Kolejna awaria wodoci¹gu

Za tydzieñ
ostatni numer
Tygodnika
£obeskiego
W zwi¹zku z tym, ¿e podj¹³em
decyzjê o zaprzestaniu wydawania
Tygodnika £obeskiego, za tydzieñ
uka¿e siê ostatni numer czsopisma.
Wszelkie sprawy „gazetowe” i redakcyjne mo¿na za³atwiaæ do poniedzia³ku, 23 marca 2015 roku.
Kazimierz Rynkiewicz
Wydawca
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Potrzebny by³ a¿ drugi konkurs

Pawe³ Bot zatrudniony
w starostwie
(£OBEZ) Wczoraj starosta
Pawe³ Marek podpisa³ wynik konkursu, jaki odby³ siê w starostwie
na stanowisko inspektora do spraw
funduszy europejskich oraz krajowych programów wsparcia. Na to
stanowisko zosta³ zatrudniony
Pawe³ Bot z Wêgorzyna.

£obza. Jednak ¯ukowski przepad³ w
rozmowach kwalifikacyjnych, gdy¿
przes³uchuj¹cy go uznali, ¿e „posiadane przez kandydata doœwiadczenie zawodowe nie daje gwarancji nale¿ytego wykonywania powierzonych obowi¹zków w zakresie jaki jest
zaplanowany dla ww. stanowiska”.

Przypomnijmy, ¿e konkurs odby³
siê ju¿ po raz drugi. Za pierwszym
razem, w styczniu, Pawe³ Bot nie
przeszed³ „eliminacji”, gdy¿ spoœród
trzech kandydatów najlepiej w testach wypad³ Rafa³ ¯ukowski z

Drugi konkurs og³oszono w lutym. W wyniku „wstêpnejselekcji”
do konkursu zakwalifikowano trzy
osoby: Paw³a Bota z Wêgorzyna,
Agnieszkê Tymoszczuk z £obza i
Mateusza Minkiewicza z Kalisza

Pomorskiego. Ostatecznie wybrano
Paw³a Bota. Okaza³o siê, ¿e to on
posiada doœwiadczenie zawodowe,
które gwarantuje nale¿yte wykonywanie obowi¹zków w zakresie itd.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e Pawe³
Bot w ostatnich wyborach startowa³
do Rady Powiatu z PSL, ale nie uzyska³ mandatu. Gdy w 2006 r. Gra¿yna
Karpowicz zosta³a burmistrzem
Wêgorzyna, zatrudni³a go w urzêdzie jako inspektora. W ostatnich
wyborach bra³ aktywny udzia³ w
kampanii wyborczej Gra¿yny Karpowicz, obecnej wicestarosty. KAR

Komisariat w
Resku?
(POWIAT-RESKO). Trwaj¹
prace przygotowawcze do utworzenia w tym mieœcie komisariatu. Ma
to usprawniæ dzia³ania policji w terenie. W sk³ad komisariatu mieliby wchodziæ policjanci z Reska,
Dobrej i Radowa Ma³ego.

Ruszy³a runda
wiosenna ligi
pi³karskiej

Co
S¹ chêtni na zagospodarowanie szko³y
sta³o siê
z nasz¹
pi³k¹
no¿n¹?
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£obeska Baba Wielkanocna rozrasta siê jak na dro¿d¿ach

Œpiew gard³owy w £obzie
(£OBEZ) £obeska Baba Wielkanocna rozrasta siê do takich granic, jak festiwal Orkiestr Dêtych.
W tym roku ma wymiar miêdzynarodowy, bowiem po³¹czona jest z
konferencj¹ miêdzynarodow¹ w
£obzie.
- W tym roku postanowiliœmy
wraz z prof. Bogdanem Mat³awskim,
¿e bardziej poœwiêcimy siê folklorowi, ze wzglêdu na to £obeska Baba
Wielkanocna coraz bardziej nam siê
rozrasta - jak na dro¿d¿ach. W tym
roku korzystamy z ubieg³orocznych
doœwiadczeñ. Nasi partnerzy równie¿ zajmuj¹ siê muzyk¹ ludow¹. Po
stronie wschodniej jest to bardzo
dobrze przyjmowane - tam nie zapomniano o tañcach ludowych. Szko³y
muzyczne prowadz¹ nabór i ucz¹
narodowych tañców, gry na ludowych instrumentach, s¹ osobne klasy dotycz¹ce nauki gry na instrumentach ludowych. Taki temat zaproponowa³ prof. B. Mat³awski „Tradycyjne instrumenty ludowe w
kulturze Europy XXI wieku”. Troszeczkê ten temat „wyœlizn¹³ siê”
nam poza konferencjê, gdy¿ bêd¹
prelegenci równie¿ z Azji. Rozros³o
siê nam to poprzez kontakty z Bia³oruskim Pañstwowym Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Miñsku. Dziêki niemu bêdziemy mieli przygotowany wyk³ad ze strony Chin. Przypomnê, ¿e w paŸdzierniku ubieg³ego
roku byliœmy z prof. B. Mat³awskim
na Miêdzynarodowym Forum Muzycznym w Rydze, u naszego kolegi
prof. Jonisa Kurisa, który uczestniczy³ u nas na konferencji w £obzie.
Tam poznaliœmy z kolei przesympatycznego Timura, mieszkaj¹cego w
Republice Tuwa. Republika Tuwa
graniczy z Mongoli¹ i z Chinami. Timur Dyktyk przyje¿d¿a ze swoim
koleg¹ Opuylaa Artysh, który wykonuje œpiew gard³owy. Jest to ewenement, bêdzie to niesamowite wydarzenie. Timur Dyktyk bêdzie mia³
swoje wyst¹pienie na konferencji
naukowej. W konferencji naukowej
weŸmie udzia³ równie¿ prof. Olek
Lebiedziñski z Moskwy. Wybiera siê
do nas równie¿ prof. Aleksander
Karotiejew z Miñska, prof. Igor Manguszew równie¿ z Bia³orusi, doc.
Józef Ratajczak z Antwerpii. S¹ równie¿ prelegenci, którzy do nas nie
przyjad¹, ale s¹ materia³y zebrane z
Mo³dawii, Petersburga, przygotowuj¹ siê jeszcze publikacje z Chorwacji z Serbii i Hiszpanii – zapowiedzia³ Dariusz Ledzion, dyrektor
£obeskiego Domu Kultury.
Jako ¿e £obeska Baba Wielkanocna ma tradycjê jarmarku, wobec

tego czêœæ wystêpów bêdzie na scenie pod go³ym niebem.
Œpiew gard³owy
W Polsce niezwykle rzadko mo¿na us³yszeæ na ¿ywo wykonanie
tego orientalnego ju¿ œpiewu. Znany on by³ i wykonywany przez naszych prapraprzodków. To, ¿e u nas
przeszed³ do historii, nie oznacza, ¿e
mamy do czynienia ze œpiewem prostym w wykonaniu i nie warto poœwiêciæ mu ani chwili. Wrêcz przeciwnie. Ka¿dy kto go s³ysza³, podda³
siê zapewne urokowi i g³êbi.
Œpiew gard³owy nie jest jednolity, posiada wiele odmian od basowego przypominaj¹cego œpiew liturgiczny do przywo³uj¹cego na myœl
brzmienie fletu chiñskiego. To muzyka pradawna, dialog przyrody zawarty w dŸwiêkach wydobywanych
z ust pieœniarza, tworz¹c naturalne
piêkno. Przetrwa³a m.in. w Republice Tuwa i dziêki temu mamy okazjê
us³yszeæ j¹ na ¿ywo ju¿ niebawem,
bo w ostatni weekend marca w wykonaniu Opuylai Artysh’a.
Koœció³ i Filharmonia
Szczeciñska
Jako ¿e baza kulturalna w £obzie
jest skromna, tote¿ czêœæ koncertów
odbêdzie siê w sobotê od godz.
12.00 w Filharmonii w Szczecinie
dziêki goœcinnoœci dyr. Doroty Serwy. Dla ³obeskich goœci udostêpniona bêdzie Sala Kameralna oraz
hol. Dojazd we w³asnym zakresie.
Koncert bêdzie biletowany, cena biletu to zaledwie 10 z³, a miejsc tylko
200. W Filharmonii wyst¹pi¹ m.in.:
zespo³y z Bia³orusi, Ukrainy, grupa z
Wiek. £¹cznie reprezentanci piêciu
pañstw – szeœæ zespo³ów z Bia³orusi, bandurzyœci ze szko³y z Lwowa,
solista z Tuwy, solista z Belgii.

- Nie zapominajmy o tym, ¿e przyje¿d¿aj¹ zespo³y
pieœni i tañca z Polski i najlepsze zespo³y z województwa zachodniopomorskiego, które
równie¿ bior¹ udzia³
w koncercie w Filharmonii w Szczecinie. Jest to wszystko bardzo mocno
spiête i ciasne. W
niedzielê odbêdzie
siê koncert w koœciele. Jest to najwiêksze wydarzenie w regionie i jedno z najwa¿niejszych w Polsce –
zapowiedzia³ dyrektor Ledzion.
Konferencja pocz¹tkiem
Pi¹tkowa i niedzielna konferencja, która bêdzie mia³a miejsce w Urzêdzie Miejskim w £obzie, otwarta jest
dla wszystkich.
- Gdyby nam to wysz³o i utrzymalibyœmy wspó³pracê z Filharmoni¹ w
Szczecinie, to przy przysz³orocznym
Festiwalu Orkiestr Dêtych i Big Bendów, XX ju¿ z kolei, chcielibyœmy
równie¿ organizowaæ konferencjê
naukow¹. Przygotowujemy siê do
tego i chcemy zaprosiæ organizatorów najwiêkszych festiwali w Europie, a mo¿e i na œwiecie. Pragniemy
po³¹czyæ wszystkie klimaty w jedn¹
ca³oœæ - Polska jako federacja orkiestr. Powstaje stowarzyszenie pod
t¹ nazw¹: Polska Federacja Orkiestr,
która ma zjednoczyæ w ca³oœæ ruch
muzyczny orkiestr dêtych w Polsce.
Myœlê, ¿e ta Federacja zaistnieje w
nastêpnym roku i w jakiœ sposób

wp³ynie na kontakty, które wszyscy
mamy – doda³ dyrektor £DK.
W zwi¹zku z tym, ¿e impreza jest
kosztowna, £obeski Dom Kultury
zwraca siê do mieszkañców z proœb¹
o wsparcie finansowe. Ka¿dy grosz
pomo¿e w organizacji.
MM
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So³tysi docenieni

Maria Pokomeda
kuratorem
(£OBEZ). Pani Maria Pokomeda zosta³a
zaakceptowana przez
s¹d na kuratora w Klubie Œwiatowid.
Przypominamy, ¿e
zadaniem kuratora jest
jedynie doprowadzenie
do walnego i wyboru nowych w³adz w stowarzyszeniu.
MM

(WÊGORZYNO). Dzieñ So³tysa, 11 marca, by³ obchodzony w tej
gminie bardzo uroczyœcie.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska podziêkowa³a ka¿demu

so³tysowi za pracê na korzyœæ swoich miejscowoœci.
By³o to równie¿ swego rodzaju
po¿egnanie, albowiem to czas przedwyborczy dla so³tysów.
op foto: UM Wêgorzyno

Powiatowa Rada Sportu
w nowej kadencji
(£OBEZ-powiat). Zarz¹d Powiatu £obeskiego powo³a³ nowy
sk³ad Powiatowej Rady Sportu na
kolejn¹ kadencjê.
W sk³ad rady weszli: Zdzis³aw
Urbañski – gmina £obez, £ukasz
Nowacki – gmina Wêgorzyno, Janusz £ukomski – gmina Dobra, Jan
Michalczyszyn – gmina Resko, Miros³aw Budzyñski – gmina Radowo
Ma³e, Wies³aw Ma³y – pracownik
Starostwa Powiatowego w £obzie,
Ryszard Sola – radny Rady Powiatu
w £obzie, Mariusz W³odarz UKS
„Sp³yw” przy Zespole Szkó³ w

£obzie, Zdzis³aw Bogdanowicz reprezentuj¹cy Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy, Jerzy Rakocy –
TKKF B³yskawica z £obza, Józef
Lewandowski – LKS Radowia Radowo Ma³e, Rafa³ Szyliñski - MKS
Olimp £obez, Piotr Kiedrowicz –
Ludowy £obeski Klub Biegacza
Trucht, Janusz Skrobiñski – Powiatowe Zrzeszenie LZS, Sebastian
Czapiewski – LKS Sarmata Dobra,
Marcin Mielcarek LKS Mewa Resko, Adrian Ma³y – UKS Mini Gier w
Radowie Ma³ym i Krzysztof GwóŸdŸ
– LKS Sparta Wêgorzyno.
op

Sprzedam dzia³kê z budynkiem
Dzia³ka uzbrojona - 15 arów z budynkiem gospodarczym (178
mkw.), dawna stajnia, z ramp¹, przy
ul. Rolnej 18 B w £obzie. Mo¿liwoœæ
podzielenia dzia³ki na dwie odrêbne. Cena 150 tys. z³ (do negocjacji).
Tel. 749-980-851.

Violetta Plenzler-Ciebiera
ponownie dyrektorem
(£OBEZ). 11 marca zarz¹d powiatu ³obeskiego podj¹³ decyzjê o
ponownym powierzeniu stanowiska
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie pani
Violetcie Plenzler-Ciebierze na
okres piêciu lat.
Do zadañ poradni nale¿y m.in.:
diagnozowanie poziomu rozwoju,
potrzeb i mo¿liwoœci oraz zaburzeñ
rozwojowych i zachowañ dysfunkcyjnych dzieci i m³odzie¿y, prowadzenie terapii dzieci i m³odzie¿y, a
tak¿e pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu in-

dywidualnych predyspozycji i
uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y.
W ubieg³ym roku pracownicy
poradni zdiagnozowali 787 uczniów
z powiatu, przeprowadzili 827 badañ, w tym 448 psychologicznych i
389 pedagogicznych. Wydano 151
orzeczeñ do kszta³cenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz
indywidualnego obowi¹zkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, 85 orzeczeñ do kszta³cenia specjalnego, 61 orzeczeñ do nauczania indywidualnego i 5 o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
op

Wybior¹ Radê Osiedla
(WÊGORZYNO) Dzisiaj o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej

Sprzedam ZAJAZD
GASTRONOMICZNY
i SKLEP
z pozwoleniem na rozbudowê
przy drodze krajowej nr 20
w WIEWIECKU

Tel. 513-975-125

Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie rozpoczn¹ siê wybory do Rady Osiedla.
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Komisariat w Resku?
(POWIAT-RESKO). Trwaj¹
prace przygotowawcze do utworzenia w tym mieœcie komisariatu. Ma
to usprawniæ dzia³ania policji w terenie. W sk³ad komisariatu mieliby wchodziæ policjanci z Reska,
Dobrej i Radowa Ma³ego.
Komendanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie ca³y czas pracuj¹ nad polepszeniem efektywnoœci pracy i czasu reakcji policjantów.
Aby jednak jednostka organizacyjna mog³a byæ wydolna, musi liczyæ
co najmniej dziesiêciu policjantów.
Tych kryteriów posterunki ani z
Dobrej, ani z Reska nie spe³niaj¹. W
Dobrej jest etatowo oœmiu policjantów, natomiast w Resku – dziewiêciu. Sytuacja staje siê jeszcze bardziej niekomfortowa, gdy policjant
jest na zwolnieniu albo w szkole
policyjnej. Taka sytuacja mia³a miejsce przyk³adowo w lipcu ubieg³ego
roku w Resku. Wówczas na posterunku pozosta³o piêciu policjantów,
³¹cznie z kierownikiem, przy takich
samych zadaniach, w tym interwencjach, zabezpieczeniach imprez masowych itd.
- Podjêliœmy decyzjê, ¿e spróbujemy coœ zmieniæ i wzmocniæ zespó³
dy¿urnych. Jednoczeœnie przysz³y
polecenia z Komendy G³ównej Policji, aby na dy¿urce by³o zawsze
dwóch policjantów. Zwi¹zane to jest
z czasem interwencji. Czasami s¹ takie sytuacje, ¿e policjant rozmawia
przez jeden telefon i jednoczeœnie
dzwoni drugi z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Tym samym policjant nie mo¿e go w

danej chwili odebraæ. Codziennie
jest to monitorowane i w razie takich
sytuacji – wyjaœniane. Aby jednak
nie dochodzi³o do takich sytuacji,
musi byæ dwóch policjantów na
dy¿urce. Zastêpca dy¿urnego jest
te¿ czêsto profosem, czyli pilnuje
pomieszczeñ dla zatrzymanych.
Przy tym wszystkim nie mamy
zwiêkszonych etatów i musimy w
ramach 80. etatów tak zorganizowaæ
pracê, aby komenda lepiej funkcjonowa³a. Po kilku latach obserwacji
doszliœmy do wniosku, ¿e wrócilibyœmy do idei komisariatu w Resku –
powiedzia³ Komendant Powiatowy
Policji w £obzie insp. mgr Jacek
Dobrek.
To wszystko jest jednak na etapie uzgodnieñ. Komendant Dobrek
skierowa³ wniosek do Komendanta
Wojewódzkiego. Po zatwierdzeniu
zostanie przes³any do Komendy
G³ównej Policji i dopiero, gdy tam
wniosek zostanie zatwierdzony, reorganizacja bêdzie mog³a zostaæ
wdro¿ona w ¿ycie.
- Z³o¿y³em oficjalny wniosek o
stworzenie komisariatu w Resku w
sk³adzie 16. osób, w tym komendant
komisariatu. Budynek w Dobrej nadal pozostawa³by do dyspozycji
policjantów. Jedyn¹ zmian¹ jest likwidacja etatu kierownika. Dotychczasowy kierownik mia³by przejœæ na
dy¿urkê do £obza. W Dobrej zostanie siedmiu policjantów. W Radowie
Ma³ym mamy punkt w siedzibie
Urzêdu Gminy, w którym pracuje
dwóch policjantów i tak zostanie. W
Resku nadal bêdzie pracowa³o dziewiêciu policjantów. Po reorganiza-

W obiektach u¿ytecznoœci publicznej w gminie Resko

Choszczno wybuduje
pompy ciep³a
(RESKO). W poniedzia³ek burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski podpisa³ umowê z firm¹ z
Choszczna, która wygra³a przetarg na budowê pomp ciep³a w obiektach u¿ytecznoœci publicznej w
gminie Resko.
W przetargu na to zadanie wystartowa³o osiem firm, w tym cztery
oferty zosta³y odrzucone. Wybrano
ofertê firmy z Choszczna, która zobowi¹za³a siê, ¿e wykonana zadanie
za kwotê 1,7 miliona z³. W uzasadnieniu do wyboru czytamy: „Cena oferty nie przekracza kwoty, któr¹ zamawiaj¹cy przeznaczy³ na sfinansowanie zadania”.

Kryterium oceny by³a cena w wysokoœci 90 proc. oraz okres gwarancji i rêkojmi za wady - 10 proc.
Samo zadanie polega na budowie pomp ciep³a na obiektach wraz z
towarzysz¹c¹ armatur¹ i sterowaniem oraz szczytowymi Ÿród³ami
energii w postaci ogrzewaczy elektrycznych i kot³ów gazowych w
obiektach u¿ytecznoœci publicznej
w: budynku Szko³y Podstawowej w
£osoœnicy, w budynku Przedszkola
Miejskiego w Resku, budynku Liceum przy Zespole Szkó³ w Resku, w
budynku œwietlicy wiejskiej w Gardzinie, w budynku œwietlicy wiejskiej w
£ugowinie oraz w budynku œwietlicy
wiejskiej w Komorowie.
MM

cji, o ile zostanie zatwierdzona w
Komendzie G³ównej Policji, szef komisariatu w Resku bêdzie mia³ pod
sob¹ piêtnastu ludzi i w zale¿noœci
od zdarzeñ i od potrzeb odpowiednio nimi pokieruje. Nie jest to ¿adna

likwidacja, tylko reorganizacja, maj¹ca s³u¿yæ lepszej dyslokacji s³u¿b.
Chcemy jedynie dostosowaæ nasze
struktury do bie¿¹cych potrzeb –
doda³ Komendant Powiatowy Policji w £obzie insp. mgr Jacek Dobrek.

PROGRAM DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
„AKTYWNY SAMORZ¥D” 2015 ROK
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie uprzejmie informuje,
¿e Powiat £obeski realizuje pilota¿owy program
„AKTYWNY SAMORZ¥D” finansowany ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wnioski wraz z wk³adkami i za³¹cznikami dostêpne s¹ w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bema 27, 73 - 150
£obez oraz na stronie internetowej: www.pcpr.lobez.ibip.pl
Ponadto szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Bli¿szych informacji na temat programu mo¿na uzyskaæ w siedzibie PCPR lub
telefonicznie pod numerem 91 39 768 41
Termin sk³adania wniosków:
MODU£ I: od 12 marca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.
MODU£ II: od 12 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. (dotyczy roku akademickiego 2014/2015 ) i od 01 wrzeœnia 2015 do 30 wrzeœnia 2015 (dotyczy roku
akademickiego 2015/2016).
PROGRAM OBEJMUJE NASTÊPUJ¥CE OBSZARY WSPARCIA:
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Co dalej
z dworcem?
(£OBEZ). Zagospodarowanie
poczekalni na dworcu jest o tyle
trudne, ¿e s¹ ró¿nego rodzaju spó³ki. Koleje Regionalne, które podlegaj¹ pod Marsza³ka, finansowa³y
ajenta, który by³ w budynku drugiej spó³ki. Cena wynajmu dla Kolei Regionalnych by³a zbyt wysoka
i zastanawiaj¹ siê nad tym, czy w
ogóle bêd¹ rozmawia³y o dalszym
wynajmowaniu tego pomieszczenia.
- Umówiliœmy siê na rozmowy
dotycz¹ce mo¿liwoœci wynajêcia lokalu, aby mo¿na tam by³o umiejscowiæ kasjerów czy ajenta sprzedaj¹cego bilety. Nie unikamy tematu.
Du¿y problem jest te¿ z terenami
poza dworcem. Obecnie wygl¹da
paskudnie. Chcielibyœmy go jakoœ

Te maj¹ w pierwszym rzêdzie zostaæ przeanalizowane w Starostwie
Powiatowym w £obzie, a nastêpnie

oferenci przedstawi¹ swoje propozycje ustnie przed Rad¹ Gminy. Dotychczas
zagospodarowaniem
obiektu po by³ej szkole zainteresowani s¹: Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem w
Resku prowadz¹ce szko³ê w Radowie Ma³ym oraz Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym Radoœæ z ¯ycia z Gudowa. MM

Wybory rozpoczête
(RADOWO MA£E). W poniedzia³ek rozpoczê³y siê wybory so³eckie od najwiêkszych miejscowoœci w gminie: Radowa Ma³ego i Radowa Wielkiego.
We wszystkich wyborach so³eckich weŸmie udzia³ wójt gminy Rado-

Kolejna awaria
wodoci¹gu

oczyœciæ. Niestety jest to wizytówka
naszego miasta. Rozwa¿aliœmy temat, aby stworzyæ na stacji centrum
informacji turystycznej w tej czêœci,
w której by³ kiedyœ bar. Mo¿e wejdzie te¿ w grê taka sytuacja, by po³¹czyæ PKS z PKP.
Takie rozmowy by³y wczeœniej
prowadzone i wszêdzie chodzi o
cenê, któr¹ trzeba zap³aciæ PKP. St¹d
siê te¿ bior¹ siê problemy.
Gdy ju¿ bêdziemy znaæ cenê za
wynajem, bêdziemy rozmawiaæ z
Rad¹ Miejsk¹ o kwestii dofinansowania wynajêcia lokalu pod k¹tem
kasy. Ajent, czyli osoba do prowadzenia kasy jest, jeœli chodzi o przewozy regionalne – powiedzia³ burmistrz £obza Piotr Æwik³a podczas
spotkania z mieszkañcami.
MM

S¹ chêtni
na zagospodarowanie
szko³y

(SIEDLICE). Zagospodarowanie szko³y w Siedlicach dla wójta
gminy jest jednym z priorytetów,
tym bardziej, ¿e obecnie obiekt
stoi pusty. Urz¹d Gminy w Radowie
Ma³ym czeka na oferty do koñca
marca.
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wo Ma³e Wies³aw Lorent, jego zastêpczyni Edyta Podgórska oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Dawid
Adamski. Wybory soleckie maj¹ byæ
okazj¹ do wymiany zdañ oraz przedstawienia oczekiwañ mieszkañców
wobec nowych w³adz gminnych. MM

(RESKO) Kolejna awaria wodoci¹gu sparali¿owa³a czêœæ miasta.
Tradycyjnie ju¿ pêk³a rura w ul.
Wojska Polskiego, tym razem jednak na wysokoœci Urzêdu Miejskiego. Stare ¿eliwne rury po³o¿one niezgodnie ze sztuka budowlan¹
co jakiœ czas daj¹ znaæ o sobie. Jedynym wyjœciem z sytuacji jest ich
wymiana. Ta, jak siê dowiedzieliœmy, jest w planach Spó³ki Wodoci¹gi i Kanalizacje.
Do awarii dosz³o w niedzielê oko³o godz. 19.00, w poniedzia³ek oko³o
po³udnia sytuacja zosta³a opanowana. Bez wody pozostawali mieszkañcy przy ulicach Wojska Polskiego,
Koœciuszki i 1 Maja. W zwi¹zku z planowan¹ wymian¹ sieci wodoci¹gowej Zarz¹d Dróg Wojewódzkich powstrzymuje siê z wymian¹ nawierzchni.
Jak siê dowiedzieliœmy, plany
wymiany sieci wodoci¹gowej nie
obejmuj¹ czêœci do wysokoœci szko³y podstawowej. W tej czêœci dosz³o
do awarii pierwszy raz od przynajmniej 12 lat. Wodoci¹g budowany
by³ prawdopodobnie jeszcze w latach 70. O ile same rury s¹ zdrowe, o
tyle problem jest z samymi kielichami. Pod wiêkszoœci z nich ówczeœni

robotnicy popodk³adali kamienie
albo pustaki, które uniemo¿liwiaj¹
prawid³ow¹ pracê i powoduj¹, przy
wzmo¿onym ruchu, pêkniêcia. To
g³ówny powód czêstych awarii na
drugim odcinku ul. Wojska Polskiego – od szko³y do torów. Wymiana
sieci wodoci¹gowej na tym odcinku
jest konieczna, bowiem póki do niej
nie dojdzie, Zarz¹d Dróg Wojewódzkich nie bêdzie rozmawia³ o wymianie nawierzchni drogi.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e jeszcze w tym roku Spó³ce
uda siê wykonaæ projekt, a gdy zostan¹ ju¿ uwolnione œrodki europejskie WiK z³o¿y wniosek o dofinansowanie. Znaj¹c realia, bêdzie bardzo dobrze, jeœli spó³ce uda siê pozyskaæ œrodki na to zadanie ju¿ w
roku przysz³ym. Nie jest to ³atwe
zwa¿ywszy, ¿e obecnie spó³ka realizuje inne zadanie - budowê kanalizacji sanitarnej dla miasta Reska w
po³owie finansowanej ze œrodków
w³asnych (kredytów) a w po³owie z
dofinansowania. Siedmiomilionowa
inwestycja w znaczny sposób obci¹¿a niewielk¹ spó³kê. Nie przeszkodzi to jednak w ubieganiu siê o dofinansowanie, tym bardziej, ¿e wymiana sieci wodoci¹gowej na newralgicznym odcinku jest niezbêdna. M

Katowice zamontuj¹
ogniwa
(RESKO). Ogniwa fotowoltaiczne na budynkach u¿ytecznoœci publicznej zamontuje firma z Katowic.
Za swoj¹ us³ugê zaproponowa³a

kwotê w wysokoœci niemal 12,8 tys.
z³. Najwy¿sz¹ cenê, spoœród trzech
zainteresowanych poda³a firma z
Wielkiej Nieszawki – prawie 19,7 tys.
z³otych.
op
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Remontu
dachu na razie
nie bêdzie
(RESKO). Gmina Resko uniewa¿ni³a przetarg na modernizacjê
dachu budynku zaplecza stadionu
miejskiego w Resku.
Wprawdzie na ofertê odpowiedzia³y cztery firmy, jednak zaoferowane przez nich ceny przekracza³y
wielkoœæ œrodków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Najni¿sza oferta wynosi³a 70,5
tys. z³ i zosta³a z³o¿ona przez firmê z
Gniezna, najwy¿sz¹ ofertê z³o¿y³a
firma z Grzybowa, która zaproponowa³a cenê 127 tys. z³. Zak³ad Us³ug
Budowlanych i Komunalnych z Reska zaoferowa³, ¿e wykona to zadanie za nieca³e 90 tys. z³.
op

CMYK

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 17.03.2015 r.
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Zadeklarowali
wspó³pracê

Eliminacje powiatowe
konkursów
recytatorskich

(£OBEZ). Starostwo w £obzie
nie pró¿nuje i co jakiœ czas odbywaj¹ siê robocze spotkania z przedstawicielami ró¿nych dziedzin
¿ycia. W konsekwencji maj¹ one
doprowadziæ wspó³pracy, na bazie
której bêdzie mo¿na rozpocz¹æ
dzia³ania maj¹ce na celu rozwój
ca³ego powiatu. Tym razem wicestarosta Gra¿yna Karpowicz zaprosi³a
do siebie nadleœniczych nadleœnictw, które swoim zasiêgiem
obejmuj¹ powiat ³obeski.

(POWIAT-£obez). 10 marca
2015 r. w £obeskim Domu Kultury
odby³y siê eliminacje powiatowe
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

12 marca w Starostwie w £obzie
uczestniczyli: wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz, nadleœniczy Nadleœnictwa £obez Wies³aw Rymszewicz,
nadleœniczy Nadleœnictwa Dobrzany Kazimierz Paw³owski, nadleœniczy Nadleœnictwa Nowogard Tadeusz Piotrowski, w zastêpstwie nadleœniczego Nadleœnictwa Resko,
specjalista ds. ochrony lasu Ewa
Simonowicz-WoŸniewicz oraz dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska starostwa w £obzie Katarzyna
Trzciñska-Olchowik.

W trakcie spotkania omówiono
elementy wspó³pracy pomiêdzy powiatem a nadleœnictwami w tym aktualizacjê obowi¹zuj¹cych porozumieñ pomiêdzy Starost¹ £obeskim i
nadleœniczymi, w zakresie prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowi¹cymi w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
Kolejnym punktem by³o omówienie planowanej budowy miêdzygminnego schroniska dla zwierz¹t z azylem dla zwierz¹t dzikich wraz
z propozycj¹ przyst¹pienia nadleœniczych do Spo³ecznego Komitetu
Budowy Schroniska dla Zwierz¹t.
Zosta³a równie¿ poruszona problematyka dotycz¹ca postêpowania
z pad³ymi dzikimi zwierzêtami i opracowanie wspólnego komunikatu w
tym zakresie.
Przedstawiciele Lasów Pañstwowych zasygnalizowali problematykê dróg dojazdowych do gruntów
leœnych.
Rezultatem pierwszego spotkania by³a deklaracja udanej wspó³pracy.
op

Jury w sk³adzie: Karina Krzywicka (przew.), Sabina Bil, Barbara Radzikowska i Anna Magdalan wys³ucha³o 32 wykonawców indywidualnych. Przyzna³o tytu³y laureata oraz
wyró¿nienia osobom:

Ma³y Konkurs Recytatorski –
eliminacje powiatowe:
Laureaci: Julia Skrzypa, Dominik
Marchewka, Gabriela Prygiel.
Wyró¿nienia: Hanna Piesiakowska, Miko³aj Wójcik, Maja Mazur,
Natalia Kopryna, Maciej Prygiel.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe:
Laureaci: El¿bieta Olek, Julia Poniewiera.
Poezja Œpiewana: laureatka: Patrycja Jaremko.
(sp)
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Wieczorek
patriotyczny
w SP Resko

tygodnik ³obeski 17.03.2015 r.

Dzieñ Kobiet
w Zespole Szkó³
w Resku

Dzisiaj dzieñ piêkny, uroczysty!
Taki dzieñ raz siê w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryœnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspania³e, wielkie Œwiêto,
wiêc œpiesz¹ ch³opcy i panowie
z bukietem ¿yczeñ w barwach kwiatów Uœmiechn¹æ siê do Wszystkich Kobiet.
(Œwiêto Kobiet, Ryszard Przymus)
W Szkole Podstawowej w Resku, 10 marca wspominaliœmy 70.
rocznicê wyzwolenia miasta.
Nauczycielki zespo³u humanistycznego w sk³adzie: Joanna Knap,
Beata Madej, Anna Bartkowiak i
Anna Miszczyszyn zadba³y o mi³¹
atmosferê i odpowiedni¹ oprawê tej
- jak¿e znacz¹cej dla reskowiaków uroczystoœci. W interesuj¹cy i przystêpny sposób przedstawi³y fragment historii. W gronie zaproszo-

nych uczniów i nauczycieli czytano
poezjê znanych twórców, m. in. satyryka Jana Pietrzaka, a tak¿e œpiewano pieœni o tematyce narodowowyzwoleñczej. Tradycyjnie, oprócz
s³owa i muzyki, pojawi³y siê tak¿e
plastyczne interpretacje, mianowicie konkurs na projekt pomnika upamiêtniaj¹cego wydarzenia marca
1945r. Najciekawsze prace zosta³y
nagrodzone.
Justyna Walczykiewicz

8 marca obchodzony jest Dzieñ Kobiet. W tym roku data ta wypad³a w
niedzielê, wiêc w Zespole Szkó³ w Resku to œwiêto zosta³o uczczone 9
marca.
Z tej okazji z inicjatywy samorz¹du uczniowskiego ch³opcy przygotowali
dla swoich kole¿anek s³odk¹ niespodziankê, przepyszne ciasta, które upiekli
sami lub z niewielk¹ pomoc¹ swoich kochanych mam.
Dziewczêta zosta³y zaproszone na jednej z lekcji do szkolnej œwietlicy,
gdzie czeka³y na nie sto³y uginaj¹ce siê pod ciê¿arem przepysznych wypieków.
S³odki poczêstunek sprawi³ dziewczêtom du¿¹ przyjemnoœæ. Ch³opcy te¿
na pewno poczuli siê dumni, ¿e w tak mi³y sposób uczcili œwiêto swoich
kole¿anek.
AG

Przyst¹piliœmy do konkursu „Pangea”
Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim przyst¹pili
3.03.2015 r. do pierwszego etapu
Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”.
Konkurs przeprowadzany jest w
Niemczech, Polsce, Belgii, Danii,
Portugalii, Francji, Irlandii, W³oszech, Litwie, Austrii, Szwecji,
Szwajcarii, S³owacji, S³owenii, Hiszpanii, Czechach i na Wêgrzech.
Cele konkursu to popularyzacja
wœród uczniów wiedzy matematycznej i rozwijanie zainteresowañ.

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o 22
uczniów w trzech kategoriach wiekowych klas IV, V i VI. Ka¿dy uczeñ
mia³ do rozwi¹zania 15 zadañ zamkniêtych, a nastêpnie zakodowanie odpowiedzi na specjalnej karcie.
Do fina³owego etapu konkursu
zostanie zakwalifikowanych 150 najlepszych osób w ka¿dej kategorii.
Fina³ odbêdzie siê 17 kwietnia 2015 r.
w Warszawie i we Wroc³awiu.
Wszystkim uczniom ¿yczê sukcesów oraz satysfakcji z udzia³u w
konkursie.
Irena Paraszczak
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Spotkanie z poezj¹ ¿ywego s³owa
uczniów SP nr 1 w £obzie
„Talent jest jak kawa³ek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartoœæ wielk¹ mu nada”
(Stanis³aw Staszic)
(£OBEZ) W Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie odby³y siê 14
stycznia 2015 roku szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego.
Konkurs mia³ na celu: popularyzowanie twórczoœci znanych poetów i pisarzy, rozwijanie zdolnoœci
recytatorskich, wzbudzanie zainteresowania uczniów poezj¹, zachêcanie do wystêpów na scenie, prezentacjê umiejêtnoœci uczniów, a tak¿e
naukê rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
W jury zasiad³y panie: Dominika
Gadziñska, Danuta Hamera i Danuta
Szymanek.
W konkursie wziêli udzia³
uczniowie klas I-III: Daria S³odkiewicz, Maja Wolniak, Szymon ¯egota, Konrad Lis, Maja Mazur, Aleksandra Kotwicka, Zuzanna P³owczyk, Dagmara Parchimowicz, Damian Wierucki, Kinga Kitlas, Dominik D¹bro, Ignacy Puzyrewski, Oliwia Kudzia, Maja Zajner, Julia
Adamczyk, Nadia Raczkowska,
Oskar Œliwiñski, Oliwia Kap³an, Igor
Kurkus, Kacper Kowalski, Julia
Ambroziak, Wiktoria WoŸniak, i klas
IV-VI: Alina Zwoliñska, Alicja Kowalec, Alicja Bogdanowicz, Marika

Chowañska, Klaudia Tytoñ, Patrycja Sulejewska, Aleksandra Buksa.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami.
Do etapu miejsko-gminnego
konkursu recytatorskiego zakwalifikowali siê nastêpuj¹cy uczniowie:
Maja Mazur, Ignacy Puzyrewski,
Konrad Lis, Julia Ambroziak, Oliwia
Kap³an, Julia Adamczyk, Oskar Œliwiñski, Alina Zwoliñska, Marika
Chowañska, Patrycja Sulejewska,
Aleksandra Buksa, Alicja Kowalec i
Alicja Bogdanowicz.
10 lutego 2015 roku wyró¿nieni
uczniowie prezentowali swoje zdolnoœci recytatorskie w £obeskim
Domu Kultury. Repertuar uczestników obejmowa³ dwa wiersze z literatury dzieciêcej dla recytatorów klas
I-III, wiersz i prozê dla recytatorów
klas IV-VI. Celem konkursu by³o:
podnoszenie kultury, przywracanie
nale¿ytego miejsca polskiej klasyce
oraz siêganie do piœmiennictwa
wszystkich epok.
Komisja Konkursowa dokonywa³a oceny wg nastêpuj¹cych kryteriów: dobór repertuaru (wartoœci
artystyczne utworów, ich dobór do
mo¿liwoœci wykonawczych uczest-

nika oraz wieku), interpretacja utworów, kultura s³owa, ogólny wyraz artystyczny. Decyzj¹ Komisji, laureatami miejsko-gminnego konkursu
recytatorskiego zostali uczniowie:
Maja Mazur z klasy 2a, Oskar Œliwiñski z klasy 2b oraz Alina Zwoliñska z
klasy 4a. Maja Mazur zaprezentowa³a wiersz E. Turowskiej „Muchy w
nosie” i L. J. Kerna „Niespodzianka”,
Oskar Œliwiñski recytowa³ „Arbuza”
J. Brzechwy i „Witaminki” R. Witka,
a Alina Zwoliñska wyst¹pi³a z wierszem L. J. Kerna „Rodzice” oraz fragmentem prozy „Oro” D. £ukasiñskiej
i O. Sawickiej.

Wszyscy mi³oœnicy s³owa i poezji otrzymali dyplomy uczestnictwa, natomiast laureaci zakwalifikowali siê do powiatowego przegl¹du
konkursu recytatorskiego, który
odby³ siê 10 marca 2015 roku.
Dyplom wyró¿nienia w Powiatowych Eliminacjach Ma³ego Konkursu Recytatorskiego otrzyma³a Maja
Mazur.Laureatom gratulujemy sukcesu i ¿yczymy motywacji w zdobyciu zadowalaj¹cego miejsca na etapie wojewódzkim.

Rekolekcje Wielkopostne w SP Resko
9 - 11 marca 2015 roku
Naukê rekolekcyjn¹ dla kl. I - VI Szko³y Podstawowej w Resku w tym roku odbywaliœmy w
koœciele. Ksi¹dz misjonarz przyjecha³ a¿ spod
Lublina. Odmawia³ z nami modlitwy, zadawa³
zagadki np. gdzie znajduje siê Tabernakulum.
Za dobr¹ odpowiedŸ dostawaliœmy nagrody,
takie jak: œwieczki w kszta³cie jajek, z napisem
Caritas i chor¹giewki. Wszyscy uczniowie
mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w konkursie plastycznym: „Droga do œwiêtoœci”, w którym w ciekawy sposób zaprezentowane zosta³y drogowskazy wiary.
Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliœmy
od wiersza: „Mamo, tato, czy wy wiecie?
Rekolekcje s¹ ju¿ przecie¿! Ksi¹dz misjonarz
prosi, wo³a: ChodŸcie wszyscy do koœcio³a!”.
Ostatni dzieñ by³ bardzo uroczysty, uczestniczyliœmy we mszy œw., podczas której przedstawiciele spo³ecznoœci uczniowskiej podziêkowali ksiêdzu misjonarzowi i wszystkim nauczycielom, którzy sprawowali nad nami opiekê - wrêczyli kwiaty.
Szymon Koœciuk kl. IV B SP Resko

(D. Gadziñska, red.)
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Œwiêto Patrona w Gimnazjum
im. Kazimierza Górskiego w Resku
11 marca br. w Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego obchodziliœmy œwiêto patrona szko³y.
Uroczystoœæ mia³a na celu przede
wszystkim uczczenie pamiêci polskiego trenera wszech czasów i
przypomnienie wartoœci, jakimi kierowa³ siê w ¿yciu, a które dziœ mobilizuj¹ m³odzie¿ z naszego Gimnazjum
do osi¹gania sukcesów naukowych
i sportowych.
Uczniowie szko³y, której patronem jest tak wybitna osobowoœæ, s¹
dodatkowo zobligowani do zajmowania wysokich lokat na ró¿nego
rodzaju zawodach sportowych.
Gimnazjaliœci z Reska mog¹ byæ z siebie dumni, poniewa¿ lista dyscyplin
sportowych i turniejów, na których
zajmowali czo³owe miejsca i bili rekordy, jest wyj¹tkowo d³uga - a te
najwa¿niejsze sukcesy zosta³y przypomniane podczas uroczystego
apelu.
Œwiêto patrona szko³y sta³o siê
doskona³¹ okazj¹ do tego, aby
pierwszoklasiœci z³o¿yli œlubowanie
i stali siê pe³nowartoœciowymi gimnazjalistami. Reprezentanci klas (kl.
Ia - Julia Szczepañska, Ib - Natalia
Kaliñska, Ic -Aleksandra Kamieñska, Id - Oskar Kurszewski) w imieniu swoich rówieœników z³o¿yli
obietnicê godnego reprezentowania
szko³y. Za przyjêcia do spo³ecznoœci
gimnazjalnej uczniów klas pierwszych podziêkowa³ Micha³ Klik.
O tym, ¿e dla m³odszych kolegów
rozpocz¹³ siê nowy etap w ¿yciu,
przekonywa³ Arkadiusz Werner ( kl.

I LO), który specjalnie na tê okazjê
przygotowa³ wystêp wokalny.
Kolejn¹ atrakcj¹ szkolnego
œwiêta by³ wystêp grupy teatralnej.
Uczniowie przygotowali kabaretow¹ interpretacjê lektury pt. „Zemsta inaczej”. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, bo ich
scenki nie powstydzi³by siê nie jeden re¿yser.
Po czêœci oficjalnej uroczystoœci
nast¹pi³a kolej na otrzêsiny klas

pierwszych. W rywalizacji rówieœniczej trzeba by³o: zaprezentowaæ klasê (pomocne okaza³y siê przygotowane wczeœniej plakaty, przebrania), popisaæ siê wiedz¹ na temat
szko³y, wymruczeæ melodiê znanej
piosenki, wykazaæ siê refleksem w
konkurencji „Biegniemy do szko³y”,
jak najszybciej wypiæ butelkê mleka
i znaleŸæ skarb. Wszyscy chcieli
wypaœæ jak najlepiej.
Jury bacznie obserwowa³o wykonywanie wszystkich zadañ i przy-

znawa³o punkty, co pozwoli³o wy³oniæ zwyciêzcê zmagañ - I d (wychowawca - E. Kuc), II miejsce zajê³a kl.
I c (wychowawca - A. Szymañska),
III lokatê wywalczy³a kl. I b (wychowawca - A. Grad), a IV - I a (wychowawca - J. Bajlak). Œmiechu i zabawy
by³o co niemiara, wiêc wszyscy, bez
wzglêdu na wynik rywalizacji, byli w
wyœmienitych nastrojach.
Pi¹te w historii Gimnazjum w
Resku œwiêto patrona sta³o siê histori¹.
AG
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Do wynajêcia w Drawsku przytulna
kawalerka 25 mkw. na parterze.
Ciep³e i s³oneczne mieszkanie jest
po generalnym remoncie (ocieplone), w centrum miasta (w s¹siedztwie Lidla), z piwnic¹ i strychem
oraz mo¿liwoœci¹ korzystania z
ogrodu. Dodatkowe op³aty to pr¹d i
woda. Czêœciowo wyposa¿ona.
KAUCJA. TEL. KONTAKTOWY 517511-953.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Sprzedam dom jednorodzinny, 170
mkw., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza ( stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040

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

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

Radowo Ma³e, sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525

Powiat gryficki

Odnajmê mieszkanie 2 pokojowe,
I piêtro, centrum £obza. Tel. 516
187 602

Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.

PRACA

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

ROLNICTWO
M³ode kurki nioski, odchowane
powy¿ej 7 tygodni. Sprzeda¿ od 25
marca 2015. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91
39 106 66 lub 510 127 838.
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.
Zatrudniê pracowników od 20
kwietnia na sezon letni (mo¿liwoœæ
na ca³y rok) nad morzem, mi³ych,
lubi¹cych pracowaæ z ludzmi w kawiarni i na mini golfie. Warunki
œwietne, zapewniam zakwaterowanie i wy¿ywienie. Proszê o kontakt tel. 609023558 i przes³anie CV
- martek2009@wp.pl

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828

Region

Region
Sprzedam dom w Nowogardzie.
Tel. 691 10 02 49 lub 501 34 30 40

Redakcja
Tel. 504 042 532

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Sprzedam myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto, inne przdmioty.
Wymiary wanny: 240 x 300 x 100mm. Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Sprawdzone i atrakcyjne oferty dla Opiekunek osób starszych z jêzykiem niemieckim
i doœwiadczeniem. Legalne
zatrudnienie, sk³adki ZUS od
1360 Euro. Kontakt: 503 102
635.

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

Tel. 504 042 532
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Sparing: Spójnia Œwidwin – Œwiatowid £obez 4:5 (2:1)

Co sta³o siê z nasz¹ pi³k¹ no¿n¹?
(ŒWIDWIN). 7 marca, w spotkaniu kontrolnym przed wiosenn¹
rund¹ rozgrywek, w Œwidwinie spotka³y siê dwa s¹siedzkie zespo³y
pi³ki no¿nej, w którym lepszy okaza³ siê Œwiatowid £obez.
Bramki dla £obza zdobyli: Adamów (2), Mosi¹dz (1), Dobrowolski
(1), Pilarz i 1 samobójcza. Dla Œwidwina: Wojszczyk (3) i Rusek (1).
Zespo³y wyst¹pi³y w sk³adach:
Œwiatowid: Krzysztof Suty³a, Rafa³
Zielonka, Oskar Szostak, £ukasz
Brona, Kamil Iwachniuk, Micha³
Koba, Tomasz Rokosz, Micha³ Sto³owski, Damian Mosi¹dz, Remigiusz
Borejszo i Patryk Pañka. Zmiennikami byli: Daniel Pietrus, £ukasz Niko³ajczyk, Marcin Niko³ajczyk, Bartek
Dobrowolski, Bartek Adamów, Dariusz Kêsy i Marcin Mosi¹dz.
Trener: Dariusz Kêsy, kierownik
zespo³u: Krzysztof Kulczewski.
Spójnia: Micha³ Bogusz, Patryk
Pilarz, Daniel Kêpka, Kacper Wêdrychowicz, Artur Pych, Szymon
Wojszczyk, Damian Rusek, Kamil
Ku³aga, Micha³ Adamczyk, Kacper
Prusarczyk i Damian Budziñski.
Zmiennikami byli: Baranowski
Aleksander, Grzegorz Sobolak i Kamil Rycombel.
Trener Piotr Wójcik, kierownik
zespo³u: Waldemar Po³omski.
W zespole Spójni zabrak³o
trzech podstawowych zawodników: S³awomira Owedyka (konsultacje w szkole trenerskiej), £ukasza
Iwañskiego (obowi¹zkowe zajêcia
szkolne) i Huberta Wojtkiewicza
(wyjazd do Anglii na uroczystoœci
rodzinne).
Ogl¹daj¹c to smutne treningowe
spotkanie oraz po rozmowie z dzia³aczami i trenerami z przera¿eniem i z

wielk¹ trwog¹ widzê przysz³oœæ tych
- tak le¿¹cych mi na sercu - zespo³ów,
których aktualny poziom ogólnopi³karski nie kwalifikuj¹ siê do ¿adnej ligi. Chyba, ¿e PZPN wymyœli
jeszcze jedn¹, jak¹œ ligê tzw. pocieszenia, aby oskubaæ dzia³aczy klubowych z pieniêdzy.
Przykro mi bardzo, bo przecie¿ w
latach 50. XX wieku by³em trenerem
Œwidwina, a w latach 60. tego¿ wieku
trenerem zespo³u ³obeskiego. W
jednym i drugim mieœcie zespo³y,
które prowadzi³em, stanowi³y czo³ówkê województw (Koszalin Szczecin). Na meczach w Œwidwinie
czy w £obzie kibice nie mieœcili siê
na stadionie, a zespo³y, które prowadzi³em by³y czêsto skuteczne w pojedynku z ligowymi zespo³ami z Polski. Widzê i s³yszê, w jakich obecnie
warunkach przychodzi pracowaæ
tzw. spo³ecznym dzia³aczom sportowym, których wprost dobijaj¹
urzêdnicy ró¿nych szczebli, realizuj¹cy chore dla Polski wymogi unijne.
Wiem z doœwiadczenia, ¿e s¹ ró¿ne m¹drzejsze czy g³upsze ustawy,
które coœ tam „prawnie reguluj¹” w
¿yciu spo³ecznym, ale nie rozumiem,
¿e ludzie z tak wielkim zaufaniem
spo³ecznym, a wiêc i mo¿liwoœciami
nie potrafi¹ zrobiæ IV ligi w Œwidwinie czy £obzie. Przecie¿ ta IV liga
zosta³a stworzona dla takich miast
powiatowych jak Œwidwin czy
£obez. Aktualnie to nasze zespo³y
walcz¹ na wiejskich koplach, czêsto
z negatywnym wynikiem. Szkoda mi
tych pi³karzy, dzia³aczy sportowych
i trenerów, którzy wspólnym dzia³aniem nie s¹ w stanie nic buduj¹cego
zrobiæ dla swoich miast, gdy¿ nie
posiadaj¹ tzw. si³y wiod¹cej. Pytanie
– a kto tê si³ê ma tworzyæ? Panowie
z rad, komisji, zarz¹dów itd. Zadajê

S³aby mecz z mocn¹ obsad¹ by³ych zawodników Sarmaty

sobie pytanie, gdzie siê podziali moi
byli wychowankowie z tych miast,
którzy znali sport wyczynowy od
podszewki. Dlaczego np. w Klubie z
£obza nie widzê jako dzia³aczy czy
trenerów: Bogdanowicza, Przybylaka, Sikory, S³abego, Szyjki, WoŸniewicza, Olchowika, Mê¿yñskiego,
Poniewiery, Osieczki, którzy doskonale wiedz¹, jak siê „robi” wyczynow¹ pi³kê? Jak s¹dzê, a ich dobrze
znam, brakuje im ludzi z tzw. „sto³ków”, którzy oczyszcz¹ przedpole
dzia³ania i bêd¹ pewni wsparcia ze
strony lokalnej w³adzy.
Z satysfakcj¹ na ³awce rezerwowych zawodników z £obza spotka³em by³ego, z grupy m³odszych wiekiem, zawodnika Grzegorza Urbañskiego, który posiada³ du¿e predyspozycje bycia ligowym obroñc¹, a
który nie potrafi³ mi zdefiniowaæ s³aboœci ³obeskiej pi³ki.
Koñcz¹c swoje przemyœlenia,
uwa¿am, po oglêdzinach gry zespo³ów Œwidwina i £obza, ¿e panowie
trenerzy Wójcik i Kêsy powinni, z

uwagi na bardzo niewiele czasu, jaki
pozosta³ do pierwszego meczu mistrzowskiego, poprawiæ zaanga¿owanie zawodników i rytm treningowy i poprzez mecze sparingowe
wprowadziæ zespo³y w rytm meczowy, a nastêpnie w mikro cykle treningowe.
Najwiêkszym mankamentem w
zespo³ach £obza i Œwidwina stanowi gra linii obrony i wspó³praca z
bramkarzami. Nale¿y to szczególnie
uwzglêdniæ w ostatnich treningach
przed rozpoczêciem rozgrywek mistrzowskich.
To tylko s¹ moje uwagi i rady, na
które panowie trenerzy powinni zareagowaæ wed³ug swojego uznania.
¯yczê dla Œwiatowida i Spójni
dalszej sympatycznej wspó³pracy i
osi¹gniêcia w miarê mo¿liwoœci jak
najlepszych wyników w rozgrywkach sezonu 2014/15, gdy¿ zawodników, których widzia³em w czasie
meczu, na pewno staæ na lepsz¹ grê
w pi³kê no¿n¹.

Franciszek Paszel

To nie ten Œwiatowid z jesieni

Zimny prysznic na inauguracjê
Iskierka Szczecin – Œwiatowid £obez 3:0 (2:0)
Dobrze, ¿e Œwiatowid nazbiera³
sporo punktów w rundzie jesiennej,
gdy¿ spora pora¿ka z o wiele ni¿ej
uplasowan¹ w tabeli Iskierk¹ nie
wró¿y zwyciêstw w tym sk³adzie.
Marzenie o awansie trzeba chyba od³o¿yæ na lepsze czasy. Z t¹ iloœci¹ punktów spadek raczej nie grozi, wiêc trzeba skupiæ siê na budowaniu dru¿yny.

Œwiatowid: Krzysztof Suty³a Bartek Adamów (80' Mateusz Knapek), Remigiusz Borejszo, £ukasz
Brona, Micha³ Koba, Damian Mosi¹dz, Patryk Pañka, Tomasz Rokosz,
Micha³ Sto³owski (60' Bartosz Dobrowolski), Oskar Szostak (80' Dariusz Kêsy), Rafa³ Zielonka i w rezerwie Daniel Pietrus.
¯ó³te kartki: Guzicki (Iskierka) i
Rokosz i Zielonka (Œwiatowid). (r)

Pomimo przewagi na boisku...

Sparta wygra³a na wyjeŸdzie

Mewa nie da³a rady liderowi

Gavia Choszczno – Sparta Wêgorzyno 0:1 (0:0)

Intermarche Rega Trzebiatów - Mewa Resko 1:0 (1:0)

Otwarcie rundy wiosennej nie
nale¿a³o do imponuj¹cych. Przejœcie
do Sparty kilku zawodników IV-ligowej Sarmaty nale¿a³o uznaæ za
wzmocnienie, ale nie mia³o to odzwierciedlenia w wyniku. Tym bardziej, ¿e otwarcie rundy nast¹pi³o z
Gavi¹, zajmuj¹c¹ 15., spadkowe
miejsce w tabeli klasy okrêgowej.

Mewa po wzmocnieniu swoich
szeregów Edim Andradin¹, zapewne
jecha³a na mecz do Trzebiatowa z cich¹
nadziej¹ na choæby punkt. Jednak ró¿nica w tabeli miêdzy obu zespo³ami
jest zbyt du¿a, co oznacza, ¿e lider nie
nazbiera³ punktów z kapelusza, tylko
jest solidnym zespo³em, który potrafi
wygraæ, maj¹c nawet s³abszy dzieñ,
ale za to wiêcej szczêœcia.
Tak w³aœnie by³o w tym meczu.
Trzebiatowianie ju¿ w 12 minucie
zdobyli gola z rzutu karnego, po faulu w polu karnym. Bramkê zdoby³
Jaros³aw Jarecki. Ich szczêœcie polega³o na tym, ¿e „dowieŸli” ten wynik

S³aby mecz mo¿na z³o¿yæ na karb
panuj¹cej jeszcze (kalendarzowo)
zimy. Dla Sparty licz¹ siê 3 zdobyte
punkty, a to zwyciêstwo wyró¿nia j¹
wœród naszych zespo³ów powiatowych, które swoje mecze przegra³y.

Gol zwyciêski pad³ dopiero w 87
minucie. Rzut wolny sprzed pola
karnego wykona³ Konrad Prawucki.
Pi³ka odbita siê od jednego z zawodników, myl¹c bramkarza, wpad³a do
siatki. Dobre i to.
Sparta: Przemys³aw Noryca,
Bart³omiej Drewicz, Arkadiusz Paw³owski, Leszek Radziejewski (70'
Mateusz Zalewski), Emilian Kamiñski (55' Jaros³aw Konieczny), Remigiusz Kasza, Damian Dzierbicki,
Patryk ¯urawik (90' Micha³ Wojciechowski), Krzysztof Szkup (75'
Rafa³ ¯uk), Konrad Prawucki, Damian Padziñski.
(r)

do koñca. Na nic zda³y siê groŸne
strza³y Andradiny z rzutów wolnych,
oblê¿enie w drugiej po³owie bramki
gospodarzy, wybijane przez Mewê
liczne rzuty ro¿ne; bramka w tym
dniu by³a zamurowana i zaczarowana przez gospodarzy, którzy wygrywaj¹c, umocnili siê na pozycji lidera,
z perspektyw¹ na awans do ligi wojewódzkiej.
Mewa: Andrusieczko, Adamczuk Dariusz, Adamczuk Damian,
Skrilec, P³uciennik, Majak, W³odarczyk, Astramowicz (Stêpieñ), Kubicki, Andradina (Deuter), Sikora
(Kaczmarek).
(r)
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SIATKARKI Z RESKA wygra³y PLAS
Zespó³ siatkarek z Reska od
paŸdziernika uczestniczy³ w Po³czyñskiej Lidze Amatorskiej Siatkówki Kobiet.
Uczestniczy³o w niej 9 zespo³ów,
z których po fazie zasadniczej do
pó³fina³u awansowa³o 6 zespo³ów,
które rywalizowa³y o 4 miejsca fina³owe. Dnia 8 marca odby³ siê wielki
fina³ zakoñczony zwyciêstwem siatkarek z Reska. Kolejnoœæ PLAS w
Po³czynie-Zdroju:
1 miejsce - Janeczki Resko
2 miejsce - Pawlaczki Goœcino
3 miejsce - Koszalin I
4 miejsce - Ko³obrzeg
5 miejsce - Czaplinek
6 miejsce - Koszalin II
7 miejsce - Po³czyn-Zdrój I
8 miejsce - Po³czyn-Zdrój II
9 miejsce - Tychowo
Zawodniczki otrzyma³y w nagrodê puchar, indywidualne medale.
W wolnych terminach siatkarki
startowa³y w Gryficach zajmuj¹c I
miejsce i w Pyrzycach II miejsce.
Zespó³ wystêpowa³ w sk³adzie:
Magdalena Kowal, Anna Bodys,
Anna Wawrzyniak, Justyna GranIV liga
Wyniki 16 kolejki: Gryf Kamieñ Pom. Osadnik Myœlibórz 0:2, D¹b Dêbno - Iskra
Bia³ogard 0:0; Arkonia Szczecin - Stal
Szczecin 0:0; Hutnik Szczecin - Odra Chojna 1:3; Darzbór Szczecinek - Œwit Szczecin
3:1; Energetyk Gryfino - Sarmata Dobra
7:0; Ina Goleniów - Lech Czaplinek 3:0;
Vineta Wolin - Kluczevia Stargard 1:1.
1. Œwit Szczecin
34 35:19
2. D¹b Dêbno
30 35:22
3. Vineta Wolin
29 36:19
4. Odra Chojna
29 35:24
5. Osadnik Myœlibórz 27 34:23
6. Ina Goleniów
25 26:24
7. Hutnik Szczecin
25 29:26
8. Arkonia Szczecin 23 24:21
9. Darzbór Szczecinek 21 22:20
10. Gryf Kamieñ Pom. 18 27:33
11. Sarmata Dobra 18 22:41
12. Iskra Bia³ogard
17 18:26
13. Kluczevia Stargard 16 22:34
14. Lech Czaplinek
14 17:27
15. Energetyk Gryfino 13 29:43
16. Stal Szczecin
12 22:31
Klasa wojewódzka
Wyniki 16 kolejki: Gavia Choszczno Sparta Wêgorzyno 0:1; Polonia P³oty Morzycko Moryñ 1:1; Ina Iñsko - Pomorzanin Nowogard 0:0; Unia Dolice B³êkit Pniewo 4:1; Flota II Œwinoujœcie
- Piast Chociwel 2:4; Odrzynka Radziszewo - Zorza Dobrzany 2:0; Stal Lipiany - Orkan Suchañ 5:1; K³os Pe³czyce - Jeziorak Szczecin 0:0.
1. Piast Chociwel
2. Pomorzanin Now.
3. Jeziorak Szczecin
4. Stal Lipiany

41 42:13
33 26:17
32 34:22
27 39:26

kowska, Renata Czerwiñska, Sylwia
Witaszek, Marta Jab³oñska, Paulina
Sarnecka, Sandra Mañkowska, Rok-

WYNIKI I TABELE
5. K³os Pe³czyce
27 21:22
6. Morzycko Moryñ 24 23:19
7. Polonia P³oty
23 36:23
8. B³êkit Pniewo
23 29:41
9. Sparta Wêgorzyno 22 22:20
10. Zorza Dobrzany 21 35:23
11. Unia Dolice
18 34:29
12. Ina Iñsko
16 18:30
13. Flota II Œwin.
16 31:41
14. Orkan Suchañ
10 14:40
15. Gavia Choszczno 10 21:36
16. Odrzynka Radz.
9 18:41
Klasa okrêgowa
Wyniki 16 kolejki: Iskierka Szczecin Œwiatowid £obez 3:0; Intermarche Rega
Trzebiatów - Mewa Resko 1:0; Victoria
95 Przec³aw - Wybrze¿e Rewalskie 1:1;
GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo 1:3;
Wicher Brojce - Fagus Ko³bacz 2:1; Ehrle
Dobra Szcz. - Masovia Maszewo 0:3;
Iskra Golczewo - Sparta Gryfice 0:0;
Kasta Szczecin - Promieñ Mosty 2:2.
1. Intermarche Rega 37 54:13
2. Iskra Golczewo
32 32:16
3. Masovia Maszewo 30 30:23
4. Œwiatowid £obez 30 37:21
5. Tanowia Tanowo 30 36:28
6. Promieñ Mosty
24 26:31
7. Iskierka Szczecin 24 28:18
8. Wybrze¿e Rewalskie 24 24:27
9. Sparta Gryfice
23 28:25
10. Ehrle Dobra Szcz. 22 25:31
11. Mewa Resko
20 24:29
12. GKS Mierzyn
17 32:40
13. Victoria 95 Przec. 16 16:30
14. Wicher Brojce
15 16:27
15. Fagus Ko³bacz
11 19:46
16. Kasta Szczecin
10 17:39

sana Wróbel, Karolina Walkowiak,
El¿bieta Kuc.
VIII Memoria³
Jana Olszewskiego
W dniu 21.03.2015 r. w hali Gim-

IV liga

nazjum w Resku odbêdzie siê VIII
Memoria³ Jana Olszewskiego w pi³ce siatkowej kobiet, na który serdecznie zapraszamy.
Uroczyste otwarcie odbêdzie siê
o godzinie 10.00.
Jan Michalczyszn

Granie w planie

17 kolejka, 21.03.15 (sobota)
Kluczevia Stargard - Energetyk Gryfino
Osadnik Myœlibórz - Ina Goleniów
Stal Szczecin - Darzbór Szczecinek
15.00 Odra Chojna - Gryf Kamieñ Pom.
16.00 Vineta Wolin - D¹b Dêbno
16.00 Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin
16.00 Arkonia Szczecin - Lech Czaplinek
22.03.15 (niedziela)
13.00 Œwit Szczecin - Iskra Bia³ogard

Liga wojewódzka
17 kolejka, 21.03.15 (sobota)
Odrzynka Radziszewo - Stal Lipiany
Zorza Dobrzany - Flota II Œwinoujœcie
Piast Chociwel - Unia Dolice
B³êkit Pniewo - Ina Iñsko
Pomorzanin Nowogard - Gavia Choszczno
Sparta Wêgorzyno - K³os Pe³czyce
15.00 Jeziorak Szczecin - Polonia P³oty
15.00 Morzycko Moryñ - Orkan Suchañ

Klasa okrêgowa
17 kolejka, 21.03.15 (sobota)
Tanowia Tanowo - Victoria 95 Przec³aw
Wybrze¿e Rewalskie - Ehrle Dobra Szcz.
11.00 Œwiatowid £obez - GKS Mierzyn
13.00 Mewa Resko - Kasta Szczecin
15.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Wicher Brojce
15.00 Sparta Gryfice - Iskierka Szczecin
15.00 Masovia Maszewo - Fagus Ko³bacz
16.00 Promieñ Mosty - Iskra Golczewo
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El¿bieta Romej pobiegnie
w Mistrzostwach Europy
O sukcesach w sezonie
2014 m³odych biegaczy
Ludowego £obeskiego
Klubu Biegacza Trucht
pisaliœmy ju¿ wielokrotnie.
Nie wszyscy nasi
czytelnicy wiedz¹,
¿e pierwsz¹ sekcj¹
powo³anego w 2006 roku
klubu, by³a sekcja
amatorska seniorów.
W³aœnie cz³onkowie tej sekcji,
oprócz prezesa Piotra Kiedrowicza,
stanowi¹ zarz¹d klubu prowadz¹c
go z coraz wiêkszymi sukcesami. Dzisiaj przedstawiamy osi¹gniêcia biegaczy w³aœnie tej sekcji, a na uroczystoœci podsumowania sezonu 2014
dowiedzieliœmy siê, ¿e El¿bieta Romej wystartuje w crossie na 5 km,
który zostanie rozegrany w ramach
Halowych Mistrzostw Europy Weteranów, które odbêd¹ siê w przysz³ym tygodniu w Toruniu.
El¿bieta Romej to nauczycielka
wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie, trenerka
wielu naszych czo³owych m³odych
biegaczek i jednoczeœnie biegaczka
odnosz¹ca sukcesy w biegach amatorskich w naszym regionie. Gdy
by³a uczennic¹ £obeskiego Liceum,
trenowa³a pod okiem P.Kiedrowicza
i zdobywa³a medale Mistrzostw Polski Juniorek w biegach na 800 i 1500
m. Jak wartoœciowe by³y jej wyniki
œwiadczy fakt, ¿e córka Justyna czo³owa juniorka kraju ostatnich lat, w
tym Mistrzyni Polski, zdo³a³a pobiæ
rekord rodziny tylko na 1500 m. Na
200, 400 i 800 m ci¹gle lepsze rekordy
¿yciowe posiada mama. W swojej
kategorii wiekowej wygrywa niemal
wszystkie biegi w których startuje.
W wiêkszoœci plasuje siê w czo³ówce klasyfikacji open pozostawiaj¹c
w tyle dziesi¹tki du¿o m³odszych kobiet. Bêdziemy wiêc trzymaæ kciuki
za popularn¹ Pani¹ Elê w rywalizacji
z najlepszymi w jej kategorii w Europie.
Poni¿ej wykaz zawodów i wyniki
cz³onków sekcji amatorskiej Truchtu £obez, w której w roku 2014 startowali: Joanna Janicka Lont, El¿bieta Romej, Alina Œwi¹tek, Zygmunt
Draczyñski, Robert Ga³an, Marcin
Horbacz, Ryszard Jamro¿y, Andrzej
Jurzysta, Marek Lubczyñski, Robert
Mas³o, Tomasz Orysiak, Dariusz Pietrowski, Tadeusz Szuba, Tomasz
Œwitalski.

Zawody w których uczestniczyli
zawodnicy sekcji biegów amatorskich L£KB „Tucht” w sezonie
2014.
08.03.2014 Ko³obrzeg - Nie Tylko
Dla Kobiet / 10 km
Kobiety: A. Œwi¹tek - 1 mila/8:36/
6m open, E. Romej 44,16/4 open,
M. Horbacz 38:37:13/2 m kategoria,
9 open, Z. Draczyñski 52:52/5m kat.
118 open.
16.03.2014 Ko³obrzeg - XVIII
Miêdzynarodowy „Bieg Zaœlubin” /
15 km
E. Romej 15km/1:08:24/1m kategoria, 34 open, M. Horbacz 59:13/19m
kat., 64 open, T. Szuba 1:06:19/12m
kat./251 open, R. Jamro¿y 1:09:53/
23m kat./381m open, R. Mas³o
1:14:29/86m-k./574 open, Z. Draczyñski 1:19:07/13m kat./763m open,
27.04.2014 Szczecinek - XXXI
Miêdzynarodowy Bieg Uliczny o
Mem. W. Osiñskiego / 10 km
E. Romej - 10km/43:04/1m kat./160
op, M. Horbacz 37:42/16m-k./43mop, Z. Draczyñski 50:23/12m-k/350
m-op.
01.05.2014 Resko - I Bieg o Strza³ê Widanta / 10 km
Kobiety: J. Romej - 38:52/4 op, E.
Romej - 44:33/1m kat./8 op, J. Janicka
Lont - 1:05:52/13 kat. 252 op,
Mê¿czyŸni: M. Horbacz 37:46/7m
kat./18op, T. Orysiak 48:01/16m kat./
116 op, Z. Draczyñski 51:01/11m
kat./152 op.
17.05.2014 Myœlibórz - 10-tka
E. Romej - 44:26/1m kat./3m op,
Mê¿czyŸni: M. Horbacz 37:23/4mkat./14op, Z. Draczyñski 50:04/9mkat./192 op.
08.06.2014 Police - 15 km
E. Romej -1:15,27/1m kat./7m open
14.06.2014 Stargard -VIII Miêdzynarodowy Bieg Uliczny o B³êkitn¹ Wstêgê Iny - 10 km
E. Romej - 43:30/1m kat.
15.06.2014 Suchañ - 11 km
Kobiety: E. Romej - 50:01/3m open,
Mê¿czyŸni: Z. Draczyñski 55:12/16m
open
28.06.2013 Mrze¿yno - XXV
Trzebiatowska Dziesi¹tka /10 km
Kobiety: E. Romej - 44:36/1m kat./
6m open, Mê¿czyŸni: Z. Draczyñski
52:26.
05.07.2014 £obez - „XIV £obeska Dziesi¹tka”
Kobiety: E. Romej - 44:19/1m kat./
2m op, J. Janicka Lont 67:51/10m kat./
115 m op,
Mê¿czyŸni: R. Ga³an 39.15/4m kat./
11m op, M. Lubczyñski 43:29/9m
kat./31m op, T. Œwitalski 43:30/6m

Biegacze Truchtu £obez na zawodach w Szczecinku

kat./32m op, R. Jamro¿y 47:28/11m
kat./50m op, Z. Draczyñski 53:18/8m
kat./83m op.
19.07.2014 Wa³cz - IV Wa³ecki
Bieg Filmowy na 9,999 km
Kobiety: E. Romej 46:50/1m kat./12
m open.
15.08.2014 Dziwnów - XVI Bieg
pod Patronatem Burmistrza Dziwnowa „Cztery Mile Jarka” / 9,2km
Kobiety: E. Romej 42:30/1m kat./4m
open. Mê¿czyŸni: Zygmunt Draczyñski 48:59/10 m kat., 154m open.
24.08.2014 Ko³obrzeg - XXV
Ogólnopolski Bieg Uliczny „Solidarnoœci” 10 km
Kobiety: E. Romej - 43:33/1m kat./
5m open. Mê¿czyŸni: Zygmunt Draczyñski 49:57/8 m kat. 165 m open.
31.08.2014 Szczecin - 21,1km/
pó³maraton
Kobiety: E. Romej 1:34:50/1m kat./
5m open. Mê¿czyŸni: Z.Draczyñski
1:51:13/ 22m-K. 911m-open.

20.09.2014 P³oty - XVIII Miêdzynarodowy Bieg Uliczny „o Sztachetkê” - 10 km
Kobiety: E. Romej 1:34:50/1m kat./
7m open, Mê¿czyŸni: Z.Draczyñski
52:20/ 6 m-Kat./173 m-open
11.10.2014 Koszalin - 5,3 km
Z. Draczyñski 32:20/ 2m-Kat/38mopen.
12.10.2014 Poznañ - XV Maraton
Poznañski
T. Szuba 3:39:29/32m-Kat./1342mopen.
18.11.2014 Nijmegen/Holandia Bieg Siedmniu Wzgórz - 15 km
(25.446 startuj¹cych)
Z. Draczyñski 1;18:34/ 65m-Kat./
11.885 m-open.
27.12.2014 Koszalin - IV Bieg
Sylwestrowy - 6 km /314 osób ukoñczy³o
Kobiety: E. Romej 25:01/1m kat./3m
open. Mê¿czyŸni: Z. Draczyñski 2 mKat./176 m-open.
(PK)

Fatalny pocz¹tek rundy wiosennej

Sarmata rozstrzelany
Energetyk Gryfino – Sarmata Dobra 7:0
Pi³karze i kibice Sarmata chyba
nie pamiêtaj¹ a¿ tak wysokiej pora¿ki swojego zespo³u w IV lidze.
Tym bardziej, ¿e doznanej z zespo³em, który znajduje siê w strefie
spadkowej. Jaki w takim razie bêdzie wynik w meczu z liderem?
Chyba ¿e ch³opaki, pomimo odejœcia najlepszych zawodników,
ogran¹ siê szybko i powalcz¹ o
utrzymanie. Sygna³em, ¿e jest to
mo¿liwe, s¹ przegrane pozosta³ych
ekip (lub remis) znajduj¹cych siê w
tabeli za Sarmat¹. Trzeba przed nimi
uciekaæ, ciu³aj¹c punkty, i przynaj-

mniej zachowaæ dotychczasow¹
pozycjê. Jest jeszcze sporo czasu na
ogranie siê. Najwa¿niejsze, to nie
za³amywaæ siê i walczyæ. To jest
sport.
Sarmata: Sebastian Marciniak,
Micha³ Jemilianowicz, Wojciech
Dorsz, DamianAnulicz, Pawe³ Drapikowski (Przemys³aw Sadowski), Filip Plewiñski, Kordian Sawczuk,
£ukasz Olechnowicz (Seweryn
Wrzesieñ), Mateusz Dzierbicki,
£ukasz Konior (Kamil B¹k), Wojciech Bonifrowski oraz w rezerwie
Rafa³ Barden i Jaros³aw Jaszczuk.
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Konkurs Czytelników

VIII Gala Sportu Powiatu £obeskiego
- 24 kwietnia 2015 r. w £obzie
Zapraszamy do konkursu pod nazw¹: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2014 roku w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika
£obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca z podanej ni¿ej
listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie w redakcjach lub
przes³aæ na adres jednej z redakcji: „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego”, „Gazety £obeskiej”. Kupony przyjmowane s¹ tak¿e
w sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu
Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie (ul. Konopnickiej
41, pok. nr 7) oraz w biurze Hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów - do 10 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00.
W naszej redakcji (£obez, ul. S³owackiego 6) - do 31 marca.
Lista nominowanych osób w kategorii: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników (kolejnoœæ alfabetyczna osób
zg³oszonych):

Gmina Dobra
Iwanicz Laura
najlepszy sportowiec SP w Wojtaszycach,
Matera Ma³gorzata najlepszy sportowiec SP w Dobrej,
Sadowska Milena najlepszy sportowiec 2014 roku, najlepszy sportowiec
Szko³y Gimnazjalnej w Dobrej, lekkoatletyka
UKS Arbod Dobra.

Gmina £obez
Gunera Mateusz

najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
lekkoatletyka MKS Olimp £obez,
Jab³oñska Gabriela MKS Olimp,
Kubacki Remigiusz najlepszy sportowiec 2014 roku Zespo³u Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie,
Leszczyñski Jakub najlepszy sportowiec SP w Be³cznie,
Pawlak Kornelia
najlepszy sportowiec SP nr 1 w £obzie,
Pieróg Agata
lekkoatletyka, MKS Olimp,
Rosiñska Magda
najlepszy sportowiec SP nr 2 w £obzie,

Sza³kowska Julia
Teis Magda
Turzyñska Anna
Urbañska Klaudia
Wêzik Dagmara

LKS Hubal,
najlepszy sportowiec SP nr 2 w £obzie,
lekkoatletyka L£KB Trucht £obez,
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
najlepszy sportowiec 2014 roku Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie

Gmina Radowo Ma³e
Adamski Robert
£apsza Mateusz

UKS Radowo Ma³e (lekkoatletyka, pi³ka koszykowa),
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Radowie Ma³ym
(lekkoatletyka, pi³ka no¿na),
Machalski Rados³aw LKS Radowia,
Przygocka Kamila najlepszy sportowiec Gimnazjum w Radowie Ma³ym
(lekkoatletyka, pi³ka koszykowa),
Sobañski Kacper najlepszy sportowiec SP w Radowie Ma³ym
(lekkoatletyka, pi³ka no¿na, pi³ka koszykowa).

Gmina Resko
Dul Kacper
Dusza Szymon

najlepszy sportowiec SP w Starogardzie,
Stowarzyszenie Karate Kyokushin przy Centrum
Kultury w Resku,
Fabisiak Mateusz
LKS Mewa Resko, Tenis Sto³owy,
Kuc El¿bieta
Siatkarka Zespo³u Szkó³ w Resku, UKS
przy Zespole Szkó³ w Resku,
NiŸnikiewicz Grzegorz
najlepszy sportowiec SP w Resku,
Paw³owski Marcin
LKS Mewa Resko,
Strychalski Robert
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku,
Tupko Wiktoria
najlepszy sportowiec Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Resku,
Wojciechowska Magdalena JeŸdziecki Klub Sportowy AMICO
MO£DAWIN,
Wróbel Roksana
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku,
WoŸniak Konrad
najlepszy sportowiec Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Resku.

Gmina Wêgorzyno
Krohn Marcin
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
Lenkiewicz Bartosz najlepszy sportowiec SP w Runowie Pomorskim
Pieróg Agata
najlepszy sportowiec SP w Wêgorzynie (lekkoatletyka)
Romañczyk Daniel pi³ka no¿na, LKS Sparta
Witkowska Aleksandra najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie.

KUPON
KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu
w plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”
...........................................................................................................................
( nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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DRUKARNIA

oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

Galeria tygodnika
Jaœ z Anastazj¹

„Wychodziliœmy”
s³odk¹ nagrodê

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

Kto pierwszy, ten zap³aci mniej

Zapisy na bieg
rozpoczête
(RESKO). Ka¿dy chêtny do wziêcia udzia³u w Biegu o strza³ê Widanta mo¿e zarezerwowaæ sobie
miejsce. Limit uczestników w drugiej edycji zwiêkszony jest do 350
osób, przypominamy, ¿e w pierwszej
edycji wziê³o udzia³ a¿ 289 osób.
Bieg o strza³ê Widanta przewidziany jest na 1 maja, zapisy trwaæ
bêd¹ do 27 kwietnia do godz. 22.00.
Wzorem roku ubieg³ego organizatorzy przewiduj¹ klasyfikacjê na najlepszego mieszkañca Gminy Resko.
Zapisy online dostêpne s¹ na
stronie: http://sport-time.com.pl/zapisy-online
Bieg g³ówny rozpocznie siê w
pi¹tek 1 maja o godz. 13.00 na dystansie 10 km plus Nordic Walking.
Godzinê póŸniej rozpoczn¹ siê
biegi dla przedszkolaków na dystansie oko³o 150 metrów „Bieg do Stumilowego lasu”. Kolejne kategorie
obejmowaæ bêd¹ dystans 400 metrów dla dziewcz¹t i taki sam dla
C MYK

ch³opców z kl. I/II oraz dla dziewcz¹t
z klas III i IV. Ch³opcy z tego rocznika
pobiegn¹ na dystansie o 200 metrów
d³u¿szym. O miano najlepszego biegacza z klas V/VI dziewczêta bêd¹
rywalizowaæ na dystansie 600 m
dziewczêta natomiast ch³opcy na
dystansie 800 m. M³odzie¿ natomiast zmierzy siê na dystansach
1000 m – dziewczêta i 1200 metrów
– ch³opcy.
W zale¿noœci od daty rejestracji
ró¿na jest cena. Tutaj sprawdza siê
przys³owie – kto pierwszy ten lepszy. 25 z³ zap³ac¹ osoby, które
zg³osz¹ swoje uczestnictwo do koñca marca, 35 z³, jeœli do 24 kwietnia,
op³ata w dniu startu (w biurze zawodów) wyniesie natomiast ju¿ 50 z³.
Uczestnicy, którzy chc¹ mieæ
pseudonimy na numerach startowych powinny uiœciæ op³atê startow¹ do 24 kwietnia, pseudonimy
nie mog¹ mieæ wiêcej ni¿ 15 znaków.
Z op³aty zwolnione s¹ osoby po
70 roku ¿ycia.
op

(RESKO) Na pocz¹tku pierwszego semestru bie¿¹cego roku
szkolnego w Zespole Szkó³ w Resku zosta³ og³oszony konkurs na
najlepsz¹ frekwencjê wœród klas.
Rywalizacja rozpoczê³a siê w paŸdzierniku 2014 r., a jej pierwszy
etap zakoñczy³ siê wraz z pierwszym pó³roczem.
Co trzeba by³o zrobiæ, ¿eby znaleŸæ siê wœród najlepszych? Zasady
konkursu zosta³y jasno sprecyzowane. Co miesi¹c szkolny pedagog
przyznaje ka¿dej klasie punkty za
miesiêczn¹ frekwencjê, dodatkowe
punkty przyznawane s¹ za stuprocentow¹ miesiêczn¹ frekwencjê ka¿dego ucznia w danej klasie.
Dziêki naszym wysi³kom uda³o
nam siê zaj¹æ III miejsce. W nagrodê

otrzymaliœmy kosz s³odyczy ufundowany przez dyrektora szko³y,
pana Dariusza Siemasza.
O tym, ¿e zwyciêstwo ma s³odki
smak, przekonaliœmy, gdy zjedliœmy
przygotowane dla nas s³odkoœci.
Mi³o jest odnosiæ sukcesy, wiêc
mamy nadziejê, ¿e kiedy nast¹pi
podsumowanie konkursu na koniec
roku szkolnego, bêdziemy równie
dumni z siebie, a mo¿e uda nam siê
zaj¹æ wy¿sz¹ lokatê i wtedy w nagrodê bêdziemy mieli zorganizowane
ognisko, a je¿eli bêdziemy najlepsi,
to wybierzemy siê na wycieczkê edukacyjno-rekreacyjn¹.
Wystarczy chodziæ do szko³y, a
to przecie¿ takie proste.
Uczniowie kl. Ib
Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku

Podziêkowania
Panu doktorowi Maciejowi Szymañskiemu za d³ugotrwa³e leczenie psa
ze skutkiem pozytywnym serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹ El¿bieta i Karol
Modrzejewscy.

