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Rêka w nocniku,
czyli poczekamy,
a¿ zabraknie wody
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Kto hamuje rozwój miasta

Kazimierz Rynkiewicz
To ju¿ chyba trzecia skarga na
burmistrza £obza, jak¹ z³o¿y³ pan
Marian Parchimowicz, któr¹ radni
uznali za zasadn¹. Co z tego wynika? Nic. Pan Parchimowicz nadal
nie bêdzie móg³ pod¹czyæ siê do wodoci¹gu, buduj¹c swój dom, na swojej ziemi, bo uznana skarga to tylko
kawa³ek papieru, którym mo¿e sobie wytapetowaæ s³awojkê, jak¹ stawia siê na placu budowy.
Niestety, z dyskusji na sesji wynika, ¿e nic nie wynika. Nawet trudno z
tej dyskusji u³o¿yæ jak¹œ sensown¹
relacjê, tak to wszystko pogmatwano. A przecie¿ sprawa po³o¿enia wo-

doci¹gu jest prosta jak przys³owiowy
drut. Kopie siê rów i k³adzie rury,
odkrêca zawór i leci woda. Jednak nie
w £obzie. Byæ mo¿e dlatego tutaj od
lat nic powsta³ ¿aden nowy zak³ad
pracy, a wrêcz przeciwnie, s¹ zamykane, tak jak ostatnio Provimi i Centrala
Nasienna.
Radny Górecki z³o widzi w tym, ¿e
zmieniono ustawê i grunty rolne o
granicach miasta z automatu mog³y
zostaæ przekwalifikowane na budowlane i – jego zdaniem – zapanowa³ ba³agan. Nie wiem o jakim ba³aganie mówi, ale trzeba przypomnieæ,
¿e by³a to ustawa PO, która mia³a
wspomóc rozwój przedsiêbiorczoœci; uwolniæ grunty, zwiêkszyæ obrót ziemi¹, u³atwiæ budownictwo. Jak
burmistrz Ryszard Sola, nale¿¹cy do
PO realizuje ustawê swojej partii?
Tak jak widaæ na za³¹czonym obrazku. Torpeduje j¹. Pies z tym, ¿e oœmiesza za³o¿enia w³asnej partii, ale to, ¿e
szkodzi miastu nie powinno byæ
mieszkañcom obojêtne.

Elitka usadowi³a siê na osiedlu
Ksi¹¿¹t Pomorskich, ma wodê, wy³o¿y³a sobie uliczki polbrukiem, po³o¿y³a spowalniacze, kosi trawniczki,
maluje p³otki i gwi¿d¿e na zwyk³ych
ludzi. Wybudowa³a osiedle sama dla
siebie i resztê ma gdzieœ.
Przecie¿ burmistrz jedn¹ decyzj¹
móg³by spowodowaæ, ¿e wybudowano by ten nieszczêsny wodoci¹g,
a nawet uzbrojono ca³y kwarta³, w
którym ludzie chc¹ siê budowaæ.
Zmuszanie ludzi, by na dzia³kach
budowlanych w granicach miasta
robili sobie studnie g³êbinowe, to
kuriozum. W¹tpiê, byœmy znaleŸli
inne takie miasto, z takimi pomys³ami. Przecie¿ za chwilê inni bêd¹
chcieli budowaæ siê w tym kwartale,
a nawet dalej za nim, i za kilkanaœcie
lat mo¿e to byæ spora dzielnica. Blokowanie budownictwa w tym kierunku to dzia³anie na szkodê miasta.
W koñcu radni powinni to sobie
uœwiadomiæ i przestaæ glêdziæ, bo
przecie¿ te¿ mog¹ zadzia³aæ w tej

Plac Sybiraków z fontann¹
(£OBEZ). Plac, który mia³ zostaæ nazwany Placem Sybiraków,
ma ju¿ swoj¹ nazwê, o czym zdaje siê
wszyscy w mieœcie zapomnieli. Z
tego te¿ wzglêdu znaleziono inne
miejsce dla uczczenia Sybiraków i
przy okazji postanowiono postawiæ
kilka tablic.
Ostatnio informowaliœmy, ¿e plac
przy Zespole Szkó³ w £obzie planowano nazwaæ Placem Sybiraków. Okaza³o siê jednak, ¿e plac ten ju¿ ma
swoj¹ nazwê. Choæ samolot znikn¹³ z
tamtego miejsca, to jednak nazwa zosta³a. Skwerek ten nosi nazwê Placu
Lotników. Samorz¹dowcy podkreœlaj¹, i¿ œwidwiñscy lotnicy zawsze s¹
obecni podczas œwi¹t narodowych,
tote¿ nazwy placu zmieniaæ nie bêd¹.
Z kolei plac, na którym znajduje siê
fontanna, nie ma nazwy i to ten otrzyma miano Placu Sybiraków. Sami zain-
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teresowani s¹ bardzo zadowoleni z
takiej decyzji. Uchwa³a ma zostaæ
podjêta podczas nastêpnej sesji Rady
Miasta w £obzie.
Przy okazji maj¹ pojawiæ siê trzy

nowe tablice z nazwami – jedna przy
rondzie, które otrzyma imiê Wincentego Witosa, przy Zespole Szkó³ – Plac
Lotników i przy fontannie – Plac Sybiraków.
MM

Ot, ³obeska d...okracja!

Wmawia siê nam, ¿e czasy tej czerwonej komuny ju¿
dawno minê³y. Wmawiaj¹
nam to ludzie, którzy kiedyœ
przebierali nogami, aby dorwaæ siê do w³adzy, a teraz j¹
maj¹. Kolesiostwo, cwaniactwo, za³atwiactwo s¹ na porz¹dku dziennym, a do tego
dochodz¹ jeszcze niektórzy
niekompetentni, nieudolni i leniwi
urzêdnicy. Ty mi za³atwi³eœ umowê
na 10 lat, to ja tobie – wodê. Ty mi
za³atwi³aœ to, ¿e mi w³os z g³owy nie

sprawie – grupa radnych mo¿e z³o¿yæ projekt uchwa³y, ka¿dy mo¿e z³o¿yæ wniosek do bud¿etu oraz go zatwierdzaj¹.
Warto te¿ przypomnieæ zapis z
ustawy o samorz¹dzie gminnym, który mówi, ¿e „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. W szczególnoœci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy: 3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w
wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych”. Jak z
tego wynika, dostarczenie wody, to
nie ³aska, tylko podstawowy obowi¹zek gminy (urzêdu). Tutaj chyba
co niektórzy zapomnieli, do czego
zostali wybrani i zachowuj¹ siê jak
w³adza za komuny – da albo nie da,
albo da swoim, a innym poka¿e figê.
Uwa¿am, ¿e pan Parchimowicz powinien podaæ Gminê do s¹du za to, ¿e
nie realizuje swoich podstawowych
obowi¹zków wobec mieszkañców,
wnikaj¹cych z ustawy. A wyborcy
pokazaæ czerwon¹ kartkê. Doœæ tego
bezho³owia w £obzie. Jak nie potrafi
siê wykopaæ rowu i po³o¿yæ rury, to –
jakby powiedzia³ Marsz³aek Pi³sudski - wam kury szczaæ prowadziæ, a nie
politykê robiæ.

spad³ za wyciêcie po³owy parku, to
ja bêdê gada³a, ¿e przy³¹cze, to nie
przy³¹cze, ¿e ciœnienie jest albo go
nie ma, ¿e bia³e jest czarne, a czarne
jest bia³e. Zwyk³y obywatel w tym
wszystkim jest nikim. Zwyk³y obywatel musi kopaæ studniê i siedzieæ
cicho. Pamiêtam, jak kiedyœ szumnie
og³oszono, ¿e z wodoci¹gu miejskiego zasilane bêdzie Dalno, po³o¿ono
ruroci¹g w najbardziej ekstremalnym terenie. Dalno do dziœ wody nie
ma, ale wodê maj¹ tzw. rancza wiadomych ludzi. Kiedyœ za takie numery

urzêdnik wylecia³by z pracy, a wiadoma firma mia³aby z g³owy umowê
z firm¹. Nic z tego. Powi¹zania, znajomoœci s¹ tak du¿e, ¿e nikomu nic
siê nie stanie. Ot, ³obeska d..okracja!
Panie burmistrzu! Apelujê do
pana, niech pan wreszcie coœ z tym
zrobi!
Apelujê równie¿ do prominentnej osoby w tym mieœcie. Niech pani
wreszcie odezwie siê i odetnie od
ludzi, których jedynym celem jest
za³atwianie pok¹tnych interesów.
Czytelnik
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Policja poszukuje
œwiadków
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie poszukuje œwiadków kolizji drogowej, jaka mia³a miejsce w
dniu 11.01.2010 r. w £obzie, przy
ul. Koœciuszki, przy Banku PKO
S.A. W tym czasie zosta³ uszkodzony zaparkowany pojazd marki

Peugeot na numerach koszaliñskich. Nieznany sprawca uszkodzi³ lewy przedni b³otnik, lampê
oraz zderzak, a nastêpnie odjecha³. Wszystkich œwiadków tego
zdarzenia prosimy o kontakt, telefon 997, 112.

Gdy ptaki bombarduj¹
(£OBEZ). Na sesji pojawi³ siê
problem lip przy ul. Komuny Paryskiej. Problem drzew okazuje siê byæ
niebanalny, wrêcz zagra¿aj¹cy ¿yciu
i zdrowiu ludzi. Otó¿ drzewa musz¹
znikn¹æ, bo... ptaki siedz¹ na ga³ê-

ziach i brudz¹ ³awki. Ale, aby nie
dra¿niæ lokalnych ekologów, którzy
tylko czekaj¹, aby przypi¹æ siê do
drzew, w³adze miasta zaproponowa³y, ¿e mo¿e lepiej bêdzie przesun¹æ
³awki. Brawo w³adze.
MM
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Centrum bez
kanalizacji
(£OBEZ). Byæ mo¿e jest to jedyne miasto, w którym w centrum miasta ka¿e budowaæ siê ludziom przydomowe oczyszczalnie œcieków, gdy
jednoczeœnie ceny za grunty do niskich nie nale¿¹.
Podczas sesji Rady Miasta Jerzy
Mechliñski zwróci³ uwagê na problem, z którym mieszkañcy ul. Rapackiego nie mog¹ poradziæ sobie od lat.
– Przela³a siê czara goryczy.
Wynika ona z tego, ¿e ludzie s¹ posegregowani tak, jak w Indiach na
kategorie spo³eczne. S¹ lepsi i gorsi.
W „Tygodniku £obeskim” przeczyta³em informacjê o planach inwestycyjnych dotycz¹cych budowy kanalizacji sanitarnej. Ze zdumieniem
stwierdzi³em, ¿e nie zosta³a ujêta ulica Rapackiego, która podobno jest
ulic¹ w centrum miasta. Wiele razy w
prasie lokalnej i wojewódzkiej pojawia³y siê artyku³y, ¿e mieszkañcy ul.
Rapackiego zatruwaj¹ £oŸnicê i dalej Regê, poniewa¿ œcieki przesi¹kaj¹ do gruntu i jest z tego powodu
zagro¿enie ekologiczne. Ul. Rapackiego powinna byæ dawno zrobiona.
Mo¿na to zrobiæ szybko i sprawnie.
Przejœæ wzd³u¿ £oŸnicy kolektorem
ogródkami, odbêdzie siê to praktycznie bezkosztowo. W poprzedniej kadencji rady te¿ na tej sali o tym
mówi³em. Ju¿ dziewi¹ty brok mija i
nic siê nie dzieje – powiedzia³ J. Mechliñski.
Obecnie ca³e zaanga¿owanie
skierowane jest w stronê Osiedla
Leœnego. To tam ludzie maj¹ siê budowaæ, a nie gdzie indziej, jeœli wybieraj¹ inne miejsca, to powinni
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, albo
uzbroiæ siê sami - w sieæ, o innym
uzbrojeniu mowy nie ma. Zawsze te¿
mog¹ sprzedaæ dzia³kê, albo dom i
przenieœæ siê na Osiedle Leœne. MM
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PRZYPOMINAMY ORGANIZACJE SPO£ECZNE W POWIECIE £OBESKIM

KTÓRYM MO¯ESZ PRZEKAZAÆ 1 % PODATKU
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie Nr KRS
0000120774 Dla Roksana Kamiñska 73-150 £obez
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie Nr KRS
0000120774 „£obez Kmetyk Przemek”
Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi w £obzie ul. Waryñskiego 10/1,
73-150 £obez Nr KRS: 0000255615
Jedynie Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi w £obzie ma status OPP
(organizacjê po¿ytku publicznego), pozosta³e organizacje i stowarzyszenia
podlegaj¹ pod „wiêkszych”. Jeœli wiêc chcemy aby nasz 1 proc., podatku
trafi³ do £obza, nale¿y zaznaczyæ to w deklaracji.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Ko³o Nr 5 w £obzie ul. Sikorskiego
6, 73-150 £obez Nr KRS: 0000037573
Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Zachodniopomorski, Ko³o w
£obzie ul. Niepodleg³oœci 52, 73-150 £obez Nr KRS: 0000029381
Polski Czerwony Krzy¿ Zachodniopomorski Zarz¹d Okrêgowy w
Szczecinie, Zarz¹d Rejonowy w £obzie ul. Sienkiewicza 4, 73-150 £obez Nr
KRS: 0000225587
Zwi¹zek Sybiraków Oddzia³ w Szczecinie, Ko³o Terenowe w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 50, 73-150 £obez Nr KRS: 0000256432

Chor¹giew Zachodniopomorska Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Hufiec Stargard Szczeciñski, Dru¿yna w £obzie ul. Rynek Staromiejski 4/3, 73110 Stargard Szczeciñski Nr KRS: 0000278582
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny w Szczecinie, Oddzia³ Miejsko-Gminny w £obzie ul. Niepodleg³oœci 74,
73-150 £obez Nr KRS: 0000133561
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia³ Wojewódzki w Szczecinie, Ko³o Terenowe w £obzie ul. Spokojna 4, 73-150 £obez Nr KRS: 0000120774
Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych Oddzia³ Zachodniopomorski w Szczecinie, Ko³o w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 50, 73-150 £obez Nr KRS: 0000106108
Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, nr. KRS 0000116212 i w
kolumnie Informacje Uzupe³niaj¹ce dopisaæ: OSP w danej miejscowoœci, np.
OSP Zagórzyce, OSP Sielsko itd. do tego kod pocztowy, ulica i województwo.
Na terenie powiatu znajduj¹ siê OSP w:
Resku ul. Koœciuszki 26 72-315, £osoœnicy, Wêgorzyno ul. Runowska 40
73-155 Wêgorzyno, Sielsko 73-155 Wêgorzyno, Zwierzynek 73-155 Wêgorzyno, Runowo 73-155 Wêgorzyno, Zagórzyce 73-150 £obez, Bonin 73-150
£obez, Radowo Ma³e 72-314 Radowo Ma³e, Gostomin 72-314 Radowo Ma³e,
Siedlice, Czachowo 72-314 Radowo Ma³e, Rogowo 72-314 Radowo Ma³e, Dobra ul. Ofiar Katynia 25, 72-210 Dobra, Tucze 23, 72-210 Dobra.
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RESKO

Komisje wstêpnie zdecydowa³y
- bierzemy Zespó³ Szkó³ w Resku

(RESKO) W miniony czwartek, po burzliwych obradach wspólnych komisji, przeg³osowano wniosek o wprowadzeniu do
porz¹dku obrad sesji projektu uchwa³y w
sprawie przejêcia Zespo³u Szkó³ przez
gminê. W tej chwili losy szko³y znajduj¹
siê w rêkach 15 cz³onków rady. Jaka bêdzie ich ostateczna decyzja, przekonamy
siê ju¿ jutro podczas sesji miejskiej.
Pierwsze rozmowy dotycz¹ce
przysz³oœci Zespo³u Szkó³ w Resku
nie okreœla³y jasno stanowiska starostwa, dyrektora placówki i gminy
w tej sprawie. W wypowiedziach
kompetentnych osób mo¿na by³o
siê jedynie doszukaæ stwierdzeñ, ¿e
coœ trzeba zrobiæ, ¿eby uchroniæ
placówkê przed powoln¹ œmierci¹.
G³os zabierali nawet ci, którzy pamiêtaj¹ szko³ê z czasów jej œwietnoœci, kiedy proponowa³a co kilka lat
inne kierunki kszta³cenia. Gdybano, dyskutowano i przede wszystkim oceniano jej w³adze. Wnioski
p³yn¹ce z ostatniego posiedzenia
komisji by³y niczym œwiate³ko w
tunelu. Reszta by³a nieustêpliwa w
komentowaniu wypowiedzi kolegów i kole¿anek radnych.
Pierwsza g³os w sprawie zajê³a
dyrektor Zespo³u Szkó³ Ma³gorzata
Bia³y. Poinformowa³a obecnych o
krokach poczynionych w kierunku
ratowania szko³y. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom tegorocznych absolwentów gimnazjum,

przeprowadzono ankietê wœród
uczniów klas trzecich i ich rodziców.
Pytania dotyczy³y m. in. po¿¹danego typu szko³y oraz czym bêd¹ siê
kierowaæ przy jej wyborze.
- Rozwa¿aliœmy równie¿ mo¿liwoœæ utworzenia technikum, dlatego w³aœnie zadaliœmy pytanie, jaka
ewentualnie specjalnoœæ interesowa³aby uczniów. Niestety, odpowiedzi nie uproœci³y sprawy, gdy¿
by³y bardzo rozbie¿ne. Przewa¿a³y
odpowiedzi o profilu informatycznym. Stworzenie technikum to nie
jest prosta sprawa. Technikum to s¹
przede wszystkim przedmioty zawodowe. Po pierwsze musi byæ wykwalifikowana kadra do ich uczenia, po drugie odpowiednie zaplecze warsztatowe w szkole. Mimo, ¿e
praktyki uczniowie bêd¹ odbywaæ
w zak³adach, to w szkole musz¹ byæ
odpowiednie pracownie, w których
odrabia siê czêœæ zajêæ praktycznych. Stworzenie technikum o wielu specjalnoœciach, ale jako jednego oddzia³u by³oby bardzo trudne i

kosztowne. Z naszego rozeznania
wynika, ¿e uczniowie nie maj¹ sprecyzowanych oczekiwañ w jednym
kierunku.- t³umaczy³a dyrektor
Ma³gorzata Bia³y.
Lepiej sytuacja wygl¹da, jeœli
chodzi o koszty kszta³cenia w zasadniczej szkole zawodowej. Szko³a od
lat prowadzi klasy wielozawodowe i
nie ma znaczenia, czy to s¹ trzy, czy
dziesiêæ zawodów. W³adze szko³y
podjê³y siê nawet samodzielnego
poszukiwania miejsc praktyk dla
uczniów.
Kolejnym elementem promocji
szko³y jest wyjœcie z ofert¹ do rodziców uczniów z pozosta³ych gimnazjów powiatu. Pod koniec marca
szko³a planuje Dzieñ Otwarty.
Inn¹ mo¿liwoœæ naprawienia
trudnej sytuacji szko³y poda³a radna
Renata Kulik.
- Szko³a potrzebuje wyró¿nienia.
Analizuj¹c inne placówki widaæ, ¿e
s³yn¹ ze wspó³pracy np. ze szko³ami
zagranicznymi. Jako rodzicowi brakuje mi propozycji w stylu wyjazdu
do teatru w Szczecinie. Ponadto w
nauczycielach trzeba wzbudzaæ
wiêksz¹ charyzmê, bo mam wra¿enie,
¿e trochê jakby przysnêli. Musimy
doprowadziæ do tego, ¿eby gimnazjalista pomyœla³, ¿e to, co oferuje mu
reska szko³a nie dostanie gdzie indziej. Naszymi argumentami nie
mo¿e byæ tylko to, ¿e szko³a jest na
miejscu i ¿e tak jest wygodnie. mówi³a radna.
Na sesji powiatowej starosta
Antoni Gutkowski podkreœla³, ¿e
wyniki nauczania w ZS Resko s¹
powy¿ej œredniej. Tym bardziej zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e trafia do nie-

go tak ma³a rzesza absolwentów gimnazjum.
Za przejêciem szko³y opowiedzia³ siê równie¿ burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski. Odczyta³
protokó³ uzgodnieñ dotycz¹cy przekazania ZS Resko przez powiat dla
gminy. Z jego treœci wynika, ¿e przekazanie odbêdzie siê w ramach darowizny, a koszty zwi¹zane z przejêciem ponosz¹ solidarnie dwie strony. Ponadto powiat zobowi¹zuje siê
w okresie od lipca do grudnia 2010
przekazywaæ gminie w formie dotacji
na funkcjonowanie szko³y proporcjonalnie wyliczon¹ czêœæ œrodków
bud¿etowych zaplanowanych dla
ZS Resko. W 2011 powiat przeka¿e
jeszcze 500 tys. z³, w 2012 - 300 tys.
z³, a w 2013 roku 100 tys. z³.
Radni poddali w w¹tpliwoœæ, czy
gmina da radê utrzymaæ szko³ê, kiedy skoñcz¹ siê pieni¹dze z powiatu.
Mimo ¿e sytuacja dotyczy nieco
odleg³ej przysz³oœci, to pewne decyzje podjête ju¿ dzisiaj bêd¹ wi¹¿¹ce.
Na wniosek jednego z radnych
burmistrz zobowi¹za³ siê przygotowaæ dla radnych plan finansowy
szko³y na najbli¿sze 3 lata. Nie przeg³osowano jednak wniosku dotycz¹cego przygotowania zestawienia
poniesionych finansów w minionych latach. Ten dokument z kolei
pozwoli³by na wyci¹gniêcie wniosków, czy gmina da radê utrzymaæ
szko³ê w momencie, gdy powiat
przestanie dop³acaæ. W uzupe³nieniu dyrektor Bia³y dopowiedzia³a, ¿e
szko³ê czeka jeszcze kapitalny remont sali gimnastycznej, wymiana
drzwi do gabinetów lekcyjnych oraz
remont ³azienek na parterze. GD
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Obecne i przysz³e problemy szkó³ w gminie Dobra
(DOBRA) Do niedawna wa¿y³y
siê losy szko³y w Wojtaszycach. Na
minionej sesji miejskiej podjêto
byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ decyzjê w
dziejach tej szko³y. Uchwalono projekt likwidacji SP Wojtaszyce i zamiar reorganizacji SP w Dobrej.
Burzliwa rozmowa podczas sesji
ukaza³a inne aspekty dotycz¹ce
problemów szkó³ w gminie Dobra.
Zgodnie z treœci¹ projektu
uchwa³y Rada Miejska podjê³a zamiar likwidacji SP w Wojtaszycach z
dniem 31 sierpnia 2010 r. W przypadku likwidacji szko³y, wyrazi³a zamiar
reorganizacji SP w Dobrej i utworzenie jej filii z siedzib¹ w Wojtaszycach. Argumentem przemawiaj¹cym
za takimi posuniêciami s¹ oczywiœcie pog³êbiaj¹ce siê problemy finansowe szko³y i coraz wiêksze
trudnoœci z dofinansowywaniem jej.
- Du¿o i ¿ywo rozmawialiœmy o
tym zamiarze na minionej komisji
rady w obecnoœci mieszkañców
Wojtaszyc i rodziców dzieci. Proszê
nie kojarzyæ utworzenia filii z likwidacj¹ tej placówki. Na dzieñ dzisiejszy uczêszcza do niej 66 uczniów,
licz¹c z zerówk¹. Oprócz tego funkcjonuje oddzia³ przedszkolny, który
skupia 15 dzieci. Nasze dzia³ania
ukierunkowane s¹ na to, aby tê placówkê utrzymaæ. Dlatego te¿ wymieniono w niej czêœciowo dach, okna i
sanitariaty. Ponadto ujêta jest w pla-

nie termomodernizacji. Utworzenie
filii ze szko³y podstawowej w Wojtaszycach pozwoli nam zaoszczêdziæ
37,5 godziny, co przek³ada siê na
dwa etaty - t³umaczy³a to posuniêcie
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Roczne utrzymanie nauczyciela
kontraktowego pe³noetatowego
wynosi ponad 32 tys. z³, natomiast
mianowanego z 20 letnim sta¿em - 42
tys. z³. Stworzenie filii w Wojtaszycach da mo¿liwoœæ pracy wszystkim
czynnym nauczycielom. Prognozy
na przysz³y rok szkolny przewiduj¹,
¿e w SP Dobra bêdzie o trzy oddzia³y
mniej. W gimnazjum równie¿ istnieje
podobny problem, gdy¿ planuje siê
o dwa oddzia³y mniej. Wi¹za³oby siê
to z redukcj¹ etatów nauczyciela,
choæ burmistrz nie chcia³aby musieæ
podziêkowaæ za pracê np. nauczycielowi z 20 letnim sta¿em. Poza tym
wypowiedzenia umów nie s¹ bez
znaczenia dla bud¿etu gminnego,
gdy¿ nauczycielowi przys³uguje
wówczas odprawa.
- Utworzenie filii w Wojtaszycach daje mo¿liwoœæ roszady, jeœli
chodzi o pracê nauczycieli. Nauczyciele o dwóch specjalnoœciach mieliby mo¿liwoœæ pracowania w obydwu szko³ach podstawowych. Najbli¿sze lata nie przewiduj¹ du¿ej liczby dzieci w oddzia³ach. Do zerówki w
Wojtaszycach od wrzeœnia bêdzie
uczêszczaæ szeœcioro dzieci, w latach 2011/12 - oœmioro, w roku szkol-

Od lewej: sekretarz Gminy Dorota Kisiel, burmistrz Barbara Wilczek, skarbnik S³awomir Brodniak.

nym 2012/13 - czternaœcioro, natomiast w latach 2013/14 znów tylko
oœmioro. Dlatego zak³adamy potrzebê stworzenia klas ³¹czonych. Dziêki
tej propozycji ¿aden z pracuj¹cych
obecnie nauczycieli nie straci pracy.
- zapewnia³a burmistrz.
Ekonomiczn¹ stronê zak³adanych dzia³añ przybli¿y³ skarbnik
urzêdu S³awomir Brodniak.
- Ta reorganizacja przyniesie wymierne korzyœci finansowe. Subwencja, któr¹ otrzymujemy na poszczególne szko³y, jest uzale¿niona
od iloœci uczniów. Im wiêcej dzieci w
danej szkole, tym wiêcej pieniêdzy
ona otrzymuje. Na wydatki szkolne,

które co roku ponosimy, sk³ada siê
subwencja oraz to, co gmina dok³ada. Plany na przysz³y rok przewiduj¹, ¿e na jednego ucznia w gimnazjum dop³acimy oko³o 1400 z³, na
ucznia w SP Dobra 700 z³, zaœ w SP
Wojtaszyce a¿ 4240 z³. Daje to obraz,
ile wysi³ku finansowego wk³adamy
w to, aby szko³a w Wojtaszycach
funkcjonowa³a - wylicza³ skarbnik.
Pewne jest, ¿e jeœli ta reorganizacja nie zostanie przeprowadzona,
to za rok lub dwa gmina zacznie siê
dusiæ finansowo. Oszczêdnoœci postanowiono zacz¹æ od oœwiaty, gdy¿
wydatki na ni¹ stanowi¹ a¿ 40 procent wydatków bud¿etu gminy. GD

W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie

Realizujemy projekt „Uœmiech w oczach dziecka”
Min¹³ ju¿ pi¹ty miesi¹c realizacji projektu „Uœmiech w
oczach dziecka” w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie, wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej. Jego g³ównym celem jest stworzenie dzieciom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych mo¿liwoœci podniesienia
szans edukacyjnych poprzez
opracowanie i wdro¿enie innowacyjnego programu nauczania
opartego na nowoczesnych metodach diagnozy i terapii.
Ju¿ w sierpniu zrealizowany zosta³ wyjazd na diagnostyczny turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Dzia³aniami objêci s¹ uczniowie
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Œrodki przekazane na realizacjê projektu s¹ wykorzystywane na
zorganizowanie uczniom specjalistycznej pomocy, która pomo¿e im
uwierzyæ w siebie i swoje mo¿liwoœci.

W ramach projektu utworzono
oddzia³ dla uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie. Realizowane s¹
zajêcia o charakterze rewalidacyjnym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym oraz gimnastyka koryguj¹ca wady postawy. Uczniowie
wyje¿d¿aj¹ na wycieczki terapeutyczno-wychowawcze oraz korzystaj¹ z zajêæ na basenie w Œwidwinie.
Wymienione formy realizowane s¹
podczas zajêæ pozalekcyjnych. Dokonuj¹ siê one z wykorzystaniem
alternatywnych metod pracy. Dostarczaj¹ uczniom wiele radoœci, satysfakcji, tote¿ z radoœci¹ na nie
uczêszczaj¹.
Uczniowie mogli znaleŸæ dla siebie ciekawy rodzaj aktywnoœci, co
u³atwia³y pomoce dydaktyczne w
wiêkszoœci nieznane wczeœniej.
Szko³a zaoferowa³a uczniom mo¿liwoœæ udzia³u w nastêpuj¹cych zajêciach pozalekcyjnych: „W trosce o
lepsze jutro” - zajêcia edukacyjnoterapeutyczne; „W harmonii ze sob¹

i œwiatem” - zajêcia terapii pedagogicznej; „Terapia poprzez zabawê”
zajêcia socjoterapii; „Baw siê i ucz”
– zajêcia aktywnoœci zabawowodramowych; „Kolorowy œwiat” zajêcia plastyczno-techniczne; „W
krainie liczb i ³amig³ówek”; „Bêdê
dobr¹ gospodyni¹” - zajêcia przysposabiaj¹ce do pracy; „Œwiat nitk¹
i papierem malowany”; „Zaczarowany œwiat ortografii” - zajêcia dla
uczniów maj¹cych trudnoœci w czytaniu i pisaniu; „Szczêœliwy œwiat
tworzenia” – zajêcia terapii przez
sztukê oraz „Ca³e cia³o ¿yæ by chcia³o” - zajêcia gimnastyki korekcyjnej.
Podczas zajêæ ka¿de dziecko pracuje we w³asnym tempie, indywidualnie b¹dŸ w grupie, realizuj¹c zadania najbli¿sze swym zainteresowaniom, dobrane jednak tak, by wspomaga³y rozwój s³abszych stron
dziecka. Zajêcia pozwalaj¹ odczuwaæ radoœæ z uczenia siê, zwiêkszaj¹
umiejêtnoœæ przyswajania wiedzy
zgodnie z indywidualnym rytmem

rozwoju i profilem inteligencji. Dzieci szybko zaprzyjaŸni³y siê ze sob¹.
Uczniowie s¹ swobodni, nieskrêpowani, pytaj¹ i samodzielnie rozwi¹zuj¹ problemy. Na zajêciach doskonal¹ wiedzê zdobyt¹ na lekcjach,
ucz¹ siê poprzez zabawê z wykorzystaniem m. in. gier edukacyjnych i
programów multimedialnych.
Realizacjê projektu zaplanowano na 3 lata; rozpocz¹³ siê w sierpniu
2009 r., a zakoñczy w czerwcu 2012 r.
Do pracy z dzieæmi zosta³a zatrudniona w pe³ni wykwalifikowana kadra.
Wszystkie zajêcia i wyposa¿enie
s¹ finansowane przez Uniê Europejsk¹, ale szko³a wnosi swój wk³ad.
Wymaga to wiele wysi³ku od ca³ej
szkolnej spo³ecznoœci, daje jednak
poczucie satysfakcji i w³aœciwego
wykorzystania szansy dla stworzenia wiêkszych mo¿liwoœci dla
uczestników projektu. A przecie¿ o
to chodzi.
Sylwia Dynowska
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Obozy hitlerowskie na Ziemi £obeskiej
Pomnikowym dzie³em na ten
temat jest chyba ci¹gle
„Informator encyklopedyczny.
Obozy hitlerowskie na ziemiach
polskich 1939-1945”. Firmowa³
go zespó³ naukowców z G³ównej
Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce,
a emitowa³o Pañstwowe
Wydawnictwo Naukowe
w 1979 roku. Ju¿ rok póŸniej
wydawnictwo siê
zdezaktualizowa³o, bo po
Sierpniu 1980 zaczêto coraz
odwa¿niej mówiæ (i badaæ)
zbrodnie na narodzie dokonane
si³ami w³adzy ludowej i jej
popleczników na Wschodzie.
Wkrótce jednak œmielsze g³osy
wo³aj¹ce o sprawiedliwoœæ st³umi³a
lodowata rêka stanu wojennego
przez instytucjonaln¹ cenzurê i aktyw s³u¿by bezpieczeñstwa w nieskrêpowanym dzia³aniu. Prawie
dziesiêæ lat póŸniej, gdy wykluwa³o
siê porozumienie okr¹g³ego sto³u,
na zapleczu skromnej komendy rejonowej MO pali³ siê parnik dla œwiñ.
Czujny milicjant do koñca dopala³
nikomu ju¿ niepotrzebne teczki i
materia³y operacyjne z lat minionych.
Ów „Informator encyklopedyczny” wymienia nastêpuj¹ce obozy
hitlerowskie (uwzglêdniam te¿ miejscowoœci w najbli¿szym s¹siedztwie
powiatu ³obeskiego lub wczeœniej
le¿¹ce w jego obrêbie):
Chociwel – Kommando – ok. 120
jeñców nieznanej narodowoœci –
oddzia³ roboczy.
2. Obóz pracy Lager Borchert.
3. Obóz pracy Reichsautobahnlager – budowa autostrady berlinki;
Cieszyno – ob. pracy bud. autostr.;
D³usko – oddz. rob. jeñców polskich, Kommando – 46 jeñców X
1940.
2. Ob. prac. bud. autostr. 1939-V
1943 – baraki. W 1943 obóz przejœciowy dla rob. rolnych;
Dobra – cztery baraki – 39 Polek
po powst. warsz.;
Grabowo – oddz. rob. jeñców
polskich ze Stargardu (Stalag II D);
Kumki – ob. prac. bud. autostr.;
Lesiêcin – ob. prac. bud. autostr.;
£obez – ob. prac. Staerkefabriklager przy Szosie Œwidwiñskiej:
Polacy, Francuzi, Rosjanie.
2. Ob. prac. Lager Gaertner przy
ul. Wêgrzyñskiej. Fabr. mebli. Polacy;
Podlipce – ob. prac. bud. autostr.
Za³. 1939, zlikw. VIII 1943. Baraki. W
III 1943 przyby³ transport 398 Pola-

ków, którzy mieli byæ wywiezieni
przez org. Todt do Norwegii na wyr¹b lasów. Pracowali przy autostradzie.
Ro¿nowo – oddz. rob. jeñców
pol. – Kommando – 8 XII 1940 uciek³o 2 jeñców.
Runowo – ob. prac. bud. autostr.
Pracowali dla firmy „Leistikow”.
Tr¹bki – stacja kol. Barackenlager Bahnhof;
Wêgorzyno – ob. prac. bud. autostr.;
Wiewiecko – ob. prac. bud. autostr.;
Zagozd – 363 jeñców pol. bud.
autostr. Utw. 22 XII 1939. Oddz. rob.;
Zarañsko – oddz. rob. jeñców
pol. z Czarnego (Hammersein II B).
Od 1939 – 20 jeñców w roku.
2. Ob. pracy;
¯ó³te – oddz. rob. jeñców pol. z
Czarnego. Od 1939 – 30 jeñców na
roli.
Mapka (oprac. Bogdan Frankiewicz) zamieszczona w pracy zbiorowej „Z dziejów Ziemi £obeskiej”
(1971) zaznacza jeszcze obozy w
Iglicach, Komorowie, Siwkowicach, £osoœnicy, Mo³dawinie, Radzimiu, ¯elmowie, Rynowie, Mesznem, Siedlicach, Zajezierzu, Po³chowie jako obozy jeñców polskich. Z opisu wynika, ¿e zatrudnieni tu byli tak¿e jeñcy francuscy,
radzieccy, w³oscy, serbscy. Ogó³em
prawie 3 tysi¹ce. W 1940 roku zatrudniono awaryjnie w rolnictwie
500 ¿o³nierzy niemieckich, a w 1941
– m³odocianych wiêŸniów -Niemców z Nowogardu. Do maja 1940
roku umieszczono w obozach lub
bezpoœrednio w gospodarstwach
przesz³o 570 osób z okupowanej
Polski. Pod koniec 1939 roku Polacy pracowali we wszystkich miejscowoœciach powiatu (np. w £obzie
– 75).
Wielu z tych jeñców zosta³o
przymuszonych do forsownego,
wyniszczaj¹cego marszu na zachód,
by nie wyzwoli³ ich przedwczeœnie
zbli¿aj¹cy siê front w 1945 roku.
Wielu podobozów jeñców polskich „Informator” nie uwzglêdnia.
Mój ojciec by³ jeñcem wojennym w
obozie Borne Sulinowo (Gross Born
II E). Zlokalizowano go kilkanaœcie
kilometrów na po³udnie od tak nazwanego miasta ko³o Nadarzyc.
Krótko by³ to stalag (obóz dla szeregowców), potem oflag; póŸniej obok
za³o¿ono obóz dla jeñców rosyjskich, a Polaków wymienili Francuzi.
Z Gross Born po kilku dniach (!) rozdzielono ich do podobozów. Ojciec
trafi³ do Drawska (budynek kina).
Stamt¹d zawieziono go na wykopki
w Gajewie, tu¿ za ZagoŸdziem. Potem
mniejsz¹ grupê przytrzymywano w

Grzybnie, Do³giem i Jeleninie wzd³u¿
szosy do Po³czyna. ¯adne z tych
komand nie jest wymienione w „Informatorze”, chyba ¿e je wszystkie
objêto nazw¹ Ostrowice (gdzie obozu nie by³o). Stamt¹d przewieziono
ich do stalagu Czarne (Hammerstein). W miêdzyczasie bywali u¿ywani
do budowy autostrady berlinki.
Miêdzy Nadarzycami a Bornem
by³ jeszcze obóz Barkenbruegge
(Barkniewo), ale tej miejscowoœci
nie ma nawet na mapie, zaœ piêknie
kwitn¹ tam tylko wrzosy. Œlady po
tym obozie jeñców radzieckich zosta³y zatarte. Ostatecznie przez pó³
wieku by³y tam sowieckie poligony.
Nie wiadomo, czy wyzwoliciele wybili swoich rodaków. W ka¿dym razie
by³o tak w wyzwolonym obozie Neuhammer (Œwiêtoszów), gdzie ukarano tych, którzy poddali siê w Wielkiej Wojnie OjczyŸnianej, zamiast
honorowo zgin¹æ.
Ale by³ jeszcze jeden powód likwidacji Barkenbruegge. Tam przytrzymywano akowców i innych opozycjonistów ujêtych przez UBP na
Pomorzu Zachodnim. Ponoæ szefowa³ temu ubeckiemu obozowi Stolzman – okrutny oprawca. Tam i w
pobliskich Dydulanach (Doderlage)
na zbiorowych mogi³ach kaza³ k³aœæ
miny.
Pewnie tylko „zwierzêcy antyko-

munizm” napêdza internautów, ¿eby
rozgrzebywaæ ten temat. Nawet IPN
umorzy³ œledztwo. Tylko œ.p. bp
Ignacy Je¿ poœwiêci³ to miejsce, a
miejscowi leœnicy postawili brzozowe krzy¿e.
Radziecka obecnoœæ w £obzie
trwa³a do lata 1946 roku. Przybywaj¹cy tu sybiracy czekali niecierpliwie, by zwolnili domy w tzw. ruskiej
dzielnicy. Tymczasem gnieŸdzili siê
w opuszczonych barakach przy
krochmalni.
Polacy przebywaj¹cy w Labes£obzie podczas wojny wymieniaj¹
obóz dla Polaków na przed³u¿eniu
ul. Wojska Polskiego nieopodal
lasu. W „Dziejach Ziemi £obeskiej”
mówi siê o tysi¹cosobowej grupie
marynarzy niemieckich, zamieszkuj¹cych w tamtym miejscu. Czy o ten
sam las chodzi?
W Resku i Wêgorzynie zorganizowali Niemcy obozy dla przesiedlonej swojej ludnoœci z zachodu i
wschodu. Opró¿niony obóz w Wêgorzynie przejêli Rosjanie. Tam
po wojnie by³ obóz zbiorczy dla obywateli radzieckich, nim zabrano ich
do ojczyzny.
Mo¿e dlatego po wojnie rodzice
niezbyt chêtnie puszczali swoje
dzieci na obóz, choæby to by³ tylko
obóz harcerski?
Ludwik Cwynar

ENEA Operator Sp. z o.o. 71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7

poszukuje kandydata
na stanowisko:
Elektromonter Sieciowy
na Posterunku Energetycznym £obez w Rejonie Dystrybucji Gryfice
WYMAGANIA:
- wykszta³cenie zawodowe lub œrednie o profilu elektrycznym
- posiadanie œwiadectwa kwalifikacyjnego uprawniaj¹cego do zajmowania siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
- brak przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na wysokoœci
- mile widziane doœwiadczenie zawodowe przy eksploatacji sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia
- dyspozycyjnoœæ i samodzielnoœæ w dzia³aniu
- obowi¹zkowoœæ i umiejêtnoœæ pracy w zespole
- prawo jazdy kat.B
KRÓTKACHARAKTERYSTYKASTANOWISKA:
- wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹, budow¹ i remontami sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia
- prowadzenie pojazdu s³u¿bowego
Oferty kierowaæ w formie pisemnej (osobiœcie w sekretariacie Rejonu pok.
109) (CV i list motywacyjny) na adres:
ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gryfice, ul. Parkowa 5 72300 Gryfice, lub drog¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:
krystyna.dziaczek@szczecin.operator.enea.pl w terminie do 19.03.2010r.
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So³tysi gminy Dobra walcz¹ o podwy¿ki
(DOBRA) Sesje Rady
Miejskiej to czêsto pola
gor¹cych dyskusji,
monologów i debat.
Zdecydowan¹ postawê
w walce o polepszenie
warunków pracy
so³tysów przyjê³y dwie
panie so³tys z terenu
gminy Dobra. Kobiety
ju¿ w grudniu z³o¿y³y
podania o podwy¿kê,
a tymczasem ani widu,
ani s³ychu.
Mimo i¿ podanie z proœb¹ o podwy¿ki wp³ynê³o do Rady Miejskiej
jeszcze w ubieg³ym roku, odpowiedŸ
w tej sprawie pad³a dopiero na minionej sesji, która odby³a siê w minionym tygodniu. So³tysi motywowali swoj¹ proœbê zwiêkszaj¹cym siê
zakresem obowi¹zków.
- Jesteœmy odpowiedzialni za
ca³¹ wieœ. Pilnujemy pracowników
sezonowych i tych, którzy odbywaj¹ kary. Wszystko jest na naszej
g³owie, a pieniêdzy mamy coraz
mniej. W tym roku czeka nas du¿o
pracy papierkowej. Musimy odk³a-

daæ nasze prywatne obowi¹zki, ¿eby
zaj¹æ siê so³ectwem. Jako so³tysi
musimy braæ udzia³ we wszystkich
imprezach, jakie s¹ organizowane w
gminie i powiecie. Staramy siê wywi¹zywaæ z naszych obowi¹zków.
Chcielibyœmy, ¿eby nas jakkolwiek
doceniono. Chcemy, ¿eby gmina nie
mia³a z nami problemów i ¿ebyœmy
my dobrze wypadli - mówi³a so³tys
B³¹dkowa Anna Jarczewska.
Nied³ugo przyjd¹ wybory i radni
boj¹ siê, ¿e nie bêdzie chêtnych na te
funkcje. Pismo wystosowane przez
so³tysów le¿y w biurze rady. Przewodnicz¹ca rady Jolanta Siekiera,
po wstêpnych rozmowach ze skarbnikiem S³awomirem Brodniakiem,
poinformowa³a, ¿e podwy¿ki bêd¹
mo¿liwe w trakcie roku.
Obawy so³tysów wynikaj¹ równie¿ z faktu, ¿e od tego roku uruchomione zosta³y fundusze so³eckie. S¹
to kwoty rzêdu od kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych. So³tysom brakuje doœwiadczenia w dysponowaniu tak¹ gotówk¹. Pieni¹dze z funduszu przeznaczone s¹ na realizacjê
zadañ w³asnych gminy, s³u¿¹cych
poprawie warunków ¿ycia mieszkañców oraz zadañ zgodnych ze strategi¹ rozwoju gminy.
Rozmowy podczas sesji przynios³y po¿¹dany efekt, gdy¿ burmistrz

Barbara Wilczek obieca³a spotkaæ siê
indywidualnie z ka¿dym so³tysem.
Spo³ecznicy zostan¹ poinstruowani,
w jaki sposób prowadziæ zeszyty rozchodów, tak ¿eby orientowaæ siê, ile
pieniêdzy wykorzystano i z którego
dzia³u.
***
Wnioski so³tysów zas³uguj¹ na
uwagê i rozpatrzenie. So³tyski
otwarcie przedstawi³y swoj¹ trudn¹
sytuacjê. Na co dzieñ pe³ni¹ funkcjê
spo³ecznikowsk¹, jednak¿e niedopuszczalne jest dok³adnie do pracy
ze swojej kieszeni. Wiadomo, ¿e telefon jest narzêdziem ich pracy, a i
czêsto udaj¹ siê osobiœcie do miesz-

kañców zg³aszaj¹cych wszelkie problemy. Ponosz¹ wiêc koszty. Postawa so³tysek pokazuje, jak ró¿nie w
naszej ocenie mo¿e byæ postrzegana
praca spo³eczna. Dla porównania
przytoczê sytuacjê radnych. Oni
równie¿ nie dostaj¹ za swoj¹ pracê
wynagrodzenia, ale maj¹ przyznane
adekwatne diety. Nie chodzi o to,
aby dojœæ do stwierdzenia, ¿e radni
nic nie robi¹, ale ¿eby uczciwie spojrzeæ na przepaœæ, jaka dzieli so³tysa
i radnego. So³tysem jest siê rano i
wieczorem, œwi¹tek, pi¹tek czy niedzielê. A czy radny mia³ kiedykolwiek telefon o godzinie 22.00 o awarii wody w mieszkaniu?
GD

PUP oddala siê od bezrobotnych
(WÊGORZYNO, DOBRA) Na
minionym posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz wysz³a z propozycj¹, dotycz¹c¹ zmian
sposobu ewidencjonowania osób
bezrobotnych gminy Wêgorzyno.
Zaproponowa³a, aby od maja zarejestrowani bezrobotni osobiœcie doje¿d¿ali do Powiatowego Urzêdu
Pracy (PUP), w celu z³o¿enia podpisów œwiadcz¹cych o ich gotowoœci
do pracy. Zmiany zosta³y przeg³osowane. Ta decyzja najbardziej dotknie mieszkañców gminy Dobra (w
Resku jest filia PUP).
Informacja o zaplanowanych
zmianach pojawi³a siê w doberskim
urzêdzie ca³kiem niedawno, a ju¿
zd¹¿y³a wywo³aæ niepokój u bezrobotnych z terenu gminy. Do tej pory
praktykowano nieco inny, ale jak¿e
dogodny sposób ewidencjonowania bezrobotnych. Raz lub dwa razy
w miesi¹cu pracownicy PUP jeŸdzili
do Wêgorzyna i Dobrej, gdzie bezrobotni stawiali siê na tzw. „podpisy”.
Mieli równie¿ mo¿liwoœæ porozmawiania z doradc¹ zawodowym i poœrednikiem pracy. Od maja w Wêgo-

rzynie sytuacja ulegnie zmianie.
Wszyscy zarejestrowani bezrobotni
sami bêd¹ doje¿d¿aæ do PUP sk³adaæ
podpisy. Na pewno poœwiêc¹ na to
wiêcej czasu, ni¿ dotychczas, i trochê grosza za przejazd. Na ich szczêœcie odleg³oœæ do £obza oraz komunikacja s¹ przyzwoite.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê
sytuacja bezrobotnych gminy Dobra. W obronie swoich mieszkañców stanê³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
- W ¿adnym innym powiecie nie
ma takiej sytuacji,
¿eby pracownicy PUP
jeŸdzili do gmin i tam
ewidencjonowali gotowoœæ ludzi do pracy. PUP równie¿ przychyla³ siê do propozycji pani Karpowicz, ze
wzglêdu na obowi¹zuj¹ce ich przepisy. Ja
zabra³am g³os w tej
sprawie, z uwagi na
fakt najbardziej odleg³ego po³o¿enia gminy Dobra od miasta
powiatowego. Szczególnie jeœli chodzi o

Wrzeœno, Wojtaszyce czy Anielino.
Mieszkañcy tych wsi maj¹ oko³o 16
km do Dobrej, a jeszcze czekaæ ich
bêdzie podró¿ do £obza - prawie 30
km. W moim rozumowaniu popar³
mnie burmistrz £obza. Niestety w
g³osowaniu przepadliœmy. Bardzo
prosi³am, aby Powiatowa Rada Zatrudnienia pochyli³a siê nad tym tematem i spróbowa³a przychylnie podejœæ, chocia¿by do naszej gminy. Ja
w dalszym ci¹gu deklarujê gotowoœæ przywo¿enia pracowników
PUP do nas. Naszym mieszkañcom

jest trudno dostaæ siê do £obza,
chocia¿by ze wzglêdu na brak stosownej komunikacji. Je¿eli nie uda
nam siê dojœæ do porozumienia, wtedy bêdziemy organizowaæ jakieœ
dowozy. Ale to bezwzglêdnie bêdzie
odp³atne. Dlatego te¿ wygodniej jest
nam przywoziæ pracowników do
nas. - mówi³a burmistrz Dobrej.
Argumentami, jakie przemawia³y
za wniesieniem zmian w sprawie,
by³o zabezpieczenie odpowiednich
warunków lokalowych oraz mo¿liwoœæ zapewnienia bezrobotnemu
kompleksowej obs³ugi ze
strony doradcy zawodowego
i poœrednictwa pracy. S¹ to jakieœ argumenty, ale czy do tej
pory bezrobotni nie mieli zapewnionej takiej pe³nej obs³ugi? Wiêkszoœæ z nich podczas
wizyt sk³ada swój podpis, po
czym i tak odchodzi z kwitkiem. Jak pracy nie by³o, tak
nadal nie ma. Bo albo s¹ za
m³odzi, albo za starzy lub na
coœ siê prawie ³api¹ albo ju¿
nie. I tak od wizyty do wizyty.
I znów ktoœ bêd¹cy u w³adzy
zrobi³ sobie dobrze kosztem
najbiedniejszych.
GD
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Pracownia hotelarska ju¿ czeka
(£OBEZ) Zespó³ Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie realizuje od pocz¹tku bie¿¹cego roku
szkolnego projekt „Umiem, potrafiê, jestem...”, wspó³finansowany
ze œrodków Unii Europejskiej, w
ramach europejskiego funduszu
spo³ecznego. Beneficjentem projektu jest Powiat £obeski, a partnerem - Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w
Szczecinie.
Szko³a realizuje kilkanaœcie zadañ m. in. „Nowoczesny sprzedawca”, „Matematyka w praktyce”,
„Piekarstwo w pigu³ce” czy „Aktywnie szukam pracy”. Oferta skierowana jest do uczniów zasadniczej szko³y zawodowej i technikum zawodowego. Koordynatorem ca³ego
przedsiêwziêcia jest Joanna Niko³ajczyk, polonistka i nauczyciel w tutejszej szkole. Celem projektu jest
podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci
szkolnictwa zawodowego.
Niepodwa¿alnym atutem realizowanego projektu s¹ darmowe kursy
prawa jazdy dla uczniów ucz¹cych
siê zawodu mechanika pojazdów samochodowych. Poza tym uczniowie
wyje¿d¿aj¹ do oœrodków egzaminacyjnych na weekendowe zjazdy,

gdzie zajêcia prowadzone s¹ przez
specjalistów od danego przedmiotu. Zjazdy koñcz¹ siê próbnym egzaminem. Jest to szansa na oswojenie
siê z praktyczn¹ czêœci¹ egzaminu,
komisj¹, specjalistycznymi urz¹dzeniami oraz miejscem.

- Problemem zasadniczych szkó³
zawodowych jest to, ¿e uczniowie
po zdaniu czêœci teoretycznej egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje
zawodowe, nie jad¹ jednak na egzamin praktyczny. Wynika to ze stresu
i pojawiaj¹cych siê obaw, czy podo³aj¹. Dlatego nasi uczniowie wyje¿d¿aj¹ do takich oœrodków, ¿eby
zmierzyæ siê z egzaminem, który bêd¹
zdawaæ w czerwcu. - mówi dyrektor
Zespo³u Szkó³ Jolanta Manowiec.
- Rodzice i dzieci chwal¹ sobie
praktyczne zajêcia, na które my
przede wszystkim stawiamy. Dopiero
po zakoñczeniu roku szkolnego i egzaminach bêdziemy mogli powiedzieæ, jakie efekty przynios³a realizacja projektu. - mówi pani Niko³ajczyk.
Fundusze z projektu umo¿liwi³y
ponadto wyposa¿enie szko³y w materia³y dydaktyczne, sprzêt, oprogramowanie np. dla doradcy zawodowego. Uczniowie pod okiem Re-

naty Szmidt i Ryszarda Krzêæki poznaj¹ m. in. zasady zak³adania w³asnej firmy i mechanizmy poruszania
siê po rynku pracy. Na zajêcia zapraszani s¹ specjaliœci, opowiadaj¹cy o
praktycznej stronie dzia³añ.
- Mamy ju¿ zgodê na otwarcie od
1 wrzeœnia 2010 r. nowego zawodu w
technikum zawodowym. Bêdzie to
zawód technik hotelarstwa. Do tej
pory mieliœmy tylko zawód technik
informatyk. Kadra pedagogiczna jest
w tym kierunku kszta³cona, a pracownia hotelarska ju¿ zosta³a wyposa¿ona w ladê recepcyjn¹, komputery z
oprogramowaniem do hotelarstwa,
telewizor plazmowy i inne niezbêdne
materia³y. Mamy nadziejê, ¿e nowy
kierunek kszta³cenia spotka siê z zainteresowaniem tegorocznych absolwentów gimnazjów. Wszystkich
trzecioklasistów zaprosimy pod koniec marca na Dzieñ Otwarty Szko³y.
- mówi dyrektor ZS.
GD

Powiatowy Przegl¹d Ma³ego Konkursu Recytatorskiego
(£OBEZ) W miniony wtorek w
£obeskim Domu Kultury odby³ siê
Powiatowy Przegl¹d Konkursu Recytatorskiego. Zdobywcy najwy¿szych miejsc ze szczebla gminnego
walczyli o wejœcie do eliminacji wojewódzkich. Najlepszymi z najlepszych okazali siê Alicja Gibka,
Wiktor Krzêæko i Marcel ¯ochowski, uczniowie ³obeskich szkó³.
Jury w tradycyjnym ju¿ sk³adzie: Barbara Radzikowska, Sabina
Bil i Janusz Zarecki, z przewodnicz¹c¹ Iwon¹ Kowalsk¹-Zych,
przes³uchali ³¹cznie 31 wykonaw-

ców indywidualnych. Uczestnicy
prezentowali prawie wszystkie
szko³y podstawowe, gimnazja i
ponadgimnazjalne w powiecie.
Najwiêksz¹ niespodziank¹ dla
s³uchaczy i jury okazali siê najmniejsi wykonawcy, mianowicie
uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych. Dzieci zaprezentowa³y
bardzo wysoki poziom, czym da³y
odczuæ ogrom w³o¿onej przez nich
i opiekunów pracy.
W wyniku dyskusji i narady jury
postanowi³o wyró¿niæ blisko jedn¹
trzeci¹ wszystkich uczestników.
W kategorii szkó³ podstawowych

z uznaniem jury spotka³y siê wystêpy
Mateusza Bernata z SP Wêgorzyno,
opiekun Jadwiga Lasocka; Julii Popieli i Dominika Marchewki z SP2
£obez, opiekunki Bo¿ena Wójtowicz
i Sylwia Dynowska; Zuzanny Szymanek z SP1, opiekun Gra¿yna Tymoszczuk; Aleksandry Ochnio i Jakuba
Tumanowicza z SP2 £obez, opiekunki U. S³yœ i I. Moœcicka oraz Marcina
Zawiœlaka z £DK, opiekun Teresa
Wasilewska.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych
wyró¿nienie zdoby³y dwie uczennice
³obeskiego gimnazjum Patrycja Kar³owska i Paulina Krawczyk, opiekun

Jolanta Czajka oraz Aleksandra Kondrat z reskiego gimnazjum, opiekun
Joanna Murat.
Nagrodê g³ówn¹, czyli wyjazd na
eliminacje wojewódzkie wywalczyli:
Alicja Gibka, reprezentantka Gimnazjum w £obzie, opiekun Jolanta Czajka oraz dwóch uczniów SP 2 z £obza,
Wiktor Krzêæko, opiekun Bo¿ena
Wójtowicz i Marcel ¯ochowski,
opiekun Barbara Druch.
Wszystkim uczestnikom i ich
opiekunom gratulujemy. Laureatom
¿yczymy dalszych sukcesów na
szczeblu wojewódzkim.
GD
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Rêka w nocniku, czyli poczekamy,
a¿ zabraknie wody
(£OBEZ). Czwartkowa
sesja ods³oni³a
nieudolnoœæ i marazm
³obeskiego samorz¹du.
A mo¿e to, czego ofiar¹
stali siê pañstwo
Parchimowiczowie, to
wynik jakichœ pok¹tnych
interesów? Trudno
bowiem zrozumieæ
dzia³ania urzêdu i rady
w stosunku do ³obzian.
Przy okazji wysz³y na
jaw i inne, równie
niezrozumia³e, dzia³ania
w³adz.
Od roku pañstwo Parchimowiczowie staraj¹ siê o warunki techniczne przy³¹czenia do sieci. Nie
otrzymuj¹ ich. Jedyne co mog¹ zrobiæ to napisaæ wniosek o wykonanie
w³asnej studni, a potem ewentualnie
od wniosku odwo³aæ siê.
Pañstwo Irena i Marian Parchimowiczowie po raz kolejny z³o¿yli
skargê na dzia³ania burmistrza Ryszarda Solê. Przypomnijmy, ¿e o warunki techniczne staraj¹ siê ju¿ od
kwietnia ubr. W czerwcu napisali
pierwsz¹ skargê. Wówczas jeszcze
w WPI by³y zabezpieczone pieni¹dze w bud¿ecie na wykonanie dokumentacji wodoci¹gu w kierunku
Osiedla Pomorskiego, od strony ul.
Spokojnej (w³¹czenie Czcibora). Dokumentacja mia³a byæ wykonana w
2010 roku. Wówczas skarga zosta³a
uznana. Jednak pod koniec roku
2009 pieniêdzy na dokumentacjê ju¿
nie by³o.
– To nie jest istotne, czy ta skarga jest zasadna, czy niezasadna, kto
zawini³ lub nie zawini³. ¯aden burmistrz nie da zgody na to, aby za
kwotê 200 tys. z³ budowaæ wodoci¹g
do jednego gospodarstwa domowego. Nie o tym mamy rozmawiaæ,
tylko o problemie. O problemie nie
tylko przez pryzmat sprawy pana
Parchimowicza. Powinniœmy patrzeæ na sytuacjê Osiedla Ksi¹¿êcego, które z roku na rok zabudowuje
siê. Œmiem twierdziæ, ¿e w tym roku
albo przysz³ym zabuduje siê zupe³nie. Tam zostan¹ wybudowane
domy, tam ludzie bêd¹ chcieli pod³¹czyæ siê do wody, a wiecie pañstwo,
¿e mamy problemy z ciœnieniem w
tym rejonie. To jest dla nas priorytetowy problem. Rozwi¹zaniem tego

problemu bêdzie kwestia znalezienia
œrodków na przygotowanie projektu. W nastêpnej kolejnoœci nale¿y
wykonaæ spinkê, daj¹c¹ gwarancjê
ciœnienia w rejonie tego miasta. To
jest istotna sprawa. S¹ mo¿liwoœci,
do tej pory próbowaliœmy ró¿nych
rozwi¹zañ, niestety, mówiê z przykroœci¹, problemu pana Parchimowicza nie uda³o mi siê rozwi¹zaæ. Prawdopodobnie w tym roku uda nam siê
zabezpieczyæ œrodki na zrobienie
projektu. Jeœli bêdzie projekt i
uchwa³a rady o wykonaniu tej inwestycji, to budujemy instalacjê wodoci¹gow¹ i wtedy rozwi¹zujemy problem kompleksowo i tak to proszê
odbieraæ - powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Pomieszanie z popl¹taniem
Gdyby kwestia zakoñczy³a siê na
tych s³owach, byæ mo¿e ka¿dy wyszed³by z sali zadowolony. Ale to, co
sta³o siê potem, trudno uj¹æ w jednym zdaniu, albowiem ka¿dy zacz¹³
mówiæ co innego, niektórzy - zaprzeczaæ swoim w³asnym s³owom, które
wypowiadali jeszcze kilka miesiêcy
temu; zaczê³y wychodziæ ró¿nego
typu niuanse, zaciemniaj¹ce tê zdawa³oby siê prost¹ kwestiê. Raz przekonywano, ¿e ciœnienie na osiedlu
jest, innym razem, ¿e go nie ma, raz,
¿e Wodoci¹gi nie wiedz¹ co maj¹, a
potem, ¿e jednak wiedz¹, nastêpnie,
¿e spinka rozwi¹¿e problem braku
wody, innym razem, ¿e wcale nie, a
sieæ nie jest sieci¹ tylko pod³¹czem,
a pod³¹cze sieci¹. Niektórzy zaczêli
przekonywaæ, ¿e nale¿y czekaæ a¿
wody w kranach zabraknie, inni, ¿e
w³aœciwie czekaæ siê nie powinno,
czyli d³ugie Polaków rozmowy, z których nic nie wynika. Po ca³ej dyskusji pozosta³ chyba jedynie niesmak i
uznanie skargi za zasadn¹. To ostatnie z kolei niesie za sob¹ tylko satysfakcjê, a warunków przy³¹czenia jak
nie by³o, tak nie ma i zapewne d³ugo
nie bêdzie.
Nie ma potrzeby budowania
spinki
Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta
Kobia³ka, rozpoczynaj¹c swoj¹ wypowiedŸ, stwierdzi³a, ¿e w sprawie
potrzeby wykonania wodoci¹gu
bardzo szybko bêd¹ dowody. Wiêkszoœæ osób, które stawiaj¹ tam swoje domy, bêd¹ je zasiedlaæ ju¿ na
wiosnê, ewentualnie latem.
– Je¿eli bêd¹ rzeczywiste sygna³y z tej dzielnicy, ¿e nie ma wody, to
one dotr¹ do nas w formie oficjalnej.
Mieszkam w tej dzielnicy i jak narazie

Ewa Ciechañska.
Inspektor Ewa Ciechañska
nic ekstra nie dzieje siê. Byæ mo¿e to
siê zmieni. Jeœli tak, to bardzo szybko, na wniosek pana burmistrza,
trzeba dokonaæ zmian w bud¿ecie,
ale to wykracza poza ramy dyskusji
nad skarg¹. Jest za wczeœnie, by
sk³adaæ jakiekolwiek deklaracje, kiedy to zrobimy. Na pewno temat jest
na tyle wa¿ny, ¿e bêdzie dyskutowany. Inicjatywy w tej sprawie, przynajmniej w grudniu, nie by³o. Trzymajmy siê tego, ¿e skoro nie by³o inicjatywy, to nie by³o potrzeby – powiedzia³a.
G³os w dyskusji zabra³ sam zainteresowany Marian Parchimowicz.
– To, co pani przewodnicz¹ca
mówi, to te¿ jest jakieœ nieporozumienie, bo o to, ¿e wody na tym osiedlu nie ma, walczymy ju¿ ca³y rok.
Mówimy, powtarzamy, nie ma wody
na tym osiedlu, dlatego moja dzia³ka
i dzia³ki nastêpne nie mog¹ byæ pod³¹czone, bo nie ma ciœnienia. W
grudniu, nie wiem czy mia³em takie
prawo, z³o¿y³em wniosek, ¿eby dokonaæ spinki – 31 grudnia, na posiedzeniu rady, oczywiœcie odby³o siê
to bez ¿adnego echa. Dzisiaj pani
przewodnicz¹ca mówi, ¿e nie by³o
takich zapotrzebowañ. By³y, ca³y rok
powtarza³em – powiedzia³.
Przewodnicz¹ca rady na te s³owa
odpar³a, ¿e wed³ug jej wiedzy, ¿adnego formalnego wniosku od mieszkañców osiedla Ksi¹¿¹t Pomorskich
o braku wody, czy braku ciœnienia
nie ma. Jedyne, co radni maj¹, to

wstêpne opinie eksploatatora, mówi¹ce o tym, ¿e ciœnienie jest niewystarczaj¹ce do tego, aby pod³¹czyæ
dzia³ki na gruntach rolnych, które s¹
znacznie wy¿ej od koñcówki sieci i
tam nie ma wystarczaj¹cego ciœnienia.
Warto siêgn¹æ po Tygodnik
- Sytuacja mo¿e siê zmieniæ na
tym osiedlu, gdy wiele budynków,
obecnie budowanych, zostanie zasiedlonych. Je¿eli ta sytuacja zmieni
siê na niekorzyœæ osiedla, to bêdzie
podstawowy argument, ¿eby podj¹æ temat dokumentacji na wodoci¹g, który poprawi sytuacjê na
osiedlu Ksi¹¿¹t, jednoczeœnie da
szansê zasilenia, wydania warunków dla - na razie - jednego wnioskodawcy, dla pañstwa Parchimowiczów. Wtedy bêdzie uzasadnienie
du¿ej inwestycji, po³¹czenie dwóch
tematów, bo na pewno, kiedyœ w
przysz³oœci nas to czeka. Kiedy, czy
to bêdzie za pó³ roku, za trzy miesi¹ce, czy za dwa – to czas poka¿e. My
tê sprawê monitorujemy, a na pewno
eksploatator o tym pamiêta i jest w
kontakcie z panem burmistrzem.
Moja wiedza jest taka, ¿e nie brakowa³o i nie brakuje wody na osiedlu
na ten moment. Zdarza³y siê awarie,
zdarza³y siê nawet ostatnio zamro¿enia wodoci¹gu, które skutkowa³y w
innych czêœciach tego rozleg³ego
osiedla spadkami ciœnienia, ale nie
by³o to zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹. S¹ to naczynia po³¹czone. Co
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bêdzie wiosn¹, czas poka¿e, mo¿e
pozwoli nam przyspieszyæ to, ale
decyzja bêdzie uzasadniona do wydania du¿ych pieniêdzy – powiedzia³a przewodnicz¹ca Kobia³ka.
W czerwcu ubieg³ego roku przewodnicz¹ca Rady Miasta El¿bieta

£OBEZ
znajduj¹cej siê poza granic¹ osiedla.
O ile nie by³o problemów z wydaniem
warunków technicznych pierwszej
w³aœcicielce – pani Halinie Szymañskiej, o tyle z panem Parchimowiczem jest wielki problem.
- W 2008 roku PWiK wnioskowa-

Marian Parchimowicz
Kobia³ka mówi³a jednak zgo³a co
innego – stwierdzi³a wówczas, ¿e
problem z ciœnieniem na osiedlu istnieje od zawsze i pojawia siê w okresach suszy, kiedy to - cytat za Tygodnikiem £obeskim - „nieodpowiedzialni dzia³kowicze i w³aœciciele
ogrodów przydomowych podlewaj¹ swoje dzia³ki. Wtedy ciœnienie spada”. Wówczas te¿ przypomnia³a, ¿e w roku 2008 ciœnienie by³o
tak niskie, ¿e nawet nie pozwala³o zapaliæ junkersa.
Wówczas radny Leszek Gajda
przypomnia³, ¿e o koniecznoœci rozwoju sieci wodoci¹gowej radni doskonale zdawali sobie sprawê w
poprzedniej kadencji.
Skoro nie ma problemów
z ciœnieniem, to dlaczego nie s¹
wydawane warunki techniczne?
Na to pytanie odpowiedzia³a
przewodnicz¹ca Rady. Okaza³o siê,
¿e problem nie tkwi ju¿ w braku ciœnienia, ale w tym, ¿e pan Parchimowicz ju¿ nie przy³¹cze, ale sieæ musi
budowaæ. W dyskusjê w³¹czy³a siê
kierownik Ewa Ciechañska, która
wyjaœni³a, ¿e niegdyœ by³y du¿e problemy z ciœnieniem, ale zosta³ wstawiony hydrofor o pojemnoœci 2,5 m
szeœc. Wprawdzie jest to ma³o, ale
problem z ciœnieniem zosta³ w czêœci
rozwi¹zany. Problem polega na tym,
¿e pañstwu Parchimowiczom i szeœciu innym w³aœcicielom dzia³ek zachcia³o budowaæ siê na swojej ziemi

³o, by zrobiæ nitkê ul. Spokojna – ul.
Czcibora. Da³oby to mo¿liwoœæ zasilania pozosta³ych budynków. Ze
wzglêdów pieniêdzy projekt zosta³
wycofany. Ten projekt nie powsta³
na dzisiaj, ale na tym terenie s¹ nastêpni zainteresowani przy³¹czeniem siê do sieci. Pani Szymañska
dokona³a przy³¹cza oko³o 70 m. To
przy³¹cze idzie po terenach prywatnych. Ka¿da nastêpna budowa wi¹za³a siê z budow¹ sieci, nie mo¿na
zrobiæ przy³¹cza do przy³¹cza. W
tym wypadku sieæ musi byæ w³¹czona do ul. Czcibora, gdzie ju¿ wiemy,
¿e s¹ k³opoty z ciœnieniem. Je¿eli
by³aby ta spinka, wtedy mo¿liwe
by³oby wykonanie najpierw jakieœ
ugody z w³aœcicielami terenów prywatnych o budowaniu sieci, ale dopiero wtedy, gdy bêdzie dostateczne ciœnienie - mówi³a Ewa Ciechañska.
Kierownik Ciechañska wyjaœni³a, ¿e przez drogê prywatn¹, prowadz¹c¹ do pañstwa Parchimowiczów
i do innych szeœciu dzia³ek, na które
ju¿ zosta³y wydane decyzje zabudowy na studnie w³asne i na oczyszczalnie przydomowe, musi byæ przeprowadzona sieæ. Dopiero do tej sieci bêdzie mo¿liwoœæ doprowadzenia
przy³¹czy przez w³aœcicieli dzia³ek.
- Nie wyobra¿am sobie, aby przez
drogê prywatn¹ osoby te ci¹gnê³y
przy³¹cza do ul. Czcibora. Bo dojdzie
do sytuacji, ¿e bêdzie przy³¹cze pani,
która ju¿ jest wybudowana, bêdzie

przy³¹cze pana Parchimowicza i jeszcze szeœæ innych przy³¹czy. To jest
temat uzbrojenia sieci na terenach
prywatnych. I teraz czy bêdzie inwestowaæ gmina, czy gmina bêdzie zawieraæ z w³aœcicielami prywatnymi
umowê, czyli w³aœciciele prywatni
wykonuj¹ sieæ, a budowa jest refundowana w jakieœ czêœci przez gminê.
To nie jest tak, ¿e jeœli bêdzie na ul.
Czcibora wybudowana sieæ, tamte
budynki bêd¹ mog³y dostaæ pozwolenie o przy³¹czenie siê do sieci. Nie
ma mo¿liwoœci, aby przy³¹cze by³o
obok przy³¹cza. Jeœli bêdzie sieæ w
Czcibora pan Parchimowicz nie dostanie warunków na przy³¹czenie siê
do sieci, bo nie ma jego sieci – t³umaczy³a kierownik E. Ciechañska.
To nierówne traktowanie
obywateli
Po tych s³owach radny Kazimierz
Chojnacki przypomnia³, ¿e radnych
wrêcz „odganiano” od podjêcia decyzji o tym, ¿e nale¿y spinkê na ul.
Czcibora wykonaæ.
- By³y zapewnienia, nie ma problemu, zbiornik ciœnieniowy w postaci hydroforni zapewnia wodê,
wody nie bêdzie brakowa³o. Dzisiaj
mówi siê, ¿e jedno przy³¹czone gospodarstwo domowe zachwieje ca³¹
równowagê dostarczania wody na
tym osiedlu. Mówimy o jednym gospodarstwie, konkretnie wniosku
pana Parchimowicza. Natomiast nikt
nas nie poinformowa³, ¿e w najbli¿szym czasie wprowadzi siê tam ponad dwadzieœcia rodzin i te ponad 20
rodzin mo¿e, a nie musi, odczuwaæ
drastycznie brak wody, a co za tym
idzie ca³y ten kwarta³, ca³ego osiedla. Je¿eli jedno ma zachwiaæ dostawê wody, to te ponad dwadzieœcia
nie? Moim zdaniem jest to nierówne
traktowanie obywateli – zauwa¿y³
radny Chojnacki. Doda³, ¿e radni powinni podj¹æ dzia³ania, aby jak najszybciej ow¹ spinkê wykonaæ.
Dyskusja bez konsekwencji
W dalszej dyskusji radni zwrócili
uwagê na to, by dopilnowywaæ, aby
rury by³y odpowiedniej œrednicy i
aby faktyczny ich bieg by³ nanoszony na mapê. Zwrócono równie¿
uwagê, ¿e sporne przy³¹cze, na które
wydano warunki, przebiega m.in.
przez drogê gminn¹.
Równie¿ radny Marek Rokosz
przyzna³, ¿e problem wody na tym
osiedlu musi zostaæ „ruszony” i nie
mo¿na odk³adaæ go na przysz³oœæ,
by za pó³ roku nie okaza³o siê, ¿e na
osiedlu nie ma wody.
Radny Gajda z kolei uzna³, ¿e
przedsiêbiorstwu PWiK brakuje fachowca wysokiej klasy z uprawnieniami, który by robi³ badania ciœnieniowe, przep³ywowe. Doda³, ¿e
obecnie mo¿na by³oby przygotowaæ projekt uchwa³y i znaleŸæ pieni¹dze ze stawek za wodê.
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Tak wiêc po bardzo d³ugiej i burzliwej dyskusji okaza³o siê, ¿e budowa sieci na gruntach prywatnych
musia³aby iœæ równolegle z budow¹
sieci na ul. Czcibora, albowiem spinka bêdzie s³u¿yæ tylko dla osiedla
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Radny H. Stankiewicz gotów by³ pójœæ o zak³ad, ¿e
w przysz³oœci droga prywatna stanie
siê drog¹ gminn¹.
Wiceprzewodnicz¹cy rady Bogdan Górecki stwierdzi³, ¿e skargê powinno siê wnieœæ na ustawodawcê,
bo to on odrolnieniem spowodowa³
ogromny ba³agan. Wszak pozwoli³
budowaæ siê ludziom na swoich
gruntach rolnych bêd¹cych w obrêbie miasta. Zwróci³ uwagê, ¿e w
pierwszym rzêdzie powinny byæ
sprzedane dzia³ki na Zatorzu, dzia³ki
w pewnym sensie uzbrojone, bo plany na to uzbrojenie s¹.
Radna Krystyna Bogucka zauwa¿y³a, ¿e w ci¹gu trzech lat sprzedano na osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich
41 dzia³ek mieszkaniowych. Iloœæ ta
pokazuje, i¿ kwestia wodoci¹gu jest
bardzo wa¿na, ale przecie¿ gmina za
te dzia³ki wziê³a pieni¹dze i z tych
pieniêdzy z ³atwoœci¹ mog³aby wykonaæ sieæ wodoci¹gow¹ spe³niaj¹c¹ wszelkie mo¿liwe warunki, tym
bardziej, ¿e koszt spinki wynosi 150
tys. z³. To niewiele jak na iloœæ sprzedanych dzia³ek i wp³ywów do bud¿etu gminy z tego tytu³u.
Okaza³o siê te¿, ¿e dzia³ka pana
Parchimowicza wcale nie jest najwy¿ej po³o¿on¹ w osiedlu. Wy¿ej po³o¿na jest nie tylko dzia³ka p. Szymañskiej, ale i ul. Jagiellonów, na
której wody nie brakuje.
Podczas dyskusji raz mówi³o siê,
¿e to brak ciœnienia, raz ¿e dzia³ka za
wysoko, raz ¿e wodoci¹gi planów
nie maj¹, aczkolwiek co innego
mówi³ przedstawiciel Wodoci¹gów
podczas czerwcowej sesji. Tym razem na sesji nikogo z PWiK nie by³o,
a szkoda, mo¿e ponownie by³oby
powiedziane, ¿e o koniecznoœci budowy spinki mówi siê od lat, a w 2008
roku Przedsiêbiorstwo wnioskowa³o o wykonanie planów dla Osiedla
Ksi¹¿¹t Pomorskich, jednak zosta³o
to wyrzucone. Ka¿e siê ludziom
wierciæ studnie bez wiedzy, czy w
ogóle jest tam woda i na jakiej g³êbokoœci lub sugeruje siê, by budowali
sobie sieæ, ale wówczas, gdy gmina
zdecyduje siê na budowê spinki. To,
kiedy zdecyduje siê, zale¿y od wielu
czynników, bo jedni chc¹ ju¿ szukaæ
pieniêdzy na projekt, inni czekaæ, a¿
obudz¹ siê z rêk¹ w nocniku i wody
na osiedlu nie bêdzie. Ale jeœli bêd¹
braki wody dla osiedla, to oczywiœcie nie radni i nie urz¹d, a nieodpowiedzialni dzia³kowicze bêd¹ winni.
8 radnych g³osowa³o za tym, ¿e
skarga jest zasadna, 6 - ¿e nie.Kolejna uznana skarga, któr¹ Parchimowicze mog¹ wykleiæ sobie kibelek na
dzia³ce budowlanej.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
Zatrudniê pracownika
do renowacji sprzêtu
Zakres obowi¹zków
- malowanie pistoletowe,
- oklejanie, mycie, wycinanie,
- szlifowanie,
- spawanie (nie wymagane uprawnienia)
- demonta¿ i monta¿.

Tel. 506 - 135 - 335

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 197
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region

T³umacz przysiêg³y j. Francuskiego. Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 ,
694 667 941.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

MIESZKANIA
Powiat gryficki
Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie 3-pokojowe
w centrum £obza. Tel. 721614547.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza; spó³dzielcze, I piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
du¿a piwnica, tel. 601-429-991.
Sprzedam w £obzie mieszkanie
45mkw na parterze w bloku. Tel.
609 868 302.
Odnajmê mieszkanie 3-pokojowe
w centrum £obza. Tel. 721 614 547.
Do wynajêcia mieszkanie 3 – pokojowe w centrum £obza, IV piêtro.
Tel. 603 874 299.
Sprzedam w Resku mieszkanie 2
pokojowe 46 mkw. Tel. 503 825
305.
Sprzedam w £agiewnikach mieszkanie 54 mkw, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka. Osobno 2 pomieszczenia gospodarcze. Tel. 791 750 465.
W centrum £obza sprzedam
mieszkanie na parterze. Tel. 505
089 583, 91 3975441
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw, bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom w BrzeŸniaku z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów. Tel. 662
657 982
W £obzie na Woj. Polskiego sprzedam dzia³kê ogrodow¹ z pr¹dem i
wod¹. Tel. 505 089 583, 609 975
441.
Lokal u¿ytkowy 25 mkw w centrum
£obza wynajmê lub sprzedam. Tel.
600 265 547,
91 3974643
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,16 hektara na wsi, 4 km od
£obza. Tel. 91 3954062
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê o pow. 765 mkw
w Rewalu. Tel. 697 447 234.
Sprzedam
dzia³kê
o
pow.
3380mkw w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.
Wydzier¿awiê gara¿ w centrum
Gryfic. Tel. 509 530 096

tygodnik ³obeski 2.3.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

Region
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217 327

ROLNICTWO

wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia policjanci z
Wêgorzyna zatrzymali Stanis³awa
B., który jecha³ rowerem na podwójnym gazie, z wynikiem - 0,24 mg/l.

Kolizje w ostatnim
tygodniu
W ostatnim tygodniu na terenie
powiatu dosz³o do piêciu kolizji drogowych.
W poniedzia³ek, 22 lutego br. w
£obzie, na ulicy Obr. Stalingradu,
kieruj¹cy samochodem marki Toyota Corolla Piotr K., w czasie cofania
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód marki Mercedes, którego
kierowc¹ by³ Jacek B.
Taka sama kolizja mia³a miejsce
dzieñ póŸniej, te¿ w £obzie, na ulicy
Bocznej, gdzie kieruj¹ca samochodem VW Polo uderzy³a w prawid³owo zaparkowanego Citroena.
W œrodê, 24 lutego br., oko³o
godz. 8.20, na drodze Wêgorzyno –
Sinawa, kieruj¹cy samochodem Deawoo Nexia mieszkaniec Z³ocieñca
uderzy³ w sarnê, która nagle wbieg³a
na jezdniê.
Natomiast w czwartek, 25 lutego
br., oko³o godz. 11.20 w Wêgorzynie,
kieruj¹cy samochodem Opel Astra
Miros³aw J. w³¹czaj¹c siê do ruchu z
przydro¿nego parkingu nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu dla prawid³owo jad¹cym Renaulcie. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.
W pi¹tek, 26 lutego br., o godz.
6.50 w £obzie, na skrzy¿owaniu ulicy
Niepodleg³oœci i placu 3 Marca dosz³o do kolejnej kolizji. Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Volvo nie
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udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu dla
kieruj¹cej samochodem Peugeot 307.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
W ostatnim tygodniu na drogach naszego powiatu policjanci
ujawnili tak¿e nietrzeŸwych kieruj¹cych. W poniedzia³ek, 22 lutego wieczorem, w Wêgorzynie policjanci
zatrzymali Stanis³awa B., lat 53, który kierowa³ samochodem Opel Astra
z wynikiem 0,73 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Dzieñ póŸniej w £obzie, o godz.
11.00, policjanci ujawnili, ¿e kieruj¹cy samochodem Mazda S³awomir B.
by³ nietrzeŸwy. Wynik badania
wskaza³ 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W czwartek, 24 lutego, policjanci
ujawnili dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. Pierwszy z nich, Zbigniew
G., lat 50, w Dobrej jecha³ samochodem marki Polonez w stanie po spo¿yciu alkoholu. Drugi kierowca zosta³ zatrzymany w Wêgorzynie na
ulicy Runowskiej. Czes³aw B., lat 55,
kierowa³ rowerem w stanie po spo¿yciu alkoholu. Dodatkowo rowerzysta z³ama³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, wydany
przez S¹d w £obzie.
W sobotê, 27 lutego, na ul. Murarskiej w £obzie, policjanci zatrzymali Rafa³a K. z Nowogardu, który
kierowa³ samochodem Honda Civic
z wynikiem 0,41 mg/l alkoholu w

W³amali siê do piwnicy
W nocy, z 26 na 27 lutego, w
Worowie, Jan I., lat 33, Miros³aw K.,
oraz Roman R. w³amali siê do piwnicy, po wczeœniejszym wyrwaniu
k³ódki przy drzwiach. Sprawcy skradli ko³o rowerowe i oponê samochodow¹ o ³¹cznej wartoœci 290 z³.
Sprawcy zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Po przes³uchaniu
przyznali siê do pope³nionego czynu, za który grozi kara pozbawienia
wolnoœci od roku do lat 10.

W³amanie do
samochodu i kiosku
W nocy, z 23 na 24 lutego, w
£obzie przy ul. Orzeszkowej, nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu marki VW Golf, otwieraj¹c drzwi
dopasowanym narzêdziem. Sprawca skrad³ radioodtwarzacz Sony oraz
akumulator. Straty wynosz¹ 350 z³.
Nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca w³ama³ siê tak¿e do kiosku
z odzie¿¹ przy ul. Koœciuszki. Wybi³
szybê i skrad³ blaszan¹ skarbonkê z
pieniêdzmi w kwocie 180 z³.

Reszczanin
posiada³ narkotyki
W czwartek, 24 lutego, w Resku,
policjanci z Wydzia³u Kryminalnego
z £obza i ze Szczecina zatrzymali
Grzegorza H., lat 26, który w domu
posiada³ œrodki psychotropowe w
postaci 50 gram amfetaminy oraz pó³
grama marihuany. Sprawa zosta³

osadzony w policyjnym areszcie.
Dzieñ póŸniej w tej sprawie policjanci zatrzymali tak¿e Krzysztofa S.,
podejrzanego o udzielanie narkotyków. Obaj sprawcy zostali przes³uchani. Prokuratura Rejonowa w
£obzie zastosowa³a wobec tych
osób œrodek zapobiegawczy w postaci porêczenia maj¹tkowego.

Uwaga na z³odziei
W dniu 24 lutego, oko³o godz.
13.20 w £obzie, przy ul. Obr. Stalingradu, do jednego ze sklepów weszli
„klienci” – dwóch mê¿czyzn oraz trzy
kobiety. Osoby te spowodowa³y
sztuczny t³ok, odwróci³y uwagê ekspedientki i skrad³y z kasy pieni¹dze
w kwocie 3 tys. z³.
Policja apeluje, aby zwracaæ
szczególn¹ uwagê na osoby dziwnie
zachowuj¹ce siê podczas zakupów,
powoduj¹ce sztuczny t³ok. B¹dŸmy
czujni!

Kradn¹ przewody
telekomunikacyjne
W ostatnim czasie policjanci
odnotowali kradzie¿e przewodów
telekomunikacyjny. W nocy 21 lutego, nieznany sprawca skrad³ na szlaku kolejowym Wêgorzyno - Wiewiecko 400 metrów napowietrznej
linii telekomunikacyjnej. Dwa dni
póŸniej, tj. 24 lutego, te¿ wieczorem,
na odcinku Wêgorzyno – Przytoñ,
nieznany sprawca wyci¹³ 150 m przewodu, o wartoœci 2.625 z³. Dzieñ
póŸniej, oko³o godz. 23.50, te¿ na
szlaku kolejowym Wêgorzyno –
Wiewiecko, nieznany sprawca usi³owa³ skraœæ 200 m linii telekomunikacyjnej, jednak zamierzonego celu
nie osi¹gn¹³, gdy¿ zosta³ sp³oszony
przez funkcjonariuszy SOK.

Œwietlicowe Walentynki w Lubieniu Dolnym
Muzyka, œpiew, zabawa, poczêstunek i
skromny upominek - tak zaczê³a siê kolejna impreza w œwietlicy w Lubieniu Dolnym.
Z okazji Dnia Œwiêtego Walentego, ka¿dy z uczestników zabawy za³o¿y³ coœ czerwonego. W ozdobionych serduszkami namiotach, dzieci zrobi³y pocztê, z której mo¿na by³o wys³aæ kartkê z ¿yczeniami do lubianej osoby. Dzieci obsypywa³y siê kartkami,
liœcikami i serduszkami. Cieszy³y siê z ka¿dej
otrzymanej kartki-niespodzianki, walentynkowego listu. Radoœci by³o co niemiara. W
trakcie zabawy by³y wykonywane makija¿e
na twarzy, œwiadcz¹ce o wielkiej wyobraŸni
maluj¹cych dzieci.
Œwietn¹ zabawê zakoñczy³ konkurs dla
najwiêkszych ³akomczuchów, który polega³
na zjedzeniu p¹czka bez oblizywania siê,
by³o trudno, ale dziewczynki podo³a³y zadaniu. Dzieci bawi³y siê wyœmienicie i z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na kolejn¹ wspania³¹
imprezê.
Renata Romaszko – opiekun œwietlicy
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Lekkoatleci UKS „ARBOD”
rozpoczêli sezon
W zimowej scenerii, w bardzo
trudnych warunkach, m³odzi lekkoatleci UKS „ARBOD” udzia³em w
Otwartych Mistrzostwach Polic w
biegach prze³ajowych zainaugurowali wiosenny cykl startów w zawodach lekkoatletycznych.
Zawody, które odby³y siê 27 lutego, dla naszych zawodników by³y
jednoczeœnie sprawdzianem ich
przygotowania do sezonu. Mog¹
zaliczyæ go do udanych, gdy¿ nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê zawodników tej imprezy biegowej. Medale w
swoich kategoriach wiekowych zdobyli: Mateusz Ga³ka - zwyciêzca
swojego biegu, Konrad Jadwi¿yc zdobywca medalu srebrnego oraz
Karolina Szymczak, która zajê³a miejsce na najni¿szym stopniu podium.
Tu¿ za podium - IV miejsca zajê³y
Milena Sadowska oraz Patrycja
Florczak. Przed naszymi zawodnikami dalsze starty i przygotowania do
najwa¿niejszych imprez tegorocznego sezonu.
(o)

Dwa oblicza Sarmaty
W rozegranym w œrodê wieczorem, 24 lutego, meczu kontrolnym
na sztucznym boisku w Kaliszu Pomorskim, Sarmata Dobra przegra³
0:6 (0:1) z III ligowym Piastem
Choszczno.
Po pierwszej, wyrównanej po³owie nic nie zapowiada³o, ¿e ten sparing zakoñczy siê tak wysok¹ przegran¹ pi³karzy z Dobrej. Jedyn¹
bramkê w tej fazie meczu uzyska³ w
19 min., z rzutu wolnego, doœwiadczony Jaros³aw Piskorz, po mocno
spóŸnionej interwencji bramkarza
Sarmaty, M. Kamiñskiego.
W II drugiej po³owie trener Sarmaty Tomasz Surma, tak jak zapowiada³ przed meczem, desygnowa³ do
gry sk³ad rezerwowy. Jednak zmiennicy nie zdo³ali unieœæ ciê¿aru gry z
silnym i wymagaj¹cym rywalem i
przegrali drug¹ po³owê wyraŸnie 0:5.
Dla Piasta swoje kolejne bramki
strzeli³ Jaros³aw Piskorz w 48’, 55’, i
60’, a po jednej bramce strzelili Marcin Przybylski w 56’ i Tomasz Bejuk
w 90’.
P³yta boiska w Kaliszu Pomorskim mimo, i¿ by³a przyprószona
warstewk¹ œwie¿o spad³ego œniegu
by³a w dobrym stanie i nie by³o s³ychaæ krytycznych uwag ze strony
graj¹cych zawodników. Du¿o krytycznych uwag by³o natomiast na
temat z³ej jakoœci oœwietlenia, na
domiar z³ego jedna ze œrodkowych

lamp by³a ca³kowicie nieczynna, co
by³o niew¹tpliwym utrudnieniem dla
graj¹cych zawodników. Reasumuj¹c; zas³u¿one zwyciêstwo Piasta,
który szczególnie w II po³owie by³
zespo³em wyraŸnie lepszym.
Po przegranym sparingu nikt w
zespole Sarmaty nie robi³ tragedii
traktuj¹c go jak jeden z elementów
przygotowañ do rundy wiosennej
rozgrywek. Forma ma byæ za miesi¹c
i s¹dz¹c po intensywnoœci przygotowañ i mimo wszystko pozytywnych wynikach sparingów (ta ostatnia pora¿ka jest w tej serii wyj¹tkiem), dobre wyniki Sarmaty mog¹ i
powinny byæ bardzo realne.
Sarmata Dobra – Piast Choszczno 0:6 (0:1)
Bramki dla Piasta: Jaros³aw Piskorz 4 (19’, 48’, 55’ i 60’), Marcin
Przybylski (56’) i Tomasz Bejuk
(90”).
W sobotê mecz PP
A ju¿ w sobotê, 6 marca, Sarmata
rozegra mecz w ramach IV rundy
Pucharu Polski. Przeciwnikiem bêdzie IV ligowa Victoria Przec³aw. Z
uwagi na to, ¿e na 6 marca boisko
Sarmaty raczej nie bêdzie nadawa³o
siê do gry, Sarmata jako gospodarz
musi wskazaæ boisko zastêpcze. W
grê wchodzi boisko ze sztuczn¹
traw¹ w Pobierowie, ale decyzja na
ten temat jeszcze nie zapad³a. estan

Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard 6:4 (0:1)

Sarmata strzela
w meczach
kontrolnych
27 lutego, w póŸnych godzinach wieczornych, na sztucznej trawie w Gryfinie, dru¿yna
Sarmaty Dobra zagra³a kolejny mecz sparingowy. Jego przeciwnikiem by³a dru¿yna Kluczevii Stargard, aktualny wicelider V ligi.
Dru¿yna Kluczevii w rozgrywkach V ligi, wiosn¹ ub. roku toczy³a
zaciêty bój z Sarmat¹ o wejœcie do
IV ligi, który przegra³a minimalnie
ró¿nic¹ 2 punktów. W dru¿ynie
Sarmaty nie zagrali w tym meczu z
ró¿nych powodów m.in. £ukasz
Olechnowicz, Piotr Grochulski,
Wojciech Bonifrowski i niedawno
pozyskany z Mewy Resko Rados³aw Cytowicz.
Silny zespó³ Kluczevii (wystêpuje w nim m.in. znany z wystêpów w
Œwiatowidzie £obez Krzysztof Œniadek), w pierwszej po³owie osi¹gn¹³
lekk¹ przewagê, co udokumentowa³
zdobyciem bramki i prowadzeniem
1:0.

Po przerwie dru¿yna Sarmaty
pokaza³a swój znaczny potencja³ i
mo¿liwoœci. Zawodnicy z Dobrej
graj¹c szybko i zdecydowanie w ci¹gu 17 minut strzelili 4 kolejne bramki,
doprowadzaj¹c w 62 min. do wyniku
4:1 dla Sarmaty. I chocia¿ zawodnicy
obu dru¿yn do samego koñca naprzemiennie zdobywali kolejne
bramki, to wynik na korzyœæ Sarmaty
do samego koñca nie by³ zagro¿ony.
Sarmata, mimo, i¿ do przerwy przegrywa³ 0:1, ostatecznie wygra³ 6:4.
Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard
6:4 (0:1). Strzelcy bramek dla Sarmaty: Wojciech Dorsz i Krzysztof
Szkup po 2, Wojciech Kliœ i Wojciech
GuŸniczak po 1.
estan

Ch³opcy z Wêgorzyna
mistrzami powiatu
w pi³ce siatkowej
25 lutego 2010r. w Wêgorzynie
odby³ siê Fina³ Mistrzostw Powiatu
w mini pi³ce siatkowej ch³opców
szkó³ podstawowych. W zawodach
uczestniczy³y reprezentacje trzech
podstawówek: SP Be³czna, SP 2
£obez i SP Wêgorzyno.
Po bardzo emocjonuj¹cych meczach, walce o ka¿dy punkt wy³oniono zwyciêzców. Najlepsi okazali siê
gospodarze.
Wyniki meczów:
SP Wêgorzyno – SP 2 £obez 2:1
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SP Wêgorzyno – SP Be³czna 2:0
SP Be³czna– SP 2 £obez
2:1
Tabela koñcowa:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Be³czna
3. SP 2 £obez
Sk³ad dru¿yny SP Wêgorzyno:
Micha³ Patryarcha, Adrian Witkowski, Przemys³aw Wilczañski,
Aron Stasiak, Dawid Stasiak, Marcin Mastalski, Oskar Waszczyk,
Przemys³aw Perdek, B³a¿ej Maduñ.
Dariusz Czajka

W sobotê VI Memoria³
Szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego
Organizatorzy: Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat £obeski”, Teresa i Grzegorz Bieñkowscy, Komenda
Powiatowa Policji w £obzie, Szko³a
Podstawowa nr 1, kluby szachowe
„Gambit” SP 1, „Pat-Mat” SP 2, firma
CompBi, Szczep Harcerski ZHP w
£obzie.
Termin: 6 marca 2010 r. (sobota)
godz. 9.30 – 17.00.
Miejsce: Szko³a Podstawowa nr
1 w £obzie, ul. Bema 6.
Zapisy w dniu zawodów od godz.
8.30.
Kategorie: kl. 0-III, IV-VI, gimnazjum, open, policjanci.
Gramy systemem szwajcarskim, 9
rund, 2x15 minut.
Op³aty: 5 z³ doroœli, 1z³ dzieci i
m³odzie¿.

Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Ka¿dy uczestnik przynosi szachownicê z bierkami i zegar szachowy.
Fundatorzy pucharów i nagród:
Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie, rodzina Bieñkowskich,
Starosta Powiatu £obeskiego, samorz¹dy lokalne, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, firmy i zak³ady
z powiatu ³obeskiego.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub
Zieniuk.
Sekretariat: Joanna Chabecka,
Robert Kazienko, Henryk Musia³.
Kontakt: Henryk Musia³, tel.
kom. 667 201 207.
Organizatorzy

Kibice nagrali piosenkê klubow¹

Pierwsza taka w powiecie!
Grupa hip hopowa z Dobrej nagra³a piosenkê o swojej dru¿ynie Sarmacie Dobra i kibicach.
Autorami tekstu i muzyki s¹: Damian Myjakowski (Zenek), Emil Lech
( Emilos) i Szymon Grzesiak (Sony).
Wideoklip nagra³ Sebastian Czapiewski (Saper). Naszym zdaniem
pomys³ œwietny, a wykonanie bardzo

Fajny turniej w „Dwójce”
W sali gimnastycznej SP 2
w £obzie, 27 lutego, odby³
siê otwarty turniej tenisa sto³owego dla ch³opców i dziewcz¹t kl. IV-VI. Zaproszenia
wys³ane by³y równie¿ do SP 1
i SP Be³czna. Rywalizacja odbywa³a siê wœród ch³opców
(tylko) z SP 2 £obez w grach
pojedynczych i deblowych.
Atrakcj¹ dodatkow¹ podczas
turnieju by³o czêste w³¹czanie siê
alarmu, który wzywa³ ochronê do
reakcji, natomiast u uczestników
wzmaga³ wiêkszoœæ czujnoœæ przy
stole tenisowym.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla uczestników by³ s³odki poczêstunek (kruche ciasteczka), które ufundowa³
sympatyczny i cichy sponsor z
£obza. Skromnoœæ jest domen¹ ludzi wielkich. Serdecznie dziêkujemy.

Du¿¹ pomoc¹ w zorganizowaniu
turnieju wykazali siê p. A. Duczyñski, p. E. Piero¿ek – pracownicy
szko³y, natomiast nowy warsztat
pracy nauczycielskiej, pod kierunkiem nauczyciela wych. fiz. A. Jurzysty zdobywa³a praktykantka Magda
Koralewska - studentka II roku IKF
Uniwersytetu Szczeciñskiego, absolwentka SP 2 w £obzie.
Wyniki turnieju nie s¹ tak wa¿ne,
jak sama idea i chêæ spêdzenia czasu
w innym formacie. Samo uczestnictwo i swoboda bycia jest du¿ym
osi¹gniêciem. Umiejêtnoœci zawsze
mo¿na szlifowaæ w ró¿ny sposób.
Wszystkim ch³opcom gratulujê
sportowej rywalizacji. Do³¹czyli
póŸniej do gier: ch³opcy z gimnazjum
i technikum – gry poza turniejem.
Mieli okazjê sprawdziæ swoje zaciêcie do tenisa sto³owego z nauczycielem A. Jurzyst¹, który jeszcze trzyma
formê!

Organizatorem turnieju by³ nauczyciel SP2 Andrzej Jurzysta.
O samym turnieju tak oto wypowiada siê jeden z uczestników Przemek Karau.
- By³o fajnie. Dosta³em herbatê i
ciastka. Pogra³em trochê z kolegami
w ping-ponga. Ja trochê umiem graæ.
Przyszed³em tylko dlatego, ¿eby mi
siê nie nudzi³o z rana. Na tym turnieju wszyscy mnie ograli. Po grze poszed³em zjeœæ i napiæ siê. PóŸniej zagra³em z pani¹ i kolegami w koszykówkê. Nauczy³em siê celowaæ do
kosza. Zdoby³em 33 punkty. W trakcie gry zepsu³ siê alarm i przysz³a policja. Posiedzieli trochê w pokoju nauczycieli w-f, zjedli, napili siê i poszli.
Pod koniec gry przyszli ch³opcy, z
nimi te¿ zagraliœmy. Wypi³em dwa
kubki herbaty i zjad³em 15 ciastek.
Zdoby³em 19 punktów podczas turnieju. To by³ fajny turniej – zrelacjonowa³ Przemek Karau.
(o)

udane. Utworu pod nazw¹ „19(S)46
Dobermani” mo¿na pos³uchaæ na
stronie: www.sarmatadobra.com (r)

Œwiatowid £obez sparuje

Juniorzy
remisuj¹,
seniorzy bior¹
lekcje futbolu
(DRAWSKO POM. – £OBEZ)
Remisem 3:3 zakoñczy³ siê wyjazdowy mecz sparingowy juniorów Œwiatowida z Draw¹ Drawsko Pomorskie.
Obie dru¿yny spotka³y siê na boisku
28 lutego. Bramki dla Œwiatowida
zdobyli Damian Mosi¹dz, Jacek Szabunia i Mateusz Urbañski.
- Bardzo dobrze zagra³ Mateusz
Urbañski, który walczy³ na murawie –
skomentowa³ spotkanie prezes
MLKS Œwiatowid Janusz Skrobiñski.
Kilka dni wczeœniej, w meczu
wyjazdowym z Hutnikiem Szczecin
zagrali seniorzy Œwiatowida. Przegrali 0:8. I chocia¿ Hutnik zajmuje
trzecie miejsce w IV lidze, wynik
mówi sam za siebie. Wczeœniej z takim samym baga¿em bramek Œwiatowida odes³a³a IV-ligowa Drawa
Drawsko Pom. Tak wygl¹da ró¿nica
miêdzy dwiema ligami.
(mo, r)
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Najlepszy sportowiec Stargardu roku
2009 rodem z £obza
Podobnie jak w roku ubieg³ym,
w plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2009 roku Stargardu Szczeciñskiego zwyciê¿y³ Marcin
GRYNKIEWICZ, lekkoatleta, rodowity mieszkaniec £obza z ulicy
Zielonej. Na uroczystoœci og³oszenia wyników i wrêczenia nagrody
przez Prezydenta Miasta S³awomira Pajora obecni byli tak¿e rodzice
sportowca – pañstwo Andrzej i
Agnieszka Grynkiewiczowie.
W czwartek, 27 lutego, w Stargardzkim Centrum Kultury odby³o
siê podsumowanie Plebiscytu Czytelników „G³osu Szczeciñskiego”
oraz Kapitu³y Konkursowej na najlepszego sportowca tego regionu.
Do presti¿owej nagrody zg³oszono
32 sportowców z 14 klubów.

Zdecydowane zwyciêstwo w
plebiscycie i tytu³ Najlepszego
Sportowca Stargardu zdoby³ Marcin Grynkiewicz. W nagrodê z r¹k
najwy¿szych w³adz miasta otrzyma³
dyplom, puchar i czek na 3 tys. z³.
Ten 20-letni lekkoatleta zapisa³
siê kronikach klubu „Pomorze” Stargard Szczeciñski jako 4-krotny
mistrz Polski w konkurencjach biegowych:
I miejsce w Mistrzostwach Halowych Juniorów na 400 m (Spa³a)
I miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Biegach Prze³ajowych 3
km (Olszyna)
I miejsce w Mistrzostwach Polski
LZS w Biegach Prze³ajowych 4 km
(Zamoœæ)
I miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów na 400 m (S³upsk).

Jednoczeœnie zosta³ powo³any
do kadry Polski juniorów na Mistrzostwa Europy w Nowym Sadzie
w Serbii, gdzie w biegu na 400 m
awansowa³ do fina³u, zajmuj¹c ostatecznie 7. miejsce w Europie, z czasem 47,54 s.
Pierwsze kroki sportowe Marcin
Grynkiewicz stawia³ w ³obeskim
MKS „Olimp”, pod fachowym okiem
trenera pana Kazimierza Mikula. Po
ukoñczeniu Gimnazjum w £obzie
Marcin podj¹³ naukê w Zespole
Szkó³ w Stargardzie Szczeciñskim i
zamieszka³ w internacie. Zosta³ liderem grupy biegaczy w LKS „Pomorze” Stargard Szcz. Trenerem klubowym od 3 lat jest doœwiadczony
szkoleniowiec pan Zbigniew Krzysiek.

Dziêki wspania³ym wynikom biegacz rodem z £obza zosta³ powo³any
do m³odzie¿owej kadry Polski i trafi³
w rêce najlepszego specjalisty w
kraju od biegów na jedno okr¹¿enie
stadionu i sztafety 4x400 m – trenera
Józefa Lisowskiego.
Rekordy ¿yciowe Marcina Grynkiewicza - mistrza Polski juniorów;
100 m – 10,96 sek.
200 m – 21,52 sek.
400 m – 46,94 sek.
800 m – 1:55,88 min.
1000 m – 2:37,98 min.
Gratulujemy m³odemu sportowcowi z £obza zaszczytnych tytu³ów
i ¿yczymy dalszych tak progresywnych wyników na bie¿niach ca³ego
kraju i zagranic¹.
Zdzis³aw Bogdanowicz

O Puchar Burmistrza Reska

II Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego
(RESKO) Ju¿ po raz drugi w
Centrum Kultury w Resku odby³ siê
Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego o Puchar Burmistrza Reska.
Turniej rozegrano w sobotê, 20
lutego. Po raz kolejny jego organizatorami byli pan Marek Kwiatkowski,
prezes dru¿yny w lidze okrêgowej
Hetman Resko oraz Centrum Kultury w Resku. Do rozgrywek przyst¹pi³y pary bryd¿ystów z województwa zachodniopomorskiego. Reprezentantem Reska by³ oczywiœcie
pan Marek Kwiatkowski, a g³ównym
sêdzi¹ rozgrywek pan Jerzy Œwiderski, sêdzia PZBS ze Szczecina. Gra w
bryd¿a to mi³o spêdzony czas w doborowym towarzystwie, ale przede
wszystkim rywalizacja sportowa.
Wygra³a j¹ para z Nowogardu, panowie L. Konieczny i M. Rogowski, II
miejsce zajêli A. Dêbowski i R. K³osiñski ze Szczecina, a III miejsce
wywalczy³a para z Nowogardu i
Goleniowa, R. Szlachetka i A. Wójcik. Burmistrz Reska pan Arkadiusz
Czerwiñski, tak¿e bryd¿ysta, pogratulowa³ zwyciêzcom wrêczaj¹c puchary ufundowane przez Centrum
Kultury w Resku, nagrody rzeczowe
przekazane przez firmê Swedwood z
Reska oraz nagrody pieniê¿ne. Pozostali uczestnicy otrzymali pami¹tkowe statuetki.
Organizatorzy dziêkuj¹ pracownikom Centrum Kultury za przygotowanie sali do rozgrywek i za poczêstunek oraz zapraszaj¹ na kolejny
turniej w przysz³ym roku. (o)
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Militaria na wystawie w £obzie
(£OBEZ). 3 marca po oficjalnych obchodach rocznicowych
zostanie otwarta wystawa, na której wszyscy zainteresowani bêd¹
mogli obejrzeæ oryginalne mundury, w jakich walczyli ¿o³nierze polscy, radzieccy i niemieccy, elementy umundurowania, radiostacje –
m.in. innymi takie, na których pra-

cowali: Lidka i Janek z „Czterech
pancernych i psa”.
Atrapy czo³gów, walcz¹cych na
tych terenach, wykona³ w³asnorêcznie ze sklejek pan Henryk Marciniak.
Eksponaty do wystawy dostarczyli Piotr i Henryk Marciniakowie.
Dodatkowo mo¿na obejrzeæ zdjêcia
dawnego i obecnego £obza. MM

Powiatowy kalendarz imprez kulturalnych i uroczystoœci
MARZEC 2009
Zespó³ Szkó³ w Resku:
Dzieñ Kobiet
Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
Dzieñ Teatru
Dzieñ Przedsiêbiorczoœci
Rekolekcje Wielkopostne
Memoria³ im. Jana Olszewskiego w pi³ce siatkowej kobiet
Miêdzyszkolny turniej wiedzy o krajach anglojêzycznych
Powiatowy Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych
Gimnazjum w Resku:
02.03. Œwiêto patrona szko³y - uroczyste nadanie imienia
15.03. Miêdzyszkolny konkurs jêzyka angielskiego
27.03. Turniej bezpieczeñstwa ruchu drogowego- eliminacje szkolne
22-24.03. Rekolekcje wielkopostne: szkolne dni profilaktyki
- debaty uczniowskie, szkolny przegl¹d teatralny
Urz¹d miasta Resko:
06.03. III Gala Sportu Sportowiec roku 2009 Powiatu £obeskiego
Urz¹d Miasta Dobra:
18-30.03. Konkurs na palmê, pisankê i stroik wielkanocny
II Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich
Zespó³ Szkó³ w £obzie:
19.03. Dzieñ Samorz¹dnoœci Szkolnej (Powitanie wiosny, Turniej Pi³ki
No¿nej Halowej)
18-23.03. Œwiêto Szko³y i Dzieñ Patrona
24-26.03. Dni Otwarte Szko³y
27.03. Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru
31.03. Dzieñ z pisank¹
Urz¹d Miasta £obez:
03.03. godz. 12.00 - Dzieñ Wyzwolenia £obza (przy Pomniku Wdziêcznoœci); Wystawa z okazji Dania Wyzwolenia

Gimnazjum w Wêgorzynie:
02.03. Konkurs wiedzy o regionie
Urz¹d miasta Wêgorzyno:
07.03. Wystawa historyczna pt. „Z rodzinnego albumu”
Konkurs fotograficzny i na prezentacje multimedialn¹ „Skarby Gminy
i Wêgorzyna
Konkurs na plakat „550 lat Wêgorzyna”
Konkurs regionalny „Moja miejscowoœæ”
Dzieñ Kobiet
Odpust w Cieszynie £obeskim i Mieszewie
Turniej pi³ki no¿nej orlików
Powitanie wiosny
II Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich
Polski Czerwony Krzy¿:
10-31.03 Akcja promocyjna „Wielkanoc z PCK”;
20.03. XVIII Okrêgowa Olimpiada Zdrowego Stylu ¯ycia PCK
03-11.2010 V edycja programu „Stra¿acy w honorowym krwiodawstwie
- Ognisty ratownik - Gor¹ca krew”
£obeski Dom Kultury:
06.03. Kwiaty dla Pañ- koncert
05.03. godzina 8.00 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom”
09.03. godzina 9.30 Miejsko- Gminny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
i Estradowej
13.03. Dzieñ Kobiet PZERiI
09-23.03.Wojewódzka Wystawa Prac Zespo³ów Plastycznych
„Krajobrazy Polski”
16.03. 55 godzina 9.30 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji
Œpiewanej
26.03. Koncert Chopinowski fortepianowy
28.03. godzina 10.00 „Baby Wielkanocne”, impreza folklorystyczna
31.03. godzina 15.00 „Pisanki, kraszanki, jaja malowane”, pokaz sztuki
ludowej
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6 marca, o godzinie 16,30, w hali sportowo-widowiskowej w Resku...

III GALA SPORTU
£OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie oraz samorz¹dy gmin Dobra, £obez,
Radowo Ma³e, Resko i Wêgorzyno zapraszaj¹ swoich mieszkañców na organizowan¹ po raz trzeci uroczyst¹ akademiê promuj¹ca dorobek sportowy
i kulturalny mieszkañców Ziemi £obeskiej pod nazw¹ „III Gala Sportu £obeskiego - najlepszy sportowiec 2009”. Do historii przesz³y dwie poprzednie
edycje, w których g³ównymi bohaterami zostali najlepsi z najlepszych - Elwira Stawska z £obza (maratony kolarskie) i Jakub Plesiak z Wêgorzyna (lekka atletyka). Komu zostanie wrêczona statuetka z mianem lidera sportu lokalnego w roku 2009?
***
Na tegoroczne œwiêto kultury fizycznej zosta³y zaproszone i udzia³ swój
potwierdzi³y wybitne osobistoœci sportu polskiego
Irena SZEWIÑSKA - lekkoatletka. Piêciokrotnie reprezentowa³a Polskê
na igrzyskach olimpijskich (Rzym, Tokio, Meksyk, Monachium, Montreal).
Zdobywczyni 7 medali olimpijskich, w tym 3 z³ote medale.
W trakcie swojej kariery sportowej zdoby³a 13 medali Mistrzostw Europy
i a¿ 26 razy triumfowa³a jako mistrzyni Polski na 100 m, 200 m, 400 m, sztafecie
4x100 m, w skoku w dal. W 1974 roku zosta³a wybrana w plebiscycie agencji
prasowej United Press International najlepsz¹ sportsmenk¹ œwiata. Obecnie
reprezentuje nasz kraj w Miêdzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
Józef SZMIDT - lekkoatleta. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich.
Plebiscyt Czytelników Tygodnika £obeskiego pn. Wybieramy: najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego 2009.
Zasady plebiscytu.
Do kuponu nale¿y wpisaæ nazwiska sportowców z listy nominowanych
kandydatów. Kupon mo¿e zawieraæ 5 lub mniej nazwisk. O kolejnoœci decyduje ³¹czna liczba uzyskanych punktów z wszystkich kuponów wg klucza I
miejsce - 5 pkt, II - 4 pkt, ..V - 1 pkt.
Kupony wyciête z gazety mo¿na przesy³aæ poczt¹ lub sk³adaæ w redakcji
„Tygodnika £obeskiego”, ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez lub Hala Sportowo-Widowiskowa w £obzie (ul. Orzeszkowej 7) lub Gimnazjum w Resku.
Plebiscyt trwa do 4 marca (czwartek, do godziny 15.00).
Czytelnicy bior¹cy udzia³ w konkursie wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród.

Plebiscyt Czytelników Tygodnika £obeskiego

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO 2009
1.………………………………………………………………… 5pkt
2.………………………………………………………………… 4pkt
3.………………………………………………………………… 3pkt
4.………………………………………………………………….2pkt
5.………………………………………………………………….1pkt
Zg³aszaj¹cy:.........................................................................................
(nazwisko i imiê, adres)………………………………..……………..
Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród

Jako pierwszy zdoby³ dla Polski dwa z³ote medale olimpijskie - oba w trójskoku: na igrzyskach olimpijskich w Rzymie i w Tokio. 2-krotnie zdobywa³ mistrzostwo Europy, 9-krotnie by³ rekordzist¹ Polski (w trójskoku, skoku w dal
i sztafecie 4 x 100 m), a 13 razy zdobywa³ mistrzostwo Polski.
Tomasz SAWRYMOWICZ - p³ywak. Mistrz Œwiata na dystansie 1500 m,
3-krotny medalista mistrzostw Europy i 3-krotny mistrz Polski. Uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (9. miejsce).
Maciej STOLARCZYK - pi³karz. W I reprezentacji Polski rozegra³ 8 spotkañ. 3-krotnie zdobywa³ mistrzostwo Polski i 2-krotnie Puchar Polski z dru¿yn¹ Wis³y Kraków.
Henryk WAWROWSKI - pi³karz. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Barwy narodowe reprezentowa³ w 27 spotkaniach miêdzypañstwowych.
Zgodnie z regulaminem III Gali Sportu wyró¿nienie i honorowe statuetki
otrzymaj¹ sportowcy i dzia³acze sportu i rekreacji naszego powiatu w 7
kategoriach:

LISTA KANDYDATÓW
Gmina Dobra
Damian Padziñski
Bogdan Kaczor
Grzegorz Skorupski

pi³ka no¿na, GLKS Sarmata
pi³ka no¿na, GLKS Sarmata Oldboje
Gimnazjum Dobra

Gmina £obez
Krzysztof Kraus
Justyna Romej
Martyna Belina
Artur Samal
Arkadiusz Druch
Marcin Horbacz
Rafa³ Olas
Ewelina Mi³ek
Micha³ Serweta

lekka atletyka, MKS Olimp, Gimnazjum
lekka atletyka, MKS Olimp, Gimnzjum
siatkówka, MKS Olimp
pi³ka no¿na, MLKS Œwiatowid
pi³ka no¿na, MLKS Œwiatowid Oldboje
maratony, Klub Biegacza Trucht
siatkówka, UKS Sp³yw
Zespó³ Szkó³
Zespó³ Szkó³

Gmina Resko
Justyna Grankowska siatkówka, Klub Siatkarski Kobiet
Dariusz Kêsy
pi³ka no¿na, LKS Mewa
Jacek Deuter
pi³ka no¿na, LKS Mewa Oldboje
Ewelina Manel
Gimnazjum
Jakub Knap
Gimnazjum
Paulina WoŸniak
Zespó³ Szkó³
Kamil Burek
Zespó³ Szkó³
Gmina Radowo Ma³e
Micha³ Tchórz
Dorota Kusyk
And¿elika Lewicka
Szymon Ja³owiec

pi³ka no¿na, LKS Radowia
koszykówka, UKS Radowo Ma³e
Gimnazjum
Gimnazjum

Gmina Wêgorzyno
Kacper Malec
Weronika Kwak
Pawe³ Maciupa

pi³ka no¿na, LKS Sparta
Gimnazjum
Gimnazjum
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INFORMACJE

- najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2009
- najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie redakcji lokalnych „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”
- wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej
- wzorowy sportowiec - uczeñ gimnazjum
- wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
- najlepszy sportowiec gier zespo³owych
- dzia³acz, animator sportu i rekreacji.
£¹cznie nagrodzonych zostanie 50 twórców osi¹gniêæ sportowych z roku 2009.

S¹d Rejonowy w £obzie przy udziale Prokuratora, po rozpoznaniu
dnia 21.01.2010r. sprawy

Kapitu³a konkursowa III Gali Sportu wytypowa³a do specjalnego tytu³u
£OBESKI AMBASADOR SPORTU I KULTURY by³ych i aktualnych mieszkañców powiatu, którzy swoja bogat¹ karier¹ trenersk¹, zawodnicz¹ czy
artystyczn¹ od lat promuj¹ Ziemiê £obesk¹ w kraju i zagranic¹. Wœród laureatów znaleŸli siê:
Aleksandra Lusina - jeŸdziec, mistrzyni Polski w Skokach przez Przeszkody (aktualna mieszkanka Bonina, gm. £obez)
Marcin Grynkiewicz - lekkoatleta, mistrz Polski Juniorów w biegu na 400
m (aktualny mieszkaniec £obza)
£ukasz Bodych - koszykarz, zawodnik I-ligowej Spójni Stargard Szcz.
(aktualny mieszkaniec Reska)
Jerzy Komorowski - trener I-ligowych zespo³ów pi³ki siatkowej (by³y
mieszkaniec £obza)
Bartosz Jurkiewicz - trener I-ligowego zespo³u pi³ki rêcznej
(by³y mieszkaniec Reska)
Piotr Kiedrowicz - trener kadry narodowej w biegach i chodzie sportowym (by³y mieszkaniec £obza)
Klaudia Ungerman - Miss Polski 2008 (aktualna mieszkanka Wysiedla,
gm. £obez)
Katarzyna Metza - piosenkarka, redaktorka telewizyjna Tele 5 (aktualna
mieszkanka £obza
£ukasz Grass - redaktor, prezenter telewizyjny TVN 24 (by³y mieszkaniec Starogardu, gm. Resko)
Tomasz Jêdrzejczak - doktor, pracownik naukowy i wyk³adowca na
Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. (by³y mieszkaniec
Reska).
W ciekawym programie artystycznym dla nagrodzonych i widzów wyst¹pi¹ Krystiana Herba - laureat konkursu TV "Mam talent" w pokazie ekwilibrystyki rowerowej, Katarzyna Metza z recitalem piosenkarskim, grupy taneczne "Feeling" z Barlinka oraz "Pi¹tka" z £obza. Uroczystoœæ z mikrofonem
w rêku poprowadz¹ - Joanna Pietrzyk i Janusz Skrobiñski.
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców z gmin Dobra, £obza,
Radowa Ma³ego, Wêgorzyna i Reska na Galê Sportu w sobotê 6 marca 2010 r.

s. Mariana i W³adys³awy z d. Rogus, ur. 11sierpnia 1957r. w Dêbnie
oskar¿onego o to, ¿e
– w dniu 5 paŸdziernika 2009r. o godzinie 11.00 na drodze publicznej Wêgorzyno- Stare Wêgorzynko, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego
wobec niego moc¹ prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 29.12.2008r, sygn. akt. II K 564/08 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 lat, tj. o czyn
z art. 178a par. 2kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
– w dniu 8 paŸdziernika 2009r. oko³o godziny 18.40 na drodze publicznej w Wêgorzynie, na ul. Podgórnej, kierowa³ rowerem, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zwartoœci¹ 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie zastosowa³ siê o orzeczonego wobec niego moc¹ prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 29.12.2008r., sygn. akt. II K 564/08 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 lat, tj. o czyn
z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Oskar¿onego Bronis³awa Boles³awa Zapolskiego uznaje siê za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i przyjmuje, i¿ czynów tych
dopuœci³ siê w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za to
na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk
wymierza mu karê piêciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci; na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres szeœciu lat; na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie go w prasie lokalnej; na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów
sadowych w ca³oœci.

Wyrok
Bronis³awa Boles³awa
Zapolskiego

Strach na tym dworcu wysiadaæ

Bajzel za ³adn¹ fasad¹
(RUNOWO POM.) W
ubieg³ym roku odnowiono
w Runowie Pomorskim
fasadê dworca kolejowego,
i nawet umieszczono na
niej tabliczkê informuj¹c¹ o
za³o¿onym tu po wojnie
osiedlu kolejowym.
Jednak zaledwie kilkanaœcie kroków
dzieli ten widok od zgo³a przeciwnego.
Po przejœciu przez poczekalniê kolejow¹
na stacjê, zaskakuje widok wybitych
szyb i otwartych drzwi do by³ej poczekalni, z kompletnie zdewastowanym
wnêtrzem. Taki oto obrazek wita, a raczej
straszy, wysiadaj¹cych na tym dworcu
lub przez niego przeje¿d¿aj¹cych w ró¿ne strony Polski. PKP powinno, i to
szybko, coœ z tym zrobiæ.
(r)
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Reklama
Tel./fax

91 3973730
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W zwi¹zku z ponownym zawieraniem ugód pozas¹dowych dotycz¹cych zad³u¿eñ pracowniczych

Likwidator SPZZOZ w £obzie

wzywa wszystkich wierzycieli
pracowniczych
do z³o¿enia swoich roszczeñ
celem podpisania stosownych ugód.
W sk³adanej dokumentacji winny znajdowaæ siê kserokopie wyroków
s¹dowych oraz zestawienia kwot otrzymanych od komornika.
Dokumenty prosimy sk³adaæ listownie lub osobiœcie w siedzibie
SPZZOZ w £obzie w likwidacji, ul. Sikorskiego 6, 73-150 £obez, w terminie do 31.05.2010 r.

Galeria tygodnika

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 brzmia³o:

„Niedziela palmowa”
Nagrodê wylosowa³a pan Bogdan Charowski z £obza.
Gratulujemy.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

