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Niezauwa¿alnie,
aczkolwiek...

KazimierzRynkiewicz

Asia Zarach z Wêgorzyna
- Bardzo pozytywnie odebra³am t¹
now¹ maturê. Moje odczucia s¹ bardzo dobre, mam nadziejê, ¿e moje wyniki tez bêd¹ bardzo dobre. Pisa³am z
historii, podjê³am próbê z rozszerzonego angielskiego i jêzyka polskiego.
Wybieram siê na filologiê angielsk¹.
Mylê, ¿e bêdzie dobrze. Mam brata
Huberta, który te¿ koñczy³ tutejsze liceum i skoñczy³ filologiê.

Marcin Szpyruk z Poradza
Nowa matura nie jest trudna. Najgorszy jest jêzyk. Trzeba mieæ znajomoæ, bo bez jêzyka jest ciê¿ko. Ka¿dy
przedmiot wybrany mo¿na jeszcze
przebrn¹æ, ale bez jêzyka nie pójdziesz. Jest czytanie ze zrozumieniem
i wypracowanie w³asne. S¹ dwa etapy.
Z historii jak siê pisze trzeba odpowiedzieæ na pytanie, natomiast na poziomie rozszerzonym trzeba uj¹æ w³asne
opinie. By³ temat o tym, co prowadzi
cz³owieka do klêsk, zniszczenia. Myla³em, ¿e matura bêdzie trudniejsza,
ale mo¿na by³o przejæ.

Martyna £uczycka z £obza
Uwa¿am, ¿e nowa matura siê nie
sprawdzi. Mylê tak dlatego, ¿e
uczniowie nie s¹ do niej przygotowani. Sam poziom mnie zaskoczy³, by³
dosyæ wysoki. Mia³am pisaæ matematykê, ale zrezygnowa³am. Pisa³am z
biologii, angielskiego i polskiego.
Mylê, ¿e z angielskiego napisa³am
dobrze, z polskiego raczej rednio.
Jeszcze nie wiem do jakiej chcê iæ szko³y po liceum. Uwa¿am, ¿e moi koledzy
maj¹ podobne odczucia do moich.

tygodnik ³obeski 19.01.2005 r.

Trwaj¹ dyskusje wród polityków o tym, kiedy odbêd¹ siê wybory do sejmu. Ci z lewicy kombinuj¹, czy aby nie po³¹czyæ ich z
wyborami prezydenta i do tego z
g³osowaniem nad konstytucj¹ unii
europejskiej. Ka¿dy z kim rozmawiam mówi, ¿e wyborów w czerwcu
nie bêdzie, bo pos³owie stracili by
pó³roczne dochody. Innych argumentów nie ma. wiadczy to o tym,
do jakiego poziomu zosta³a sprowadzona polityka w kraju. Czy
mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e jacy wyborcy, tacy politycy?
Czy my  jak bymy byli na ich
miejscu - zachowywalibymy siê
inaczej? Coraz bardziej zaczynam
w¹tpiæ. Wemy na przyk³ad grudniowe g³osowanie na sesji rady
powiatu w sprawie podwy¿ek diet.
Do tej pory radni w komisjach dostawali diety w wysokoci 500 z³otych miesiêcznie. Przeg³osowali, ¿e
teraz bêdzie to 700 z³otych miesiêcznie (dieta jest nie opodatkowana). Gdyby byli na miejscu pos³ów i mieli decydowaæ o skróceniu
kadencji, to ilu z nich szybko policzy³oby kasê, jak by im z tego powodu przepad³a? Przypuszczam,
¿e wszyscy, tak jak wszyscy podnieli rêce za podwy¿k¹ diet. No,
prawie wszyscy. Wy³ama³ siê radny Henryk Kulik, g³osuj¹c przeciw.
Przeciwny podwy¿kom by³ tak¿e
radny Marian P³óciennik, o czym
mówi³ na wczeniejszej sesji. Zapytany o przyczynê sprzeciwu
powiedzia³, ¿e takie pieni¹dze siê
nie nale¿¹, gdy¿ ta suma nie odzwierciedla wykonywanej przez
radnych pracy. Dodajmy  by odwie¿yæ pamiêæ  spo³ecznej. Najbardziej jednak budzi zdziwienie
jednomylnoæ radnych w tej
sprawie. Gdy chodzi o pieni¹dze
znikaj¹ podzia³y na prawicê i lewicê, rz¹dz¹cych i opozycjê. Wobec

Pieni¹dza nawet wojuj¹ca Samoobrona miêknie, milkn¹ g³osy socjalistów, znika na chwilê problem
biedy i w ogóle wszelkie problemy.
Mylê sobie, ¿e ta symboliczna
chwila pojednania polityków powinna wejæ do politycznego kalendarza ka¿dego samorz¹du. Powinno nadaæ siê jej jak¹ uroczyst¹
oprawê i ceremonia³. Móg³by byæ
na pocz¹tku minut¹ ciszy uczczony moment przelewu pieniêdzy z
kont podatników na konto rady.
Wyrazy ubolewania itd. No wiecie,
rozumiecie, ale tego wymaga powaga sprawowanych funkcji. Nastêpnie, po chwili ubolewania, zadumy i cierpienia, spowodowanego przek³adaniem pieniêdzy z kieszeni do kieszeni, mo¿na by siê
podzieliæ op³atkiem, pardon, co ja
mówiê - Pieni¹dzem.
 Jak to, ja mam siê z kim dzieliæ.  ju¿ s³yszê g³osy oburzenia.
Spokojnie, przecie¿ mówimy o ceremonii symbolicznej, a ta nie wymaga powiêceñ i ofiar. Wystarcz¹
na o³tarzu samorz¹du s³owa zapewnieñ, deklaracje na przysz³oæ
itp. Pieni¹dz mo¿e byæ równie¿
symboliczny. Mo¿na przecie¿ zrobiæ ksero banknotów i zacz¹æ siê
nimi dzieliæ, prze³amywaæ, to znaczy przedzieraæ, sk³adaj¹c sobie
¿yczenia.
Moim skromnym zdaniem,
wszelkie podwy¿ki powinny wynikaæ z inflacji i niczego wiêcej. To po
pierwsze. Po drugie  wysokoæ
diet nie powinna przekraczaæ wysokoci minimalnej pensji netto w
Polsce. Wynosi ona oko³o 600 z³ z
groszami. Za miesi¹c codziennej,
czêsto ciê¿kiej, pracy. Z tego musi
wy¿yæ cz³owiek, a czêsto i utrzymaæ rodzinê.
Gdybymy wybrali naszych
radnych do parlamentu, co tam by
siê dzia³o? Tam przecie¿ pokusa
jest du¿o wiêksza, w grê wchodz¹
du¿o wiêksze pieni¹dze. Poza tym
faktem jest, ¿e najwiêcej pracy
wykonuj¹ radni na najni¿szym sa-

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
.p. W³adys³awa Chowañskiego
serdeczne podziêkowa sk³ada rodzina

morz¹dowym szczeblu, a maj¹
du¿o ni¿sze diety.
Pañstwo pogr¹¿one jest w g³êbokim kryzysie. Niektórzy mówi¹ o
budowie IV Rzeczpospolitej uznaj¹c, ¿e obecny system nie sprawdzi³ siê. Mo¿e warto przy okazji
zastanowiæ siê równie¿ nad zmianami w systemie samorz¹dowym.
Przed laty nasta³y starostwa i urzêdy marsza³kowskie, zdublowany
jest szczebel wojewódzki (marsza³ek  wojewoda), a ja wci¹¿ nie
mogê doczekaæ siê oznakowania
dróg wyjazdowych z £obza, na
Nowogard, Resko, Drawsko, Wêgorzyno, widwin. Nikomu w naszym pañstwie to nie przeszkadza.
Mi te¿ nie, bo znam te drogi. Tylko
takich miejsc w kraju jest zapewne
wiele. Co ma pocz¹æ kierowca jad¹cy noc¹, we mgle, w deszczu, który
nie wie, czy mo¿e wyprzedzaæ, czy
czeka go górka lub zakrêt. Obserwujê od kilku lat, jak rady i urzêdy
zajê³y siê same sob¹. Diety, auta,
budynki, doroczne nagrody, delegacje, bankiety, przerost zatrudnienia, kumoterstwo w przyjmowaniu do pracy. Niezauwa¿alnie, aczkolwiek, cofamy siê do PRL-u?
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Próbna matura
w Resku
(RESKO) Próbn¹ maturê
pisali uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Liceum
Profilowanego w Resku. Do
matury podesz³o 59 osób, innymi s³owy wszyscy spróbowali swoich si³. Najwiêcej
osób, bo w³anie 59 pisa³o
egzamin z jêzyka polskiego.
Poni¿ej podajemy nazwê
przedmiotu oraz kolejno liczbê uczniów z LO i LP, którzy
mierzyli siê tematami próbnej
matury.

Jêzyk polski - 39 i 20
Historia - 17 i 1
Biologia - 10 i 6
Geografia - 2 i 12
Jêzyk angielski - 23 i 17
Jêzyk niemiecki - 16 i 3
Matematyka - 8 i 1
Wiedza o spo³eczeñstwie - 1
Wyniki próbnych matur
maj¹ byæ znane w ci¹gu najbli¿szych dni o czym bêdziemy informowaæ naszych Czytelników.
Red.

Studniówka za pasem
(£OBEZ) 29 stycznia, w
ostatni¹ sobotê miesi¹ca, ³obescy maturzyci rozpoczn¹ Studniówkê. Wtedy
to, jak nakazuje tradycja,
m³odzi ludzie odtañcz¹ Poloneza. Zabawa z pewno-

ci¹ potrwa do bia³ego rana.
Na tegorocznym balu bawiæ
siê bêdzie178 maturzystów.
Bal bêdzie mia³ miejsce w
£obeskim Domu Kultury.
Koszt studniówki wyniesie
80 z³ od osoby.
Red.

Bezp³atne badania
(£OBEZ) Jak nas poinformowa³ lekarz Marek Kubacki, NZOZ Medicor organizuje seriê bezp³atnych badañ
znanych pod nazw¹ Bia³e soboty. Kolejna odbêdzie siê
22 stycznia, o godz. 11.00, a
zbadaæ bêd¹ mog³y siê osoby
z cukrzyc¹ typu II leczone od
co najmniej 5 lat. Konsultacji
bêdzie udziela³ lekarz diabetolog z Kliniki Endokrynologii
PAM w Szczecinie.

Za tydzieñ, 29 stycznia,
konsultacje bêdzie prowadzi³ lekarz kardiolog, a za
dwa tygodnie, tyle ¿e w pi¹tek, 4 lutego - lekarz dermatolog.
Wszyscy zainteresowani mog¹ zapisywaæ siê na
konsultacje w NZOZ Medicor przy ul. Kwiatowej 12 od
poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 9.00-17.00 lub telefonicznie: 3973895. KAR

Kolejne sparingi
(POWIAT) Zespo³y naszego powiatu przygotowuj¹
siê do sezonu. Ju¿ w najbli¿szy weekend rozegrane zostan¹ kolejne mecze. Poni¿ej podajemy kto, gdzie i z kim.

wiatowid £obez- Hutnik
Szczecin, wiêtoborzec, sobota godz 13:00.
Sparta Wêgorzyno- Sarmata Dobra, sobota.
Red.

Bryd¿yci
rozpoczêli gry
(£OBEZ) Od niedawna
utworzone w £obzie ko³o
bryd¿owe rozpoczê³o seriê
gier w ramach Grand Prix
£obza.
W pierwszym pojedynku, po niezwykle zaciêtej walce, pierwsze miejsce
zajê³a para B. Bednarczyk 
M. Czaprowski. Drugie
miejsce para W. Byra  A.

wi¹tek, a trzecie para M.
Woniak  W. Kutynia.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich,
którzy graj¹ w bryd¿a, ale tak¿e tych, którzy chc¹ siê nauczyæ graæ, do sali w Centrum
Informacji Turystycznej w
£obzie, przy ul. M. Konopnickiej, w ka¿dy poniedzia³ek, o godz. 17.00.
(red.)
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M£ODZI NA START

(£OBEZ) W Powiatowym Urzêdzie Pracy w
£obzie trwa realizacja projektu pod nazw¹ M³odzi
na start. Aktywizacja zawodowa m³odzie¿y w powiecie ³obeskim. Pe³na
nazwa projektu- Phare

2002 Aktywne formy zapobiegania bezrobociu. Promocja
wzrostu zatrudnienia m³odzie¿y.43 osoby bêd¹ odbywa³y sta¿e, natomiast 4 osoby
odbêd¹ szkolenia w ramach
umów trójstronnych. Projekt
obejmuje m³odzie¿ do 24 roku

¿ycia. Sta¿e potrwaj¹ od
31 stycznia do 30 lipca
2005 roku. S¹ to rodki
przedakcesyjne, aktywne a¿ do ich wyczerpania.
Na ca³y projekt uda³o siê
pozyskaæ 31.500 euro.
Red.

Bardziej znani na arenie miêdzynarodowej, ni¿ w powiecie

Spektrum rozgrza³o sportowców
(RESKO) Tu¿ przed halowym turniejem pi³karskim samorz¹dowców w £obzie, na
parkiecie pojawi³ siê zespó³
taneczny Spektrum. Zatañczy³ i zdoby³ du¿e brawa. Niektórzy ze zdziwieniem pytali,
sk¹d oni s¹.
Na parkiecie zatañczy³a
grupa z³o¿ona z kilkunastu
dziewcz¹t. Taneczne uk³ady
zbiorowe wymagaj¹ du¿ej
pracy i tu j¹ by³o widaæ. Móg³
podobaæ siê taniec z kapeluszami, i w ogóle stroje.
Wszystko wygl¹da³o bardzo
³adnie. Okaza³o siê, ¿e jest to
zespó³ Spektrum z Reska, prowadzony od lat przez pani¹
Renatê Czerwiñsk¹, nauczycielkê w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych. Okaza³o siê tak¿e,
¿e zespó³ jest chyba bardziej
znany za granic¹, ni¿ w powiecie ³obeskim, gdy¿ wyst¹pi³
tutaj po raz pierwszy, nie licz¹c wystêpu dla niepe³nosprawnych.  Nikt nas do tej
pory nie zaprasza³ do £obza.
 t³umaczy tê ma³¹ popularnoæ w powiecie pani Renata.
Zespó³ w ubieg³ym roku
zdoby³ wyró¿nienie na Przegl¹dzie Zespo³ów Tañca Nowoczesnego w Szczecinie,
og³oszenia

REKLAMA
TEL. 39 73 730
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oraz tañczy³ na miêdzynarodowych imprezach organizowanych przez Pomeraniê.
Gdyby to by³y same gimnazjalistki, by³by problem z zachowaniem ci¹g³oci wiekowej w
zespole, bo gdy siê ju¿ zd¹¿y
kogo nauczyæ, odchodzi.
Jak sobie z tym radzi pani
Czerwiñska? Pracuje z czterema grupami dzieci, poczynaj¹c od przedszkolaków. £¹cz-

nie prowadzi 80 tancerzy i tancerek. Dzieci nie p³ac¹ za zajêcia. Æwicz¹ regularnie w bibliotece miejskiej. Jako, ¿e
odbywa siê to w ramach zajêæ
pozalekcyjnych, zespó³ dofinansowywany jest przez
urz¹d miejski. Dzia³a od 13 lat
i chyba dziêki temu w Resku
przynajmniej czêæ doros³ej i
dorastaj¹cej m³odzie¿y potrafi tañczyæ.
KAR

22 stycznia studniówka
(RESKO) 22 stycznia
w Resku, w Domu Kultury,
o godz. 19.00 rescy maturzyci rozpoczn¹ Poloneza. Tegoroczna stud-

niówka zostanie zorganizowana przy pomocy rodziców. Koszt balu wynosi
70 z³ od osoby. ¯yczymy
mi³ej zabawy.
Red.
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OFERTY
PRACY PUP
Firma Ekswood z Kamiennego
Mostu zatrudni: stolarzy meblowych
Tel. 562-21-08.
Firma Centropromor Sp.z o.o. w
Szczecine zatrudni: spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, lusarzy, szlifierzy Tel. 431-06-050.
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18.
Firma Multi - Job z Iñska zatrudni:
brygadzistê ze znajomoci¹ j. niemieckiego  praca na terenie Niemiec izolatora wagonów kolejowych
Tel. 562-37-26.
Zak³ad Masarniczy D.M.Chojnaccy
Sp.J. w widwinie zatrudni:
technologa ¿ywienia
tel. 094/ 365-33-06.
Firma JP w £osonicy zatrudni:
kierowcê kat. C+E Tel. 608-356-697.
Przedsiêbiorstwo Bau Trans w
Dobrej zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego Tel. 3914-502
Coralcol s.c w Goleniowie zatrudni:
kierowcê kat. C+E
Tel. 601-76-43-10.
Us³ugowy Zak³ad Mechaniki Pojazdowej w Drawsku Pom. zatrudni:
elektryka samochodowego
lakiernika samochodowego
Tel. (094)36-321-32
Restauracja Dylemat w £obzie
zatrudni: kucharza Tel. 605-66-92-93
Firma Klintol w Szczecinie
zatrudni: szlifierza metali, spawacza
elektryczno-gazowego Tel. 428-23-72
Norwegian Trade Ltd w Ko³baskowie
zatrudni do pracy w Norwegii:
cieli budowlanych, izolerów, monterów ruroci¹gów okrêtowych, spawaczy z Tig-iem, magazynierów, mechaników samochodowych z diagnostyk¹ komputerow¹, lusarzy, monterów
rusztowañ Tel. 311-93-23; aplikacje wysy³aæ meilem: biuro@norwegian.pl

W Dobrej powtórka z mandatem
W Dobrej prawdopodobnie
dojdzie do powtórki z
wyganiêciem mandatu
radnej, która prowadzi
dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
mieniu komunalnym. Fakt
ten wyszed³ na jaw ca³kiem
niedawno i to przypadkiem.
Radna Teresa Wojciechowska
mandat radnego sprawuje ju¿ drugi
rok. Do tej pory nikt w radzie nie wiedzia³, ¿e prowadzi dzia³alnoæ na mieniu komunalnym. Okaza³o siê to przypadkiem pod koniec ubieg³ego roku,
gdy radna zwróci³a siê do urzêdu miejskiego z prob¹ o uzupe³nienie zawiadczenia o dzia³alnoci gospodarczej, co by³o wymogiem dla wszystkich przedsiêbiorców. Okaza³o siê
wtedy, ¿e jej wybudowany sklep stoi
na dzia³ce komunalnej dzier¿awionej
od gminy. Ma³o tego, okaza³o siê równie¿, ¿e sklep wybudowany zosta³ bez
dokumentacji, czyli... budowla nie jest
formalnie zalegalizowana.
Gdy w poniedzia³ek by³em w urzêdzie miejskim w Dobrej, w tej sprawie
pojawi³ siê tam radny Grzegorz Krzemieñ, który z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cego rady wniosek, o przygotowanie projektu uchwa³y o wyganiêciu
mandatu radnej Wojciechowskiej.
- W tym wszystkim nie podoba mi
siê jedno, dlaczego nie traktuje siê
wszystkich równo.  t³umaczy swój
krok radny Krzemieñ.  Pani Osuchowska straci³a mandat za dzia³alnoæ na mieniu gminnym i nie ma ¿adnych wyj¹tków. Mierzymy wszystkich równo t¹ sam¹ miar¹. Pani Wojciechowska straci³a mandat równoczenie z pani¹ Osuchowsk¹, bo tak mówi

Sta¿e s¹ potrzebne

Bartek
Semeniuk
(£OBEZ) Obecnie g³ono jest o
przydzielaniu sta¿y dla absolwentów,
studentów. Czemu maj¹ s³u¿yæ takie
sta¿e i jak one przebiegaj¹? Jak przebiegaj¹ i co mówi¹ sami zainteresowani?
- Jestem na ostatnim roku historii,
studiujê na Uniwersytecie Szczeciñskim- mówi Bartek Semeniuk. W liceum odbywam sta¿ pó³roczny. Uwa¿am, ¿e takie sta¿e s¹ potrzebne, zale¿y
jednak jeszcze dla kogo. Ja bardzo
chêtnie przyszed³em na ten sta¿. Lubiê
pracê nauczyciela, mam stycznoæ z
uczniami, podoba mi siê. Na sta¿ zosta³em wys³any z Urzêdu Pracy. Je¿eli
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nie bêdzie etatów, to trudno mi bêdzie
siê za³apaæ, ale bardzo chêtnie bym
przyszed³ tutaj do pracy. Codziennie
jestem tutaj osiem godzin. Czasami
jest nawa³ pracy, a czasami jest luniej.
Uwa¿am, ¿e taki sta¿ jest lepszy ni¿
praca w zak³adzie typu Drutpol,
gdzie trzeba siê napracowaæ za niewiele wiêksze pieni¹dze. Chocia¿ ja kiedy by³em w takiej firmie, gdzie pracowa³em na zmiany. Mam wiêc dowiadczenie i porównanie. Jak zaczyna³em
studia, to czu³em siê kim. Student
zawsze ma o sobie takie mniemanie. A
tutaj wchodz¹c na zmianê napotykasz
kierownika, który ciê nakrzyczy nie
wiadomo za co, ale takie s¹ w³anie
ambicje. Czasami trzeba je dostosowaæ do rzeczywistoci. Fajnie, bo
mo¿na zejæ na ziemiê. Takie sta¿e s¹
potrzebne, bo mo¿na zapoznaæ siê ze
swoim przysz³ym zawodem, wiedzieæ,
czego siê mo¿na spodziewaæ.
(m)

ustawa. Z³ama³a prawo, zatai³a, ¿e prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
mieniu gminy. Jedna radna musia³a
przestaæ byæ radn¹, i chwa³a ludziom,
¿e j¹ wybrali, widocznie drugi raz jej
zaufali. Ale takie jest prawo. Czy ono
jest dobre, czy z³e, to powinni ju¿ dawno w Polsce rozstrzygn¹æ. Du¿o nieporz¹dku zosta³o po tamtych czasach,
ale je¿eli jest takie prawo, to trzeba
wszystkich, a szczególnie radnych,
jednakowo pod tym wzglêdem traktowaæ. Je¿eli pani Wojciechowskiej w
wietle prawa mandat wygas³ po
trzech miesi¹cach od wyboru, to nielegalnie zasiada³a w radzie, nielegalnie
bra³a pieni¹dze, uchwa³y które podejmowane by³y jednym g³osem, s¹ nielegalne.  twierdzi radny.
Teoretycznie mandat radnego prowadz¹cego dzia³alnoæ na mieniu
gminnym wygasa po up³ywie trzech
miesiêcy od wyboru do rady. Teresa
Wojciechowska nie powinna wiêc byæ
radn¹ przynajmniej ju¿ od ponad roku,
ale jest. Nie mog³a nie znaæ sprawy,
gdy¿ podobna przytrafi³a siê prawie
rok temu radnej Leokadii Osuchowskiej, której mandat wygas³ z tego samego powodu, i by³o o tym g³ono.
Zapytany o sprawê przewodnicz¹cy rady Piotr Ga³ka potwierdzi³, ¿e w
poniedzia³ek radny Krzemieñ z³o¿y³
do biura rady wniosek o wyganiêcie
mandatu i w zwi¹zku z tym, jest zobowi¹zany przygotowaæ taki projekt
uchwa³y.  Mamy wczeniejsze opinie
radcy prawnego i wojewody potwierdzaj¹ce, ¿e w opisanym przypadku
radna prowadzi dzia³alnoæ na mieniu
gminy.  mówi przewodnicz¹cy rady.
Je¿eli radni nie przeg³osuj¹ tej uchwa³y, o wyganiêciu mandatu zdecyduje
wojewoda.
Burmistrz Barbara Wilczek twierdzi, ¿e gdy tylko dowiedzia³a siê o tym

fakcie, chcia³a pomóc radnej Wojciechowskiej sprzedaj¹c jej dzia³kê pod
sklepem. Tu jednak pojawi³ siê problem legalnoci budowy, gdy¿ radna
nie posiada³a ¿adnego dokumentu
potwierdzaj¹cego, ¿e wybudowany
sklep jest jej w³asnoci¹. A w wietle
prawa, to co stoi na gruncie, jest w³asnoci¹ tego, czyj jest grunt. Paradoksalnie okaza³o siê, ¿e sklep postawiony przez pani¹ Wojciechowsk¹ móg³by przejæ na w³asnoæ gminy. Burmistrz powiedzia³a, ¿e w urzêdzie nie
znaleziono ¿adnego dokumentu zwi¹zanego z ta budow¹. Nie znaleziono
takich dokumentów równie¿ w starostwie, co teoretycznie oznacza, ¿e go
nie ma, nie istnieje. Mo¿e dziwiæ podejcie radnej do w³asnego maj¹tku,
gdy¿ ustawodawca da³ czas na zalegalizowanie samowoli budowlanych i
wielu z tej okazji skorzysta³o.
- Powsta³a koncepcja zapobie¿enia
wyganiêcia mandatu, poprzez sprzedanie ca³ej nieruchomoci pani Wojciechowskiej.  mówi sekretarz urzedu
Robert Dudziec. Jak twierdzi burmistrz
Wilczek, prawnie nie by³o innej mo¿liwoci, jak oszacowanie dzia³ki wraz z
budynkiem i odliczenie od tej wartoci
udokumentowanych kosztów poniesionych przez radn¹. Gdy jednak projekt sprzeda¿y nieruchomoci mia³
wp³yn¹æ na sesjê, radna Wojciechowska stwierdzi³a, ¿e go zaskar¿y, nie zgadzaj¹c siê z tym, ¿e musia³aby kupiæ
budynek, który sama wybudowa³a.
- Mo¿na przyj¹æ, ¿e wybudowa³a
ten budynek, ale ¿eby sprzedaæ grunt
pod nim, trzeba by oszacowaæ ca³¹
nieruchomoæ. W akcie notarialnym
wnioskowalibymy tylko i wy³¹cznie
o wartoæ gruntu.  t³umaczy sekretarz.  Urzêdnik nie mo¿e udawaæ, ¿e
sprawy nie ma, gdy ³amane jest prawo.

Kazimierz Rynkiewicz

PCPR INFORMUJE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie z dniem 03.01.2005 r. w
ramach dzia³ania z zakresu interwencji kryzysowej proponuje:
· dy¿ur telefoniczny w soboty, niedziele i wiêta w godz. 10 00  2200,
· pomoc prawn¹,
· pomoc pedagogiczn¹,
· pomoc socjaln¹ ( miejsca hostelowe dla ofiar przemocy domowej ),
· pomoc psychologiczn¹ ( ka¿dy czwartek w godz. 1000  1300 ),
· poradnictwo i konsultacje ( poniedzia³ki w godz. 7 30  1800,
a od wtorku do pi¹tku w godz. 7:30  15:30),
· grupê wsparcia dla kobiet i mê¿czyzn - ofiar przemocy domowej,
· grupê wsparcia dla dzieci i m³odzie¿y dotkniêtych przemoc¹
i bêd¹cych wiadkami przemocy.
Jednoczenie informujemy, i¿ w zwi¹zku z brakiem zainteresowania ze
strony mieszkañców powiatu ofert¹ dotycz¹c¹ dy¿uru telefonu zaufania w
godzinach popo³udniowych, wieczornych i nocnych, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie postanowi³o zawiesiæ tê us³ugê.
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JEST WIELE NIEWIADOMYCH
(£OBEZ) Obecna matura ma byæ
przepustk¹ na wy¿sze uczelnie. Maturzyci, po udanych egzaminach, maj¹
mieæ wolny wstêp na wybrane szko³y.
Czy tak siê jednak stanie? Nie wszystkie uczelnie chc¹ siê zgodziæ na powy¿sze rozwi¹zania. O próbnej maturze oraz niewiadomych zwi¹zanych z

osób na poziomie podstawowym. Z
historii 16 osób z LO oraz 2 z liceum
profilowanego, 7 licealistów z ogólniaka pisa³o na poziomie rozszerzonym. Z fizyki pisali tylko licealici z LO.
By³o to 7 osób. Chemiê pisa³o 10 osób
z LO, w tym 5 podesz³o do poziomu
rozszerzonego, w tym 1 osoba z liceum

now¹ matur¹ rozmawialimy z pani¹
dyrektor LO w £obzie, Jolant¹ Manowiec.
- Próbna matura odbywa³a siê od 6
do 8 stycznia 2005 roku -mówi pani
Jolanta Manowiec, od 7 lat piastuj¹ca
stanowisko dyrektora LO im. Tadeusza Kociuszki w £obzie.- Zaczêlimy od egzaminu próbnego z jêzyka
polskiego. 6 stycznia do egzaminu
przyst¹pi³o 139 uczniów LO i 39
uczniów Liceum Profilowanego, razem 178 uczniów. 13 osób zdecydowa³o siê pisaæ egzamin na poziomie rozszerzonym. Obecnie s¹ dwa poziomypoziom rozszerzony i podstawowy. 7
stycznia m³odzie¿ pisa³a egzamin z jêzyków obcych. W LO z jêzyka angielskiego przyst¹pi³o do egzaminów 100
osób, z Liceum Profilowanego 12.Na
poziomie rozszerzonym egzamin pisa³o 27 osób z LO. Z jêzyka niemieckiego
pisa³y 24 osoby z LO i 17 z LP, razem
41 osób. 2 osoby z LO zdecydowa³y
siê pisaæ maturê na poziomie rozszerzonym. Z jêzyka rosyjskiego, ten jêzyk jest obecnie wyk³adany tylko w
jednej klasie w Liceum Profilowanym,
w klasie ekonomiczno-administracyjnej, 10 osób pisa³o egzamin na poziomie podstawowym. Tych przedmiotów na egzaminie w³aciwym bêdzie
wiêcej. Uczniowie chcieli siê sprawdziæ z tych przedmiotów, z których
czuli siê nie do koñca pewnie.
- Co z pozosta³ymi przedmiotami?
- W LO z geografii pisa³o 41 osób,
6 na poziomie rozszerzonym, w Liceum
Profilowanym 28, w tym 4 na poziomie
rozszerzonym. Z matematyki pisa³o 21
osób z LO, w tym 5 na poziomie rozszerzonym, natomiast z liceum profilowanego 2 osoby zdecydowa³y siê
przejæ tê próbê. Z biologii z LO pisa³y
23 osoby, w tym 15 na poziomie rozszerzonym, a z liceum profilowanego 5

profilowanego. 5 osób zdecydowa³y
siê na poziom rozszerzony. Z wos-u
pisa³y 4 osoby, w tym 1 osoba na
poziomie rozszerzonym.
- Do kiedy bêd¹ sprawdzane próbne matury?
- Do 28 stycznia nauczyciele maj¹
czas, aby sprawdziæ napisane prace.
W tej chwili arkusze egzaminacyjne
mog¹ sprawdzaæ równie¿ nie egzaminatorzy. W praktyce mo¿e to byæ ka¿dy nauczyciel danego przedmiotu.
Nauczyciele ci zostali przeszkoleni. W
LO problem pojawia siê przy pracach
z geografii, gdzie wyk³ada tylko jeden
nauczyciel. W czasie w³aciwego egzaminu maturalnego te prace bêd¹ rozsy³ane do egzaminatorów w ca³ym
województwie. Dzieje siê tak dlatego,
i¿ nauczyciele maj¹ swoje obowi¹zki,
zajêcia pozalekcyjne, nie s¹ w stanie
siedzieæ i sprawdzaæ te prace.
- Czy mo¿na powiedzieæ, jakie bêd¹
wyniki ?
- Nie potrafiê powiedzieæ, jakie
bêd¹ wyniki, zawsze wolê podchodziæ
do tego z dystansem, aby siê póniej
nie rozczarowaæ. Na dzieñ dzisiejszy
nie spodziewamy siê rewelacji. Niektórzy podeszli do przedmiotów, z których nie czuli siê silni, chcieli siê
sprawdziæ. St¹d moja ostro¿noæ.
Poza tym jêzyk polski jest przedmiotem obowi¹zkowym. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e je¿eli kto wybiera przedmiot, to powinien go zdaæ, gdy¿ uwa¿am, ¿e wybieraæ nale¿y ten, z którego
czujemy siê pewnie. Nie zawsze tak
jednak jest. Nie wszyscy siê do tej
matury przygotowywali. Niektórzy
uczniowie chcieli zobaczyæ na jakim s¹
etapie. Mylê, ¿e dla wielu osób powinien to byæ sygna³ na wziêcie siê do
pracy. Jest wiele zajêæ pozalekcyjnych, s¹ zajêcia prowadzone przez nauczycieli specjalnie pod k¹tem egza-

minów maturalnych. Nie zawsze jest
tak, ¿e ci, którzy powinni chodziæ na te
zajêcia, rzeczywicie na nie chodz¹.
Nieraz ambicje s¹ du¿e, ale mo¿liwoci
trochê mniejsze.
- Czy mo¿na co powiedzieæ na
temat nowej matury?
- Mo¿na powiedzieæ wiele. Ostateczne informacje bêd¹ nam przekazane 7 marca. Odbêdzie siê szkolenie
przewodnicz¹cych komisji, czyli dyrektorów i zastêpców na temat procedur. S¹ to zmiany bardziej proceduralne. Nie do koñca s¹ wyjanione. Rozporz¹dzenie organizacji roku szkolnego mówi, ¿e w tym czasie kiedy odbywa siê egzamin maturalny, wtedy s¹
dni wolne dla pozosta³ych klas. Wczeniej by³y to dwa dni. Natomiast w tej
chwili pisemny egzamin maturalny
bêdzie siê odbywa³ przez 13 dni, natomiast ustny przez 10 dni. Wszystko
zaczyna siê od egzaminów ustnych.
Pocz¹tek, czêæ ustn¹, wyznaczono
na 18 kwietnia, natomiast czêæ pisemn¹ od 4 maja.
- Czy mo¿na byæ zadowolonym z
takich rozwi¹zañ?
- Uwagi zg³asza³am w kuratorium.
Niewiadomych jest wiele. Zg³asza³am
brak arkuszy egzaminacyjnych, by³y
one dowo¿one. Tak nie mo¿e byæ podczas egzaminów w³aciwych. Przys³ano nam wadliwe p³yty do jêzyka rosyjskiego. Pierwsze 20 minut odbywa siê

gotowanie do nowej matury?
- Wys³alimy informacje do pana
ministra, który stwierdzi³, ¿e nowa
matura jest mniej czasoch³onna dla
nauczyciela. Tutaj mam inne zdanie.
Na dzieñ dzisiejszy nie przewiduje siê
op³acania nauczycieli. Najbardziej
obci¹¿eni s¹ nauczyciele jêzyka polskiego i jêzyków obcych. Poza tym
polonici przygotowuj¹ prezentacje.
Obecnie uczeñ ju¿ od wrzenia wie,
jaki ma temat i przygotowuje siê na
egzamin ustny. Nie ma losowania pytañ. Uczniowie przychodz¹ na konsultacje. Mamy problemy z obsad¹ nauczycieli nadzoruj¹cych. Obecnie kadra liceum liczy 46 osób. W komisjach
nie mog¹ byæ wychowawcy danego
ucznia, mówiê tu o egzaminie. Osobicie mam obawy co do czêci organizacyjnej.
- Co mo¿na podpowiedzieæ
uczniom?
- Uwa¿am, ¿e je¿eli kto chce siê
dostaæ na dobr¹ uczelniê i co w ¿yciu
osi¹gn¹æ, to nie mo¿e ograniczyæ siê
do poziomu podstawowego. Tutaj
musi byæ minimum 30% zaliczenia.
Trzeba jednak z góry powiedzieæ, ¿e
raczej wielkich szans na dostanie siê
na dobr¹ uczelniê przy takim poziomie
nie ma. Trzeba te¿ podejæ do egzaminu pod k¹tem przysz³ych studiów.
Tutaj mówiê o tych maturzystach, którzy chc¹ siê dalej kszta³ciæ. Wiele jest

bowiem na bazie materia³u odtworzonego z p³yty. Dostalimy telefon na
kilka minut przed egzaminem, ¿e tak
jest. By³y niepotrzebne nerwy. Mam
uwagi do samych arkuszy. By³y polecenia wykonania zadañ, a nie by³o samych zadañ. W tym momencie uczeñ
traci szansê na zdobycie jednego
punktu, a przecie¿ mo¿e byæ tak, ¿e ten
jeden punkt zadecyduje o zdaniu egzaminu. Poza tym dziwi mnie sama
dystrybucja. Do jednej szko³y paczki
przywozi ten sam dystrybutor i podwójnie kasuje za dowóz. Szko³y s¹
dwie, ale w jednym budynku.
- Ile kosztuje szko³ê przy-

niewiadomych, je¿eli chodzi o same
wy¿sze uczelnie.
- W czym rzecz?
- Na niektórych uczelniach mówi
siê wprost, ¿e bêdzie siê przeprowadza³o egzamin, wbrew temu, co og³asza³o ministerstwo, ¿e sama matura ma
byæ wystarczaj¹c¹ przepustk¹. Uczelnie wy¿sze chyba nie maj¹ zaufania do
egzaminatorów zewnêtrznych, bo
chc¹ takie egzaminy przeprowadzaæ.
Oczywicie pod inna nazw¹, np. egzamin potwierdzaj¹cy przydatnoæ do
zawodu. Dla nas ta pierwsza matura
bêdzie z pewnoci¹ trudna.
Rozmawia³ Marcel Kamierowicz
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Czy doczekaj¹ siê remontu?
(£OBEZ) W centrum miasta
w £obzie remontowane s¹ chodniki. Jednak ju¿ od d³u¿szego czasu mieszkañcy nie mog¹ doczekaæ siê remontu chodników, które po prostu strasz¹. Mowa o
chodnikach w newralgicznych
punktach miasta, bo na popularnej fontannie, tu¿ przy budynku
Urzêdu Miasta i Gminy, oraz
chodniku, który prowadzi do Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Dziury rzucaj¹ siê w oczy. Ten stan
trzeba jak najszybciej poprawiæ,
tym bardziej, ¿e wiadczy on o
wizerunku miasta i jego gospodarzach. Koszt wyremontowania tych chodników z pewnoci¹ nie jest du¿y. Obecnie gmina remontuje chodnik przy ul.
Niepodleg³oci.
Red.

n£obez, sprzedam 1/2 bliniaka, tel. 39 74 354.
n£OBEZ  centrum,mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 63 mkw., IV piêtro. CENA 64 000 z³.

nMieszkanie 2-pokojowe w centrum miasta,bezczynszowe, instalacja gazowa, w 3-rodzinnym
domku, wysoki standard; tel. 0608 048 560.
nSprzedam po³owê nowego domu, ca³e piêtro,
mieszkanie 65 mkw., dzia³ka, w P³otach miasto.
Cena 35 tys. z³, mo¿liwe raty. Kontakt: tel. 0696
757 393.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe
lub zamieniê na Kam. Pom. lub winoujcie; tel.
(091) 4220108, 0503340004.
nZamieniê mieszkanie spó³dzielcze w³asnociowe 38 mkw., IVp., 2 pokoje z kuchni¹ na
kawalerkê w £obzie; tel. 3970920.

nSprzedam siano prasowane w kostkach, tel.
418 83 70, Stepnica.
nSadzonki (zrezy) wierzby energetycznej do
nasadzeñ wiosennych sprzedam, tel. 0601 415
174 lub (091) 43 92 851 w godz. 21-22.
nKanapê jednoosobow¹ - tanio sprzedam,
nowa; tel. 3974886, ul. Drawska 33.
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...OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA...
(STAROGARD £OBESKI)
Sybiracy, ludzie, którzy
zostali wywiezieni bez
pytania, bez zgody,
w pocz¹tkowej fazie II
wojny wiatowej z Kresów
dawnych ziem
Rzeczpospolitej w g³¹b
Zwi¹zku Radzieckiego.
Prze¿yli piek³o na
nieludzkiej ziemi, walcz¹c
z codziennym g³odem,
zimnem, chorob¹
i upodleniem.
Przebywali w Kazachstanie, Irkucku, Norylsku, Ka³udze, Workucie - w gu³agach, w przymusowych
obozach pracy niewolniczej. Ci, którzy prze¿yli, powrócili do Polski
po 1945 roku. Dla niektórych wojna
zakoñczy³a siê w 1947, 1950 roku,
i póniej. Powrócili, dziêkuj¹c Bogu,
¿e ¿yj¹. Wszystko pozostawili
w okolicach Lwowa, Wilna, Oszmiany, Kamieñca Podolskiego, Lidy. Nie
afiszowali siê nigdy swoimi wspomnieniami i prze¿yciami. W³adza
PRL-u d¹¿y³a do odebrania im pamiêci o tym co prze¿yli na tej ziemi w
imperium z³a. Dopiero po roku 1980,
niezale¿na podziemna prasa rozpowszechni³a wspomnienia Polaków
na Syberii.
Pocz¹tkowo zapraszalimy do
naszej szko³y w Starogardzie pojedyncze osoby, a póniej po kilka
osób. Zapraszani niezbyt chêtnie
dzielili siê swoimi prze¿yciami. Powody by³y ró¿ne  stan zdrowia,
niechêæ do przywo³ywania wspomnieñ, skromnoæ i niechêæ bycia
popularnym. Prze³amywaniem barier zaj¹³ siê znakomity nauczyciel
historii Czes³aw Szawiel. Swoj¹ osobowoci¹ i bezporednioci¹ pozyskiwa³ Ich zaufanie i to co najcenniejsze, czyli ujawnianie prawdy o
tamtych czasach i miejscach.
Uczniowie poznawali z bezporedniej relacji ¿ycie ludzi, których
dzieciñstwo i m³odoæ up³ynê³a na
Syberii. Okaza³o siê, ¿e Ci, których

widzieli codziennie, mijali ich na ulicy, klatce schodowej s¹ ¿yw¹ histori¹. Po takich spotkaniach
uczniowie zaczêli w domu pytaæ, co
robi³ dziadek w czasie wojny, gdzie
by³? W ten sposób wzbogacali
swoj¹ wiedzê o tamtych czasach,
budzi³o siê te¿ w nich zainteresowanie histori¹ w³asnej rodziny i histori¹ ziemi, na której dzisiaj mieszkaj¹.
Zrodzi³a siê z tych spotkañ nowa
tradycja w naszej szkole. Co roku w
okolicy wi¹t Bo¿ego Narodzenia
uczniowie naszej szko³y przygotowuj¹ Wigiliê dla Sybiraków. Ka¿de takie spotkanie jest inne. Dziel¹c
siê op³atkiem sami mog¹ w bezporedniej rozmowie us³yszeæ opowieci o Wigilii bez choinki, prezentów,
tradycyjnych potraw, bez obecnoci ojca, o którego losie nic nie wiedziano, tylko zadawano milcz¹ce
pytanie czy ¿yje, o dzieciñstwie na
Syberii, o zabawach bez zabawek i o
zabawkach wymylanych przez doros³ych, aby choæ trochê rozweseliæ
smutne dzieciñstwo. Uczniowie s³uchaj¹ kolêdy, które szczególnie piewane by³y w tych trudnych czasach.
Wzbogacilimy gocinê Sybiraków w naszej szkole prezentuj¹c Jase³ka Bo¿onarodzeniowe. Na korytarzu szkolnym s¹ wystawy - Polacy
na Syberii - ludzi z naszej okolicy.

Tak poznalimy losy pani Ludmi³y
Guriew, pani Genowefy Ma³yszek,
pana Tadeusza Barañskiego, pana
Lecha Jab³oñskiego, pana Kazimierza Dula (p), pani Marii Wojnarowiczowej z Mo³stowa i wielu, wielu
innych.
W 2000 roku odby³a siê uroczystoæ powiêcenia tablicy ufundowanej przez Sybiraków o treci:
BOGU I OJCZYZNIE CIERPIENIA
SWOJE OFIARUJ¥ SYBIRACY.
Czytaj¹cym te s³owa bêd¹ one przywo³ywali na myl wspomnienia
ludzkich tragedii setek tysiêcy Polaków deportowanych w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Ich cierpienia, têsknotê za krajem, przymieranie g³odem i pracê ponad si³y. Kiedy ju¿ nie
bêdzie tych ludzi wród nas, pamiêæ
ta bêdzie przekazywana z pokolenia
na pokolenie.
W tym roku nasze spotkanie odby³o siê 6 stycznia. Od pani Ludmi³y
Guriew  przewodnicz¹cej Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie uczniowie otrzymali ksi¹¿kê M. Jonkajtisa pt. W Syberii bia³ej d¿ungli z dedykacj¹:
UCZNIOM SZKO£Y PODSTAWOWEJ W STAROGARDZIE BY PAMIÊTALI, ¯E HISTORIA NAJNOWSZA NIE SZCZÊDZI£A POLAKOM
ZE WSCHODU NIEZWYK£YCH
CIERPIEÑITRAGEDII.SYBIRACY.

Ojciec Sybiraka Lecha
Jab³oñskiego zgin¹³
w Katyniu.
Na nas nauczycielach spoczywa
obowi¹zek, by ta czêæ naszej zagmatwanej historii nie uleg³a zapomnieniu, a czas tragedii by³ znany
tylko z ksi¹¿ek.
Cecylia Degler
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SPOTKANIE Z REDAKTOREM
BOGDANEM TWARDOCHLEBEM
Wszelkie oczekiwania
przeros³o spotkanie pó³ setki
³obeziaków z publicyst¹
Kuriera Szczeciñskiego,
Bogdanem Twardochlebem,
w zat³oczonej sali Klubu
Nauczyciela 12 stycznia br.
Zorganizowa³ je Czes³aw
Szawiel ze sw¹ ma³¿onk¹
Lidi¹. Salka zosta³a obficie
obwieszona wycinkami
prasowymi z tekstami tego
wybitnego publicysty.
Bogdan Twardochleb urodzi³ siê
w Choszcznie, a nie w £obzie, dlatego tylko, ¿e u nas jego rodzice  pracownicy telekomunikacji  nie doczekali siê mieszkania i wyjechali.
Skoñczy³ polonistykê na WSP w
Szczecinie. Nie poci¹ga³a go jako
spokojna praca na posadzie nauczyciela akademickiego czy bibliotekarza; woli siê nara¿aæ na nieustann¹
krytykê czytelników jako recenzent
lub dziennikarz. Pracowa³ w radiu,
bywa³ redaktorem, ocenia³ w konkursach literackich. Na dobre zwi¹za³ siê
z Kurierem Szczeciñskim (niezale¿ny polski wydawca!). Ale pisywa³
do G³osu Szczeciñskiego, Poezji,
Studenta, Nowych Ksi¹¿ek, Przegl¹du
Zachodniopomorskiego,
Morza i Ziemi, Pograniczy, Dialogu
 Magazynu Polsko-Niemieckiego,
drukowa³ go £abu.
B. Twardochleb ma wyj¹tkowo
WANDAL
(£OBEZ) W dniu 14.01.2005 roku
o godz. 21.20 w £obzie przy ul. Kociuszki, nieustalony sprawca dokona³ wybicia szyby w oknie pomieszczenia biurowego Ksiêgarni o wartoci 200 z³ na szkodê Jerzego M. (zam.
£., pow. ³obeski).
Z£ODZIEJE GRASUJ¥
(DOBRA) W okresie 13 14.01.2005 r. w godz. 18.00  08.00, w
Dobrej przy ul. Kolonia Bienice, nieustalony sprawca, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeñ drzwi gara¿u,
zabra³ w celu przyw³aszczenia z jego
wnêtrza samochód VW Golf III koloru
winiowego. Straty w kwocie 12.000
na szkodê Marzeny H. (zam. D., pow.
³obeski).
UKRAD£ MERCA
(RESKO) W okresie 13 14.01.2005 r. w godz. 23.15  07.00, w
Resku, przy ul. D¹browszczaków nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
samochodu Mercedes 123. Straty

jasne poczucie misji, gdy wypowiada siê o roli publicystyki w narodzie.
Stroni jednak od wszelkich radykalizmów politycznych. Nieodmiennie
jest optymist¹.
Na imprezê przyszli m³odzi dziennikarze z gazetek szkolnych. Przynieli
swoje pisemka. Goæ zachêca³ do odpowiedzialnego pisania i rzetelnoci.
Zapytany dlaczego jest dzienni-

swoje rodowisko, których warto
s³uchaæ i czytaæ. Wie, ¿e tak¿e na
prowincji s¹ interesuj¹cy ludzie i
ciekawe inicjatywy.
Pisanie B. Twardochleba ma zawsze walor literacki  widaæ efekt
gruntownego wykszta³cenia filologicznego, ale te¿ niezwykle szerokiej
wiedzy. Dr¹¿y tematy historyczne 
jak¿e ciekawe na naszym pograni-

karzem, powiedzia³, ¿e tylko wtedy
móg³by spotykaæ siê z ciekawymi,
wartociowymi ludmi jak Szawielowie, Leon Zdanowicz, Agnieszka
Weso³owska, Czes³aw Burdun  kolega redakcyjny.
Bogdan Twardochleb ceni tych,
którym siê chce, którzy przerastaj¹

czu, przemiany wiadomoci, kultury. (Do lektury obowi¹zkowej ³obezianina nale¿¹ jego artyku³y o Strzmielu (Morze i Ziemia) i Rycerze
znad Regi o Borkach w Kurierze
Szczeciñskim). Trzyma rêkê na pulsie ¿ycia literackiego kraju i regionu,
mo¿e wiêc kompetentnie oceniaæ,

997 POLICJA
wynios³y 3000 z³ na szkodê Marcina
K. (zam. R., pow. ³obeski).
WZI¥£ NAWET SPRÊ¯YNY
 CHYBA Z£OMIARZ
(RZÊNICA) W okresie 09/
10.01.2005 r. w godz. 18:00  08:00 w
Rzênicy, nieustalony sprawca, po
uprzednim wy³amaniu drzwi wejciowych do mieszkania, zabra³ w celu
przyw³aszczenia ³ó¿ko, kufer, szafê,
karnisze drewniane i aluminiowe,
sprê¿yny ³ó¿ka, blachê mosiê¿n¹, ¿arówki, transformatory, z³¹czki elektryczne. Straty wynios³y 3700 z³ na
szkodê Jana J. (zam. Szczecin).

IWIERTARKÊ
(DOBRA) W okresie 1314.01.2005 r. w godz. 18.00  08.00 w
Dobrej, przy ul. Kolonia Bienice, nieustalony sprawca, po uprzednim wy-

³amaniu dwóch zamków i zerwaniu
k³ódki z drzwi gara¿u, zabra³ z jego
wnêtrza wiertarkê s³upow¹ i szlifierkê.
Straty w kwocie 410 z³ na szkodê Marzeny R. (zam. D., pow. ³obeski).
KABEL
(BRZENIAK) W okresie 1314.01.2005 r. w godz. 17.00  08.00 w
Brzeniaku, nieustalony sprawca, z terenu podwórza dokona³ kradzie¿y 30
mb przewodu elektrycznego trzy¿y³owego. Straty w kwocie 180 z³ na szkodê
Andrzeja S. (zam. B., pow. ³obeski).

DO PIEKARNI PO... KASÊ
(TROSZCZYNO) W
dniu
16.01.2005 r. pomiêdzy godz. 1.00 a
godz. 3.00 Troszczynie, nieznany
sprawca wszed³ do budynku piekarni
przez uchylone okno, po czym przy
pomocy ³omu wywa¿y³ drzwi wejcio-

pisaæ krytyki i recenzje. Z szacunkiem ods³ania dylematy wiatopogl¹dowe i metafizyczne autorów,
którym powiêci³ uwagê pisz¹c
wstêpy i pos³owia do ich ksi¹¿ek.
W dyskusji, jaka zwykle rozwija
siê w Klubie Nauczyciela, szanowny
goæ unika³ uogólnieñ i pustos³owia, wci¹¿ zmierzaj¹c do konkretów,
umiaru w ocenach, apeluj¹c do zdroworozs¹dkowych opinii. Pomaga³a
mu w tym Teresa Cwynar  nowa gospodyni klubu  przypominaj¹c o
bezpowrotnym up³ywie czasu, który marnujemy na dywagacje, a goæ
musi nas zaraz opuciæ. Ciekawy by³
w¹tek
ukraiñsko-giedroyciowy,
pojmowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego, czwartej w³adzy.
Dziêki tej dyscyplinie spotkania
B. Twardochleb móg³ jeszcze przypomnieæ, ¿e jego rodzimy Kurier
Szczeciñski obchodzi w tym roku
60-lecie i uzna³ spotkanie za pierwsze w cyklu jubileuszowym.
Poszczególne czêci imprezy oddziela³a od siebie muzyka. Gra³ Robert Uss  mistrz gitary klasycznej ze
widwina. Inicjatywna Kapitu³a ¯ebraczego £abuzia uhonorowa³a
przyjaciela pisma Klubowo-¯ebraczym Workiem.
Mimo kompetencji gocia, na
trudne pytania Czes³awa Szawiela
bêdziemy musieli odpowiadaæ sobie
sami, jak np. na to: Co twoim zdaniem
najbardziej zaniedbano w ci¹gu minionego dziesiêciolecia na Pomorzu
i w kraju?
Jak zwykle w Klubie Nauczyciela, ju¿ zaczê³y siê wykluwaæ tematy
nastêpnych spotkañ. Czekamy!
we do pomieszczenia biurowego, z
którego zabra³ saszetkê z pieniêdzmi w
kwocie 2500 z³, czym dzia³a³ na szkodê
Piotra £. (zam. N., pow. Goleniów).
ODJECHALI BEZ KURTEK
(GRZÊZNO) W dniu 16.01.2005 r.
pomiêdzy godz. 2.30 a godz. 3.30 w
Grzênie, nieznany sprawca, po uprzednim otworzeniu nie ustalonym przedmiotem przednich drzwi w samochodzie
osobowym marki Fiat 126p., dokona³
zaboru w celu przyw³aszczenia radioodtwarzacza CD, bez panela, marki Kenwood z 10 p³ytami o wartoci 200 z³, kurtki
wartoci 100 z³, kamizelki o wartoci 100
z³, na szkodê Jacka L. (zam. D., gm. Maszewo). Ponadto z samochodu skradziono kurtkê d¿insow¹ i telefon marki Nokia
o ³¹cznej wartoci 300 z³, na szkodê Marcina K. (zam. D., gm. Maszewo). Z samochodu zosta³a te¿ skradziona kurtka zimowa z telefonem Seagem MX1 o ³¹cznej wartoci 400 z³, czym dzia³a³ na szkodê Tomasza W. (zam. D., gm. Maszewo).

Z ¯YCIA POWIATU
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Jak pomagamy innym?

(RESKO) Kilka dni przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia w czasie lekcji dotycz¹cej tematu Robiæ co dla innych,
uczniowie klasy III c podawali ró¿ne propozycje innym. Zwracali uwagê na osoby
samotne, chore, przebywaj¹ce w szpitalu
na oddziale opiekuñczym. Dzieci mia³y
doskona³e rozpoznanie odnonie odczuæ
osób przebywaj¹cych w szpitalu. S¹ to
ludzie chorzy, którzy potrzebuj¹ du¿o
ciep³a, troski i zainteresowania. Pojawi³a
siê propozycja przygotowania wi¹tecznych stroików na ka¿d¹ salê  oddzia³u
opiekuñczego szpitala w Resku. Dzieci z
entuzjazmem przygotowa³y materia³ i
wykona³y stroiki. Do pomocy w³¹czy³ siê
pan Mariusz Borowski  przedstawiciel
Nadlenictwa w Resku, który zaopatrzy³
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uczniów w wie¿e ga³¹zki niezbêdne do
wykonania stroików. Dwudziestego
pierwszego grudnia 2004 r. delegacja
uczniów we wspó³pracy z rodzicem panem S³awomirem Brzozowskim uda³a siê
do szpitala w Resku. Dzieci sk³ada³y ¿yczenia i wrêcza³y wi¹teczne stroiki. Pacjenci byli do ³ez wzruszeni niezwyk³ym
gestem ma³ych dzieci. Uczniowie tak¿e
byli szczêliwi, ¿e mogli sprawiæ niewielkim, ale z serca p³yn¹cym darem tak wiele
radoci. Postanowili pamiêtaæ o tych,
którzy ich potrzebuj¹. Pacjenci i personel
medyczny serdecznie podziêkowali
uczniom za mi³y gest.
Wychow. Kl. III c
Marzanna Muszyñska

OG£OSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY w RADOWIE MA£YM
og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Siedlicach.
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania :
1) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie,
2) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy,
3) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce kierunkowi kszta³cenia w szkole,
4) ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia podyplomowe w zakresie zarz¹dzania albo kwalifikacyjny z zakresu
zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
5) posiada zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
6) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 ), oraz nie toczy siê przeciwko niej
postêpowanie dyscyplinarne,
7) nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne,
8) nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami
publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pón. zm. ).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ :
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y,
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u
pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej  w przypadku
nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem,
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u
pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego  w przypadku osoby nie bêd¹cej nauczycielem,
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo
zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania owiat¹,
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek,
7) zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
8) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust.1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz
nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne,
9) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne,
10) owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem rodkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.
874 i Nr 166, poz. 1611),
11) owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem Konkurs, w
terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia na adres:
URZ¥D GMINY w Radowie Ma³ym
72-314 Radowo Ma³e
Sekretariat
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy Radowo Ma³e
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Pomagamy chorym przebywaj¹cym w Szpitalu w Resku.
20.12.2004 r. uczniowie naszej klasy III c zrobili przeliczne stroiki wi¹teczne dla chorych przebywaj¹cych w
szpitalu w Resku. Gdy przyszlimy do
szko³y, rozpoczêlimy komponowanie stroików z ziemniaka, ga³¹zek
wierku, anielskich w³osów, bombek,
lamety i wielu innych materia³ów. Ka¿dy z nas dekorowa³ ga³¹zki, jak umia³
naj³adniej. W³o¿ylimy w nasze prace
du¿o serca i mo¿e dlatego tak piêknie
wygl¹da³y. Gdy skoñczylimy jurorzy
klasowi dokonali wyboru naj³adniejszych, które zosta³y przeznaczone dla
chorych w naszym szpitalu. Na koniec
spryskalimy stroiki sztucznym niegiem i fantazyjnie zawinêlimy w dekoracyjn¹ foliê.
Nazajutrz, po godzinie 8.00 delegacja uczniów: Weronika Kumiñska i
Pawe³ Brzozowski pojechali do szpitala wrêczyæ stroiki chorym. Gdy przybylimy na miejsce, siostra oddzia³owa  pani Zuzanna Deuter oprowadzi³a nas po salach gdzie le¿eli chorzy.
Weronika Kumiñska sk³ada³a najserdeczniejsze ¿yczenia  szybkiego powrotu do zdrowia. Chorzy wzruszyli
siê do ³ez, poniewa¿ nie wiedzieli o
naszych odwiedzinach. Byli podekscytowani. Dziêkowali nam za odwiedziny, za ¿yczenia i za stroiki. Bylimy
na wszystkich trzech oddzia³ach. Odwiedzilimy lekarza dy¿urnego i z³o¿ylimy tak¿e ¿yczenia. Dla pañ pielêgniarek zostawilimy stroik i przekazalimy im moc ¿yczeñ. Panie przekaza³y
moim kole¿ankom i kolegom w klasie
s³odycze.
Po powrocie ze szpitala do szko³y,
z³o¿ylimy sprawozdanie z odwiedzin.
Opowiedzielimy naszej pani o prze¿yciach. Nawet nie zdawa³em sobie
sprawy, ¿e tak skromnym prezentem
moglimy sprawiæ ludziom chorym
tyle wzruszeñ i radoci.
Postanowilimy w najbli¿szej
przysz³oci wykorzystaæ nasze pomys³y i pomagaæ innym w doznawaniu
radoci.
Po tym dniu jestem wzruszony i
bardzo szczêliwy.
Pawe³ Brzozowski kl. III c
Szko³a Podstawowa w Resku

Obrazki z Zielonego Szlaku
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Bêdzie turniej pamiêci
Gabriela Bieñkowskiego

(£OBEZ) Dziêki uporowi pana
Henryka Musia³a w £obzie zaistnieje
cykliczny turniej szachowy powiêcony pamiêci Gabriela Bieñkowskiego.
Sylwetkê najbardziej znanego i
utytu³owanego szachisty Ziemi £obeskiej przedstawialimy wielokrotnie, jeszcze gdy ¿y³ i bra³ czynny udzia³
w rozgrywkach szachowych. Wychowywa³ pokolenia ³obeskich szachistów. Zas³u¿y³, by mieæ swój turniej.
Do takiego wniosku doszed³ pan Henryk Musia³, który podj¹³ siê taki turniej
przygotowaæ. Odbêdzie siê pod patronatem komendanta wojewódzkiego policji.
Jednym ze sponsorów nagród
bêdzie syn pana Gabriela  pan Grzegorz Bieñkowski, któremu pomys³
bardzo siê spodoba³. Przypomina sobie, ¿e ojciec powiêci³ nawet studia w
SGGW, wyje¿d¿aj¹c na pó³fina³y Mistrzostw Polski w szachach, o czym

pisa³a prasa. Zreszt¹ w pó³fina³ach by³
dwukrotnie. Potrafi³ na rozgrywki szachowe doje¿d¿aæ ze Szczecina do II
ligowego klubu w Grodzisku Mazowieckim. Póniej osiad³ w £obzie,
gdzie z drugoligowym Olimpem
grywa³ w Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski (wczeniej w Nasienniku Gryfice i Koronie Goleniów).
Jak nam powiedzia³ pan Grzegorz,
nie zarazi³ siê od ojca szachami, chocia¿ próbowa³ graæ maj¹c kilkanacie
lat. Przysz³a era komputerów i te go
wci¹gnê³y tak mocno, ¿e dzisiaj prowadzi sklep komputerowy. Objaw pamiêci o ojcu przyjmuje z sympati¹.
Postaæ zmar³ego szachisty, jak i ³obeska historia tej dyscypliny czekaj¹ na
rzetelne opracowanie. Byæ mo¿e przy
okazji tych turniejów kto pokusi siê,
by to zrobiæ. Turniej planowany jest
na pocz¹tek marca. O szczegó³ach
bêdziemy informowaæ.
KAR
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DALP
Wcale
nie tacy sobie

Dnia 16.I.2005r. zakoñczy³y siê rozgrywki Doberskiej Amatorskiej Ligi
Pi³karskiej. W DALP-ie uczestniczy³o 126 zawodników z 10 dru¿yn. W
czasie trwania rozgrywek odby³o siê 90 meczy, w trakcie których pad³o
297 goli. Zwyciêzc¹ Ligi zosta³a bezkonkurencyjna dru¿yna Tacysobie, która zdoby³a komplet punktów (27) strzelaj¹c 74, a trac¹c 6 goli.
Wicemistrzostwo niespodziewanie wywalczy³a Sepsa, w której zawodnikami by³a m³odzie¿ z Gimnazjum. Trzeci¹ lokatê zajê³a dru¿yna
Pokemon B³¹dkowo. Królem strzelców zosta³ Damian Padziñski  z
dru¿yny Tacysobie strzelaj¹c 26 bramek. Zwyciêzcy otrzymali puchary
i dyplomy z r¹k Burmistrza - B. Wilczek , Dyrektor CAS  U. Ko³odziejczyk,
Dyrektor Gimnazjum  K. Motyliñski. Wszystkie spotkania cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem kibiców.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TABELA DALP
mecze punkty
Tacysobie Dobra
9
27
Sepsa Dobra
9
19
Pokemon B³¹dkowo 9
18
Galaktikos Dobra
9
13
Amar Dobra
9
13
FC Prezesi Dobra
9
12
Oldboys Dobra
9
12
Gold Team Dobra
9
10
Dream Team Dobra 9
9
Dragon Krzemienna 9
0

bramki
74:6
36:31
30:20
38:30
23:35
31:25
24:20
15:32
21:54
5:41

Czo³ówka w tabeli strzelców:
26 bramek: Padziñski Damian /Tacysobie/
16 bramek: Kamiñski Emil /Sepsa/
15 bramek: Kwietniewski Grzegorz /FC Prezesi
14 bramek: Szkup Krzysztof /Sepsa/
13 bramek: Budziñski Remigiusz /Aimar/
12 bramek: Kieruzel Krzysztof /Galaktikos/
11 bramek: Graczykowski Pawe³ /Galaktikos/

Gabriel Bieñkowski
WIATOWID £OBEZ  SPARTA WÊGORZYNO 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

wiatowid
pokona³ Spartê
wiatowid: Lewicki, Kacprzak,
Samal, Jendrysiak, Mosi¹dz, Kulczyñski, Brona, Sadowski, Kazimierczak, Kamierowicz, K. Zych oraz M.
Zych, Andrusieczko, Obolewicz,
Hnat, K. Rejmer. Trener Janusz Skrobiñski.
Sparta: Noryca, Side³, Nowak, Nadkierniczni- Zbigniew, Dariusz, Krzysztof, Artur, Andrzej, Gwód, Zwoliñski, Rzepka, Mazuro, Romañczyk,
Blacharski. Trener Tomasz Side³.
Bramki: Kulczyñski, Kazimierczak,
Andrusieczko dla wiatowida oraz
Romañczyk i Blacharski dla Sparty
(£obez) W niedzielne po³udnie
dosz³o na boisku w wiêtoborcu do
pierwszej gry kontrolnej w tym roku.
Zespó³ wiatowida podejmowa³ go-

cinnie Spartê. Mecz by³ rozgrywany systemem 3 razy 30 minut. Jak na
tê porê roku i wczesny etap przygotowañ do sezonu zespo³y pokaza³y
ciekawy futbol. wiatowid po trafieniach Kulczyñskiego oraz Kazimierczaka prowadzi³ 2:0, jednak Sparcie
uda³o siê zmniejszyæ rozmiary pora¿ki. Niemniej jednak odm³odzeni gospodarze pokazali, ¿e wcale nie s¹
gorsi od starszych kolegów z Wêgorzyna. Z pewnoci¹ mecz by³ po¿ytecznym sprawdzianem dla obu ekip.
Kibice obejrzeli mecz prowadzony w
szybkim tempie, sporo by³o walki i
ciekawych akcji. Oby tak dalej. W
zespole wiatowida podobali siê Samal oraz Sadowski, natomiast w Sparcie brylowa³ Romañczyk.
Red.

MISTRZOWIE DALP

TACYSOBIE DOBRA - MISTRZOWIE DALP
Sk³ad dru¿yny: Sebastian Marciniak, Wojciech Dorsz, Dariusz Sad³owski,
Damian Padziñski, Andrzej Mioduszewski, Marcin Bonkowski, Bogdan Kaczor,
Zdzis³aw Szkup, Daniel Samuj³o, Jaros³aw Hanasz, £ukasz Olechnowicz, S³awomir Po³atyñski.
Damian Padziñski
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Hala têtni ¿yciem

JEST SIÊ CZYM POCHWALIÆ
(£OBEZ) Hala Widowiskowo
- Sportowa w £obzie funkcjonuje
ju¿ od kilku miesiêcy. Ten krótki
okres czasu zosta³ wykorzystany
na organizacje imprez, które
przyci¹gnê³y zawodników i kibiców z ca³ego województwa.
Miêdzy innymi w minion¹ sobotê odby³y siê II Mistrzostwa Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Halowej Pi³ce No¿nej Pracowników Samorz¹dowych.
Na temat funkcjonowania samej hali rozmawialimy ze Zdzis³awem Urbañskim, który z ramienia gminy opiekujê siê najwiêksz¹ hal¹ w powiecie.
- Chcielibymy, aby po tylu latach oczekiwania na halê ka¿dy
móg³ wejæ, skorzystaæ. Wczeniej przez 3 miesi¹ce ceny by³y
ni¿sze. By³y ró¿ne odg³osy takiej
decyzji, niektórzy mówili, ¿e burmistrz robi sobie kampaniê.
Chcielimy pójæ jednak na rêkê
mieszkañcom. Po tej trzymiesiêcznej promocji, od stycznia
wysz³o nowe zarz¹dzenie. Du¿y
wp³yw na nowe ceny mia³y koszta zwi¹zane z utrzymaniem hali.
W tej chwili samo zu¿ycie energii
oraz ogrzewanie daje kwotê
16.000 z³ miesiêcznie. Po naszych negocjacjach z dyrektorami ZEC-u i grup energetycznych
mamy op³aty sta³e w granicach
4.000 z³. Wynegocjowalimy ok.
30% zni¿ki. Stawki s¹ mniejsze.
My dalej musimy szukaæ rodków, pieniêdzy, aby ta hala s³u¿y³a
ludziom. Same rodki czystoci
to 800 z³ na miesi¹c. To nie s¹
jakie pieni¹dze, bior¹c pod uwagê gminy ocienne. I widwin i
Wêgorzyno i Radowo maj¹ hale
troszeczkê mniejsze. Oprócz tego
oferujemy sprzêt sportowy, sposób grania jest na ca³ym boisku.
Jest ciep³a woda. Dochodzi jeszcze wywóz nieczystoci plus p³ace. Na dzieñ dzisiejszy etaty w
urzêdzie zosta³y przesuniête na
halê. Panie, które sprz¹taj¹, s¹ zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. Ja jestem od tego,
¿eby wszystko zorganizowaæ.
Kierownik hali pracuje od 7.30
do 15.30. Zaczynaj¹ siê obozy
sportowe. Z hali korzystaj¹ kluby,
zak³ady, stowarzyszenia, szko³a
tañca. Po zmianach cenowych
nie wszyscy zrezygnowali. Zajêcia praktycznie odbywaj¹ siê do
godz. 22.00. Byæ mo¿e w okresie
wiosenno-letnim hala nie bêdzie

tak mocno u¿ytkowana. S¹dz¹c
po dzisiejszym zainteresowaniu
mo¿na byæ jednak optymist¹.
- W tej chwili mamy ju¿ konkretn¹ ofertê opracowan¹ przez
Uniê Miast i Gmin Dorzecza Regi
- mówi Zdzis³aw Urbañski. - Ten
projekt
mamy
opracowany
wspólnie z Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej.
Chodzi tutaj o opracowanie projektu hali w³¹cznie ze stadionem,
ca³ego kompleksu sportowego.
To bêdzie wykorzystane w folderach reklamowych. Na dzieñ dzisiejszy chcemy szukaæ promocji
przez Urz¹d Wojewódzki w
Szczecinie. Ustalany bêdzie kalendarz imprez. O tej hali mam
nadziejê, ¿e bêdzie g³ono za dwa,
trzy miesi¹ce, kiedy ustalony zostanie ten kalendarz i wp³yn¹ tam
oferty z ró¿nych instytucji. Organizacja imprez m.in. wspólnie ze
Starostwem Powiatowym pokaza³a, ¿e jest to du¿a rzesza osób
zainteresowanych tak¹ dzia³alnoci¹. By³y media, telewizja. Jestemy zadowoleni ze wspó³pracy.
Konkurencjê robi nam Centralny
Orodek Przygotowañ Olimpijskich, w ca³oci dotowany przez
pañstwo. Mylê, ¿e jest dobra atmosfera wokó³ hali, ludzie s¹
przychylnie nastawieni.

Tyle kierownik hali. Zainteresowanie sam¹ hal¹ jest du¿e, chocia¿by z racji zbli¿aj¹cych siê matur. W planach jest te¿ urz¹dzenie
sauny oraz si³owni.
Stawki op³at za korzystanie z
Hali Sportowo-Widowiskowej w
£obzie.
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki
op³at za korzystanie z Hali Sportowo Widowiskowej w £obzie:
1) dla szkó³ podstawowych i
gimnazjum z terenu Gminy £obez
-nieodp³atnie raz w tygodniu w ramach zajêæ wychowania fizycznego w okresie trwania roku
szkolnego (nie dotyczy zajêæ w
okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich),
2) dla szkó³ ponad gimnazjalnych w ramach zajêæ wychowania fizycznego-30 z³ (w tym podatek VAT) za godzinê lekcyjn¹
tj.45 min.,
3) dla grup zorganizowanych
sk³adaj¹cych z osób w wieku do
lat 16, klubów w których trenuj¹
dzieci do lat 16 z terenu Gminy
£obez - 30 z³ (w tym podatek
VAT) za godzinê lekcyjn¹ tj. 45
min.(za okazaniem wykazu osób
wraz datami ich urodzeñ),
4) dla klubów i stowarzyszeñ
sportowych z terenu gminy £obez- 50 z³ (w tym podatek VAT) za

godzinê lekcyjn¹ tj. 45 min,
5) dla grup zorganizowanych
sk³adaj¹cych siê z osób w wieku
powy¿ej lat 16, zak³adów pracy,
instytucji - 60 z³ (w tym podatek
VAT) godzinê lekcyjnej tj. 45 min,
6) za wynajem hali na zawody
sportowe organizowane przez
kluby i stowarzyszenia sportowe
z terenu Gminy £obez - 50 z³ (w
tym podatek VAT) za godzinê, a z
poza terenu gminy -70 z³ (w tym
podatek VAT) za godzinê.
7) za wynajem hali do celów
zorganizowania
konferencji,
szkolenia, imprezy okolicznociowej, je¿eli organizatorem nie
jest Burmistrz £obza lub Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
£obzie, wystêpuj¹cy w imieniu
Gminy £obez - 100 z³ (w tym
podatek VAT) za godzinê.
2. Stawki op³at za korzystanie
z hali w przypadkach nieprzewidzianych w pkt l ustalone bêd¹ indywidualnie w odrêbnych umowach.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ Burmistrza £obza, dopuszcza siê mo¿liwoæ odst¹pienia od pobierania op³at,
b¹d ustalenia op³at w innej wysokoci ni¿ okrelone w niniejszym zarz¹dzeniu.
Tekst i foto: Marcel Kamierowicz
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GMINA £OBEZ BEZKONKURENCYJNA
(£OBEZ) W minion¹ sobotê odby³y siê na Hali Widowiskowo-Sportowej
w £obzie II Mistrzostwa Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w
Halowej Pi³ce No¿nej Pracowników Samorz¹dowych. Na starcie stanê³o 9 zespo³ów. Rozegrano 18 spotkañ. Poziom by³ bardzo wysoki, impreza by³a przeprowadzona sprawnie, na trybunach zasiada³o sporo kibiców. £obez wystawi³ 3 dru¿yny, z czego dwie zagra³y w fazie fina³owej.
Zwyciêskie zespo³y dosta³y puchary oraz drobne upominki. Bezapelacyjnymi zwyciêzcami zosta³a dru¿yna Gminy £obez, która w finale pokona³a dru¿ynê
Powiatu Drawskiego.
Poni¿ej prezentujemy sk³ady, w jakich gra³y dru¿yny z £obza:
Gmina £obez: Andrzej Jurzysta, Tadeusz Sikora, Grzegorz Pawlak, Mariusz
Poniewiera, Mariusz W³odarz, Grzegorz Urbañski, Bogdan Osieczko, Miros³aw
Urbañski, Zdzis³aw Urbañski, Arkadiusz Kogut.
Powiat £obez: Robert Rzenik, Janusz Skrobiñski, Dariusz Sad³owski, Janusz
Górski, Piotr Hebda, Adrian Ma³y, Aleksander Kotwicki.
PSP Lobez: Andrzej Jab³oñski, Andrzej Kuzon, Miros³aw Ulan, Ireneusz
Idzik, Krzysztof Mosi¹dz, Robert Michaluk, Daniel Krakus, Artur Kor¿ak, Daniel
Milewicz, Miros³aw Furka³owski.

Oto wyniki poszczególnych gier:
Grupa I

Powiat £obez- Powiat Gryfice 7:0, Powiat Gryfice  Powiat Police 1:3,
Powiat £obez- Powiat Police 1:1.
Tabela
1. Powiat £obez 4 pkt. 8:1
2. Powiat Police 4 pkt. 4:2
3. Powiat Gryfice 0 pkt. 1:10

Grupa II

Gmina £obez- Miasto Szczecin 0:2, Powiat Szczecinek- Miasto Szczecin
2:0, Gmina £obez  Powiat Szczecinek 3:0
Tabela
1. Gmina £obez 3 pkt. 3:2
2. Miasto Szczecin 3 pkt. 2:2
3. Powiat Szczecinek 3 pkt. 2:3
GrupaIII
Powiat Drawski- Powiat Pyrzyce 2:0, Stra¿ Po¿arna £obez- Powiat
Drawski 1:3, Stra¿ Po¿arna  Powiat Pyrzyce 1:1.
Tabela
1. Powiat Drawski 6 pkt. 5:1
2. Stra¿ Po¿arna £obez 1 pkt. 2:4
3. Powiat Pyrzyce 1 pkt. 1:3

Mecze play-off

Powiat £obez- Miasto Szczecin 1:1, karne 4:3
Gmina £obez- Stra¿ Po¿arna £obez 4:1
Powiat Drawski- Powiat Police 3:0
Kolejnoæ gier o miejsca 1-3
Powiat Drawski- Powiat £obez 9:0, Powiat £obez Gmina £obez 1:6,
Gmina £obez- Powiat Drawski 2:0
1. Gmina £obez 6 pkt. 8:1
2. Powiat Drawski 3 pkt. 9:2
3. Powiat £obez 0 pkt. 1:15
Kolejnoæ gier o miejsca 4-6
Miasto Szczecin- Stra¿ Po¿arna 1:0, Stra¿ Po¿arna- Powiat Police 4:1,
Powiat Police- Miasto Szczecin 0:3.
Tabela
1. Miasto Szczecin 6 pkt. 4:0
2. Stra¿ Po¿arna 3 pkt. 4:2
3. Powiat Police 0 pkt. 1:7
Kolejnoæ gier o miejsca 7-9
Powiat Gryfice- Powiat Szczecinek 0:9, Powiat Szczecinek Powiat
Pyrzyce 2:1, Powiat Pyrzyce- Powiat Gryfice 7:0
Tabela
1. Powiat Szczecinek 6 pkt. 11:1
2. Powiat Pyrzyce 3 pkt. 8:2
3. Powiat Gryfice 0 pkt. 0:16
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Piotr Styburski, reprezentuj¹cy
Drawsko Pom., z dorobkiem 5 bramek.
Tekst i foto:
Marcel Kamierowicz
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SKRAD£ GÓRALA
W dniu 11.01.2005 r. o godz. 20.55
w £obzie, przy ul. Niepodleg³oci,
nieznany sprawca ukrad³ rower typu
góral, wartoci 300 z³ na szkodê Miros³awa D. (zam. £., pow. ³obeski).
WIRTUALNAKRADZIE¯
W dniu 29.12.2004 r. o godz. 19.00.
nieznana osoba za porednictwem
internetu w systemie ALEGRO, dokona³a oszustwa. Marta M. (zam. £.,
pow. ³obeski), zakupi³a przez internet
telefon komórkowy m-ki Nokia o wartoci 600 z³, którego pokrzywdzona do
dnia dzisiejszego nie otrzyma³a.
SPL¥DROWA£ MIESZKANIE
W okresie 7. 12. 2004 r. godz. 12. 00,
do 11. 01. 2005 r. godz. 14. 00, w Starogardzie nieznany sprawca, po
uprzednim wywa¿eniu drzwi od strychu, zszed³ do wnêtrza mieszkania
znajduj¹cego siê na parterze, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia radioodtwarzacz samochodowy (nieznanej
marki z g³onikami) kuchniê wêglow¹,
instrument klawiszowy Organika,
³awê pokojow¹, pralkê pó³automatyczn¹. Nastêpnie, po uprzednim wybiciu szyby w oknie, wszed³ do wnêtrza gara¿u, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia skrzyniê biegów do samochodu Skoda 1100, podnonik ci¹gnikowy, dwa arkusze blachy profilowanej, piec grzewczy ¯ar, 12 sztuk rur
metalowych. Stratê ogólnej wartoci
2110 z³ poniós³ Ireneusz P. (zam. R.,
pow. ³obeski).
NAPROMILOWANI
(WÊGORZYNO)
W
dniu
11.01.2005r. o godz. 20.45. w Wêgorzynie na ul. Runowskiej, Marian A. (zam.
S., gm. Wêgorzyno) kierowa³ motorowerem Romet bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,11 alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) W dniu 11.01.2005r. o
godz. 22.10. w Dobrej na ul. Ofiar Katynia, Krzysztof M. (zam. Dobra) kierowa³ samochodem m-ki Peugeot 405,
bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2,11 alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) W dniu 12.01.2005 r.
oko³o godz. 20.20, w £obzie na ul. Kraszewskiego, Ireneusz S. (zam. P., gm.
£obez) kierowa³ samochodem VW
Golf znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,52).
(GM. RESKO) W dniu 13.01.2004
roku o godz. 17.00 w £abuniu Wielkim,
Waldemar K. lat 46 (zam. K., gm. Re-
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sko), kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym
marki Ursus znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,85).
(DOBRA) W dniu 14.01.2005 r.
oko³o godz. 15.25 w Dobrej, na ul.
Nowogardzkiej, Wojciech P. (zam.
Dobra) kierowa³ samochodem Renault znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,73).
(MIESZEWO) W dniu 14.01.2005
roku o godz. 18.29 w Mieszewie,
Krzysztof S. lat 31 (zam. M., gm. Wêgorzyno), kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewym (0,91).
(£OBEZ) W dniu 16.01.2005 roku
o godz. 2.00 na drodze £obez  Poradz,
Bohdan ¯. lat 36 (zam. S., gm. Wêgorzyno), kierowa³ sam. osob. m-ki Fiat
126p znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,88).
(£OBEZ) W dniu 16.01.2005 r.
oko³o godz. 23.20 w £obzie, na ul. Obr.
Stalingradu, Rados³aw K. (zam. £obez) kierowa³ samochodem Honda
Civic znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,70).
Z£OMIARZE W AKCJI
(£OBEZ) W okresie od 3 do
10.01.2005 r. z dzia³ki ogrodniczej w
£obzie przy ul. Bema, nieznany sprawca ukrad³ trzy rury aluminiowe o ³¹cznej wartoci 100 z³, na szkodê Wac³awa H. (zam. £obez).
UJÊCI
(RUNOWO POM.) W dniu
12.01.2005r. o godz.17.20, w Runowie
Pomorskim z dachu budynku suszarni
po by³ej Centrali Nasiennej, Wies³aw
G. lat 44 (zam. R., gm. Wêgorzyno) i
Robert D. lat 25 (zam. W., gm. Wêgorzyno) usi³owali dokonaæ kradzie¿y
14 szt. arkuszy blach aluminiowej o
wartoci oko³o 2000 z³ na szkodê Stanis³awa T. (zam. R., gm. Wêgorzyno).
Sprawców ujêto.
SK£ADOWISKO BEZ PR¥DU
(PRUSINOWO) W okresie pomiêdzy 12.01.2005 r. godz. 15.00 a
13.01.2005 r. godz. 8.00, z terenu sk³adowiska odpadów komunalnych w
Prusinowie, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 900 mb przewodu aluminiowego z napowietrznej linii energetycznej zasilaj¹cej, o wartoci 2121 z³,
czym dzia³a³ na szkodê PUK £obez.
DZIA£KA BEZ SZYN
(RESKO) W nocy 10/11.01.2005 r.,
w Resku, z terenu dzia³ki ogrodniczej
przy ul. Ko³obrzeskiej, nieznany

sprawca zabra³ w celu przyw³aszczenia 9 s³upków o d³ugoci 1,5 m ka¿dy,
wykonanych z szyny kolejki w¹skotorowej. Straty w kwocie 150 z³ na szkodê Anny S. (zam. R., pow. ³obeski).
KIESZONKOWCY...
(£OBEZ) W dniu 12.01.2005 roku,
o godz. 12.00, w £obzie przy ul. Niepodleg³oci w sklepie odzie¿owym,
nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y portfela z zawartoci¹ dwóch kart
bankomatowych i pieniêdzy w kwocie
oko³o 860 z³ na szkodê Gra¿yny M.
(zam. £., pow. ³obeski).
(RO¯NOWO) W okresie od
7.01.2005 roku do dnia 9.01.2005 roku
w Ro¿nowie nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego m-ki Siemens C-60, o wartoci 31
z³ na szkodê Romualdy B. (zam. R.,
pow. ³obeski).
...I LITROWCY
(DARGOMYL) W okresie od
dnia 12.01.2005 r. godz. 18.00 do dnia
13.01.2005 r. godz. 8.00 w Dargomylu,
n/n sprawca dokona³ kradzie¿y oleju
napêdowego w iloci 60 litrów z samochodu ciê¿arowego marki Volvo, o
wartoci 210 z³, czym dzia³a³ na szkodê
Franciszka R. (zam. D., gm. Radowo
Ma³e).
JECHA£ NA ZAKAZIE
(£OBEZ) W dniu 12.01.2005 roku
o godz. 16.30 w £obzie na ul. Waryñskiego, Miko³aj S. lat 20 (zam. £obez)
kierowa³ sam. osob. m-ki Opel wbrew
obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu z dnia 17.03.2004 roku wydanemu
przez SR £obez.
OD TY£U
(£OBEZ) W dniu 12.01.2005 r.
oko³o godz. 17.00 w £obzie na ul. Waryñskiego, W³adys³aw S. (zam. R., gm.
Wêgorzyno) kieruj¹c samochodem
Renault nie dostosowa³ szybkoci do
panuj¹cych warunków, w wyniku czego najecha³ na ty³ prawid³owo stoj¹cego samochodu Fiat 126p kierowanego
przez Stanis³awa S. (zam. R., gm. Wêgorzyno).
ZPOLIZGIEM
(WÊGORZYNO)
W
dniu
13.01.2005 r. o godz. 5.35 na drodze
publicznej Wêgorzyno  Ginawa kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki IVECO Adam S. (zam. Drawsko
Pom.) na liskiej nawierzchni drogi nie
dostosowa³ prêdkoci jazdy do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego wpad³ na polizg zjecha³ na
prawe pobocze uszkadzaj¹c barierkê
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ochronn¹, znak drogowy oraz s³up
telefoniczny.
OLEPIAJ¥
(WÊGORZYNO)
W
dniu
14.01.2005 roku o godz. 18 w Wêgorzynie na drodze K-20, kieruj¹cy sam.
osob. m-ki Mercedes Jacek R. (zam.
S³upsk) w trakcie wymijania siê z nieznanym pojazdem zosta³ olepiony
wiat³ami, w wyniku czego zjecha³ na
prawe pobocze i uderzy³ w skarpê.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
CZO£OWE NA PROSTEJ
(£OBEZ) W dniu 16.01.2005 r.
oko³o godz. 19:10 na drodze £obez 
Dalno, na prostym odcinku drogi z niewyjanionych przyczyn dosz³o do
czo³owego zderzenia ci¹gnika rolniczego marki Massey Fergusson kierowanego przez Jaros³awa Z. (zam. P.,
gm. Radomin, woj. dolnol¹skie) z samochodem VW Transporter kierowanym przez Jaros³awa J. (zam. S³udwia)
w wyniku powy¿szego VW dachowa³,
kieruj¹cy nim dozna³ rany ciêtej nosa
i palców lewej d³oni. Obydwa pojazdy
uleg³y znacznemu uszkodzeniu.
OBCY BIJ¥ W WOROWIE
W dniu 15.01.2005 r. o godz. 23.10
w Worowie, Jolanta L. (zam. W., gm.
£obez) po zbudzeniu odg³osami g³onego dobijania siê do drzwi, otworzy³a drzwi do swojego mieszkania, a
nastêpnie zosta³a uderzona pojedynczym ciosem w g³owê przez nieznanego sprawcê, który pos³ugiwa³ siê
drewnianym kijem.
W dniu 15.01.2005 roku ok. godz.
22.00 w Worowie, £ukasz A. lat 21
(zam. S., gm. widwin) uderzy³ butelk¹
w twarz £ukasza L. lat 20 (zam. W., gm.
£obez) powoduj¹c u niego rozciêcie
³uku brwiowego i zasinienie oczodo³u
lewego.
IPOBRATERSKUWRADOWIE
(RADOWO MA£E) W dniu
18.11.2004 r. w Radowie Ma³ym Józef
O. (zam. D., gm. £obez) dopuci³ siê
uszkodzenia cia³a swojego brata Adama O. (zam. R., pow. ³obeski) w ten
sposób, ¿e uderzy³ go piêci¹ w twarz,
w wyniku czego ten upad³, doznaj¹c
st³uczenia grzbietu z pourazowym zaostrzeniem zespo³u bólowego krzy¿owo-lêdwiowego.
A fe
(£OBEZ) W dniu 14.01.2005 r. oko³o godz. 10:00 w £obzie, Halina G. (zam.
£obez) zanieczyci³a klatkê schodow¹
fekaliami w ten sposób, ¿e rozla³a je z
niesionego przez siebie wiadra i odmówi³a uprz¹tniêcia klatki schodowej.
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Pacjent

11

Imienniczka
Krêglickiej

Wêgierskie
morze
Instrument dêty
drewniany

Biuro
rejenta

Dietetyczna
potrawa

OKAZJA

Znak
dodawania

15

Gruby,
pleciony
1 sznur

23

Stolica
Hawajów
Zas³ona
okienna

Zagrywka siatkarza

7

Gatunek
herbaty

6

Obracaj¹ce siê
cia³o

12
Najlepsze
kubañskie

Cwa³ konia

2

21

Kwinta
Ksiêga
liturgiczna

Mityczny
syn
Agamemnona

16

Produkt
z huty

9

Smocza
pod
Wawelem

Imituje
skórê

19

18
Pustelnia

10

3

Niejedna na
13 sonie

17
4

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworz¹ rozwi¹zanie - myl nieuczesan¹
Stanis³awa Jerzego Leca.
1

2

3

4

5

6

7

8

Lalki pani Aliny

¯ó³ty
piewak
w klatce

cierany
z mebli

20

Bóg z
³ukiem
w rêku

Obni¿ka cen pilarek profesjonalnych
Zapraszamy
£obez, ul. Rapackiego 22
Resko, ul. Jednoci Narodowej 7

5

Gruby
papier
Spiekota

24

Pilarki ju¿ od 799 z³

22

lepy
impuls
Kolega
Portosa

Skala
barw
Ryba
denna

Wêglowy
proszek

14

8
Kuzynka
kuny
Naczynie
na zupê

tygodnik ³obeski 19.01.2005 r.
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11 12 13 14
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Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do dnia 23 stycznia na adres redakcji.
Sporód prawid³owych odpowiedzi wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.

NAGRODA

Roman Ciechañski wita goci
(£OBEZ) 18 stycznia, w
£obeskim Centrum Turystyki, o godz. 11.00 odby³o siê
otwarcie Wystawy Lalek Aliny Wierzbickiej. Na otwarciu
wystawy, która potrwa do 15
lutego, przybyli przedstawiciele Zarz¹du Powiatu wraz
ze Starost¹ Halin¹ Szymañsk¹. Zebranych goci przywita³ Roman Ciechañski. Na
wystawie w pierwszy dzieñ
prezentowanych jest ok. 200
lalek. Do koñca wystawy ma
byæ ich zaprezentowanych
ok. 600.
Pani Alina nale¿y do teleexpresowej Galerii Ludzi Pozytywnie Zakrêconych Macieja Or³osia. Pani Alina w
swojej kolekcji ma 1200 lalek.
- Tak los zrz¹dzi³, ¿e w sklepie z u¿ywan¹ odzie¿¹ zobaczy³am kiedy lalkê i od tego
siê zaczê³o- rozpoczê³a pani
Alina.  O swoim hobby po-

wiedzia³am znajomym. Niektórzy patrzyli na mnie z pow¹tpiewaniem, a niektórzy
przejêli siê bardzo i zaczêli szukaæ w domu lalek, które by³y im
niepotrzebne. W dalszym ci¹gu zbieram lalki. Marzy mi siê
natomiast zorganizowanie
Domu Lalek, w Troszczynie,
gdzie mieszkam. Zbieram lalki
ju¿ od 7 lat. Pierwsz¹ lalkê
podarowa³am mamie na imieniny. Potem sobie pomyla³am, ¿e te¿ tym chcia³a mieæ
lalkê. Ja powa¿nie traktujê to
zbieractwo, wiêc kiedy ludzie
to zobaczyli, zaczêli mi te lalki
przynosiæ. Ja zawsze mia³am
lalki, by³am jedynaczk¹. W ¿yciu niczego mi nie brakowa³o.
Starosta Powiatu £obeskiego, Halina Szymañska,
powiedzia³a, ¿e w obecnych
czasach bardzo trudno jest
spotkaæ ludzi o tak nietypowej pasji.
(m)

miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego

Alina Wierzbicka (z prawej) i starosta Halina Szymañska
CMYK

