GAZETA POWIATOWA Nr 4 (160)

Rok IV

26.01.2005 r.

Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT)

str.4

wiatowid
zebra³ baty

ISSN 1643-5761

BODE  kapitalizm strachu...

W numerze:
Str. 6

Karwowo
ma 750 lat
Str. 8

Ha³aba³a trzyma
pieczê
Str. 9

W kolejce
po pieni¹dze
Str. 10

Puchar Dyrektora
ZS w Radowie
Ma³ym pojecha³
do Chociwla
Str. 12 - 13

Bylimy
w Egipcie
Str. 14

Siatkówka
z Kopernikiem

CMYK

Str. 14

KOLOROWY DZIECI CHOWANE PRZEZ ULICÊ
PROGRAM TV

OPINIE

Str. 2

Z drugiej strony

Co lubiê w przedszkolu?

Co to za porozumienie?

KazimierzRynkiewicz

Wojtek Mi³ek
Podoba mi siê tutaj. Lubiê siê bawiæ. Jak mia³em 6 lat i tutaj by³e, to
bylimy na poczcie i kupilimy za z³otówkê znaczek. To pamiêtam. Mam
tutaj przyjació³. Kocham siê patrzeæ w
lustro, i ¿e lubiê mieæ miecz w rêku. I to
ju¿ wszystko.
Lubimy siê razem bawiæ. Zawsze
jest weso³o, bo jest tu du¿o dzieci. Nie
mo¿na siê nudziæ, czêsto siê miejemy.

Mateusz £akomy
Jak bylimy w 5-latkach to przyjecha³ wóz stra¿acki i pan nam pokaza³,
jak dzia³a pompa stra¿acka. W przysz³oci chcê byæ astronaut¹. Tu jest
bardzo fajnie, mo¿na siê du¿o nauczyæ. Lubiê tutaj przychodziæ.

Artyku³ W Dobrej powtórka z
mandatem wywo³a³ wiele komentarzy. W minion¹ sobotê zebra³ siê klub
radnych Porozumienie dla Gminy
Dobra, na który zosta³em zaproszony. Przys³uchiwa³em siê dyskusji klubu z przewodnicz¹cym rady panem
Piotrem Ga³k¹ (jego owiadczenie drukujemy na str. 9) i w ¿aden sposób nie
mog³em zrozumieæ, na czym deklarowane w nazwie porozumienie ma
polegaæ. Zast¹pi³y je lament i pretensje, podbudowane brakiem dobrej
woli i emocjonalnoci¹, które zastêpuj¹ argumenty i zdrowy rozs¹dek. Górê
w takiej sytuacji bior¹ ci, którzy najg³oniej krzycz¹. Ci, którym nie chce siê
myleæ, chroni¹ siê za tym parawanem
krzyku i robi¹ za maszynkê do g³osowania. Nie wiedz¹ za czym, ale w kupie

raniej podnosi siê rêkê do góry. Nie s¹
w stanie przyj¹æ do wiadomoci faktów, wiêc rz¹dz¹ emocje, a st¹d tylko
krok do manipulacji. Tak by³o w przypadku radnej Wojciechowskiej, któr¹
miano rzekomo szanta¿owaæ, ¿e mo¿e
kupiæ dzia³kê od gminy, jak zrobi co. Co,
nie wiadomo do dzi. Zapyta³em wiêc
wprost, czy by³a szanta¿owana, czy stawiano jej jakie warunki. Powiedzia³a, ¿e
nie. Wiêc kto to za ni¹ wymyli³ i tak¹
wizjê narzuci³ pozosta³ym. Ci bez oponowania, bez dociekania przyjêli to za
prawdê. Radny Józef B¹k narzeka³, ¿e ma
za ma³o informacji. Jest przewodnicz¹cym komisji, wiêc mo¿e na komisjê wzywaæ burmistrza i urzêdników i ¿¹daæ od
nich wiedzy, wyjanieñ i wszelkich dokumentów. Mo¿e mu siê po prostu nie
chce tego robiæ, bo to wymaga wysi³ku,
du¿o ³atwiej protestowaæ. Ma instrument w rêku  funkcjê i komisjê  ale
winnych woli szukaæ gdzie indziej. Byæ
mo¿e na najbli¿szej sesji klub Porozumienie bêdzie chcia³ odwo³aæ przewodnicz¹cego i na jego miejscu zasi¹dzie
radny B¹k. Czy wtedy zrobi siê bardziej
pracowity, bo jest to funkcja bardziej
p³atna? Zobaczymy.
Racjê maj¹ równie¿ protestuj¹cy
cz³onkowie Samoobrony (ich owiad-

Sesja Rady Miejskiej w Dobrej odbêdzie sieê 29 stycznia 2005 r.
o godz. 10.00 w Centrum Aktywizacji Spo³ecznej.
1. Na sesji podjête zostan¹ uchwa³y:
- w sprawie sprzeda¿y w drodze bez przetargowej na rzecz dzier¿awcy
dzia³kê nr 457 o pow. 76 mkw., po³o¿on¹ przy ul. Pi³sudskiego w Dobrej,
- w sprawie wyganiêcia mandatu radnej,
- w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieruchomoci gruntowej zabudowanej, po³o¿onej przy ul. Zielonej 10 w miecie Dobra,
- zmieniaj¹ca Uchwa³ê nr XXVI/169/2004 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnieñ w podatku od
nieruchomoci,
- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2005 rok
- w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Dobra na 2005 rok.
2. Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej za rok 2004.
3 Informacja z dzia³alnoci Burmistrza miêdzy sesjami.
4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania zg³aszane na sesji oraz odpowiedzi.

List do redakcji

Marta Brzóska

Mam brata, który bardzo du¿o rozwala, czasem mnie bije, i robi nieporz¹dek. Ma cztery lata i to jest taki ma³y
³obuz. Ale go lubiê.

Oliwia Jarzêbska
Mam 6 lat, lubiê siê bawiæ z Mart¹,
lubiê rano wstawaæ i przychodziæ do
przedszkola. Bawimy siê lalkami, a w
przysz³oci chcê byæ policjantk¹.

Kila s³ów o klubie Z³oczowian
W tygodniku nosz¹cym datê
12 stycznia ukaza³a siê notatka o
projekcie zorganizowania ko³a
skupiaj¹cego by³ych mieszkañców i ich rodzin oraz sympatyków
Z³oczowa. To dobry objaw, gdy
m³odsze pokolenie czyni starania
aby zapoznaæ siê z histori¹ swojego rodu.
Jest mi wiadomo, ¿e w Krakowie dzia³a Klub Z³oczowian a nawet wydaje wydawnictwa. Ja zetkn¹³em siê z wydawnictwem zawieraj¹cym spis absolwentów z³oczowskiego gimnazjum za okres
jego istnienia, to jest od lat osiemdziesi¹tych XIX wieku do 1939
roku.
Klub Z³oczowian odbywa³ coroczne spotkania w pierwsz¹ nie-

dzielê lipca na Wa³ach Jasnogórskich w Czêstochowie. By³ to termin sta³y i o godz .9.00 gromadzili
siê wszyscy przybyli a zamieszkali
na terenie ca³ej Polski. Na powy¿sze spotkania nie by³y wysy³ane
zawiadomienia bo termin by³ sta³y.
Z naszego terenu przyje¿d¿a³o kilka osób z osiedla w Runowie Pomorskim.
W notatce wkrad³ siê b³¹d. Kamieniec Podolski nie znajdowa³ siê
przed ostatni¹ wojn¹ wiatow¹ w
powiecie z³oczowskim. Znajdowa³
siê za graniczn¹ rzek¹ Zbrucz, na
terenie ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego. Od Z³oczowa, przez Terespol i Czortków szos¹ dzieli go
oko³o 210 kilometrów.
£obez, 13 stycznia 2005 r.
Zbigniew Harbuz
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czenie na str. 9), którzy dziwi¹ siê przewodnicz¹cej rady, ¿e chcia³a poddaæ
pod g³osowanie ich obecnoæ na komisji. Takich rzeczy po piêtnastu latach samorz¹dnoci robiæ ju¿ nie nale¿y. Trzeba w koñcu przyj¹æ praktykê,
¿e ka¿dego mieszkañca na sesji lub
komisji wita siê i zaprasza do s³uchania, a nie poddaje w w¹tpliwoæ jego
podstawowe prawa do bycia poinformowanym. W koñcu radni pracuj¹ dla mieszkañców, kim by nie byli, a nie przeciwko
nim. Ta prawda wci¹¿ z trudem przebija siê
do wielu, nawet d³ugoletnich radnych.
Jak niewiele trzeba woli, by unikn¹æ tego
ca³ego niepotrzebnego harmideru, jaki
powstaje wokó³ takich incydentów. Zamiast pracowaæ merytorycznie nad rozwi¹zywaniem problemów, wci¹¿ trwa
walka o minimum programowe samorz¹dów  jawnoæ i przejrzystoæ. Obiecalimy czytelnikom publikacjê listy studentów-stypendystów, którzy otrzymali publiczne przecie¿ pieni¹dze. Kazano nam z³o¿yæ pismo, bo dyrektor Teresa £añ ma problem, czy wolno j¹ opublikowaæ. Pismo z³o¿ymy i bêdziemy czekaæ, chocia¿ art. 10, pkt. 2 ustawy o dostêpie do informacji publicznej wyranie
mówi, ¿e Informacja publiczna, która
mo¿e byæ niezw³ocznie udostêpniona,
jest udostêpniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Memoria³ im. Jana Niewczasa
(RESKO) W tutejszej sali sportowej gimnazjum, 29 stycznia br. odbêdzie siê kolejny Memoria³ im. Jana
Niewczasa w pi³ce siatkowej pracowników owiaty.
W imprezie udzia³ zapowiedzia³y
zespo³y z Trzebiatowa, Gryfic, £obza,
Dobrej i oczywicie gospodarze. Uroczyste otwarcie o godz. 10.00.
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Na wsi
stowarzyszenie
(KARWOWO) W najbli¿szy pi¹tek, 28 stycznia, w wietlicy w Karwowie, o godz. 16.00 odbêdzie siê spotkanie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia na
rzecz Rozwoju Karwowa. Zbierze siê
15-osobowy komitet za³o¿ycielski

mieszkañców wsi, którzy przyjm¹ statut i wybior¹ w³adze. Wraz z zaproszonymi goæmi omówi¹ plan dzia³alnoci stowarzyszenia w tym roku, który
ma byæ zwi¹zany z obchodami 750lecia wsi.
(KAR)

Na truskawki do Hiszpanii
(POWIAT) Kolejny ju¿ raz bezrobotne kobiety z terenu naszego powiatu wyjad¹ do pracy przy zbiorze
truskawek w Hiszpanii.
17 stycznia br. w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w £obzie odby³y siê
rozmowy kwalifikacyjne i wstêpny
nabór do pracy. Z 32 osób chêtnych
komisyjnie wybrano 13  tyle, ile by³o
miejsc przydzielonych przez Woje-

wódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie. W
kolejnych dniach okaza³o siê, ¿e Powiat £obeski otrzyma³ dodatkowo 10
miejsc + 10 miejsc rezerwowych.
Ile osób z 33. wstêpnie zakwalifikowanych wyjedzie do pracy, ostatecznie
rozstrzygnie siê 27 stycznia w siedzibie
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie, podczas rozmowy kwalifikacyjnej
z hiszpañskim pracodawc¹.
(p)

SPORTOWY WEEKEND
(POWIAT) 28 stycznia dziewczêta bêd¹ gra³y w Radowie Ma³ym w minisiatkówkê.
27 stycznia w Wêgorzynie bêdzie
siê odbywa³ turniej ch³opców w minisiatkówkê o mistrzostwo powiatu.

1 lutego V klasy graj¹ o mistrzostwo szko³y nr 2 w minisiatkówkê.
Ponadto turnieje sportowe bêd¹
odbywaæ siê w szko³ach w Be³cznej
oraz Radowie Ma³ym.
Red.

Bezrobocie i regulamin
wynagradzania nauczycieli
(POWIAT) Na wczorajszej, popo³udniowej sesji rady powiatu radni
mieli wys³uchaæ informacji starosty z
prac Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz o dzia³alnoci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzêdu Pracy i Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w 2004

roku. Temu ostatniemu mieli ustaliæ
wynagrodzenie oraz przyj¹æ regulamin wynagradzania nauczycieli szkó³
i placówek prowadzonych przez powiat. O tym wszystkim napiszemy w
nastêpnych wydaniach, gdy¿ sesja
rozpoczê³a siê po zamkniêciu numeru
do druku.
KAR

IV Memoria³ Jerzego Machoñskiego
(£OBEZ) W tutejszej
hali sportowo-widowiskowej, po raz czwarty, w silnej
obsadzie, rozegrany zostanie memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego.
Tradycyjnie imprezê organizuj¹ Jego koledzy i przyjaciele z boiska przy wspó³pracy
urzêdu miejskiego w £obzie,
starostwa oraz pañstwa Machoñskich. Warto przypomnieæ, i¿ memoria³ jest form¹
kultywowania pamiêci o tym
zas³u¿onym dla sportu dzia³a-

czu. Dobrze, ¿e uznaj¹ to i szanuj¹ wszystkie pokolenia pi³karzy, wiêc w £obzie stawi¹ siê
wszystkie dru¿yny pi³karskie z
powiatu. Zagraj¹: Sparta Wêgorzyno, Sparta Oldboje Wêgorzyno, Sarmata Dobra, Radovia Radowo Ma³e, Mewa Resko, wiatowid £obez, wiatowid £obez Oldboje oraz Samorz¹dowcy £obez. Memoria³
odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê, 29 stycznia.
Rozpoczêcie o godz.10.00.
KAR
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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. 431-06-51
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
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
Firma Klintol w Szczecinie
zatrudni: szlifierza metali, spawacza
elektryczno-gazowego Tel. 428-23-72
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w £obzie zatrudni:
inspektora nadzoru budowlanego
Tel. 397-61-28
Firma Polistyl w Wysiedlu
zatrudni:ksiêgow¹ Tel. 397-33-54
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; strona internetowa www.norwegian.pl, aplikacje
wysy³aæ meilem biuro@norwegian.pl
UWAGA PRACODAWCY!
Zapraszamy do udzia³u w nowej formie aktywizacji przygotowania zawodowgo, które polega na przyuczeniu
do nowego zawodu bez nawi¹zywania stosunku pracy. Przygotowanie
zawodowe mog¹ odbywaæ osoby d³ugotrwale bezrobotne niezale¿nie od
wieku.
Szczegó³owe informacje mo¿na dowiadywaæ siê w PUP w £obzie pok. nr
5, lub pod numerem telefonu
577-70-30.
Projekt wspó³finansowany ze rodków programu Unii Europejskiej Phare
realizowany pod nadzorem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci

Z ¯YCIA POWIATU
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JEST WIELE DZIECI
CHOWANYCH PRZEZ ULICÊ

Jestem niekiedy przera¿ona
tym, co dziecko w szóstej
klasie wynosi ze szko³y,
ale nie ma czasu z nim
popracowaæ- mówi
wicedyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie,
pani El¿bieta Mazur.
- Co siê dzieje w szkole?
- Mielimy szkolne eliminacje
konkursu recytatorskiego- mówi
pani El¿bieta Mazur.- W przysz³ym
tygodniu, 1 lutego, dzieci id¹ na
przegl¹d miejsko- gminny. Odby³y
siê te¿ eliminacje rejonowe z jêzyka
polskiego w gimnazjum, a w ostatni¹
sobotê by³ konkurs z matematyki i
przyrody. By³y panie na konkursie
Moja ma³a Ojczyzna, to jest konkurs organizowany przez CDIDN w
Szczecinie. To by³ etap wojewódzki.
Startowa³y w nim klasy od 1-6. Zbli¿amy siê poma³u do zabaw karnawa³owych. Tradycj¹ jest, ¿e pod koniec
stycznia, co zawsze mia³o miejsce
przed feriami, organizujemy bale
karnawa³owe. Teraz bêdzie to mia³o
miejsce w lutym. Dla klas m³odszych
pocz¹tek bêdzie mia³ miejsce o godz.
9.00. wiêto patrona szko³y w tym
roku wypada w jeden z dni ferii.
wiêto Kopernika organizujemy tydzieñ przed feriami. Bêdzie to dzieñ
otwarty szko³y. Przy okazji zrobimy
przegl¹d ca³ej dzia³alnoci szko³y.
- Czy szko³a boryka siê
z problemami?
- Wiadomo, ¿e bez problemów nigdy siê nie obejdzie. W miarê swoich mo¿liwoci problemy wychowawcze rozwi¹zujemy z wychowawcami i z pedagogiem, czasem wymaga to naszej interwencji. Gorzej jest
z finansami szko³y. Wstêpne przymiarki pokaza³y, ¿e w bud¿ecie jest
dziura. Szykuje siê jednak debata na
temat owiaty. Co z niej wyniknie,

zobaczymy. rednio jeden nasz nauczyciel ma 7 godzin dziennie zajêæ.
Do naszej szko³y uczêszcza 610
uczniów, w tym 22 do klasy specjalnej. W jednym tygodniu w szkole
jest 789 godzin lekcyjnych. Powierzchnia budynków to 4 671 mkw.
Nasz budynek jest ogromny. Du¿o
pracy maj¹ panie sprz¹taczki.
- Czy przyjmujecie chêtnych na
sta¿e? Czy te osoby zostaj¹ po sta¿ach w pracy w szkole?
- Bardzo chêtnie, jeli tylko urz¹d
nam to umo¿liwia. W tej chwili mamy
na sta¿u osoby w ksiêgowoci, bibliotece, wietlicy, tak¿e w klasie
specjalnej oraz u konserwatora. Natomiast gorzej jest z miejscami pracy,
aby kogo zatrudniæ. Chêtnie bymy zatrudniali m³odych ludzi, ale
nie ma takiej potrzeby, ani wolnych
etatów.
- Czy ta nowa formu³a kszta³cenia, po zmianach i utworzeniu gimnazjów, jest lepsza w pani ocenie?
- Tak uczciwie powiem, ¿e lepiej
nam siê pracowa³o, kiedy szko³a
podstawowa by³a omioletnia. Mam
ju¿ osobicie przeledzon¹ t¹ drogê
od podstawówki do matury, bo moje
dziecko w tym roku zdaje maturê. Ja
uwa¿am, ¿e jednak nie jest najlepiej
przygotowane. Kiedy by³o osiem lat
nauki w szkole podstawowej i cztery
lata w liceum, by³o lepiej. To dawa³o
uczniom solidniejsze podstawy. W
tej chwili nawet obecni maturzyci
mieli uczyæ siê osiem lat, ale reforma
uciê³a im dwa lata, które uciek³y.
Potem gimnazjum, gdzie pierwsze
kroki to praca metod¹ prób i b³êdów,
uczniowie wiedzy co nieco zdobyli,
bo to by³o powtarzanie wiedzy z
podstawówki. W sumie jeden dodatkowy rok jest stracony, bo gimnazjum a liceum to jest jednak co
innego. Patrzê na te trzy lata liceum
i widzê, ¿e dwa lata zlecia³y nie wiem
kiedy, matura w kwietniu, a nauka
jeszcze trwa. Brakuje tym dzieciom
fakultetów. Nie ma czasu na usystematyzowanie wiedzy, jej ukierunkowanie i pog³êbienie.
- Czyli za ma³o czasu, mimo, i¿
dziecko jest wiêcej lat w szkole?
- Tak. Tutaj jest za ma³o, zw³aszcza, ¿e nowe metody sprawdzaj¹ siê
po czêci. Tam, gdzie jest dziecko
lotne, to problemu nie ma i ono sobie
zawsze poradzi, ale tam gdzie trzeba
solidniej popracowaæ, to nie ma czasu dla tego ucznia. Pamiêtam, ¿e w
czwartej klasie mia³am 7 godzin jêzyka polskiego, teraz mam cztery. Jestem niekiedy przera¿ona tym, co
dzieci w szóstej klasie wynosz¹ ze
szko³y, ale po prostu nie ma czasu,
¿eby z nimi popracowaæ. To jest jednak takie lizgniêcie siê, nie ma
usystematyzowanej pracy. To czas

na naukê czytania, pisania, rozumienia, a tego brakuje.
- Czy w naszym lokalnym rodowisku szko³y rywalizuj¹ ze sob¹?
- Tak, to bêdzie mia³o miejsce zawsze. Nie jest to na zasadzie, ¿e idziemy na no¿e, ale ka¿dy ma ambicjê,
¿eby byæ lepszym.
- Czy to mi³a praca w zawodzie
nauczyciela?
- Tak. Chyba bymy tyle nie wytrwali, gdyby by³o inaczej. Ciê¿ko
siê pracuje z i nad dzieæmi. Ka¿de
dziecko to jest inna osobowoæ.
Trzeba do dziecka podejæ indywidualnie. Æwiczy siê ró¿ne umiejêtnoci, ale te¿ to dziecko musi siê nauczyæ obcowaæ z innymi ludmi.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to dzia³anie wielop³aszczyznowe. Dziecko
pracuje w szkole, idzie do domu, tam
siê przygotowuje. Proszê zobaczyæ,
ile mam zeszytów do sprawdzenia.
Warto jednak wzi¹æ ten trud nauczania na swoje barki, bo widzimy póniej jak te dzieci w ¿yciu do czego
dochodz¹. Mamy takich uczniów,
którzy do nas wracaj¹ ju¿ po zakoñczeniu szko³y. W zesz³ym roku na
sta¿u by³y dziewczêta, które koñczy³y nasz¹ podstawówkê.
- Czy by³ organizowany zjazd absolwentów szko³y?
- Tak. Organizowalimy taki zjazd
z okazji 50-lecia szko³y. Wczeniej
obchodzilimy 40-lecie. To by³y
wielkie imprezy. To mia³o miejsce w
latach 1987 i 1997. Mamy swoj¹ kronikê szkoln¹, gdzie wpisujemy
wszystkich goci, którzy odwiedzali
nasze mury. Ta kronika powsta³a w
1947 roku. Mogê siê tutaj pochwaliæ,
¿e nasz¹ szko³ê odwiedza³ w ubieg³ym roku pan Otto Puchstein.
Wpisa³ nam siê do kroniki z wierszem
opisuj¹cym historiê jego pobytu w
szkole. Odnalelimy zbiory powiêcone rodzinie Puchsteinów,
otworzylimy salê z tymi pami¹tkami. Te kontakty s¹ utrzymywane i siê
rozwijaj¹. Oby jak najd³u¿ej. Natomiast tradycj¹ Borków zajmuje siê
pani Lidia Lalak- Szawiel. Nie ma
dnia, ¿eby w szkole czego nie da³o
siê zrobiæ. Natomiast wracaj¹c do
dzieci. Kiedy rodzic podkrela³, ucz
siê. W tej chwili ka¿dy biegnie za pieni¹dzem. Obserwujemy wiele dzieci
chowanych przez ulicê, przez telewizjê. Rodzice pracuj¹ za granic¹, a
dziecko jest w rêkach babci czy cioci. To jest problem naszych czasów,
ale to widaæ. Cz³owiek czuje, co dzieci sob¹ reprezentuj¹. Nie ma ju¿ takiego wiata wartoci, które siê dzieciom wpaja³o, ¿e s¹ pewne zasady,
co wolno robiæ odt¹d dot¹d i dalej
ju¿ nie, bo jest to z³e.
Rozmawia³: Marcel Kamierowicz
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BODE  kapitalizm strachu, czy porozumienia
(£OBEZ) Pracownice firmy
BODE od kilkunastu dni ¿yj¹
w strachu przed tym,
co zrobi w³aciciel firmy.
Dwa tygodnie temu
przesta³y przychodziæ
do pracy w soboty, gdy¿
dyrektor zapowiedzia³,
¿e zmniejszy im dniówki
za pracê w te dni.
W zak³adzie wszyscy ¿yj¹
teraz pytaniem  bêd¹
restrykcje, czy porozumienie.

gnuj¹ z dbania o zdrowie i przychodz¹
do pracy, nawet z objawami choroby,
zamiast iæ na zwolnienie.
Kieruj¹cy produkcj¹ w imieniu
w³aciciela pan Jerzy Jerman potwierdzi³, ¿e kobiety nie przychodz¹ do pracy w soboty, jednak nie chcia³ mi oficjalnie udzieliæ ¿adnej informacji. Odes³a³ do prokurenta firmy pana Jurgena
Bottchera, który by³ w ubieg³ym tygodniu, zapozna³ siê z sytuacj¹ w firmie
i wróci³ do Niemiec przekazaæ wiadomoci w³acicielowi. Jakie zapadn¹ w
tej sprawie decyzje, nie wiadomo.
Kobiety ¿yj¹ w niepewnoci. Powiedzia³, ¿e wprowadzenie piêædziesi¹tek w soboty jest zgodne ze znowelizowanym oko³o rok temu prawem

roku podwy¿sza najni¿sz¹ pensjê krajow¹ o kilkanacie z³otych brutto (w
roku ubieg³ym by³o to 824 z³, od
stycznia jest 849 z³ brutto).
Kobiety, przy tej pracy, gdy trzeba wyrobiæ normê i nie ma czasu na
cokolwiek, pracuj¹c po kilka godzin
w tej samej pozycji, narzekaj¹ na
bóle krêgos³upa i stawów. Kilka
miesiêcy temu dosta³y opaski na
przeguby r¹k (takie jakie maj¹ sportowcy  t³umaczy³a mi jedna z pracownic), bo wysiadaj¹ im stawy i
miênie. Jak siê nieoficjalnie dowiedzia³em, ostatnio dwie kobiety nadwerê¿y³y miênie r¹k, co skoñczy³o
siê za³o¿eniem szyny i blokadami.
S¹ pracownice lecz¹ce krêgos³upy,

BODE to najwiêkszy zak³ad pracy
w £obzie. Pracuje tu na dwie zmiany
prawie piêæset osób, g³ównie kobiety.
Zak³ad powsta³ trzynacie lat temu i
by³ nadziej¹ na pracê i lepsze ¿ycie.
Praca jest, ¿ycie siê nie zmieni³o, bo
kobiety pracuj¹ za najni¿sz¹ pensjê
krajow¹, za któr¹ w Polsce mo¿na tylko wi¹zaæ koniec z koñcem.
Ze wzglêdu na monotonny charakter pracy, kobiety pracowa³y po
szeæ godzin na zmianie. Od po³owy
ubieg³ego roku w³aciciel do³o¿y³ im
pó³ godziny pracy d³u¿ej. Ponoæ wi¹za³o siê to z urlopami i mia³o trwaæ tylko
przez lato. Zosta³o do dzisiaj. Te kobiety, które pracuj¹ tam od dawna, z roku
na rok czekaj¹ na podwy¿ki. Zamiast
nich, pan Frank Bode przed dwoma
laty zaproponowa³ im mo¿liwoæ dorobienia. Kto chcia³, móg³ przychodziæ pracowaæ w soboty. Z tej mo¿liwoci skorzysta³a wiêksza czêæ pracownic. Jako, ¿e soboty s¹ wolne, pracodawca p³aci³ im godziny nadliczbowe, czyli tzw. setki. Trzy tygodnie temu
zapowiedziano im, ¿e nie bêdzie setek, lecz tylko piêædziesi¹tki. Jako,
¿e praca w te dni jest dobrowolna,
kobiety jednog³onie postanowi³y
nie pracowaæ za obni¿on¹ stawkê w
dni ustawowo wolne od pracy. Od
dwóch tygodni nie przychodz¹ w soboty do pracy. Prawa nie ³ami¹, jednak
ponoæ dyrekcja zapowiedzia³a im, ¿e
nie dostan¹ premii. Ich wynagrodzenie jest tak u³o¿one, ¿e do najni¿szej
pensji dostaj¹ 120 z³ premii. Jest to wypróbowany instrument motywuj¹codyscyplinuj¹cy, chocia¿, jak mi powiedzia³a jedna z pracownic, u¿ywa siê
go bezwzglêdnie, nawet wobec ludzi,
którzy choruj¹. Dlatego  jak us³ysza³em  zdarza siê, ¿e pracownicy rezy-

pracy. W³aciciel mia³ tylko dostosowaæ siê do przepisów. Tak¿e do³o¿enie
pó³ godzinny do szeciogodzinnego
dnia pracy nie jest naruszeniem przepisów mówi³ - gdy¿ obowi¹zuje
omiogodzinny tryb pracy, a nie jest
to zak³ad objêty jakimi szczególnymi
przepisami. Wywnioskowa³em z tego,
¿e mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kobietom w
ka¿dej chwili mo¿e zostaæ podwy¿szony czas pracy.
Pan Jerman przekonywa³ mnie, ¿e
nie jest to ciê¿ka praca i tak w Polsce
p³ac¹ wszêdzie. Mówi³ o bonach wi¹tecznych i rocznych premiach.
- Na podwy¿kê czekamy od kilku
lat.  mówi jedna z pracownic.  Na
koniec ka¿dego roku dyrektor zawsze
wyra¿a zadowolenie z naszej pracy, ale
jak pytamy o podwy¿ki, to t³umaczy, ¿e
firmy nie staæ. Jedyn¹ podwy¿kê zapewnia nam pañstwo polskie, które co

która to choroba mo¿e skoñczyæ siê
trwa³ym uszczerbkiem zdrowia. Nie
jest to wiêc praca lekka i przyjemna,
tym bardziej dla kobiet. Jednak jest,
zw³aszcza na ³obeskim rynku pracy,
na którym od kilku lat nie pojawi³ siê
¿aden nowy, wiêkszy zak³ad. Jak
wielka jest potrzeba pracy niech
wiadczy fakt, ¿e s¹ kobiety, które
doje¿d¿aj¹ z odleg³ych wiosek powiatu, zdarza³o siê, nawet rowerami
po 12 kilometrów. Przy naszym braku komunikacji w normalne dni, a
ju¿ szczególnie w soboty, dojechanie do pracy i powrót, przy dwuzmianowoci, stanowi nie lada problem. Czêsto stanowi to dodatkowych kilka godzin wyjêtych z obowi¹zków domowych i rodzinnych.
Sam kiedy podwozi³em jedn¹ z
kobiet z odleg³ej wioski, w sobotê,
gdy nie ma ¿adnego po³¹czenia,

OG£OSZENIE

Burmistrz Reska informuje,
¿e w dniu 17.01.2005 roku zosta³ sporz¹dzony i
wywieszony na tablicy og³oszeñ wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y na terenie
miasta i gminy Resko.

która musia³a wyjæ do pracy kilka
godzin wczeniej, postaæ przy drodze licz¹c na ³ut szczêcia, ¿e z³apie
okazjê i nie spóni siê na zmianê.
Opisa³em to, co us³ysza³em z
ró¿nych stron. Nie bêdê tego komentowa³, bo nie znam pana Franka
Bode, jego intencji wobec pracowników i salda jego firmy. Nie wiem,
czy rzeczywicie nie staæ go na
wiêksze pensje, czy jego firma ma
problemy finansowe w Niemczech
(obecnie panuje tam zastój gospodarczy), czy te¿ osi¹ga du¿e zyski i
je konsumuje, nie ogl¹daj¹c siê na
sytuacjê materialn¹ pracowników,
którzy ten zysk wypracowuj¹, nawet kosztem zdrowia i zwyczajnej
biedy. Zarobki rzêdu 150-180 euro w
Polsce ur¹gaj¹ zarobkom w Niemczech, gdzie przecie¿ towar jest
sprzedawany po cenach obowi¹zuj¹cych na tamtym rynku. To tylko
obrazek z globalizacji, gdzie towar
produkuje siê na przyk³ad w Chinach, konfekcjonuje w Polsce,
sprzedaje w Niemczech. Ró¿nica
kursów poszczególnych krajowych walut jest zyskiem na rynku
docelowym. Nad takimi zak³adami
jak w £obzie zawsze bêdzie wisia³
strach lub groba zamkniêcia i przeniesienia zak³adu na przyk³ad na
Ukrainê, bo tam jest jeszcze tañsza
si³a robocza. Byæ mo¿e Ukraina tylko do tego jest potrzebna Unii Europejskiej. Mnie tylko w takich
przypadkach zawsze zadziwiaj¹ Europejczycy, ludzie Zachodu, o których, my Polacy, mniemalimy, spogl¹daj¹c na nich zza ¿elaznej kurtyny, ¿e s¹ wy¿sz¹ cywilizacj¹ zarówno w sensie gospodarczym,
technicznym, jak i kulturowym. Gospodarczo i technicznie s¹. Jednak
kultura gospodarcza, po dowiadczeniach rewolucji robotniczych
lat dwudziestych minionego wieku
wymaga, by nie traktowaæ ju¿ pracowników jako taniej si³y roboczej.
Ta forma kapitalizmu ju¿ dawno
przesta³a byæ efektywna, tak¿e
ekonomicznie, co dawno zrozumieli na przyk³ad w Ameryce, gdzie
przez dwiecie lat nie narodzi³y siê
¿adne powa¿ne rewolucyjne pomys³y, a przynajmniej nie mia³y
wiêkszego znaczenia spo³ecznego, w przeciwieñstwie do Europy.
Wypada³oby z tego Europejczykom wyci¹gn¹æ wnioski.
Kazimierz Rynkiewicz

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Wêgorzynie

zaprasza na zabawê karnawa³ow¹

w dniu 05.02.2005 r. w hali sportowej.
Cena biletu 120 z³ (od pary w tym konsumpcja)
·
Przewidziane liczne atrakcje i niespodzianki
·
Dobra kuchnia i bufet
·
Doskona³a orkiestra
Zapisy w sekretariacie Gimnazjum.
Serdecznie zapraszamy!
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KARWOWO MA 750 LAT
O takich wioskach jak
Karwowo czêsto mówi siê,
¿e to dziura zabita
dechami, i ¿e tam jest
koniec wiata, a wrony
zawracaj¹, bo tam siê
koñczy nawet niebo.
Z oczywistymi faktami nie mo¿na
polemizowaæ, bo pewnie w tych
obiegowych opiniach o takich miejscowociach co jest. My w Karwowie doskonale zdajemy sobie z tego
sprawê, ¿e nasza miejscowoæ to nie
metropolia. Ale chocia¿ przysz³o
nam mieszkaæ daleko od szosy, to
wcale nie znaczy, ¿e gorzej czy beznadziejnie. Powodem do takiego
stwierdzenia jest to, co przynios³y
nam ostatnie lata.
Szczególnie rok 2004 zaznaczy³
siê wieloma zdarzeniami i spotkaniami, a w Kronice Karwowa zaj¹³
bardzo wiele stron. Wród kilkudziesiêciu historycznych ju¿ zapisów mo¿na wyczytaæ m. in. o koncertach kolêd w ma³ym wiejskim Koció³ku z udzia³em uzdolnionej muzycznie ³obeskiej m³odzie¿y oraz
goæmi z .Anglii.
W Karwowie Miko³aj odwiedza
dzieci 2 razy  tradycyjnie ju¿ w
styczniu podczas zabawy noworocznej organizowanej przez Urz¹d
Miejski w £obzie oraz w grudniu,
kiedy to sami mieszkañcy pomagaj¹
Mu w przynoszeniu paczek.
Mylê, ¿e dzieci w Karwowie
maj¹ siê czym pochwaliæ przed miastowymi: kilka festynów rodzinnych w ci¹gu roku z nagrodami i
upominkami oraz poczêstunkiem
(Euromajówka, III Festyn Odpustowy) oraz obowi¹zkowym Dniem
Dziecka i paczkami  pozwalaj¹ na
niezapomniane chwile rozrywki i
wi¹tecznego oddechu. Zawody
sportowe, wystêpy m³odych muzyków z amatorskich zespo³ów artystycznych, loterie fantowe, kawiarenka z domowymi wypiekami, dmuchany zamek, pokaz sprzêtu policyjnego, to tylko niektóre z atrakcji festynowych.
Dla dzieci uruchomiono te¿ wietlicê rodowiskow¹, która sta³a siê
przytulnym zak¹tkiem , w którym po¿ytecznie mog¹ spêdzaæ swój wolny
czas pod okiem And¿eliki Kokot 
lubi¹cej i rozumiej¹cej dzieci , uzdolnionej plastycznie i pomys³owej, (w
dodatku studiuj¹cej) Pani wietlicowej. Z jej inicjatywy dzieci wyje¿d¿a³y te¿ na basen i do kina.
Dla dzieciaków zbudowano te¿ w
Karwowie Placyk Zabaw, który powsta³ dziêki wspó³pracy miejscowych wiejskich liderów z Fundacj¹
Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu So³tys w Europie

(wspó³finansowanego ze rodków
unijnych).. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
zrobiono co z niczego  bez wielkich funduszy, ale z ogromnym zapa³em uda³o siê pozyskaæ przychylnoæ wielu sponsorów i ludzi dobrej
woli. Na zakoñczenie projektu mielimy okazjê wzi¹æ udzia³ (jako jedna
z 9 wsi woj. zachodniopomorskiego)
w Festiwalu Wiejskich Inicjatyw

we rêkodzie³a sztuki rzebiarskiej.
Ks. Proboszcz St. Helak nie szczêdz¹c funduszy i osobistego zaanga¿owania przeprowadzi³ d³ugo oczekiwany remont Kocio³a . Z inicjatywy mieszkañców wsi uda³o siê zakupiæ specjalnie zamawian¹ u rzebiarza p. Jana Ogiñskiego  Drogê
Krzy¿ow¹, któr¹ uroczycie powiêci³ Ks. Krzysztof Pokorski przy opra-

Europejskich w Szczecinie na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, który by³ dla
nas doskona³¹ okazj¹ do podzielenia siê dowiadczeniami, do promocji miejscowoci i zaprezentowania
filmu dvd Karwowo 2004( wyk. B.
Makawczyk).
Dziêki przychylnoci Urzêdu

wie muzycznej Chóru Parafialnego
Dominanta z £obza . Podobnie
wyj¹tkowo wi¹tecznie wypad³o
powiêcenie Krzy¿a Przyo³tarzowego i Figurki Matki Boskiej, podarowanych naszemu Kocio³owi z okazji Zielonych wi¹tek. Przy okazji
uda³o siê te¿ zakupiæ nowy chodnik

Miejskiego w £obzie oraz sponsora
 firmie Betmix z Nowogardu uda³o siê te¿ postawiæ nowy przystanek
autobusowy.
Jednak nie tylko dzia³ania na
rzecz dzieci zajmowa³y mieszkañców
Karwowa. Kronika odnotowa³a
wiele wydarzeñ, dziêki którym nasz
zabytkowy Koció³ Matki Boskiej
Czêstochowskiej doczeka³ siê remontu oraz wzbogaci³ siê o prawdzi-

i ozdoby do wystroju wi¹tecznego.
Wród goci w naszej miejscowoci czêsto widzimy mieszkañców
Szczecina, Koszalina, winoujcia ,
Zabrza i in. wypoczywaj¹cych w Gospodarstwie Gocinnym Pod Miot³¹. W szczególny sposób swoj¹
wizytê oprawili zaprzyjanieni klerycy z Seminarium Duchownego w
Szczecinie, którzy na sportowo skutecznie zintegrowali siê z miejsco-

wymi, a tak¿e w czynie spo³ecznym
 wzbogacili cie¿kê turystyczn¹ o
tablicê informacyjn¹ o Grodzisku
Burgwall k/Karwowa.W Karwowie
gocilimy te¿ ekipê TVP3 ze Szczecina, Redaktora z Polskiego Radia
Szczecin oraz przedstawicieli redakcji Kuriera Szczeciñskiego, Tygodnika £obeskiego i Wiadomoci £obeskich
Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e
do naszej miejscowoci sprowadzi³o siê ostatnio wielu mieszkañców
Szczecina. Dziêki inwestycjom poczynionym przez nich na w³asnych
posesjach miejscowoæ z dnia na
dzieñ zyskuje na estetyce i atrakcyjnoci, ale przede wszystkim - ma
nowe szanse i mo¿liwoci lepszego
rozwoju.
Jednym z ostatnich naszych
przejawów aktywnoci jest te¿
udzia³ w cyklu spotkañ organizowanych przez OPS £obez w ramach
projektu Radmy sobie. Mieszkañcy uczestnicz¹ w zebraniach z
udzia³em wielu specjalistów w zakresie opieki spo³ecznej i pomocy rodzinie , zdobywaj¹c now¹ wiedzê o
mo¿liwociach rozwi¹zywania problemów swoich rodzin i radzenia
sobie w skuteczny sposób z nie zawsze ³atw¹ rzeczywistoci¹.
Dotychczasowe dzia³ania mieszkañców Karwowa pokaza³y, jak wiele mo¿na zrobiæ na wsi, ¿eby ¿ycie
by³o lepsze i ciekawsze. Nie by³a to
praca ³atwa, gdy¿ tak naprawdê trudno jest zmotywowaæ do dzia³ania
wszystkich. Jednak zaistnia³a w naszej miejscowoci niewielka grupa
ludzi, dziêki której uda³o siê osi¹gn¹æ bardzo du¿o, jak na skromne
mo¿liwoci. Aktywnoæ zaanga¿owanych w pracê spo³eczn¹ mieszkañców prze³o¿y³a siê na zdobycie
wielu materialnych korzyci ( oszacowana dodatkowa pomoc rzeczowa i organizacyjna  przesz³o
30.000,00 z³) . Ludzie pokazali, ¿e
potrafi¹ skutecznie walczyæ z otaczaj¹c¹ trudn¹ rzeczywistoci¹ dla
wspólnego dobra. Okaza³o siê, ¿e w
tych trudnych czasach mo¿na i trzeba dzia³aæ samodzielnie, nie ogl¹daj¹c siê na przesz³oæ, kiedy to
wszystko by³o prostsze. Jednoczenie pozwala to dobrze rokowaæ dla
pracy w strukturach nowopowstaj¹cego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Karwowa ( nazwa tymczasowa).
Rozpoczynaj¹cy siê 2005 rok jest
dla naszej miejscowoci szczególny
ze wzglêdu na przypadaj¹ce 750  lecie ( pierwsza udokumentowana historycznie wzmianka pochodzi z
1255 roku). Wszyscy mamy nadziejê, ¿e uda nam siê go prze¿yæ nie
gorzej, ni¿ poprzedni, a mo¿e jeszcze
ciekawiej
Bo¿ena Zarecka  So³tys Karwowa
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Ha³aba³a trzyma pieczê
Dziecko winno korzystaæ
ze specjalnej ochrony,
nale¿y stworzyæ mu
za pomoc¹ wszystkich
prawnych rodków
mo¿liwoci u³atwiaj¹ce
rozwój fizyczny, umys³owy,
moralny, duchowy
i spo³eczny w sposób
zdrowy i normalny
w warunkach wolnoci
i godnoci. W zastosowaniu
praw zmierzaj¹cych do tego
celu dobro dziecka powinno
byæ najwy¿szym czynnikiem
decyduj¹cym.
(£OBEZ) Przedszkole im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie têtni ¿yciem. 248 m³odych Polaków przekracza codziennie z rodzicami progi jedynego przedszkola w miecie. Na
dzieñ dzisiejszy placówka funkcjonuje dziêki gminnej dotacji, która w
75% pokrywa koszty zwi¹zane z jej
dzia³alnoci¹. Reszta to rodki wypracowane przez przedszkole. Bud¿et zamyka siê w kwocie 1 milion 200
tysiêcy z³.
- Te dzieci s¹ bardzo ¿ywe- mówi
Stanis³awa Rarata.- Pracujê z dzieæmi ju¿ prawie 30 lat. Dla mnie praca z
dzieæmi jest fascynuj¹ca. Kto tego
nie lubi, to nie powinien z dzieæmi
pracowaæ. Jak cz³owiek jest d³ugo w
zawodzie, to siê rozwija. Do 1991
roku by³ tutaj ¿³obek, póniej powsta³o przedszkole. Kiedy dzieci
by³y inne, widaæ ró¿nicê. Teraz dzieciom wszystko wolno.
Przedszkolaki s¹ akurat przed
karnawa³em. Bal odbêdzie siê 31
stycznia oraz 2 lutego.
- Podzielilimy dzieci na dwie
grupy ze wzglêdów organizacyjnych. Tradycj¹ wieloletni¹ jest, ¿e w

Stanis³awa Rarata

okresie karnawa³u odbywa siê Bal
Przebierañców mówi pani Mariola
Kotowicz, pe³ni¹ca od roku funkcjê
dyrektora przedszkola.- Mamy wypracowane zasady wspó³pracy,
zwi¹zane z organizacj¹ balu. Cz³owiek, który fotograficznie obs³uguje
nasze przedszkole, zapewnia w ramach wspó³pracy zespó³, muzyczka
gra na ¿ywo, jest wodzirej. Odbywaj¹
siê piêkne bale. Wodzirej czêsto jest
w przebraniu. Jest to dopracowane.
Mamy dwie sale po³¹czone ruchom¹
cian¹. Rozsuwamy drzwi, sale s¹
piêknie udekorowane. Ruszamy o
9.00 rano. Jednego dnia bawi siê piêæ
grup, nastêpnego równie¿.
Do przedszkola dzieci s¹ przyjmowane, je¿eli ukoñcz¹ 3 latka. W
sytuacjach wyj¹tkowych przyjmowane s¹ dzieci starsze, jak równie¿
m³odsze. Musz¹ byæ jednak ku temu
warunki, czyli wolne miejsca.
- Chodzi o samotne matki, które
nie maj¹ co zrobiæ z dzieæmi- kontynuuje dyrektor.- Co roku nabór zaczyna
siê na pocz¹tku marca, trwa do koñca
kwietnia. W tych miesi¹cach wiemy
ju¿, ile dzieci i w jakich rocznikach
bêdziemy mieli. Nasza praca generalnie opiera siê na grupach zerówkowych- 6 latkach. Od wrzenia ubieg³ego roku jest obowi¹zek dla dzieci
szecioletnich, mamy na chwilê
obecn¹ 6 takich oddzia³ów. Grup
dzieci m³odszych mamy niewiele, w
zasadzie przez ca³y rok jest du¿a grupa dzieci oczekuj¹cych na przyjêcie.
Jest du¿a rotacja. Generalnie jest
du¿e zainteresowanie. Porównuj¹c

ceny za pobyt w przedszkolu z innymi
przedszkolami w województwie, mylê, ¿e u nas nie jest najdro¿ej. Za
miesi¹c pobytu w przedszkolu rodzic
musi zap³aciæ ok. 200 z³. Wiadomo,
jaka jest w £obzie sytuacja na rynku
pracy. Czêæ dzieci korzysta te¿ z
pobytu niepe³nego, 5-godzinnego.
W trakcie roku szkolnego organizujemy dzieciom wycieczki do lasu. Dzieci spotykaj¹ siê tam z leniczymi.
Z dzieæmi pracuje obecnie 17 nauczycielek, z czego jedna jest na
urlopie zdrowotnym. Wród 16 nauczycielek pracê wiadczy te¿ dyrektor (6 godzin) oraz wicedyrektor.
- Po tym pierwszym roku pracy na
stanowisku dyrektora mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwsze koty za p³otymówi pani Kotowicz.- W ogóle w
przedszkolu pracujê ju¿ 20 lat. Nie
jest to dla mnie nowoæ od strony
wychowawczo- dydaktycznej, mo¿na powiedzieæ, ¿e pewn¹ barierê stanowi³y sprawy zwi¹zane z zarz¹dzaniem, ale panujê nad sytuacj¹.
Mamy wspania³¹ Radê Rodziców,
która nam pomaga w wielu rzeczach.
Bêdziemy stawiali altanê ogrodow¹,
robili ogródki skalne. Projekt jest ju¿
bardzo zaawansowany.
Rodzice maj¹ te¿ mo¿liwoci,
aby ich pociechy æwiczy³y rytmikê czy uczy³y siê jêzyków. Zajêcia
z rytmiki prowadzi pani Kasia Radomska, o oprawê muzyczn¹ dba
Tomek Ró¿ycki.
- S¹ to niewielkie op³aty, 6 z³ na
miesi¹c, dzieci maj¹ okazje obcowaæ z ¿yw¹ muzyk¹, 2 razy po pó³

godziny- mówi dyrektor.- Ponadto
s¹ dwa zajêcia koryguj¹ce wady postawy, kosztuj¹ 16 z³ miesiêcznie.
Mo¿liwoci jest sporo, je¿eli tylko
rodzice chc¹. Wszystko na zasadzie dobrowolnoci.
Przedszkole ma profil ekologiczny. Obecnie bierze udzia³ w ogólnopolskim konkursie. Nagrod¹ jest
Zielony Certyfikat wiadcz¹cy o
jakoci dzia³ania placówki.
- Wczeniejsza dyrektor, pani
Szyd³owska, po³o¿y³a podwaliny
pod koncepcjê ekologicznego
przedszkola. My siê staramy prowadziæ to w dobrym kierunku. To co
by³o zrobione dobrze, szanujemykoñczy pani Kotowicz.
Tekst i foto:
Marcel Kamierowicz

Dyrektor Mariola Kotowicz
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W kolejce po pieni¹dze
(POWIAT) Samorz¹dy stanê³y na
wysokoci zadania  tak mo¿na by
powiedzieæ patrz¹c na kolejkê, jaka
ustawi³a siê 14 stycznia w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Szczecinie. Tego
dnia mija³ termin sk³adania wniosków
o pieni¹dze na projekty finansowane
w europejskiego programu ZPORR.
Samorz¹dy wywi¹za³y siê z zadania,
ale pieniêdzy na pewno nie starczy dla
wszystkich.
Ju¿ jaki czas temu rz¹d wyra¿a³
obawy, czy aby samorz¹dy poradz¹
sobie z przygotowaniem wniosków i
skonsumowaniem przyznanych przez
Uniê pieniêdzy. Poprzeczka by³a podniesiona bardzo wysoko, gdy¿ samorz¹dy, sk³adaj¹c wniosek na okrelon¹
sumê musia³y zabezpieczyæ w³asne
pieni¹dze w wysokoci 25 procent
inwestycji, a jeszcze wiêksz¹ barier¹
by³a zasada refundacji wydatków.
Znaczy to tyle, ¿e najpierw na ka¿dym
etapie inwestycji trzeba wydaæ w³asne
pieni¹dze, a dopiero póniej, po jego
rozliczeniu, zostan¹ one zwrócone.
Mimo tak wysokiego stopnia trudnoci, tak¿e proceduralnej, który wi¹¿e
siê z przygotowaniem dokumentacji i
planowaniem oraz krótkim terminem
na to wyznaczonym, samorz¹dy stanê³y na wysokoci zadania i przygotowa³y wnioski. Teraz jednak mo¿e siê
okazaæ, ¿e nie dostan¹ na nie pieniêdzy,
bo jest ich za ma³o. Niestety, przypomina to trochê zabawê podobn¹ do tej
ze stypendiami dla uczniów i studentów. Du¿o szumu, ma³o pieniêdzy.
£OBEZ
Bardzo ambitnie do pozyskania
pieniêdzy unijnych podszed³ tutejszy
urz¹d, który z³o¿y³ wnioski na sfinansowanie inwestycji na sumê 5 mln 875
tys. z³, z czego prawie 4,5 mln mia³aby
do³o¿yæ Unia Europejska oraz ponad
500 tys. z³ Ministerstwo Gospodarki.
Gmina chce do³o¿yæ prawie milion. Za
³¹czn¹ sumê chcia³aby zmodernizowaæ stacjê uzdatniania wody w £obzie, rozbudowaæ i wyremontowaæ dom
kultury oraz szko³ê podstawow¹ nr 2,
budowaæ ul. Chopina oraz skomputeryzowaæ urz¹d. W ramach funduszu
PHARE urz¹d chce sfinansowaæ Ba³tyckie Spotkania M³odzie¿y w 2006 r.
RESKO
Urz¹d miejski w Resku z³o¿y³ trzy
wnioski oraz jeden wspólny ze starostwem. Pierwszy dotyczy finansowania budowy hali sportowej, której
koszt siêga oko³o 6 milionów z³otych.
Wniosek z³o¿ono na 4,5 mln. Drugi
dotyczy budowy drogi na osiedlu
Wichrowe Wzgórza, gdzie równie¿
maj¹ powstaæ parkingi. Wniosek na
540 tys, z³. Trzeci wniosek z³o¿ono na
budowê wodoci¹gów wiejskich na
sumê 1,7 mln. Gmina chce w koñcu
skoñczyæ z sytuacj¹, gdzie ludzie w
XXI wieku nie maj¹ bie¿¹cej wody. Czy
siê uda  zobaczymy. Chodzi o wodo-

ci¹gi: Krosino  Przemys³aw  Naæmierz; Gardzin  Potuliny  Iglice;
Lubieñ Górny  Dorowo oraz doci¹gniêcie wody z Reska do £ugowiny.
WÊGORZYNO
Tutaj zaplanowano budowê gimnazjum i z³o¿ono wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 2,1
mln. z³. Ca³a inwestycja szacowana
jest na oko³o 4,5 mln. Drugi wniosek
dotyczy budowy wodoci¹gu Gardno
 Lesiêcin  Kranik  Runowo. Chodzi o kwotê 495 tys. z³.
RADOWO MA£E
Tutaj równie¿ gmina chcia³aby na
wodoci¹g. Z³o¿y³a wniosek na 1,2 mln
z³, z tym, ¿e ju¿ po raz drugi. Poprzednim razem, pomimo, ¿e spe³nia³ wymogi formalne, nie zosta³ uwzglêdniony.
DOBRA
W gminie chce siê dokoñczyæ kanalizacjê, któr¹ rozpoczêli poprzednicy. Z³o¿ono wniosek pn. Rozbudowa
i Modernizacja Infrastruktury S³u¿¹cej Wzmacnianiu Konkurencyjnoci
Regionów oraz Infrastruktura
Ochrony rodowiska, na kwotê 7 588
tys. z³. Dodaj¹c wk³ad w³asny ma byæ
to inwestycja o wartoci 10,6 mln z³. Za
te pieni¹dze ma byæ zmodernizowana
oczyszczalnia cieków oraz wybudowana kanalizacja do wsi: Tucze, Dobropole, Grzêzno i Zap³ocie. Przy bardzo s³abym bud¿ecie gmina chce na
wk³ad w³asny wzi¹æ po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, za finansowaæ poszczególne etapy bêdzie Bank Gospodarstwa
Krajowego, który bêdzie rozlicza³ dotacjê (prefinansowa³). Dziêki temu, nie
obci¹¿aj¹c zbytnio bud¿etu gminie
mo¿e siê uda dokoñczyæ budowê infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
STAROSTWO
Starostwo ma ju¿ za sob¹ ubieg³oroczny sukces aplikacyjny. Uzyska³o
prawie 5,5 mln z³ na przebudowê drogi
Wêgorzyno  Resko (przez Siedlice).
Ca³a inwestycja ma kosztowaæ 7 311
tys. z³ i jest roz³o¿ona na dwa lata. W
zwi¹zku z tym nie sk³ada³o w tym roku
projektu, lecz przyst¹pi³o do wspólnego projektu z³o¿onego przez gminê
£obez, do którego przy³¹czy³o siê
równie¿ Resko. Projekt zosta³ z³o¿ony
pod nazw¹ Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Regi i dotyczy informatyzacji urzêdów.
Jak nas poinformowa³ rzecznik
prasowy Urzêdu Marsza³kowskiego,
do 17 stycznia do Departamentu Integracji Europejskiej wp³ynê³y 384
wnioski i nie jest to liczba ostateczna,
gdy¿ niektórzy wys³ali je poczt¹. Do
podzia³u jest 320 milionów z³. Jak nas
poinformowano, nabór projektów do
drugiej rundy aplikacyjnej ZPORR
zostanie og³oszony 29 listopada br.
Kazimierz Rynkiewicz

Str. 9

PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

OWIADCZENIE

Owiadczam, ¿e w dniu 10 stycznia 2005 roku zosta³em zaproszony wraz z Sekretarzem Gminy panem Robertem Dudziec na spotkanie z klubem radnych Porozumienie dla
Gminy Dobra w temacie omówienia sprawy radnej Teresy Wojciechowskiej. Na spotkaniu
byli obecni cz³onkowie klubu: Albiniak Henryk, Wasilewicz Grzegorz, B¹k Józef, Wojciechowska Teresa, Osuchowska Leokadia i Go³¹b Katarzyna. Sprawa dotyczy³a prowadzenia przez radn¹ Teresê Wojciechowska dzia³alnoci na mieniu komunalnym. Na spotkaniu
radna Teresa Wojciechowska przedstawi³a projekt uchwa³y w sprawie sprzeda¿y dla niej
dzia³ki zabudowanej sklepem przy ulicy Pi³sudskiego w Dobrej. Po d³ugiej debacie zakoñczono dyskusje w tym temacie, podziêkowano za przybycie sekretarzowi, po czym sekretarz wyszed³. Albiniak Henryk- przewodnicz¹cy klubu, poprosi³ mnie abym pozosta³ jeszcze
przez chwilê na spotkaniu. Po wyjciu sekretarza radny Albiniak owiadczy³ mi ( w obecnoci
osób bêd¹cych na spotkaniu ), ¿e je¿eli uchwa³a o wyganiêciu mandatu Radnej Wojciechowskiej (dotyczy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na mieniu komunalnym , co jest
niezgodne z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym )zostanie wprowadzona do programu obrad
Rady Miejskiej w Dobrej to stanie na g³owie i wyci¹gnie wszystkie brudy na nas (tzn. na
tych którzy nie s¹ w klubie radnych).
Odebra³em wyst¹pienie radnego Albiniaka wobec mnie jako formê wywierania nacisku
i tym samym próbê zmuszenia mnie do zatajenia prawdy i ³amania prawa.
Owiadczam, ¿e jest to dla mnie upokarzaj¹ce i jednoczenie niezgodne z moimi zasadami. Uwa¿am bowiem , ¿e wybrano mnie w demokratycznych wyborach do Rady
Miejskiej \v Dobrej. Spo³eczeñstwo mi zaufa³o, poprzez zag³osowanie na moj¹ osobê
(uzyska³em najwiêksz¹ iloæ g³osów sporód wszystkich nowo wybranych radnych ).
Staram siê swoje obowi¹zki radnego, jak równie¿ przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
wykonywaæ najlepiej jak potrafiê, poddajê to ocenie spo³ecznej.
Z zaistnia³ej sytuacji wynika, ¿e Pan Henryk Albiniak i niektórzy radni kandydowali do
rady miejskiej po to aby realizowaæ swoje prywatne plany, naruszaj¹c przy tym prawo oraz
wszelkie zasady moralne i etyczne przedstawiciela spo³ecznego. W odniesieniu do sprawy
Pani Teresy Wojciechowskiej uwa¿am, ¿e ka¿dy powinien byæ traktowany na równi w wietle
obowi¹zuj¹cego prawa a w szczególnoci radni.
W naszej Gminie jest wiele do zrobienia miêdzy innymi: problemy bezrobocia, brak
mieszkañ, kanalizacja, gazyfikacja, owietlenie, generalnie poprawa stanu infrastruktury w
Gminie itd... a znaczna czêæ radnych, kolejn¹ ju¿ sesjê zamiast skupiæ swoj¹ uwagê nad
rozwi¹zaniem powy¿szych problemów, za³atwia swoje prywatne sprawy, nie zawsze
zgodne z prawem i interesem spo³ecznym.
Zwracam siê do radnego Albiniaka, je¿eli posiada wiadomoci o nieprawid³owociach,
brudach czy ³amaniu prawa przez urzêdników Urzêdu Miejskiego, b¹d radnych Rady
Miejskiej, proszê to ujawniæ. W przeciwnym wypadku mo¿na przypuszczaæ, ¿e pan trzyma
te informacje aby mieæ kartê przetargow¹ do wykorzystania swoich prywatnych spraw.
Z powa¿aniem Przewodnicz¹cy Rady Piotr Ga³ka

OWIADCZENIE GMINNEJ SAMOOBRONY RP W RESKU
Wyra¿amy wielkie oburzenie z powodu skandalicznego zachowania siê burmistrza Reska Pana
Jana Olszewskiego na posiedzeniu po³¹czonych komisji Rady Miejskiej w Resku w dniu 19. stycznia
2005 roku. Pan Burmistrz w oburzaj¹cy sposób oskar¿a³ o ataki na niego i prowadzenie kampanii
wyborczej radnych, którzy próbowali zadaæ jemu pytania zwi¹zane z jego dzia³alnoci¹.
Jestemy równie¿ oburzeni próbami uniemo¿liwienia przez Pani¹ przewodnicz¹c¹ Rady Gminy
Barbarê Basowsk¹ uczestnictwa w w/w posiedzeniu cz³onków Samoobrony RP. Pani przewodnicz¹ca
chcia³a poddaæ pod g³osowanie mo¿liwoæ uczestnictwa w/w posiedzeniu osób z poza Rady Gminy,
mimo ¿e by³o ono jawne. Prawo uczestniczenia ma zagwarantowane ka¿dy obywatel przez ustawê
z dnia 8. marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. 01.142.1591) w art. 11b.
Wiceprzewodnicz¹cy gminnego ko³a Samoobrony RP w Resku
Tomasz Chech³a
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Szansa dla
bezrobotnych
seniorów
(POWIAT) Znalezienie
zatrudnienia po ukoñczeniu
50 roku ¿ycia, to sprawa
bardzo trudna i jest tak nie
tylko w naszym powiecie,
gdzie bezrobocie jest
jednym z najwy¿szych
w kraju, ale w ca³ej Polsce.

Z myl¹ o tych osobach Ministerstwo Gospodarki i Pracy og³osi³o konkurs na projekty promuj¹ce zatrudnienie bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie, odpowiadaj¹c na wszelkie inicjatywy wspieraj¹ce lokalny rynek pracy szczególnie osoby bezrobotne maj¹ce
wiêksze, ni¿ inni, problemy z jej znalezieniem, przyst¹pi³ do konkursu og³oszonego przez MGiP. W po³owie stycznia
z³o¿ono wniosek i program pn. £obeski Senior, w ramach którego przewiduje siê zatrudnienie przez 8 miesiêcy
50 osób powy¿ej 50 roku ¿ycia.
Po dofinansowaniu w ramach programu, osoby te bêd¹ zatrudnione
przez kolejne 6 miesiêcy, co w sumie
daje im dodatkowo 1 rok i 2 miesi¹ce
sta¿u pracy. Dziêki temu wiele z tych
osób, bêd¹cych w wieku przedemerytalnym, nabêdzie uprawnienia do
wiadczeñ, których pobieranie uniemo¿liwia³ im brak wystarczaj¹cego
sta¿u pracy.
Mamy nadziejê, ¿e projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie i
jego wdra¿anie na terenie powiatu
bêdzie mo¿liwe od marca b.r. O rozpoczêciu projektu poinformujemy po
rozstrzygniêciu konkursu.
(p)
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Puchar Dyrektora ZS w Radowie
Ma³ym pojecha³ do Chociwla
(RADOWO MA£E) W hali przy
Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, dnia 21 stycznia rozegrany zosta³ IV Noworoczny Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Dyrektora Szko³y, w
którym wyst¹pili ch³opcy szkó³ podstawowych z £obza, Iñska, Siedlic,
Chociwla i gospodarze. Rywalizowano systemem ka¿dy z ka¿dym po 8
minut gry. Strzelono a¿ 52 bramki.
Ostatecznie triumfowa³ zespó³ z SP
Chociwla trenowany przez Jaros³awa

Jaszczuka, II m. SP1 £obez - op. A.
B³a¿ejewski, III m. SP Radowo - op.
A.Ma³y, IV m. SP Iñsko - op. R.Kusz,
V m. SP Siedlice - op. M.Kopaczewski,
VI m. SP2 £obez - op. W.Winiarski. Z
r¹k dyrektora szko³y pani Ewy Radanowicz kapitanowie najlepszych
dru¿yn odebrali puchary, a pozostali pami¹tkowe dyplomy. Wed³ug
opiekunów - trenerów wszystkich
ekip, m³odzi ch³opcy z Chociwla prezentowali ju¿ dobre podstawy tech-

niki i taktyki gry pi³ki halowej i zas³u¿enie wygrali turniej.
Turniej zorganizowa³ UKS
Mini Gier. Sprawiedliwym
gwizdkiem by³ Marcin Stosio uczeñ gimnazjum, a Pan M.Budzyñski odmierza³ czas i dba³ o porz¹dek,
za co serdecznie dziêkujê.
Ju¿ dzi zapraszam na podobny
turniej gimnazjalistów o puchar Wójta Gminy, który odbêdzie siê na pocz¹tku marca.
Wiktor Puta

Zmagali siê ze s³owem
(£OBEZ) W czwartek, 13 stycznia, odby³ siê etap szkolny
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego. W eliminacjach brali
udzia³ uczniowie z klas I-VI. Do etapu miejsko-gminnego
zakwalifikowali siê nastepujacy recytatorzy:
KLASY I-III:
1. Bartosz Dobrowolski - kl.Ia, op. B. Pelczar
2. El¿bieta Olek - kl.lb, op. L. Lalak
3. Aleksandra Krzêæko - kl.Ic, op. S. Dynowska
4. Marcelina Kamiñska - kl.IIa, op. M. Rasiñska
5. Rados³aw Kosiñski - kl.IIa, op. M. Rasiñska
6. Malgorzata Matys - kl.IId, op. B. Wójtowicz
7. Aleksandra Kalwinek - kl.IId, op B. Wójtowicz
8. Aleksandra Romej - kl.IId, op. B. Wójtowicz
9. Katarzyna K³ysiak - kl.IId, op. B. Wójtowicz
10. Kamila Pow¹zka - kl.IId, op. B. Wójtowicz
11. Patrycja Kar³owska - kl.IIIa, op. B. Druch
12. Magdalena Malinowska - kl.IIIa, op. B. Druch

13. Klaudia Krawatek  kl.IIIc, op. E. Piórko
14. Jaros³aw Lech - kl.lllc, op. E. Piórko
15. Agata Pastwa - kl.IIId, op. M. Olszewska
KLASY IV-VI
1. Alicja Gibka - kl.IVa, op. U. S³y
2. Karolina Kamiñska - kl. IVb, U. S³y
3. Martyna Rzenik - kl.IVb, op. U. S³y
4. Paulina Piszewska - kl.IVc, op. I. Mocicka
5. Dorota Czajka - kl.Va, op. I. Mocicka
6. Marcin Sak - kl.Va, op. I. Mocicka
7. Agnieszka Mocicka - kl.Vb, op. R. Siarkiewicz
8. Grzegorz Rybiñski - kl.Vb, op. R. Siarkiewicz
9. Beata Fojna - kl.Vc, op. E. Mazur
10. Aneta Chrostowska - kl.Vc, op. E. Mazur
11. Aleksandra Kamiñska - kl.Vc, op. E. Mazur
12. Magdalena Winiewska - kl.Vc, op. E. Mazur
13. Zuzanna Sola - kl.Vd, op. E. Mazur
14. Katarzyna Dawlud - kl.Via, op. U. S³y
Eliminacje miejsko-gminne odbêd¹ siê 1 lutego 2005 roku,
o godz. 9.30, w £obeskim Domu Kultury.
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MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska
78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka
od 20,50 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa
od 21,65 z³ / m kw. brutto

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

Bramy gara¿owe
od 750,00 z³ / szt. brutto

Klej mrozoodporny
13,90 z³ / 25 kg brutto

Glazura, terakota
od 23,95 z³ / m kw. brutto

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80

Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89

OG£OSZENIA DROBNE
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.

nAUDI 100 (Cygaro) 1,8 benzyna, rok
prod. 1984, przebieg po remoncie
g³ównym silnika - 42 tys. km, wspomaganie, nowe bêbny, wymienione
amortyzatory, nowa przednia szyba
itp. cena 3700 (do uzgodnienia) tel.
0604 183 598 lub 5790566.

n Mieszkanie 2-pokojowe w centrum
miasta,bezczynszowe, instalacja gazowa, w 3-rodzinnym domku, wysoki
standard; tel. 0608 048 560.
n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Wêgorzynie, w³asnociowe, wysoki standard, centrum miasta. Tel.
kom. 0501 657 800, cena 52 000 z³.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³a-

snociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.

n Sprzedam siano prasowane w

kostkach, tel. 418 83 70, Stepnica.

n Sadzonki (zrezy) wierzby energe-

tycznej do nasadzeñ wiosennych
sprzedam, tel. 0601 415 174 lub
(091) 43 92 851 w godz. 21-22.
n Kanapê jednoosobow¹ - tanio
sprzedam, nowa; tel. 3974886, ul.
Drawska 33.
n Drzewo opa³owe, liciasta, iglaste
tel. 694 161 517.
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Grzegorz Kotwicki z synem Mateuszem w Gizie

Teresa i Ludwik Cwynarowie pod piramidami

Marzena Kamiñska z córk¹ i synem w Kairze

Wiesia i Kasia Metza pod palmami

ylimy w Egipcie. Nadskaki
wa³a nam s³u¿ba hotelowa, ¿ylimy w kraju doæ ubogim i pustynnym, maj¹c pod dostatkiem wody w
kranach i wc, po 38-stopniowym lecie
zafundowanym w jesieni, och³adzalimy siê w klimatyzowanych pokojach, kaprysilimy na jakie niedostatki kulinarne i dojmuj¹cy brak
piwa. Napraszali siê, bymy odbyli
safari na skalnej, icie ksiê¿ycowej,
pustyni lub nurkowali na zachwycaj¹cych ¿yciem (jakby dla kontrastu)
rafach koralowych, bymy siê czuli
bezpiecznie, bymy kupili za bezcen
szalik, figurkê, papirus, olejek ró¿any Kiedy przekraczalimy w upartym targowaniu siê granicê przyzwoitoci, mówili wiadomi naszych
przewag materialnych: Dobrze, dajê
ci to za darmo!
Ci ubodzy ludzie niczego nam nie
ukradli, nie wyrwali torebki, nawet nie
¿ebrali nachalnie. A przecie¿ nie tylko
muzu³manie, ale i chrzecijanie maj¹
dawaæ bliniemu ja³mu¿nê.
Przyjechalimy z regionu, gdzie najpierw bylimy na cudzym, no dobrze 
od 60 lat na swoim, dobrze  Polacy od
1000 lat, dobrze  Pras³owianie z drewnianego Biskupina od 2500 lat.
A oni mieszkali nad swoim Nilem
5500 lat. A mo¿e 100 tys. Jeli przyj¹æ, ¿e
w rowie tektonicznym Etiopii w górnym
biegu Nilu wyprostowali siê nasi prarodzice. Stopniowo wysycha³a sawanna,
napiera³a pustynia. Tylko Nil nieodmiennie wylewa³  ¿yciodajny, boski.
Nie by³o odwrotu. Trzeba by³o stwarzaæ
prawo, jak korzystaæ z wody, gdzie wymieniaæ nadwy¿ki plonów na przedmioty niezbêdne i zbytkowne, godziæ siê na
podatki w zamian za pañstwow¹ ochronê. Religijno-etyczno-prawny porz¹dek wiata obejmowa³ kalendarz, piramidy i pos³uszeñstwo dzieci w Dolnym i
Górnym Egipcie. Cywilizacja promieniowa³a, podbija³a, zawiera³a rozejmy. Samowiadomoæ lokowa³a w religii, sztuce, papirusach i freskach. Oni byli pierwsi i to od razu w piramidach, melioracji,
¿egludze, hieroglifach.
Ma³a, marginalna grupka Izraelitów
z Moj¿eszem na czele posz³a za obietnic¹
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Bylimy

wolnoci na swoje. Odrzucili wielobóstwo Egipcjan dla swego monoteizmu.
Nie chcieli ogromnych wi¹tyñ, rydwanów, piramid. Woleli kilka prostych praw
i nadziejê. Grecy  za³o¿yciele Europy 
zwyciê¿ali pod Troj¹. Swoim pismem
dokumentowali historiê, ¯ydzi po ¿ydowsku: od prawej do lewej spisz¹ swoj¹ Ksiêgê. Egipt i Asyria (równoleg³a cywilizacja) rozdziela³y w wojnach swoje
strefy wp³ywów. Po drodze zgniata³y
mniejsze pañstewka i zniewala³y ludy.
Ani dynastia Asyryjczyków, ani
Persów nie odmieni³a wielkiej cywilizacji
egipskiej. Grecy pod wodz¹ Aleksandra
Macedoñskiego (IV w.p.n.e.)  nios¹cy
kulturê hellenistyczn¹ podbitemu wiatu  Luksor i Karnak tylko nazwali po
grecku Tebami i postawili parê kolumn.
Nad Morzem ródziemnym, u ujcia
Nilu, wznieli Aleksandriê z bibliotek¹
chroni¹c¹ egipskie zwoje papirusów.
Podobnie by³o z Rzymianami: Cezar
pokocha³ Kleopatrê i doda³ swoje kolumny w Luksorze.
Wkrótce urodzi³ siê Chrystus.
Powsta³a druga czêæ Ksiêgi. Jej
wp³ywy dotar³y do politeistycznego
Egiptu (pomin¹wszy krótkotrwa³y
kult Atona w czasach Echnatona 
jakie 100 lat przed Moj¿eszem). Powsta³ koció³ koptyjski. Ortodoksyjni
chrzecijanie egipscy te¿ weszli do
staro¿ytnych wi¹tyñ, czyni¹c z nich
swoje kocio³y. Trudno by³o zbudowaæ wiêksze.
W VII wieku do Egiptu dociera
islam. Miêdzy kolumny Luksoru wcisn¹³ siê minaret meczetu, ale kolumny
i obeliski egipskie nadal góruj¹. Kiedy
budowano Kair, zdarto alabastrow¹
ok³adzinê piramid w Gizie. Piramidy
zosta³y. Jedyny ocala³y skarb z grobowca Tutenchamona, gdy inne
ograbiono, do dzi rzuca na kolana
zwiedzaj¹cych Muzeum Kairskie.
Islamski Egipt podbi³ Napoleon.
Nasz pu³kownik Józef Su³kowski stan¹³ wraz z wodzem z broni¹ u nogi
zapatrzony w ogrom piramid. ¯eby
Europa mog³a zobaczyæ Egipt, Denon wykona³ litograficzny album zabytków. By³ ju¿ XIX wiek. Anglicy,
którzy odbili z r¹k Francuzów nadnil-

Anna Sarnowska nurkuje w Morzu Czerwonym
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w Egipcie

sk¹ krainê i kamieñ z Rosetty, musieli
uznaæ dzie³o Champolliona, który z
owej p³askorzeby odczyta³ tajemnicze hieroglify. Egipt stawa³ siê dobrem
wspólnym. Miêdzynarodowa spó³ka
akcyjna zbudowa³a Kana³ Sueski,
ZSRR  Tamê Asuañsk¹; dzie³a na
miarê piramid. Polacy do³o¿yli cegie³kê do badañ archeologicznych.
Zdziwi³ mnie Egipt ju¿ o pierwszym
wicie ca³uj¹cymi siê czule na hurghadzkiej ulicy dwoma mê¿czyznami,
zranionymi czo³ami gorliwych, bij¹cych g³ow¹ o ziemiê mahometan, ale
wzruszy³ ulicznymi wieczerzami wigilii
ramadanu, przygotowanymi dla najbiedniejszych rodaków, zatroskaniem
kobiet o mê¿ów i dzieci, czu³¹ trosk¹ o
starych rodziców, godnoci¹ nawet w
najwiêkszej biedzie, tolerancj¹ dla
koptów, katolików, nawet naszych
pó³nagich turystek.
Zadziwi³ wieczn¹ zieleni¹ jakby
jednej pory roku, powszechn¹ obecnoci¹ osio³ków, a brakiem krokodyli
i bocianów, upa³em w jesieni, fatamorgan¹ na pustyni i ¿yciem rafy koralowej. Nil wci¹¿ trwa, choæ nie mo¿na
dwa razy wejæ do tej samej rzeki.
***
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê spotkanie podró¿ników do
Egiptu, na kolejnej imprezie z cyklu
TRAVEL, zorganizowanej w Klubie
Nauczyciela przez Teresê Cwynar i
Czes³awa Szawiela.
W czêci naukowej  ksi¹dz

Ma³gorzata Piszewska
pod piramidami

Ewa Jankowiak z wê¿ami

Krzysztof Maj, proboszcz Zajezierza,
przedstawi³ Egipt w Starym Testamencie: Abrahama i jego powiêcaj¹c¹ siê
¿onê Sarê, Józefa, który zrobi³ karierê
faraonowego doradcy, Moj¿esza, co
wywiód³ lud Izraela z ziemi egipskiej,
z domu niewoli.
Ludwik Cwynar podzieli³ siê powy¿szymi refleksjami w eseju Bylimy w Egipcie. Czes³aw Szawiel w
literack¹ formê ubra³ wycieczkê do
Abu Simbel, przez pustyniê, na samo
po³udnie Egiptu, do zrekonstruowanej przez prof. Kazimierza Micha³owskiego wi¹tyni faraona Ramzesa II.
Nie omieszka³ wspomnieæ o pokonanych przez Ramzesa Hetytach, których bada³ archeolog z £obza  Otto
Puchstein. Marek Kubacki przypomnia³ swój esej o medycynie egipskiej wydrukowany przed laty w Nowym Medyku, o nierozerwalnym
zwi¹zku pierwotnej medycyny z wierzeniami Egipcjan. Nie by³oby Freuda, gdyby nie egipska wiara w zdrowie duszy ka w zdrowym ciele (np.
leczenie nerwic). W Egipcie szukaæ
trzeba kanonu zio³olecznictwa, ba,
tam w³aciwie sformu³owana zosta³a
przysiêga Hipokratesa. Lidia LalakSzawiel zrobi³a przegl¹d sztuki egipskiej od piramid, wi¹tyñ i grobowców, przez rzebê, p³askorzebê i
fresk, po malarstwo z Fajum i Farras (a
wiêc ju¿ chrzecijañskie). Ale to prof.
Micha³owski odkry³ te freski i wzbogaci³ zbiory Muzeum Narodowego w
Warszawie.
Swoje fotografie, pami¹tki i literaturê zaprezentowali: Wiesia Metza,
Ania Sarnowska, Ewa Jankowiak,
Marzena Kamiñska, Grzegorz Kotwicki, Kubaccy, Krawczakowie, Piszewscy, Szawielowie, Cwynarowie.
Wszystkich goci poczêstowano fili¿ank¹ herbatki z hibiscusa przywiezionego z Asuanu. Trzy panie wyst¹pi³y w sukniach egipskich. W mi³ym nastroju uczestnicy wypraw po
Egipcie wspominali swoje przygody
i snuli anegdoty, a ksi¹dz Krzysztof
Maj zagra³ na fortepianie.
Ludwik Cwynar

Lidia Lalak-Szawiel i Czes³aw Szawiel w Karnaku

Bo¿ena i Marek Kubaccy z córk¹ Joann¹ pod piramidami

Pañstwo Krawczakowie przy kolosie Memnona
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WIATOWID £OBEZ- HUTNIK SZCZECIN 1:5 (0:2)

wiatowid
zebra³ baty
wiatowid: Hnat (46 Lewicki),
Kulczyñski, Samal, Urbañski, Kacprzak, Jendrysiak, Obolewicz, Kamierowicz, Sadowski, £. Brona, Kazimierczak oraz K. Zych, Rejmer, Andrusieczko, M. Zych., £añ. Trener Janusz
Skrobiñski.
Bramka: K. Zych 77
(£OBEZ) Po raz drugi w tym roku
na boisko wyszli pi³karze ³obeskiego
wiatowida, prowadzeni przez Janusza Skrobiñskiego. Tym razem przeciwnikiem by³ szczeciñski Hutnik, który bardzo dobrze radzi sobie w lidze
okrêgowej. Pierwsza po³owa by³a w
miarê wyrównana, jednak z biegiem
czasu wyran¹ przewagê osi¹gali go-

cie. Pierwsze dwie bramki pad³y po
strza³ach z dystansu. M³ody bramkarz
gospodarzy nie wybroni³ strza³ów, a
pi³ka po rêkach wpada³a do siatki.
Gocie byli szybsi, czêciej operowali
pi³k¹, byli lepiej wybiegani. Na ich tle
ciê¿ko wyró¿niæ kogokolwiek z pi³karzy gospodarzy, którzy jednak ambitnie walczyli do koñca. Po jednej z akcji
w koñcówce meczu Kamil Zych
zmniejszy³ rozmiary pora¿ki i zdoby³
honorow¹ bramkê dla wiatowida.
Teraz przed obiema jedenastkami
rewan¿, do którego dojdzie w najbli¿sz¹ sobotê, w Policach. Mecz bêdzie
rozegrany na sztucznej murawie.
Red.

Siatkówka
z Kopernikiem
(£OBEZ) W miniony czwartek
mia³y miejsce na Hali Widowiskowo - Sportowej w £obzie Mistrzostwa Powiatu w minisiatkówce. W
turnieju bra³y te¿ udzia³ szko³y z
Be³cznej, Reska, SP nr 1 z £obza
oraz z Radowa Ma³ego. Zwyciê¿y³a dru¿yna m³odych siatkarek ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie, przed dru¿yn¹ z Radowa Ma³ego. Niby nie ma w tym nic dziwnego, jednak sukcesy nie bior¹ siê
znik¹d. Dlaczego patent na sukcesy w m³odzie¿owej siatkówce
posiada Szko³a Podstawowa nr 2
z £obza? Czy w ogóle mo¿na postawiæ takie pytanie?
- Uczê w szkole od 1981 rokumówi pani El¿bieta Romej.- Kilka
razy z rzêdu w ostatnich latach
wygrywa³y dziewczyny z naszej
szko³y. Dziewczyny startuj¹ w
sk³adach 8-osobowych. Pamiêtam, ¿e strasznie nie lubi³am siatkówki. Z czasem zaczê³am mi siê
podobaæ, jak zaczê³am pracowaæ.
Kiedy bardzo du¿o godzin powiêca³am na koszykówkê. Jednak w dwójce nie ma odpowiedniej hali, je¿eli chodzi o tê dyscyplinê sportu. Pamiêtam, ¿e dziewczyny na jednym z turniejów gubi³y siê, nie mia³y rytmu. Po tym dowiadczeniu zdecydowa³am siê
na siatkówkê. W 1990 roku, kiedy
by³y dwie dziewczynki, Szadziñ-

ska i Korzeniewska, które przygotowywa³am zdoby³y w mistrzostwach województwa br¹zowy
medal. To by³ bardzo krótki okres
przygotowañ. To zdecydowa³o.
Sukcesy szko³y s¹ powszechnie
znane. Chodzi tutaj zarówno o siatkówkê dziewcz¹t, jak i ch³opców.
Obecnie w szkole na pe³nym etacie
jest dwóch wychowawców, którzy
dbaj¹ o fizyczny rozwój dzieci- to
w³anie pani El¿bieta oraz pan Waldemar Winiarski. Pomaga im pan
Andrzej Jurzysta, w niepe³nym wymiarze czasu. Do pracy pani El¿bieta
doje¿d¿a z Ro¿nowa.
- Jest bardzo trudno przejæ z
gry jeden na jeden, jak ja to mówiê,
pla¿ówki, gdzie dzieci graj¹ na jedno odbicie, do gry trzeba spróbowaæ zmusiæ dzieci do rozgrywania.
One to bardzo szybko chwytaj¹.
W drugim pó³roczu szóstej klasy
te dziewczêta w parach graj¹ ju¿
jak stare zawodniczki. W jednej z
klas jest Robert Bogdañski, który
robi du¿e postêpy. Na tym etapie
czasami s¹ krzywdz¹ce, je¿eli chodzi o m³odzie¿, bo nie zawsze lepszy wygrywa.
Przed m³odzie¿¹ ca³ego powiatu szereg imprez sportowych.
Mamy przeczucie, ¿e w tym roku
sport w powiecie ³obeskim obrodzi
ponownie w talenty, o których
bêdzie g³ono.
(m)
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SPARTA WÊGORZYNO - SARMATA DOBRA 1:3 (0:1)

SARMATA LEPSZY
OD SPARTY

SPARTA WÊGORZYNO: Przemys³aw Noryca, Artur Nadkierniczny,
Zbigniew Nadkierniczny, Tomasz Side³, Edward Tondrik, Andrzej Zwoliñski, S³awomir Nowak, Krzysztof Nadkierniczny, Dominik Raj, Krzysztof
Gwód, Piotr Bot oraz Norbert Blacharski i Pawe³ Winiewski.
SARMATA DOBRA: Marek
Smoliñski, Andrzej Mioduszewski,
Damian Padziñski, Krzysztof Sad³owski, Krzysztof Kieruzel, Marcin Bonkowski, Krzysztof Korol, Wojciech
Dorsz, £ukasz Olechnowicz, Dariusz
Sad³owski, Pawe³ Graczykowski oraz
w II po³owie Marek Ko³a, Emil Kamiñski, Krzysztof Szkup, Kamil Pacelt i
Zdzis³aw Szkup.
Bramki: Norbert Blacharski 50
oraz £ukasz Olechnowicz 44, Marek
Ko³a 48, Emil Kamiñski 78
(WÊGORZYNO) W ostatni¹ sobotê na stadionie w Wêgorzynie w
ramach przygotowañ do rozgrywek
ligi okrêgowej odby³ siê mecz pi³ki
no¿nej pomiêdzy miejscow¹ Spart¹ i
Sarmat¹ Dobra.
Mecz odby³ siê w trudnych warunkach, gdy¿ na p³ycie boiska zalega³a kilkucentymetrowa warstwa
niegu, a ca³a I po³owa spotkania toczy³a siê podczas nie¿nej zadymki.
Od pocz¹tku wyran¹ przewagê
osi¹gnê³a Sarmata, jednak jej zawodnicy w pierwszych 20 minutach zmarnowali trzy tzw. 100% sytuacje, m. in.
w 16 minucie po akcji:
D. Sad³owski, Korol, Kieruzel,
strza³ tego ostatniego w dobrym stylu
obroni³ bramkarz Sparty P. Noryca. W
20 min. dla odmiany, pierwsza groniejsza akcja Sparty, jednak pi³kê zmierzaj¹c¹ do bramki po rzucie wolnym z
ok. 18 m pewnie wy³apa³ bramkarz
Sarmaty M. Smoliñski. Gdy ju¿ siê
wydawa³o, ¿e I po³owa zakoñczy siê
bezbramkowo, pi³ka zosta³a dograna
na praw¹ stronê do £ukasza Olechno-

wicza, który po krótkim rajdzie, technicznym strza³em w d³ugi róg zapewni³ Sarmacie prowadzenie.
W II po³owie nowy trener Sarmaty
Tomasz Surma da³ szansê gry zawodnikom rezerwowym i wszyscy oni zaprezentowali siê bardzo dobrze: Marek Ko³a strzeli³ w 48 min. piêkn¹ bramkê na 2 : 0, Kamil Pacelt by³ wspó³autorem bramki, któr¹ w 78 min. na 3 : 1
strzeli³ nastêpny rezerwowy Emil Kamiñski, a Krzysztof Szkup by³ pewnym
wykonawc¹ sta³ych fragmentów gry.
Cieszy zw³aszcza postawa tych
dwóch ostatnich zawodników ( 16 latkowie, rocznik 1989 ), którzy graj¹c
po raz pierwszy w dru¿ynie seniorów,
swoj¹ dobr¹ gr¹ potwierdzili swój nieprzeciêtny pi³karski talent.
Sparta swoj¹ bramkê strzeli³a w 50
min. i w tym momencie Sarmata prowadzi³a ju¿ tylko 2 : 1. Po strzeleniu kontaktowej bramki nast¹pi³a wyrana 20
min. przewaga w polu zawodników
gospodarzy, jednak nie uda³o im siê
zmieniæ wyniku meczu m. in w 65 min.
pi³kê lec¹c¹ do bramki Sarmaty wybi³
g³ow¹ stoper A. Mioduszewski.
Koñcówka meczu nale¿a³a jednak
do Sarmaty, która swoj¹ przewagê
udokumentowa³a zdobyciem trzeciej
bramki.
Dla Sarmaty ten mecz by³ pierwszym w tym roku na otwartym stadionie.
Po tym spotkaniu i dotychczasowych dwutygodniowych przygotowaniach do sezonu trener Tomasz
Surma powiedzia³, ¿e jest umiarkowanym optymist¹ przed zbli¿aj¹cymi siê
rozgrywkami. Ambicj¹ osób zwi¹zanych z Sarmat¹ jest, aby w po³owie
2006 roku, gdy Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Sarmata bêdzie obchodzi³ zaszczytn¹ rocznicê 60
- lecie istnienia, dru¿yna Sarmaty mia³a stabiln¹ pozycjê w czo³ówce ligi
okrêgowej.
(ES)

Pani El¿bieta Romej z wychowankami
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MIA£ SZCZÊCIE
(£OBEZ) W dniu 17 bm. godz.
10.40, w £obzie na ul. Kociuszki, Piotr
D., lat 14 (zam. £obez) wbieg³ na jezdniê z bramy wjazdowej na teren Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych tu¿ pod
jad¹cy samochód osobowy marki
Renault kierowany przez Stanis³awa
H. (zam. G., gm. £obez). Piotr D. dozna³
st³uczenia nogi.
NAPROMILOWANI
(SIEDLICE) W dniu 17 bm. o
godz. 11.10 na drodze Siedlice  Runowo Pomorskie, Ryszard W. lat 45 (zam.
Siedlice) kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym marki Ursus bez numerów rejestracyjnych znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,53).
(£OBEZ) W dniu 18 bm. o
godz.23.35 w £obzie na ul. Kocielnej
Adam Z., lat 29 (zam. £obez) kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewym (1,23).
(BE£CZNA) W dniu 19 bm. ok.
godz.17.45 w Be³cznej, gm. £obez,
Edward K. (zam. K., gm. £obez) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (0,56).
(£OBEZ) W dniu 23 bm. oko³o
godz. 0. 20 w £obzie, na ul. Niepodleg³oci, Mariusz W. lat 23 (zam. Smorawina, gm. Radowo Ma³e) kierowa³
Fiatem 126p, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,45).
(£OBEZ) W tym samym dniu,
oko³o godz. 3.45 w £obzie, na ul. Segala, £ukasz J. lat 18 (zam. Grabowo,
gm. £obez) kierowa³ samochodem
Opel Kadet znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,69). Sprawca nie posiada³ uprawnieñ do kierowania tym
pojazdem.

POLICJA 997

CHCIA£ KOSIÆ?
(RESKO) W dniu 2 bm. o godz.
17.00 w £abuniu Ma³ym, Marian M.
(zam. Potuliny) po uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejciowych do pomieszczenia
gospodarczego dokona³ kradzie¿y kosiarki do trawy marki Husgvarna
232R o wartoci 1000 z³otych, czym
dzia³a³ na szkodê Józefa K. (zam. Berlin). W wyniku podjêtych czynnoci
sprawca zosta³ zatrzymany, a mienie
odzyskano.
DROGIBOCHENEK
(£OBEZ) W dniu 18 bm. oko³o
godz. 0.15 z piekarni GS, przy ul. Pó³nocnej w £obzie, Wojciech P. (zam.
£obez) zabra³ w celu przyw³aszczenia
bochenek chleba wartoci 1.50 gr. na
szkodê wymienionej piekarni. Sprawca zosta³ zatrzymany przez ochronê
obiektu, mienie odzyskano, a sprawcê
ukarano mandatem - 100 z³otych.
PO¯AR
STRAWI£
(£OBEZ) W dniu 18 bm. oko³o
godz. 5.50, przy ul. Pó³nocnej, wskutek nieszczelnoci przewodu kominowego w czêci stropowo-dachowej
budynku produkcyjnego powsta³
po¿ar, w wyniku którego budynek
wraz ze znajduj¹cymi siê wewn¹trz maszynami i materia³ami uleg³ spaleniu.
Straty w kwocie oko³o 50 000 z³ poniós³
Waldemar F. (zam. £., pow. ³obeski).
KOMÓRKA
(KLÊPNICA) W dniu 18 bm. w
godz. 4.00  6.00 w Klêpnicy, Dariusz K. (bez sta³ego miejsca pobytu) zabra³ w celu przyw³aszczenia
pozostawiony na pó³ce w mieszkaniu telefon komórkowy marki Sagem MyX 5. Straty w kwocie 220 z³
na szkodê Renaty S. (zam. j.w.).
ODJECHA£ GÓRAL

(RUNOWO POM.) W dniu 12 bm.
w godz. 14:00  22:00 w Runowie Pom.
przy ul. Kolejowej, nieznany sprawca
zabra³ w celu przyw³aszczenia pozostawiony przy blokach mieszkalnych
rower typu górskiego (bdb). Stratê w
kwocie 500 z³ ponios³a Jadwiga P.
(zam. W., pow. ³obeski).
Kradzie¿e z w³amaniem
(£OBEZ) W okresie od dnia 19
bm. godz. 15.00 do godz. 8.00 dnia
20.01.2005 roku w £obzie przy ul. Rolnej na terenie bazy PKS, nieustalony
sprawca po uprzednim zerwaniu k³ódek zabezpieczaj¹cych drzwi wejciowe do piêciu podrêcznych magazynków warsztatowych dokona³ w³amania, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia no¿yce elektryczne m-ki CELMA
nr fab. brak o wartoci 100 z³otych na
szkodê PKS Gryfice Oddzia³ £obez.
(£OBEZ) W nocy z 19 na 20 stycznia, w £obzie przy ul. Przemys³owej,
nieustalony sprawca po uprzednim
wywa¿eniu zamków w drzwiach wejciowych od strony zaplecza do gara¿u dokona³ w³amania sk¹d zabra³ w
celu przyw³aszczenia ró¿nego rodzaju
klucze i narzêdzia, o ³¹cznej wartoci
ponad 100 z³otych na szkodê Teresy T.
(zam. £., pow. ³obeski).
NOGA Z GAZU
(WÊGORZYNO)
W
dniu
20.01.2005 r. oko³o godz. 20:30 na drodze Wêgorzyno  Winniki, Marcin N.
(zam. widwin) kieruj¹c samochodem
Renault Thalia nie dostosowa³ szybkoci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego zjecha³ do rowu uszkadzaj¹c pojazd.
COFACZE
(£OBEZ) W dniu 22 bm. ok.
godz.14.40 w £obzie, na ul. Szkolnej,
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Karol D. (zam. £obez) kieruj¹c samochodem Skoda Favorit, wyje¿d¿aj¹c z
miejsca parkingowego uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Fiat
126p, nale¿¹cy do Artura K. (zam. £.,
pow. ³obeski). Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
(£OBEZ) 22 bm., ok. godz.14.50,
na ul. Pl. 3 Marca, Krystian S. (zam. R.,
gm. Wêgorzyno), kieruj¹cy samochodem Opel, podczas manewru cofania
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
samochód Ford nale¿¹cy do Micha³a
P. (zam. £., pow. ³obeski). Uszkodzeniu
uleg³y oba pojazdy.
PODROBI£
(RESKO) 22 bm., ok. godz.12.00 w
Resku, Eugeniusz A. (zam. S., gm.
Resko) okaza³ jako autentyczn¹, sporz¹dzon¹ przez siebie umowê sprzeda¿y samochodu Renault 19, na której
sfa³szowa³ podpis sprzedaj¹cego.
Umowa zosta³a zabezpieczona,
sprawca zatrzymany do czynnoci
procesowych.
ZDERZENIE
(£OBEZ) W dniu 23 bm. o godz.
17.30 w £obzie, kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Corsa
Miros³aw T. (zam. Kalisz Pom.), wyje¿d¿aj¹c z placu Spó³dzielców nie
zatrzyma³ siê przed znakiem stop i
wjecha³ na ul. Rapackiego wymuszaj¹c pierwszeñstwo przejazdu jad¹cemu od strony ronda w kierunku widwina kieruj¹cemu pojazdem
FSO Polonez Januszowi M. (zam.
£., pow. ³obeski). Ten chc¹c unikn¹æ zderzenia zjecha³ na przeciwny
pas ruchu i czo³owo zderzy³ siê z jad¹cym z przeciwka samochodem
marki Nissan Sunny kierowanym
przez Katarzynê C. (zam. D., gm.
Po³czyn Zdrój).

UCZNIOWIE SP W RESKU DEBATOWALI O TERRORYZMIE
(RESKO) W pi¹tek 21 stycznia
2005 roku uczniowie Szko³y Podstawowej w Resku zakoñczyli kolejne zadanie akcji pod has³em
,,Szko³a z klas¹. Dotyczy³o ono
problemu wiatowego terroryzmu. Zadanie to w g³ównej mierze
realizowali uczniowie klas szóstych pod kierunkiem p. Beaty
Madej przy wspó³udziale pani
wice dyrektor Alicji Paw³owskiej. Dziêki uprzejmoci pani dyrektor Anny Bogdañskiej moglimy skorzystaæ z sali widowiskowej Biblioteki Miejskiej i zorganizowaæ tam debatê , w której jako

prowadz¹cy uczestniczyli uczniowie klas szóstych za uwa¿nymi
s³uchaczami
byli
pozostali
uczniowie klas IV - VI.
Realizacja tego zadania polega³a na przeanalizowaniu ró¿nego
typu doniesieñ na temat terroryzmu na wiecie. Uczniowie korzystali z bardzo ró¿nych róde³ informacji. Odwiedzali czytelnie biblioteki, przegl¹dali ksi¹¿ki, bie¿¹ce
czasopisma, jak równie¿ korzystali z wiadomoci zamieszczonych na stronach internetowych. Nastêpnie zgromadzone
informacje pos³u¿y³y im do napi-

sania ciekawych referatów, w
których poruszali problem definicji terroryzmu, jego rodzajów, historii, ugrupowañ terrorystycznych, organizowanych ataków
oraz chyba najwa¿niejszego zagadnienia  walki z terroryzmem.
Referaty do debaty przygotowali i zaprezentowali nastêpuj¹cy
uczniowie: Mateusz Zakrzewski
kl. VIc, Krystian Kurzyk kl. VIc,
Alicja Malitowska kl. VIc, Katarzyna Olejnik kl. VIc, Mateusz
Migryt kl. VIa, Joanna Mielnicka
kl. VIa, Milena Zaleska kl. VIa,
Magdalena Trela kl. VIa Tomasz

Ram VIa, Adam K³osowski kl. VIb,
Mateusz Mieczaniec kl. VIb, Aleksandra Mucha kl. VIb. Prezentuj¹cym na mapie kraje, szczególnie zagro¿one terroryzmem by³ Micha³ Jarosiewicz z kl. VIb, natomiast prowadz¹cym debatê i nadzoruj¹cym jej
przebieg by³ £ukasz Murat z kl. VIa.
Problem terroryzmu we wspó³czesnym wiecie jest bardzo
ogromny i nale¿y m³odym ludziom
uwiadamiaæ zagro¿enie jakie on
ze sob¹ niesie. Zatem realizacja takiego zadania jest szczególnie
wa¿na i po¿yteczna, a nam to na
pewno siê uda³o.
Beata Madej
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Sowieckie Piek³o
1939  1956
(DRAWSKO POM.)
Sowieckie Piek³o 1939 
1956  to tytu³ wystawy, któr¹ zorganizowa³ Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w
Poznaniu. Otwarcie wystawy
nast¹pi 31 stycznia 2005 roku
o godzinie 17.00 w siedzibie
Ko³a Przyjació³ Pomorza i Stowarzyszenia
Mniejszoci
Niemieckiej przy ul. Bocznej 1
w Drawsku Pomorskim. Wystawa dostêpna bêdzie dla
zwiedzaj¹cych od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00
do 16.00, w soboty od 10.00
do 14.00. Telefon kontaktowy
w Drawsku  (094) 363 20 31.
Wystawa Sowieckie piek³o 1939-1956 stanowi
zwieñczenie
dwuletniego
projektu edukacyjnego Oddzia³owego Biura Edukacji
Publicznej IPN w Poznaniu,
powiêconego tematyce sybirackiej. Dotyczy jednej z
wielu bia³ych plam naszych
najnowszych dziejów - tragedii Polaków, którzy znaleli siê
pod okupacj¹ sowieck¹ w
1939 r. Przedstawia losy setek
tysiêcy obywateli wiêzionych, deportowanych i zamordowanych przez machinê
systemu komunistycznego.
Sowieckie zbrodnie to temat nies³ychanie trudny dla
naukowców. Trudny, poniewa¿ opracowania na temat
sowieckiej okupacji czy
zbrodni pope³nianych przeciwko Polakom najpierw ukazywa³y siê tylko na emigracji.
Po 1976 roku zaczê³y siê pojawiaæ pierwsze pozycje w Polsce, ale oczywicie tylko w
drugim obiegu. Badacze z powodu braku dostêpu do archiwów ZSRR nie dysponowali
wystarczaj¹cym materia³em
ród³owym. Dopiero przemiany polityczne w Europie pod
koniec lat 80-tych XX wieku
umo¿liwi³y historykom rozpoczêcie badañ i weryfikacjê dotychczasowych ustaleñ.
Szacuje siê, ¿e jeszcze
przed wybuchem II wojny
wiatowej represje objê³y 250
 300 tysiêcy Polaków mieszkaj¹cych na terenie Zwi¹zku
Radzieckiego. Polaków deportowano do zachodnich
obwodów Ukrainy, wywo¿ono w g³¹b ZSRR, wreszcie
rozstrzeliwano.
Okres II wojny wiatowej
okaza³ siê byæ najdotkliwszym dla Polaków. Ju¿ w 1939
roku polskie kresy po³udniowo  wschodnie przy³¹czone

zostaj¹ do ZSRR. Wszyscy
zamieszkuj¹cy na tym terenie
uznani zostaj¹ za obywateli
sowieckich. Nastêpuje konfiskata ziem, nacjonalizacja
banków, wielkiego przemys³u
i parcelacja maj¹tków. W
szko³ach wprowadzony zostaje sowiecki program nauczania, a oficjalnymi jêzykami zostaj¹ ukraiñski i bia³oruski, wkrótce potem rosyjski.
W marcu 1940 roku na
wniosek Berii Biuro Polityczne KC WKP(b) podjê³o decyzjê o zamordowaniu 14 736
polskich jeñców z obozów w
Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie. Z tej liczby
prze¿y³o tylko 395 osób. Dzisiaj szacuje siê, ¿e podczas 4
masowych deportacji od lutego 1940 roku do czerwca 1941
w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego
wywieziono ³¹cznie od 309 do
327 tysiêcy obywateli polskich. Do 1944 roku nastêpne
tysi¹ce Polaków trafi³y do
wiêzieñ sowieckich pomimo
podpisania dekretu o amnestii na mocy traktatu Sikorski
 Majski.
Po ponownym wejciu
Armii Czerwonej do Polski w
1944 roku represje dotknê³y
przedstawicieli Polskiego
Pañstwa Podziemnego. Kilka
tysiêcy zosta³o zabitych,
dziesi¹tki tysiêcy ponownie
wysy³ane do GU£AG-ów.
Decyzja wielkich mocarstw o zmianie granic spowodowa³a, ¿e za tzw. lini¹ Curzona, po zakoñczeniu wojny,
pozosta³o prawie 3 miliony
Polaków. W latach 1944  1948
do kraju dotar³o ponad 1,5
miliona rodaków. Kolejna fala
repatriacji mo¿liwa by³a dopiero w 1956 roku i wtedy do
Polski przyjecha³o ponad 200
tysiêcy osób. Wielu polskich
obywateli pozosta³o jednak
na terenach ZSRR. Zarówno
oni, jak i ich dzieci mieszkaj¹
tam do dzi.
Na uwagê zas³uguje plastyczna aran¿acja wystawy 
symboliczna konstrukcja ze
starych desek, s³u¿¹ca jednoczenie jako plan dla ekspozycji fotografii, plakatów i innych rekwizytów. Dramatyczne zestawienie sowieckich
instrukcji i rzeczowych informacji z portretowymi zdjêciami przestraszonych rodzin
wzrusza nie tylko zwiedzaj¹cych wystawê Sybiraków.
opr. (m)

