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W Polsce nie powsta³a ¿adna filmowa epopeja o losach Sybiraków

Kazimierz Rynkiewicz
Ilekroæ s³ucham opowiadañ lub
czytam historie Sybiraków rodzi siê we
mnie nieodparty ¿al do wspó³czesnego
œwiata za porzucenie tego pokolenia,
które zap³aci³o niewyobra¿aln¹ dla nas
cenê za swój patriotyzm. Tak jak w przypadku historii ¿ycia rodziny pani Weroniki Johaniewicz, któr¹ opisa³a Magda-

lena Mucha. Zosta³a ona dostrze¿ona
dopiero przy okazji jej 100 lat. A przedtem? Czy ktoœ zauwa¿y³ jej historiê, na
podstawie której mo¿na by nakrêciæ
kilka dobrych filmów, gdyby komuœ siê
chcia³o? Ale nie chce. W Polsce nie powsta³a ¿adna filmowa epopeja o losach
Sybiraków. Zaledwie kilkadziesi¹t
ksi¹¿ek, w tym napisanych przez samych Sybiraków, w œmiesznie niskich
nak³adach, a wiêc nie istniej¹cych w
œwiadomoœci spo³ecznej.
Wchodz¹c do Unii Europejskiej
moglibyœmy wnieœæ ich doœwiadczenie
jako polskie doœwiadczenie historyczne niespotykane w dziejach Europy.
Doœwiadczenie systemu, który chcia³
cz³owiekowi zrobiæ dobrze, wyzwoliæ
go ze starych schematów, a upodli³ do
granic mo¿liwoœci. To krzyk przeciwko

utopiom, jakie wykwit³y w XX wieku.
To krzyk przeciwko pozbawianiu narodów prawa do samostanowienia. Krzyk
st³umiony... Tak mocno, ¿e nawet dzisiaj nies³yszany. Dlatego nie ma filmów,
nie ma ksi¹¿ek... Wydaje siê, ¿e to doœwiadczenie naszych rodziców, babæ i
dziadków, zosta³o utracone. Nawet nie
pytamy - jakie by³o, co ze sob¹ nios³o,
jak¹ naukê z tego doœwiadczenia mamy
wyci¹gn¹æ my i œwiat. Ale je¿eli ich doœwiadczenie nie jest nam do niczego
potrzebne, to tak, jak byœmy zanegowali w³asne ¿ycie - bo równie¿ nasze doœwiadczenia nie bêd¹ nikomu, a wiêc
naszym dziecim, potrzebne. Utraciliœmy kontrolê nad histori¹ i ci¹g³oœci¹
pokoleñ, bo przestajac byæ uczniami
poprzednich pokoleñ odmówiliœmy
sami sobie prawa bycia nauczycielami

nastêpnych. Wszystko co dziœ mo¿emy
powiedzieæ naszym nastêpcom, to uczcie siê sami, wszystkiego od pocz¹tku, bo my was niczego nauczyæ nie potrafimy. Porzucaj¹c fundament historycznych doœwiadczeñ pokoleñ straciliœmy grunt pod nogami. Ka¿dy wiêc
sam dla siebie szuka tego gruntu i wci¹¿
okazuje siê on nietrwa³y, rozpada siê.
Ten rozpad ma ju¿ wymiar europejski.
A jak nam siê ci¹gle coœ rozpada, to
przestajemy ufaæ sami sobie. I tê nieufnoœæ coraz czêœciej przekazujemy dzieciom mówi¹c - rób co chcesz, ¿ycie ciê
nauczy. Ale jedno ¿ycie jest za krótkie
na tak¹ naukê. Na staroœæ mo¿e ju¿ coœ
tam wiemy, ale kto by tam chcia³ s³uchaæ
starych ludzi... Mo¿e to jest w³aœnie ten
koniec historii, o którym trochê inaczej
pisa³ Francis Fukuyama.

Z drugiej strony

Przyciasne sukienki reform

Magdalena Mucha
Niedawno pojawi³a siê wiadomoœæ, i¿ Ministerstwo Edukacji,
wprowadzi³o zmianê dotycz¹c¹ wieku pierwszoklasistów. Przez kolejne
cztery lata, pocz¹wszy od wrzeœnia
2008 r., do I klasy maj¹ chodziæ szeœciolatkowie, ale tylko ci, których rodzice zdecyduj¹ siê na ten krok. Po
tym terminie wszystkie dzieci w wieku szeœciu lat maj¹ obowi¹zek rozpocz¹æ naukê szkoln¹. Ku mojemu zdumieniu, w komentarzach pod tekstem
w Internecie, wiêkszoœæ by³a przeciw.
Rodzice argumentowali tê decyzjê
tym, i¿ zabiera siê dzieciom dzieciñstwo, nauczyciele, ¿e klasy s¹ prze³adowane i nie ma podrêczników dla
szeœciolatków, pracownicy opieki
spo³ecznej alarmowali, ¿e o rok wczeœniej rzesza bezrobotnych zaleje kraj,
a ekonomiœci – ¿e to sposób pañstwa
na to, by rok krócej wyp³acaæ rodzinne. Nie zabrak³o i nauczycielki namawiaj¹cej do… strajku. Ogólne przera¿enie i panika.
Nasze Ministerstwo ju¿ nie raz
wprowadza³o reformy w oœwiacie i,
jak wykazuj¹ badania, poziom wiedzy, ba! umiejêtnoœæ czytania jest coraz ni¿sza. Najpierw gimnazja, w których wiêkszoœæ uczniów przechodzi
dwa bunty zwi¹zane raz to z wyjœciem
z okresu dzieciñstwa, dwa - wchodzeniem w doros³oœæ. Druga reforma, na
szczêœcie krótkotrwa³a, to pomys³
Romana Giertycha i jego matury. Teraz szeœciolatkowie. Jak dla mnie osobiœcie – doœæ trafny pod wzglêdem
percepcji u szeœciolatka. I tylko tyle.

Reformy w naszym szkolnictwie wygl¹daj¹ jak szycie sukienki, rozpoczynaj¹c j¹ od przyszywania guzików,
nastêpnie w tym miejscu zrobieniu
dziurek – a na koniec wykroju i uszycia ca³oœci.
Nie jest nowoœci¹, ¿e w badaniach
przeprowadzonych przez organizacjê
PISA (Miêdzynarodowego Programu
Oceny Umiejêtnoœci Uczniów) i
OECD (Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju) blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta.
Mniej wiêcej tyle samo nie czyta w
ogóle ksi¹¿ek. Kolejne 30% rozumie,
ale w niewielkim stopniu. Co dziesi¹ty absolwent polskiej podstawówki
nie potrafi czytaæ. Nie jest te¿ nowoœci¹, ¿e analfabetów funkcjonalnych
nie brakuje równie¿ wœród ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem. Przera¿aj¹ce
jest natomiast to, ¿e stan ten wci¹¿ siê
pog³êbia. Bojê siê, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci, nasi ustawodawcy nie
bêd¹ rozumieæ ustaw, które sami bêd¹
przygotowywaæ. Choæ w³aœciwie, patrz¹c na sposób podejœcia do zagadnienia reform w szkolnictwie, to nie
wiem czy w ogóle rozumiej¹ o czym
mówi¹. Rozumiem, ¿e ciemnym narodem ³atwiej siê kieruje. Ale powiedzenie to staje siê prawdziwe, gdy elity s¹
wykszta³cone. Trudno tak powiedzieæ
o naszych, skoro co szósty magister, to
analfabeta funkcjonalny. A ile¿ pos³ów robi maturê dopiero zasiadaj¹c
na ³awie poselskiej? Ilu¿ w koñcu zna
polsk¹ ortografiê? Konkurs pokaza³,
¿e nikt, bo wprawdzie jakiœ tam klub
zdoby³ miano bezb³êdnego (pisano w
grupach z mo¿liwoœci¹ komunikacji),

ale… otrzyma³a go ta grupa, która tych
b³êdów zrobi³a najmniej!
A¿ chcia³oby siê powiedzieæ, jakie
mamy, elity taki i system edukacji.
Skostnia³y i niereformowalny, zatopiony gdzieœ w abstrakcyjnej rzeczywistoœci. Masy uczniów wkuwaj¹cych na pamiêæ wiedzê, któr¹ ³atwo
zdobyæ poprzez Internet, zamiast
uczyæ siê umiejêtnoœci poruszania w
œwiecie wiedzy. Po co ¿onglowaæ wiadomoœciami, skoro nie potrafi siê z
nich skorzystaæ?
Nie tylko nie czytamy ksi¹¿ek, ale
i prasy. W porównaniu z innymi pañstwami znowu wypadamy tragicznie.
Jesteœmy na jednym z ostatnich miejsc
pod tym wzglêdem. I gdy w Polsce co
druga osoba siêga po gazetê, u naszych
s¹siadów z zachodu i po³udnia – niemal ka¿dy doros³y osobnik w ten sposób zaczyna dzieñ. Ale czego nam nie
brakuje – dysput pod sklepem, w barze i na imieninach cioci – o polityce.
Johann Wolfgang von Goethe jest autorem s³ów: „Czego cz³owiek nie rozumie, tym nie w³ada”. Oficjalnie
analfabetów od 1953 w Polsce nie ma,
bo… rz¹d tak og³osi³. Nieoficjalnie zaœ
nie potrafimy w³adaæ w³asnym jêzykiem. Tragedia zaczyna siê u nastolatków. Nie ma ju¿ jêzyka polskiego, ale
„polskawy”, albo ponglish. Nagminnie
stosowane s³owa typu: “koffam”, “poklikash?”, “nOOb”, ”boshe, albo wypowiadanie zaprzeczenie „nie” jako
„nije” œwiadczy nie o ignorancji dla
jêzyka zarówno m³odzie¿y jak i doros³ych, ale o braku szacunku do samych
siebie, bo nawet gêsi nie kwacz¹ - a
Polacy swój jêzyk ³ajdacz¹.

Pos³anie szeœciolatka do szko³y
nie przyczyni siê do pokonania Amerykanów w liczbie Noblistów. Pisz¹c
Amerykanów – mam na myœli jeden
tylko University of Chicago, który
wyda³ wiêcej Noblistów, ni¿ ca³y nasz
kraj.
Ale analfabetyzm, to nie tylko nieumiejêtnoœæ czytania, to równie¿ nieumiejêtnoœæ przekazywania w³asnych
myœli.
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M£ODZI ZWYRODNIALCY
POBILI STARUSZKA
(DOBRA) W dniu 30.12.2007 r. w
godz. 0.00 w Dobrej, przy ul. Pi³sudskiego, dwaj nieletni mieszkañcy Dobrej, lat 13 i 15, dzia³aj¹c wspólnie i w
porozumieniu z Dawidem W., lat 23,
dokonali pobicia poprzez obrzucenie
ceg³ówkami i kopanie po ciele Romana

Drodzy Mieszkañcy £obza
Od ponad 10 lat dzia³amy wspólnie
nad pojednaniem miêdzy naszymi narodami, tworz¹c bezpoœrednie przyjacielskie kontakty miêdzyludzkie. Uwidacznia siê to szczególnie w czasie
wspólnych przyjacielskich spotkañ.
Myœlê tu szczególnie o zaanga¿owaniu ma³¿eñstwa Lidii Lalak-Szawiel
i Czes³awa Szawiela, którzy zorganizowali i w dalszym ci¹gu rozbudowuj¹
Lapidarium przy cmentarzu w £obzie.
Godn¹ podkreœlenia jest równie¿ wystawa upamiêtniaj¹ca prof. Otto Puchsteina pt. „Baalbeck - Puchsteina 1905
i Szawiela 2005”.

K., lat 70. Pokrzywdzony posiada³ otarcia naskórka oraz uskar¿a³ siê na bóle w
klatce piersiowej i kolanach (w miejscach, gdzie zosta³ uderzony ceg³ami).
Nieletni sprawcy zostali zatrzymani w
policyjnej Izbie Dziecka w Szczecinie,
doros³y sprawca w PdOZ £obez.
(p)

Pragniemy równie¿ podziêkowaæ
redaktorowi naczelnemu Tygodnika
£obeskiego panu Kazimierzowi Rynkiewiczowi, który pisze o naszych spotkaniach na ³amach swojej gazety.
Nasza wieloletnia t³umaczka pani
Gabriela Rutkowska dokonywa³a t³umaczeñ i uczestniczy³a w komunikacji miêdzy nami, doceniamy jej staranie i trud.
Wszystkim wymienionym i nie
wymienionym, a bliskim nam mieszkañcom £obza ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2008 roku.
Dietel Frobel
W imieniu Zarz¹du i Cz³onków
Heimatgemeinschaft der Labeser e.v.

Wieœci spod siatki

2 ostatnie kolejki SALPS
W grudniu 2007 roku rozegraliœmy
2 ostatnie mecze rundy zasadniczej
SALPS. Tradycyjnie oba te mecze wygraliœmy g³adko 3-0, graj¹c z zespo³ami
UKS Pomorzanie i zespo³em o zdecydowanie najciekawszej nazwie w lidze
- „O co chodzi”. Tym samym rundê
zasadnicz¹ skoñczyliœmy z kompletem
zwyciêstw i bilansem setów 27-0 i jesteœmy jedyn¹ dru¿yn¹ w lidze SALPS,
która nie straci³a seta.
Od stycznia 2008 roku rozpoczynamy rundê fina³ow¹, w której rozegra siê
awans do II ligi. Zmierzymy siê w niej
z 6 najsilniejszymi zespo³ami z pozosta³ych grup 3 ligi. Bezpoœrednio do ligi
wy¿ej awansuj¹ 2 zespo³y.
Na zakoñczenie chcia³bym podziê-
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kowaæ panu Dariuszowi Rutkowskiemu
- w³aœcicielowi Cafe Duo £obez oraz
Pizzerii „Roma” za ufundowanie nam
nadruków na nowo zakupionym komplecie strojów.
£ukasz Kowalewski

Og³oszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym

na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc, balkonu po³o¿onego
w Radowie Ma³ym Nr 86/5 o pow. 67,55 mkw wraz z udzia³em 23/1000 czêœci
wspólnych w budynku mieszkalnym i dzia³ce gruntu, dla którego S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr KW 8633 stanowi¹cy w³asnoœæ
Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 25.01.2008 r.
o godz. 13.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 79.000 z³ (s³ownie siedemdziesi¹t dziewiêæ
tysiêcy).
3. Wadium w kwocie 7.900 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy dziewiêæset)
nale¿y wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka” w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127 do dnia 24.01.2008 r. do
godz. 13.00 przy czym o wp³acie decyduje data faktycznego wp³ywu w/w
kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które w
razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 14 dni od daty przetargu na konto Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt. 6 lub niestawienia
siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej i podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu 091 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Nasza polska wieœ
mia³a byæ polska
(POWIAT). Ze strony starostwa jak i poszczególnych gmin
jednym z podstawowych atutów
jest niemal dziewicze œrodowisko
i piêkne tereny wprost pod turystykê i agroturystykê. To w³aœnie
tutaj w³odarze upatruj¹ szans dla
regionu. Ale czy to s¹ tylko teoretyczne za³o¿enia, czy samorz¹dowcy mo¿e podejmuj¹ dzia³ania
w tej kwestii? Najlepiej w tym wypadku oceniæ to mog¹ osoby prowadz¹ce gospodarstwa agroturystyczne.
W Dobrkowie pañstwo Anna i
Przemys³aw Borowiccy mieszkaj¹
od niedawna. Zauroczeni piêknymi
terenami nie wiedzieli, jak trudno
bêdzie im rozwin¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹ Wprawdzie
mieszkaj¹ w gminie Radowo Ma³e,
jednak pomoc otrzymuj¹ od gminy
Dobra, do której po prostu maj¹ bli¿ej.
Jak na razie nie s¹ w ¿adnym, stowarzyszeniu, bo jak wyjaœnia pani
Ania, ma to sens wówczas, gdy w
danej miejscowoœci, b¹dŸ najbli¿szej okolicy, jest kilka gospodarstw,
a w ca³ej gminie osób prowadz¹cych
wypoczynek na wsi jest zaledwie 4.
- Urz¹d w Radowie Ma³ym nie jest
zainteresowany promowaniem gospodarstw agroturystycznych. Zainteresowa³a siê nami gmina Dobra i
to ona zamieœci³a nasz¹ ofertê w Internecie. W tamtej gminie te¿
uczestniczyliœmy w Jarmarku Doberskim. Gmina wysz³a z inicjatyw¹
abyœmy przekazali swoj¹ ofertê
wraz ze zdjêciami na organizowan¹
przez powiat prezentacjê w Poznaniu. W³adze gminy Dobrej s¹ bardzo
REKLAMA

zainteresowane promocj¹ i pomoc¹.
Mo¿e dlatego, ¿e nie ma tam ¿adnego gospodarstwa agroturystycznego.
- Zainteresowanie jest na tyle
du¿e, ¿e pani burmistrz sama zaproponowa³a wymianê m³odzie¿y z
Niemiec i umieszczenie jej w naszym gospodarstwie. Dopiero zaczynamy swoj¹
dzia³alnoœæ, ale
jest wiele rzeczy,
których oczekiwalibyœmy
od
w³adz
gminy.
Mieszkamy nad
piêknym jeziorem
Okrzeja, do którego nie ma w³aœciwie dostêpu. Gmina w ogóle nie jest
zainteresowana, aby w czymkolwiek nam pomóc. To co w œrodku, to
ok, ale nie mo¿emy rozbiæ wiele rzeczy nale¿¹cych do gminy. Bardzo
byœmy chcieli pomocy, ale nikt nie
jest zainteresowany. - mówi.
Zdaniem Anny Borowickiej brakuje wytyczonych œcie¿ek zarówno
spacerowych jak i rowerowych czy
szlaków konnych. Drogi œródpolne
s¹ zawalone kamieniami, a w lasach
s¹ dzikie wysypiska œmieci. Aby
otoczenie wygl¹da³o w miarê
schludnie, ma³¿eñstwo prowadz¹ce
agroturystykê w tej wsi samo wybiera siê na spacery i zbiera odpadki do
reklamówek.
- Czasami odnoszê wra¿enie, ¿e
w³adze gminy interesuje tylko to, co
wokó³ Radowa. Sam sposób rejestracji gospodarstwa w gminie by³
bardzo dziwny. Najpierw nie by³o
pani za to odpowiedzialnej, a potem
gdy ju¿ siê zjawi³a, to zapisa³a imiê
i nazwisko oraz adres w zeszycie.
Nawet nie spyta³a siê o to, co oferujemy i jakie mamy za³o¿enia. Nic.
¯adnego zainteresowania. Gdyby
ktoœ siê spyta³ o gospodarstwo, to
wiedzieliby ¿e jest, ale nie wiedzieliby co w nim mamy. Jest to w ogóle
doœæ trudny teren ze strony w³adz.
Marzy mi siê jakieœ stowarzyszenie
wsi, aby mo¿na by³o fundusze unijne pozyskaæ. Samemu jest to niemo¿liwe - ocenia p. Anna.
Spor¹ bol¹czka dla osób prowadz¹cych agroturystykê, maj¹c¹ w
swojej ofercie jazdê konn¹, jest brak
du¿ego oœrodka jeŸdzieckiego, który reklamowa³by powiat ³obeski.
Gdyby znalaz³ siê ktoœ sensowny,
kto kupi³by Œwiêtoborzec i stworzy³
oœrodek jeŸdziecki, wszystkie stajenki w okolicy zyska³yby na tym.
Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ

agroturystyczn¹ zawsze mog¹ liczyæ na szkolenia w oœrodku w
Barzkowicach, z czego chêtnie korzystaj¹, uzyskuj¹c nie tylko konieczna wiedzê, ale i certyfikaty.
Poza Barzkowicami w³aœciwie nikt
nie
organizuje
¿adnych szkoleñ.
O kursach dotycz¹cych upiêkszania domów i
posesji, w tym np.
wyplatania z wikliny, nic nie s³ychaæ. Owszem, s¹
kursy organizowane w ramach
Kó³ Gospodyñ
Wiejskich i wprawdzie ka¿dy mo¿e
w nich uczestniczyæ, jednak nie ma
kursów ukierunkowanych tylko pod
gospodarstwa.
W Prusinowie Teresa Turkowska prowadz¹ca dzia³alnoœæ w tej
miejscowoœci, ma za sob¹ szkolenia
zarówno w Polsce jak i zagranic¹,
które wzbogaci³y j¹ o certyfikaty. Na
szkoleniu w Niemczech widzia³a w
jaki sposób prowadzona jest dzia³alnoœæ agroturystyczna. Po powrocie
ze szkolenia postanowi³a wiele z zaobserwowanych rzeczy wprowadziæ
do siebie. Równoczeœnie we w³asnym zakresie pañstwo Turkowscy
oczyszczaj¹ drogê, któr¹ chc¹ wykorzystaæ do celów spacerowych, a w
zimie na tor saneczkowy.
- Wymagania goœci wci¹¿ rosn¹.
Musimy dopasowaæ siê do norm europejskich. Nasza polska wieœ mia³a byæ polsk¹ wsi¹, ale moda na
wygl¹d agroturystyki przychodzi z
zachodu. Ludzie przyje¿d¿aj¹ na
wieœ niby po to, aby tanio wypocz¹æ,
ale poszukuj¹ standardu hoteli piêciogwiazdkowych – mówi Teresa
Turkowska. Pañstwo Turkowscy
promuj¹ siê na w³asnej stronie Internetowej, starostwa powiatowego
oraz gminy £obez, byli równie¿ ujêci w folderach, jednak - jak twierdzi
pani Teresa - o promocji powiatu w
Poznaniu nie byli powiadomieni.
W zwi¹zku z rozwojem turystyki i agroturystyki starostwo planuje w styczniu spotkanie ze
wszystkimi osobami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ agroturystyczn¹
oraz osobami pragn¹cymi tak¹
dzia³alnoœæ prowadziæ. W spotkaniu maj¹ uczestniczyæ przedstawiciele urzêdu skarbowego i stacji
sanepidu, którzy poinformuj¹ o
wymaganiach, jakie nale¿y spe³niaæ przy prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych. MM
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D³ugo œni³ mi siê Irtysz
O 100 latach trudnego ¿ycia pani Weroniki Johaniewicz opowiada jej córka Józefa.
Weronika Johaniewicz pod
koniec ub. roku ukoñczy³a
100 lat. Prze¿y³a dwie
wojny i zes³anie w dalekim
kraju Kirgizów. Wojna
zabra³a jej mê¿a, a jej
córkom – ojca, choæ ten
umar³ d³ugo po zakoñczeniu
dzia³añ.
Pani¹ Weronikê, jak twierdzi,
nic nie boli, mimo tak szacownego
wieku. Czy to kwestia genów, czy
te¿ zahartowania organizmu, trudno zgadn¹æ. Mo¿e wp³yw zdrowej
diety – przedwojennego jedzenia
nie ska¿onego chemi¹, choæ w³aœnie tego jedzenia najbardziej brakowa³o na zes³aniu.
Pani Weronika Johaniewicz
urodzi³a siê w 1907 roku w Jackowiczach pomiêdzy Star¹ a Now¹
Wileñk¹. Wybuch II wojny spowodowa³, ¿e jej pe³en patriotyzmu
m¹¿ wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Nied³ugo po jego powrocie do drzwi zapuka³o NKWD. W
nagrodê za patriotyzm wywieŸli go
w g³¹b Rosji. Trafi³ do obozu pracy
w Karagandzie, staj¹c siê jednym z
wielu wiêŸniów sowieckich, wykorzystywanych jako darmowa
si³a robocza w tamtejszych kopalniach. Kilka miesiêcy póŸniej do
domu Johaniewiczów ponownie
zapuka³o NKWD. By³a czwarta
rano, gdy wpadli i kazali siê ubieraæ. Pani Weronika mia³a chwilê na
spakowanie niewielkiego baga¿u.
Ona te¿, jako ¿ona patrioty, by³a
wrogiem Sowietów. W kwietniu
1940 roku opuszcza³a swój dom,
trzymaj¹c za jedn¹ rêkê swoj¹ siedmioletni¹ córkê, w drugiej baga¿. Z
drug¹ córk¹ by³a wówczas w szóstym miesi¹cu ci¹¿y.
Po d³ugiej podró¿y, gdzieœ w
g³¹b Rosji, po kilku tygodniach,
zosta³y wyrzucone z bydlêcych
wagonów. Jak okiem siêgn¹æ rozci¹ga³ siê step, a Polakom a¿ przez
dwa lata, do czasu porozumienia
Sikorskiego ze Stalinem, nie wolno by³o pracowaæ. Mieli ¿yæ na
zasadzie – „jak sobie radê dacie, to
prze¿yjecie”. Nie mieli te¿ ¿adnych praw, co oznacza³o, ¿e mo¿na
ich by³o mordowaæ, biæ i okradaæ i
nikt za nimi siê nie wstawi³. W³aœciwie trudno by³o okradaæ, skoro
baga¿e mog³y byæ skromne, a zes³añcy pakuj¹c siê, nie wiedzieli
dok¹d i na jak d³ugo jad¹. Jednak to

w³aœnie ubrania pozwala³y prze¿yæ
samotnej matce z dwoma ma³ymi
córkami. Ubrania bowiem by³y jedynym cennym towarem, który zamieniali na ¿ywnoœæ. Te jednak
szybko siê skoñczy³y, wiêc pani
Weronika w poszukiwaniu jedzenia przemierza³a rozleg³y step, czasami kilkadziesi¹t kilometrów
dziennie, by przynieœæ dwa ziemniaki…
- D³ugo œni³ mi siê Irtysz. Nawet
jeszcze wtedy, gdy by³am ju¿ doros³a – wspomina córka pani Weroniki – Józefa. Ta
dzika jeszcze
rzeka, z falami
bij¹cymi o brzeg
z wirami, wylewaj¹ca podczas
wiosennych roztopów i drugi raz
– podczas topnienia lodowców w górach,
by³a jak ¿ycie na
stepie – groŸna i nieprzewidywalna. £agodnoœæ i dostojeñstwo Irtysz uzyskiwa³ dopiero na nizinie,
jakby szykuj¹c siê do po³¹czenia z
Obem. Dzieckiem jeszcze wówczas bêd¹ca Józefa, chodzi³a do
nurtu rzeki po wodê.
– Tak zarabia³am. – dodaje. – W
nosid³ach nosi³am j¹ do osady Kirgizów. Ten na wpó³dziki jeszcze
lud, na si³ê osadzony przez Stalina
w jednym miejscu, trzyma³ siê
osobno i nie chcia³ utrzymywaæ
kontaktów z nami. Dwa kilometry
nios³am tê wodê. Wylewa³a mi siê,
czasami donosi³am tam tylko po
po³owie wiaderek, ale zawsze dosta³am od Kirgizek coœ do jedzenia.
Najczêœciej by³ to ser. Kirgizki wyciska³y go w d³oniach i suszy³y na
s³oñcu. Za przyniesion¹ wodê dostawa³am po dwa-trzy takie serki wspomina.
Gdy ju¿ Polakom by³o wolno
pracowaæ, pani Weronika trafi³a do
garbarni, a pani Józefa opiekowa³a
siê m³odsz¹ siostr¹.
- Zawsze by³yœmy g³odne wspomina pani Józefa. - Ci, co pracowali w ko³chozie mogli jakoœ
wykombinowaæ jedzenie. Nie
wiem jak to prze¿y³yœmy. By³ tam
taki silos na zbo¿e dla wojska. Nasi
wyciêli w nim dziurê i krad³o siê to
zbo¿e. Trudno by³o siê tam dostaæ,
wiêc najczêœciej posy³ane by³y
dzieci. Strasznie siê ba³am. Trzeba
by³o siê wœlizn¹æ pod silos stoj¹cy
na nó¿kach, odetkaæ dziurê i szyb-

ko nabraæ trochê zbo¿a. Co by siê
sta³o, gdyby Rosjanie z³apali? Oni
nie patrzyli czy to dziecko, czy doros³y – wiêzienie by³o dla wszystkich. Ale trzeba by³o sobie jakoœ
radziæ. Potem chodzi³am w step, na
nizinach rós³ dziki szczypior, zbiera³am go i sprzedawa³am pod kinem. Cieszy³am siê potem, ¿e zarobi³am na chleb… Lato na stepie
jest krótkie i upalne. Dochodzi nawet do 40 stopni. Zimy d³ugie i
mroŸne, zaczyna³y siê ju¿ we wrzeœniu. Irtysz wtedy pokrywa³ siê
grubym lodem na
oko³o pó³ roku.
Zim¹ wia³ zabójczo mroŸny wiatr
ze œniegiem zwany
buranem. Wtedy
lepiej by³o nie wychodziæ z drewnianej chatki, bo temperatura spada³a
nawet do minus 50
stopni. Wówczas
skroba³o siê szron ze œcian, aby po
stopieniu mieæ wodê. Czasami wystarczy³a jedna noc, ¿eby ma³e
chatki przykry³ œnieg. Na szczêœcie
s¹siedzi pomagali sobie nawzajem
i odkopywali domki. - opisuje.
Pani Weronika zosta³a zes³ana
w miejsce, do którego wczeœniej
trafiali polscy powstañcy. W latach
czterdziestych XX wieku, byli to
ju¿ zruszczeni potomkowie najwiêkszych patriotów polskich. Oni
jednak pomagali nowym zes³añcom przetrwaæ najtrudniejsze
chwile.
Doroœli spotykali siê wieczorami w domach i cichutko, tak aby
dzieci nie s³ysza³y, podawano sobie informacje. Tak samo modlono
siê w dzieñ Wigilii. Pod koniec te¿
zaczê³y przychodziæ paczki z Ameryki, ale nie ka¿dy mia³ szczêœcie z
nich skorzystaæ.
– Pamiêtam - wspomina dalej
pani Józefa – ¿e gdy posz³am po
dary, mama przecie¿ pracowa³a,
spytano siê mnie ile nas jest. Powiedzia³am, ¿e trzy, dosta³yœmy
trzy ³y¿ki kakao…
Wtedy zaczêto wzywaæ Polaków, by przyjêli obywatelstwo rosyjskie. Pani Weronika by³a przytrzymywana dwie doby. Mimo, ¿e
w domu zosta³y dwie ma³e córki –
nie zgodzi³a siê wyrzec polskoœci.
Ci, co przyjêli p³akali, gdy 6 maja
1946 roku zes³añcy wracali do Polski. Ale do jakiej Polski? Poci¹g
kierowa³ siê na Ziemie Odzyskane.

– Prawie miesi¹c jecha³yœmy.
Wtedy ju¿ w innych warunkach. Na
Syberiê jechaliœmy w strasznej ciasnocie, z powrotem drzwi poci¹gu
by³y otwarte i mogliœmy ogl¹daæ
wolno przesuwaj¹cy siê teren. Na
stacjach mija³y siê poci¹gi i gdy my
wracaliœmy, na Syberiê wywo¿ono
AK-owców. My, dzieci, podawa³yœmy chleb. Pamiêtam ich p³acz.
Doros³ych rozstrzelano by za to –
mówi.
Pani Józefa widzia³a te¿ za³adowane poci¹gi rosyjskimi ¿o³nierzami. Wracali do domów. One trafi³y do Karwowa. Tam pani Weronika pracowa³a w PGR.
- Ci, co przyje¿d¿ali pe³nymi rodzinami lepiej uk³adali sobie ¿ycie.
Mê¿owie starali siê o domy, pracê.
Mama by³a zagubiona, z nami dwiema. – opowiada pani Józefa.
Po kilku latach przeprowadzi³y
siê do £obza i mieszkaj¹ tu do dziœ.
M¹¿ pani Weroniki odnalaz³ je dopiero pod koniec lat 50. Wówczas
mieszka³ ju¿ w Ameryce. Mia³ za
sob¹ kampaniê pod dowództwem
Andersa, przeszed³ Monte Casino,
walczy³ w Anglii, by na koniec osi¹œæ
w Chicago. W ramach ³¹czenia rodzin chcia³, by ¿ona wraz z córkami
przyjecha³y do Ameryki. Ba³ siê powrotu do komunistycznej Polski.
Pani Weronika nie zgodzi³a siê.
– Ojciec mia³ 80 proc. utraty
zdrowia. Nigdy siê z nim nie spotka³am po wojnie. Widzia³am go
tylko na zdjêciach, by³ bardzo
zniszczony. Zmar³ w Ameryce z
dala od Ojczyzny, za któr¹ odda³
¿ycie i utraci³ rodzinê. - mówi.
Pani Weronika pozostawiona
sobie, bez oparcia w mê¿u u boku,
potrafi³a prze¿yæ Syberiê i wychowaæ córki. Patrz¹c na tê drobn¹ kobietê, a¿ trudno uwierzyæ jak
ogromna si³a musia³ w niej drzemaæ. Przecie¿ wielu w tym odleg³ym stepie zmar³o z g³odu i wycieñczenia. Teraz mo¿e spaæ spokojnie, ma wszak kochaj¹ce córki,
które opiekuj¹ siê i dbaj¹ o swoj¹
mamê.
Nikt bohaterom dnia codziennego nie stawia pomników. Nie
wychwala heroizmu jakim by³o
przetrwanie kolejnego dnia. Tylko
z okazji niecodziennej rocznicy
urodzin, nagle zauwa¿a siê, ¿e
przecie¿ osoba ta prze¿y³a w swoim ¿yciu dwie najstraszniejsze
wojny w historii œwiata i kator¿nicze zes³anie do dalekiego kraju.
Magdalena Mucha
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ROZMOWA ZE STAROST¥ POWIATU
£OBESKIEGO ANTONIM GUTKOWSKIM
Panie Starosto, miniony rok to
zarazem pierwszy rok obecnej kadencji i Pana pracy na tym stanowisku, a zatem jest to dobry moment na pierwsze podsumowania
oraz okreœlanie zamierzeñ na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Jak wiêc Pan
ocenia rok 2007 z punktu widzenia starosty powiatu ³obeskiego?
Po pierwsze, chcê powiedzieæ,
¿e pozytywnie oceniaj¹c dokonania
poprzedników kontynuowaliœmy
przedsiêwziêcia przez nich rozpoczête lub przygotowane, ale te¿ podjêliœmy nowe decyzje, ca³kowicie
na w³asny rachunek.

ubieg³ym roku realizowaliœmy na
drogach jedynie bie¿¹ce utrzymanie
i remonty wydaj¹c na ten cel 1,9 mln
z³ (wobec kwoty 1,6 mln z³ w roku
2006). W tym roku przewidujemy
ostateczn¹ kwotê na poziomie ok. 2
mln z³. Natomiast kontynuacja
wczeœniej rozpoczêtej inwestycji na
drodze Resko - Wêgorzyno bêdzie
mo¿liwa dopiero po uzyskaniu dotacji z Regionalnego Programu

koœci ponad 340 tys. z³. Liczymy, ¿e
w tym przypadku uda nam siê uzyskaæ wnioskowan¹ dotacjê. Mamy
te¿ inne pomys³y, ale dziœ jest jeszcze zbyt ma³o konkretów, by o nich
mówiæ.
W RPO przewidziane s¹ te¿
inne mo¿liwoœci finansowego
wsparcia dla samorz¹dów, na
przyk³ad w programie Kapita³
Ludzki.

Rozumiem, ¿e mówi¹c o
przedsiêwziêciach ma Pan na
myœli inwestycje?
Tak.
Co wiêc w tej mierze uda³o siê
zrobiæ w ubieg³ym roku?
Pierwsza i najwa¿niejsza inwestycja ubieg³ego roku to oczywiœcie
rozbudowa Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku. Koñczymy j¹ wiosn¹
tego roku, a koszt jej wykonania
wynosi 3,3 mln z³, w tym œrodki w³asne to 1,6 mln, i 1,7 mln z³ dotacji
pozyskanych z zewnêtrznych Ÿróde³
finansowania. Zadanie to chcemy
rozszerzyæ jeszcze o urz¹dzenie
warsztatów terapii zajêciowej, o ile
uda nam siê uzyskaæ dotacjê z
PFRON. W listopadzie z³o¿yliœmy
w Urzêdzie Marsza³kowskim stosowny wniosek na 1,1 mln z³. Druga
du¿a inwestycja, któr¹ rozpoczêliœmy u schy³ku lata 2007, to budowa
Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w
£obzie. Zadanie to realizujemy ze
œrodków Powiatowego i Krajowego
Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjno - Kartograficznym. Ponadto wykonaliœmy szereg drobniejszych inwestycji i remontów w
£obzie, Resku, Dobrej i Radowie
Ma³ym.
No w³aœnie. W powszechnym
odbiorze powiat to drogi, a drogi
z kolei to ponoæ wielkie pieni¹dze
z Unii Europejskiej. Co w tym zakresie uda³o siê zrobiæ i co planuje
siê na najbli¿szy okres.
To prawda. Tak niewielki powiat
jak nasz ma ich prawie 400 km.
Po³owê z nich, to jest tych, które w
¿adnym razie nie spe³niaj¹ kryterium drogi powiatowej, próbowaliœmy przekazaæ gminom. Niestety
nie uda³o nam siê osi¹gn¹æ wiêkszego sukcesu w tym zamierzeniu. W

dostosowania siê do pojawiaj¹cych
siê mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy, a nie d¹¿eniem do zaspokajania
rzeczywiœcie najwa¿niejszych potrzeb spo³ecznych, takich jak budowa dróg, powszechny dostêp do
edukacji czy opieki zdrowotnej.
Marsza³ek zg³osi³ do spo³ecznej konsultacji Szczegó³owy Opis
Priorytetów Programu Kapita³
Ludzki. Opinie w tej sprawie
mo¿na sk³adaæ do 15 stycznia.
Mo¿e Starostwo Powiatowe zaproponuje Marsza³kowi stosowne zmiany w zapisach?
Tak te¿ uczyniliœmy, ale mo¿liwoœci te s¹ bardzo ograniczone.
Zasadnicze i niewzruszalne decyzje
ju¿ zapad³y, a prowadzone konsultacje nie maj¹ ju¿ wielkiego znaczenia, na przyk³ad nie ma ju¿ mo¿liwoœci zwiêkszenia œrodków na drogi.
Mo¿na wiêc ju¿ dziœ powiedzieæ, i¿ z szumnych zapowiedzi
bêd¹ raczej przys³owiowe nici.
Te¿ tak myœlê, lecz nie za³amujemy r¹k. Realizujemy zadania powiatowe poszukuj¹c Ÿróde³ finansowania poza funduszami UE. Jak
dot¹d jakoœ nam idzie.

Operacyjnego (RPO), ale jak dot¹d
Marsza³ek nie og³osi³ jeszcze terminu naboru wniosków. Zreszt¹ do
tego Programu podchodzimy z bardzo du¿¹ rezerw¹, bowiem wedle
pojawiaj¹cych siê zapowiedzi, z
53,5 mln euro przewidzianych na
drogi, wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego
otrzymaj¹ ok. 9 mln euro (tj. ok. 40
mln z³). Pozosta³a kwota przeznaczona jest dla Stargardu i Szczecina. Ponadto Marsza³ek zamierza
dofinansowaæ jedynie 50 procent
wartoœci inwestycji, co w przypadku drogi Resko - Wêgorzyno stawia
na nas wymóg wysup³ania z powiatowej kasy ok. 4-5 mln z³ udzia³u
w³asnego. Oczywiœcie o ile nasz
wniosek uzyska akceptacjê Marsza³ka.
To niezbyt pocieszaj¹ca informacja…
Nie rozpaczamy i robimy swoje.
W ubieg³ym roku przygotowaliœmy
dokumentacjê i z³o¿yliœmy wniosek
na drogê z Reska do £abunia Ma³ego. Na tê inwestycjê musimy wydaæ
ponad 500 tys. z³ z bud¿etu powiatu,
przy dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w wyso-

Pani Redaktor, w RPO rzeczywiœcie jest wiele tzw. priorytetów,
ale có¿ z tego, skoro one ewidentnie
rozmijaj¹ siê z rzeczywistymi potrzebami Polaków. Dobrym przyk³adem ra¿¹cych dysproporcji w
podziale œrodków jest w³aœnie plan
wydatków na drogi powiatowe
(przypomnê: 9 mln euro) i plan
wydatków na oœ priorytetow¹: spo³eczeñstwo informacyjne – 40 mln
euro. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e Polakom
bardziej doskwiera brak internetu
ni¿ dobrych dróg.
Skoro nie ma pieniêdzy na drogi, to sk³adajmy wnioski na internet we wsiach powiatu ³obeskiego…
Tak¹ w³aœnie inicjatywê zarz¹d
powiatu podj¹³. Zorganizowaliœmy
wszystkie gminy powiatu do z³o¿enia wspólnego wniosku do tego w³aœnie programu, ale wygl¹da na to, ¿e
warunki korzystania z pieniêdzy tej
osi czyni¹ nasz¹ inicjatywê bezsensown¹. Wspomniane wy¿ej 40 mln
euro podzielono na trzy osobne
dzia³ania, które jedynie wszystkie
razem daj¹ nam szansê realizacji
naszego projektu. Nasza inicjatywa
w tym zakresie jest jedynie prób¹

Na wstêpie naszej rozmowy powiedzia³ Pan, ¿e prócz kontynuacji
zainicjowaliœcie te¿ w³asne dzia³ania. Czy móg³by Pan Starosta bli¿ej sprecyzowaæ co mia³ na myœli?
Przede wszystkim w istotnym
stopniu optymalizujemy wydatki,
by mieæ pieni¹dze na udzia³ w³asny
w realizacji projektowanych zadañ.
Poœwiêcamy wiele czasu i pracy, by
powiat sta³ siê rzeczywistym partnerem gmin w realizacji zadañ s³u¿¹cych naszym mieszkañcom. O spo³eczeñstwie informacyjnym ju¿
mówi³em. W koñcowej fazie jest
tworzenie wspólnej strony internetowej, któr¹ chcemy wype³niaæ informacjami bêd¹cymi dobr¹ promocj¹ powiatu. Chcemy w tym
wzglêdzie byæ partnerem szczególnie pomocnym gminom. Dlatego te¿
przeorganizowaliœmy wydzia³ promocji starostwa, który jest g³ównym
oragnizatorem dzia³añ promocyjnych, takich jak £obeska Baba
Wielkanocna (impreza promuj¹ca
nie tylko wielkanocne tradycje, ale
te¿ i rêkodzie³o), czy udzia³ naszego
powiatu w organizowanych przez
Marsza³ka „Dniach Województwa
Zachodniopomorskiego”, które w
ubieg³ym roku odby³y siê w Poznaniu. Warto dodaæ, ¿e wydzia³ ten jest
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nie tylko organizatorem, ale te¿ i beneficjentem odnoszonych z tego tytu³u sukcesów.
No w³aœnie, poruszy³ Pan ciekawy w¹tek. Promujecie siê pod
has³em „Powiat naturalnie”, czy¿
nie warto w tym zakresie podkreœliæ walory agroturystyczne naszego obszaru.
Ale¿ to robimy. Na 18 stycznia
zapraszamy do starostwa w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych
oraz zainteresowanych podjêciem
takiej dzia³alnoœci. Spotkanie to ma
s³u¿yæ wymianie doœwiadczeñ oraz
wypracowaniu sposobu promowania naszych gospodarstw. W spotkaniu wezm¹ te¿ udzia³ inspektorzy z
Sanepidu i Urzêdu Skarbowego,
którzy przedstawi¹ warunki funkcjonowania gospodarstw w œwietle
obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, a bêd¹cych przedmiotem ich
zainteresowania.
Myœlê, ¿e to dobra inicjatywa.
Co poza tym starostwo zamierza
zrobiæ w tym roku dla rozwoju turystyki w powiecie?
Tê dziedzinê wspieraj¹ dwa zreformowane wydzia³y starostwa, a
mianowicie wspomniany wy¿ej
wydzia³ promocji oraz wydzia³
spraw spo³ecznych, który w ramach
posiadanych œrodków bêdzie
wspiera³ stowarzyszenia organizuj¹ce imprezy turystyczne i rekreacyjne.
Jedn¹ z efektywnych form promocji powiatu w kraju mo¿e byæ
partnerska wspó³praca z instytucjami b¹dŸ samorz¹dami. Czy starostwo realizuje tak¹ formê?
Nie. Nie mamy tego rodzaju
umowy. Uwa¿amy, ¿e wiêksze efekty przynosi organizacja imprez o
charakterze ponad regionalnym, takich jak np. maraton rowerowy organizowany przez Romana Ciechañskiego, w zwi¹zku z czym zamierzamy go w tym dziele bardzo
mocno wspieraæ.
To jest impreza sportowo-turystyczna, jak¹ wiêc rolê widzi dla
siebie powiat na niwie sportowej?
W tej dziedzinie widzimy swoj¹
rolê podobnie, jak ma to miejsce w
przypadku promocji, chocia¿ w tym
przypadku, w wiêkszym zakresie
bêdziemy siê wcielaæ w rolê organizatora. Wielce pomocna w tym zamierzeniu jest powo³ana w ubieg³ym roku Powiatowa Rada Sportu.
W celu usprawnienia planowanych
dzia³añ w tej dziedzinie zatrudniliœmy w starostwie na pe³ny etat organizatora sportu.
No w³aœnie. Mówi Pan Starosta o bardzo bogatych zamierzeniach samorz¹du powiatowego, a

zatem nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w
urzêdzie wyraŸnie wzrasta zatrudnienie. Czy mo¿e Pan powiedzieæ jak kszta³towa³ siê stan osobowy w starostwie na dzieñ
31.12.2006, i na dzieñ 31.12.2007?
Proszê bardzo. W roku 2006
by³o to 58 osób, a w 2007 – 55 osób.
To ciekawe. Wspomnia³ Pan
wczeœniej o optymalizacji wydatków bud¿etowych. Rozumiem, ¿e
przez to pojêcie chcia³ Pan powiedzieæ o oszczêdzaniu. Czy redukcja
zatrudnienia jest t¹ optymalizacj¹.
Niech Pani Redaktor nie ¿artuje. Ten fakt, chocia¿ bardzo istotny, to ma raczej charakter symboliczny. Dla nas wa¿niejsze jest, ¿e
od 2006 roku wydatki na administracjê publiczn¹ powiatu utrzymujemy na tym samym poziomie,
tj. 3,7 mln z³. Podjêliœmy te¿
trudn¹ decyzjê likwidacji £obeskiego Centrum Turystyki, które
przynosi³o straty. Przenosimy te¿
Dom Dziecka z Zajezierza do
obiektu po £CT. Decyzja ta przyniesie nam okreœlone oszczêdnoœci, ale te¿ zdecydowanie poprawi
warunki ¿yciowe, edukacyjne i
wychowawcze wychowanków.
Jednak rzeczywiste efekty decyzji
podjêtych w minionym roku pojawi¹ siê dopiero w roku 2009.
Mówi Pan o nierosn¹cych wydatkach na administracjê publicznych. A czy starcza Panu pieniêdzy na fundusz nagrodowy?
Je¿eli tak to jak¹ kwotê przeznaczono w 2007 roku na nagrody
roczne i w jakim podziale?
Fundusz nagród w 2007 roku
wyniós³ 59 tys. z³. Dyrektorzy wydzia³ów i jednostek organizacyjnych otrzymali nagrody w wysokoœci od 1000 z³ do 2500 z³, pracownicy od 800 do 1250 z³. O nagrodach
dyrektorów decydowali starostowie, a nagrody dla pracowników
przydzielali dyrektorzy.
Jak by Pan Starosta w kilku
zdaniach okreœli³ swoje priorytety w zarz¹dzaniu powiatem?
Cele mojego zarz¹du to przede
wszystkim wzmacnianie instytucji
realizuj¹cych zadania w³asne powiatu, troska o pieni¹dze podatnika,
inwestowanie w infrastrukturê powiatu i przede wszystkim partnerska
wspó³praca z gminami w obszarach
przynosz¹cych najwiêcej po¿ytku
naszym mieszkañcom.
Dziêkujê za rozmowê.
Dziêkujê równie¿, i – korzystaj¹c z okazji – ¿yczê Pani oraz Czytelnikom i Redakcji Tygodnika
£obeskiego wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2008.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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Szeœciolatkowie do szkó³?

Szybkie decyzje
(£OBEZ). Mimo, ¿e rok
szkolny zaczyna siê we
wrzeœniu, rodzice ju¿ teraz
musz¹ zdecydowaæ, czy ich
milusiñscy rozpoczn¹ naukê
w wieku szeœciu lat.
Nowym pomys³em Ministerstwa Edukacji Narodowej jest obni¿enie wieku, w którym dziecko ma
rozpocz¹æ naukê w szkole. Aby
zmiana ta przechodzi³a jak najdelikatniej, przez najbli¿sze cztery lata,
pocz¹wszy od wrzeœnia 2008 roku,
do pierwszej klasy id¹ tylko ci szeœciolatkowie, których rodzice uwa¿aj¹ to za dobry pomys³. Po czterech
latach obowi¹zek rozpoczynania
nauki w wieku szeœciu lat bêdzie
dotyczy³ wszystkich. W zwi¹zku z
tym ju¿ teraz burmistrzowie i dyrektorzy szkó³ musz¹ siê do tego przygotowaæ. Dlatego te¿ ju¿ w najbli¿-

szym czasie w³odarze bêd¹ rozmawiaæ w tej kwestii z dyrektorami
placówek oœwiatowych. Wynika to
z faktu, i¿ do kwietnia musz¹ byæ
z³o¿one projekty organizacyjne
szkó³. Ci rodzice, którzy zdecyduj¹
siê na to, aby ich szeœcioletnie dzieci rozpoczê³y naukê w klasie I, powinni zg³osiæ to dyrektorom szkó³
do po³owy marca br.
Sam pomys³ pos³ania szeœciolatków do szkó³ samorz¹dowcy ³obescy oceniaj¹ jako dobry. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat cieszy siê tym
bardziej, bowiem decyzja rz¹du
pozwoli zachowaæ, zagro¿ony z
powodu ni¿u demograficznego, etat
na stanowisku nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Póki co, szeœciolatkowie bêd¹ uczyæ siê wed³ug
programów dla siedmiolatków, natomiast nowe podstawy programowe maj¹ byæ gotowe do 1 wrzeœnia
2009 roku.
MM

Dieta a kondycja
(POWIAT). Wraz z uchwaleniem nowych bud¿etów, w
poszczególnych urzêdach gmin
i w starostwie wzros³y p³ace
urzêdników. W niektórych te¿
radni podnieœli sobie diety za
udzia³ w sesjach.
Podwy¿ki w urzêdach nie maj¹
nic wspólnego z podniesieniem najni¿szej pensji krajowej w roku
2008, bowiem - jak twierdzi burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
– nikt tak niskiej kwoty w urzêdach
nie zarabia. Rada ustala wysokoœæ
p³ac, opieraj¹c siê o okreœlony
ustaw¹ zakres, w którym musz¹ siê
zmieœciæ. To ile w danej gminie zarabia urzêdnik powodowane jest
kondycj¹ finansow¹ gminy.
Równie¿ od kondycji gminy zale¿y wysokoœæ diet radnych. Najlepsz¹ kondycj¹ cieszy siê starostwo, w którym najwiêcej zarabiaj¹
urzêdnicy, i w którym radni pobieraj¹ najwy¿sze uposa¿enia, choæ
najwiêcej pracy i najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za ¿ycie codzienne
mieszkañców poszczególnych gmin
ponosz¹ radni miejscy i gminni.
Najwy¿sze procentowo podwy¿ki na rok 2008 przyjêto w Wêgorzynie. Tam kwota na wynagrodzenia urzêdników zwiêkszy siê o 9
proc. w porównaniu do roku ubieg³ego. O 7,5 proc. wzrosn¹ pensje w
Radowie Ma³ym. Niewiele mniej,
bowiem o 7 proc., podnios¹ siê w
£obzie. W Resku pracownicy Urzêdu bêd¹ pobieraæ p³ace wy¿sze o 6
proc. Najmniej, bo o 5 proc.

wzrosn¹ p³ace w urzêdzie w Dobrej.
Równie¿ o 5 proc. wzrosn¹ zarobki
w starostwie.
O ile w ka¿dym urzêdzie wzros³y uposa¿enia za pracê urzêdników,
o tyle nie wszêdzie wzros³y diety za
udzia³ w sesjach. Najwy¿sze diety
za udzia³ w sesjach s¹ w Resku,
gdzie radni w 2007 roku otrzymywali po 161 z³, przewodnicz¹cy
komisji po 184 z³ i tak te¿ pozostanie w roku 2008. W Radowie w
ubieg³ym roku wszyscy otrzymywali po 100 z³, natomiast po podwy¿kach rozgraniczono je i tak radni
bêd¹ braæ za ka¿d¹ sesjê po 120 z³,
natomiast przewodnicz¹cy komisji
po 150 z³. W Dobrej diety za posiedzenie podczas sesji nie uleg³y
zmianie i wynosz¹ nadal 100 z³. W
Wêgorzynie wysokoœæ diety wynosi 92 z³ dla radnych, dla przewodnicz¹cych – 138 z³. Póki co, stawka nie
zmieni³a siê od roku poprzedniego.
W starostwie powiatowym w
£obzie stawki dla radnych nie wros³y; nadal obowi¹zuje uchwa³a z
roku 2006. Uposa¿enia radnych
powiatowych zdecydowanie jednak
przewy¿szaj¹ pobory radnych miejskich i gminnych.
I tak przewodnicz¹cy Rady Powiatu pobiera miesiêcznie 1680 z³,
wiceprzewodnicz¹cy – 1200, przewodnicz¹cy komisji – 1200, wiceprzewodnicz¹cy komisji 800 z³, nieetatowy cz³onek zarz¹du otrzymuje
1680 z³, natomiast zwyk³y radny,
bêd¹cy cz³onkiem komisji – 700 z³.
MM
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Prawdziwych... Rybaków ju¿
(£OBEZ). W pierwszy pi¹tek
stycznia w £obeskim Domu
Kultury by³o radoœnie
i gwarnie, a to z powodu
benefisu zorganizowanego
dla Stanis³awa Rybaka.
Sala by³a pe³na goœci,
a na scenie ¿ywo zmienia³y
siê zespo³y, które
wygrywa³y polki i oberki
przy udziale benefisanta.
Któ¿ nie zna w £obzie Stanis³awa Rybaka? To przy jego „polce
stasiowej” starsi ³odzianie wybijali klapki w parkiecie, a m³odsi
„³ami¹” palce na akordeonie, by z
tak¹ sam¹ werw¹ zagraæ skomponowany przez niego utwór. Gdzie¿
to Pan Stanis³aw nie gra³? £obeskie zabawy nie obywa³y siê bez
niego, on te¿ swoim graniem
uœwietnia³ wiele wesel. Koncerty,
wesela, zabawy odbywa³y siê
wszak przy jego graniu. Gra³ zarówno w £obzie, Policach, Miêdzyzdrojach, z zespo³em tanecznym by³ w Drawsku, gdzie wytañczono I miejsce, gra³ w Piotrkowie
Trybunalskim a nawet w Strassburgu.
Mi³oœæ do muzyki, któr¹ tak
kocha Pan Stanis³aw, nie zrodzi³a
siê nagle, bo gdy ojciec wpaja³ w
syna zasady, ten opiera³ siê i graæ
nie chcia³. Wprawdzie æwiczy³,
ale bardziej z przymusu, ni¿ chêci. Zmieni³o siê to jednak i Pan
Stanis³aw sam zacz¹³ graæ. W
szkole muzycznej akordeon sta³
siê instrumentem, na którym æwiczy³ wiele lat, z akordeonem te¿
nie rozstaje siê do dziœ. Wirtuozeria z jak¹ palce pana Stasia wygry-

waj¹ polki i oberki zadziwia, a
werwa i widoczna przyjemnoœæ, z
jak¹ wydobywa z tego instrumentu
dŸwiêki sprawia, ¿e nogi same
tañcz¹. Ta swoista zabawa i lekkoœæ grania udziela siê chyba
wszystkim, z kim przysz³o graæ
panu Stanis³awowi. Udzieli³a siê
te¿ s³uchaczom, którzy bawili siê
wspaniale podczas benefisu. Na
scenie co rusz zmienia³y siê kolejne zespo³y, z którymi Pan Stanis³aw gra³, by³o wiele piêknych s³ów, ale i niek³amana radoœæ
i zabawa.
Najbardziej
chyba
o¿ywi³
zgromadzon¹
publicznoœæ zespó³ „Uœmiech”,
rzeczywiœcie ten
uœmiech wywo³uj¹cy.
Nie zawsze jednak ten wyra¿aj¹cy radoœæ uœmiech goœci³ na
twarzach Rybaków. Bowiem, choæ zarówno Pan
Stanis³aw jak i jego ¿ona
Pani Janina, kochaj¹ muzykê, to jednak Erato – muza poezji mi³osnej i muzyki zazdrosn¹ by³a o swojego Stasia.
To ona zabiera³a go z domu, zostawiaj¹c Pani¹ Janinê sam¹ z
dzieæmi i baga¿em obowi¹zków.
By³y to trudne chwile. Pani Janina
wspomina je tak:
- By³y takie sytuacje, gdy by³am sama w domu, a przecie¿ obowi¹zków mia³am du¿o. Musia³am
pogodziæ ró¿ne role, pracowa³am
w nauczycielstwie, by³am d³ugo-

letnim dyrektorem przedszkola,
obowi¹zki by³y ogromne, a m¹¿
nie zawsze móg³ mi pomóc. Gdy
w domu dzieci chorowa³y, to ja
musia³am siê nimi opiekowaæ.
Nie by³o to takie weso³e, jakby siê
mog³o wydawaæ na zewn¹trz – wspomina
Pani Janina.
A l e

przecie¿ i
Pani Janina
kocha
muzykê. Czêsto
pomaga³a mê¿owi przegl¹daj¹c
ró¿ne publikacje i to, co uwa¿a³a,
¿e nada siê do chóru, podsuwa³a
mê¿owi. Pan Stanis³aw nie by³
obojêtny na pomoc i doœæ d³ugo
akompaniowa³ ¿onie, gdy ta prowadzi³a rytmikê w przedszkolu.
Razem uczyli dzieci cieszyæ siê
¿yciem. Trudniej by³o pogodziæ to
¿ycie z muzyk¹ i z wyjazdami
Pana Stanis³awa, ale jakoœ oboje
wytrwali.
Benefis pokaza³, jak wielu ludzi kocha Pana Stanis³awa. £obeski Dom Kultury, w którym Pan
Stanis³aw spêdza czas od dziesiêciu lat, przygotowa³ dla niego
wspania³¹ uroczystoœæ. Zosta³a
ona przygotowana z werw¹ i fan-

tazj¹. Przyjaciele Pana Stanis³awa
sprawili, ¿e przez scenê przewija³y siê kolejne zespo³y i przyjaciele, tak¿e spoza krêgu muzyków.
Zespó³ „Uœmiech” rozbawi³ publicznoœæ, a wszystko wyre¿yserowa³ i poprowadzi³ Janusz Zarecki. W³aœciwie benefis to opowieœæ, bajka spisana wierszem, z
du¿¹ dawk¹ humoru, przerywana
wystêpami przyjació³. Oczywiœcie nie zabrak³o prezentów,
kwiatów i wielu ciep³ych s³ów.
Nawet po zakoñczeniu oficjalnej czêœci do pana Stanis³awa ustawi³a siê du¿a kolejka, bowiem ka¿dy
chcia³ z benefisantem
zamieniæ choæ kilka
s³ów i wrêczyæ mu
kwiaty. Benefis sta³
siê koronacj¹ trudnej drogi Pañstwa
Rybaków,
bo
choæ Pan Stanis³aw
nadal
c z y n n i e
uczestniczy
w
¿yciu
D o m u
Kultury,
zara¿aj ¹ c
swoj¹
mi-

³oœci¹ do
muzyki kolejne pokolenia, to przecie¿ ju¿ wszystko wygl¹da
inaczej. W domu nie p³acz¹ ma³e
dzieci, a Pani Janina nie jest obarczona stert¹ obowi¹zków.
Wspominaj¹c swoj¹ drogê Pan
Stanis³aw zwraca uwagê, ¿e najszczêœliwsz¹ chwil¹ w jego ¿yciu
artystycznym by³ moment, kiedy
to po raz pierwszy za swoje granie
otrzyma³ wynagrodzenie. By³o to
w szkole œredniej, w czasie, gdy
m³ody cz³owiek potrzebuje kieszonkowego na tak wiele niezwykle istotnych spraw.
Benefis ukaza³, ¿e warto, mimo
wszelkich przeciwnoœci losu, iœæ
za g³osem serca i robiæ w ¿yciu to,
co kocha siê najbardziej. Nawet
gdyby siê wydawa³o, ¿e mi³oœæ ta
przynosi wiele cierpieñ. Uczucie
to bowiem owocuje w innych, a
có¿ jest bardziej wartoœciowego
jak zasianie w kimœ pasji przynosz¹cej radoœæ?
Magdalena Mucha
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Dzieci wcale nie gorsze
(£OBEZ). We wsiach gminy maj¹ powstaæ przedszkola.
Samorz¹dowcy chcieliby w ten sposób wyrównywaæ
szanse dzieci wiejskich i miejskich.
Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego zaledwie 40 proc. gmin posiada przedszkola na wsiach. Na
OpolszczyŸnie przedszkola ma
ka¿da gmina. Dlatego te¿ Norbert Obrycki, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego chcia³by, aby i u nas takie
przedszkola powsta³y. Pieni¹dze
na ten cel maj¹ pochodziæ z unijnych œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Z tych œrodków pokrywane
by³yby zarówno zajêcia jak i posi³ki dla milusiñskich oraz wyposa¿enie dla wychowawczyñ.
Przedszkolaki, w niewielkich
grupach i w zró¿nicowanym
wieku, spotyka³yby siê – jak oceniaj¹ ³obescy samorz¹dowcy,
zainteresowani powstaniem takich przedszkoli - w dotychczasowych œwietlicach wiejskich.
Jest to mo¿liwe, bowiem przewa¿nie zajêcia w tych obiektach
odbywaj¹ siê dopiero popo³udniami. Rano mog³yby byæ wykorzystywane jako przedszkola.
Do wykorzystania w naszym
województwie jest 306 mln euro
REKLAMA

na lata 2007-2013; podzia³ œrodków nast¹pi w tym roku. Dlatego
te¿ samorz¹dowcy ³obescy ju¿
zastanawiaj¹ siê, w których wioskach maj¹ mo¿liwoœæ stworzyæ
opiekê i edukacjê przedszkoln¹.
Najwa¿niejsz¹ informacj¹
dla rodziców jest to, i¿ nie ponosiliby oni ¿adnych op³at z tego
tytu³u. Inna kwestia to fakt, i¿
wiek przedszkolny z punktu widzenia rozwojowego jest najwa¿niejszy, dlatego inwestycja
w wychowanie i edukacjê dzieci
w tym wieku jest niezwykle
istotna.
Póki co, do przedszkola ma
szansê uczêszczaæ co trzecie statystyczne dziecko. Na terenie gminy
³obeskiej sytuacja ta nie wygl¹da
wcale lepiej. Byæ mo¿e przedszkola wiejskie, choæ po czêœci,
rozwi¹¿¹ problem braku miejsc w
przedszkolu miejskim, a mamy
bêd¹ mog³y podj¹æ przynajmniej
czêœciowe zatrudnienie.
Problemem jest to, jak
twierdz¹ w³odarze, i¿ dzieci
przedszkolne nie posiadaj¹ bonu
edukacyjnego, podobnie jak to
jest w przypadku uczniów. MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Z³ote gody ³obezian
17 ma³¿eñstw odnowi³o œlubowanie

(£OBEZ) A¿ siedemnaœcie
ma³¿eñstw z miasta i gminy £obez
obchodzi³o w tym roku jubileusz
50-lecia swoich zwi¹zków. Uroczyste wrêczenie medali Prezydenta
RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie odby³o siê w minion¹ sobotê w
£obeskim Domu Kultury.
Co prawda nie wszyscy jubilaci
pojawili siê w sali £DK, bo kilka par
zmog³y choroby, ale i tak dawno nie
by³o uroczystoœci z³otych godów z
tak du¿¹ iloœci¹ ma³¿eñstw. Jubilaci
to w wiêkszoœci powojenni osiedleñcy, którzy tworzyli historiê
£obza od jego polskiego pocz¹tku i
wroœli w jego krajobraz pracuj¹c w
ró¿nych ³obeskich zak³adach i pe³ni¹c ró¿ne funkcje spo³eczne.
Zwróci³ na to uwagê burmistrz
£obza Ryszard Sola stwierdzaj¹c na
powitanie, ¿e wiêkszoœæ jubilatów
zna od dawna osobiœcie.
Zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego przypomnia³a, ¿e
ma³¿eñstwo zawiera siê na dobre i
z³e i z tymi ostatnimi sprawami

ma³¿onkowie sobie poradzili, bo
doczekali tej uroczystej chwili. W
obecnoœci zebranych odnowili
przyrzeczenie ma³¿eñskie na nastêpne lata. Burmistrz ¿yczy³ im, by
prze¿yli je oni przede wszystkim w
dobrym zdrowiu.
Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili: El¿bieta i
Józef Sirocki, £ucja i W³adys³aw
Mo³da, Jadwiga i Tadeusz Pabian,
Janina i Edward Patrzyk¹t, Jadwiga
i Stefan Osieczko, Marianna i Piotr
Polny, Maria i Stanis³aw Idzik, Alicja i Franciszek Kwiatkowski, Helena i Zbigniew Turkowski, Kazimiera i Jerzy Staniszewski, Janina i
Jan Berliñski, Helena i Czes³aw
Drapa³a, Irena i Edward Bator,
£ucja i Wac³aw Inglot, Kazimiera i
Stanis³aw Kowalski, Janina i Celestyn Furka³owski, Genowefa i Zbigniew Grêda.
Po czêœci oficjalnej jubilaci
podjêci zostali kolacj¹, przy której
w gronie dzieci i wnuków d³ugo
jeszcze toczy³y siê rozmowy i wspomnienia.
KAR

Daleko w rankingu
(REGION). Znane s¹ ju¿ wyniku rankingu zorganizowanego
przez Zwi¹zek Powiatów Polskich. Najwiêcej punktów
zdoby³ powiat kielecki, miasto S³upsk oraz Polanica
Zdrój, która zosta³a uznana za SUPER GMINÊ. Powiat
³obeski uplasowa³ siê na 83. miejscu.
Najlepszym powiatem w Polsce
okaza³ siê powiat kielecki, który
zdoby³ 4605 punkty. Powiat drawski uplasowa³ siê na 29. miejscu
zdobywaj¹c 2267 punktów, ³obeski
zdoby³ lokatê 83. przy 1150 punktach, powiat œwidwiñski zaj¹³ dalekie 190. miejsce przy 315 punktach,
natomiast powiat gryficki równorzêdne z wieloma innymi powiatami
- 195. miejsce maj¹c na koncie 285
punktów.
W rankingu wojewódzkim najlepszym powiatem w Zachodniopomorskiem zosta³ powiat szczecinecki z 3896 punktami, powiat drawski
znalaz³ siê na 4. miejscu, ³obeski na
10., œwidwiñski na 16. miejscu, natomiast gryficki na miejscu 18.
Wœród gmin SUPER GIMN¥
zosta³a Polanica Zdrój zdobywaj¹c
4197 punktów, 146. miejsce zaj¹³
Czaplinek, w powiecie drawskim,
zdobywaj¹c 565 punktów, gmina
£obez zajê³a 162. miejsce z 495.
punktami, a gmina Przybiernów z
powiatu goleniowskiego zajê³a
miejsce 172 maj¹c na koncie 465
punktów. Pozosta³e gminy nie zosta³y ujête w rankingu.
Punkty w ramach powiatu lub
gminy naliczane s¹ m. in. w ramach: promocji jednostki i
wspierania rozwoju spo³eczeñ-

stwa informatycznego. W ramach poprawy jakoœci obs³ugi
mieszkañca punkty przyznawane
s¹ za: posiadanie przez urz¹d
certyfikatu
jakoœci
ISO
9001:2000, certyfikatu bezpieczeñstwa ZPP, certyfikatu akcji
„Przejrzysta Polska”, certyfikatu wdro¿enia Platformy e-Kampus, certyfikatu bezpieczeñstwa
informacji (zgodnego z norm¹
PN-I-07799-2:2005)
W ramach rozwoju systemu informacyjnego punkty dodawane s¹
za: powo³anie pe³nomocnika ds.
spo³eczeñstwa informacyjnego, za³o¿enie e-maila nadanego przez
ZPP, cz³onkostwo w ZPP, wyznaczon¹ osobê odbieraj¹c¹ pocztê
ZPP.
W ramach promocji rozwi¹zañ
ekoenergetycznych i proekologicznych punkty naliczane s¹ za: powo³anie pe³nomocnika ds. ekoenergetyki w powiecie, okreœlenie miejsca
wystêpowania projektów (inwestycji) wykorzystuj¹cych energiê odnawialn¹, certyfikat „Powiat/Miasto na prawach powiatu/Gmina
Przyjazna(y) Œrodowisku” oraz za
posiadane œcie¿ki rowerowe.
Jak daleko naszym powiatom i
gminom do najlepszych w Polsce
ukazuje ranking ZPP.
MM
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Kolêdy i piosenki bo¿onarodzeniowe w Dobrej

(DOBRA) Wczoraj do popo³udnia
rozbrzemiewa³y w sali sportowej
gimnazjum w Dobrej kolêdy
i piosenki bo¿onarodzeniowe.
Œpiewanie odbywa³o siê
w ramach II Festiwalu Piosenki
Bo¿onarodzeniowej „Gwiazdka
2008”. Wyst¹pi³o ponad
czterdziestu wykonawców.
W Dobrej pojawili siê œpiewacy ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów z
powiatu ³obeskiego oraz z Gryfic i Nowogardu. Goœciem honorowym by³
ponad trzydziestoosobowy chór
szkolny z Maszewa, który ma za sob¹
liczne ju¿ wystêpy w wielu miastach
kraju. Sta³ siê te¿ przyczynkiem do
rowa¿añ o kszta³ceniu muzycznym w
naszych szko³ach.
Festiwal ma to do siebie, ¿e jest
jury, które ocenia talenty wokalne
uczestników. W Dobrej w jury zasiedli: Lech Szpon z Nowogardu - d³ugoletni nauczyciel muzyki i profesjonalny muzyk, muzykolog ks. Piotr Leœniak ze Szczecina oraz burmistrz
Barbara Wilczek. Wykonawców zapowiada³ wikariusz z Dobrej ks.
Krzysztof ¯uk.
Jury wys³ucha³o ponad czterdziestu wykonawców w trzech kategoriach; klasy I-III, IV-VI i gimnazjum.
Bardzo mocn¹ ekipê œpiewaków
przywióz³ z Wêgorzyna ks. Tadeusz
Giedrys, który jest równie¿ organizatorem podobnego przegl¹du w Runowie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ma tam
muzyczn¹ „stajniê” m³odych talentów. Ania Waœ z tej „stajni” wyœpiewa³a pierwsze miejsce w kategorii klas
IV-VI.
Trzeba powiedzieæ, ¿e to kolêdowe œpiewanie jest zas³ug¹ nauczycieli, ksiê¿y i sióstr zakonnych, którzy
przybyli ze swoimi uczniami i mocno
prze¿ywali ich wystêpy. By³ nawet
moment, ¿e sami mogli zaœpiewaæ,
gdy ks. ¯uk niespodziewanie zaim-

prowizowa³ takie ma³e jam session z
udzia³em maszewskiego chóru, a capella oczywiœcie.
Dzisiaj szybko wyniki, a za tydzieñ trochê wiêcej. W kategorii klas
I-III pierwsze miejsce zajê³a Ola Kruczyñska z £obza, II - Ola Œlipek z Nowogardu, III - Patrycja Kustowska z
£obza, a wyró¿nienie otrzyma³a Julia
Kufel z Gryfic.
W kategorii klas IV-VI pierwsze
miejsce zajê³a Ania Waœ z Runowa
Pom., II - Gosia Bogdanowicz z Nowogardu, III - Weronika KuŸmiñska z
Reska, a wyró¿nienie otrzyma³ Mateusz Wiêckowski z £osoœnicy.
Wœród gimnazjalistów jury najlepiej oceni³o Patrycjê Nikodem ze
Œciechowa, drugie miejsce przyzna³o
Agacie Brzózce z Radowa Ma³ego,
trzecie zdoby³a Patrycja Mirga z Wêgorzyna, a wyró¿niono Jakuba Liptaka, równie¿ z Radowa Ma³ego. (r)
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Ktoœ musi zap³aciæ, tylko kto i kiedy?
(WÊGORZYNO). Decyzja ju¿
zapad³a, umowa za
dostarczanie wody zosta³a
podpisana z nowym
zarz¹dc¹. Póki co ceny
maj¹ nie wzrastaæ, ale...
jak d³ugo?
W czerwcu ubieg³ego roku Gra¿yna Karpowicz, burmistrz Wêgorzyna wypowiedzia³a umowê Wodoci¹gom Zachodniopomorskim na
obs³ugê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji na terenie gminy. Swoj¹ decyzjê ju¿ wówczas argumentowa³a
tym, i¿ firma zarz¹dzaj¹ca wodoci¹gami powinna wiêcej inwestowaæ w
mienie, którym, siê opiekuje. Chodzi g³ównie o inwestycje w sieci
wodno-kanalizacyjne, budowê nowych przy³¹czy na w³asny koszt itp.
Równoczeœnie cena wody i œcieków wynika w³aœnie z kosztów, jakie ponosi firma obs³uguj¹ca sieci.
Wszelkie modernizacje na koszt firmy nios¹ za sob¹ równoczesny
wzrost op³at za wodê, czy to w abonamencie czy te¿ w kosztach zu¿ycia wody. Czy wybór firmy z Nowogardu by³ racjonalny, skoro z porównania wysokoœci op³at za wodê
wynika inaczej? Burmistrz póki co

zapewnia, ¿e cena wody nie ulegnie
zmianie, ale jak d³ugo? Wystarczy
porównaæ taryfy op³at z roku 2006
w ró¿nych gminach, w których sieci
obs³uguj¹ ró¿ne firmy. Cena wody
by³a najwy¿sza w Iñsku, tam sieæ
wodno-kanalizacyjn¹ obs³ugiwa³
w³aœnie PUWIS. Tylko Iñsko mia³o
wprowadzony abonament za œcieki
w wysokoœci 3,32 z³. Najwy¿szy te¿

by³ abonament za wodomierz –
5,31, w Wêgorzynie abonament
wynosi³ 4,39 z³, w £obzie – 4,13 z³,
w Chociwlu – abonamentu nie pobierano. Równie¿ op³aty za œcieki i
wodê u tego zarz¹dcy by³y najwy¿sze. W Chociwlu sieæ obs³ugiwana
by³a zarówno przez gminê jak i
PUWIS, w Wêgorzynie przez Wodoci¹gi Zachodniopomorskie.

Przyk³adowe miesiêczne op³aty
za wodê w poszczególnych gminach
równie¿ jednoznacznie wskazuj¹ na
to, i¿ w³aœnie Iñsko p³aci³o najwiêcej za wodê, bo za 10 m szeœc. miesiêczna op³ata wynosi³a 26,6 z³, w
£obzie – 25,21 z³, w Wêgorzynie –
24,19 a najmniej w Chociwlu –
21,08 z³.
Przy miesiêcznej op³acie za
wodê i œcieki liczonej brutto równie¿ Iñsko plasowa³o siê na I miejscu. Za 10 m. szeœc. p³acono tam
88,94 z³, na drugim miejscu znalaz³
sie nagle Chociwel, w którym
mieszkañcy p³acili 54,57 z³. O ile
przy cenach wody miejscowoœæ ta
plasowa³a siê na koñcu listy, o tyle
przy po³aczeniu ze œciekami, koszty
nagle wzros³y diametralnie. W
£obzie cena wynosi³a 52,92 z³, natomiast najmniej p³acono w Wêgorzynie, bo - 51,39 z³.
Póki co, cena wody w Wêgorzynie ma nie ulec zmianie. Ustali³a j¹
Rada Gminy i zarz¹dca nie mo¿e jej
podnieœæ powy¿ej ustalonej stawki.
Nie wiadomo jednak jak bêdzie wygl¹da³a ta kwestia, gdy zarz¹dca rozpocznie za w³asne pieni¹dze remontowaæ sieæ i hydrofornie – wówczas
cena, przynajmniej za abonament,
mo¿e wzrosn¹æ.
MM

Gmina sprzedaje 100 proc. udzia³ów

£EC DO KUPIENIA
(£OBEZ) Burmistrz £obza
og³osi³ rokowania w
sprawie zakupu udzia³ów
£obeskiej Energetyki
Cieplnej Spó³ka z o.o.
w £obzie
Burmistrz £obza og³osi³, ¿e przystêpuje do rokowañ w sprawie
sprzeda¿y 6.353 udzia³ów £obeskiej Energetyki Cieplnej Spó³ka z
o.o. w £obzie. Wartoœæ nominalna
udzia³u wynosi 500 z³. Oferowane
do zbycia udzia³y stanowi¹ 100 %
kapita³u zak³adowego. Sprzeda¿
udzia³ów nast¹pi w ca³oœci, jednorazowo, na rzecz jednego podmiotu. Pracownikom spó³ki nie przys³uguje uprawnienie do nieodp³atnego nabycia udzia³ów.
Przedmiotem rokowañ bêd¹
miêdzy innymi:
1) cena nabycia udzia³ów i sposób zap³aty ceny,
2) proponowany przez podmiot
program rozwoju Spó³ki, obejmuj¹cy zobowi¹zania inwestycyjne,

w tym zobowi¹zanie do podwy¿szenia kapita³u zak³adowego oraz
zobowi¹zania w zakresie ochrony
œrodowiska,
3) propozycje w zakresie
ochrony interesów pracowników
spó³ki,
4) sposób zabezpieczenia wykonania powy¿szych zobowi¹zañ,
5) zasady wspó³pracy miêdzy
Gmin¹ £obez i podmiotem, w tym
zasady dokonywania podwy¿ek
cen ciep³a,
Gmina £obez preferuje sposób
zap³aty za udzia³y w formie gotówkowej i nie dopuszcza roz³o¿enia
zap³aty za udzia³y na raty. Podmioty zainteresowane wskazanym postêpowaniem mog¹ otrzymaæ Memorandum Informacyjne oraz
wzór informacji o strukturze odpowiedzi na zaproszenie. Memorandum prezentuje informacje o stanie prawnym Spó³ki i jej sytuacji
finansowo-ekonomicznej. Termin
sk³adania odpowiedzi na zaproszenie up³ywa w dniu 25 stycznia
2008 r. o godz. 12.00.
(r)
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Nocne spotkanie przy szampanie
(£OBEZ). Z okien mieszkañ
fajerwerki nadaj¹ magii
sylwestrowej nocy. Inaczej
siê dzieje, gdy jest siê
œwiadkiem wydarzeñ
na ³obeskim boisku. Nie
zabrak³o i takich ³obzian,
którzy celowali fajerwerkami
prosto w t³um, b¹dŸ rzucali
odpalone petardy wprost
pod nogi. Na szczêœcie
oby³o siê bez ofiar.
Burmistrz Ryszard Sola jeszcze dzieñ przed Sylwestrem zorganizowa³ sztab ze s³u¿bami bezpieczeñstwa, aby omówiæ strategiê dzia³ania na starym boisku.
Porz¹dku pilnowa³a policja, stra¿
po¿arna, s³u¿by ochroniarskie,
natomiast nad zdrowiem uczestników – pogotowie ratunkowe.
Podczas spotkania na starym boisku niewiele pomaga³y proœby o
zachowanie
bezpieczeñstwa.
Nim w³aœciwie skoñczy³ siê komunikat, by petardy odpalano w
wyznaczonym miejscu, ju¿ ktoœ
zrobi³ to w t³umie. Okaza³o siê
póŸniej, ¿e osoba, która skierowa³a petardê w bok, uczyni³a to
nieumyœlnie. Przewróci³a siê bu-

telka i petarda uderzy³a w ziemiê
miêdzy ludzi. Inaczej jednak by³o
w przypadku m³odego mê¿czyzny, który sta³ na drodze powy¿ej
boiska. Z premedytacj¹ celowa³
w najwiêksze skupisko osób na
boisku, maj¹c przy tym wspania³¹
zabawê. Na szczêœcie, tych którzy rozum pozostawili gdzieœ po
drodze, nie by³o zbyt du¿o. Ci,
którzy trzymali butelki przy sobie, nie rozbijaj¹c ich i nie rzucaj¹c nimi, pod koniec spotkania na
boisku wymienili je na upominki
wrêczane przez Ryszarda Solê,
burmistrza £obza, który po z³o¿eniu ¿yczeñ, trwa³ na stanowisku do
oko³o godz. pierwszej w nocy. Jednak przez kolejne godziny dy¿urowa³ przy telefonie, w razie ewentualnych zg³oszeñ. Tych jednak nie
by³o, a noc minê³a spokojnie.
Równie¿ policja nie zanotowa³a znacznie wiêkszych zdarzeñ,
ni¿ w zwyk³y dzieñ. Nie by³o ¿adnych wybryków chuligañskich na
mieœcie. Na pogotowiu równie¿
noc minê³a w miarê spokojnie,
wezwañ do wypadków uszkodzeñ
cia³a w wyniku z³ego u¿ycia petard nie by³o.
W pierwszym dniu Nowego
Roku szybko sprz¹tniêto plac i
okolice, tak aby po zabawach nocnych nie by³o œladu.
MM

Oszuœci wci¹¿ znajduj¹ naiwnych
(£OBEZ) W dniu 29.12.2007 r.
w godz. 14.07 - 14.38 w £obzie, do
sklepu przy ul. H. Sawickiej zadzwoni³ nieznany mê¿czyzna podaj¹c siê za policjanta ze Szczecina o
nazwisku Nowakowski i dokona³
oszustwa na szkodê sprzedawczyni
sklepu Ewy Z., w ten sposób, ¿e pod

pozorem awarii terminala drukuj¹cego do³adowania do telefonów,
telefonicznie poleci³ jej podanie
kodów do³adowuj¹cych do telefonów w sieci Simplus, Orange i Heya,
po czym do³adowa³ sobie telefony
na kwotê 2410 z³. Awarii terminala
nie stwierdzono.
(p)
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Bo¿e Narodzenie w cerkwi by³o 6 stycznia
(£OBEZ). W niedzielê
w koœciele prawos³awnym
obchodzono Wigiliê. W
cerkwi nie ma jednak
¿³óbka, zamiast niego
wierni kontempluj¹ nad
ikon¹ Narodzenia Chrystusa. Ró¿nica w czasie
obchodzenia œwi¹t to zas³uga korzystania z kalendarza juliañskiego, który
obowi¹zuje w Koœciele
Prawos³awnym.

Sygna³y czytelników

W prawos³awnej œwi¹tyni nie brakuje choinki,
strojonej oczywiœcie w
dzieñ Wigilii. Natomiast
ikona Narodzenia Chrystusa, wystawiona na czas
œwi¹t na œrodek cerkwi, ma
dok³adnie takie samo znaczenie, jak szopka w koœciele katolickim. Pe³na symboliki przypomina i uczy, bo
przecie¿ ka¿da ikona jest
swoistym przes³aniem. To
jakby zagl¹danie przez
dziurkê od klucza do innego

œwiata. Tak jest i tym razem.
Przedstawienie narodzenia
Chrystusa na ikonie jest
zdecydowanie odmienne,
ni¿ w tradycji Zachodu.
Otó¿ nie ma tam bajkowego
Betlejem, a zamiast szopki
znajduje siê poszarpana
skalista góra, symbolizuj¹ca nieprzyjazny œwiat, który
jest udzia³em cz³owieka od
czasu wygnania go z Raju.
Bo¿e Narodzenie jest w
prawos³awiu jednym z 12
tzw. „wielkich œwi¹t”, a tak¿e jednym z czterech spoœród nich, które jest poprzedzone postem. W sam dzieñ
Wigilii œwiêta Narodzenia
Chrystusa obowi¹zuje œcis³y post. Przez ca³y dzieñ nic
siê nie je, a¿ do wieczerzy
wigilijnej, która równie¿ ma
charakter postny.
Na niektórych wsiach do
dziœ pierwsz¹ potraw¹,
któr¹ siê spo¿ywa jest szary
kisiel z p³atków owsianych.
Nieodzownym posi³kiem

Batiuszka Jaros³aw Maksimiuk wraz z matuszk¹ Katarzyn¹.
wigilijnej wieczerzy jest
kutia, sporz¹dzona z pszenicy, miodu, maku i bakalii.
Przy œwi¹tecznym stole
prawos³awni zamiast op³atka spo¿ywaj¹ prosforê -

Trzy rodziny odciête
od œwiata

Zadzwoni³a do
nas czytelniczka,
która poinformowa³a, ¿e trzy rodziny
mieszkaj¹ce na kolonii Radowo Ma³e
mog¹ byæ odciête od
œwiata z powodu bardzo
z³ego stanu drogi dojazdowej.
- Droga na koloniê z

Radowa Ma³ego, jad¹c od
by³ej mleczarni jest zrobiona. Nawet œwiat³o za³o¿yli.
Wje¿d¿aj¹c na koloniê od
krzy¿ówki z Czachowem
droga do „¯urawiego Krzyku” jest w jako takim stanie,
ale jad¹c dalej prosto mieszkaj¹ jeszcze trzy rodziny i do
nich nikt drogi nie poprawi³.
To s¹ starsi ludzie, przez tyle

lat p³acili podatki w tej
gminie i teraz nikt o nich
nie pamiêta. Droga jest
rozryta. Jak bêd¹ roztopy,
to nawet karetka nie dojedzie. W³adze gminy powinny tym ludziom pomóc
i naprawiæ dojazd do ich
domów, bo mo¿e dojœæ do
tragedii. – powiedzia³a
czytelniczka.

chleb eucharystyczny. Jest
to niewielka bu³eczka przypominaj¹ca kszta³tem maleñk¹ babkê, na której s¹
odciœniête wizerunki Chrystusa. Ka¿da z dwóch stron
prosfory symbolizuje dwie
natury Chrystusa: bosk¹ i
ludzk¹. Nabo¿eñstwa w
pierwszy dzieñ œwi¹t rozpoczynaj¹ siê tu¿ po pó³nocy
tzw. Wieczornym Czuwaniem. G³ówna Liturgia rozpoczyna siê ok. godz. 2-4
nad ranem i trwa ponad dwie
godziny.
Polski Autokefaliczny
Koœció³ Prawos³awny liczy
ok. 600 tys. wiernych sku-

pionych w 250 parafiach
rozrzuconych po ca³ej Polsce. £obeska cerkiew nale¿y do diecezji wroc³awskoszczeciñskiej.
- W £obzie jeszcze w latach 70-tych by³o oko³o trzystu rodzin – mówi proboszcz
parafii w £obzie Jaros³aw
Maksimiuk. - Dziœ jednak
parafia prawos³awna liczy
zaledwie 35 rodzin na terenie dwóch powiatów, ³obeskiego i œwidwiñskiego. Dlaczego? Czêœæ osób przesz³a
na katolicyzm, czêœæ ludzi ju¿
umar³a, a pozostali nie uczêszczaj¹ ani do cerkwi, ani do koœcio³a – wyjaœni³.
MM
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko
symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ,
dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

Drawsko Pom.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Tel. 091 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

MIESZKANIA

£obez
n Wynajmê mieszkanie w Radowie
Ma³ym. Tel. 506 272 584
n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Sprzedam nieruchomoœæ pod
handel, us³ugi lub inn¹ dzia³alnoœæ,
zlokalizowana przy ul. Bema w s¹siedztwie Orlenu (od strony Reska).
Tel. 600 265 547, 091 397 39 40.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

Gryfice

Gryfice

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

n Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Gryficach 2-3 pokoje. Tel.
504 941 368

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3; tel. 0 888 790 657.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

Drawsko Pom.
n Sprzedam dom w Drawsku Pom.
Tel. 0 602 374 628.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o pow. 85 mkw, 3 pokoje,
kuchnia ³¹zienak + dzia³ka 5 ar. w
domku 2 rodzinnym. Cena 250 000
z³ Tel. 608 728 454 lub 601 080 695

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

PRACA

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.
n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010

US£UGI

£obez
n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

Gryfice

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Do wynajêcia lokal na dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w Gryficach przy ul. Sportowej 5a obok zak³adu fryzjerskiego. Tel. 798 832 679

Region

n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Tel. 798 832 679.

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58

n Sprzedam ziemie roln¹ w okolicy
Gryfic 5-10 ha lub wydzier¿awiê na
d³u¿szy okres. Tel. 501 602 150.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Region
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

PRACA

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem. Wymagania
znajomoœc pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010

Region
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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Dopisz siê do katalogu

Min¹³ 2007 rok. Przeszed³ ju¿ do historii. Dla lepszego
zapamiêtania poni¿ej podajê wa¿niejsze fakty, które
wydarzy³y siê na terenie powiatu ³obeskiego.
Oto poni¿ej podano wykaz:
Ok. 10.01. Zmar³ d³ugoletni nauczyciel i dyrektor LO £obez Bronis³aw
Po³etek.
25.01. £obez – firma Tesco wybudowa³a i uruchomi³a market w miejscu
rzeŸni.
31.01. Kraœnik – zakoñczono remont œwietlicy.
07.02. £obez – Uruchomiono Polomarket przy ul. Koœcielnej.
09.02. Resko – Nast¹pi³ odbiór zbudowanej hali sportowej na 250 miejsc.
02.03. £obez – reaktywowano ko³o Ligi Ochrony Przyrody.
03.03. £obez – zorganizowany zosta³ III memoria³ szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego z udzia³em 203 zawodników. Jednoczeœnie odby³y siê
mistrzostwa wojewódzkie pracowników Policji.
Pocz. 04. £obez – zlikwidowano dyspozytorniê pogotowia ratunkowego.
04.04. Resko – na terenie gminy utworzono uchwa³¹ Rady nowe so³ectwa:
Iglice, Przemys³aw, Prusim i Siwkowice.
26.04. Starogard £obeski – w wypadku drogowym zgin¹³ cz³onek zarz¹du
powiatu i by³y d³ugoletni burmistrz Reska – Jan Olszewski.
15.04. Runowo Pomorskie – mieszkanka wsi Anna Strychalska obchodzi³a
setn¹ rocznicê urodzenia. Pochodzi z Horodnicy na Podolu.
04. £obez – przy kaplicy cmentarnej urz¹dzono ch³odniê.
przed 06. Karwowo – Stowarzyszenie Przyjació³ wyda³o ma³y folder propaguj¹cy wieœ.
01.06. Resko – zorganizowano 24 sympozjum Klubu Szkó³ „Westerplatte”
z udzia³em delegacji 34 placówek w kraju.
18.06. £obez – w³adze miejsko – gminne podjê³y uchwa³ê o przekszta³ceniu
Zak³adu Energetyki Cieplnej w spó³kê.
19.06. £obez – powo³ana zosta³a Powiatowa Rada Sportu.
21.06. Runowo Pomorskie – OSP otrzyma³a samochód stra¿acki.
23.06. Radowo Ma³e – Ludowy Klub Sportowy „Radovia” zorganizowa³
obchody 25-lecia istnienia.
ok. 30.06. Wêgorzyno – Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”
przenios³a swe biura do pomieszczeñ po Gminnym Centrum Informacji.
przed 07. Suliszewice – Firma „Prima” dokona³a zmiany nazwy.
07.07. Runowo Pomorskie – so³ectwo zosta³o rozdzielone. Wyodrêbniono
Po³chowo.
29.07. £obez – Janusz Chom¹tek pobi³ rekord w podbijaniu pi³ki.
10.08. Resko – w budynku OSP otwarto posterunek ratownictwa medycznego.
przed 26.09. Dobra Nowogardzka – w festiwalu fotografii turystycznej w
kategorii „Miasta Pomorza Zachodniego” Bogumi³ Morench otrzyma³
wyró¿nienie za zdjêcie „Jarmark Doberski”.
09. Dobra Nowogardzka – wykonano remont chodnika na ul. Stra¿ackiej.
30.10. £obez – w gimnazjum uruchomiono monitoring.
do 31.10. £obez – mieszkaniami komunalnymi zarz¹dza³a firma „Administrator”.
10. £obez – remont jezdni i chodników na ul. Dubois.
10. Dobra Nowogardzka – trwa przebudowa skrzy¿owania dróg do B³¹dkowa.
10. Siedlice – przeprowadzono remont koœcio³a.
01.11. £obez – zarz¹dzanie mieszkaniami komunalnymi przejê³y w³adze
miejsko – gminne.
11. £obez – na terenie miasta czynnych jest piêæ aptek.
14.12. £obez – po remoncie uruchomiono stacjê paliw na terenie bazy PKS
przy ul. Rolnej 22.
14.12. Siedlice – do u¿ytku przekazano oczyszczalniê œcieków. Koszt 2,9
mln z³otych.
koniec 12. £obez – firma Bode zwalnia ok. 100 osób, w tym 10 przechodzi
na emeryturê.
12. Wêgorzyno – na wie¿y koœcielnej zainstalowano aparaturê z nagraniem
melodii.
przed 12. Dobra Nowogardzka – czêœæ zabudowañ na obrze¿ach miasta
otrzyma³o nazwê ulica S³oneczna.
Zbigniew Harbuz

Starostwo Powiatowe w £obzie
zachêca wszystkich do wykorzystywania nowych funkcji dostêpnych na
stronie internetowej starostwa
www.powiatlobeski.pl
1. Dopisanie siê do Katalogu firm
i stowarzyszeñ oraz dodanie Og³oszenia na stronie Starostwa Powiatowego w £obzie jest bezp³atne.
2. Dopisaæ siê mo¿e ka¿da osoba,
która pracuje, œwiadczy us³ugi lub prowadzi dzia³alnoœæ na terenie powiatu
³obeskiego lub dla mieszkañców powiatu.

3. Ka¿dy wpis podlega moderacji i pojawi siê na stronie dopiero po
zatwierdzeniu przed administratora
strony.
4. Wszystkie uwagi proszê zg³aszaæ u¿ywaj¹c formularza kontaktowego dostêpnego na stronie lub pisaæ na adres e-mail promocja@powiatlobeski.pl
W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt z Wydzia³em Oœwiaty
i Promocji Starostwa Powiatowego
w £obzie, tel.: 091 397 60 97, e-mail:
promocja@powiatlobeski.pl

Zamiast do œmietnika
- na misje
Znaczek pocztowy nie zawsze
bywa kolekcjonerskim rarytasem.
Ale to nie znaczy, ¿e ju¿ do niczego
siê nie przyda. Nawet te, naklejone
na kartê pocztow¹ czy kopertê,
mog¹ uratowaæ ¿ycie biednym
mieszkañcom Ghany.
Podczas poœwi¹tecznych porz¹dków zdarza siê, ¿e w szufladach
biurek i komód znajdujemy zesz³oroczne karty œwi¹teczne albo listy.
Najczêœciej l¹duj¹ one w koszu na
œmieci. Ale tym razem lepiej ich nie
wyrzucaæ. Zgromadzenie ksiê¿y
werbistów organizuje w³aœnie akcjê
pod has³em: „Ka¿dy znaczek wspiera misje”. Werbiœci licz¹ ponad 6
tyœ. zakonników, rozrzuconych po
70 krajach. Ludzie, którym pomagaj¹, ¿yj¹ czêsto tylko z tego, co
uroœnie w ogrodzie, co upoluj¹ albo
z³owi¹. Cierpi¹ niewyobra¿aln¹ dla nas biedê. Akcja
„Ka¿dy znaczek wspiera misjê” jest po to, by w okresie
poœwi¹tecznych porz¹dków
przypomnieæ, ¿e z kart œwi¹tecznych i listów, które otrzymujemy mo¿na wyci¹æ znaczki pocztowe i dostarczyæ do
werbistów. Nie nale¿y same-

mu odklejaæ stemplowanych znaczków! Ka¿dy znaczek nale¿y wyci¹æ
z pó³centymetrowym marginesem –
jeœli jest to niemo¿liwe, to tak go
wyci¹æ, aby nie uszkodziæ. W Pieniê¿nie dzia³a grupa misyjna, która
bezinteresownie nades³ane znaczki
przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a
uzyskane fundusze przekazuje na
misje. Brak tylko wystarczaj¹cej
iloœci znaczków. Znaczki mo¿na
przesy³aæ na adres:
Referat Misyjny Ksiê¿y Werbistów
Kolonia 19
14-520 Pieniê¿no z dopiskiem:
„Ka¿dy znaczek wspiera misje”.
Informacje o tych i innych
akcjach ksiê¿y werbistów mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.seminarium.org.pl/
referat/
M. H.

SPORT
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WOJEWÓDZKA LICEALIADA
w SZACHACH
W Gryfinie odby³y siê dru¿ynowe mistrzostwa szkó³
ponadgimnazjalnych pod nazw¹ Wojewódzka
Licealiada Szachowa. Do udzia³u w turnieju zg³osi³y
siê zespo³y 4-osobowe z 18 placówek szkolnych.
Powiat ³obeski reprezentowali uczniowie Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie w sk³adzie:
Martyna Zieniuk (4 pkt), Paulina Skrobiñska (5 pkt), Jaros³aw ¯³obicki
(4 pkt) i Sebastian Burduñ (3 pkt).
£obeski team szachowy pod kierunkiem p. Ewy £ukasik zaj¹³ wysokie
VI miejsce, uzyskuj¹c ³¹cznie 16 punktów. Bardzo dobrze zaprezentowa³a
siê Paulina SKROBIÑSKA, uczennica klasy maturalnej. Spoœród siedmiu
rozegranych partii wygra³a piêciokrotnie, tym samym uplasowa³a siê na III
miejscu w klasyfikacji indywidualnej dziewcz¹t turnieju wojewódzkiego.
Zdzis³aw B.
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Jarzyna pozostanie
trenerem Sparty
(WÊGORZYNO) Zarz¹d LKS
„SPARTA” poinformowa³, ¿e powierzy³ prowadzenie zespo³u seniorów Ryszardowi Jarzynie. Po rezygnacji Ryszarda Jamro¿ego z
funkcji trenera Jarzyna pe³ni³ te
obowi¹zki do koñca rundy jesien-

nej. Bêdzie drugim, obok Tomasza
Surmy z Sarmaty, graj¹cym trenerem w klubach naszego powiatu.
Nowy trener Sparty pierwsze zajêcia zainauguruje 10 stycznia
(czwartek) o godzinie 19.00 w Hali
Sportowej.
(r)

Kolejnoœæ najlepszych szkó³ w województwie:
1. LO nr 1 Ko³obrzeg
22 pkt
2. LO nr 2 Szczecin
19
3. ZS nr 5 Szczecinek
18
4. LO nr 1 Stargard Szcz
17,5
5. LO nr 13 Szczecin
17
6. ZS £obez
16
……………………………….
18. ZS Z³ocieniec
8

Wyniki innych szkó³ powiatu ³obeskiego w fina³ach wojewódzkich w
szachach
Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej w Szachach
1. SP nr 3 Ko³obrzeg
20,5 pkt
2. SP nr 4 Ko³obrzeg
18,5
3. SP nr 1 Stargard Szcz. 18
………………………………….
15. SP nr 2 £obez
12 pkt
19. SP nr 1 £obez
10,5 pkt
22. SP Wêgorzyno
9 pkt

Wojewódzka Gimnazjada
1. Gimnazjum nr 9 Koszalin 24,5 pkt
2. Gimnazjum nr 2 Gryfice
20
3. Gimnazjum nr 1 Ko³obrzeg 18
………………………………………….
16. Gimnazjum Wêgorzyno
11 pkt

KTO JEST NA TYM ZDJÊCIU?
Od jednego z mieszkañców £obza otrzymaliœmy poni¿sze zdjêcie. Nie wiadomo, kiedy powsta³o (najprawdopodobniej w latach 40. lub 50.) i nie uda³o
mu siê ustaliæ, kto na nim jest i jak¹ sytuacjê przedstawia. Gdyby ktoœ je rozpozna³ prosimy o kontakt z redakcj¹.
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Virtuti Civili

Jerzy Przystawa
Józef Teliga
9.IX.1914 – 26.XII 2007
Spotykamy w ¿yciu ludzi, na
wspomnienie których robi siê ciep³o
ko³o serca, na twarzy wykwita
uœmiech, stajemy siê lepsi i ¿yczliwsi
wobec naszych bliŸnich. Jednego z
nich spotka³em w czerwcu 1989, na
plebanii koœcio³a œw. Katarzyny na
S³u¿ewcu, dok¹d przywiod³a mnie
perspektywa reaktywowania Polskiego Stronnictwa Ludowego. By³ to
czas intensywnego przemalowywania
najró¿niejszych formacji, grup, struktur, ideologii i koncepcji politycznych, czas, w którym wczorajsi sekretarze komunistyczni zmieniali skórê,
przeistaczaj¹c siê z dnia na dzieñ w
prawdziwych Polaków, patriotów,
niepodleg³oœciowców od ko³yski.
£akomym k¹skiem by³a spuœcizna po
Stanis³awie Miko³ajczyku i jego Polskim Stronnictwie Ludowym, ¿yli
jeszcze ludzie PSL-u, ¿y³a pamiêæ, w
Ruchu Ludowym lat osiemdziesi¹tych dzia³ali nawet bliscy wspó³pracownicy Miko³ajczyka. Do przejêcia
tej spuœcizny przygotowywa³a siê komunistyczna agentura, zorganizowa-

na w ZSL, dysponuj¹ca maj¹tkiem i
strukturami terenowymi.
Próba uratowania PSL nie powiod³a siê ani na S³u¿ewcu, ani w innych
miejscach – si³a z³ego na jednego –
podobnie jak wyprowadzono sztandar
PZPR, by na jej miejscu powsta³y kolejne mutanty, SdRP, SLD, SUPL, tak i
sztandar Miko³ajczyka nie dosta³ siê w
rêce patriotów o niekomunistycznym
rodowodzie.
Starszy,
pogodnie
uœmiechniêty, ¿yczliwy ludziom Pan,
którego wtedy mia³em zaszczyt poznaæ,
okaza³ siê byæ Józefem Telig¹, najstarszym wiêŸniem politycznym PRL, który swoje 70 urodziny obchodzi³ w wiêzieniu na Rakowieckiej. Józef Teliga,
legenda akowskiego podziemia kielecczyzny, szef wywiadu AK w Okrêgu
Radomsko-Kieleckim w latach 1943 –
1945 (Habdank), a po rozwi¹zaniu AK
¿o³nierz i szef wywiadu WiN na kielecczyŸnie; potem za³o¿yciel i cz³onek
w³adz krajowych Solidarnoœci Wiejskiej, jeden z twórców Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, wspó³pracownik Kornela Morawieckiego.
To wiêcej ni¿ w³adza ludowa mog³a
znieœæ, wiêc w grudniu 1983 zamknê³a
go, jako szpiega i terrorystê, w wiêzieniu na Rakowieckiej i stamt¹d, na dobre, dopiero po dwóch latach, wypuœci³a na mocy amnestii.
Nie uda³o siê z PSL, wiêc p³k Teliga
przy³¹czy³ siê do grupy dzia³aczy NSZZ
Solidarnoœæ, którzy usi³owali przeciwstawiæ siê magdalenkowo-okr¹g³osto³owym uzurpatorom i uratowaæ Zwi¹zek Solidarnoœæ, doprowadziæ do zjazdu zjednoczeniowego, w którym mogliby uczestniczyæ wszyscy ci, którzy

Wyrok
Sygn. akt II K 625/07 Ds. 1123/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Katarzyna Kwaœna
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28 listopada 2007 r.,
sprawy

Tomasza Sa³apaty
s. Jana i Danuty z d. Michalak, ur. 20 sierpnia 1988 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 23.55 w
Resku na ul. ¯eromskiego kierowa³ motorowerem marki Baotian nr
rej. ZLO H975 bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 1 kk
I. oskar¿onego Tomasza Sa³apatê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie
wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z
obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na
rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego
roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w
tym od op³aty w sprawie.

przez te d³ugie lata walczyli w podziemiu, wysiadywali po wiêzieniach i internatach. Wiêkszoœæ cz³onków Komisji Krajowej powo³a³a Porozumienie
na rzecz Demokratycznych Wyborów
w NSZZ Solidarnoœæ (Porozumienie
Szczeciñskie) i je¿d¿¹c od miasta do
miasta, od regionu do regionu, próbowa³a przywróciæ do ¿ycia Zwi¹zek,
który wprawdzie prezentowa³ siê na
zewn¹trz jako wielki historyczny
zwyciêzca, a w rzeczywistoœci by³
tylko mizern¹ swoj¹ imitacj¹. Ruszy³
z nami Józef Teliga. Pamiêtam, w
szczególnoœci, wspóln¹ nocn¹ podró¿
z Bêdzina do Wroc³awia, po kolejnym
zjeŸdzie w Kopalni Grodziec, a potem
d³ugie rozmowy, w których Pu³kownik dzieli³ siê z nami swoim doœwiadczeniem i wiedz¹.
Nie uda³o siê uratowaæ Solidarnoœci, tak jak nie uda³o siê uratowaæ PSL.
Mimo odwagi i determinacji wielu ludzi, sprytnie stosowana metoda kija i
marchewki pozwoli³a skruszyæ te ruchy, a wielu znanych dzia³aczy przeci¹gn¹æ na stronê stolarzy. Nie uda³o im
siê to z Józefem Telig¹. Stary lis akowskiego wywiadu by³ nieczu³y na kusz¹ce propozycje, pozosta³ wierny sobie i
tym zasadom i idea³om, które kaza³y
mu, pó³ wieku wczeœniej, wejœæ na
drogê walki podziemnej i naziemnej.
Mo¿e zreszt¹ wierzy³, ¿e mundur pu³kownika Wojska Polskiego do czegoœ
zobowi¹zuje, a dobre imiê i czeœæ nie
s¹ do kupienia, ¿e trzeba na nie zapracowaæ ca³ym ¿yciem, a jak siê zapracowa³o, to wypada ich strzec.
Pu³kownik Józef Teliga szansê dla
Polski dostrzeg³ w powstaj¹cym Ruchu

Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych. By³
cz³onkiem – za³o¿ycielem Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW. By³ nie tylko urodzonym konspiratorem i wywiadowc¹, by³
historykiem wykszta³conym przed
wojn¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim
i nauczycielem. Pamiêta³, to co mówi³
Józef Pi³sudski na ZjeŸdzie Legionistów w Kaliszu:
Podczas kryzysów – powtarzam –
strze¿cie siê agentur. IdŸcie swoj¹
drog¹, s³u¿¹c jedynie Polsce, mi³uj¹c
tylko Polskê i nienawidz¹c tych, co
s³u¿¹ obcym.
Józef Teliga zrozumia³ od razu, ¿e
droga do wyzwolenia Polski spod
wp³ywów agentury wiedzie poprzez
uczciwy system wyborczy, który prawo kandydowania i wy³aniania pos³ów
zabiera partyjnym koteriom i oddaje w
rêce wyborców. Dlatego niestrudzenie, mimo swoich lat, jeŸdzi³ z nami po
Polsce, zachêca³, wspiera³, przekonywa³. Ostatni raz mia³em przyjemnoœæ
maszerowaæ razem z Pu³kownikiem, w
galowym mundurze, na czele III Marszu na Warszawê. Weszliœmy razem do
Pa³acu Prezydenckiego, aby w imieniu
Ruchu przedstawiæ Prezydentowi RP
nasze ¿¹danie.
I wierzê, ¿e teraz, kiedy jest ju¿ po
Tamtej Stronie, Józef Teliga bêdzie nam
stale towarzyszy³. A my mo¿emy, za
Poet¹ i jego Modlitw¹ do Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej prosiæ, aby
Józef Teliga by³ tym, do którego przede
wszystkim odnosz¹ siê te s³owa:
Policz wszystkich na cmentarzach
skwerów.
Tam krzy¿ ka¿dy kwiatem Ci siê schyli.
Na schylone krzy¿e bohaterów
Zawieœ order – Virtuti Civili.
Wroc³aw, 27 grudnia 2007

Wyrok
Sygn. akt II K 624/07 Ds. 1114/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada
2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Katarzyna
Kwaœna bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28 listopada
2007 r., sprawy:

Marcina Jana Leœniaka
s. Józefa i Anny z d. Wojcieszak, ur. 07 grudnia 1986 r. w Gryficach;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 08 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 19.10 na
drodze publicznej nr 152 Resko – Starogard, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Marcina Jana Leœniaka uznaje za winnego tego, ¿e
w dniu 08 wrzeœnia 2007 r. o godzinie 19.10 na drodze publicznej nr 152
Prusim – Starogard, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,61
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
i na tej podstawie wymierza mu karê 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu)
z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe,
w tym kwotê 50 (piêædziesiêciu) z³otych tytu³em op³aty.

JECHA£ Z WYNIKIEM
POZYTYWNYM
UKRADLI KO£PAKI
O LUSTERKO ZA BLISKO
(£OBEZ) W dniu 27.12.2007r. o
godz. 17.00, na drodze £obez – Drawsko, nieustalony kierowca kieruj¹cy
samochodem przekroczy³ oœ jezdni
zderzaj¹c siê lusterkami z samochodem
marki VW Passat, kierowanym przez
Honoratê H.

(DOBRA) W okresie od 27 do
28.12.2007 r. w godz. 22:00-09:00 w
Dobrej, przy ul. Traugutta, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y ko³paków z
samochodu WV Polo. Straty w kwocie
360 z³ poniós³ Krystian D.

UDERZY£ I POJECHA£ DALEJ

(MIELNO)
W
dniu
01/
30.11.2007r. w Mielnie nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 2000 szt.
ceg³y rozbiórkowej o wartoœci 4000 z³.
Straty poniós³ Ireneusz D.

(GRZÊZNO) W dniu 28.12.2007 r.
oko³o godz. 07:40, na drodze Grzêzno
– Zap³ocie, nieustalony kieruj¹cy samochodem osobowym marki Ford, na
³uku drogi zjecha³ na przeciwny pas i
potr¹ci³ skuter kierowany przez Henryka P., nie zatrzymuj¹c siê na miejscu
zdarzenia. Uszkodzeniu uleg³ skuter.

NAPROMILOWANI

PRZYJECHA£ POHANDLOWAÆ

(£OBEZ) W dniu 28.12.2007r. o
godz. 1.15 w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci, Dariusz M. kierowa³ samochodem marki Chrysler znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci (1.30mg/l).
(RESKO) W dniu 02.01.2008 r. o
godz. 18.10 w Resku, na ul. Wojska
Polskiego, Jan K. kierowa³ rowerem w
stanie po u¿yciu alkoholu - 0,18mg/l.

(£OBEZ) W dniu 29.12.2007r. ok.
godz. 16.30 w £obzie, na ul. Koœcielnej, Cezary W., zam. w Szczecinie, w³aœciciel punktu sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych, sprzeda³ w £obzie nieletniej And¿elice W., lat 14, galanteriê
pirotechniczn¹ w postaci petard za
kwotê 6 z³ wbrew zakazowi.

KTOŒ SIÊ BUDUJE W OKOLICY

SZYBOT£UK
KIESZONKOWIEC W AKCJI
(£OBEZ) W dniu 28.12.2007 r. o
godz. 11.45 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, w sklepie Tesco nieustalona
osoba wykorzystuj¹c nieuwagê Reginy
K. dokona³a kradzie¿y portfela pozostawionego przy kasie sklepowej z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie 40 z³.
£¹czna suma strat wynosi 60 z³.
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(PRZEMYS£AW)
W
dniu
30.12.2007 r. oko³o godziny 17.00, w
miejscowoœci Przemys³aw, nieznana
osoba, przy u¿yciu kamienia dokona³a
wybicia szyby o wymiarach 2000 x 800
cm w drzwiach balkonowych mieszkania znajduj¹cego siê na pierwszym piêtrze budynku. Straty w wysokoœci 940
z³ ponios³a Renata N.

Wyrok
Sygn. akt II K 746/07 Ds. 1454/07/P
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 grudnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 17.12.2007 r. sprawy

Krzysztofa Zauchy
s. Adama i Marianny z d. WoŸnica, ur. 08 sierpnia 1976 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 15 grudnia 2007 r. oko³o godziny 20.55 na drodze
publicznej w miejscowoœci Suliszewice, gm. £obez, kierowa³ samochodem
osobowym marki Opel Kadett o numerze rejestracyjnym ZLO A 068, bêd¹c w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Zauchê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk w zw. z art.
34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Romualda Sawickiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieœci dziewiêæ 20/100)
z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/100) z³otych tytu³em
nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Krzysztofa Zauchy;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z
dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w prawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto dwadzieœcia)
z³otych.

(£OBEZ) W dniu 31.12.2007 r. o
godzinie 0.18 w £obzie, na ul. Spokojnej, Samuel Œ. kierowa³ samochodem
osobowym marki Opel Colibra, znajduj¹c siê w stanie po u¿yciu œrodka odurzaj¹cego. Wskaza³ na to wynik pozytywny u¿ytego testera, dodatkowo pobrano krew do badañ.

OKRAD£ GMINÊ, CZYLI LUDZI
(¯ELMOWO) W nocy z 30 na
31.12.2007 r., w godz. 22.00 - 6.00 w
¯elmowie, Tomasz K. z dachu przystanku autobusowego w ¯elmowie
dokona³ kradzie¿y blachy aluminiowej
wartoœci 500 z³, na szkodê Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym.

KOMÓRKOWIEC
(£OBEZ) W nocy z 27 na
28.11.2007 r. w £obzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia 6020, wartoœci 200 z³, na szkodê Krzysztofa K. Telefon zabezpieczono w lombardzie w £obzie.

WYMUSI£ PIERWSZEÑSTWO
(RESKO) W dniu 31.12.2007 r., o
godz. 15.30 w Resku, na ul. 1 Maja,
Daniel B. kieruj¹c samochodem marki
VW Golf wymusi³ pierwszeñstwo przyjazdu dla Bo¿eny D., kieruj¹cej samochodem marki Ford, powoduj¹c uszkodzenie pojazdów.

UKRAD£ SPOJLER
(£OBEZ) W nocy z 31 grudnia 2007
na 1 stycznia 2008 r. w £obzie, z parkingu przed blokiem przy ul. Niepodleg³oœci, nieznana osoba dokona³a kradzie¿y

spojlera z pokrywy baga¿nika samochodu Citroen C1. Straty w kwocie ok. 200
euro ponios³a Agnieszka S.
(ZWIERZYNEK)
W
dniu
01.01.2008 r. o godzinie 14.30 w Zwierzynku, Jacek D., w trakcie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych przez policjanta z Posterunku Policji w Wêgorzynie naruszy³ jego nietykalnoœæ cielesn¹
poprzez szarpanie za mundur. Sprawca
zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia.

ZROBI£ DZIURÊ W DRZWIACH
(DOBRA) W dniu 01.01.2008 r. o
godz. 0.45 w Dobrej, przy ul. Westerplatte, nieznana osoba poprzez kopniêcie drzwi wejœciowych do mieszkania
dokona³a ich zniszczenia. W wyniku
uderzenia w dolnej czêœci drzwi powsta³a dziura. Starty w wysokoœci 150
z³ poniós³ Eugeniusz K.

ZABRA£ PORTFEL Z DOMU
(£OBEZ) W nocy z 31.12.2007 r. na
1.01.2008 r. w godz. 23.00 - 1.00 nieznany sprawca z mieszkania w £obzie, przy
ul. Kolejowej, zabra³ w celu przyw³aszczenia portfel z pieniêdzmi w kwocie
145 euro, 110 z³, dokumentów tj. dowód
osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, kartê bankomatow¹ oraz telefon
komórkowy marki Panasonic na szkodê
Czes³awa W.

15-LETNI Z£ODZIEJ
(£OBEZ) W dniu 2.01.2008r. ok.
godz. 11.45 w £obzie, nieletni, lat 15, z
szatni hali gimnastycznej dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki
Sony Ericsson K 750i wartoœci 300 z³
na szkodê Zofii S. Sprawca zosta³ zatrzymany, a telefon odzyskany.

ZNALEWZIONO £AÑCUSZEK
W Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zabezpieczono ³añcuszek koloru srebrnego znaleziony 23 grudnia 2007 r. w £obzie w rejonie
lokalu TEN CLUB przy ul. Browarnej. W³aœciciel proszony jest o zg³oszenie siê w KPP £obez w godz. 08.00 – 16.00 celem identyfikacji i
zwrotu ³añcuszka. Osoba zg³aszaj¹ca powinna powo³aæ siê na L. Dz.
9388/07.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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KRZY¯ÓWKA 2

Zagraj¹

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 52 brzmia³o:
„O rok starsi”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Janina Syjczak (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Laszuk (£obez), Zofia Janicka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Zenia Niedziela
(£obez), Barbara Kapcio (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Laszuk z £obza.
Gratulujemy.

(GMINA). Ju¿ w najbli¿sz¹
niedzielê nast¹pi XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Orkiestra graæ bêdzie zarówno w £obzie jak i w
Be³cznej.
Ju¿ o 9. rano wolontariusze udadz¹ siê na
ulice, by kwestowaæ.
Wœród nich bêd¹ samorz¹dowcy z £obza: Ryszard Sola, burmistrz
oraz Ireneusz Kabat,
zastêpca burmistrza.
W³odarze bêd¹ mieli
identyfikatory jak ka¿dy inny wolontariusz.
Ju¿ o 11.00 w Sali Widowiskowo-Sportowej
rozpoczn¹ siê wystêpy
artystyczne uczniów
szkó³ podstawowych oraz pokaz
tañca towarzyskiego. Tutaj te¿ do
godziny 18.00 odbywaæ siê bêdzie
licytacja fantów. W
Be³cznej natomiast od
godziny 13.00 rozpocznie siê licytacja i loteria
fantowa, turniej strzelecki oraz koncert
¿yczeñ. Tradycyjnie ju¿
o godz. 20.00 £obeski
Dom Kultury poœle
„Œwiate³ko do nieba”.
Po pokazie sztucznych
ogni swoje zdolnoœci
aktorskie zaprezentuje
teatr „AMATEA”. O
21.00 wystêp swój rozpocznie
zespó³
„SPRINT BAND”. Zakoñczeniem bêdzie licytacja fantów g³ównych.
Tegorocznym celem Fina³u
WOŒP jest pomoc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi.
Efektem bêdzie wsparcie w sposób

systemowy dzieciêce oddzia³y laryngologiczne i otolaryngologiczne. Przede wszystkim zostanie
wsparta zaawansowana diagnostyka i leczenie wad
s³uchu u noworodków i ma³ych dzieci. Jest to poniek¹d efekt prowadzonego przez nas
Programu
Powszechnych Przesiewowych Badañ
S³uchu u Noworodków. Równie
istotne jest wspier a n i e
oddzia³ów zajmuj¹cych siê ratowaniem ¿ycia dzieci
z
powa¿nymi
schorzeniami laryngologicznymi,
np. tkwi¹ce w uk³adzie oddechowym cia³a obce, czy te¿ powa¿ne
poparzenia uk³adu oddechowego.
Kolejnym zadaniem WOŒP w tym
roku jest leczenie
dzieci ze schorzeniami onkologicznymi w obrêbie
g³owy i szyi. Poza
tym
Orkiestra
wspiera Ogólnopolski Program
Leczenia Pompami Insulinowymi
Dzieci z Cukrzyc¹, Program
Nieinwazyjnego
Wspomagania
Oddychania u Noworodków - Infant
Flow oraz Program Leczenia i zapobiegania Retinopatii Wczeœniaka
Program „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”.
MM

