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Dwie szko³y równych szans

Pantomima w Radowie Ma³ym

(POWIAT) Z wielkim
rozmachem odby³y siê w
minionym tygodniu w Zespole Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym i Szkole
Podstawowej nr 1 w
£obzie podsumowania
projektu edukacyjnego
„Szko³a Równych Szans”.
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Potwierdzone teorie przenikania
idei i jednego „ludzia”

Kazimierz Rynkiewicz
Jestem pod wra¿eniem efektów programu „Szko³a Równych
Szans”, jaki zrealizowa³ Zespó³
Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym. Z góry przepraszam
uczniów i nauczycieli ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie za
nieobecnoœæ na zakoñczeniu realizowanego przez nich tego programu, co nie pozwala mi oceniæ
jego efektów, ale zak³adam, ¿e
by³y równie owocne, s¹dz¹c z relacji organizatorów.
Z efektami realizowanego w
Radowie Ma³ym programu mogliœmy zapoznaæ siê ju¿ wczeœniej, gdy podczas do¿ynek powiatowych w £obzie dzieci oblega³y radowskie stoisko czerpi¹c
papier i lepi¹c glinê. Jako, ¿e z
pieniêdzy tego programu zosta³y
zakupione urz¹dzenia do tych
prac, gwarantuje to, ¿e jeszcze
nieraz zobaczymy je w u¿yciu,
mam nadziejê, w ró¿nych miejscach powiatu.
Opisanie wszystkich namacalnych efektów programu przekracza mo¿liwoœci gazety, a ¿e
zosta³y one w skrócie przedstawione w artyku³ach, kilka s³ów
warto skreœliæ na temat propozycji edukacyjnej, jak¹ wyczyta³em
z dzia³añ podjêtych w ramach
tego programu w radowskiej

List do redakcji
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szkole. Tak odczytujê przes³anie
spektaklu, jaki na koniec przedstawi³a grupa uczniów w formie
pantomimy. Jedna grupa odegra³a tradycyjnie prowadzone lekcje, druga pokaza³a lekcje prowadzone na innych zasadach. Ta
pierwsza to - mówi¹c w skrócie –
uczenie odtwórcze, teoretyczne,
czyli wkuwanie i odpytywanie, ta
druga zaproponowa³a pewn¹ formê twórczoœci i praktyki w uczeniu. Dzieci poznaj¹ œwiat, czyli
przedmioty i zachodz¹ce miêdzy
nimi procesy poprzez dzia³anie
na tych przedmiotach. Gdy dziecko lepi glinê, doœwiadcza bezpoœrednio materii i ruchu. Z czasem
zaczyna rozumieæ, dlaczego glina rozkleja siê, dlaczego deformuje, jak¹ rolê odgrywa woda w
tym procesie, jaki zwi¹zek ma
forma z szybkoœci¹ obrotów ko³a
garncarskiego itp. itd. Takie doœwiadczenie przemawia bardziej
do wyobraŸni dziecka, ni¿ próby
teoretycznego opisu œwiata. Doœwiadczanie jest holistycznym
podejœciem do edukacji, bo anga¿uje ono i kszta³tuje ca³e dziecko,
zarówno jego umys³, wra¿liwoœæ
jak i estetykê. Pe³ni wiêc funkcje
poznawcze i wychowawcze, o
czym przez ostatnie lata szko³a
jakby trochê zapomnia³a, a nawet
wrêcz z wychowywania zrezygnowa³a. Sta³o siê to po tym, jak
zbankrutowa³o wychowywanie
do ¿ycia w rodzinie socjalistycznej (dla tych co nie wiedz¹ – w

PRL by³ taki przedmiot w szkole). Zbankrutowa³ peerelowski
„socjalizm”, wiêc wielu nauczycieli uzna³o, ¿e wychowywanie
dzieci równie¿. Tak trudno by³o
im zrozumieæ, ¿e jedno z drugim
ma niewiele wspólnego. A przecie¿ wystarczy³o powróciæ do
klasycznej wychowawczej triady: prawda - dobro - piêkno, by
odnowiæ ca³y system edukacyjny.
Powiem nieskromnie, ¿e i ja w
tej radowskiej edukacji mam
swój malusieñki udzia³, o czym
przypomnia³a mi w rozmowie
pani Janina Mucek, kierownik
nowogardzkiej delegatury Kuratorium Oœwiaty. Otó¿ z ide¹ szko³y twórczej zetkn¹³em siê w latach osiemdziesi¹tych. Z ciekawoœci pojecha³em na kilkudniowy sta¿ do Wroc³awskiej Szko³y
Przysz³oœci, prowadzonej przez
Fundacjê Wolne Inicjatywy Edukacyjne pod kierunkiem prof. Ryszarda £ukaszewicza. PóŸniej,
po latach, opublikowa³em materia³ z tego spotkania w „Dzienniku Nowogardzkim” i bodaj¿e
podrzuci³em materia³y delegaturze, a byæ mo¿e ona sama zainteresowa³a siê tematem. W ka¿dym
b¹dŸ razie, jak przypomnia³a pani
Janka, ówczesna kierownik pani
Ludmi³a Klesa zorganizowa³a
spotkanie nauczycieli w P³otach,
na którym zainteresowa³a obecnych t¹ ofert¹ i stamt¹d trafi³a do
Radowa Ma³ego. Po kilkunastu
latach z przyjemnoœci¹ obejrza-

Na jakie straty trzeba naraziæ gminê, ¿eby wylecieæ z hukiem z pracy?

Szanowna Redakcjo
To jest moja reakcja na
artyku³ „Kto za to wszystko
zap³aci?”. Szczerze zazdroszczê urzêdnikom pracuj¹cym
w naszym urzêdzie. Zazdroszczê im tego, ¿e maj¹ tak wspania³ych i oddanych obroñców
w osobach Pana Burmistrza, a
szczególnie jego Zastêpcy.
Urzêdnicy (nie wszyscy)
mog¹ robiæ co im siê podoba i za
nic nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci. Mog¹ nara¿aæ gminê na straty,
nie musz¹ wykonywaæ swoich
obowi¹zków i zawsze znajdzie siê
jakieœ wyt³umaczenie, a winnych
poszuka siê gdzie indziej, np. w
Radzie Miasta, bo wychodzi na to,
¿e to radni s¹ winni za brak nadzo-

ru nad „Administratorem” i PWiK,
to radni s¹ winni za byle jak¹ pracê
Komisji pod przewodnictwem pani
Ewy Ciechañskiej w sprawie przejêcia mienia od „Administratora”,
to radni nie dali etatu, to radni wyci¹gnêli wszystkie brudy, to radni
wykryli ponad 102% œci¹galnoœci.
Szanowna Redakcjo, gdyby nie
Rada Miasta, sielanka trwa³aby do
dziœ, a pieni¹dze p³ynê³yby do prywatnych kieszeni bez ¿adnych problemów. WyobraŸcie sobie Pañstwo, ¿e naszym dzielnym obroñcom nie zale¿y na tym, ¿eby winni
odpowiedzieli za ten ba³agan, ale
szukaj¹ haka na to, czy po³¹czone
komisje Rady Miasta mia³y prawo
dzia³aæ wspólnie i wywlec te brudy.
Tylko niech ci wspaniali obroñcy

wiedz¹ jedno, ¿e to oni ponosz¹
bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœæ
za ten ba³agan. To ich ktoœ kiedyœ
rozliczy.
Teraz, po tym wszystkim, „zas³u¿ona” osoba, dziêki której firmy dzia³aj¹ce na mieniu komunalnym maj¹ siê bardzo dobrze i
dorobi³y siê maj¹tków, zostaje
przewodnicz¹c¹ zespo³u do
spraw rokowañ £EC. Gratulujê
wyboru. Czekam, kiedy wyniknie
z tego ogromny skandal.
Tak a propos Panie Burmistrzu, na jak¹ sumê pieniêdzy, na
jakie straty trzeba naraziæ gminê,
¿eby wylecieæ z hukiem z pracy?
Sta³y czytelnik i uwa¿ny obserwator spraw miejskich. (Nazwisko do wiadomoœci Redakcji).

³em efekty moich ówczesnych
poszukiwañ. Ot, taki przyczynek
do teorii przenikania idei. I oczywiœcie do teorii, ¿e wszystko zale¿y od ludzi. Takim niesamowicie upartym i pracowitym „ludziem” jest pani Ewa Radanowicz, która podjê³a „pracê na
ugorach” i doprowadzi³a do tego,
¿e jej wiejsk¹ szko³ê mo¿na zaliczyæ do najlepszych w powiecie,
a mo¿e nawet województwie.
I tu nie chodzi nawet o stopnie, ale o to, by szko³a kszta³ci³a
przysz³ych obywateli zdolnych
zmagaæ siê z problemami rzeczywistoœci, nie tylko na jej szczytach, ale na ka¿dym piêtrze ¿ycia
spo³ecznego. Obywateli wra¿liwych, otwartych, odwa¿nych, rozumiej¹cych. Mam tak¹ nadziejê,
¿e te walory s¹ im w tej szkole zaszczepiane, co by³oby dobrym
posagiem na przysz³e ¿ycie. Ich i
nasze.
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Za meldunki
przed Temidê
(£OBEZ) Na wokandê
³obeskiego s¹du trafi³a sprawa
13. mieszkañców gminy
Wêgorzyno, którzy w ci¹gu
roku zameldowali u siebie
oko³o 200 Niemców. S¹siedzi
zza Odry mogli dziêki temu
cztery razy taniej, ni¿ u siebie,
wyrobiæ prawo jazdy.
Rekordzist¹ okaza³ siê
mieszkaniec Winnik, który
zameldowa³ oko³o 30 osób.
13. mieszkañców gminy Wêgorzyno meldowa³o u siebie Niemców.
S¹siedzi zza Odry wykorzystywali
zameldowanie, by taniej wyrobiæ
prawo jazdy. Okazjê wykorzysta³o
oko³o 200. Niemców. Oskar¿eni
wpisywali w formularzach meldunkowych, ¿e Niemcy mieszkali u nich
co najmniej 3 miesi¹ce, choæ tak na
prawdê niektórzy nie widzieli swoich „lokatorów” na oczy. Osoby

Zaproszenie
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz
Klub Honorowych Dawców
Krwi w £obzie maj¹ zaszczyt
zaprosiæ wszystkich krwiodawców wolontariuszy i dzia³aczy PCK na spotkanie noworoczne, które odbêdzie siê dnia
29 stycznia 2008 roku w godzinach od 14.00 do 17.00 w sali
na pierwszym piêtrze £obeskiego Domu Kultury.
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melduj¹ce otrzymywa³y za to po
kilkadziesi¹t z³ od osoby.
Przed s¹d, na pierwszy termin
rozprawy, nie stawi³o siê a¿ szeœæ
osób. Spoœród osób, które przyby³y
na rozprawê, dwie dobrowolnie
podda³y sie karze, pozosta³e nie
widz¹ w swoim postêpowaniu niczego z³ego.
Bez wzglêdu na to, czy ktoœ podda³ siê karze, czy nie i tak wszyscy
bêd¹ przes³uchiwani, w celu przeprowadzenia postêpowania dowodowego. - S¹d wyda wyrok odpowiadaj¹cy poprawionemu stanowi
faktycznemu zaproponowanemu
przez Prokuraturê. Prokuratora wyst¹pi³a o karê w zawieszeniu. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nawet gdyby s¹d
przyj¹³ winê osoby, której bêdê broni³, to kary s¹ za surowe. Minimalny
okres zawieszenia, to dwa lata, do
tego dochodzi okres próby. Minimalny okres kary wiêc, to 2,5 roku –
uwa¿am, ¿e to jest kara surowa –
powiedzia³ mecenas Jerzy Piosicki.
Kolejny termin rozprawy zosta³
wyznaczony na marzec. Tym razem
jednak jeœli osoby nie stawi¹ siê na
rozprawê, zostan¹ doprowadzone
przed s¹d przez policjê.
MM

Œmieræ po studniówce

(RESKO). Tragicznie zakoñczy³a siê studniówka uczniów Zespo³u Szkó³ w Resku. 19. letni
D.N., bêd¹cy goœciem studniówki,
pope³ni³ samobójstwo ju¿ po wyjœciu z Centrum Kultury, w którym odbywa³ siê bal.
Powieszonego mieszkañca Reska znaleziono na przeciwko Centrum Kultury, w pobli¿u znajduj¹cej
siê restauracji. Mimo szybkiej reanimacji prowadzonej przez pielêgniarkê, bêd¹cej na miejscu zdarzenia, a nastêpnie dwóch ratowników
medycznych, którzy przybyli karetk¹ pogotowia, mê¿czyzny nie
uda³o siê uratowaæ. Zgon nast¹pi³ w
drodze do szpitala.

Obecnie Prokuratura Rejonowa w £obzie prowadzi œledztwo z
art. 161 par. 1 Kodeksu Karnego o
nieudzielenie pomocy osobie
znajduj¹cej siê w stanie zagro¿enia ¿ycia. Œledztwo prowadzone z
tego artyku³u ma na celu jedynie
wyjaœniæ wszystkie okolicznoœci
œmierci, bowiem pomoc zosta³a
udzielona natychmiastowo.
Prokuratura zarz¹dzi³a sekcjê
zw³ok, w czwartek bêd¹ znane wyniki. Wówczas wyjaœni siê, czy
reszczanin by³ pod wp³ywem alkoholu, b¹dŸ innych œrodków odurzaj¹cych.
Przyczyna targniêcia siê na
¿ycie m³odego cz³owieka nie jest
znana.
MM

Zbiórka publiczna.
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, ¿e w dniu 26.01.2008 r. w
godzinach 9.00 do 14.00 na terenie
miasta £obez zostanie przeprowadzona przez wolontariuszy Polskie-

go Czerwonego Krzy¿a zbiórka publiczna. Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na dzia³alnoœæ statutow¹ PCK. Z czerwonokrzyskim
pozdrowieniem pracownik ZR
PCK w £obzie Maria Pokomeda

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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ROZMOWA ZE STAROST¥ POWIATU
£OBESKIEGO ANTONIM GUTKOWSKIM
A co rz¹dowe projekty przewiduj¹ w zakresie zadañ ochrony
zdrowia realizowanych przez powiat?
Wprost rewolucyjn¹ zmianê.
Rz¹d planuje pozbawienie powiatów roli organu tworz¹cego w stosunku do zak³adów opieki zdrowotnej.

Panie starosto, na przysz³y tydzieñ komornik og³osi³ licytacjê
nieruchomoœci szpitala w Resku.
Co pan na to?
Problem ten zosta³ poddany
szczegó³owej analizie zarz¹du powiatu podczas jego ostatniego posiedzenia. Uwzglêdniaj¹c wszystkie okolicznoœci prawne i merytoryczne ustaliliœmy, i¿ nie ma takich
mo¿liwoœci, aby powiat przyst¹pi³
do tej licytacji.
Czy móg³by Pan nieco rozwin¹æ to zdanie.
Móg³bym, ale naszym zdaniem
niecelowe jest publiczne ujawnianie swoich planów w tak dra¿liwej
kwestii, jak transakcja na prawie 20
milionów z³otych.
Na 20 milionów?
Je¿eli chodzi o ca³y d³ug ZOZ-u
to tak w³aœnie jest. Komornik ¿yczy
sobie ok. 1 mln z³, a starosta stargardzki w tym tygodniu powiedzia³
mi, ¿e jest zainteresowany kwot¹
ponad 18 mln z³. Jakby na ten problem nie spojrzeæ, to w ka¿dej sytuacji bêd¹ to grube miliony.
Na jak¹ kwotê zosta³y wycenione ruchomoœci szpitala?
Na 1 milion 400 tysiêcy z³otych.
Komornik og³osi³ licytacjê. Cena
wywo³awcza to 3/4 wysokoœci wycenionej wartoœci, co daje 993 tys. z³.
Do licytacji mo¿e przyst¹piæ ka¿dy.
Rozumiem, ¿e zdaniem zarz¹du nie bêdzie problemu, je¿eli licytowane wyposa¿enie kupi INTERMED, który dzier¿awi nieruchomoœci, prowadzi tam szpital i
ma kontrakt z NFZ na najbli¿sze
dwa lata.
REKLAMA

Myœlê, ¿e by³oby to najlepsze
rozwi¹zanie.
A co siê stanie, kiedy ktoœ z zewn¹trz przyst¹pi do licytacji i
wykupi sprzêt?
Rozwa¿aliœmy tak¿e tê mo¿liwoœæ, ale wydaje siê ona bardzo
ma³o prawdopodobna. Szczególnie
kiedy weŸmie siê pod uwagê przes³ane nam do konsultacji rz¹dowe
projekty reformy s³u¿by zdrowia.
Czy szpital zostanie zamkniêty?
Nie. Musi byæ placówka, która
bêdzie obs³ugiwaæ osoby potrzebuj¹ce d³ugotrwa³ej opieki zdrowotnej.

To rzeczywiœcie rewolucja.
Czy zarz¹d powiatu wyrazi³ swoje stanowisko w tej kwestii?
I nie tylko w tej. Poparliœmy stanowisko rz¹du w tym zakresie. Nasze uzasadnienie nie by³o powodowane sytuacj¹ ³obeskiego ZOZ-u.
Uwa¿amy, ¿e ¿aden rz¹d nie jest w
stanie przeprowadziæ skutecznej
reformy s³u¿by zdrowia w sytuacji,
kiedy szpitale nale¿¹ do powiatów.
Powiedzia³ pan, ¿e wyraziliœcie opiniê nie tylko w tej kwestii.
To w jakiej jeszcze?
Na szczeblu rz¹dowym powstaj¹ zespo³y ds. zmian prawa reguluj¹cego funkcjonowanie samorz¹dów. Zwi¹zek Powiatów Polskich zbiera wnioski ze wszystkich
jednostek, aby opracowaæ w³asne
propozycje.
Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha

Zebranie Stowarzyszenia
Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni „Jutrzenka”
31 stycznia (czwartek) o godzinie 17.00 w œwietlicy Spó³dzielni
Mieszkaniowej przy ul. Murarskiej, odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Obrony Praw Cz³onków Spó³dzielni
„Jutrzenka”.
Szczegó³owy porz¹dek obrad podany bêdzie w nastêpnym wydaniu
„tygodnika ³obeskiego” - 29 stycznia (wtorek) oraz na specjalnych og³oszeniach wywieszonych w punktach informacyjnych. Podczas zebrania
przewodnicz¹cy Antoni Moroz przedstawi sprawozdanie za okres od
czasu powstania Stowarzyszenia.
Zebranie zosta³o zwo³ane na wniosek cz³onków Stowarzyszenia, ma ono
charakter otwarty; mo¿e w nim uczestniczyæ ka¿dy cz³onek Spó³dzielni. Stowarzyszenie zaprosi przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej.
Antoni Moroz, Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenki”.
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Zarz¹d powiatu chce zmian
(POWIAT). Szpitale oddaæ
pod zarz¹d województwa,
nauczycielom zwiêkszyæ
tygodniowy wymiar pracy
do 26 godzin, a
bezrobotnym nie op³acaæ
sk³adek zdrowotnych,
to tylko czêœæ propozycji
zmian w przepisach prawa,
wys³anych przez zarz¹d
powiatu ³obeskiego do
Zwi¹zku Powiatów Polskich
W ubieg³ym tygodniu zarz¹d
powiatu ³obeskiego wys³a³ listê propozycji zmian do Zwi¹zku Powiatów Polskich (ZPP). Konieczne
zmiany zarz¹d widzi w szkolnictwie. Starosta uwa¿a, ¿e nale¿y
zwiêkszyæ tygodniowy wymiar pracy nauczyciela do 26. godzin, z jednoczesnym,
proporcjonalnym
wzrostem wynagrodzenia. W celu
p³ynnego rozwi¹zania problemu
mo¿na dojœcie do tego stanu roz³o¿yæ w czasie na kilka lat.
Zdaniem starosty ³obeskiegoAntoniego Gutkowskiego niesprawiedliwe jest kryterium podzia³u
0,6 proc. rezerwy czêœci oœwiatowej. Przeznaczona jest ona dla samorz¹dów, którym czêœæ ogólna
subwencji oœwiatowej nie wystarcza na pokrycie wydatków bie¿¹cych. W ten sposób dyskryminowane i niejako „karane” za gospodarnoœæ s¹ samorz¹dy racjonalnie wydatkuj¹ce œrodki przeznaczone na
oœwiatê. Starosta uwa¿a, ¿e nale¿y
dopuœciæ mo¿liwoœæ przekazania
rezerwy na wydatki inwestycyjne.
Równie¿ odnoœnie subwencji
ogólnej przeznaczonej na inwestyREKLAMA

cjê na drogach powiatowych i wojewódzkich powinno siê utrzymaæ rezerwê oraz dopuœciæ mo¿liwoœæ dofinansowania wszystkich inwestycji, nie tylko tych rozpoczêtych
przed 1999 r. W zwi¹zku ze szczup³oœci¹ œrodków europejskich na
lata 2007 – 2013, jakie w rzeczywistoœci mo¿na pozyskaæ na drogi powiatowe (przynajmniej w województwie zachodniopomorskim)
mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowego
dofinansowania inwestycji drogowych ze œrodków krajowych zarz¹d
powiatu uwa¿a za bardzo istotn¹.
Starosta jest zdania, ¿e dochody
stanowi¹ce obecnie wyodrêbniony
Powiatowy Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nale¿y wprowadziæ do dochodów bud¿etu powiatu oraz
zwiêkszyæ Ÿród³a dochodów powiatu w zakresie tzw. dochodów nie
znaczonych, z których Powiat móg³by swobodnie realizowaæ zadania.
Zarz¹d powiatu chcia³by równie¿ zmian w sposobie finansowania lub wspó³finansowania przez
gminy dzieci umieszczonych w placówkach opiekuñczo - wychowawczych oraz rodzinach zastêpczych,
analogicznie do rozwi¹zañ dotycz¹cych osób umieszczonych w DPS.
Takie rozwi¹zanie zmotywuje gminy w ramach ich zadañ socjalnych
do bardziej intensywnej i efektywnej pracy z rodzin¹ biologiczn¹
dziecka. Obecnie z roku na rok narasta iloœæ dzieci kierowanych do
placówek i rodzin zastêpczych, powoduj¹c systematyczny wzrost wydatków powiatu na ten cel.
Racjonalnym dla zarz¹du powiatu wydaje siê równie¿, by w granicach administracyjnych miasta
wszystkimi ulicami, z wyj¹tkiem
dróg krajowych, zarz¹dza³ bur-

mistrz. Powinno byæ ustawowe
przekazanie z powiatów na rzecz
gmin dróg nie spe³niaj¹cych kryteriów drogi powiatowej okreœlonych
w ustawie o drogach publicznych.
Obecnie wiêkszoœæ dróg znajduj¹cych siê w zarz¹dzie powiatu nie jest
w istocie drogami powiatowymi, ma
za to charakter drogi typowo gminnej. Pozwoli to na skoncentrowanie
dzia³añ powiatu na drogach rzeczywiœcie istotnych z powiatowego
punktu widzenia.
Równie¿ odnoœnie szpitali powinny nast¹piæ zmiany. W tym wypadku
placówkami lecznictwa zamkniêtego powinny zaj¹æ siê województwa.
„Uwa¿amy, ¿e tylko ze szczebla
wojewódzkiego mo¿liwe jest rzeczywiste przeprowadzenie niezbêdnej reformy s³u¿by zdrowia w Polsce. Powiaty nie maj¹ do tego wystarczaj¹cych narz¹dzi finansowych, a
naciski spo³eczne na tym szczeblu s¹
zbyt silne.” – napisa³ starosta Antoni Gutkowski do ZPP.
Zarz¹d powiatu widzi równie¿
koniecznoœæ wprowadzenia wielu
zmian w zakresie bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego. Zadania typowo porz¹dkowe powinny - zdaniem starosty - zostaæ zdjête z policji
i powierzone gminom. Nale¿y
wzmocniæ stra¿ miejsk¹ lub utworzyæ now¹ formacjê na bazie stra¿y
miejskiej i policji, która podlega³a by
samorz¹dom gminnym. Równoczeœnie powiatowe inspekcje, s³u¿by i
stra¿e takie jak: policja, inspekcja
weterynaryjna i inspekcja sanitarna
REKLAMA

powinny zostaæ ponownie w³¹czone
do struktur powiatu, a w³adze samorz¹dowe powinny uzyskaæ wiêkszy
wp³yw na ich dzia³alnoœæ.
Tak¿e zmiany w systemie ratownictwa musz¹ byæ konsultowane z
samorz¹dem powiatowym.
- Skoro starosta jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie kryzysowe na terenie powiatu nie dopuszczalne jest, aby tak
wa¿ny element tego bezpieczeñstwa jak ratownictwo medyczne, nie
by³ nawet konsultowany ze starost¹
– uzasadnia starosta.
Wiele istotnych zmian, zdaniem
zarz¹du powiatu, nale¿y równie¿
wprowadziæ w Powiatowych Urzêdach Pracy. Przede wszystkim PUP
nie powinien op³acaæ sk³adek zdrowotnych. Spowoduje to ograniczenie fikcyjnego bezrobocia, gdy¿
czêœæ osób zarejestrowanych jako
bezrobotni robi to tylko dlatego, aby
mieæ op³acon¹ sk³adkê zdrowotn¹.
W zakresie regulacji rynku pracy
nale¿y podnieœæ wysokoœæ dodatków szkoleniowych dla osób szkol¹cych siê w ramach kursów zawodowych do wysokoœci zasi³ku dla
bezrobotnych. Organizacja robót
publicznych przez samorz¹dy powinna zostaæ po³¹czona z pracami
inwestycyjnymi. Powinno siê równie¿ uszczelniæ system wyp³acania
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej tak,
aby pomoc trafia³a tylko do faktycznie potrzebuj¹cych. Obecnie czêsto
trafia do osób tylko formalnie nie
maj¹cych ¿adnych dochodów. (r)
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Powiat agroturystycznie
(£OBEZ). Oko³o 60 osób przyby³o na zaproszenie starostwa, w
ramach spotkania na temat agroturystyki. Odzew ze strony zainteresowanych przerós³ najœmielsze
oczekiwania organizatorów. Sala
konferencyjna starostwa z trudem
pomieœci³a wszystkich zebranych.
Jednak zbyt du¿o poruszanych
kwestii sprawi³o, ¿e w po³owie spotkania sala powoli zaczyna³a pustoszeæ.
Obecnie na terenie powiatu jest
zaledwie 11 gospodarstw agroturystycznych. Dlatego starostwo wysz³o
z inicjatyw¹, by wszyscy zainteresowani poznali tajniki pozyskiwania
œrodków, zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej oraz promocji. Wszelkie niuanse wyjaœniali
m. in.: Jolanta Bernat z Biura Turystyki i Sportu przy Urzêdzie Marsza³kowskim, Tomasz Bia³y i Tomasz
Aniuksztys z Wydzia³u Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Adam
Kalinowski zastêpca dyrektora
ZODR w Barzkowicach, Janina Jeremicz kierownik Dzia³u Podatków
Dochodowych Urzêdu Skarbowego
w Drawsku Pomorskim. Teresa £añ,
Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji zaproponowa³a natomiast wydanie katalogu gospodarstw agroturystycznych, znajduj¹cych siê na terenie powiatu ³obeskiego.
Gdzie po pieni¹dze
Przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego przygotowali prezentacjê
multimedialn¹. Doœæ d³ugi wyk³ad
nie do koñca by³ przemyœlany i dobrany pod wzglêdem odbiorców. Pierwszy mówca Tomasz Aniuksztys przedstawia³ mo¿liwoœci pozyskiwania
pieniêdzy unijnych. Prezentacja multimedialna niewiele, o ile w ogóle,
ró¿ni³a siê od informacji dostêpnych
na ró¿nych stronach internetowych.
Po ogólnych informacjach zabrak³o
czasu na pytania szczegó³owe. Na
jedno zdo³a³ odpowiedzieæ, podczas
krótkiej przerwy: - Jeœli ktoœ ma dobrze przemyœlany biznesplan, mo¿e
otrzymaæ pieni¹dze na busa, budowê,
remont, wyposa¿enie np.: komputery
i obs³ugê medialn¹.
W tym celu mo¿e wzi¹æ po¿yczkê
w banku i we wniosku wykazaæ, ¿e ma
swój wk³ad w³asny. Do tej pory banki
udziela³y promesy kredytowej. By³o o
tyle bezpiecznie, ¿e z t¹ promes¹ osoba
sk³ada³a wniosek o dofinansowanie.
Je¿eli otrzymywa³a decyzjê twierdz¹c¹ sz³a do banku i by³y wyp³acane
pieni¹dze, czyli nie ponosi³a kosztów
pocz¹tkowych. Myœlê, ¿e nadal banki
bêd¹ wykonywa³y podobn¹ procedurê, i ¿e bêdzie promesa kredytowa.
Jeœli osoba jest rolnikiem i p³aci
KRUS, to powinna staraæ siê z dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” – to jest Oœ III

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Tu zarówno rolnik,
ma³¿onek, jak i domownik mo¿e dostaæ do 100 tys. z³. Poziom pomocy
wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. W
poprzednim okresie programowania
mo¿na by³o kupiæ ¿ywy inwentarz,
który mia³ s³u¿yæ promocji. Nie wiem
czy obecnie jest to nadal mo¿liwe.
Nigdzie tego nie znalaz³em, mo¿e to
kwestia dodatkowych przepisów.
Ruszy³ program w dzia³aniu Modernizacja Gospodarstw Rolnych,
czyli te osoby, które chcia³y kupiæ
sprzêt rolniczy ju¿ z³o¿y³y wnioski,
bo termin naboru siê skoñczy³.
Wszystkie inne dzia³ania ruszaj¹ bardzo powoli. Jeœli chodzi o Urz¹d
Marsza³kowski, to my wystêpujemy
w po³owie roku z dzia³aniami do samorz¹dów, tutaj rolnicy nie bêd¹
mogli za bardzo z tego skorzystaæ –
wyjaœni³.
O dzia³aniach skierowanych do
samorz¹dów mówi³ kolejny przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego
Tomasz Bia³y. Wyk³ad ten by³by interesuj¹cy, ale kilka miesiêcy wczeœniej
pod warunkiem, ¿e jego odbiorcami
byliby samorz¹dowcy, a nie osoby
chc¹ce prowadziæ agroturystykê. Z
ni¹ nie mia³ on nic wspólnego. Tomasz Bia³y opowiada³ o mo¿liwoœci
za³o¿enia i prowadzenia Lokalnej
Grupy Dzia³ania LEADER, która u
nas niebawem siê ukonstytuuje. Pod
koniec stycznia maj¹ ju¿ byæ wybrani
przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du oraz rady.
Na stoisko z wizytówk¹
Kolejn¹ osoba z Urzêdu Marsza³kowskiego by³a Jolanta Bernat z Biura Turystyki i Sportu. I tutaj jej propozycja wspó³pracy by³a bardziej skierowana do urzêdu starostwa, ni¿ do
samych zainteresowanych. Prowadz¹cy dzia³alnoœæ agroturystyczn¹,
mog¹ wprawdzie skorzystaæ z pomocy Biura o ile zawi¹¿¹ stowarzyszenie. - My nie mamy dzia³añ skierowanych bezpoœrednio do pañstwa. Postrzegamy dzia³alnoœæ agroturystyczn¹ globalnie, w skali ca³ego
województwa. O wsparcie mo¿e
wnioskowaæ stowarzyszenie, nawet
gmin. Mo¿emy wesprzeæ np. wydanie katalogu agroturystycznego. Ale
nam zale¿y by taki katalog zawiera³
jak najwiêksz¹ iloœæ gospodarstw stowarzyszonych. Wieloœæ partnerów
powoduje, ¿e nie kierujemy wsparcia
do ma³ego obszaru. Mo¿emy wykupiæ
te¿ dla pañstwa na targach miejsce, na
tym miejscu promuje siê województwo. My wykupujemy, a pañstwo
p³ac¹ albo bardzo minimaln¹ kwotê,
albo wcale. Nam zale¿y na targach
turystycznych, gdzie mo¿na zaproponowaæ konkretne miejsca noclegowe,
jad³o itp. Zale¿y nam na tym, aby te

dzia³ania by³y realizowane na arenie
polskiej, albo miêdzynarodowej. Ale
nie ma nic za darmo. Zainteresowani
musz¹ dojechaæ na w³asny koszt i
sami op³aciæ pobyt na targach – powiedzia³a Jolanta Bernat. Propozycja
nie spotka³a siê jednak ze szczególnym zainteresowaniem wœród osób
prowadz¹cych agroturystykê. Jedynie Bogdan Bernat z Winnik, wiceprezes Szczeciñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego wyrazi³ swoje
w¹tpliwoœci.
- A wie pani co siê potem dzieje
na tym miejscu wyznaczonym dla
nas? Nie wszyscy maj¹ prywatne foldery. Na sto³ach le¿y trochê wizytówek i widokówek i innych drobnych
rzeczy typu: smalec, chleb i to jest
wszystko. My do Berlina z tym jedziemy? Nikt nie chce nam dofinansowaæ
filmów, slajdów, ¿eby czymœ konkretnym zainteresowaæ na tych targach.
Jak my mamy siê promowaæ? Z czym?
Nie wszystkich staæ na prywatne foldery. Ludzie je¿d¿¹ z wizytówkami.
Pani nam oferuje miejsce na targach,
ale co my mamy na tych targach pokazywaæ? - pyta³.
Na to pytanie nie pad³a ¿adna
odpowiedŸ.
Jaki podatek
Lepiej przygotowane do zadania
okaza³y siê panie z Urzêdu Skarbowego w Drawsku Pomorskim pod kierownictwem Janiny Jaremicz, szefowej Dzia³u Podatków Dochodowych.
Panie w sposób zwiêz³y i konkretny
przedstawi³y mo¿liwoœci wyboru
opodatkowania z zaznaczeniem zalet
i wad poszczególnych mo¿liwoœci. A
tych jest wiele: karta podatkowa, rycza³t od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie na zasadach
ogólnych, podatek VAT czy zwolnienie z podatku.
Prawne zasady funkcjonowania
gospodarstw agroturystycznych oraz
swoj¹ ofertê szkoleniow¹ i doradcz¹
przedstawi³ zastêpca dyrektora Adam
Kalinowski i Ewelina Paw³owicz z
Zachodniopomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Normy sanitarne, obowi¹zuj¹ce
w gospodarstwach agroturystycz-

nych i podstawy prawnie je reguluj¹ce, omawia³y Dominika Popiela oraz
Joanna Adamczewska z Pañstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w £obzie.
Po folder do starostwa
Konkretn¹ wspó³pracê z gospodarstwami agroturystycznymi przedstawi³o Starostwo Powiatowe w
£obzie. Teresa £añ, dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji w pierwszym
rzêdzie poprosi³a o wype³nienie ankiety, by na tej podstawie zorientowaæ siê
jakie szkolenia i dzia³ania starostwo
powinno podj¹æ na przysz³oœæ, odnoœnie wsparcia gospodarstw agroturystycznych. Zaproponowa³a równie¿,
aby w³aœciciele gospodarstw dostarczyli do starostwa po dwa zdjêcia: jedno przedstawiaj¹ce obiekt agroturystyczny na zewn¹trz, drugie - ukazuj¹ce wnêtrze np. pokoje, jadalniê itp.
wraz z krótkim opisem swojej dzia³alnoœci. Materia³y te maj¹ byæ wykorzystane zarówno do katalogu na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego
w £obzie jak i w folderze agroturystycznym, który starostwo zamierza
wydaæ.
Wprawdzie koncepcja zaproszenia osób, prowadz¹cych, b¹dŸ pragn¹cych prowadziæ gospodarstwo
agroturystyczne na wspólne szkolenie by³a dobra, jednak wykonanie nie
do koñca. O du¿ym zainteresowaniu
œwiadczy³a pe³na sala na pocz¹tku.
Zbyt du¿a dawka informacji z ró¿nych zakresów, z jednoczesnym brakiem mo¿liwoœci zadawania pytañ
kolejnym mówcom, sprawi³a, ¿e spore grono osób opuœci³o salê ju¿ w
po³owie spotkania. Podobne szkolenia s¹ konieczne, jednak zamiast podejmowaæ wiele ró¿nych tematów
podczas jednego, nale¿a³oby siê skupiæ na kilku w roku z przedstawieniem
dwóch-trzech zagadnieñ i mo¿liwoœci¹ zadawania pytañ ekspertom.
Wówczas zainteresowani wykorzystaliby ich wiedzê na zasadzie konkretnych odpowiedzi na pytania nurtuj¹ce osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
agroturystyczn¹. Spotkania by³yby
ciekawsze, a przekazywana wiedza
bardziej przydatna.
MM
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Krzy¿ami uhonorowani

(£OBEZ). W ubieg³¹ œrodê 22.
mieszkañców powiatu ³obeskiego
otrzyma³o Krzy¿e Zes³añców Sybiru. Odznaczenia wrêczy³ Sybirakom w £obeskim Domu Kultury Andrzej Chmielowski, Wicewojewoda Zachodniopomorski.
Na uroczystoœci obecni byli równie¿: Antonii Gutkowski, starosta
³obeski oraz Ryszard Sola, burmistrz £obza. Samorz¹dowcy
wrêczyli odznaczonym osobom
kwiaty.
Podczas wrêczania Krzy¿y niektórym osobom trudno by³o powstrzymaæ ³zy. Cicho mówili – pamiêtamy...
Krzy¿em Zes³añców Sybiru zostali odznaczeni:
Anna Bienias, Longina Bujwid,
Zofia Dul, Janina Grekowicz, Maria
Jaremczuk, Helena Korzeniewska,
Maria Malinkiwicz, W³adys³awa
Machnik, Tadeusz Muszyñski, Stanis³awa Mieñciuk, Daniela Mieñciuk, Stefan Osieczko, Maksymilian Pajek, Stefania Piwko, Józefa
Serwatko, Danuta Silko, Janina
Wawrzyniecka, Jan Dziemidowicz,
Jadwiga Podworska, Mieczys³aw
Podworski.
Pierwsze odznaczenia zosta³y
przyznane ³obeskim Sybirakom 3
maja 2003 r. Wówczas Krzy¿e
otrzyma³o 68 osób. 8 sierpnia tego
samego roku uhonorowano kolejne
72 osoby. Najwa¿niejszych dla Sybiraków odznaczeñ nie otrzyma³o
jeszcze 5 osób z terenu powiatu
³obeskiego.
Zwi¹zek Sybiraków przygotowa³ krótki program artystyczny poœwiêcony genera³owi Andersowi,
któremu zes³añcy zawdziêczaj¹

uwolnienie z ³agrów. - My jako Sybiracy szczególnie czcimy Andersa.
Jest wybawc¹ nie tylko mê¿czyzn,
którzy obdarci, g³odni i wynêdzniali powychodzili w ³achmanach z
³agrów, ale i dzieci – powiedzia³a
szefowa ³obeskiego Ko³a Zwi¹zku
Sybiraków Ludwika Guriew . Stalin
na przeprawê przez Morze Kaspijskie
da³ 2 tygodnie. Nie wszyscy jednak
zd¹¿yli. Swoj¹ historiê opowiedzia³a
Zofia Brodziñska, która jako sierota,
odby³a szlak wraz z genera³em Andersem. Jej droga do Polski wiod³a przez
Iran i dalek¹ Afrykê. - Najpierw do
Iranu wyjechali wojskowi. Ja mia³am
siostrê i chorego ojca. Ojciec zmar³ w
Techeranie. Mia³am 10 lat, gdy odje¿d¿aliœmy. Ju¿ byliœmy w poci¹gu,
gdy zawo³ano nas, abyœmy wyszli na
korytarz, bo bêdzie defilada z Andersem. To by³o wielkie wzruszenie i
p³acz radoœci – wspomina³a.
Krzy¿ Zes³añców Sybiru, to jedyne zadoœæuczynienie dla ludzi,
którzy przeszli „Golgotê Wschodu”. Do dziœ nie otrzymali ¿adnych
odszkodowañ za zes³anie w g³¹b
ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego. Ale i same zabiegi ustanowienia
„Krzy¿a Zes³añców Sybiru” trwa³y
a¿ 10 lat. Podejmowane próby za³amywa³y siê po kolejnych wyborach
i urywa³ siê ci¹g procedur parlamentarnych. Dopiero 17 wrzeœnia 2002
roku, w rocznicê agresji ZSRR na
Polskê, we wrzeœniu 1939 roku,
Sejm Rzeczypospolitej niemal jednog³oœnie uchwali³ ustawê o ustanowieniu „Krzy¿a Zes³añców Sybiru”.
Odznaczenie nadawane jest na
wniosek w³aœciwego ministra
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
MM

Dodatki dla nauczycieli
(RADOWO MA£E). W ramach œrodków na wynagrodzenia
nauczycieli fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne wynosi 5 proc. planowanych œrodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole.
Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy i oddzia³u przedszkolnego w wysokoœci 60 z³ miesiêcznie, tak¹ sam¹ kwotê otrzyma
opiekun sta¿u. Nauczyciele pracuj¹cy w trudnych lub uci¹¿liwych
warunkach pracy otrzymaj¹ dodatek za warunki pracy do 10 proc.
wynagrodzenia zasadniczego.

W bud¿ecie Gminy radni przeznaczyli 1 proc. planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli na nagrody ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za
ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.
Natomiast nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
wymiarze nie ni¿szym, ni¿ po³owa
tygodniowego wymiaru godzin w
szkole. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego dla jednej osoby wynosi
3,5 proc., przy dwóch – 4,5 proc.,
przy trzech osobach – 5,5 proc., przy
czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 7 proc. œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
MM

Za sto dni matura
(RESKO). Ju¿ niebawem 50.
przysz³ych maturzystów
ponownie przyst¹pi do
próbnych matur. Pierwsze
podejœcie mia³o miejsce na
pocz¹tku grudnia, ostatnie
nast¹pi w marcu. 5 maja
egzamin dojrza³oœci
zapocz¹tkuje matura z
jêzyka polskiego.
W bie¿¹cym roku do egzaminu
dojrza³oœci przyst¹pi w reskiej
szkole 50. uczniów klas III oraz
uczniowie z lat ubieg³ych. Pierwsza

próba zosta³a przeprowadzona ju¿
na pocz¹tku grudnia. W tej chwili
trwaj¹ przygotowania do kolejnej.
Ma siê ona odbyæ tu¿ przed feriami.
Przygotowanie do egzaminu dojrza³oœci nast¹pi w ramach zajêæ
dodatkowych, a bêd¹ je przeprowadzaæ nauczyciele prowadz¹cy lekcje z przedmiotów maturalnych.
Dopiero matura próbna, która jest
zaplanowana na marzec ma byæ t¹
ostateczn¹ i najbardziej zbli¿on¹ do
majowej. Po tylu próbach uczniowie z pewnoœci¹ oswoj¹ siê na tyle
ze stresem i form¹ egzaminu, by w
maju spokojnie móc przyst¹piæ do
najwa¿niejszego sprawdzianu. MM

Str
Str.. 8

£OBEZIANIE

tygodnik ³obeski 22.01.2008 r.

W œwiecie staroci i malarstwa
(£OBEZ) W³adys³aw Zieliñski
lubi otaczaæ siê starymi, piêknymi
przedmiotami. Aby zdobyæ niektóre z
nich, musi czasem przemierzaæ kilkaset kilometrów. Nigdy jednak nie
¿a³uje swoich podró¿y, wszêdzie bowiem mo¿na znaleŸæ swoiste cacko. W
czasie, gdy na gie³dach zamiera ruch,
Pan W³adys³aw siêga po pêdzel. Na
p³ótnach przedstawia ³obeskie widoki, b¹dŸ kopiuje obrazy s³ynnych malarzy.
W³adys³aw Zieliñski urodzi³ siê na
dawnych Kresach Rzeczpospolitej, w
województwie Tarnopolskim (obecnie
Ukraina). W 1965 r. ukoñczy³ Liceum
Sztuk Plastycznych w Szczecinie, póŸniej zdawa³ do Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. W £obzie przez wiele lat mia³ zak³ad malowania szyldów.
Obecnie pozostaj¹c bez pracy, swój
czas przeznacza na to, co najbardziej
kocha. A mi³oœæ jego do starych bibelocików rozpoczê³a siê 30 lat temu. Zarazi³ go mieszkaniec Wysiedla, u którego
pan W³adys³aw zobaczy³ pokaŸny zbiór

militariów. Nied³ugo potem w jego rêce
wpad³a pieczêæ cechu z £obza z 1892 r.
Od tamtej pory coraz wnikliwiej przygl¹da³ siê napotykanym przedmiotem.
Po piêciu latach wdro¿y³ siê w zbieractwo na tyle, by zacz¹æ jeŸdziæ po najs³ynniejszych gie³dach w Polsce m.in.
na Jarmark Dominikañski w Gdañsku,
Solny w Ko³obrzegu, Œwiêtojañski w
Poznaniu, czy z okazji winobrania w
Zielonej Górze. Od tamtego czasu jest
ich sta³ym bywalcem. Zawsze z podró¿yb przywiezie coœ dla siebie. Pasjonat
skromnie twierdzi, ¿e ma niewiele eksponatów, bo zaledwie oko³o... 300.
Wœród nich znajduj¹ siê ulubione przez
p. W³adys³awa fajki wykonane z ró¿nych tworzyw m.in.: pianki morskiej
oraz koœci s³oniowej. W kolekcji ma ich
oko³o 60. Na jego ulubionej wyrzeŸbiona jest mityczna scena, przedstawiaj¹ca
Zeusa, który podstêpnie, pod postaci¹
³abêdzia, postanowi³ zwabiæ Ledê.
Hobbysta uwielbia równie¿ otaczaæ siê
delikatn¹ porcelan¹, tote¿ na jego pó³kach stoj¹ ró¿ne wazoniki i dzbanuszki.

Wœród nich jest jeden z motywem ³obeskim – przywieziony w prezencie z Berlina przez znajomego. Z £obza posiada
jeszcze popielniczkê i notgeldy.
- Przedmioty z £obza jest bardzo
trudno zdobyæ, mam te¿ kilka gazet
³obeskich z 1895 roku znalezionych w
Resku. Trzeba mieæ troszkê tego smaczku, aby spoœród tandety umieæ wy³apaæ
rarytasy – zdradzi³ hobbysta. Najwiêksz¹ radoœæ sprawia mu, gdy kupi
coœ zepsutego, a póŸniej w nocy nie
mo¿e spaæ, bo myœli jak to naprawiæ.
- Rano ju¿ wiem jak zrekonstruowaæ i zabieram siê za to. Jeœli nie potrafiê czegoœ zrobiæ, to zostawiam, bo
mo¿na sobie zaszkodziæ. Na pocz¹tku
np., gdy zacz¹³em zbieraæ, kupi³em szablê i papierem œciernym j¹ wyczyœci³em. Ale to by³y pocz¹tki... - œmieje siê
p. W³adys³aw.
Gdy koñczy siê okres jarmarków i
gie³d staroci p. W³adys³aw bierze do
rêki pêdzel i staje przy sztalugach.
Malarstwo bowiem, to jego równorzêdna pasja, choæ narodzi³a siê znacznie
wczeœniej, ni¿ kolekcjonerstwo. Po liceum ³obzianin dwukrotnie zdawa³ na

Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie.
- Dostawa³em siê, ale mój ojciec by³
strasznym antykomunist¹ i z tego tytu³u
zawsze mnie skreœlali – opowiada p.
W³adys³aw. Talentu jednak nie mo¿na
odmówiæ ³obzianinowi.
- Bardzo lubiê malowaæ kopie obrazów wielkich mistrzów. Dlaczego?
Bo od czasu, gdy zainteresowa³em siê
starociami, przesta³em lubiæ wspó³czesne malarstwo, zw³aszcza abstrakcjonistów. Tam pod kreskami i kropkami s¹
poszukiwania, a starych mistrzów podziwiam za to, w jaki sposób potrafili
malowaæ, za kunszt. Dzisiaj s¹ zdjêcia,
a oni potrafili uchwyciæ rzeczywistoœæ
i ca³y jej nastrój.
Ulubionym malarzem jest Maksymilian Gierymski
– Bardzo go lubiê, zmar³ bardzo m³odo, mia³ zaledwie 28 lat, a tak piêknie malowa³... Lepiej od brata. – powiedzia³.
Kunszt malarski p. W³adys³awa
mo¿na podziwiaæ u niego w domu. Obrazy znalaz³y swoje miejsce na œcianach.
Czêœæ z p³ócien ³obzianina nie zmieœci³o
siê jednak ju¿ w mieszkaniu, trafi³y wiêc
tymczasowo do... piwnicy.
MM

Notgeldy ³obeskie
Tu¿ po wybuchu I wojny œwiatowej z obiegu znikn¹³ bilon. Wynika³o to z faktu, i¿ w³adze, pragn¹c zwiêkszyæ zapasy szlachetnych kruszców i metali, zaczê³y
gromadziæ monety.
W œlad za w³adzami posz³a ludnoœæ. Odpowiedzi¹ na to by³ druk
pieni¹dza zastêpczego. Prawo do
jego emisji mia³y m. in.: urzêdy powiatowe, gminne, jak i przedsiêbiorstwa, które równoczeœnie zobowi¹zywa³y siê do jego wykupu. Pieni¹dz
zastêpczy przyj¹³ w Cesarstwie Niemieckim nazwê notgeld, co w dos³ownym t³umaczeniu oznacza: „pieni¹dz na czas potrzeby”.
Pocz¹tkowe notgeldy by³y zwyk³ym arkuszem papieru, czêsto tylko z piecz¹tk¹ magistratu; przy niej
znajdowa³ siê nomina³. W pierw-

szych latach wojny notgeldy mia³y
wartoœæ fenigów. Z czasem nomina³
ich rós³, odzwierciedlaj¹c wielki
kryzys. Po wojnie „pieni¹dz na czas
potrzeby” mia³ wartoœæ setek milionów a nawet miliardów marek.
Równoczeœnie notgeldy przybiera³y coraz ciekawsze formy. Zaczêto drukowaæ na nich wizerunek

ratusza, panoramy miast, czy jak w
przypadku niektórych notgeldów z
£obza – scenki rodzajowe.
Fakt, i¿ pieni¹dz zastêpczy
by³ drukowany zarówno przez
gminy, jak i przedsiêbiorstwa
spowodowa³, ¿e w ca³ych Niemczech, do 1924 roku, kiedy to
wyszed³ z u¿ycia, opublikowano

oko³o 100 tys. ich rodzajów.
Obecnie notgeldy maj¹ wartoœæ kolekcjonersk¹.
£obeskie pieni¹dze zastêpcze
przedstawione na zdjêciu, zosta³y
wydane przez Magistrat w 1921 r.
MM
(Notgeldy pochodz¹ ze zbiorów
w³asnych.)
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Zakoñczenie projektu „Bli¿ej, lepiej, wiêcej” w ramach programu „ Szko³a Równych Szans” w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie

Radoœæ ¿ycia w... szkole
(£OBEZ) 3. wrzeœnia 2007
roku rozpoczêliœmy po raz pierwszy
realizacjê projektu, finansowanego
przez Europejski Fundusz Spo³eczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dziêki Programowi bardzo wiele zyskaliœmy, poniewa¿ otrzymaliœmy fundusze (oko³o 100 tysiêcy
z³otych), które pozwoli³y zakupiæ
wiele cennego i koniecznego w pracy szko³y sprzêtu, pomocy dydaktycznych oraz materia³ów pozwalaj¹cych na efektywne dzia³anie
kó³, szczególnie artystycznych.
Ka¿dy uczeñ, który pragn¹³ podj¹æ
dodatkow¹ pracê na zajêciach pozalekcyjnych, móg³ znaleŸæ interesuj¹ce propozycje. Niektórzy
uczestniczyli nawet w zajêciach
kilku kó³. Uczniowie mieli do wyboru ko³a: artystyczne, przedmiotowe oraz komputerowe i medialne. £¹cznie w zajêciach uczestniczy³o 422. uczniów. Nasze dzia³ania, dziêki wsparciu Programu,
by³y ciekawsze, poniewa¿ dysponowaliœmy bogatym zapleczem
materia³owym oraz œrodkami technicznymi pomagaj¹cymi w pracy.
Jesteœmy przekonani, ¿e nasze
dzieci zdoby³y now¹ wiedzê i
umiejêtnoœci. Mogliœmy tak¿e zaprezentowaæ
nasz
dorobek
uczniom, rodzicom oraz spo³ecznoœci lokalnej. W szkole odby³o siê
wiele imprez, na których pokazaliœmy opracowane tañce, piosenki,
recytacje, czy prace plastyczne, m.
in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, œwiêta Patrona Szko³y, Œwiêta
Niepodleg³oœci, czy Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, przed którymi mogliœmy obejrzeæ Jase³ka.
Prezentowaliœmy tak¿e nasz dorobek wystêpuj¹c przed spo³ecznoœci¹ lokaln¹ na imprezie œrodowiskowej zorganizowanej z okazji
Œwiatowego Dnia Rzucania Palenia, dla przedszkolaków oraz w
œwietlicach wiejskich w Dalnie i w
Worowie. Wystawiliœmy przedstawienia: „Œniadanie króla”, „Takie
Coœ” (ko³o teatralne – op. E. Górny), „Jase³ka” (ko³o teatralne – op.
B. Zapalska i P. Kowalczyk), „Czarodziej – mediator” (ko³o mediatorów – op. D. Ligêza). Wystêpom
teatralnym towarzyszy³y wystêpy
kó³ wokalno-tanecznych i jêzykowych (op. B. Korniluk, M. Zieniuk,
S. Kiwa³a, D. Szymanek)
Mieliœmy te¿ szansê reprezentowaæ szko³ê w miêdzyszkolnych
konkursach i przegl¹dach: Ola Kruczyñska z ko³a wokalno- tanecznego „ Jedyneczka” (prowadzonego
przez B. Korniluk) oraz 5-osobowy

zespó³ z tego ko³a zakwalifikowali
siê do fina³u Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Stargardzie
Szczeciñskim, w którym zespó³
zdoby³ II miejsce.
Uczestnicy ko³a plastycznego
prowadzonego przez M. Janczurê i
G. Tymoszczuk przes³ali swoje prace na Przegl¹d Twórczoœci Dzieci i
M³odzie¿y „ Krajobrazy Polski”, a
szachiœci z ko³a prowadzonego
przez K. Solê uczestniczyli w turniejach szachowych; m. in. Justyna
Œwiercz i Kornelia Mierzwiak zdoby³y wyró¿nienia i nagrody w turnieju „4 Pory Roku- Jesieñ w Szachach” w Szczecinie.
Mieliœmy tak¿e sukcesy w konkursach jêzykowych: Dawid Urbañski z ko³a jêzyka niemieckiego, prowadzonego przez E. Koz³owsk¹,
zaj¹³ III miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckiej, organizowanym corocznie w P³otach.
Dzia³aj¹ce w szkole ko³a przygotowywa³y uczniów do miêdzyszkolnych konkursów przedmiotowych, m. in. matematycznoprzyrodniczego, humanistycznego i recytatorskiego. Odby³y siê
eliminacje szkolne, a wy³onieni
finaliœci wezm¹ udzia³ w konkursach rejonowych.

muzycy zapraszali ich do tañca, czy
ilustrowania ruchem muzyki.
Pod has³em „Uczestnictwo w
kulturze” zrealizowaliœmy cykl wyjazdów do teatru, kina, muzeum i na
koncerty. Uczniowie obejrzeli w
czasie 8. kolejnych wyjazdów do
Szczecina spektakle teatralne, operowe i baletowe, m. in. balety:
„Kopciuszek”, „Dziadek do orzechów”, a tak¿e „ Dzieñ dobry œwinko”, „Krzesiwo” i „Bajkê o szczêœciu”. Wziêli udzia³ w koncercie
„Walce i polki Straussów”. Obejrzeli hity filmowe „I ty mo¿esz zostaæ bohaterem”, „Pszczo³y”, „Wojownicze ¿ó³wie Ninja”, „ Ratatuj”

W ramach Programu „Szko³a
Równych Szans” odbywa³y siê tak¿e cykliczne imprezy – „Spotkania z
muzyk¹”; uczniowie naszej szko³y
uczestniczyli w 6. koncertach filharmonii i zajêciach rytmiczno-tanecznych z okazji Miko³ajek. Koncerty
da³y dzieciom mo¿noœæ obcowania
z muzyk¹ w formie ciekawych opowieœci i pozwoli³y z bliska przyjrzeæ
siê ró¿nym instrumentom, poniewa¿ artyœci, wystêpuj¹cy w naszej
szkole, prezentowali je nam i opisywali ich dzia³anie. Sami tak¿e mogli
odegraæ rolê twórców, poniewa¿

oraz „Z³oty kompas”.
Wyjazdy do teatru i kina by³y
po³¹czone ze zwiedzaniem m.in.
interaktywnej wystawy naukowej
„Fizyka i geologia”, trasy podziemnej pod Szczecinem, wystawy malarstwa w Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich i wystawy zabawek.
Wiele przyjemnoœci da³y dzieciom zajêcia rekreacyjno-sportowe
na basenie w Œwidwinie. Odby³o siê
ich w sumie 8. Ka¿dy co najmniej
raz móg³ spêdziæ sobotnie przedpo³udnie w parku wodnym „Relaks”.
W ramach dzia³alnoœci ko³a

Mali Przyrodnicy odby³y siê 2. wycieczki przyrodnicze do S³owiñskiego i Woliñskiego Parku Narodowego. Uczniowie poznawali florê i faunê oraz walory krajoznawcze
Pomorza.
Nasze dzia³ania by³y relacjonowane w gazetce szkolnej „Sztubak”,
redagowanej i wydawanej przez
ko³o kulturalno-medialne pod
opiek¹ D. Hamery. Ukaza³y siê ju¿
3 numery.
Dzia³alnoœæ kó³ plastycznych
zosta³a zaprezentowana na wystawach: „Malujemy pastelami”, „Malujemy akwarelami”, „ Œwiat za sto
lat”, „Ilustrujemy baœñ i przedstawienie”.
Na bie¿¹co uczniowie prowadzili stronê internetow¹, relacjonuj¹c wydarzenia z ¿ycia szko³y pod
kierunkiem J. Zieniuka (http://lobez-sp1.edupage.org).
Zwieñczeniem naszych dzia³añ by³ koncert „Radoœæ ¿ycia”,
który odby³ siê 18 stycznia 2008 r.
Na imprezê zaprosiliœmy w³adze
miasta i gminy, radnych, dyrekcje
³obeskich placówek oœwiatowych
i kulturalnych, przyjació³ szko³y
oraz rodziców. Dyrektor Tadeusz
Sikora podsumowa³ dzia³ania
szko³y w ramach projektu, podkreœlaj¹c jego znaczenie w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
ze œrodowisk wiejskich. Burmistrz
Ireneusz Kabat podziêkowa³ zespo³owi zarz¹dzaj¹cemu projektem – Ilonie Osieczko, Ewie Górny i Wies³awie Zdanowicz oraz
wszystkim osobom zaanga¿owanym w przedsiêwziêcie. W czasie
koncertu zaprezentowaliœmy dorobek kó³ artystycznych, kronikê
fotograficzn¹ projektu, wystawê
prac plastycznych i prezentacjê
multimedialn¹.
Zespó³ zarz¹dzaj¹cy dziêkuje
wszystkim przyjacio³om szko³y,
partnerom, instytucjom, rodzicom
za wsparcie i pomoc w realizacji
projektu. E. Górny i I. Osieczko
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Szko³a w Radowie Ma³ym zrealizowa³a projekt edukacyjny na 220 tys. z³!

Nauczyciele wykorzystali szansê,
(RADOWO MA£E) Z wielkim
rozmachem odby³o siê w minion¹
sobotê w Zespole Szkó³ w
Radowie Ma³ym zakoñczenie
projektu edukacyjnego „Szko³a
Równych Szans”. Nauczyciele
pokazali, ¿e wykorzystali szansê
tworz¹c znakomity projekt i
pozyskuj¹c nañ pieni¹dze, i dali
szansê swoim uczniom w postaci
dodatkowych zajêæ, którzy, jak
widaæ by³o po programie przez
nich przedstawionym,
wykorzystali j¹.
To by³o prawdziwe œwiêto szko³y. Pomimo soboty, w jej murach
têtni³o ¿ycie. W tym dniu obie szko³y – podstawowa i gimnazjum, skupione w Zespole Szkó³, podsumowa³y projekt „Szko³a Równych
Szans”. W Szkole Podstawowej realizowany by³ pod nazw¹ „Edukacja
dla rozwoju”, w Gimnazjum - „W
imiê lepszego œwiata”. Jego koordynatorami byli w szkole podstawowej Ewa Radanowicz, w gimnazjum
Jerzy Urban.
Z tej okazji szko³a zaprosi³a goœci, którym chcia³a pokazaæ swój
dorobek. Nie odmówili i do Radowa
Ma³ego przyjechali; pos³owie Magdalena Kochan oraz Bartosz Ar³ukowicz, radowianin z urodzenia i
wychowania, starosta Antoni Gutkowski, przewodnicz¹cy rady powiatu Marek Kubacki, naczelnik
wydzia³u oœwiaty ³obeskiego starostwa Teresa £añ, kierownik delegatury Kuratorium Oœwiaty w Nowogardzie Janina Mucek, szefowa
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie Ma³gorzata
Kaczorowska. Byli wójt gminy Józef Wypijewski, radni, so³tysi, rodzice.

POKAZALI
Zanim uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w holu
szko³y i klasach pokazali historiê realizacji programu i efekty, jakie
osi¹gnêli. Wprowadzeniem do nich
by³ wydany specjalnie na tê okazjê
numer gazetki szkolnej „Pisanie na
kolanie”, który zawiera przegl¹d
wszystkich dzia³añ w ramach programu, prowadz¹cych, liczbê
uczestników, liczbê zrealizowanych godzin i osi¹gniête efekty.
By³a wystawa fotografii dokumentuj¹ca poszczególne dzia³ania, w
tym pokazuj¹ca liczne wycieczki,
jakie odbyli uczniowie tej szko³y po
wielu ciekawych miejscach w kraju.
W klasach ka¿dy zespó³ pokazywa³, czego siê nauczy³. Mo¿na by³o
zobaczyæ elementy witra¿u wykonane przez dzieci, wyroby ceramiczne, wyroby z papieru czerpane-

tygodnik ³obeski 22.01.2008 r.

RADOWO MA£E

dzieci j¹ dosta³y

go, który jest ju¿ s³ynny w okolicy,
bo wczeœniej pokazywany na ró¿nych festynach w ca³ym powiecie.
W ko³ach jêzykowych mo¿na by³o
nawet pos³uchaæ piosenek i wierszy
w jêzykach niemieckim i angielskim. By³o tego tak du¿o, ¿e trzeba
by³o poœwiêciæ sporo czasu, by
wszystko dok³adnie obejrzeæ.

DZIECI POJAD¥ DO SEJMU
GwoŸdziem programu by³o spotkanie z goœæmi i wystêpy artystyczne.
- Zazdroszczê wam takiej szko³y. Warto do was przyje¿d¿aæ czêœciej, ¿eby siê nauczyæ tego, jak
mo¿na kochaæ swoj¹ szko³ê, swój
malutki kawa³ek Polski, który nazywa siê Radowo Ma³e. – powiedzia³a
pose³ Magdalena Kochan.
Pose³ Bartosz Ar³ukowicz przypomnia³, ¿e urodzi³ siê w Radowie
Ma³ym i mieszka³ w domku obok
szko³y, gdzie dzisiaj jest przedszkole.

- W tym domku nauczy³em siê
czytaæ, w pobliskim jeziorku nauczy³em siê p³ywaæ i chodzi³em do
tej szko³y. Czujê siê tu jak u siebie.
– powiedzia³. Przypomnia³, ¿e jego
matka Danuta Ar³ukowicz rozpoczyna³a pracê w tej szkole pod koniec lat szeœædziesi¹tych i uczy³a
wielu rodziców obecnych uczniów,
a jego wychowawczyni¹ by³a pani
Labuda.
- Równe szanse macie. Siêgajcie
do gwiazd. Spe³niajcie marzenia.
Trzeba zmieniaæ rzeczywistoœæ,
trzeba ¿yæ z pasj¹ i tej pasji wam
¿yczê. – zwróci³ siê do m³odzie¿y
pose³. PóŸniej, ju¿ w kuluarach,
zadeklarowa³, ¿e zorganizuje radowskim uczniom wycieczkê do
Sejmu.
Wójt Wypijewski podziêkowa³
dyrektor Ewie Radanowicz, nauczycielom i uczniom za realizacjê
projektu.

Przypomnijmy, ¿e projekt
zacz¹³ siê 15 maja 2007 r. i zakoñczy³ 19 stycznia 2008 r. w³aœnie
opisywan¹ prezentacj¹ i wystêpami.

WYKORZYSTANA SZANSA
„Szko³a Równych Szans” to program grantowy, realizowany w 200
szko³ach czterech województw: lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
W naszym województwie program realizowa³o 60 szkó³, z czego trzy w powiecie ³obeskim; jeden Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie i dwa - szko³y z Radowa
Ma³ego, podstawowa i gimnazjum. Radowskie szko³y otrzyma³y na ten cel 220 tysiêcy z³otych!
Ta olbrzymia kwota, o której ta
szko³a do tej pory mog³a tylko
pomarzyæ, pozwoli³a na realizacjê
1064 godzin zajêæ dodatkowych w
szkole podstawowej i 1153 godzin
w gimnazjum.
W ramach programu obie szko³y
przeprowadzi³y po kilkanaœcie
dzia³añ pod ró¿nymi nazwami i o
ró¿nym profilu. By³y dzia³ania jêzykowe, sportowe, teatralne, muzyczne, czytelnicze, dziennikarskie, informatyczne, krajoznawcze i warsztatowe – ceramiczne i czerpania
papieru. W szkole podstawowej
otworzono warsztat rêcznego czerpania papieru, a w gimnazjum
warsztat witra¿u. Zakupiono do
nich potrzebne urz¹dzenia.
Uczniowie odbyli wycieczki;
dwukrotnie do Trójmiasta i Biskupina, do Poznania, Dusznik Zdroju,
Miêdzyzdrojów, Szklarskiej Porêby, Œwinoujœcia i tras¹ turystyczn¹
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Œwinoujœcie – Albeck, a do Szczecina wyje¿d¿ali a¿ 16 razy, w tym do
teatru, kina, muzeum, Ksi¹¿nicy
Pomorskiej. 379 uczniów ucz¹cych
siê w szkole by³o po kilka razy na
ró¿nych wycieczkach.
¯eby zrealizowaæ program, nie
pró¿nowali nawet w lato. W zorganizowanych wakacjach wziê³y
udzia³ 254 osoby.
Warto odnotowaæ, ¿e uczniowie
wydali 9 numerów wspomnianej gazetki szkolnej i 2 numery specjalne.
Wystawiono 7 spektakli pantomimicznych przygotowanych pod fachowym okiem aktora mima Rados³awa Kubika. Szeœæ osób zdoby³o
kartê p³ywack¹ w ramach szko³y
p³ywania. Zosta³y im wrêczone podczas tej imprezy przez wójta i nauczyciela wychowania fizycznego
Adriana Ma³ego. To prowadzony
przez niego zespó³ koszykarek z
gimnazjum bierze udzia³ w rozgrywkach ligowych.
- W ci¹gu ostatnich 9 miesiêcy
kszta³ciliœmy i nabywaliœmy wiele
ró¿nych umiejêtnoœci z matematyki,
informatyki, biologii, ekologii, jêzyków obcych, historii, jêzyka polskiego, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego. – wylicza dyrektor
Ewa Radanowicz. - Ale równie¿ z
dziedzin ¿ycia, które nie kszta³ci siê
powszechnie w szkole, np. gimnastyki mózgu, pantomimy, witra¿u,
rêcznego czerpania papieru, dziennikarstwa, reporta¿u, p³ywania. –
dodaje.

CHÓR I PANTOMIMA
WIEÑCZ¥ DZIE£O
Na koniec spotkania widowni¹
zaw³adnêli m³odzi artyœci. Œpiewa³
oko³o czterdziestoosobowy chór
pod dyrekcj¹ i z akompaniamentem
Macieja Kosmali i ju¿ ta liczebnoœæ
robi³a wra¿enie. Zebraæ tak¹ grupê
i nauczyæ œpiewaæ to ogromny wyczyn, a potwierdza to jego wyj¹tkowoœæ na powiatowej mapie szkó³.
Jest jedyny.
Ta moc wra¿eñ osi¹gnê³a apogeum w wystêpie grupy teatralnej
mimów. Uczniów przygotowywali
Ma³gorzata Budzyñska i zaproszony do programu aktor mim Rados³aw Kubik z Klinisk ko³o Goleniowa. Uczniowie aktorzy przedstawili
spektakl „Miejsce dla wszystkich”,
w którym bez pomocy s³ów ukazali
ró¿nicê miêdzy nauczaniem sposobem odtwórczym a kreatywnym.
Spektakl wzbudzi³ gor¹cy aplauz
publicznoœci.
Do efektów zrealizowanego
programu bêdziemy powracaæ, bo
to przyk³ad, jak szko³a wykorzystuje szanse edukacyjne, siêgaj¹c po
pieni¹dze z pozabud¿etowych
Ÿróde³.
Kazimierz Rynkiewicz
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GDYBY BY£ BA£AGAN BY£BY NIK
W sierpniu i wrzeœniu 2007 roku
mia³a miejsce kontrola
kompleksowa RIO w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej. Kontroli
dokonywali inspektorzy RIO:
p. J. KuŸmicka i p. J. Kaczor,
którzy badali w szczególnoœci
pracê referatu finansowo
- ksiêgowego. Obejmowa³a ona
lata 2003, 2004, 2005, 2006.
Protokó³ kontroli zosta³
podpisany przeze mnie oraz
skarbnika gminy 5 paŸdziernika
2007r., jednak¿e wyst¹pienie
pokontrolne, zawieraj¹ce
stwierdzone uchybienia oraz
sposób ich skorygowania
wp³ynê³o do Urzêdu Miejskiego
oraz Biura Rady 16 listopada
2007r. Trzeba wiedzieæ,
i¿ uchybienia wskazane przez RIO
w znacznej mierze dotycz¹ 2003
roku, kiedy burmistrzem i
skarbnikiem gminy by³y inne
osoby, ani¿eli te, które dzisiaj
odpowiadaj¹ za funkcjonowanie
urzêdu.
Nieprawid³owoœci stwierdzone
wówczas nie pojawiaj¹ siê ju¿ w nastêpnych latach, jednak¿e kontrolerzy
RIO wskazuj¹ stan zastany tzn. stwierdzaj¹ uchybienia, mimo ¿e zosta³y one
ju¿ skorygowane w latach nastêpnych.
Wskazane podczas kontroli nieprawid³owoœci w wielu przypadkach
by³y usuwane na bie¿¹co, jednak¿e
zapis o ich stwierdzeniu równie¿ ma
swoje odzwierciedlenie w wyst¹pieniu pokontrolnym RIO.
Nag³ówek prasowy „Ba³agan w
Urzêdzie w Dobrej!” podzia³a³ na
wiele osób parali¿uj¹co. Dla wielu by³
ju¿ podstaw¹ do snucia nieprawdopodobnych historii, jakoby w Urzêdzie
wszystko jest niezgodne z prawem,
gin¹ pieni¹dze itp.
Zapewniam, ¿e s¹ to informacje
nieprawdziwe.
Faktem jest, ¿e RIO stwierdzi³a
uchybienia, ale Dobra nie jest w tej
materii wyj¹tkiem. Nie ma gminy, w
której wszystko by³oby idealnie, zawsze pojawiaj¹ siê nieprawid³owoœci,
ale „nie myli siê ten, kto nic nie robi”.
Wskazania RIO maj¹ nam pomóc w
zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania gminy.
Zapewniam, z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e nie pope³niliœmy ¿adnych przestêpstw gospodarczych,
malwersacji finansowych oraz nie
„wyprowadziliœmy” ¿adnych pieniêdzy z gminy. Gdyby kontrolerzy RIO
stwierdzili tego rodzaju fakty, wówczas w Urzêdzie nie by³oby RIO, a
spraw¹ zajê³yby siê NIK i prokuratura.
Pragnê dodaæ, i¿ projekty bud¿etu
gminy oraz przedk³adane sprawozdania z ich wykonania zawsze otrzymywa³y pozytywn¹ opiniê RIO, co œwiad-

czy o w³aœciwym wydatkowaniu œrodków publicznych.
Oto szczegó³owa informacja, na
temat realizacji zaleceñ pokontrolnych RIO.
***
W odpowiedzi na przes³ane
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ zalecenia pokontrolne, w
zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹
kompleksow¹ gospodarki finansowej gminy Dobra informujê, ¿e podjê³am szereg dzia³añ maj¹cych na
celu wyeliminowanie nieprawid³owoœci stwierdzonych w trakcie kontroli. Pracownicy, u których w zakresie ich obowi¹zków wyst¹pi³y uchybienia, otrzymali pisemne polecenie
usuniêcia nieprawid³owoœci. Czêœæ
usterek, które dotyczy³y lat ubieg³ych zosta³a ju¿ usuniêta lub jest w
trakcie. Wobec niektórych uchybieñ
musia³am podj¹æ radykalne kroki.
Za brak nadzoru w wielu elementach
gospodarki finansowej – udzieli³am
upomnienia skarbnikowi gminy. Za
nieprawid³owoœci jakie wyst¹pi³y w
zakresie ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci bud¿etowej – rozwi¹za³am
stosunek pracy z inspektorem w
dziale ksiêgowoœci, który odpowiada³ bezpoœrednio za zaniedbania,
oceniaj¹c nisko jej umiejêtnoœci.
Jednoczeœnie informujê, ¿e dokonano zakupu nowego oprogramowania finansowo – ksiêgowego, które to
wejdzie do u¿ycia od stycznia 2008r.
Oprogramowanie zakupione w listopadzie 2007 r. jest nowoczesnym i
funkcjonalnym, wielostanowiskowym narzêdziem do pracy dzia³u ksiêgowoœci finansowej i podatkowej.
Pozwoli ono na sprawniejsz¹ pracê
ksiêgowoœci i da du¿e mo¿liwoœci
kontroli i nadzoru ze strony skarbnika
nad ich prac¹. Poprzednie oprogramowanie – 11 letnie, jednostanowiskowe, nie dawa³o mo¿liwoœci bezpoœredniej kontroli pracy, lecz czêsto
dopiero po d³ugim okresie, kiedy nie
by³o mo¿na dokonaæ poprawy zapisów.
Odnosz¹c siê do zaleceñ pokontrolnych informujê, ¿e czêœæ dzia³añ
wykonano w trakcie kontroli oraz podjêto dzia³ania naprawcze w zakresie:
I. Spraw organizacyjnych.
1. W zakresie ustalania zasad rachunkowoœci uzupe³niono, obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2007r. dokumentacjê zasad polityki rachunkowoœci w Urzêdzie Miejskim, o dokument
opisuj¹cy procedury kontroli w zakresie procesów zwi¹zanych z gospodarowaniem i rozdysponowaniem œrodków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
2. Zalecono skarbnikowi, aby
systematycznie, w miarê koniecznoœci, dokonywa³ zmian w zak³adowym
planie kont oraz w dokumentacji opisuj¹cej zasady rachunkowoœci.
II. Spraw bud¿etowych, finanso-

wych oraz sprawozdawczoœci.
1. Zaktualizowano zak³adowy
plan kont zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci i zaleceniami wynikaj¹cymi
z protoko³u kontroli;
Po aktualizacji planu kont, wskazano skarbnikowi aby nowy pracownik odpowiedzialny za prowadzenie
ewidencji ksiêgowej, zwróci³ szczególn¹ uwagê na prawid³owy sposób
ewidencjonowania rozrachunków,
operacji dotycz¹cych ZFŒS oraz ewidencjê Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazano równie¿, aby zwróciæ uwagê na prowadzenia ewidencji œrodków
trwa³ych oraz ksi¹g inwentarzowych,
w sposób umo¿liwiaj¹cy ustalenie
zmian wartoœci œrodków trwa³ych w
trakcie roku bud¿etowego.
2. Ju¿ od miesi¹ca wrzeœnia 2007
r. egzekwujemy sk³adanie sprawozdañ przez kierowników jednostek bud¿etowych. Sprawozdania s¹ szczególnie kontrolowane pod wzglêdem
rzetelnoœci i poprawnoœci pod wzglêdem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Po uporz¹dkowaniu
ewidencji ksiêgowej, zgodnie z zaleceniami kontroli RIO, sprawozdania
sporz¹dzane s¹ zgodnie z ewidencj¹
ksiêgow¹.
3. Wskazano
pracownikowi
dzia³u podatków na b³êdy dotycz¹ce
w podejmowanych decyzjach, brak
kontroli podatkowej oraz na to, kto
mo¿e decyzje podejmowaæ i podpisywaæ. Pracownik przyj¹³ uwagi do stosowania.
4. W zakresie udzielania ulgi z
tytu³u nabycia lub trwa³ego zagospodarowania gruntów, pracownik pope³ni³ b³¹d, przyjmuj¹c do okresu ulgi
datê z³o¿enia wniosku a nie datê nabycia gruntu. B³êdne decyzje zosta³y
skorygowane.
5. Na dowodach wp³aty KP, pracownik odpowiedzialny za pobór
op³aty targowej, nie umieœci³ zapisu o
rodzaju czynnoœci targowej. Pouczono pracownika o koniecznoœci takich
zapisów na dowodach KP.

6. Burmistrz dwukrotnie przedk³ada³ Radzie Miejskiej projekt
uchwa³y o op³acie adiacenckiej. Rada,
niezgodnie z przepisami, nie chcia³a
podj¹æ takiej uchwa³y. Dopiero we
wrzeœniu 2007 r. rzeczona uchwa³a
zosta³a przyjêta.
7. Pouczono pracownika odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu, o koniecznoœci stosowania wszystkich przepisów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci, w tym i o wygaszaniu zezwoleñ.
Pouczono pracownika zajmuj¹cego
siê obs³ug¹ GKPiRPA o koniecznoœci
prawid³owego dokumentowania poniesionych wydatków dotycz¹cych
komisji.
8. Plany finansowe dla jednostek bud¿etowych przekazywane
by³y w sposób nieformalny. Zwrócono uwagê skarbnikowi na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych, w tym zakresie. Zakupy inwestycyjne dokonuje siê ze
œrodków zaplanowanych w bud¿ecie. Jedna inwestycja w roku 2006
zosta³a zrealizowana bez wczeœniejszego zaplanowania œrodków na to
zadanie, lecz za wiedz¹ i zgod¹ Burmistrza. Niedopatrzenie skarbnika,
który nie przesun¹³ œrodków w planie bud¿etu, pokaza³o jakoby inwestycja zrealizowana zosta³a ze œrodków innych ni¿ inwestycyjne.
9. W latach 2003 – 2006 kierownicy zak³adów bud¿etowych nie odprowadzili do bud¿etu kwot stanowi¹cych ró¿nicê miêdzy planowanym stanem œrodków obrotowych a
stanem na koniec roku. W wyjaœnieniach do protoko³u kierowników zak³adów i skarbnika opisano z jakiego
tytu³u taka ró¿nica wystêpowa³a.
Bra³a siê ona z rosn¹cych nale¿noœci
zak³adów z tytu³u nie op³aconych
czynszów i nale¿noœci za wodê. Egzekwowanie kwot do bud¿etu, sparali¿owa³oby dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ zak³adów. By³a to nadwy¿ka „na papierze” a nie realnych œrodków.
10. Pouczono wszystkich pracow-
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I PROKURATURA
ników ksiêgowoœci o niedopuszczalnoœci poprawieñ na dokumentach
ksiêgowych w sposób niezgodny z
ustaw¹ o rachunkowoœci, o ujmowaniu kosztów w ewidencji ksiêgowej
roku którego dotycz¹, o koniecznoœci
uporz¹dkowania rozrachunków i
przeprowadzenia ich inwentaryzacji.
11. Pouczono pracowników ksiêgowoœci o koniecznoœci bie¿¹cego
œledzenia zmian i stosowania aktualnej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów.
12. Nie naliczono odpisu na ZFŒS
za pracowników publicznych i interwencyjnych. W wyjaœnieniach do protoko³u, skarbnik okreœli³ swoje odmienne zdanie na ten temat ni¿ inspektor kontroli.
13. Termin przekazania œrodków
na ZFŒS zosta³ jeden raz przekroczony w 2003 roku, kiedy nikt nie sprawowa³ funkcji skarbnika (obecny skarbnik zatrudniony od 10 czerwca 2003
r.). W kolejnych latach odpis przekazywany by³ terminowo.
14. Delegacje wydane przez
Radê, osobie reprezentuj¹cej gminê w
Radzie Spo³ecznej szpitala onkologicznego w Szczecinie zaksiêgowano
w wydatki Rady, poniewa¿ osobê tê
wytypowa³a i delegowa³a Rada Miejska a nie urz¹d.
15. Pouczono pracownika biura
rady o wymogach formalnych w zakresie wyp³at diet radnych. Od czasu
kontroli œciœle przestrzegane s¹ zalecenia w tej kwestii.
16. Kwoty rycza³tu dla wnioskodawcy w dodatkach mieszkaniowych
rzêdu 1 do 5 z³otych, przekazywane
by³y do zarz¹dców nieruchomoœci na
proœbê i za wiedz¹ wnioskodawców.
Obecnie wnioskodawcy, je¿eli chc¹
aby rycza³t by³ przekazywany wraz z
dodatkiem mieszkaniowym do zarz¹dcy, sk³adaj¹ stosowne oœwiadczenie pisemne.
17. B³êdy proceduralne przy organizacji konkursu na organizacjê ¿ycia
sportowego w gminie pope³ni³ ówczesny sekretarz gminy. Obecny sekretarz
gminy organizuje konkursy zgodnie z
procedur¹ ustawy o po¿ytku publicznym i o wolontariacie.
18. Zamówienie publiczne, o którym mowa, mia³o ustalon¹ wartoœæ
szacunkow¹ na dokumencie, który nie
zosta³ przekazany w oryginale przez
pracownika uprzednio zajmuj¹cego
siê tym zadaniem (emerytura). Odnaleziono jedynie kserokopiê kosztorysu inwestorskiego, bez strony tytu³owej na której by³a oznaczona data sporz¹dzenia.
19. Nie zabezpieczono œrodków
na inwestycjê przed zawarciem umowy - maj¹c zapewnienie Rady (wspólne komisje) o zgodzie na przesuniêcie
œrodków z innych zadañ podpisano
umowê ze wzglêdu na nagl¹cy czas realizacji inwestycji.
20. Pouczono Pracownika odpowiedzialnego za druki œcis³ego zarachowania o koniecznoœci sporz¹dzania na koniec roku ich inwentaryzacji.
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Za 2007 r. inwentaryzacja zosta³a sporz¹dzona.
21. Po kontroli dokonanej przez
inspektora Zachodniopomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego dotycz¹cej
realizacji i terminów przekazywania
uzyskanych dochodów z tytu³u op³at
za dowody osobiste i udostêpnianie
danych osobowych, udzielono upomnienia pracownikowi odpowiedzialnemu za ich odprowadzanie.
Kontrola RIO potwierdzi³a jedynie
fakt, na który zwrócono nam wczeœniej uwagê.

SPOTKANIE OP£ATKOWE
Sk³adanie ¿yczeñ przez pani¹ Anieszkê Grad
uczniom klas pierwszych.

III. Gospodarowania mieniem.
1. W zakresie publikacji og³oszeñ o przetargach na sprzeda¿ nieruchomoœci, pracownik umieszczaj¹cy
og³oszenia na tablicy urzêdu nie nanosi³ adnotacji o terminach wywieszenia i zdjêcia tych¿e, co jest nieprawid³owoœci¹ formaln¹. Po pouczeniu
pracownik, od momentu kontroli adnotacje takowe umieszcza na og³oszeniach.
2. W badanym okresie sekretarz
urzêdu samowolnie podpisa³ kilka
umów dzier¿awy sk³adników maj¹tku
w imieniu Burmistrza, nie maj¹c do
tego upowa¿nieñ. Rzeczone umowy
zosta³y zaakceptowane przez Burmistrza, w zwi¹zku z tym maj¹ moc
prawn¹. Obecnie osoby, które mog¹
podpisywaæ umowy o takim charakterze, maj¹ stosowne upowa¿nienia.
3. Wskazano skarbnikowi aby
zwróciæ uwagê nowo przyjêtemu pracownikowi na prowadzenia ewidencji
œrodków trwa³ych oraz ksi¹g inwentarzowych, w sposób umo¿liwiaj¹cy
ustalenie zmian wartoœci œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych w trakcie roku bud¿etowego. Ujmowanie zdarzeñ, w
tym zakoñczonych inwestycji, w terminach okreœlonych przepisami.
4. Jak w punkcie III 3.
5. Zwrócono uwagê skarbnikowi na zakres analityczny prowadzenia
ewidencji œrodków trwa³ych.
Podsumowuj¹c
zagadnienia
uwag po kontroli stwierdzam, ¿e
du¿a czêœæ nieprawid³owoœci zosta³a wyeliminowana w trakcie trwania
kontroli. Pracownicy urzêdu wspó³pracowali z inspektorami RIO w
trakcie kontroli i starali siê w miarê
mo¿liwoœci podejmowaæ czynnoœci
naprawcze. Podjête przeze mnie
dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia
usterek, ju¿ skutkuj¹ popraw¹ dzia³ania w wielu obszarach objêtych
kontrol¹. Wzmo¿ono dzia³ania w
zakresie nadzoru w sprawach dysponowania mieniem. Po wprowadzeniu
zmian w oprogramowaniu finansowo
ksiêgowym oraz zmianie pracownika
ksiêgowoœci, mam pewnoœæ, ¿e nast¹pi poprawa w zakresie gospodarki
finansowo ksiêgowej.
Z powa¿aniem
Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Sta³o siê ju¿ tradycj¹
Gimnazjum w Resku, ¿e
uczniowie z poszczególnych
poziomów klasowych,
spotykaj¹ siê w ostatnim
dniu nauki przed Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia.
Wspólnie kolêduj¹
i prze¿ywaj¹ cud, który
wydarzy³ siê ponad dwa
tysi¹ce lat temu, a który
sprawia, ¿e moc truchleje
a serce otwiera siê
na drugiego cz³owieka.
Uczestnicy tegorocznego spotkania wigilijnego na wstêpie wys³uchali ¿yczeñ, które skierowa³ do
nich przedstawiciel grona pedagogicznego. Dobre s³owo by³o adresowane tak¿e do goœci specjalnych,
którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tê szkoln¹ uroczystoœæ. Byli to:
burmistrz Miasta i Gminy Resko
pan Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku pani Barbara Basowska oraz

przewodnicz¹ca Rady Rodziców
przy Gimnazjum w Resku pani Anna
Bogdañska.
Zebrani na szkolnym forum
mogli poczuæ atmosferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dziêki uczniom
klasy III A, którzy zaprezentowali
przedstawienie
pt.:
„Magia
œwi¹t…”. Uœwiadomi³o ono widzom, ¿e dobro zawsze zwyciê¿y
nad z³em, a œwiêta powinny byæ czasem, w którym milkn¹ wszelkie spory i wszyscy staramy siê byæ lepsi.
M³odzie¿ przygotowa³a siê pod kierunkiem pani Marty Barczyk i pani
Joanny Murat.
Ten niezwyk³y œwi¹teczny nastrój podkreœli³ ksi¹dz Krzysztof,
czytaj¹c fragment Pisma Œwiêtego i
opowiadaj¹c pokrzepiaj¹c¹ historiê
pewnej kobiety. Opowieœæ zachêci³a s³uchaczy do osi¹gania szlachetnych celów w swoim ¿yciu.
Nie zabrak³o w tym dniu tradycyjnego dzielenia siê op³atkiem, a
nastêpnie wspólnego spotkania przy
wigilijnym stole. W tym szczególnym czasie wszyscy œpiewali kolêdy, czêœciej siê do siebie uœmiechali
i prowadzili pe³ne ciep³a rozmowy.
Joanna Murat

Przedstawienie „Magia Œwi¹t ..."
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Zostawi³ auto na rybach, znalaz³ na z³omie
(DOBRA) W dniu
18.01.2008 r. do Komendy Powiatowej Policji w
£obzie
zg³osi³
siê
mieszkaniec
Dobrej.
Oœwiadczy³, ¿e dnia poprzedniego jad¹c na ryby
samochodem
marki
Volkswagen Derby w okolicy jeziora Woœwin by³

zmuszony
pozostawiæ
auto na leœnej drodze,
gdy¿ zbrak³o w nim paliwa. W dniu nastêpnym
pojecha³, aby go zabraæ i
by³ bardzo zaskoczony,
gdy okaza³o siê, ¿e samochodu nie ma w miejscu, w
którym pozostawi³.
Wraz z koleg¹ uda³ siê

do punktu skupu z³omu i tam
odnalaz³ samochód, ale ju¿
bez szyb i elementów wyposa¿enia. Bardzo szybko
ustalono, ¿e samochód zosta³ na z³omie sprzedany
przez innego mieszkañca
Dobrej. Poszkodowany wyceni³ swoje straty na kwotê
100 z³.
(kp)
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SZANOWNI
MIESZKAÑCY!
W dzisiejszych czasach
Internet zaczyna stanowiæ
jedno z najwa¿niejszych
Ÿróde³ naszej wiedzy o otaczaj¹cym nas œwiecie. Poprzez Internet czerpiemy
wiedzê na tematy globalne
oraz dotycz¹ce naszego najbli¿szego otoczenia. Mo¿e
byæ równie¿ doskona³ym narzêdziem w walce z ró¿nego
rodzaju patologiami, przestêpstwami.
Dostrzegaj¹c wszystkie
jego zalety i widz¹c jednoczeœnie potrzebê wyjœcia naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym, miêdzy innymi dotycz¹cym lepszego kontaktu
spo³eczeñstwa z Policj¹, zapotrzebowania na wiedzê o
zagro¿eniach i sposobach
ich unikania, podj¹³em starania o utworzenie panelu
internetowego, który w du¿ej czêœci móg³by to spe³niæ.
W dniu 01.01.2008 r. Komenda Powiatowa Policji w
£obzie, dziêki uprzejmoœci
Starostwa Powiatowego w

£obzie, na stronie internetowej www.powiatlobeski.pl
utworzy³a panel, w którym
mamy mo¿liwoœæ zamieszczania bie¿¹cych informacji, dotycz¹cych naszej dzia³alnoœci, aktualnych zdarzeñ
kryminalnych z terenu powiatu ³obeskiego. Maj¹ Pañstwo równie¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê ze strukturami
Komendy, podzia³em na rejony s³u¿bowe dzielnicowych oraz numerami kontaktowymi telefonów, faksu.
W panelu bêd¹ zamieszczane og³oszenia oraz zostanie
podany adres internetowy,
pod który mo¿na kierowaæ
swoje uwagi, spostrze¿enia
dotycz¹ce naszej pracy oraz
ewentualne informacje mog¹ce dopomóc w poprawie
bezpieczeñstwa na naszym
terenie.
Z powa¿aniem. Komendanta Powiatowy Policji w
£obzie podinsp. Zbigniew
Podgórski.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Zgubiono korale w dniu 26 grudnia na ul. S³owackiego. Oddaæ na ul.
S³owackiego 1/1.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920
n Sprzedam meble kuchenne praktycznie nowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 504 936 590.
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.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

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

Region
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel 0605 522 340

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

£obez

n Dobra - mieszkanie w³asnoœciowe komfortowe, 2 pokojowe (CO i
CU) o powierzchni 47 mkw z balkonem zamieniê na jednopokojowe
lub sprzedam. Tel. 0 885 974 471.

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 Poszukujê pokoju do wynajêcia z
dostêpem do kuchni lub ma³ego
mieszkania w £obzie lub okolicy.
Tel. 601 066 113.

n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

Gryfice
n Kupie mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w P³otach. Tel. 0 601 961 274 lub
0 503 727 396.
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region

n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340

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.

n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

MOTORYZACJA

n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel 0605 522 340

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 Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam Opel Vectra C kombi
elegance, rok prod. 08.2004, 2,2
DTI diesel, przebieg 114.000 km,
kolor per³owozielony metalic, ksi¹¿ka serwisowa sprowadzony z Niemiec 08.2007, pe³ne wyposa¿enie
oprócz skórzanej tapicerki, oc,
przegl¹d do 08.2009 roku, auto zadbane, nie wymaga wk³adu finansowego, 1 w³aœciciel w Niemczech i w
Polsce - niepal¹cy, cena do uzgodnienia. Tel 0605 522 340.
n Sprzedam VW Polo rok produkcji
1992. Cena do uzgodnienia. Tel.
509 851 478.
n Sprzedam Renault Clio 1.9 diesel
uszkodzony. Tel. 606 230 311.
n Skup - Sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. W ofercie silniki,
skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX” Prusinowo
- 7 km od £obza. Tel. 609 202 412.

Gryfice
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Drawsko Pom.
n Sprzedam 1/2 domu rodzinnego
w centrum Drawska Pomorskiego
100 mkw, piwnica, gara¿, dzia³ka 6
ar. Cena 159 tys z³. Tel. 602 460 233.

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.

PRACA

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ 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.

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 Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.
n Us³ugi ogólnobudowlane, solidne
wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i
zewn¹trz: malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, regipsy, glazura,
panele, terakota. Tel. 508 182 253.
505 721 688, 091 397 30 56

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

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
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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Memoria³ Jana Niewczasa po raz VI
W dniu 12.01.2008 odby³
siê w Resku VI Memoria³
Jana Niewczasa
pracowników oœwiaty i
samorz¹dowców.
W imprezie wziê³o udzia³ 9 zespo³ów z Gryfic, Brojc, Golczewa,
Trzebiatowa, Goœcina, £obza, Radowa Ma³ego i 2 zespo³y z Reska. O
godz. 900 przy wype³nionej widzami
hali gimnazjum uroczyœcie zaprezentowano zespo³y, przedstawiono
cel memoria³u, powitano zaproszonych goœci, sponsorów. Po uczczeniu minut¹ ciszy rocznicy œmierci
kolegi Jana Niewczasa – nauczyciela wych. fiz., siatkarza, uroczystego
otwarcia memoria³u dokona³ Burmistrza Reska Arkadiusz Czerwiñski. Podczas imprezy ³adnie zaprezentowa³ siê zespó³ taneczny z Gimnazjum pod opiek¹ pani Alicji Paw³owskiej, który dynamicznymi wystêpami i dopingiem zagrzewa³ zawodników do gry.
Zespo³y zosta³y podzielone na
dwie grupy w których mecze odbywa³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym” do dwóch setów. Po 4 godzinach zaciêtej rywalizacji kolejnoœæ
w grupach wygl¹da³a nastêpuj¹co:

£obez
Golczewo
Resko I
Trzebiatów

Gr. B
1.
2.
3.
4.
5.

2:0
2:0

Kolejnoœæ zespo³ów
w Memoriale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Goœcino
£obez
Gryfice
Golczewo
Resko I
Radowo M³.
Trzebiatów
Resko II
Brojce

Resko I – Wies³aw Gromek;
Resko II – Justyna Grankowska;
£obez – Rafa³ Szyliñski;
Radowo M³. – Maciej Swenton;
Najlepsza zawodniczka – Sylwia
Witaszek z Gryfic;
Najlepszy atakuj¹cy – Przemys³aw
Galka z Radowa M³.;
Najlepszy rozgrywaj¹cy – Wojciech Grajek z Goœcina;
Przy wspólnym posi³ku dzielono siê wra¿eniami z turnieju i plano-

wano nastêpne podobne imprezy
sportowe.
Serdecznie dziêkuje: Waldemarowi Mercie, Oktawiuszowi Je¿,
Arkadiuszowi Wietrzykowskiemu,
kolegom i kole¿ankom z sekcji p.
siatkowej w Resku, Urzêdowi Miejskiemu w Resku, Starostwu Powiatowemu w £obzie, Oddzia³owi ZNP
w Resku, Zespo³owi Szkó³ w Resku,
dyrekcji i pracownikom Gimnazjum za pomoc w zorganizowaniu i
przeprowadzeniu imprezy.
Jan Michalczyszyn

Wrêczenia nagród dokonali:

Gr. A
1.
2.
3.
4.

Gryfice – Golczewo wynik
o miejsce I – II
Goœcino – £obez wynik

Goœcino
Gryfice
Radowo M³.
Resko II
Brojce

Burmistrz Miasta Reska Arkadiusz Czerwiñski, Sekretarz Miasta
Danuta Mielczarek, Przew. Rady
Miasta Barbara Basowska, Dyr.
Gimnazjum Adam Szatkowski i siostra Jana Niewczasa pani Jadwiga
Wiêckiewicz.
Wszystkie zespo³y uczestnicz¹ce otrzyma³y pami¹tkowe puchary i
breloczki. Najlepsi zawodnicy w
zespole pami¹tkowe pucharki, a
najlepsi zawodnicy Memoria³u statuetki.

Przyst¹piono do rywalizacji
o miejsca w Memoriale:

Wyró¿nienia otrzymali:

o miejsce VII – VIII
Trzebiatów – Resko II wynik 0:2
o miejsce V – VI
Radowo M³. – Resko I wynik 0:2
o miejsce III – IV

Brojce – Miros³aw Kucewicz;
Trzebiatów – Czes³aw Czerwiñski;
Gryfice – Kamil Maœlankiewicz;
Golczewo – Tomasz Bartniczuk;
Goœcino – Andrzej Szostak;

Grynkiewicz i Wierzchowski szlifuj¹ formê

W pi¹tek starty
w Mistrzostwach Polski
(NEUBRANDENBURG) W
minion¹ niedzielê odbywa³y
siê kolejne starty ³obeskich
zawodników startuj¹cych w
barwach stargardzkiego
„Pomorza”, którzy intensywnie przygotowuj¹ siê do
Mistrzostw Polski.
Mistrzostwa tu¿, tu¿, bo rozpoczynaj¹ siê ju¿ w pi¹tek, w Spale i
potrwaj¹ do niedzieli. Intensywnie

przygotowuj¹ siê do nich nasi ³obezianie - Marcin Grynkiewicz i Bartek Wierzchowski. W minion¹ niedzielê startowali w halowych zawodach w Neubrandenburgu w Niemczech. Marcin zaj¹³ pi¹t¹ lokatê z
czasem 1:58,47 min., a Bartek siódm¹
z wynikiem 1 min., 59 sek. 91 setnych.
Wyniki bêd¹ lepsze, gdy weŸmiemy
pod uwagê rocznik biegaczy, którzy
jako juniorzy m³odsi rywalizowali z
juniorami o dwa a nawet cztery lata
starszymi od siebie.
KAR
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Unihokej w Dobrej najlepszy w powiecie-Dobra, 15.01.2008 r.

W dniu 15 stycznia odby³y siê
w Dobrej mistrzostwa powiatu w
unihokeju ch³opców i dziewcz¹t
szkó³ podstawowych. W obu kategoriach startowa³y dru¿yny ze
szkó³ podstawowych : Be³czna(
op. Kazimierz Pawelec), £osoœnica( op. Andrzej Maknia),

£obez nr 1( op. Anna Œwirska),
Dobra(op. Marzena Howsa, Janusz £ukomski). Rozegrano 12
bardzo wyrównanych spotkañ. W
wyniku koñcowej klasyfikacji w
kategorii dziewcz¹t wygra³ zespó³ z Dobrej przed £osoœnic¹,
£obzem i Be³czn¹. W kategorii

Sparowali pi³karze Œwiatowida, Mewy, Sarmaty i Radovii

Puchar Prezesa
„Mewy” Resko
trafi³ do Dobrej

(RESKO) W sobotê, 19 stycznia, w Resku rozegrany zosta³ Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Mewa” Resko.

W Turnieju wziê³o udzia³ 9 dru¿yn, które podzielono na dwie grupy. Do grupy I wylosowano: Poloniê
P³oty, Inê Iñsko, Mewê Resko Oldboje i Sarmatê Dobra.
Do grupy II trafi³y: Hutnik
Szczecin, Œwiatowid £obez, Mewa
Resko, Spójnia Œwidwin i Radovia
Radowo Ma³e.
W grupach grano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Mecz trwa³ 10
minut. Od fazy pó³fina³ów przy
wyniku remisowym egzekwowano
rzuty karne. Grupê I wygra³a Sarmata Dobra przed Poloni¹ P³oty, natomiast w grupie II triumfowa³ Hutnik
Szczecin przed Œwiatowidem
£obez. W pierwszym meczu pó³fina³owym Sarmata zremisowa³ ze
Œwiatowidem 2:2 i wygra³ w rzutach
karnych 2:1, w drugim pó³finale
Polonia zremisowa³a z Hutnikiem

0:0 i wygra³a 3:2 w rzutach karnych.
III miejsce w Turnieju zaj¹³
Œwiatowid, po wygranej 1:0 z Hutnikiem, natomiast mecz fina³owy
Sarmata Dobra – Polonia P³oty zakoñczy³ siê wynikiem 1:1, lecz w
rzutach karnych Sarmata wygra³ 2:0
i to Sarmata odebra³ Puchar za zwyciêstwo z r¹k prezesa LKS „Mewa”
Resko
Jerzego
Urbaniaka.
Koñcowa kolejnoœæ Turnieju:
1. Sarmata Dobra,
2. Polonia P³oty,
3. Œwiatowid £obez,
4. Hutnik Szczecin.
W uzupe³nieniu wyniki Sarmaty
– zwyciêzcy Turnieju - w meczach w
grupie:
Sarmata - Oldboje Mewy Resko 1:0
Sarmata - Ina Iñsko 3:0
Sarmata - Polonia P³oty 3:0
Sk³ad Sarmaty: Marcin Kamiñski w
bramce; w polu: Jaszczuk, Surma,
Mioduszewski, Bonifrowski, Emilian Kamiñski, Kieruzel, Gude³ajski, Dzierbicki, Padziñski. estan

ch³opców zwyciê¿y³ zespó³ z
Dobrej przed £osoœnic¹ , Be³czn¹
i £obzem.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: M.
Gromadzka, N. Radzikowska, K.
Kubacka, M. Matera,
N. Christensen, D. Szymanek,
D. Witkowska, J. Komorowska,

M. Kubacka, W. Strojna
Sk³ad zespo³u ch³opców: G.
Skorupski, D. Zapa³owski, M.
Borowiec, G. W³odek,
A. Podemski, S. Szymczak, M.
W³odek, S. Michalski, C. Szkup
Oba zespo³y zakwalifikowa³y
siê do rozgrywek regionalnych.

Pocz¹tek rundy fina³owej III ligi SALPS

Ponieœliœmy w rozgrywkach
pierwsza pora¿kê
Dnia 17 stycznia 2008 roku
rozpoczêliœmy rozgrywki
rundy fina³owej III ligi
SALPS.
Rozegraliœmy tego dnia 2 mecze. O godzinie 18 na kameralnej
sali Sp. nr 2 przy ulicy Boles³awa
Œmia³ego wygraliœmy g³adko z zespo³em Cewar King 3-0 w setach do
19, 20, 21. Trudniejsze zadanie czeka³o na nas o godzinie 20 na sali JW
1749.Przysz³o nam siê zmierzyæ z
ekipa wojskowych, która oprócz nas
jest murowanym faworytem do
awansu do II ligi SALPS. Mecz zakoñczy³ siê niestety nasza pora¿ka
3-2 po pasjonuj¹cym widowisku
siatkarskim.
W pierwszym secie gra w zasadzie na przewagi do mniej wiêcej 10
punktów a potem nastêpuje nag³y
zryw naszego zespo³u , kontrola
sytuacji do samego koñca i w efekcie zwyciêstwo do 15... W secie drugim role siê odwróci³y...JW 1749
ustrzeg³o siê b³êdów i zdobywaj¹c
momentami punkty ca³ymi seriami
wypunktowa³o nas do 15. Set trzeci
to ju¿ nasza pewna gra, ma³o b³êdów
w³asnych, œwietny blok i dobra gra
na siatce w efekcie wygrana do 18.
Set 4 to najbardziej dramatyczna ods³ona tego meczu prowadzili-

œmy ju¿ w nim 22-18 i nagle stanêliœmy w jednym ustawieniu trac¹c 5
punktów z rzêdu, w koñcówce wiêcej zimnej krwi zachowuj¹ ¿o³nierze wygrywaj¹c seta 26:24... Set
pi¹ty to chyba najlepsza ods³ona
ca³ego meczu. Gra ca³y czas punkt
za punkt, na zmianê boisk dru¿yny
schodz¹ przy stanie 8:7 dla Cafe
Duo £obez, od stanu 9:9 zespo³y
sz³y ³eb w ³eb...Potem odskok ¿o³nierzy na 3 punkty i nie oddanie
prowadzenia ju¿ do koñca i w
efekcie zwyciêstwo 15:12 i w ca³ym meczu 3:2.Wed³ug licznych
obserwatorów mecz Cafe Duo
£obez – JW 1749 by³ meczem kolejki spotkanie sta³o na bardzo
wysokim poziomie jak to powiedzia³ jeden z obserwuj¹cych spotkanie: „mecz jakich w I lidze
SALPS jest ma³o”
Podsumowuj¹c ponieœliœmy w
rozgrywkach pierwsza pora¿kê,
ale to tylko nas zmobilizowa³o do
jeszcze wiêkszej pracy na treningach. Okazja do rewan¿u nadesz³a
dla nadspodziewanie szybko bo
ju¿ w ten czwartek tj. 24.01.2008
o godzinie 18:30 zmierzymy siê z
JW 1749 po raz kolejny. Zapraszam do odwiedzania strony internetowej SALPS(www.salps.szczecin.pl).
£ukasz Kowalewski
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Reska studniówka

(RESKO). W minion¹ sobotê,
w Centrum Kultury,
studniówkowego poloneza
odtañczy³y a¿ trzy klasy
tutejszego Zespo³u Szkó³.
Zabawa trwa³a do rana.
Przygotowania do tego wydarzenia trwa³y od tygodni. Uczniowie oraz rodzice podeszli bardzo
powa¿nie do wyzwania, któremu
sprostali celuj¹co.
W uroczystoœci udzia³ wziêli
nauczyciele, rodzice oraz oczywiœcie my-uczniowie. Spikerami
imprezy byli maturzyœci z klasy
IIIa : Sandra S³onina oraz Grzegorz Wojnarowicz. Bal rozpocz¹³ siê wspania³ym polonezem do którego nawi¹za³a w
swoim przemówieniu pani dyrektor Zespo³u Szkó³ w Resku
Ma³gorzata Bia³y. Wzorowe
przygotowanie do tego tradycyjnego tañca, zawdziêczamy pani
Justynie Grankowskiej. Wychowawczynie klas maturalnych:
pani Halina Narolewska (IIIa),
pani Ma³gorzata Bia³y (IIIb)
oraz pani Agata Popielarz (IIIc)
otrzyma³y piêkne bukiety kwiatów. Po wzniesieniu toastu studniówkowicze rozpoczêli zabawê. Zagra³ dla nas zespó³ „Mali”
z Radowa Ma³ego. O 23.00 przyszed³ czas na zaprezentowanie
programu artystycznego, przygotowanego przez tegorocznych
maturzystów. Pierwsza na scenie
pojawi³a siê klasa III a, która za-

prosi³a do wspólnej zabawy równie¿ nauczycieli. Ci ostatni brali
czynny udzia³ w przygotowanym
konkursie. Prowadz¹cym teleturniej by³ Jakub Konczewski,
który w komiczny sposób rozbawi³ publicznoœæ. Po zaciêtym
pojedynku dwóch ekip – rodzin:
„Humanistów” i „Œcis³owców”
stwierdzono remis i wrêczono
skromn¹ nagrodê w postaci
szampana „Picollo”. Nastêpnie
wyst¹pi³a klasa IIIb, prezentuj¹c

galê „Kryszta³owych balonów”
polegaj¹c¹ na wrêczeniu satyrycznych nagród dla nauczycieli.
Œmiechu by³o co niemiara. Po zakoñczeniu wystêpów powróciliœmy do zabawy. Studniówka
trwa³a do 5.00, po czym rozeszliœmy siê do domów. Nastêpnego
dnia nie ominê³o nas sprz¹tanie
sali. Studniówka otrzyma³a status „wybornej zabawy” i przesz³a do historii jako jeden z najlepszych balów w dziejach szko-

³y. Bêdziemy bardzo mile wspominaæ ten dzieñ i na pewno zapadnie on nam w pamiêci do koñca ¿ycia. Poprzez zmagania kamerzysty
pana
Miros³awa
Ostrowskiego z ¿on¹, bêdziemy
mogli przypomnieæ sobie te cudowne chwile spêdzone w gronie
przyjació³ i nauczycieli.
Uczniowie klasy IIIa: Natalia
Kowalska, Katarzyna Grzesik, Jakub Konczewski.

O LUSTERKO ZA BLISKO
(BORKOWO WLK.) W dniu
15.01.2008 r. oko³o godz. 10.00 na
drodze Borkowo Wlk. - Radowo
Wlk. Piotr G., kieruj¹c samochodem ciê¿arowym Mercedes nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci
podczas manewru wyprzedzania i
uderzy³ w drewno, które by³o nieprawid³owo za³adowane na przyczepie ci¹gniêtej przez ci¹gnik rolniczy Ford. Uszkodzeniu uleg³o lusterko zewnêtrzne pojazdu Mercedes.

Krzemienna, w czasie mijania siê
pojazdów Ford Transit i Mercedes,
dosz³o do zderzenia siê bocznymi
lusterkami, które uleg³y uszkodzeniu, a ponadto wybicia szyby w
Mercedesie.
Policja informuje: w tym przypadku bêd¹cy na miejscu policjanci
nie byli w stanie jednoznacznie
okreœliæ po czyjej stronie le¿y wina
(rozbie¿ne zeznania uczestników
kolizji) i w zwi¹zku z tym sprawa
zostanie przekazana do S¹du Rejonowego w £obzie celem rozstrzygniêcia.

PO POŒLIZGACH W ROWIE
(£OBEZ) W dniu 17.01.2008 r.
oko³o godz. 9.00, na drodze £obez
- Be³czna, kieruj¹cy samochodem
Daewoo Lublin, Roman T., na œliskiej nawierzchni nie dostosowa³
prêdkoœci jazdy, w wyniku czego
wpad³ w poœlizg i wjecha³ do rowu,
po czym pojazd wywróci³ siê na
lewy bok. Osób rannych nie by³o.
(£OBEZ) W dniu 17.01.2008 r. o
godz. 8.55, na drodze £obez – Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem
Renault Kangoo Marcin B., na œliskiej nawierzchni nie dostosowa³
prêdkoœci i wpad³ do rowu, a nastêpnie przewróci³ siê na lewy bok. Osób
rannych nie by³o.
Policja apeluje; noga z gazu,
jedŸmy z prêdkoœci¹ dostosowan¹ do
panuj¹cych warunków drogowych.

PIES NA ZDERZAK
(WOROWO) W dniu 17.01.
2008 r. w miejscowoœci Worowo
pod jad¹cy samochód Ford Modeno
wbieg³ pies nale¿¹cy do jednej z
mieszkanek wsi. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³ samochód.
Policja przypomina: na terenie
gminy £obez ka¿dy w³aœciciel jest
zobowi¹zany do wyprowadzania
psa w kagañcu i na smyczy, przepis
te obowi¹zuje równie¿ na terenach
wiejskich!

NIE CHCIA£ DMUCHAÆ
(WÊGORZYNO) W dniu
18.01.2008 r. oko³o godz. 22.30,
na drodze Wêgorzyno – Podlipce,
policjanci z Komisariatu Policji w
Wêgorzynie zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Fiat. Od zatrzymanego
kierowcy by³o wyraŸnie czuæ woñ
alkoholu. Poniewa¿ nie wyrazi³
zgody na badanie alkotestem, by³
zobowi¹zany do poddania siê pobraniu krwi, która zostanie przes³ana do dalszych badañ laboratoryjnych. W tym przypadku kieruj¹cy ju¿ pope³ni³ przestêpstwo,
gdy¿ wczeœniej by³ wobec niego
orzeczony przez S¹d Rejonowy w
£obzie zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
Policja informuje: jeœli badanie krwi wyka¿e do 0.5 promila
kierowca odpowiada za pope³nienie wykroczenia, powy¿ej 0.5 promila jest to przestêpstwo.

NIETRZE•WY NA ROWERKU
(RESKO) W dniu 18.01.2008 r.
oko³o godz. 17.00 patrol policji z
Reska zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Waldemara M. W trakcie badania okaza³o siê,
¿e rowerzysta ma 1.13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NIETRZE•WY ROWERZYSTA

ALE COFKA

(£OBEZ) W dniu 17.01.2008 r.
o godz. 21.20 w £obzie policjanci
patroluj¹cy ul. Kolejow¹ zatrzymali do kontroli Jana M. kieruj¹cego
rowerem. W trakcie badania okaza³o siê, ¿e ma on 1.09 mg/l alkoholu
w
wydychanym
powietrzu.
Policja przypomina: kieruj¹cy pope³ni³ przestêpstwo za które grozi
mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

(£OBEZ) W dniu 18.01.2008 r.
w £obzie, na Placu 3 Marca, kieruj¹cy samochodem marki VW Bernard S., w trakcie manewru cofania
uderzy³ w stoj¹cy samochód Fiat.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Policja informuje: miejsca
parkingowe, a w szczególnoœci w
okolicach marketów s¹ najczêstszymi pod wzglêdem odnotowywanych miejsc, gdzie dochodzi do
kolizji. Prosimy o zachowanie w
tych
miejscach
szczególnej
ostro¿noœci.

O LUSTERKA ZA BLISKO
(DOBRA) W dniu 17.01.2008 r.
o godz. 15.30, na drodze Dobra –
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SPRZEDALI NIELETNIM PIWO

POBICIE W DOBROPOLU

(RADOWO MA£E) W dniu
19.01.2008 r. w Radowie Ma³ym
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie przeprowadzili
dzia³ania maj¹ce na celu kontrolê
dyskoteki „Chimera”. Kontrolê
przeprowadzono miêdzy innymi z
uwagi na liczne g³osy mieszkañców
dotycz¹ce zak³óceñ porz¹dku, zagro¿enia w ruchu drogowym stwarzane przez uczestników dyskoteki.
W dzia³aniach wziêli udzia³ dzielnicowi, policjanci ruchu drogowego
oraz
Sekcji
Kryminalnej.
W trakcie prowadzonych dzia³añ
oko³o godz. 22.30 ujawniono, ¿e
obs³uga baru dyskoteki poda³a
dwójce nieletnich piwo. Nieletni
zostali zatrzymani i przekazani rodzicom.Policja informuje: w tym
przypadku zostanie wszczête postêpowanie karne z Ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi wobec
osoby, która poda³a alkohol, przestêpstwo jest zagro¿one kar¹ do 2 lat
pozbawienia
wolnoœci.

(DOBROPOLE) W dniu
19.01.2008 r. oko³o godz. 15.30,
dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie zosta³ powiadomiony
telefonicznie o pobiciu jednego z
mieszkañców Dobropola. Natychmiast wys³any patrol policji ustali³,
¿e w tym czasie 21-letni mieszkaniec Dobropola przed swoim domem zosta³ zaatakowany przez
trzech sprawców: Kamila S. lat 24,
Marcina M. lat 21 i Krystiana J. lat
19. Sprawcy kilkakrotnie uderzyli
poszkodowanego rêkoma i nogami,
a nastêpnie oddalili siê z miejsca
przestêpstwa. Ustalono równie¿, ¿e
pomiêdzy poszkodowanym a
sprawcami od d³u¿szego czasu istnia³ konflikt, który mia³ swój fina³
tego dnia. Podjête dzia³ania przez
policjantów doprowadzi³y jeszcze
tego samego dnia do zatrzymania
sprawców, którzy zostali osadzeni
do wyjaœnienia. Policja informuje:
opisany czyn jest przestêpstwem i w
tym konkretnym przypadku sprawcom grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolnoœci. W sytuacji gdy ofiara
pobicia poniesie powa¿ny uszczerbek na zdrowiu, sprawcom grozi od
6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolnoœci, a gdy wyst¹pi skutek œmiertelny
od 1 roku do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. Gdy sprawcy podczas
pobicia u¿yj¹ niebezpiecznego narzêdzia (kij, nó¿) musz¹ siê liczyæ z
kar¹ od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia
wolnoœci.
Rzecznik prasowy KPP w £obzie
st. asp. Robert Kazienko
(tytu³y pochodz¹ od redakcji)

NIETRZE•WY W £ADZIE
(WÊGORZYNO) W dniu
19.01.2008 r. o godz. 23.10, policjanci z Posterunku Policji w
Wêgorzynie, na ul. Jagielloñskiej,
zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹cego samochodem £ada. W
trakcie badania kierowcy okaza³o
siê, ¿e znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci 0.45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policja informuje; kierowca pope³ni³ przestêpstwo, zagro¿one
kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Wyrok
Sygn. akt II K 691/07 Ds. 1256/07. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 grudnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³¹ bez
udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28.12.2007 r. sprawy

Mieczys³awa Stefana Marchuta,
s. Józefa i Anieli z d. Jacaszek, ur. 02 marca 1956 r. w Starej
Dobrzycy; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 paŸdziernika 2007 r. na
drodze publicznej W 152 miêdzy miejscowoœciami Resko –Starogard
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Mieczys³awa Stefana Marchuta uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art.
178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz
Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w
stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej na podstawie art.
624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych
w ca³oœci.
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KRZY¯ÓWKA 4

SP1 w £obzie - szko³¹ równych szans

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 brzmia³o:
“Jeœli handel jest miodem masz szansê go polizaæ”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Barbara Kapcio (Rynowo), Danuta Sulima (£obez), Bogdan Charowski (£obez), Marian
Kwaœny £obez), Maria Laszuk (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Marian Kwaœny z £obza.
Gratulujemy.

