominiêciem polskiego potencja³u. To co
na pocz¹tku by³o konieczne do rozwoju, dzisiaj staje siê obci¹¿eniem i
zaczyna blokowaæ ten¿e rozwój. Brak
powa¿nej refleksji, zastêpowanej
„rocznicowymi imprezami”, powoduje, ¿e nie mo¿emy zrewidowaæ starych
teorii nieprzystaj¹cych do obecnej
sytuacji. Chodzi o to, ¿e przemiany
oparte na zagranicznych inwestycjach w d³u¿szej perspektywie czasu doprowadz¹ do zniszczenia polskiej gospodarki, co uniemo¿liwi
dalszy rozwój. W przypadku skierowania strumienia inwestycji zagranicznych do innych krajów, zostaniemy na „lodzie”.
Krótka diagnoza prof. Kie¿una
- Kupi³em wtedy œwiadectwo
NFI za 20 z³, wychodzê z banku i zatrzymuje mnie mê¿czyzna oferuj¹c za
nie 140 z³. Okaza³o siê, ¿e posiadacz
35 proc. akcji mia³ prawo do podejmowania decyzji sprzeda¿y. NFI
tworzy³o ponad 500 najlepszych
przedsiêbiorstw. Wszystkie upad³y
albo zosta³y za grosze sprzedane. I
potem te œwiadectwa by³y po 5 z³.
Toczy³y siê procesy, m. in. Janusza
Lewandowskiego, zakoñczony w
zesz³ym roku uniewinnieniem.
Wszyscy porobili kariery, a Balcerowicz dosta³ Order Or³a Bia³ego i by³

kandydatem do Nagrody Nobla. To
nie do wiary!
Krótko mówi¹c, rozpoczyna siê
œwiadoma likwidacja konkurencji.
Siemens kupuje polski ZWUT, który
dysponuje wówczas monopolem na
telefony w Zwi¹zku Radzieckim.
Niemcy daj¹ pracownikom dziewiêciomiesiêczn¹ odprawê. Wszyscy
s¹ zadowoleni. Po czym burz¹ budynek, ca³¹ aparaturê przenosz¹ do
Niemiec i przejmuj¹ wszystkie relacje z Rosj¹. Likwiduje siê „Kasprzaka”, produkcjê uk³adów scalonych,
diod, tranzystorów, a nawet naszego wynalazku, niebieskiego lasera.
Wykupuje siê polskie cementownie,
cukrownie, zak³ady przemys³u bawe³nianego, œwietn¹ wytwórniê papieru w Kwidzyniu. A my uzyskane
pieni¹dze „przejadamy”.
W p³acach dogonimy UE
za 65 lat
Deficyt w handlu zagranicznym
w 2013 roku wyniós³ 2,3 mld euro. W
2011 r. komornicy zajêli ponad 150
tys. nieruchomoœci. To a¿ o po³owê
wiêcej ni¿ w 2010 roku - informuje
„Dziennik Gazeta Prawna”. Rok 2012
mo¿e byæ równie rekordowy pod
tym wzglêdem. Jak wynika z danych
regionalnych izb komorniczych i
najwiêkszych portali licytacyjnych,
zad³u¿onych i wystawianych na
sprzeda¿ nieruchomoœci jest o prawie 40 proc. wiêcej ni¿ przed rokiem.
Ze wstêpnych wyliczeñ BIG Info
Monitor wynika, ¿e w 2012 r. sprzedadz¹ oko³o 7 mld z³otych z³ych d³ugów mieszkaniowych.
Janusz K. Kowalski w artykule
„Œcigamy Uniê. W p³acach dogonimy j¹ ju¿ za 65 lat” (gazetaprawna.pl/
praca z 02.04.2012) informowa³: „Od
wejœcia do UE nasze pensje uros³y o
jedn¹ trzeci¹. I nadal s¹ trzy razy ni¿sze ni¿ unijna œrednia. Przeciêtne
wynagrodzenie brutto w 2011 r. wynios³o w Polsce 800 euro. By³o a¿ o
33 proc. wy¿sze ni¿ w 2005 r. – wynika z danych Eurostatu. Ale œrednia

p³aca w 27 krajach UE to 2177 euro.
W 2005 r. œrednie wynagrodzenie
nad Wis³¹ by³o o 69 proc. ni¿sze ni¿
w UE, a w roku ubieg³ym o 63,3 proc.
A to oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu
roku skracaliœmy dystans o 0,95 pkt.
proc. Jeœli nadal w tym tempie bêdziemy goniæ Wspólnotê, uzyskamy takie same przeciêtne p³ace nominalne jak tam dopiero za 65 lat. A
takie jak w strefie euro – za 85 lat”.
Nie 60 a 130 lat?
Komentarz internauty: Pamiêtam
jak Balcerowicz mówi³, ¿e za 20-30 lat
uniê dogonimy. Za 10 lat us³yszymy,
¿e uniê za 130 lat dogonimy. Mediana wynagrodzeñ w Polsce wynosi³a
w 2010 roku 2639 z³ brutto (oko³o
1905 z³ netto), a najczêœciej pobieran¹ pensj¹ (Modalna) by³a kwota
2091,35 z³ brutto (oko³o 1523 z³ netto). W 2011 najwiêcej wskazañ ma
pensja 1700 netto. Przyjmuj¹c euro
4,2 z³, wychodzi oko³o 405 euro.
Polski eksport, czy eksport
z Polski?
Ca³kiem niedawno, bo w lutym br.
wicepremier Janusz Piechociñski
stwierdzi³: „Chcemy zwiêkszyæ
udzia³ eksportu w PKB z 40 do 60
procent”. Mo¿e siê jednak okazaæ,
¿e to nie zmieni sytuacji Polaków.
Dlaczego? O ile przeciêtnie w latach
2000-2003 tempo wzrostu eksportu
stanowi³o 6,6-krotnoœæ tempa wzrostu PKB, o tyle w latach 2010-2011
by³o wy¿sze zaledwie 2,5-krotnie.
Jednak to nie zasadniczy problem.
Jak informowa³ w 2010 r. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa
Gospodarki - W minionych kilkunastu latach udzia³ Polski w œwiatowym eksporcie wzrós³ szybciej, ni¿
jej udzia³ w œwiatowym PKB. Jej
udzia³ w œwiatowym PKB wzrós³ z
0,47% w roku 1995 do 0,87% w 2008
r. (wg parytetu kursowego), podczas gdy udzia³ w œwiatowym eksporcie zwiêkszy³ siê w tym czasie z
0,44% do 1,05%. Okazuje siê wiêc, ¿e

mo¿na zwiêkszyæ eksport, a to nie
prze³o¿y siê na wzrost PKB, czyli
dochody ludnoœci. Dlaczego? Dlatego, ¿e trzeba wiedzieæ, jak ukszta³towana jest struktura eksportu.
Otó¿ ponad 60% udzia³u w polskim
eksporcie maj¹ firmy z kapita³em zagranicznym. A jak zauwa¿y³ prof. Ryszard Bugaj: „Znana jest sytuacja
Irlandii, która swego czasu mia³a
ogromnie du¿y nap³yw inwestycji
zagranicznych, a potem transferowano z tego kraju ok. 15 proc. PKB
z tytu³u zysków”. Zasadne wiêc wydaje siê pytanie – czy jest to polski
eksport, czy eksport z Polski. Rz¹d
mo¿e zwiêkszyæ eksport nawet o 100
procent, ale przez to niekoniecznie
staniemy siê bogatsi.
Kto czerpie zyski?
Firmy z kapita³em zagranicznym
w Polsce osi¹ga³y œrednio prawie
35% udzia³u w obrotach przedsiêbiorstw ogó³em w 2007 r. W polskim
eksporcie ogó³em maj¹ ponad 60%.
W takich dziedzinach jak: produkcja
sprzêtu radiowego, telewizyjnego i
komunikacyjnego oraz pojazdów
motorowych s¹ w zasadzie wy³¹cznymi eksporterami, osi¹gaj¹c nawet
97% w eksporcie ogó³em w danej
bran¿y. Jak obliczy³ Wojciech Zysk
z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie – tylko 60 najwiêkszych
firm z udzia³em zagranicznym ma a¿
20% udzia³u w eksporcie z Polski.
(Zeszyty Naukowe US, 2013).
Jak podaje Urz¹d Statystyczny
w Szczecinie - w 2010 r. w Zachodniopomorskiem by³o 1299 firm z kapita³em zagranicznym (w Polsce ponad 23 tys). Firmy te zatrudnia³y
48,7 tys. ludzi (w kraju ponad 1,5
mln). Dzia³alnoœæ eksportow¹ prowadzi³y 553 podmioty, a ich wartoœæ
sprzeda¿y na eksport wynios³a ponad 11 mld z³, a importu – 6,2 mld.
Wartoœæ importu tych firm w kraju
wynios³a 324 mld z³, a eksportu 293
mld. Nikt nie doliczy³ siê jeszcze, ile
firmy wyprowadzaj¹ zysków z Pol-

Liczba podmiotów gosp. z udzia³em zagranicznym eksportuj¹cych z Polski (oprac. Wojciech Zysk)
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5 rocznica œmierci poety Leona Zdanowicza

Jednak prowincja
to nie Warszawa
Dnia 13 czerwca mija 5 rocznica œmierci poety Leona Zdanowicza
(1938-2009). Leon by³ postaci¹ nietypow¹. I taki nietypowy by³ m³odzie¿owy klub „Pigmej”, który za³o¿y³
i prowadzi³.

ski. Nieœmia³o zaczyna siê liczyæ, ile
zagraniczne firmy przejmuj¹ dotacji
unijnych kierowanych do Polski i ile
z tego wraca do unii.
Czy tylko o estetykê chodzi³o?
Grozi nam taka oto konstrukcja
rynku, ¿e Polacy zamiast staæ siê
w³aœcicielsk¹ klas¹ œredni¹, na co
dawa³a nadziejê transformacja
ustrojowa, pozostan¹ klas¹ robotnicz¹ w zagranicznych montowniach aut, telewizorów i wiatraków,
budowanych w strefach specjal-

nych, w których nie p³aci siê podatków. Ale jak nie jest siê w³aœcicielem,
nie ma siê wp³ywu na kreowanie rynku. Jak nie dysponuje siê kapita³em,
nie mo¿na rozwijaæ siê. Wracamy do
sytuacji jak w komunie – klasa œrednia to panuj¹ca klasa urzêdnicza z
przewodni¹ parti¹ i po drugiej stronie przetrzebiona przez emigracjê
starzej¹ca siê klasa robotnicza, pracuj¹ca do 67 roku ¿ycia. Z t¹ ró¿nic¹,
¿e w bardziej eleganckich warunkach. Ale czy w rewolucji Solidarnoœci o estetykê chodzi³o?

Wieczny buntownik, w du¿ej
mierze oczytany samouk, poszukiwacz w³asnego stylu, twórca licznych wierszy, prozy, nawet sztuki
scenicznej, zadziornej publicystyki,
inicjator i wspó³twórca Prowincjonalnego Okazjonalnika Literackiego
„£abuŸ”, który uformowa³ siê jako
kwartalnik (62 numery w ci¹gu 16
lat). Publikowali w nim znani twórcy
i debiutanci, np. laureaci konkursów
poetyckich im. J. Œpiewaka w Œwidwinie. Mimo za³o¿onej prowincjonalnoœci, przekracza³ op³otki prowincji: tematyk¹, krêgiem czytelników oraz autorów.
Sam Leon publikowa³ w zbiorach
m³odych twórców pomorskich (prozê i wiersze), a w za³o¿onej ¯ebraczej
Inicjatywie Wydawniczej wydrukowa³ tomiki poezji „Stadnie plemienny
odstrza³” i „Arkusz”, Agnieszka Weso³owska „Zgubiæ pytania”, a Bogdan Idzikowski - w formie elektronicznej - fotografie £obza. Zwieñczeniem twórczoœci Leona by³ szczególnie cyzelowany tomik - pomnikowy „£abuŸ”, który jest swoist¹ epopej¹ £obezu i lirycznym portretem
autora.
Leonowi zawdziêczamy œwidwiñsk¹ imprezê „Bitwê o krowê” z
Bia³ogardem czy strzmielskie (radowskie) sabaty czarownic, popularyzacjê Sydonii, Borków, Puchsteina (tu przy wielkim udziale ma³¿onków L. i Cz. Szawielów), ale te¿ wspomnienia pionierskich lat £obza. Leonowi zawdziêczamy (przy udziale J.
Mechliñskiego) spolszczenie „Historii miasta Labes-£obez” Ernsta
Zernickowa.
Po jego œmierci, okupionej d³ugim cierpieniem, która jednak przy-

sz³a nagle, pogrzeb zgromadzi³ bardzo liczne grono przyjació³ i rodzinê
(bo w Myszkowie Leon za³o¿y³ rodzinê i rodzinny dom dziecka).
Wkrótce potem ukaza³a siê poœmiertna ksiêga pami¹tkowa „Ostatni £abuŸ Leona” (2011), zredagowana przez jego brata - Bogdana Zdanowicza, zawieraj¹cy Leonow¹ prozê i poezjê, listy od i do Leona, zapisy
audycji radiowych oraz teksty prof.
K. Obuchowskiego, L. Cwynara,
prof. Piotra Sienkiewicza, S. Bil, M.
Poczykowskiej, St. Chyczyñskiego,
A. Nagórskiej, red. B. Twardochleba, L. M. Jakóba, prof. P. MüldneraNieckowskiego (który nazwa³ oryginalne w formie i treœci wiersze Leona
- leonikami), W. Skalskiej, W. Ma³yszka, B. Zdanowicza, prof. A.
Lama, M. Muchy, A. Weso³owskiej,
W³. Ga³ki, P. Guta,A. D. Liskowackiego, E.M. Slaskiej, M. Niedzielskiej, L.
¯uliñskiego, P. Mitznera, P. Kozio³a,
W. Pisarskiego, A. Pañty, B. Idzikowskiego, Cz. Burduna obficie ilustrowana.
Podczas promocji tej ksi¹¿ki m³odzi licealiœci z Ludwikiem Cwynarem
wystawili czytan¹ premierê sztuki
Leona „Podorywka na g³ównej ulicy”. By³a te¿ okazja, by zapowiedzieæ debiut ksi¹¿kowy reskiego
prozaika Krzysztofa Petelczyca powieœæ „Bigos”.
Niejako z inspiracji Leona powsta³a jeszcze w 2010 roku ksi¹¿ka z
³abuziowej korespondencji literatów „Müldner & Jakób”, cytuj¹ca 75
listów.
W 2011 roku wydawnictwo „bezet” w Krakowie opublikowa³o prozê
Leona - „Opowiastki opowiadaj¹ce”
z entuzjastycznym pos³owiem Bogdana Twardochleba i ilustracjami
W³adys³awa Edwarda Ga³ki. Wkrótce w równie entuzjastycznym tonie
zd¹¿y³ siê jeszcze wypowiedzieæ arcykrytyk literacki Henryk Bereza
(zm. 2012): „…ach, gdyby¿ miesza³ i
tworzy³ w Warszawie”.
Ludwik Cwynar

REKLAMA
w Tygodniku £obeskim
£obez, ul. S³owackiego 6; tel. 91 39 73 730;
e-mail: wppp1@wp.pl
www.wppp.vel.pl
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Poznawali przyrodê i historiê naszego regionu

III Rajd Pieszy Szlakiem Ewakuacji Jeñców Oflagu II D
(WÊGORZYNO) W dniach 4-7
czerwca 2014 r. odbywa³a siê III
Edycja Rajdu Pieszego Szlakiem
Ewakuacji Jeñców Oflagu II D, zorganizowana przez Stowarzyszenie
„Jesteœmy Razem” w Kaliszu Pomorskim. Rajd przebiega³ miêdzy
innymi przez gminê Wêgorzyno.
W Wêgorzynie Rajd siê zaczyna³
i przechodzi³ przez so³ectwo Cieszyno, gdzie jego uczestnicy nocowali.
Dalej wiód³ przez Dzwonowo, Morzyczyn, do Szczecina.
III edycja Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeñców Oflagu IID, to kolejna
¿ywa lekcja historii i krajoznawstwa
odbywaj¹ca siê w miejscu, gdzie
„drogi do wolnoœci” odbywali pod
koniec II wojny œwiatowej jeñcy
Oflagu IID, tj. powstañcy warszawscy, wielu polskich oficerów, znanych osobistoœci. Wœród polskich
oficerów, którzy podczas II wojny
œwiatowej trafili do Oflagu IID, by³o
wielu zas³u¿onych ¿o³nierzy, wœród
nich genera³ Ludwik Kmicic-Skrzyñki, który by³ duchowym patronem tej
edycji rajdu. Jeñcami tego obozu
by³o tak¿e wielu artystów, profesorów, aktorów, dziennikarzy, nauczycieli i sportowców, którzy pielêgnowali wielowymiarowy charakter kultury polskiej w warunkach niewoli.

M³odzie¿ odkrywa³a historiê i twórczoœæ wielu z nich, a podczas rajdu
mia³a okazjê skonfrontowaæ wiedzê
z rzeczywistoœci¹, m.in. poznaj¹c
„obozowe dzie³o” Jana Zamoyskiego w postaci o³tarza kaplicy obozowej, przedwojenne i powojenne losy
Zygmunta Weissa - jeñca Oflagu
IID, dziennikarza „Przegl¹du Sportowego”. Bli¿sza sta³a siê postaæ mjr.
Henryka Sucharskiego, obroñcy
Westerplatte, Leona Kruczkowskiego - autora „Pierwszego dnia wolnoœci”, Adama Rapackiego - autora
Planu Rapackiego z 1957 r. na sesji
ONZ, czy te¿ Feliksa Przy³ubskiego
- autora elementarza Litery i wspomnieñ dotycz¹cych ewakuacji, które stanowi¹ podstawê do wyznaczania trasy rajdu. Ewakuowano wóczas kilka tysiêcy jeñców Oflagu II D
Gross Born (Borne Sulinowo). Ewakuacja rozpoczê³a siê 28 lutego 1945
roku i jej celem by³o wyprowadzenie
jeñców, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
frontem, do obozu Sandbostel.
Organizatorzy pasjonaci:
nauczyciel, policjant i leœnik
Rajd
przygotowali:
Pawe³
£uczko - nauczyciel geografii i wiedzy o spo³eczeñstwie w ZSP w Kaliszu Pom., pomys³odawca projektu
i jego organizator, pasjonat krajo-

znawstwa, regionu i historii. Krzysztof Wójciak - policjant, ratownik
wodny, historyk, wspó³organizator
pierwszej edycji rajdu. Tomasz
Skowronek - pracownik Nadleœnictwa Borne Sulinowo, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Borne Sulinowo znawca tematyki oflagu, badacz historii polskich oficerów, m.in. w Katyniu, autor ksi¹¿ki o losach leœników - jeñców Oflagu IID.
Ciep³e przyjêcie w Wêgorzynie
Zarówno pracownicy Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie, jak i
mieszkañcy Cieszyna, bardzo ciep³o
przyjêli uczestników rajdu i urozmaicili im pobyt w gminie. Organizatorzy z Wêgorzyna dziêkuj¹ osobom,
które zaanga¿owa³y siê w tê akcjê i

bezinteresownie pomog³y; Alicji
Kowalskiej za udostêpnienie noclegu; Przedszkolu TPD w Cieszynie za
udostêpnienie wody; So³tysowi
Cieszyna Mariuszowi Ratajowi za
przygotowanie miejsca na ognisko i
poczêstunek; Ewie Szafrañskiej za
przygotowanie naleœników na œniadanie; Jadwidze Kamiñskiej za
dro¿d¿owe ciasta; pracownikom
Urzêdu za pomoc w przygotowaniu
poczêstunku; mieszkañcom Cieszyna za mi³e przyjêcie; mieszkañcom
Wêgorzyna za powitanie goœci, a w
szczególnoœci: przedszkolakom z
Przedszkola Miejskiego w Wêgorzynie, uczniom Szko³y Podstawowej i Gimnazjum; ks. Karolowi Wójciakowi za udzielenie b³ogos³awieñstwa na drogê.
(r)

Tydzieñ Bibliotek w Resku

Dyktando, Rok Oskara Kolberga, wystawy
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy im. W³adys³awa Broniewskiego w Resku po raz kolejny w³¹czy³a siê do udzia³u w programie
promocji czytelnictwa i bibliotek,
którego organizacjê jedenaœcie lat
temu zapocz¹tkowa³o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
W dniach 8-15 maja obchodzony
jest Tydzieñ Bibliotek, maj¹cy za
zadanie podkreœliæ rolê czytania i
bibliotek w poprawie jakoœci ¿ycia i
edukacji oraz zainteresowania
ksi¹¿k¹ szerokich krêgów spo³eczeñstwa. W ramach obchodów Bibliotekê odwiedzili, zapoznaj¹c siê z
jej histori¹, mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Z zaciekawieniem ogl¹dali jej zbiory, s³uchaj¹c opowieœci o powstaniu biblioteki, o pracy bibliotekarzy. Poznali historiê pierwszej ksi¹¿ki i kolejnych
jej losów.
Goœæmi Biblioteki by³a te¿ 25
osobowa grupa uczniów ze œwietlicy Szko³y Podstawowej, którzy z
zainteresowaniem s³uchali o pocz¹tkach pisma, historii ksi¹¿ki i wziêli

udzia³ w zajêciach plastycznych,
wykonuj¹c kolorow¹ zawieszkê
„Czytam sobie”.
Dyktando
„Jak grzyby po deszczu mno¿¹
siê kryte ró¿owawoczerwon¹ blachodachówk¹ nowobogackie wille z
pseudokru¿gankami i mini³uczkami
(...)” czy „zaharowany super-Polak
(...) i jego „woja¿e” - to niewielka porcja tego, z czym zmaga³o siê trzydziestu dziewiêciu licealistów podczas
kolejnej edycji „Dyktanda”, którego
tekst przygotowa³a i dyktowa³a,
wspó³pracuj¹ca z Centrum Kultury
w Resku, bibliotekarka i polonistka
pani Joanna Jakuszyk.
Najlepiej napisa³y dyktando
uczennice: I - Zuzanna Powchowicz,
II - Sandra Kocik oraz III - Aleksandra Galisiewicz. Nagrody wrêczy³y
dyrektor CK Jolanta Furman, bibliotekarka Halina Pietrzak i Joanna Jakuszyk, która sprawdzi³a i oceni³a
poprawnoœæ ortograficzn¹ tekstu.
Rok Oskara Kolberga
Bibliotekarki w holu Centrum
Kultury przygotowa³y wystawê

przypominaj¹c¹ o ¿yciu i dzia³alnoœci folklorysty, etnografa i kompozytora, który opracowa³ i realizowa³
wielki program badañ folklorystycznych i etnograficznych, pozostawiaj¹c nam wielotomowe dzie³o
„Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia,
mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, zabawy, pieœni, muzyka i
tañce” oraz ogromne archiwum rêkopiœmienne. Wystawa powsta³a z
okazji ustanowienia przez Sejm RP
rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga
oraz jego 200. rocznicy urodzin, obchodzonych pod auspicjami UNESCO.

„Czytanie ³¹czy pokolenia”
Has³o tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek 2014 by³o przyczynkiem do niecodziennego spotkania z
panem Adamem Szatkowskim, wieloletnim pedagogiem, by³ym dyrektorem Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Resku. Wystawa elementarzy kolekcjonowanych przez pana
Szatkowskiego i opowieœci o nich
by³y ukoronowaniem obchodów
Tygodnia Bibliotek w Resku, które
wspólnie z kierownik Biblioteki Barbar¹ Raniewicz przygotowa³y bibliotekarki Halina Pietrzak, El¿bieta
Romañczuk i Mariola Robak. (at)
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Obchody 25. rocznicy wyborów 4 czerwca
1989 r. w Zespole Szkó³ w Resku
(RESKO) Uczniowie z Zespo³u
Szkó³ w Resku uczcili 25. rocznicê
wolnych wyborów, które odby³y siê 4
czerwca 1989 roku.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê od
wykonania pami¹tkowego zdjêcia,
na którym uwiecznieni zostali wszyscy, którzy ubrani byli na bia³o-czerwono i mieli atrybuty symbolizuj¹ce
to¿samoœæ narodow¹.
Kolejnym punktem obchodów
by³ przemarsz do centrum miasta,
pod ratusz, gdzie odby³o siê krótkie
spotkanie z przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej, Barbar¹ Basowsk¹, która
nawi¹za³a do wydarzeñ, których
rocznica jest powodem do radosnego œwiêtowania.
G³os zabrali tak¿e m³odzi ludzie Arkadiusz Werner, który wykona³ dwa
utwory: „Nowy czas”, „Prawdziwi ludzie” (napisa³ do nich w³asne teksty)
oraz Ma³gorzata Burczyk, która zaœpiewa³a piosenkê Lady Punk „Kryzysowa narzeczona”.

Nastêpnie wszyscy wrócili da
szko³y i na kompleksie boisk rozpoczê³y siê zawody sportowe.
Ostatnim punktem szkolnej imprezy by³a projekcja filmów z okresu
PRL-u.
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ udowodni³a, ¿e patriotyzm nie jedno
mo¿e mieæ imiê i ¿e potrafi godnie
uczciæ rocznicê wa¿nych wydarzeñ z
historii naszego kraju.
AG

IV GMINNY KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ
(RESKO) Œwiat, który nas otacza, ci¹gle siê zmienia i stawia,
zw³aszcza przed ludŸmi m³odymi,
coraz wy¿sze wymagania. Jêzyki
obce staj¹ siê czêœci¹ codziennego
¿ycia, przepustk¹ do œwiata, pomagaj¹ poznaæ i zrozumieæ innych a
przede wszystkim funkcjonowaæ w
zjednoczonej Europie.
W Centrum Kultury w Resku
odby³ siê 28 maja 2014 r. IV Gminny
Konkurs Piosenki Obcojêzycznej.
Rescy uczniowie po raz kolejny udowodnili, i¿ jêzyków ucz¹ siê œpiewaj¹co. W zmaganiach wokalnych
wziêli udzia³ uczniowie z SP w Resku,
Starogardzie, uczniowie z Zespo³u
Szkó³, oraz jak zwykle najbardziej
przejête konkursem przedszkolaki z
Przedszkola Miejskiego im. Kubusia
Puchatka w Resku.
M³odych artystów œpiewaj¹cych w jêzyku niemieckim, angielskim, hiszpañskim i francuskim, ocenia³o jury w sk³adzie: Joanna Jakuszyk, Barbara Raniewicz i Sylwia
Grabowska.
W kategorii: przedszkole i klasy
„0” wyst¹pi³y 2 grupy: grupa 3-4 latków i grupa 5-6 latków oraz szeœcioro solistów: Maria Habrych, Amelia
Wiciñska, Lena Znajewska, Salesa

Fernandez Ilgiewicz i Witold Fernandez Ilgiewicz.
Wszyscy milusiñscy w tej kategorii
zostali nagrodzeni.
Nastêpnie
swoje umiejêtnoœci wokalno - jêzykowe zaprezentowali uczniowie ze
Szkó³ Podstawowych kl. I-III, IV-VI
oraz z Zespo³u
Szkó³ w Resku.
Jury zgodnie
stwierdzi³o, i¿ poziom wykonawstwa m³odych artystów jest z roku na rok wy¿szy i bardzo wyrównany. Niestety regulamin
zobowi¹zywa³ ich do wyboru 5 najlepszych z ka¿dej z kategorii.
W kat. kl. I-III zwyciê¿yli:
I m. Weronika Falba - SP Resko
(klasa I)
II m. Ada Ostrowska - SP Resko
(klasa III)
III m. Maria Strózikowska - SP
Resko (klasa III)
Wyró¿nienia: Hanna Kurzyk - SP
Resko (klasa III); Zuzanna Kêdzierska - SP Resko (klasa II)
W kat. IV-VI najlepsi byli:

I m. Emilia Buæ - SP Resko (kl. VI)
II m. Amelia B¹cal SP starogard
(kl. V)
III m. Julia Panasz SP Starogard
(kl. V)
Wyró¿nienia: Hanna Œledzik - SP
Resko (kl. V); Maria Buszta - SP
Resko (kl. IV).
W kat. kl. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najpiêkniej zaœpiewali:
I m. Ewelina Duczyñska - Zespó³
Szkó³ w Resku (klasa II LO)
II m. Zuzanna Powchowicz - Zespó³ Szkó³ w Resku (klasa II LO)
III m. Szymon Mañkowski - Ze-

spó³ Szkó³ w Resku (klasa II gimnazjum)
Wyró¿nienia: Adrianna Szczeœniak - Zespó³ Szkó³ w Resku (klasa
I gimnazjum); Wiktoria Dziuba - Zespó³ Szkó³ w Resku (klasa I gimnazjum).
Dyrekcja Centrum Kultury dziêkuje p. Anecie Kajmie za pomoc w
organizacji imprezy, a wszystkim
nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do konkursu, w którym uczestnicy mog¹
zg³êbiæ swe umiejêtnoœci jêzykowe
w tak atrakcyjnej formie, jak¹ jest
piosenka.
(jf)
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VIP-y pobiegaj¹
w £obzie

Sarmata zaprzepaœci³
przedostatni¹ szansê
na pozostanie w IV lidze
(DOBRA) Pora¿k¹ 0:1 ze Stal¹
Szczecin zakoñczy³ siê sobotni
mecz Sarmaty Dobra.

Niezwykle ciekawie
zapowiada siê
tegoroczna edycja
„£obeskiej Dziesi¹tki”,
organizowana w ramach
Dni £obza, zaplanowana
na 5 lipca.
W roku ubieg³ym po raz pierwszy
biegacze rywalizowali na pêtli po
ulicach miasta, wzbudzaj¹c du¿e zainteresowanie. W biegu g³ównym
na 10 km wziêli wtedy udzia³ burmistrzowie Reska i Trzebiatowa. W
biegach szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i g³ównym rywalizowano
tak¿e o tytu³y Mistrzów Powiatu w
Biegach Ulicznych. Obok wy¿ej
wspomnianych udzia³ w tegorocznych biegach £obeskiej 10 zapowiedzia³o kilku ³obeskich VIP-ów. Bêdzie bardzo atrakcyjnie dla kibiców i
uczestników.
£obescy biegacze bêd¹ walczyæ
o tytu³y w II Mistrzostwach powiatu
w Biegach Ulicznych. Bêd¹ biegi dla
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na dystansie ok. 800 m. Bêdzie

bieg g³ówny na 10 km z podzia³em na
kategorie wiekowe i nowoœæ - bieg
rodzinny.
Rywalizacja rodzinna ma dwie
formu³y. W ramach biegu rodzinnego (ok. 1500 m) najwa¿niejsz¹ rzecz¹
jest przebiegniêcie trasy. A wœród
rodzin, które ukoñczy³y bieg (minimum 2 osoby) bêd¹ rozlosowane
nagrody, w tym nagroda specjalna
burmistrza £obza. Równie¿ specjalna nagroda jest przewidziana dla
rodziny, z której najwiêcej osób
ukoñczy biegi, czyli oprócz biegu
rodzinnego dodaje siê osoby z rodziny, które biega³y tak¿e w innych biegach (sk³ad ka¿da rodzina zg³asza
organizatorom przed biegami).
Podobnie jak w ubieg³ym roku
bêdzie sporo nagród do rozlosowania wœród tych, którzy ukoñczyli
biegi.
Szczegó³y - regulamin „£obeskiej 10” - dostêpne s¹ na stronie
Urzêdu Miejskiego w £obzie i na
stronie £obeskiego Klubu Biegacza
Trucht (www.trucht.republika.pl).
Wiêcej informacji o biegach zamieœcimy tak¿e w nastêpnych numerach tygodnika.
(kier)

9 medali zawodników
ARBODU w XXVIII Biegach
Hopfera w £obzie
(DOBRA-£OBEZ). 30 maja
2014 r. w £obzie, na stadionie miejskim odby³y siê XXVIII Biegi o
Memoria³ Tomasza Hopfera, które
by³y zaliczane do Powiatowej Ligi
Biegowej.
W zawodach wystartowa³a 14osobowa grupa biegaczy reprezentuj¹ca UKS ARBOD. Rozegrano 14
biegów na dystansach od 500 do 800
metrów. W zawodach wystartowali
zawodnicy z £obza, Radowa, Reska,

Runowa, Starogardu, Be³cznej i Dobrej. Nasi zawodnicy zdobyli ³¹cznie
9 medali (5 z³otych, 3 srebrne i 1 br¹zowy). Zwyciêzcami biegów w swoich kategoriach zostali: Zuzanna
Kondratiuk, Oliwer Ku³ak, Ma³gorzata Matera, Milena Sadowska,
Kinga Borysiak. Medale srebrne
zdobyli: Joanna Jarz¹bek, Weronika
Czy¿ak i Emilia Mi³ek. Br¹zowy medal zdoby³a Justyna Stolarczyk. Gratulacje za bardzo udany wystêp. (o)

tygodnik ³obeski 10.6.2014 r.

Pora¿ka jest tym bardziej przykra, ¿e znacznie zmniejszy³a szanse
Sarmaty na zajêcie 12., byæ mo¿e
bezpiecznego, miejsca w ligowej tabeli. O ostatecznej kolejnoœci na
dole tabeli zadecyduje ostatnia kolejka, w której Sarmata udaje siê do
Darzboru Szczecinek, z którym musi
przynajmniej zremisowaæ.
W sobotnim meczu (tak jak w kilku poprzednich) zespó³ Sarmaty
potrafi³ stworzyæ dobre sytuacje do
zdobycia bramek, lecz zabrak³o trochê szczêœcia i umiejêtnoœci, aby je
wykorzystaæ. S³owa uznania nale¿¹
siê bramkarzowi Stali, który obroni³
kilka groŸnych strza³ów (w tym dwukrotnie wygra³ pojedynki „sam na
sam” z napastnikami Sarmaty).
Sarmata Dobra – Stal Szczecin
0:1 (0:0)

Bramka Maciej Czy¿ewski (78').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz (77' Cezary Szkup), Jaros³aw
Jaszczuk, Andrzej Kierek (46' Mateusz Kowalczyk), Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw
Szw¹der, Filip Plewiñski (46' £ukasz
Uchwa³), Patryk Podbieg³o, Emilian
Kamiñski oraz w rezerwie: Sebastian
Marciniak, Wojciech Bonifrowski).
Stal Szczecin: Mateusz Jarz¹bek, Dariusz Klimkiewicz, Micha³
Mas³owski, Micha³ Parys, Rafa³ Bakun, Wojciech Ga³ecki, Marcin Bartczak, Maciej Czy¿ewski, Marcin Storek (78' Tomasz Miksa), Damian Katryniak (46' Piotr Neumann), Damian
Klowan (86' Konrad Borys).
Sêdzia
g³ówny:
Marcin
Œwierszcz, sêdziowie asystenci:
Pawe³ Kowalski, Maciej Kaczmarek,
estan

Kolejne trofea
karateki z Reska

W dniach 31.05-1.06.2014 r.
odby³ siê 10. Miêdzynarodowy Turniej Dzieci i M³odzie¿y Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Œwinoujœcia.
Organizatorem by³ Œwinoujska
Akademia Karate Kyokushin, a
funkcjê gospodarza pe³ni³ sensei
Pawe³ Sujka. Klub Karate Kyuksin
Centrum Kultury Resko reprezentowali dwaj zawodnicy: Fryderyk Lewandowski oraz Szymon Dusza, tre-

nuj¹cy pod okiem senseia Cezarego
Banasiaka ( II dan). Br¹zowy medal
w konkurencji „kata” ch³opców lat
10-11 oraz br¹zowy medal w konkurencji kumite ch³opców 11 lat zdoby³
Fryderyk Lewandowski, tym samym
powiêkszaj¹c iloœæ medali zdobytych przez karateków z Reska.
W Turnieju uczestniczy³o 268
zawodników z Polski, Niemiec, Rosji, Czech, Austrii, Holandii i Iranu.
Polska reprezentacja okaza³a siê najlepsza i zajê³a I miejsce.
(ck)
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IV liga
Wyniki 29 kolejki: Arkonia Szczecin
- Rasel Dygowo 0:2, Hutnik Szczecin
- Darzbór Szczecinek 1:2, Ina Goleniów - Kluczevia Stargard 1:0, Astra
Ustronie Morskie - Œwit Szczecin
1:4, Gryf Kamieñ Pomorski - Odrzynka Radziszewo 3:0, Sarmata Dobra Stal Szczecin 0:1, K³os Pe³czyce Vineta Wolin 1:3, Wielim Szczecinek
- D¹b Dêbno 2:1.
1. Rasel Dygowo
63 60:22
2. Astra Ustronie M.
62 66:31
3. Vineta Wolin
59 61:29
4. Gryf Kamieñ Pom.
54 69:51
5. Ina Goleniów
47 45:46
6. Œwit Szczecin
45 54:41
7. Kluczevia Stargard
43 52:42
8. Stal Szczecin
43 43:37
9. D¹b Dêbno
40 57:56
10. Arkonia Szczecin
39 51:43
11. Hutnik Szczecin
37 46:55
12. Sarmata Dobra
30 37:62
13. Darzbór Szczecinek 30 43:76
14. Wielim Szczecinek
29 37:61
15. K³os Pe³czyce
20 19:44
16. Odrzynka Radziszewo 20 25:69

Klasa okrêgowa
Wyniki 29 kolejki: Tanowia Tanowo Iskra Golczewo 1:1, Wicher Brojce Jeziorak Szczecin 1:2, GKS Mierzyn Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2:1, Œwiatowid £obez - Promieñ Mosty 5:4,
Sparta Wêgorzyno - Ehrle Dobra
Szczeciñska 2:0, B³êkitni II Stargard Mewa Resko 3:1, Kasta Szczecin Rolpol Chlebowo 4:0, Chemik II Police - Intermarche Rega Trzebiatów 3:0.

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

66 98:33
64 68:27
64 104:53
63 94:43
45 78:61
43 54:59
42 74:66
41 45:47
41 63:62
40 64:66
38 65:83
31 60:83
26 48:76
25 46:79
17 41:100
15 31:95

Klasa A
Wyniki 21 kolejki: Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice 1:4, Korona Stuchowo - Radowia Radowo Ma³e 2:1,
Orze³ £o¿nica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:1, Orze³ Prusinowo - Pionier
¯arnowo 6:2, Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno 3:1, B³êkitni Trzyg³ów
- Ba³tyk Gostyñ 1:5.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Radowia Radowo M.
8. Orze³ £o¿nica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Pionier ¯arnowo
11. Prawobrze¿e Œwin.
12. Orze³ Prusinowo

Granie w planie

14.06.14 (sobota)
11.00 Œwit Szczecin - Ina Goleniów
12.00 Kluczevia Stargard - K³os Pe³czyce
17.00 Stal Szczecin - Arkonia Szczecin
17.00 Rasel Dygowo - Wielim Szczecinek
17.00 D¹b Dêbno - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Odrzynka Radziszewo - Astra Ustronie Morskie
17.00 Vineta Wolin - Hutnik Szczecin
17.00 Darzbór Szczecinek - Sarmata Dobra

Klasa okrêgowa
13.06.14 (pi¹tek)
18.00 Intermarche Rega Trzebiatów - GKS Mierzyn
14.06.14 (sobota)
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Œwiatowid £obez
17.00 Rolpol Chlebowo - Sparta Wêgorzyno
17.00 Promieñ Mosty - Wicher Brojce
17.00 Mewa Resko - Chemik II Police
17.00 Jeziorak Szczecin - Tanowia Tanowo
17.00 Iskra Golczewo - Kasta Szczecin
17.00 - Ehrle Dobra Szczeciñska - B³êkitni II Stargard

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

57 84:24
50 61:24
46 74:34
38 42:30
29 35:32
25 55:52
25 39:41
24 30:48
20 33:62
20 28:61
18 28:44
11 25:82

Gra³a liga

Iskra zrobi³a prezent Sparcie
– nadziejê na awans
Klasa okrêgowa
Sparta wygra³a, ale nie to by³o
hitem kolejki. Sensacj¹ okaza³ siê
remis wicelidera Iskry Golczewo z
Tanowi¹ 1:1. Iskra tu¿ przed met¹
odpad³a z wyœcigu o awans. Teraz
licz¹ siê ju¿ tylko Sparta i B³êkitni –
w walce o drugie premiowane awansem miejsce.
W sobotê Sparta bez problemu
wygra³a na w³asnym boisku z Ehrle
2:0 (1:0), chocia¿ to niezbyt wysokie
zwyciêstwo nad zespo³em w tabeli
trzecim od koñca. Bramki strzelili:
Artur Samal i Jaros³aw Kiernicki.
Teraz mecz na wyjeŸdzie z Rokpolem,
oby bez kiksu.
Sparta: Dominik Sobañski,
£ukasz Petera, Patryk ¯urawik,
Kamil Kacprzak, Artur Samal (53'
Norbert Halamus), Andrzej Wilczyñski (65' Jacek Ko³dyj), Jaros³aw Konieczny, Daniel Romañczyk (90' Arkadiusz Szewczyk),
Leszek Radziejewski (86' Micha³
Wojciechowski), Jaros³aw Kiernicki, Bart³omiej Okoniewski.

Mewa prowadzi³a,
ale przegra³a
Mewa nie da³a rady rezerwom
B³êkitnych w Stargardzie. Przegra³a
3:1, chocia¿ pierwsza strzeli³a bramkê – Cytowicz.

Horror na Siewnej
Œwiatowid lubi wysokie wyniki:
tym razem wygra³ na w³asnym boisku 5:4 z Promieniem Mosty, chocia¿ sprawi³ kibicom pi³karski horror.
Prowadz¹c 4:0 da³ sobie strzeliæ 4
bramki, co doprowadzi³o do remisu.
Dopiero Koba rozstrzygn¹³ mecz na
nasz¹ korzyœæ. Bramki strzelali: Komar 2, Niko³ajczyk, Brona i Koba.
Œwiatowid: Suty³a, Mosi¹dz, Bodys, Pañka, Niko³ajczyk, Koba,
Grzywacz, Borejszo, Mosi¹dz D.,
Komar, Szostak, Kêsy, Sygnowski,
Pietrus.

Klasa A

Radowia z takim
sk³adem dopiero
siódma
Radowia przegra³a w Stuchowie
z tamtejsz¹ Koron¹ 2:1. Bramkê na
1:1 strzeli³ Smykowski. W tabeli 7
miejsce, bezpieczne, ale to ¿adna
pociecha jak na ten zespó³. Ostatni
mecz ligowy w Radowie z Jantarem
Dziwnów, niedziela, 16.00.
Radowia: M. Bojanowicz - M.
Stosio, K. £apuæ, £.Adamczewski, T.
Side³, R. Machalski, J. Talarowski, £.
Kulczyñski, M. Maziarz, M. Rylling,
M. Smykowski oraz A. W¹cha³a.

Sarmata triumfuje
w I klasie juniorów
starszych
(DOBRA) Efektownym zwyciêstwem 7:1 nad Vinet¹ Wolin juniorzy Sarmaty Dobra zakoñczyli sezon 2013/2014 w I klasie juniorów
starszych, grupa Szczecin Pó³noc.
W rozegranych 18 meczach w
sezonie Sarmata 14 razy wygra³, dwa
razy zremisowa³ i tylko dwukrotnie
zosta³ pokonany. Bilans ten pozwoli³ na zajêcie pierwszego miejsca w tej
grupie rozgrywkowej. Poprzednim
razem juniorzy Sarmaty triumfowali
w sezonie 2008/2009 graj¹c przy V
lidze. Zajêcie pierwszego miejsca
upowa¿nia zespó³ Sarmaty do udzia³u w turnieju bara¿owym w walce o
awans do Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych. Turniej ten rozegrany zostanie najprawdopodobniej w

P³otach i oprócz Sarmaty maj¹ wyst¹piæ zwyciêzcy dwóch pozosta³ych grup: Œwit Szczecin i S³awa
S³awno.
Zwyciêski sk³ad juniorów Sarmaty: Hubert Banachowski, Kamil
B¹k, Dawid Dechnik, Arkadiusz Janiec, Micha³ Jemilianowicz, £ukasz
Konior, Damian Koœciuk, Piotr Mioduszewski, Bartosz Nowicki, Tomasz Piotrowski, Filip Plewiñski,
Gracjan Razik, Przemys³aw Sadowski, Ryszard Rzepecki, Cezary Szkup,
Kamil Urbaniak, Bart³omiej Urbañski, Miros³aw W³odek, jesieni¹ grali
tak¿e: Kornel Iwanicz, Kordian Sawczuk, Bart³omiej Bielski, Rafa³ Muœnicki, Micha³ Korupko, Piotr Mordarski, Karol Osakiewicz.
estan
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Wojewoda spotka siê z biegaczami

£obeska Liga Biegowa - podsumowanie
(POWIAT) £obeska Liga Biegowa to cykl imprez biegowych rozgrywanych w powiecie ³obeskim, objêta
patronatem Starosty £obeskiego
Ryszarda Brodziñskiego. Patronatem sportowym Ligê obejmuje olimpijczyk i Mistrz Europy w biegu na
800 m Marcin Lewandowski, który w
tym roku goœci³ na biegach w Wêgorzynie.
W tym roku szkolnym na Ligê Biegow¹ sk³ada³o siê 6 imprez. Przypominamy, ¿e dwa lata temu by³y trzy imprezy, a biegi ukoñczy³o 1038 osób, rok
temu cztery i 1283 biegaczy dobieg³o do
mety, a teraz ka¿da z gmin naszego
powiatu organizuje imprezê biegow¹.
Resko zorganizowa³o dwie, a biegi
ukoñczy³o 1926 osób. Podobnie jak w
roku ubieg³ym udzia³ w Lidze wziê³y
wszystkie szko³y podstawowe i gimnazja z powiatu, ale imponuj¹ca jest
liczba osób, które biega³y. W pierwszym cyklu sklasyfikowano indywidualnie 584 osoby, w drugim 702, a w tym
roku 1004. Liczba to imponuj¹ca. Tylko w tej jednej akcji sportowej powiatu
wziê³o udzia³ ponad 1000 osób!
£¹cznie sklasyfikowano 797
uczniów szkó³ podstawowych (381
dziewcz¹t i 416 ch³opców) i 207 gimnazjalistów (110 dziewcz¹t i 97 ch³opców).
W poszczególnych imprezach
ukoñczy³o biegi 1946 osób:
19.09.2013/Dobra – XV Biegi „Szukamy Talentów” - 433 zawodników.
08.10.2013/Wêgorzyno - I Jesieñ
Biegowa w Wêgorzynie - 244 zawodników.
22.10.2013/Resko - III Biegi Prze³ajowe Or³ów Górskiego - 237 zawodników.
2.04.2014/Radowo Ma³e - Mistrzostwa Powiatu £obeskiego - 244
zawodników.
01.05.2014/Resko - I Biegi o Strza³ê
Widanta - 298 zawodników.
30.05.2014/£obez – XXVIII Biegi o
mem. Redaktora T. Hopfera.
Klasyfikacje indywidualne podsumowano ju¿ po biegach T. Hopfera.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach (oprócz najm³odszych, czyli klasy 1-2) otrzymali statuetki z tytu³em
biegacza roku 2013/14, dyplomy i certyfikaty potwierdzaj¹ce dop³aty do
obozu sportowego, a osoby, które nie
bêd¹ mia³y mo¿liwoœci wyjazdu na
obóz i wspólnego potrenowania z najlepszymi biegaczami naszego powiatu,
bêd¹ mog³y zamienne otrzymaæ nagrodê rzeczow¹. Dokoñczenie podsumowania, w tym klasyfikacja dru¿ynowa,
planowane jest na 24 czerwca w Runowie Pomorskim, w obecnoœci wojewody zachodniopomorskiego.
Punktacja Koñcowa
III £obeskiej Ligi Biegowej
Szko³y Podstawowe
Dziewczêta – klasy I-II (2005 i m³.):
1. Kondratiuk Zuzanna, SP Dobra,
5 pkt.

2. Siwiecka Hanna, SP2 £obez, 8 pkt.
3. Drozda £ucja, SP2 £obez, 9 pkt.
4. Wojnarowska Karolina, SP Runowo Pom., 24 pkt.
5. Perzyñska Klaudia, SP Runowo
Pom., 25 pkt.
6. Urban Magda, SP Starogard, 28
pkt.
W kategorii sklasyfikowano 137
osób.
Dziewczêta – klasy III-IV
(2004-2003):
1. Probola Marika, SP Siedlice, 9 pkt.
2. Cichosz Natalia, SP2 £obez, 12 pkt.
3. Wysocka Maja, SP Runowo
Pom., 13 pkt.
4. W³odarz Maja, SP2 £obez, 14 pkt.
5. Matuszewska Sandra, SP Starogard, 16 pkt.
6-8. Machalska Nikola, SP Siedlice,
21 pkt.
6-8. Omy³a Marika, ZSP Radowo
Ma³e, 21 pkt.
6-8. Keller Nikola, SP Runowo
Pom., 21 pkt.
W kategorii sklasyfikowano 118
osób.
Dziewczêta - klasy V-VI
(2002-2001):
1. Jarz¹bek Joanna, SP Dobra, 8 pkt.
2. Rosiñska Magda, SP2 £obez, 9
pkt.
3. Matera Ma³gorzata, SP Dobra, 10
pkt.
4. Czy¿ak Weronika, SP Dobra, 13
pkt.
5. Puch Karolina, SP Resko, 15 pkt.
6. Kaliñska Natalia, ZSP Radowo
Ma³e, 27 pkt.
W kategorii sklasyfikowano 126 osób.
Ch³opcy – klasy I-II (2005 i m³.):
1. Lenkiewicz Jakub, SP Runowo
Pom., 4 pkt.
2. Odzioba Hubert, ZSP Radowo
Ma³e, 8 pkt.
3. Czereñkiewicz Filip, SP Runowo
Pom., 9 pkt.
4. Stawinoga Krzysztof, SP Starogard, 11 pkt.
5. Misiejuk Jakub, ZSP Radowo
Ma³e, 17 pkt.

6. Lenkiewicz Mateusz, SP Runowo Pom., 15 pkt.
Sklasyfikowano 134 osoby.
Ch³opcy – klasy III-IV
(2003-2004):
1-2. Lenkiewicz Bartosz, SP Runowo Pom., 6 pkt.
1-2. Dul Kacper, SP Starogard, 6
pkt.
3. Sobañski Kacper, ZSP Radowo
Ma³e, 10 pkt.
4. Ku³ak Oliwer, SP Wojtaszyce/
Arbod Dobra, 12 pkt.
5. Znamierowski Oliwer, ZSP Radowo Ma³e, 15 pkt.
6-7. Roœczak Jakub, SP Resko, 16
pkt.
6-7. Nadzieja Martin, SP Resko, 16
pkt.
Sklasyfikowano 166 osób.
Ch³opcy – klasy V-VI (2002-2001):
1-2. Leszczyñski Robert, SP Resko, 5 pkt.
1-2. Solis Bartosz, SP Runowo
Pom., 5 pkt.
3. Lenkiewicz Micha³, SP Runowo
Pom., 10 pkt.
4. Nadzieja Adrian, ZSP Radowo
Ma³e, 16 pkt.
5. Kubieñ Adam, SP Resko., 36 pkt.
6. Kubot Piotr, ZSP Radowo Ma³e,
37 pkt.
Sklasyfikowano 116 osób.
Punktacja dru¿ynowa
Szkó³ Podstawowych
Dziewczêta:
1. SP2 £obez,
250 pkt.
2. SP Runowo Pom. 318 pkt.
3. SP Dobra, 321 pkt.
4. SP Resko, 373 pkt.
5. ZSP Radowo Ma³e, 393 pkt.
6. SP Starogard, 572 pkt.
7. SP Siedlice, 606 pkt.
SP1 £obez startowa³a w 3 imprezach, SP Wêgorzyno i SP Wojtaszyce w
2 imprezach.
Ch³opcy:
1. SP Runowo Pom., 187 pkt.
2. ZSP Radowo Ma³e 247 pkt.
3. SP Starogard, 343 pkt.

4. SP2 £obez, 353 pkt.
5. SP Resko, 368 pkt.
6. SP1 £obez, 613 pkt.
SP Siedlice startowa³a w 3 imprezach, a SP Dobra, SP Wêgorzyno, SP
Wojtaszyce w 2 imprezach.
Gimnazja - Dziewczêta - klasy I-III
(1998-2000):
1. Sadowska Milena, Gim. Dobra, 4
pkt.
2-3. Popiela Julia, ZSG £obez, 6
pkt.
2-3. Borysiak Kinga, Gim. Dobra, 6
pkt.
4-5. Urbañska Klaudia, ZSG £obez,
11 pkt.
4-5. Ziêba Karolina, Gim. Wêgorzyno, 11 pkt.
6. Mi³ek Emila, Gim. Dobra, 17 pkt.
6. Urban Nikola, ZS Resko, 22 pkt.
Sklasyfikowano 110 osób.
Gimnazja - Ch³opcy – klasy
I-III(2000-1998):
1. Ga³an Kacper, ZSG £obez, 4 pkt.
2. £achañski Marcin, Gim. Wêgorzyno, 7 pkt.
3. Krohn Marcin, Gim. Wêgorzyno,
11 pkt.
4. Mitura Mateusz, ZSP Radowo
Ma³e, 21 pkt.
5. Bodys Jakub, ZS Resko, 22 pkt.
6. W¹ch¹³a Marek, ZS Resko, 23 pkt.
Sklasyfikowano 97 osób.
Punktacja dru¿ynowa
Gimnazjów
Dziewczêta:
1. Gimnazjum Dobra, 40 pkt.
2. ZSG £obez, 58 pkt.
3. Gimnazjum Resko, 60 pkt.
4. Gimnazjum Wêgorzyno, 78 pkt.
5. ZSP Radowo Ma³e 141 pkt.
Ch³opcy:
1. Gimnazjum Wêgorzyno, 30 pkt.
2. Gimnazjum Resko, 53 pkt.
4. ZSG £obez, 58 pkt.
3. ZSP Radowo Ma³e, 92 pkt.
Gimnazjum Dobra startowa³o w 1
imprezie.
Opracowa³ Piotr Kiedrowicz
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VI Festyn Rodzinny
w Szkole Podstawowej
w Resku

(RESKO) Na boisku szkolnym
SP Resko odby³ siê 31 maja br. VI
Festyn Rodzinny.

Hot-spoty w gminie
Wêgorzynie

Pojawili siê na nim goœcie, m. in.
burmistrz Reska, liczni sponsorzy,
mieszkañcy miasta i okolic. Bohaterami dnia by³y oczywiœcie dzieci, w
zwi¹zku z przypadaj¹cym 1 czerwca
Dniem Dziecka. W tym dniu przygotowano wiele atrakcji w³aœnie dla
najm³odszych, wœród nich: konkursy z nagrodami, gokarty, loteria fantowa, dmuchany zamek, pokazy
stra¿ackie, rodzinne mecze sportowe itd. Dla doros³ych równie¿ nie
brakowa³o rozrywki: zawody strzeleckie, mo¿liwoœæ zakupienia sadzonek iglaków, dobrze zaopatrzona kawiarenka z ciastami , kaw¹ i herbat¹.
Na scenie prezentowali siê m³odzi ar-

tyœci - uczniowie szkó³ z Reska i
£osoœnicy, oklaskiwani przez - wype³nion¹ po brzegi - widowniê. W
przerwach miêdzy wystêpami trwa³a
licytacja. W budynku szko³y odbywa³y siê lekcje otwarte nauczania
zintegrowanego i j. angielskiego dla
przysz³ych pierwszoklasistów.
Dobra zabawa, niezapomniane
wra¿enia, s³odki poczêstunek, mile
spêdzone chwile z najbli¿szymi, tak
mo¿na by podsumowaæ rodzinny
festyn, w przygotowanie którego
zaanga¿owani byli wszyscy pracownicy SP Resko. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli finansowo nasz¹ szko³ê, zw³aszcza sponsorom. Na szczególne uznanie zas³uguje g³ówna organizatorka p. Bo¿ena Brzozowska, która koordynowa³a przebieg imprezy.
(szk)

Wyniki kolejnego plebiscytu zostan¹
opublikowane w nastêpnym numerze.

(WÊGORZYNO) 6 czerwca br. odby³o siê oficjalne uruchomienie bezp³atnego internetu w gminie
Wêgorzyno, czyli œwiat³owodów. Pierwszego logowania dokona³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie, które odnalaz³y sieæ: WiFi Wegorzyno UM
i po wpisaniu w nazwie u¿ytkownika litery: a,po³¹czy³y siê z internetem. Ponadto dzia³a tak¿e sieæ:
WiFi Wegorzyno Szko³a, WiFi Ginawa.
Z koñcem tygodnia uruchomione zostan¹ pozosta³e
sieci. Z czasem pojawi siê nazwa u¿ytkownika oraz has³o, bêdzie to równie¿ podane do ogólnej wiadomoœci
mieszkañców gminy.
Odleg³oœæ bez przeszkód to ok. 300 m. Prêdkoœæ:
0.512Mb/s - œci¹ganie/ 0,128 Mb/s - wysy³anie.
W wyniku realizacji inwestycji, powsta³o 62,17 km
sieci szerokopasmowej oraz 20 szt. punktów bezprzewodowego dostepu do Internetu. Projekt zrealizowano
w miescowoœciach: Mieszewo, Zwierzynek, Mielno,
Trzebawie, Chwarstno, Cieszyno, Sielsko, Runowo,
Kraœnik, K¹kolewice, Przytoñ, Po³chowo, Rogówko,
BrzeŸniak, Ginawa, Runowo Pom. i Wêgorzyno. (o)
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pozytywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)
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