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Po katastrofie samolotu w Miros³awcu

Œwidwin w ¿a³obie
Dramatyczne wieœci obiegaj¹
kraj
O katastrofie dowiadujê siê tu¿
przed pó³noc¹ z drawskiego forum internetowego. Podaj¹, powo³uj¹c siê
na TVN24. Tu przecie¿ jest poligon i
wiele jednostek wojskowych. Ka¿de
tragiczne zdarzenie dotycz¹ce wojska
mo¿e dotyczyæ którejœ z rodzin wojskowych w ró¿nych miejscach kraju,
bo wojsko to s³u¿ba. A s³u¿ba to czêsto wêdrówka po ró¿nych garnizonach, wyjazdy na poligony, wyjazdy
s³u¿bowe, szkolenia, konferencje...
Jak ta, na której byli w Warszawie –
nomen omen – dotycz¹cej bezpieczeñstwa lotów. Ten wypadek potwierdza tylko star¹ prawdê, ¿e takiego stuprocentowego bezpieczeñstwa
nie ma. Pozostaje tê prawdê przyj¹æ z
pokor¹...
W czwartek od rana mówi siê ju¿
tylko o katastrofie pod Miros³awcem.
Co chwila docieraj¹ nowe szczegó³y.
Po jakimœ czasie wiadomo ju¿, ¿e najwiêksze straty poniós³ œwidwiñski
garnizon. Dziesiêciu z oficerów, którzy zginêli, pochodzi³o z jednostek
maj¹cych tu swoj¹ siedzibê; Brygada
Lotnictwa Taktycznego, 21 Baza Lotnicza i 40 eskadra lotnictwa taktycznego. Gin¹ dowódcy; Brygady – gen.
bryg. Andrzej Andrzejewski i 21 Bazy
Lotniczej – p³k Dariusz Maci¹g. Gin¹
dowódcy dywizjonu, eskadr, szefowie sekcji, kluczy technicznych, piloci z Krakowa prowadz¹cy samolot.
Katastrofa pora¿a liczb¹ ofiar i tajemnic¹ przyczyny; to pierwsza taka
w historii polskiego, a niektórzy
mówi¹, ¿e tak¿e œwiatowego, lotnictwa wojskowego. Pora¿a utrat¹ szerokiej kadry dowódczej i najlepszych
specjalistów lotnictwa. Dotyka rodzin i ludzi w wielu miejscach kraju,
bo kadra pochodzi z ró¿nych miejscowoœci, kszta³ci³a siê w szko³ach i s³u¿y³a w wielu jednostkach, dramat
dotyka rodzin, przyjació³, kolegów,
prze³o¿onych i podw³adnych, mieszkañców miast, z którymi na co dzieñ
spotykali siê ¿o³nierze; Œwidwina,

Miros³awca, Krakowa, Malborka,
Bydgoszczy, Elbl¹ga, Pi³y, Dêblina,
Tomaszowa Mazowieckiego, Powidza, Poznania, Warszawy, Ko³obrzegu, Koszalina, powiatów s¹siednich,
miejscowoœci poligonowych, by wymieniæ tylko te najbardziej zwi¹zane
z ich s³u¿b¹.
¯a³oba w Œwidwinie
Dramat najbardziej dotyka garnizon w Œwidwinie i mieszkañców powiatu. Genera³ Andrzejewski, od lat
zwi¹zany ze Œwidwinem, kupi³ niedawno dom w Po³czynie Zdroju.
Choæ pochodzi z Sochaczewa, tu
chcia³ osi¹œæ na sta³e. Major Piotr
Firlinger to wychowanek pobliskiej
Szko³y Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich, tak jak wiêkszoœæ ¿o³nierzy i pracowników garnizonu. P³k
Dariusz Maci¹g, urodzony w niedalekim Wêgorzynie, ca³e ¿ycie zwi¹za³
ze Œwidwinem. Pp³k Zbigniew Ksi¹¿ek by³ radnym, wiceprzewodnicz¹cym œwidwiñskiej rady miejskiej.
Tutaj mieszkali pp³k Cieœlik, mjr
Wilczyñski, kpt. Ziemski.
Na urzêdach flagi z kirami.
Mieszkañcy rozmawiaj¹ prawie tylko
o katastrofie. Najczêœciej zadawane
sobie i innym pytanie – jak to siê
mog³o staæ, wci¹¿ pozostaje bez odpowiedzi.
Tu¿ przy garnizonowej bramie
pal¹ siê znicze. Tak zareagowali
mieszkañcy, którzy w ten sposób wyra¿aj¹ ¿al po kolegach i znajomych.
- Mia³em przyjemnoœæ rozmawiaæ z panem Andrzejewskim. To by³
bardzo sympatyczny cz³owiek. Dlatego dzisiaj tu jestem. – mówi Piotr
Krawczyk z R¹bina, który przeje¿d¿aj¹c samochodem zatrzyma³
siê na chwilê przed bram¹ jednostki
i zapali³ znicz. Zapalaj¹ je pracownicy cywilni garnizonu.
W czwartek, w kilka lat temu powsta³ym koœciele parafii pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego odbywa siê
wieczorem ¿a³obna Msza œwiêta. Koœció³ek wype³niony, jak rzadko tu kie-

dy, po brzegi, ludzie stoj¹ przed
drzwiami. Pada deszcz. Niektórzy
mówi¹, ¿e to niebo zap³aka³o...
Najwa¿niejsza jest szybka
pomoc rodzinom
Wiêkszoœæ ¿on oficerów nie pracowa³a i nagle stanê³y przed pytaniem
– co dalej, jak utrzymaæ rodzinê, dzieci, co mieszkaniami s³u¿bowymi, w
których wiêkszoœæ mieszka³a. Kiedy i
gdzie odbêd¹ siê pogrzeby?
Po kilku dniach od katastrofy okazuje siê, ¿e niektóre cia³a s¹ tak zmasakrowane, ¿e trudno je zidentyfikowaæ. Trzeba przeprowadziæ testy
DNA, by zidentyfikowaæ ofiary. To
opóŸni wiele pogrzebów.
Rzecznik prasowy 1 BLT mjr Wies³aw Gasek mówi, ¿e na dziesiêciu oficerów s³u¿¹cych w garnizonie zameldowanych w Œwidwinie jest szeœciu.
- Z tych szeœciu mo¿e dwóch bêdzie pochowanych na tutejszym cmentarzu, a pozosta³e pogrzeby najprawdopodobniej odbêd¹ siê gdzieœ w Polsce; w Pile, Warszawie, Ko³obrzegu,
Koszalinie, sk¹d pochodzili piloci. O
tym decyduj¹ rodziny. – mówi.
- Jesteœmy pogr¹¿eni w ogromnym smutku, pragnê przekazaæ najg³êbsze kondolencje rodzinom ofiar
katastrofy. Jest l¿ej, gdy w tak tragicznych chwilach nie jesteœmy osamotnieni, pamiêtajcie, ¿e w tych ciê¿kich
dniach mo¿ecie liczyæ na wsparcie
Dowództwa Si³ Powietrznych. Wszyscy polegli pozostan¹ w naszej pamiêci – powiedzia³ dowódca Si³ Powietrznych gen. Andrzej B³asik.
Pomoc rodzinom zadeklarowali
prezydent i premier. Deklaruj¹ j¹ w³adze lokalne.
- Nie ukrywam, ¿e liczymy na tê
pomoc. Jakby by³y problemy, mogê
nawet do prezydenta Kaczyñskiego
zadzwoniæ i powiedzieæ - panie prezydencie, nie wykonano pañskiego
polecenia. I zrobiê to. – mówi z nutk¹
desperacji w g³osie mjr Gasek.
Bo problemy s¹ powa¿ne. Ktoœ
wzi¹³ kredyt na mieszkanie i teraz

Z £obza nap³ywaj¹ kondolencje
Najwiêksza w historii polskiego
lotnictwa katastrofa nie jest tylko
spraw¹ wojska, Œwidwina i Miros³awca.
¯a³oba zapanowa³a w wielu
miastach Polski, bo z wielu tych
miast pochodzili piloci, którzy zginêli. Przeœledzenie ¿yciorysów poleg³ych pokazuje, ¿e zwi¹zki rodzinne, s³u¿bowe, ma³¿eñskie i kole¿eñskie siêgaj¹ daleko w nasz¹
historiê i obejmuj¹ ca³y kraj. Tak¿e
£obez, który wiele lat temu nawi¹za³ wspó³pracê ze œwidwiñskim garnizonem, poczynaj¹c od postawie-

nia historycznego ju¿ samolotu przed
liceum, wizyty naszych w³adz miejskich i policji, a¿ po przyjazdy wojskowej orkiesrty na ró¿ne ³obeskie imprezy.
Z Wêgorzyna pochodzi³ dowódca
21 Bazy Lotniczej p³k Dariusz Maci¹g.
Jak wspomnia³ w redakcji pan Antoni
Moroz - zna³ rodzinê Maci¹gów z czasów tu¿ powojennych. PóŸniej wyjecha³a ona do województwa olsztyñskiego, ale „odnalaz³a” siê w³aœnie w
Œwidwinie, gdzie s³u¿y³ syn pana Józefa Maci¹ga - Dariusz. W wywiadzie
udzielonym „Wieœciom œwidwiñskim”

(opublikowanym tak¿e w naszej gazecie) sam przypomnia³, ¿e pochodzi z Wêgorzyna. St¹d jest tak¿e ¿ona
zmar³ego w katastrofie pilota kpt.
Grzegorza Stepaniuka, szefa Techniki Lotniczej 40 eskadry lotnictwa
taktycznego.
Dobrze siê sta³o, ¿e z £obza do
Œwidwina nap³ynê³y kondolencje
z urzêdu miejskiego i starostwa,
od w³adz i w imieniu mieszkañców
Ziemi £obeskiej. W takich dramatycznych chwilach taka miêdzyludzka solidarnoœæ jest nie do
przecenienia.
KAR

- Nie ukrywam, ¿e liczymy na tê
pomoc. - mówi mjr Wies³aw Gasek,
rzecznik prasowy 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Œwidwinie o deklaracjach pomocy rodzinom zmar³ych pilotów p³yn¹cych zewsz¹d.

¿ona zosta³a z d³ugiem do sp³acenia,
¿ona pp³k. Maniewskiego zosta³a
sama z niepe³nosprawnym synem
Bartoszem. W holu dy¿urki pojawi³
siê apel z numerem konta Fundacji, by
wp³acaæ pieni¹dze lub przekazywaæ
jeden procent z podatku na jego leczenie i rehabilitacjê. Kilka karteczek z
numerem konta ju¿ zosta³o oderwanych.
Major Gasek mówi, ¿e œwidwinianie chc¹ po¿egnaæ ¿o³nierzy. Jest
zbyt wczeœnie, by cokolwiek planowaæ, ale myœli o apelu poleg³ych, który odby³by siê w garnizonie lub mieœcie. To siê im nale¿y.
Kazimierz Rynkiewicz
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Ja p³aka³am i prosi³am o wizytê, a ona powiedzia³a, ¿ebym do drugiego lekarza dzwoni³a

Rzeczywistoœæ pacjenta na wsi
(STARE WÊGORZYNKO).
Do mieszkanki tej miejscowoœci
przyjecha³a 83-letnia matka. Starsza
pani, podczas pobytu u córki, zachorowa³a. Z chorob¹ zmaga siê w samotnoœci. Pogotowie nie jest od tego
by leczyæ, w oœrodku zdrowia kolejki chorych, a starsz¹ kobietê nie ma
jak dowieŸæ do lekarza.
- Przyjecha³a do mnie mama z wizyt¹. Ma 83 lata. Zachorowa³a. Czu³a siê coraz gorzej. Zadzwoni³am do
przychodni w Wêgorzynie. Nie
chcieli przyjechaæ na wizytê domow¹. Dzwoni³am szeœæ razy na pogotowie, dwa razy do przychodni.
Powiedzieli mi, ¿e maj¹ 70 osób i nie
mog¹ zarejestrowaæ mojej mamy.
Mia³am j¹ tam sama zawieŸæ. Jak
mia³am zawieŸæ mamê do przychodni, skoro mama straci³a przytomnoœæ? Nie mia³am nawet si³y przebraæ jej koszuli, a co dopiero wsadziæ
j¹ do samochodu i zawoziæ. Zadzwoni³am wiêc na pogotowie ratunkowe
do £obza. Przyjechali, dali mamie
zastrzyk, ale nie wypisali ¿adnej recepty. Mama nawet nie pamiêta³a, ¿e
pogotowie u niej by³o. Co ja mam w
takiej sytuacji zrobiæ? Od dwóch dni
le¿y chora - pyta³a zrozpaczona Gra¿yna Kutak ze Starego Wêgorzynka.
Na pogotowiu ratunkowym w
£obzie szybko wyjaœniono kwestiê.
- Tak, znam tê sprawê - powiedzia³a dyspozytorka pogotowia ratunkowego z £obza Maria Prze³¹cka. - Ta pani dzwoni³a kilka razy. Pogotowie ratunkowe pojecha³o na
miejsce. My mamy za zadanie udzieliæ tylko pomocy doraŸnej. Od kilku
lat ju¿ nie zajmujemy siê leczeniem,
tylko ratowaniem ¿ycia. Dlatego nie
mamy mo¿liwoœci wypisania recepty. Gdyby by³ stan zagro¿enia ¿ycia

oczywiœcie ta pani zosta³aby zawieziona do szpitala. Stwierdzono kilkudniow¹ infekcjê oraz gor¹czkê.
Zalecono kontakt z lekarzem; od
tego s¹ wizyty domowe – wyjaœni³a.
Pani Gra¿yna dzwoni³a do
Oœrodka Zdrowia w Wêgorzynie.
Jednak i tam nie znalaz³a pomocy.
- W tym dniu by³am sama, mia³am tutaj ponad 100 osób, w tym
bardzo du¿o dzieci z gor¹czk¹ powy¿ej 40 stopni. Mówi³am rodzinie, aby
przywioz³a t¹ pani¹ do mnie, to j¹
przyjmê. Gdy spyta³am czy gor¹czkuje i jakie s¹ wskazania, to ta pani
rzuci³a s³uchawk¹. Gdybym zna³a
objawy i mog³a ustaliæ wskazania
pojecha³abym do niej po przyjêciu
pacjentów. Inna rzecz, ¿e jest drugi
lekarz, dlaczego siê z nim nie skontaktowa³a, skoro wiedzia³a, ¿e w
oœrodku jest tak du¿o pacjentów? Ta

pani nie jest moj¹ pacjentk¹. To by³a
grzecznoœæ z mojej strony, ¿e chcia³am j¹ przyj¹æ mimo tylu osób w poczekalni – powiedzia³a Wies³awa
Andrusiewicz, kierownik Oœrodka
Zdrowia w Wêgorzynie.
- Ja p³aka³am i prosi³am o wizytê,
a ona powiedzia³a ¿ebym do drugiego lekarza dzwoni³a – ripostuje Gra¿yna Kutak. - Czy dzwoni³am tam?
Nie. Zdenerwowa³am siê ju¿ tak bardzo, ¿e da³am spokój.
Matka pani Gra¿yny nadal czuje
sie Ÿle, choæ jak zapewnia pani Gra¿yna, jej stan poprawia siê. Gdy wróci do
domu, pójdzie do swojego lekarza.
Tymczasem na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy:
„W przypadku nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu
zdrowia, podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie,

w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do
bezp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych u innego (ni¿ wybrany przez
z³o¿enie deklaracji) lekarza POZ,
maj¹cego podpisan¹ umowê z NFZ”.
Rzeczywistoœæ jednak, to nie
martwe litery prawa. Przypadek chorej starszej pani, przebywaj¹cej poza
miejscem zamieszkania, ukaza³ wiele aspektów. Z jednej strony potrzebuj¹ca leczenia osoba, z drugiej lekarz, który wprawdzie zobowi¹zany
jest do udzielenia pomocy, jednak
nie kosztem innych pacjentów i pogotowie, które ma ratowaæ, a nie leczyæ. Za lekki przypadek dla pogotowia, za ciê¿ki dla rodziny, dla lekarza
za du¿o pracy w przychodni. I gdy
wokó³ toczy siê spór o to kto winien,
schorowana osoba pozosta³a bez
pomocy.
MM

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

œp. Dariusza Bobera
- dyrektorowi Domu Kultury Dariuszowi Ledzionowi,
Chórowi „Uœmiech”, pani Ludwice Guriew,
wychowawcom, rodzicom i uczniom klas IIc i Va
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie,
przyjacio³om i znajomym
serdecznie dziêkujemy.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

¯ona z dzieæmi, rodzice i brat z rodzin¹

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Sesje w powiecie
(POWIAT). 30 stycznia
odbêd¹ siê sesje rad
miejskich i gminnej w
Radowie Ma³ym, £obzie
oraz Dobrej. W Wêgorzynie
sesja rady bêdzie mia³a
miejsce dzieñ póŸniej.
(RADOWO MA£E) 30 stycznia
o godz. 10.30 odbêdzie siê sesja rady
gminy w Radowie Ma³ym.
(£OBEZ) W tym samym dniu
radni obradowaæ bêd¹ w £obzie. Obrady rozpoczn¹ siê o godz. 13.00 w
sali nr 21 urzêdu miejskiego. Wœród
kwestii poruszanych podczas sesji na
uwagê zas³uguj¹: informacja o przebiegu prac zwi¹zanych z prywatyzacj¹ £obeskiej Energetyki Cieplnej

w £obzie – styczeñ 2008. Uchwa³y w
sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub przeznaczonych
pod tego rodzaju zabudowê, a tak¿e
rozpatrzenie skargi wniesionej do
rady miejskiej w £obzie.
(DOBRA) W Dobrej sesja rady
miejskiej odbêdzie o godz. 14.00 w
budynku Biblioteki Publicznej.
(WÊGORZYNO) 31 stycznia
sesja rady miejskiej odbêdzie siê w
Wêgorzynie o godzinie 15.00 w sali
konferencyjnej urzêdu miejskiego.
Radni bêd¹ obradowaæ m.in. nad
zmian¹ uchwa³y rady miejskiej w
Wêgorzynie w sprawie okreœlenia
stawek podatku od nieruchomoœci

oraz zwolnieñ w tym podatku. Ma siê
zmieniæ równie¿ uchwa³a dotycz¹ca
przyznawania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali u¿ytkowych ich najemcom, okreœlania zasad zbywania
i obci¹¿ania lokali u¿ytkowych i
mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych i od pierwszej op³aty
w odniesieniu do nieruchomoœci
gruntowych, oddawanych w u¿ytkowanie lub wspó³u¿ytkowanie wieczyste zwi¹zane ze sprzeda¿¹ lokali
mieszkalnych. Podczas sesji rozpatrywane bêd¹ równie¿ skargi dotycz¹ce dzia³añ burmistrza Wêgorzyna. Ma te¿ zostaæ zmieniony statut
so³ectwa Cieszyno.
Podczas ka¿dej z sesji bêdzie czas
na interpelacje, wnioski i zapytania
radnych oraz mieszkañców i odpowiedzi na nie.
MM

Obwodnica w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). Na ten rok
zaplanowana jest budowa obwodnicy po³udniowej w ci¹gu drogi
krajowej nr 20. Jest to II etap, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Warszawie,
Dyrekcja Okrêgowa w Szczecinie.
I etap budowy obwodnicy rozpoczêto i wykonano w latach 2001 2002 roku. Wówczas wybudowano
obwodnicê przy cmentarzu komunalnym wraz z modernizacj¹ drogi
krajowej na odcinku do wsi Winniki. Prace dotycz¹ce II etapu rozpoczêto w 2005 roku. Gmina uzgodni³a projekt techniczny, a Rada Miejska we wrzeœniu 2005 roku zaopiniowa³a pozytywnie inwestycjê.
Trasa przebiegaæ bêdzie miêdzy
drog¹ wojewódzk¹ nr 151 ul. Podgórna, a drog¹ krajow¹ nr 20 (Wêgorzyno - Drawsko). Gmina posia-

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

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

da dokumentacjê przebudowy sieci
wodoci¹gowej i budowy kanalizacji
sanitarnej w ulicy Podgórnej od
posesji nr 16 w stronê miasta do
posesji nr 17. Roboty, na koszt gminy, bêd¹ wykonane w czasie budowy projektowanego ronda na ulicy
Podgórnej.

Równie¿ w tym roku bêdzie
mia³a miejsce modernizacja drogi
wojewódzkiej 151 na odcinku od
Wêgorzyna do Iñska (ok. 10 km) z
budow¹ chodnika w Wêgorzynku.
Inwestycjê bêdzie realizowa³ Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
(m)

Zmiany w magistracie
(WÊGORZYNO). W wêgorzyñskim magistracie szykuje siê
wiele zmian.
Zosta³ og³oszony konkurs na stanowisko stra¿nika gminnego, podinspektora do spraw remontów oraz
podispektora centrum zarz¹dzania
kryzysowego, od 1 lutego zatrudniony zostanie pracownik na stanowisko kierownika wydzia³u nieruchomoœci, zatrudniony zostanie
równie¿ pracownik ze statusem osoby niepe³nosprawnej (zmiany wynikaj¹ w zwi¹zku z przejœciem pracowników na wczeœniejsze emerytury). Równoczeœnie poszukiwany
jest ochotnik do odpracowania wojska w urzêdzie. Do wydzia³u oœwiaty zosta³y przekazane sprawy œwietlic wiejskich, natomiast sprawy
mieszkaniowe - do wydzia³u inwe-

stycji, remontów. Zosta³y z³o¿one
wnioski do PUP o zatrudnienie sta¿ystów oraz do przyuczenia zawodu., W opracowaniu jest wniosek o
zatrudnienie od lutego 3 osób w ramach prac interwencyjnych na zadanie dokoñczenie prac w œwietlicy Po³chowie.
Burmistrz Wêgorzyna, Gra¿yna
Karpowicz powo³a³a zespó³ do
spraw monitoringu funduszy unijnych. Za prace zespo³u odpowiedzialna jest sekretarz gminy.
(r)
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Zebranie Stowarzyszenia
Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni „Jutrzenka”
31 stycznia (czwartek) o godz.
17.00 w œwietlicy Spó³dzielni
Mieszkaniowej przy ul. Murarskiej odbêdzie siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Obrony Praw Cz³onków
SM Jutrzenka. Zebranie zosta³o
zwo³ane na wniosek cz³onków
Stowarzyszenia, ma ono charakter otwarty. Stowarzyszenia zaprosi³o przewodnicz¹cego rady
Nadzorczej SM Jutrzenka.
Proponowany porz¹dek Zebrania Stowarzyszenia:
1. Powitanie zebranych,
2. Wybór Prezydium Zebrania,
3. Wybór Komisji Uchwa³ i
Wniosków,
4. Odczytanie sprawozdania
z okresu dzia³alnoœci Stowarzyszenia i informacja o zg³oszonych

problemach Spó³dzielni,
5. Dyskusja,
6. Odczytanie wniosków Komisji Uchwa³ i Wniosków i przeg³osowanie ich,
7. Podjêcie uchwa³ odpowiednich dla przeg³osowanych wniosków Komisji,
8. Wybór Komisji Wyborczej,
9. Wybór w³adz Stowarzyszenia
a) przewodnicz¹cego Stowarzyszenia,
b) uznanej na Zebraniu iloœci
cz³onków Sekretariatu Stowarzyszenia,
10. Wytyczenie kierunków dzia³ania dla w³adz Stowarzyszenia na
nastêpn¹ kadencjê,
11. Zakoñczenie Zebrania.
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Antoni Moroz

Stado na przetarg

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

(ŒWIÊTOBORZEC). Szykuje
siê kolejny przetarg na
sprzeda¿ terenu po stadzie
ogierów. Jedna z osób
zainteresowanych pochodzi
ze Szwecji. Procedura
przetargowa ma siê
rozpocz¹æ w po³owie lutego.

W ubieg³ym roku nieruchomoœæ ta zosta³a podzielona na
dwie czêœci. Hotel wraz z gruntem zosta³ wyceniony na 700 tys.
z³, natomiast pozosta³a czêœæ
obejmuj¹ca
m.in.:
stajnie,
uje¿d¿alnie oraz oko³o 7 ha ziemi
- na 3,5 mln. z³. W br. najprawdopodobniej cena ma nieznacznie
wzrosn¹æ.
MM
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Rega - wykorzystaæ szansê
(£OBEZ). Dotychczas Rega,
jako rzeka umo¿liwiaj¹ca po³¹czenie sp³ywu z wypoczynkiem nad
morzem, nie by³a wykorzystywana ani przez w³adze miasta, ani lokalnych inwestorów. Ma siê to
zmieniæ. Na wyspie, obok siedziby
Nadleœnictwa, ma powstaæ przystañ kajakowa. Jest ona jednym z
elementów szerokiego planu wykorzystania Regi turystycznie.
Rega, jako najd³u¿sza rzeka w
pó³nocnej czêœci Polski jest jednym
z najwa¿niejszych atutów tego regionu. To jedyna rzeka w Polsce,
któr¹ mo¿na sp³yn¹æ od niemal¿e

W³adze gminy postanowi³y
zmieniæ ten stan rzeczy. Opracowana zosta³a koncepcja zagospodarowania rzeki, pocz¹wszy od wyspy
przy siedzibie Nadleœnictwa a¿ do
ulicy Waryñskiego.
Na wyspie w przysz³oœci ma
powstaæ przystañ kajakowa. Dalej
przy rzece zostanie przed³u¿ona
œcie¿ka rowerowo-piesza. Przy niej
³aweczki i zadaszenia. Gimnazjaliœci bêd¹ mieæ boisko wraz z placem
siêmozabaw. Plan obejmuje równie¿
dernizacjê „starego boiska”, w tym
m.in.: now¹ nawierzchniê, media
dla tego terenu, budowê pomieszczeñ socjalnych. Scena zostanie

kontroli i zapewnienia bezpieczeñstwa dla osób przychodz¹cych na
imprezy. Ka¿dy ma mo¿liwoœæ
wniesienia swojego alkoholu –
mówi Ireneusz Kabat, wiceburmistrz £obza.
Za starym boiskiem powstanie
pole biwakowe
Tak szeroki plan inwestycyjny
jest zbyt kosztowny, jak na warunki
ma³ego £obza. Dlatego inwestycja
podzielona zosta³a na etapy.
Jeœli uda siê pozyskaæ œrodki,
jako pierwsza rozpocznie siê budowa œcie¿ki rowerowo - pieszej
wzd³u¿ Regi bez „starego boiska”.

Ÿróde³ a¿ do morza. Bierze swój
pocz¹tek w lasach le¿¹cych na pó³noc od wsi Resko Stare i Nowe, a
uchodzi do morza w malowniczym
Mrze¿ynie. Mimo i¿ rzeka od wielu
lat jest miejscem organizowania
sp³ywów kajakowych oraz zawodów
wêdkarskich o ogólnopolskim zasiêgu, w £obzie nie powsta³a baza, która przyci¹ga³aby uczestników sportów wodnych. Wprawdzie istnieje
mo¿liwoœæ zatrzymania siê w pobli¿u targowiska, ale na tym siê koñczy.

przed³u¿ona i zaopatrzona w konieczne pomieszczenia.
- Zapraszamy zespo³y, a przy
scenie nie ma przebieralni ani toalety. Za ka¿dym razem jest koniecznoœæ dowo¿enia ³awek. To s¹ dodatkowe koszty. Konieczne jest równie¿ ogrodzenie, by miejsce to by³o
otwierane tylko na czas imprez.
Obecnie wchodz¹ tam wszyscy, na
scenie spotyka siê m³odzie¿. Przed
ka¿d¹ imprez¹ scenê trzeba malowaæ. W tej chwili nie ma mo¿liwoœci

Inwestycja planowana jest na lata
2008 - 2010.
- Co roku organizowane s¹
sp³ywy kajakowe do morza, a w
£obzie nie ma przystani kajakowej. W Resku ju¿ powsta³a. Przystañ s³u¿y do tego, by przyci¹gn¹æ turystów. Jeœli jest jakaœ
atrakcja i jest pole biwakowe, to
uczestnicy sp³ywu zatrzymaj¹ siê
tutaj. A skoro siê zatrzymaj¹, to z
pewnoœci¹ zrobi¹ tu te¿ zakupy.
Nie mamy innych atutów w postaci piêknych jezior. Mamy Regê i
chcemy j¹ w pe³ni wykorzystaæ –
dodaje wiceburmistrz.
MM

Pó³ tysi¹ca bez dowodów
(POWIAT). W powiecie ³obeskim nadal jest wielu
spóŸnialskich, którzy jeszcze nie z³o¿yli wniosków
o wydanie dowodów osobistych. £¹cznie w powiecie
³obeskim jest 592 spóŸnialskich.
Najwiêcej, bowiem a¿ 203
osoby, nie z³o¿y³y wniosków o
wydanie dowodów osobistych w
gminie Resko. SpóŸnialskich z
terenu miasta jest 89 osób, natomiast z terenu gminy -114. W
gminie Wêgorzyno liczba osób,
które nie z³o¿y³y wniosków jest
niewiele mniejsza. O nowe dowody nie stara³o siê jeszcze 195
osób. W gminie Dobra natomiast
jest 112. spóŸnialskich (na koniec
roku by³o 148 osób). W gminie
Radowo Ma³e jeszcze tylko 42.
osoby nie z³o¿y³y wniosków o
wydanie dowodów osobistych.
Wœród nich nie ma osób starszych. Do nich bowiem urzêdnicy
wraz z fotografem, wyje¿d¿ali a¿
dwukrotnie w teren. Tym sposo-

bem znacznie u³atwili procedurê.
Dla osób mieszkaj¹cych w Radowie Ma³ym fotograf zosta³ zaproszony do urzêdu gminy. W gminie
£obez wniosków nie z³o¿y³o 40.
osób.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wobec osób, które bêd¹ uchyla³y siê
od obowi¹zku posiadania wa¿nego dowodu osobistego, po dniu 31
marca 2008 r. zostan¹ zastosowane sankcje karne. To jednak nie
odnosi siê wobec osób przebywaj¹cych stale za granic¹, a wiêc takich, które maj¹ prawo posiadania dowodu osobistego. W tym
wypadku wniosek o wymianê dokumentu bêdzie mo¿na z³o¿yæ w
dowolnym terminie, po przyjeŸdzie do kraju.
MM
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Po burzliwych obradach Antoni Belida zrezygnowa³ z funkcji przewodnicz¹cego R-XXI

Gminy p³ac¹, a czas ucieka
(KAMIEÑ POMORSKI). 16.
stycznia odby³o siê tu zgromadzenie Celowego Zwi¹zku Gmin
R-XXI. Nag³a rezygnacj¹ Antoniego Bielidy z funkcji przewodnicz¹cego Zarz¹du a w nastêpstwie wybór nowego przewodnicz¹cego sprawi³, i¿ na sali panowa³a gor¹ca atmosfera. Zebranie
trwa³o jak nigdy od godz. 11.00
do oko³o 17.00.
Podczas Zgromadzenia Antoni
Bielida, przewodnicz¹cy ZCG RXXI z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia
funkcji przewodnicz¹cego Zarz¹du. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy A. Bielida z³o¿y³ rezygnacjê,
bowiem jego osoba by³a przeszkod¹
na drodze przejêcia gruntów w miejscowoœci S³ajsino (gmina Nowogard) pod budowê Regionalnego
Zak³adu Gospodarowania Odpadami przez CZG R-XXI, od gminy Nowogard. Decyzja ta spowodowa³a
doœæ wzburzone obrady; podczas
Zgromadzenia proszono, by dotychczasowy przewodnicz¹cy nie

rezygnowa³ z pe³nionej funkcji. W
tej chwili do CZG R-XXI nale¿y 27
gmin (gmina Brojce wyst¹pi³a ze
zwi¹zku w ubieg³ym roku). W konsekwencji, po kilku godzinach obrad 36. delegatów na przewodnicz¹cego Zarz¹du wybra³o Roberta
Wawrzyniaka.
Przejêcie gruntów w S³ajsinie
przez CZG R-XXI od gminy Nowogard pod budowê Regionalnego
Zak³adu Gospodarowania Odpadami ma nast¹piæ podczas najbli¿szej
sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie.
CZG R-XXI powo³ano w 2002
roku. Pierwotne plany zak³ada³y, ¿e
w br. zostanie uruchomiony w S³ajsinie zak³ad utylizacji odpadów. W
tej chwili opracowywane s¹ projekty techniczne i starania o pozwolenie na budowê. Równoczeœnie prowadzone s¹ badania morfologii odpadów, czyli badanie i dokumentacja odpadów trafiaj¹cych na wysypiska œmieci w danym okresie roku.
Badania takie prowadzone s¹ na

WIZYTÓWKA PKP
(£OBEZ). Budynek PKP, od
strony dworca wygl¹da jeszcze znoœnie, gorzej gdy spojrzy siê na niego

zabaw a PKP, jak dotychczas, nie dba
ani o stan budynku, ani o bezpieczeñstwo na jego terenie.
MM

ró¿nych wysypiskach œmieci w okolicy i maj¹ okreœliæ jaki zakres odpadów bêdzie w przysz³oœci trafia³ do
zak³adu. Te dzia³ania s¹ bardzo czasoch³onne, trwaj¹ dziewiêæ miesiêcy, tote¿ zakoñcz¹ siê najprawdopodobniej dopiero we wrzeœniu.
Przed rozpoczêciem zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym
terenu zebrano podpisy wszystkich
mieszkañców okolicznych wiosek.
Do wgl¹du by³ raport dla mieszkañców w szkole w Wierzbiêcinie. Ludzie oczekuj¹ zatrudnienia, bowiem wiedz¹, ¿e jako mieszkañcy
okolicznych miejscowoœci bêd¹
mieæ pierwszeñstwo. Ju¿ w tej chwili le¿¹ u nas podania o pracê. Zakoñczenie budowy zaplanowano na rok
2010 i z pewnoœci¹ zd¹¿ymy. Obliguje nas do tego ustawa o ochronie
œrodowiska. Do tego czasu musi byæ
wprowadzona segregacja. Najgorsze s¹ projekty i pozwolenia. Sama
budowa nie jest czasoch³onna – zapewni³a Lidia Konopiñska z CZG
R-XXI. - Za³o¿yliœmy maksymaln¹
dotacjê mamy przyrzeczenie, ¿e
otrzymamy po¿yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 1,5 mln z³. W tej kwocie mieœci
siê m.in. opracowanie projektu
technicznego. Po¿yczka przeznaczona zostanie tylko na wydatki inwestycyjne. Nie mamy ¿adnych zobowi¹zañ, jesteœmy ca³kowicie wia-

rygodni i wyp³acalni. Równoczeœnie wszyscy na starcie otrzymuj¹
50 proc. dofinansowania z UE.
Kwota koñcowa dofinansowania w
wysokoœci 85 proc. zale¿y od tego,
kto jest dalej zaawansowany w zadaniu. Z tego co wiemy my jesteœmy
najdalej. Jesteœmy te¿ priorytetem
dla województwa zachodniopomorskiego.
Zgodnie z przedstawionym na
Zgromadzeniu, projektem uchwa³y
w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Zwi¹zku Gmin
R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie
³¹czne nak³ady finansowe w latach
2008-2010 maj¹ wynosiæ 42 906
926 z³, w tym 42 747 591z³ – realizowane ze œrodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej, nie podlegaj¹cych zwrotowi œrodków z pomocy udzielanej przez pañstwa
cz³onkowskie ( EFTA) oraz innych
œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych, nie podlegaj¹cych
zwrotowi oraz 159 335 z³ - to œrodki
jednostek samorz¹du terytorialnego. Planowane w projekcie planu
kwoty dotycz¹ce budowy Regionalnego Zak³adu Gospodarowania
Odpadami CZG R-XXI oparte s¹ na
wskaŸnikach roku 2004.
CZG R-XXI zatrudnia 14 osób.
Zwi¹zek obs³uguje 5 czynnych sk³adowisk oraz kilka nieczynnych, na
wszystkich wysypiskach jest monitoring.
MM

Pr¹d w górê
(REGION). Od 1 lutego 2008
r. czeka nas wzrost op³at za pr¹d.
Œredni wzrost p³atnoœci odbiorców z gospodarstw domowych za
energiê i us³ugê dystrybucji
³¹cznie wyniesie 11,1%.
Uwzglêdniaj¹c zmiany cen
energii i stawek za us³ugê dystrybucji ³¹czne wzrosty p³atnoœci bêd¹
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
Zosta³a wprowadzona równie¿
z drugiej strony – powyrywane deski, wybite szyby a za otwartymi
drzwiami znikaj¹ kolejne osoby...
Do obiektu, bêd¹cego w³asnoœci¹ PKP mo¿na swobodnie wejœæ,
drzwi stoj¹ otworem. Co wieczór
korzystaj¹ z niego osoby, które pozostawiaj¹ po sobie butelki, opakowania po papierosach i mnóstwo
innych œmieci. W budynku pod
os³on¹ nocy ³obeska m³odzie¿ czuje
siê swobodnie i bezkarnie. Walaj¹cy
siê gruz, powybijane szyby, rozgrabiany po woli obiekt, to wynik tych¿e

nowa taryfa dla us³ug dystrybucji.
Jednak jak zapewnia Jaros³aw Dobrzyñski, doradca dyrektora Enea
Operator Oddzia³ Dystrybucji
Szczecin - zmiany cen dystrybucji
pr¹du bêd¹ poni¿ej poziomu inflacji, a to znaczy, ¿e nie odczujemy
ich. Wiêkszoœæ zmian nie przekracza 3 proc., jest wiêc mniejsza od
wskaŸnika inflacji, a to oznacza faktyczny spadek cen i stawek op³at powiedzia³.
MM
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Miko³aj dla najm³odszych
(£OBEZ). Niemal 50.
milusiñskich z Dobieszewa,
Zache³mia i Mesznego
bawi³o siê niedawno w
£obeskim Domu Kultury.
Dzieci przyby³y do £obza,
by odebraæ paczki od
Miko³aja.
Do £obza, wraz ze swoimi rodzicami, przyjecha³y autobusami, czêœæ rodziców przywioz³a
swoje pociechy - samochodami.
Paczki dla najm³odszych przygotowa³y Rady So³eckie, ka¿da we
w³asnym zakresie. Dzieci z Dobieszewa bawi³y siê w £obeskim
Domu Kultury ju¿ od godziny
16.00. Godzinê póŸniej do³¹czy³y do nich dzieci z Zache³mia i
Mesznego.
Najm³odszym radoœæ przynios³y nie tylko s³odkie podarunki od
Miko³aja, ale i mo¿liwoœæ wspólnej zabawy. Po kilkugodzinnych
szaleñstwach milusiñscy byli pe³ni wra¿eñ i szczêœcia. Nad bezpieczeñstwem i atmosfer¹ czuwa³
gospodarz - Dariusz Ledzion
Imprezê zorganizowano w
£obzie, bowiem miejscowoœci
te nie maj¹ w³asnych œwietlic,
st¹d te¿ koniecznoœæ zorganizowania dojazdu dla Miko³aja, jak

i milusiñskich do £obza.
Ta sytuacja ma siê zmieniæ. W
Dobieszewie w niedalekiej przysz³osci ma powstaæ œwietlica.
MM

Otwarcie Centrum Kszta³cenia
na Odleg³oœæ na Wsi w Be³cznej
(BE£CZNA) W tutejszej
szkole podstawowej ma
zostaæ otwarte Centrum
Kszta³cenia na Odleg³oœæ
na Wsi. Otwarcia dokona
1 lutego br. (pi¹tek),
o godz. 16:00, burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Projekt - Centra Kszta³cenia na
Odleg³oœæ na Wsiach - jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt ma na celu stworzenie
na terenie ca³ego kraju sieci 379
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ centrów.
Bêd¹ one zlokalizowane wy³¹cznie
na terenach wiejskich. Tym samym
przyczyni¹ siê do zmniejszenia dysproporcji pomiêdzy wsi¹ a miastem.
Centra s¹ wyposa¿ane w sprzêt
komputerowy i biurowy. W ramach
swojej dzia³alnoœci bêd¹ prowadzi³y bezp³atne szkolenia e-learningo-

we, m.in. z zakresu informatyki,
zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
szkoleñ zawodowych oraz przedmiotowych. Centra maj¹ siê przyczyniæ do promowania idei kszta³cenia przez ca³e ¿ycie poprzez
zwiêkszenie dostêpu do wiedzy na
wszystkich poziomach kszta³cenia od edukacji ponad gimnazjalnej do
kszta³cenia ustawicznego osób doros³ych. Co mo¿e uzyskaæ mieszkaniec wsi dziêki projektowi? Jak
wynika z projektu, jego uczestniczy
mog¹ liczyæ na 50 bezp³atnych kursów e-learningowych o ró¿norodnej
tematyce, wsparcie doradcy zawodowego poprzez bezp³atn¹ infoliniê, bezp³atny dostêp do Internetu,
dostêp do nowoczesnych technologii, bogate zasoby edukacyjne - biblioteka multimedialna, powstanie
innowacyjnego centrum szkoleniowego w gminie.
Centra finansowane s¹ przez rok
w ramach programu, a póŸniej przez
gminy.
(r)

Œwietlica dla wszystkich
(DOBIESZEWO). Jeœli uda
siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne,
to ju¿ niebawem rozpocznie siê
budowa œwietlicy wiejskiej w tej
miejscowoœci. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich, z którego
maj¹ pochodziæ œrodki na ten cel,
rusza bowiem ju¿ na wiosnê.
Budowa œwietlicy w Dobieszewie planowana jest na lata 2008-09.
Szacowany koszt inwestycji wynosi
oko³o 400 tys. z³. Fundusze maj¹
pochodziæ z PROW, a ten rusza ju¿
na prze³omie kwietnia i maja. Ozna-

cza to, ¿e istnieje du¿a szansa na to,
by budowa œwietlicy mog³a siê rozpocz¹æ ju¿ jesieni¹ br.
Mieszkañcy Dobieszewa otrzymaj¹ w ten sposób miejsce zarówno
na organizacjê czasu wolnego dla
swoich milusiñskich, jak i mo¿liwoœæ organizacji spotkañ i miejsce
zabaw. Œwietlica ma zostaæ wyposa¿ona w co najmniej dwa komputery z dostêpem do Internetu. Obok
œwietlicy najm³odsi mieszkañcy
Dobieszewa bêd¹ mieæ plac zabaw,
mini boisko do pi³ki no¿nej i koszykowej.
MM
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Miejsce dla wszystkich - próba

Edukacja tradycyjna - „nalewanie oleju” do g³owy

Uczniowie przemeblowuj¹ tradycyjn¹ klasê

Buduj¹ zespó³, który wspó³pracuje

Próba lotu - Dedale czy Ikary?

Gra bez s³ów

(RADOWO MA£E) Podsumowaniem uroczystoœci z okazji zakoñczenia programu
„Szko³a równych szans” w Radowie Ma³ym by³
wystêp grupy pantomimicznej z³o¿onej z
uczniów radowskiego gimnazjum. Warto do
tego wystêpu, gor¹co oklaskiwanego, powróciæ, by pokazaæ, jak mo¿na w szkole twórczo
pracowaæ wykraczaj¹c poza jej sztywny program edukacyjny. O tym zreszt¹ mówi³ pokazany spektakl, w którym m³odzi ludzie pokazali,
za pomoc¹ ruchu, gestu i mimiki, dwa modele
szko³y. Nazwijmy oba umownie – odtwórczy i
twórczy. Spektakl na pewno szybko „zejdzie ze
sceny” i za chwilê ma³o kto bêdzie o nim pamiêta³. Odnotujmy choæ jego przes³anie, bo warto
nad nim pomedytowaæ.
Dyrektor radowskiej szko³y pani Ewa Radanowicz, która odebra³a w minion¹ niedzielê powiatow¹ nagrodê „Smoka”, zachowa³a w sobie
twórcz¹ pasjê dzia³ania, wykraczaj¹c¹ daleko
poza ramy obowi¹zkowego programu szkolnego. Nie mieœci siê w nich, bo trochê szerzej rozumie potrzeby dzieci i szuka adekwatnych
metod ich zaspokojenia. Szko³a dzieciêc¹
wra¿liwoœæ mo¿e zniszczyæ lub rozwin¹æ. Patrz¹c z punktu widzenia pañstwa, zw³aszcza
takiego jakie mieliœmy przez ostatnie pó³ wieku, a takie patrzenie mamy mocno zaszczepione, trzeba wychowaæ ucznia na pos³usznego
obywatela, który bêdzie funkcjonowa³ wedle
praw w nim obowi¹zuj¹cych. Traktujemy pañstwo i jego prawa jako model statyczny, do którego trzeba dostosowaæ m³odych ludzi, by nam,
jak dorosn¹, tego modelu nie niszczyli.
Jednak w rzeczywistoœci nie ma modeli statycznych. Nawet przy uznawaniu niezmiennych praw i wartoœci trzeba uznaæ, ¿e przejawiaj¹ siê one w nieustannie zmieniaj¹cych siê
formach. Forma jest dynamiczna, jest tworzywem, polem dla gry wyobraŸni. Dlatego pañstwa ograniczaj¹ce swoj¹ formê (ramy prawne), pozostawiaj¹c du¿¹ przestrzeñ wewnêtrzn¹ do gry dla obywateli (Ameryka), rozwijaj¹ siê dynamicznie, zaœ te, które zagêszczaj¹ prawa, zacieœniaj¹ ramy (Europa), pozostawiaj¹c obywatelom w¹skie pole dla twórczoœci (i przedsiêbiorczoœci) rozwijaj¹ siê wolniej.
Te dwa modele pañstwa nios¹ w sobie dwa
modele szko³y; twórczej i odtwórczej (nieustanne powtarzanie formu³ek i przepisów).
Uczniowie, zapewne intuicyjnie, bo raczej
trudno to odczytaæ jako manifest polityczny,
zderzyli ze sob¹ te dwa modele za pomoc¹ pantomimy. Jedna grupa pokaza³a szko³ê statyczn¹ (tradycyjn¹), druga dynamiczn¹ –
twórcz¹. Pomijaj¹c inne ciekawe w¹tki w tym
spektaklu (dyskurs miasto – wieœ, nowoczesnoœæ - „dziki zachód”, centrum – peryferie,
Dedal - Ikar itp.) warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
spektaklu nie zbudowano na stereotypie antagonizmu, lecz na wspó³pracy i zaproszeniu do
wspólnego tworzenia.
Czy mo¿na naruszyæ tradycyjny sposób
edukacji nie niszcz¹c jednoczeœnie jej g³êbokich celów – kszta³cenia twórczych i zarazem
odpowiedzialnych obywateli? Jak wykszta³ciæ
ucznia, by rozumia³, ¿e treœæ musi odnaleŸæ w
historii pokoleñ a forma jest tworzywem, z którego buduje siê jêzyk jej opowiadania? Zakoñczenie spektaklu jest w tym wzglêdzie optymistyczne, ale jak¿e daleko odbiega od otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Czy takie próby jak w
szkole w Radowie Ma³ym maj¹ szansê j¹ zmieniæ? Pani Ewa Radanowicz jest uparta i na
pocz¹tek potrafi³a zmieniæ radowsk¹ szko³ê,
mo¿e ta szko³a zapocz¹tkuje zmiany na takie
sposoby, które dzisiaj nie przychodz¹ nam nawet do g³owy.
KAR
Zespó³ przygotowali: wychowawczyni klasy IIc gimnazjum Ma³gorzata Budzyñska oraz
aktor pantomimy Rados³aw Kubik z Goleniowa.
Wyst¹pi³ w sk³adzie: Klaudia Kukliñska, Patrycja Budzyñska, Kuba Liptak, Norbert Dobrzañski, Paulina W³odarczyk, Klaudia Œliwka, Justyna Kamola, Kuba Piotrowicz, Mateusz Ga³ecki,
Paulina Juszczak, Robert Radanowicz, Kacper
Nowotczyñski, Martyna Ciechanowska, Emilia
P³uciennik, Ewa Banaœ, Agnieszka Horbacz.

Miasto dostrzega wieœ „dziki zachód”

Wzajemne rozpoznawanie siê

Próba lekcji tradycyjnej w nowy sposób

Dochodzi do wspó³pracy i pojawia siê anio³

Pojawia siê wiêcej anio³ów. Zakoñczenie.
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£obeskie Smoki rozdane

(£OBEZ). W zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ lotników z s¹siedniego powiatu œwidwiñskiego i og³oszeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego ¿a³oby narodowej w sobotê,
w sali bankietowej „Retro” przy ul.
Drawskiej, odby³o siê wy³¹cznie
wrêczenie Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego „Smoki Powiatu”.
Odwo³ana zosta³a uroczysta gala
oraz bal.
Jednym z elementów promocji, zapisanych w strategii powiatu, jest honorowanie cennych inicjatyw lokalnych. Trzy lata temu - 7 stycznia 2004
r. Zarz¹d Powiatu £obeskiego podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego,
dla osób i przedsiêbiorstw, których
dzia³alnoœæ i wyniki promuj¹ nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Nagroda Specjalna Starosty
przyznawana jest w nastêpuj¹cych kategoriach: Rozwój Gospodarczy,
Oœwiata i Wychowanie, Dzia³acz Spo³eczny, Kultura i Sztuka, Sport i Turystyka. W tym roku, decyzj¹ Kapitu³y,
nie zosta³ przyznany Super Smok. Jest
to dodatkowa kategoria dla osób, które
szczególnie zas³u¿y³y siê dla powiatu
³obeskiego, a ich dzia³alnoœæ nie mieœci siê w pozosta³ych kategoriach lub
obejmuje wiêcej, ni¿ jedn¹ z nich.
Nim rozpoczê³a siê IV edycja uroczystoœci wrêczenia Smoków, samorz¹dowcy i goœcie zebrani w Sali Bankietowej, uczcili minut¹ ciszy pamiêæ
poleg³ych lotników. W zwi¹zku z tragedi¹, uroczystoœæ zosta³a okrojona jedynie do wrêczenia nagród. Z tego samego powodu na wrêczenie Smoków
nie przybyli m.in.: Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, starosta powiatu œwidwiñskiego
Miros³aw Majka oraz starosta drawski
– Stanis³aw Cybula.
Mimo tego sala bankietowa by³a pe³na. Przybyli tu w³odarze powiatu oraz zaproszeni goœcie. Uroczystoœæ rozpocz¹³
gospodarz powiatu - Antoni Gutkowski.

- Jaki przyœwieca³ cel moim poprzednikom, którzy powo³ali do ¿ycia
tak¹ uroczystoœæ? Chodzi³o o uhonorowanie poszczególnych ludzi oraz
przedsiêbiorstwa, które w danym momencie nale¿¹ do grona najlepszych.
Szkoda ¿e poza tym Smokiem, którego dana osoba odbiera, nie s³yszy szelestu nomina³ów. Ale miejmy nadziejê, ¿e w nastêpnych pojawi¹ siê.
¯yczê, aby ci, którzy smoki otrzymali,
nie poprzestali na dniu dzisiejszym,
ale kontynuowali swoj¹ pracê i byli
przyk³adem dla mieszkañców i przedsiêbiorców powiatu ³obeskiego – powiedzia³ starosta.

wœród najlepszych z najlepszych wybrano trzy podmioty :
Halina i Witold Bubacz - „Atlantic
Products”. Wnioskodawc¹ byli mieszkañcy so³ectwa Gardno. Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.
£obez, o nagrodê wnioskowa³ Ryszard
Sola, burmistrz £obza oraz - Bernard
NiedŸwiedzki Przetwórstwo Miêsne i
Dodatki Masarskie „BAN” w Lubieniu
Górnym. Wnioskodawc¹ by³ Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska.
Statuetkê Smoka otrzyma³ Bernard
NiedŸwiedzki za rozwój firmy specjalizuj¹cej siê w produkcji wyrobów

G³ówne osi¹gniêcia Pana Bernarda NiedŸwiedzkiego: w polityce zatrudnieñ za priorytet przyjmuje siê zatrudnianie osób z gminy Resko i powiatu ³obeskiego, co przyczynia siê do
spadku bezrobocia, systematyczne
d¹¿enie do spe³niania najwy¿szych
standardów jakoœci, warunków pracy,
ochrony œrodowiska oraz ochrony
przeciwpo¿arowej, wspiera pozarz¹dowe organizacje lokalne (szko³y,
domy pomocy spo³ecznej, biblioteka),
organizowanie imprez lokalnych, œciœle wspó³pracuje z w³adzami samorz¹du, wykazuj¹c zainteresowanie polityk¹ regionaln¹.
W kategorii Oœwiata i Wychowanie
nominacjê otrzyma³y: Urszula Ko³odziejczyk, wnioskodawc¹ by³a Barbara Wilczek, burmistrz Dobrej, Mariola
Kotowicz, wnioskodawc¹ by³ Ryszard

Bernard NiedŸwiedzki
Do kapitu³y wp³ynê³o 25 wniosków, spoœród nich: Ryszard Brodziñski, Teresa £añ, Waldemar Konefa³,
Zdzis³aw Trojga, Andrzej Gradus, Andrzej Bola³ek, Jan Zdanowicz, Ryszard Sola- przewodnicz¹cy Kapitu³y
wybrali 15 propozycji. Jak bardzo
trudne i pe³ne emocji by³o to zadanie
wyzna³ A. Gutkowski - Cieszê siê, ¿e
nie by³em cz³onkiem kapitu³y, bowiem
obrady by³y pe³ne emocji - powiedzia³.
W kategorii Rozwój gospodarczy

miêsnych. Firma zatrudnia obecnie
oko³o 20 osób z gminy Resko oraz
s¹siednich gmin. W 2004 roku zakoñczono rozbudowê i modernizacjê
przedsiêbiorstwa, które spe³nia obecnie standardy unijne (firma posiada
certyfikat na sprzeda¿ wyrobów do
krajów Unii Europejskiej). Wyroby
wêdliniarskie ciesz¹ siê wysokim
uznaniem pod wzglêdem jakoœci i doskona³ego smaku wœród mieszkañców
Gminy Resko oraz gmin okolicznych.

Ewa
Radanowicz
Sola,
burmistrz
£obza oraz Ewa Radanowicz, któr¹ zg³osi³ Józef Wypijewski wójt Radowa Ma³ego.
Smoka starosta powiatu wrêczy³
Ewie Radanowicz za sprawne i efektywne zarz¹dzanie Zespo³em Szkó³
w Radowie Ma³ym, w którym od
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2002 roku jest dyrektorem. Ewa Radanowicz systematycznie i konsekwentnie realizuje koncepcje pracy,
które przynosz¹ wymierne efekty i
korzyœci. Od 2002 r. organizuje w
powiecie oraz na terenie ca³ego województwa zachodniopomorskiego
szkoleniowe rady pedagogiczne, zachêcaj¹c nauczycieli do ró¿nych
form doskonalenia i aktywnoœci. Od
1994 r. sukcesywnie nawi¹zuje
wspó³pracê z innymi szko³ami i instytucjami oœwiatowymi, np. Wroc³awsk¹ Szko³¹ Przysz³oœci, Fundacj¹ Wolnych Inicjatyw Pedagogicznych, prowadz¹c warsztaty
szkoleniowe w zakresie Projektowych Okazji Edukacyjnych. Sukcesywnie i skutecznie pozyskuje œrodki
finansowe z zewn¹trz, na realizacjê
swoich zamierzeñ - w latach 20052006 szko³a bra³a udzia³ w programie „Szko³a Marzeñ”, w latach
2007-2008 bierze udzia³ w programie „Szko³a Równych Szans”.
Dyrektor szko³y w Radowie Ma³ym wspó³pracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, miêdzy innymi z Powiatowym Urzêdem Pracy,
dziêki jej pomys³owi powsta³ program
„Promyk Nadziei”, realizowany na terenie powiatu projekt animuj¹cy dzieci i m³odzie¿ w œrodowisku wiejskim.
W ramach wspó³pracy ze stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat £obeski”
by³a wspó³autorem projektu „Jestem
Bezpieczny”. Wspó³pracuje w ramach
powiatu w Komisji Bezpieczeñstwa
oraz z Fundacj¹ „Œwiêto Radoœci”, pomagaj¹c w jego organizacji. Z jej inicjatywy powsta³a w szkole pracownia
ceramiczna, rêcznego czerpania papieru oraz witra¿u, które wytwarzaj¹
przedmioty promuj¹ce nasz region.
Wspólnie z Urzêdem Gminy, Rad¹
Rodziców i Rad¹ Pedagogiczn¹ organizuje ró¿nego rodzaju imprezy i festyny œrodowiskowe, kolonie letnie i obozy sportowe - promuj¹c gminê Radowo Ma³e nie tylko w powiecie.
Nagrodê otrzyma³a z r¹k ubieg³orocznej zdobywczyni Smoka, swojej
by³ej nauczycielki – Marii Sêkowskiej.
W kategorii Dzia³acz Spo³eczny do
nagrody nominowano: Stowarzysze-

Teresa Zienkiewicz
nie na Rzecz Pomocy Rodzinie
„ARKA” w Resku, wnioskodawc¹ by³
Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Re-

SMOKI
ska, Halinê Kwiatkowsk¹, któr¹ do
nagrody nominowa³ redaktor naczelny
„nowego tygodnika ³obeskiego” oraz
Teresa Zienkiewicz, która zosta³a laureatk¹ tegorocznej nagrody, zg³oszona
do nagrody przez Ryszarda Solê, burmistrza £obza.
Zdobywczyni Smoka tak mówi³a o
sobie: - Od najm³odszych lat kocha³am
taniec, muzykê i œpiew, a zw³aszcza
mo¿liwoœæ sprawiania komuœ radoœci
t¹ moj¹ pasj¹.
Nauczycielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie jest za³o¿ycielk¹ Zespo³u Tanecznego Tañca Ludowego, od 1998 r. Przewodnicz¹ca

wa³a do nagrody o. Rajmunda Guzika,
opata zakonu Cystersów, Barbara
Wilczek, burmistrz Dobrej nominowa³a Joannê Leszczyñsk¹, natomiast Ryszard Sola, burmistrz
£obza – Lidiê Lalak-Szawiel i Czes³awa Szawiel. Statuetkê Smoka
otrzyma³o ma³¿eñstwo nauczycieli z
£obza. S¹ oni inicjatorami i organizatorami cyklicznych seminariów
dla nauczycieli i mi³oœników historii regionalnej pt. „Okruchy Pamiêci Rodu Borków”. Trzecia edycja w
2005 r. zakoñczy³a siê spotkaniem z
autorem ksi¹¿ki „Sydonia” Wulfem
Dietrichem von Borckiem.
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przyczynili siê do zdobycia funduszy
na renowacjê koœcio³a w Wysiedlu (po
kradzie¿y zabytkowych figurek).
Lidia Lalak-Szawiel jest laureatk¹
pierwszego plebiscytu „Super Belfer”
organizowanego przez „G³os Szczeciñski”.
W kategorii Sport i turystyka zarz¹d powiatu ³obeskiego nominowa³
do nagrody Zbigniewa Harbuza, M-G
LKS „Sarmata” przedstawi³ swoj¹
kandydaturê w postaci Edwarda Stanis³awczyka natomiast Barbara Wilczek,
burmistrz Dobrej – Janusza £ukomskiego. Spoœród tych trzech kandydatów kapitu³a przyzna³a nagrodê dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Dobrej,
rokrocznie honorowanemu Nagrod¹
Burmistrza Dobrej za wyró¿niaj¹c¹
pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ –
Januszowi £ukomskiemu. Zdobywca
Smoka ma na swoim koncie wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy (2002 r.) oraz dwukrotnie przyznan¹ nagrodê przez Zachodniopomorskiego
Kuratora
Oœwiaty. Równoczeœnie skutecznie
pozyskuje œrodki pozabud¿etowe
m.in.: na do¿ywianie dzieci oraz modernizacjê bazy oœwiatowej. W roku
2005 r. pozyska³ dotacjê w wysokoœci

Czes³aw Szawiel i Lidia Lalak-Szawiel
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w £obzie, organizatork¹ bali
charytatywnych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych.
Od 1999 r. prowadzi chór
„Uœmiech”, który reprezentuje gminê i powiat na konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Ukoronowaniem ich pracy by³o czterokrotne zajêcie I miejsca i wyró¿nieñ na
ogólnopolskich festiwalach. Jest
równie¿ organizatork¹ wigilii dla
ludzi samotnych, pozyskuje œrodki
finansowe na rzecz dzieci skupionych w ogniskach TPD. To w³aœnie
przy TPD zorganizowa³a œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze dla
dzieci, które maj¹ k³opoty w nauce,
w zachowaniu, a tak¿e problemy
rodzinne. Obecnie w £obzie funkcjonuj¹ 2 takie ogniska. W nich
dzieci uzupe³niaj¹ wiedzê szkoln¹,
a tak¿e wykorzystuj¹ ró¿nego rodzaju prace plastyczne i uczestnicz¹ w imprezach œrodowiskowych, przygotowuj¹c czêœæ artystyczn¹. Wychowankowie wyje¿d¿aj¹ na Przegl¹dy Artystyczne
Ognisk, gdzie równie¿ zdobywaj¹
wysokie nagrody.
Ma na swoim koncie a¿ 11 programów terapeutycznych m.in.: „Mój radosny, zdrowy dom” i „Kochaj mnie”
napisane przez p. Teresê, a przeznaczone dla dzieci i ich rodzin z ca³ego
powiatu. Uzyska³y dotacje z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Jak twierdzi - ka¿dy cz³owiek,
niezale¿nie od wieku, potrzebuje zainteresowania i dzia³ania.
W kategorii Kultura i sztuka redakcja „tygodnika ³obeskiego” nomino-

W 2002 r. zorganizowali sesjê
popularnonaukow¹ zwi¹zan¹ z przedstawieniem dorobku naukowego profesora Otto Puchsteina - urodzonego
w £obzie twórcy berliñskiego Muzeum Pergamoñskiego w Berlinie.
Lidia i Czes³aw byli inicjatorami i pomys³odawcami postawienia pami¹tkowego kamienia jednemu z najwiêkszych XIX-wiecznych archeologów Puchsteinowi. W 2003 roku Lidia i
Czes³aw przebywali przez ca³e wakacje w Azji Mniejszej i tam wêdruj¹c
œladami Otto Puchsteina, poznawali
miejsca jego odkryæ archeologicznych. Po powrocie zorganizowali
wystawê fotograficzn¹ z wyprawy. W
ramach Klubu Nauczyciela byli organizatorami wielu spotkañ z pisarzami,
poetami, historykami i innymi ciekawymi ludŸmi, m.in.: Jerzym Giedroyciem, Kazimierzem Obuchowskim,
Bogdanem Twardochlebem. Poza tym
zorganizowali wiele ciekawych imprez i wystaw twórczoœci naszego regionu. Od kilku lat w listopadzie organizuj¹ „Zaduszki Literackie”, poœwiêcone Jerzemu Giedroyciowi i
tym, którzy byli zwi¹zani z „Kultur¹”
parysk¹”. S¹ autorami strony internetowej, dotycz¹cej historii regionalnej
naszej ma³ej ojczyzny. Ze znalezionych p³yt nagrobkowych zaprojektowali i wykonali Lapidarium oraz postawili Œcianê Pamiêci tym, którzy
¿yli na tej ziemi. Nawi¹zali wspó³pracê z „Heimatem” - organizacj¹ by³ych
mieszkañców £obza. Dziêki wystawie
– „£obez na starych widokówkach”,
zebrali materia³ dotycz¹cy przedwojennej historii miasta.
Dziêki kontaktom z rodem Borcków (Stowarzyszenie Rodu Borcków)

Janusz £ukomski
50 tys. z³ na remont sali gimnastycznej
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Posiada osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, a efektem s¹ laureaci wojewódzkich igrzysk m³odzie¿y
szkolnej i ogólnopolskich fina³ów
„Czwartków Lekkoatletycznych” w
Warszawie. Jest pomys³odawc¹ i organizatorem powiatowego konkursu
„Polacy na Olimpijskim Szlaku”.
Na polu dzia³alnoœci spo³ecznej
jest za³o¿ycielem i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARBOD”
w Dobrej, organizatorem imprezy biegowej, najwiêkszej w województwie Wiosennych Biegów Prze³ajowych
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Jest równie¿ inicjatorem i koordynatorem biegów ulicznych, imprezy
towarzysz¹cej Jarmarkowi Doberskiemu, a tak¿e propagatorem wêdrówek
pieszych - zorganizowa³ ponad 20 obozów wêdrownych po Polsce.
Po uroczystoœci wrêczenia Smoków na w³odarzy i zaproszonych goœci
czeka³ s³odki poczêstunek.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
MM
Foto: Starostwo Powiatowe £obez
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Stanis³aw Osajda to rzadki przypadek lokalnego przedsiêbiorcy, który stworzy³
innowacyjny produkt, lepszy i tañszy od podobnych zagranicznych.

Wyprodukowa³ kombinezon
chroni¹cy przed
promieniowaniem
Z przyjemnoœci¹ piszê
o panu Stanis³awie Osajdzie
z Nowogardu, bo znam go
od lat i wiem, ¿e ciê¿ko
zapracowa³ na markê
swojej firmy „Eso”.
Firma od kilkunastu lat
specjalizowa³a siê
w sprzeda¿y artyku³ów
fryzjerskich, kosmetycznych
i sprzêtu medycznego,
otwieraj¹c oddzia³y
w Szczecinie i Ko³obrzegu.
Po d³u¿szym nie widzeniu siê
pan Stanis³aw zaskoczy³ mnie
czymœ zupe³nie nowym. Gdy go
odwiedzi³em, z dum¹ pokaza³ mi...
kombinezon. Okaza³o siê, ¿e to nie
jakaœ czêœæ ubioru i nie pokaz mody,
ale powa¿ne, jak na nasze lokalne
warunki, osi¹gniêcie technologiczne. Pan Stanis³aw zainwestowa³ pieni¹dze w innowacyjny projekt kombinezonu, który ma chroniæ cz³owieka przed promieniowaniem. Po
kilku latach badañ i prób uda³o mu
siê! Stworzy³ kombinezon lepszy i
tañszy od porównywalnych produkowanych na Zachodzie.
- Promieniowanie to zagro¿enie,

którego nie widaæ. Mo¿e dlatego
nikt nie zwraca na nie uwagi. Szkodliwe promieniowanie ma wp³yw na
nasze samopoczucie i zdrowie, a
mo¿e byæ nawet cichym zabójc¹. mówi Osajda i podaje przyk³ady; na
ha³as s¹ nauszniki, na kwas – rêkawice. A na promieniowanie? - zadaje pytanie raczej retoryczne.
Najnowszy model kombinezonu
powstawa³ kilka lat i przechodzi³
wszelkie testy. Najpierw by³ model
ESO 1 – Lokator, póŸniej ulepszony
ESO 2 ALEKSANDER, a teraz, po
kolejnych poprawkach powsta³
ESO 3 ALEKSANDER, który jest
du¿o l¿ejszy od poprzednich i ma
ulepszon¹ warstwê ochronn¹. Przeznaczony jest do pracy w polach
elektromagnetycznych. W 2007
roku konstruktor uzyska³ wymagane certyfikaty i najnowszy model
zosta³ dopuszczony do produkcji
przez Wojskowy Instytut Higieny i
Epidemiologii.
- Ju¿ piêæ jednostek wojskowych zaopatrzy³o siê w takie uniformy. Ich cena jest o po³owê ni¿sza od
podobnych niemieckich i s¹ du¿o
l¿ejsze od starych radzieckich. mówi z dum¹ Osajda, dla którego
kombinezon sta³ siê czymœ wiêcej,
ni¿ tylko produktem na sprzeda¿. To
jego nowa pasja tworzenia, jak¹ odnalaz³ po latach standardowej pracy

REKLAMA

w sprzeda¿y detalicznej. Czyta fachowe publikacje, rozmawia ze specjalistami, jeŸdzi na pokazy i szkolenia. Chce kombinezonem zainteresowaæ tak¿e sektor cywilny, energetykê, konserwatorów sieci
nadawczych, wszystkich pracuj¹cych w polach o silnym promieniowaniu.
- Na Zachodzie od dawna istniej¹ przepisy BHP mówi¹ce o stosowaniu takich kombinezonów
przez pracuj¹cych w takich polach
elektromagnetycznych. - przywo³uje przyk³ady norm, które zaczynaj¹
byæ wprowadzane równie¿ w Polsce. To wymogi unijne. Ale tak¿e
zdrowego rozs¹dku.
Podczas, gdy wiêkszoœæ nowoczesnych technologii i produktów

kupujemy na Zachodzie, pojawienie siê kogoœ, kto inwestuje w innowacyjne badania w poszukiwaniu
nowego produktu ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale wrêcz kulturowy. Osajda mo¿e poci¹gn¹æ za
sob¹ wielu innych przedsiêbiorców, którzy nie dostrzegaj¹, jak
wa¿ne dla polskiej gospodarki s¹
inwestycje w badania technologiczne i jak mog¹ byæ op³acalne.
Ja wierzê, ¿e staæ nas na konkurowanie z produkcj¹ zachodni¹, ale
w to musz¹ uwierzyæ tak¿e inni.
Mam nadziejê, ¿e pan Stanis³aw
Osajda jest t¹ jaskó³k¹, która zapowiada wiosnê, czyli przebudzenie z gospodarczej zimy, zw³aszcza naszej tu lokalnoœci.
Kazimierz Rynkiewicz
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Z Erato na Ty
(£OBEZ). W ubieg³y wtorek
i œrodê, w sali £obeskiego
Domu Kultury a¿ 42.
uczestników ze szkó³
podstawowych i gimnazjum
walczy³o o laur
pierwszeñstwa podczas
eliminacji miejskogminnych Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego.
Podczas 53. konkursu recytatorskiego o miano najlepszego recytatora walczy³o a¿ 42. uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjum.
W trakcie najstarszego w województwie zachodniopomorskim
przegl¹du, atmosfera by³a bardzo
sympatyczna i przyjazna. Mimo
tego niektórych opanowa³a trema.
Prezentowany poziom recytatorski uczestników by³ jednak na wysokim poziomie. Byæ mo¿e zas³ug¹ jest fakt, i¿ sposób interpretacji recytowanych utworów opiekunowie pozostawiaj¹ samym wykonawcom.
- Do wziêcia udzia³u w konkursie jest bardzo du¿o chêtnych
uczniów, szczególnie w tych m³odszych klasach. Wynika to z faktu,
i¿ nie maj¹ jeszcze takiej tremy.
Uczniowie, którzy zaczynaj¹ w
klasach 1-3 maj¹ doœwiadczenie,
które póŸniej pomaga im w zmaganiach. S¹ tutaj dziewczynki z gimnazjum, wszystkie przeciera³y
szlaki u nas w szkole. Jeœli ktoœ
z³apie tego bakcyla, bardzo chêtnie
potem bierze udzia³ w konkursie
recytatorskim. Staramy siê nie narzucaæ interpretacji uczniom, ich

intuicja podpowiada chyba najlepsz¹ interpretacjê. Pracuje siê
bardziej nad dykcj¹, opanowaniem
tekstu. Trudno im narzuciæ coœ,
czego nie czuj¹ i nie rozumiej¹.
Dlatego zostajemy przy takim naturalnym sposobie. Miejsce na
sztuczn¹ grê maj¹ gdzie indziej i
póŸniej – powiedzia³a El¿bieta
Mazur ze Szko³y Podstawowej nr
2, która zarówno przygotowywa³a
swoich uczniów, jak i by³a opiekunk¹ pozosta³ych z tej placówki
oœwiatowej.
W kategorii klas I-III
jury wyró¿ni³o:
Przemys³awa Karana, Gabrielê

Humblê, Kamilê Osieczko, Jakuba
Œwidera, Klaudiê Lalewsk¹, Martê Wójtowicz, Ewelinê Szpienik,
Nataliê Lisowsk¹. Laureatami zostali: Marcin Zawiœlak, Wojciech
Iwoniak, Julia Popiela, Aleksandra
Ochmo. Laureaci wezm¹ udzia³ w
przegl¹dzie powiatowym.
W kategorii klas IV-VI wyró¿nienia otrzymali: Jolanta Bibik,
Michalina Boguszewska, Marcel
REKLAMA

Dy³a, Rados³aw Kosiñski, Patrycja
Jaremko, Martyna Szymañska,
Karolina Wolek. Laureatami w tej
grupie zostali: Paulina Banacka,
Anna Wierudzka, Gabriela Zielonka. W kategorii gimnazjum laureatami zosta³y: Katarzyna Dawlud,
Katarzyna Matys oraz Zuzanna
Sola.
Laureaci przeszli do etapu powiatowego. Gratulujemy.
MM
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Z gara¿u - biblioteka
(£OBEZ). Od lat 70.
tych trwa³a d³uga i ¿mudna
budowa Biblioteki Miejskiej. Dzia³o siê tak dlatego,
¿e w planach wojewódzkich nie by³o mowy o budowie, ale...adaptacji gara¿u,
znajduj¹cego siê przy ³obeskim Domu Kultury.
Gara¿, wytypowano do
adaptacji na budynek biblioteczny, wiedz¹c od pocz¹tku,
¿e tak naprawdê rozpocznie
siê budowa nowego obiektu.

na by³o skoñczyæ. Brakowa³o materia³ów, fachowców,
specjalistycznego sprzêtu.
Pocz¹tkowo budynek mia³
mieæ dwie kondygnacje, kot³owniê i gara¿ w czêœci parterowej. Z gara¿u zrezygnowano na rzecz obecnego
Dzia³u Fonozbiorów, kot³ownia powsta³a w oddzielnym budynku, a po wykonaniu dachu zapad³a decyzja,
by dobudowaæ kolejne piêtro. Wówczas m³oty pneuma-

Strop zosta³ wyrównany czêœciowo przez okucie a czêœciowo przez nadlanie betonem. Tym sposobem osi¹gn¹³
wysokoœæ 80 cm, bardziej konieczn¹ dla obiektów militarnych, ni¿ publicznych.
Budowa trwa³a od roku
1973, gdy to wbudowano akt
erekcyjny, do 1980 roku.
Nowa biblioteka by³a wyposa¿ona w bardzo nowoczesne urz¹dzenia, jak na owe
czasy m.in.: magnetowid Ka-

Gara¿ wytypowany do adaptacji na budynek biblioteczny
przy ul. Niepodleg³oœci.
Sta³o siê tak, poniewa¿ biblioteka wówczas nie mog³a
byæ umieszczona w planie inwestycji, wiêc w³¹czono j¹ w
plan remontów. Z tego te¿
powodu tej budowy nie mo¿-

tyczne trzeba by³o sprowadziæ ze Szczecina. Na gotowym dachu nale¿a³o wyrównaæ charakterystyczne strzêpienia doœæ powszechne w
halach
przemys³owych.

Na tej fotografii mo¿na odró¿niæ czêœæ
podstawow¹ i czêœæ dobudowan¹.

sprzaka, dwa aparaty kinowe
na taœmê filmow¹ 16 mm,
liczne magnetofony kasetowe, czy taki rarytas jak radioodbiornik stereofoniczny
Meluzyna.
MM

tygodnik ³obeski 29.01.2008 r.

Podatek dla rolnika
(RADOWO MA£E).
Radni uchwalili œredni¹
cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹ jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na kwotê 50 z³ za q.
Wnioskowane podczas
poprzedniej sesji rady gminy obni¿enie podstawy z 58
z³ za q na 50 z³ za q mog³o
poskutkowaæ mniejszymi
wp³ywami do gminy o oko³o
150 tys. z³. i oko³o 100 tys.
z³ mniej dotacji do bud¿etu.

Taka sytuacja, przy za³o¿eniu, ¿e, rolnicy p³ac¹ podatek tylko za grunt, a nie za
budynki, mog³a spowodowaæ, ¿e nie by³yby robione
niektóre inwestycje.
Rolnicy indywidualnie
w gminie Radowo Ma³e
u¿ytkuj¹ 2.392 ha a spó³ki
5097 ha, z obni¿onego podatku najwiêcej skorzystaj¹
wiêc spó³ki.
Dla porównania w gminie Resko podatek wynosi
45 z³ za kwintal.
MM
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

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

£obez

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich

n Sprzedam oœmiotygodniowe pieski ratlerki. Tel. 091 391 41 09.
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 Sprzedam drzewo na opa³. tel 667
612 010
n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

Region
n Sprzedam 2 wózki dzieciêce - 1
g³êboki, 2- spacerówka firmy POLLAK - tanio, cena do uzgodnienia.
Tel. 697 551 127
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel 0605 522 340
n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel 0605 522 340
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

To niedrogo - sprawdŸ.
Tel. 091 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

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

£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 Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

Gryfice

n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

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

Drawsko Pom.

n Kupiê mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w P³otach. Tel. 0 601 961 274 lub
0 503 727 396.

n Sprzedam dom jednorodzinny w
Drawsku Pom. przy ul. Fa³ata z 16
arow¹ dzia³k¹. Tel. 507 022 866.

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

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 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.

MOTORYZACJA
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.

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

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

Gryfice
n Firma transportowa ARKA zatrudni kierowców kategorii C, C+E na
Europê zachodni¹ Tel. 091 38 51
336 do godziny 15.
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.
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

n Dywanopranie - 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.

PRACA

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 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.
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Gminy przyzna³y pieni¹dze na sport

Halowy Turniej o Puchar Prezesa ZZPN w Resku

Cena sportu

Puchar
w rêkach Sarmaty

(POWIAT) W poszczególnych
gminach zosta³y rozpisane konkursy na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2008 r. Jak kszta³tuj¹ siê kwoty
przeznaczone na ten cel w poszczególnych gminach?
Na terenie gminy Dobra przedmiotem konkursu jest wspieranie
wykonywania zadania publicznego,
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej, lekkoatletyki i pozalekcyjnych zajêæ
sportowych. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi 107,9 tys. z³.
W gminie Resko konkurs na realizacjê zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej polegaj¹cy na: szkoleniu
zespo³ów pi³ki no¿nej m.in.: oldbojów, seniorów, juniorów i
trampkarzy,
przygotowaniu
obiektu sportowego do zawodów
sportowych oraz innych imprez
samorz¹dowych. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych
w 2008 r. na realizacjê zadania wynosi ³¹cznie 120 tys. z³. Fundusze
te zostan¹ przekazane zwyciêzcy
w formie comiesiêcznych dotacji
w wysokoœci 10 tys. z³.
Na zadanie polegaj¹ce na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, gmina Resko w roku 2007
wyda³a kwotê 110 tys. z³. Œrodki te
zosta³y przekazane w ca³oœci klubowi sportowemu LKS „Mewa” Resko z siedzib¹ w Resku.
W £obzie na zadanie w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu na 2008 rok wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania
wynosi 123 tys. z³. W ubieg³ym roku
wsparcie finansowe otrzymali:
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 2,5 tys. z³, Uczniowski Klub

Sportowy „Promyk” – 8 tys. z³, Ognisko TKKF „B³yskawica” – 4 tys. z³,
Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub
Sportowy „Œwiatowid” - 66 tys. z³,
Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„Olimp” - 14 tys. z³, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe –
4 tys. z³, Okrêg Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego Ko³o „Pstr¹g” - 450
z³, Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Ko³o „Karaœ” - 450 z³,
Uczniowski Klub Sportowy „Badmintona” - 5,5 tys. z³, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat - 500 z³, Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa 400 z³, £obeski Klub Biegacza
„TRUCHT” - 1,2 tys. z³.
W gminie Wêgorzyno na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spêdzania
czasu wolnego i sportowych zajêæ
pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y wysokoœæ planowanych œrodków
publicznych wynosi 7 tys. z³.
Kwotê w takiej samej wysokoœci
otrzyma³ w roku ubieg³ym Ludowy
Uczniowski
Klub
Sportowy
„TRÓJKA”.
Równoczeœnie gmina Wêgorzyno og³osi³a konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej na rzecz mieszkañców gminy
Wêgorzyno. Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na wsparcie projektu wynosi 118,1 tys. z³. Kwota ta jest przeznaczona na organizacjê sekcji pi³ki
no¿nej oraz na utrzymanie gminnej
bazy sportowej.
W ubieg³ym roku kwota przyznana na ten cel wynosi³a 78 tys. z³.
Otrzyma³ j¹ Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” w Wêgorzynie.
W Radowie Ma³ym natomiast na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie gminy planowane œrodki wynosz¹ 41 tys. z³.
MM

Drzewa na drodze
(£OBEZ). Porywisty wiatr
przekraczaj¹cy w porywach 8090 km/godz., który wia³ w sobotni wieczór i noc nie wyrz¹dzi³ w
gminie £obez wiêkszych szkód.
£obescy stra¿acy wyje¿d¿ali do
akcji piêæ razy – za ka¿dym ra-

zem usuwaæ zwalone drzewa na
drodze.
Powalone drzewa zagradza³y
drogi na odcinku: Resko-£osoœnica,
Starogard £obeski - Mo³stowo,
£obez - Be³czna, Sielsko-Mielno
oraz £obez-Szosa Œwidwiñska. MM

(RESKO) Pi³karze Sarmaty
Dobra po dobrych wystêpach w
tegorocznym sezonie halowym, w
niedzielê, 27 stycznia br., do³¹czyli do swej kolekcji kolejny sukces.
Sarmata wygra³ w Resku I Halowy Turniej o Puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, nazywany tak¿e Halowymi

macie uda³o siê wyrównaæ na 2:2.
Najlepszym bramkarzem zosta³ m³ody bramkarz Sarmaty Marcin Kamiñski. Koñcowa tabela pokazuje,
¿e trzy zespo³y by³y wyraŸnie lepsze
od pozosta³ych. Wiod¹c¹ rolê odegra³ w tym turnieju Sarmata, który w
grupie wygra³ 5 spotkañ nie trac¹c
¿adnej bramki, natomiast przegra³
tylko raz ze Œwiatowidem 1:2.

Wyniki Turnieju
Mewa Resko
Korona Stuchowo
Jantar Dziwnów
Sarmata Dobra
Œwiatowid
Fala
Mewa
Jantar
Sarmata
Mewa
Fala
Korona
Mewa
Sarmata
Polonia
Mewa
Fala
Jantar
Mewa
Polonia
Œwiatowid

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fala Miêdzyzdroje
Œwiatowid £obez
Polonia P³oty
Polonia
Jantar
Korona
Korona
Fala
Œwiatowid
Polonia
Sarmata
Jantar
Jantar
Korona
Œwiatowid
Œwiatowid
Polonia
Sarmata
Sarmata
Korona
Fala

1:1
0:3
2:1
0:2
0:1
2:1
1:2
0:0
1:2
1:1
0:1
0:0
1:2
2:0
2:1
1:2
0:2
0:1
0:4
0:0
2:1

Koñcowa tabela Turnieju
zespó³
punkty bramki
1. Sarmata Dobra
15
11:2
2. Œwiatowid £obez
12
10:6
3. Jantar Dziwnów
11
5:3
4. Polonia P³oty
8
6:6
5. Fala Miêdzyzdroje
5
4:7
6. Korona Stuchowo
5
3:8
7. Mewa Resko
2
5:12
Mistrzostwami Pó³nocnej Czêœci
Województwa. W Turnieju wziê³o
udzia³ 7 najlepszych dru¿yn wy³onionych tydzieñ wczeœniej w dwóch
turniejach eliminacyjnych. Mecz
trwa³ 10 minut i grano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yny, które
zajê³y dwa pierwsze miejsca zagra³y mecz fina³owy.
W meczu fina³owym Sarmata –
Œwiatowid pad³ remis 2:2. Do rozstrzygniêcia dosz³o wiêc po rzutach
karnych, w których Sarmata wygra³
1:0, po bramce Damiana Padziñskiego. Mecz fina³owy mia³ bardzo dramatyczny przebieg, bo Œwiatowid
jeszcze na 40 sekund przed koñcem
prowadzi³ 2:0, lecz po strza³ach
Wojtka Bonifrowskiego z rzutu karnego i £ukasza Olechnowicza na 3
sekundy przed koñcem meczu Sar-

Sarmata pokaza³ futsal skuteczny i solidny taktycznie. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê tak¿e Œwiatowid £obez, którego zespó³ opiera³
siê na m³odych zdolnych zawodnikach i w grze tego zespo³u widaæ
by³o pozytywn¹ pracê trenera Mariusza Poniewiery. Pozytywnie nale¿y te¿ oceniæ wystêp Jantara
Dziwnów, który w turnieju przegra³
tylko jeden mecz 0:1 z Sarmat¹ i
któremu niewiele zabrak³o, aby zagraæ w finale. Zwyciêski sk³ad Sarmaty: w bramce Marcin Kamiñski,
w polu: Andrzej Mioduszewski (1),
Wojtek Bonifrowski (3), £ukasz
Olechnowicz (4), Damian Padziñski (1), Krzysztof Kieruzel (3), Dawid Dudek (1), Emilian Kamiñski,
Damian Dzierbicki (w nawiasach
liczba strzelonych bramek). estan

tygodnik ³obeski 29.01.2008 r.
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W zdrowym ciele – zdrowy duch
(RESKO) Dnia 24 stycznia odby³y siê Pierwsze Gminne „Potyczki Sportowe” szkó³ podstawowych w Resku. Pomys³odawcami i organizatorami imprezy
byli nauczyciele wychowania fizycznego Agnieszka Kmieæ i Dariusz Kêsy. W organizowanej imprezie udzia³ wziêli zawodnicy z
nastêpuj¹cych szkó³: SP £abuñ
Wielki, SP Starogard, SP £osoœnica, SP Resko. Zawody przeprowadzono w hali sportowej przy
gimnazjum w Resku.
By³o to pierwsze integracyjne
spotkanie promuj¹ce zdrowy styl
¿ycia, zachêcaj¹ce do gier i zabaw
zespo³owych. Zawody sportowe z

wielkim zaanga¿owanie poprowadzi³ Jan Michalczyszyn. Miêdzyszkoln¹ rywalizacjê rozpoczêli
uczniowie nauczania zintegrowanego. Wszyscy zawodnicy dzielnie
zmagali siê z ciekawymi konkurencjami, zachêcaj¹cymi do zdrowej
rywalizacji.
Serdecznie dziêkujemy Burmistrzowi Reska Arkadiuszowi Czerwiñskiemu za ufundowanie i wrêczenie pucharów zwyciêzcom.
Wszyscy uczestnicy bawili siê doskonale. Mamy nadziejê, ¿e nowo
utworzona tradycja szkolna bêdzie
kontynuowana w nastêpnych latach.
Do zobaczenia za rok na Drugich
Gminnych „Potyczkach Sportowych”.
„Echa szko³y”

Klasyfikacja na poszczególnych poziomach
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Klasy pierwsze:
I m. S.P. £osoœnica, II m. SP Resko, III m. SP £abuñ, IV m. SP Starogard
Klasy drugie:
I m. S.P. Resko, II m. SP £osoœnica, III m. SP Starogard, IV m. SP £abuñ
Klasy trzecie:
I m. S.P. Resko, II m. SP £abuñ, III m. SP £osoœnica, IV m. SP Starogard
Klasy czwarte:
I m. S.P. Resko, II m. SP £abuñ, III m. SP £osoœnica, IV m. SP Starogard
Klasy pi¹te:
I m. S.P. Resko, II m. SP £abuñ, III m. SP £osoœnica, IV m. SP Starogard
Klasy szóste:
I m. S.P. Resko, II m. SP £abuñ, III m. SP £osoœnica, IV m. SP Starogard.
Klasyfikacja ogólna:
I miejsce SP Resko
87,5 pkt.
II miejsce SP £abuñ
65,5 pkt.
III miejsce SP £osoœnica 63,5 pkt.
IV miejsce SP Starogard 35, 5 pkt.

(£OBEZ) Rajd turystyki pieszej NAD JEZIORO CHE£M, niedziela, 20 stycznia 2008 r.
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W katastrofie w Miros³awcu zgin¹³ kwiat
polskiego lotnictwa
Kalendarium
ŒRODA, 23 stycznia 2008 r.
16.51.- wojskowy samolot
transportowy CASA C-295M, o numerze 019 startuje z lotniska wojskowego na warszawskim Okêciu.
Wyruszy³ do Powidza z 36 pasa¿erami i czterema cz³onkami za³ogi na
pok³adzie.

spad³ przed lotniskiem na teren zalesiony. Po upadku dosz³o do po¿aru lasu. Samolot z³ama³ siê w kilku
miejscach. Najmniej zniszczona
by³a kabina pilotów. – Wrak wygl¹da³ jak zgnieciona kartka papieru. –
mówi prezydent.

pojazdów stra¿y po¿arnej i pogotowia, które nie zosta³o pocz¹tkowo
nawet powiadomione. Pomoc¹ zajê³y siê s³u¿by wojskowe.
Karetki z okolicznych szpitali
zosta³y odes³ane. Nie podjê³y akcji
ratowniczej

7.51 - w czasie miêdzyl¹dowania w Powidzu (o godz. 16.35 do
17.51) z samolotu wysiad³o dziewiêciu ¿o³nierzy. CASA wystartowa³a
do Poznania. Lot trwa³ 20 minut.

CASA swój ostatni lot wykonywa³ na wysokoœci 4900 metrów. Lecia³ z prêdkoœci¹ oko³o 400 km/h.
Na ca³ej trasie by³ jednoczeœnie
obserwowany w dwóch systemach
kontroli przestrzeni powietrznej.
Na lotnisku w Miros³awcu sytuacja meteorologiczna o godz. 19.00
przestawia³a siê tak: zachmurzenie 8/7; podstawa chmur 90 m; widzialnoœæ - 3 km; zamglenie; wiatr 190/1;
temp. 0,7 st. C.; wilgotnoœæ 97%;
ciœnienie - 1027,0 hPa.
Przed l¹dowaniem za³oga nie
zg³asza³a ¿adnych problemów. Jednak pilot podchodzi³ do l¹dowania
dwa razy.
19.07 dy¿urni z Centrum Operacji Powietrznych odebrali informacjê o katastrofie ok. 1 km od pasa
startowego lotniska Miros³awiec z
22 Oœrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy. Maszyna
rozbija siê w lesie pod Miros³awcem. Samolot run¹³ z wysokoœci
150-200 metrów.
Prezydent Lech Kaczyñski, tu¿
po wizycie na miejscu katastrofy,
mówi, ¿e maszyna uderzy³a w nasyp
kolejowy. W wyniku uderzenia szyny zosta³y powyginane na d³ugoœci
kilkudziesiêciu metrów. Samolot

Przewodnicz¹cy Rady Miasta w
Œwidwinie Roman Artyñski odwo³uje sesjê rady miejskiej zaplanowan¹ na pi¹tek, 25 stycznia.
O godz. 20. rozpoczyna siê w
Koœciele Garnizonowym na osiedlu
wojskowym Msza œwiêta w intencji
poleg³ych.
PI¥TEK, 25 stycznia 2008 r.
W Œwidwinie na znak ¿a³oby
wywieszono flagi z kirami. Mieszkañcy przynosili przed jednostkê
wojskow¹ znicze, ³¹cz¹c siê w ten
symboliczny sposób w bólu z rodzinami ofiar. O godzinie 10:56, tu¿
przed og³oszeniem listy zmar³ych, na
terenie jednostki na fladze umieszczono kir i opuszczono j¹ do po³owy.

18.11 - w Poznaniu Krzesiny
maszynê opuœci³o kolejnych 11 pasa¿erów. Samolot wystartowa³ o
18.24; by³ prowadzony przez s³u¿by ruchu lotniczego.
Warunki meteorologiczne, jakie
panowa³y na lotnisku w Krzesinach
o godz. 18.30:
zachmurzenie 7/4; podstawa
chmur - 390 m; widzialnoœæ 5 km,
zamglenie; wiatr 180/2; temperatura powietrza - 0,8 st. C.; wilgotnoœæ
- 94%, ciœnienie - 1029,4 hPa.

Prezydent przerywa podró¿ zagraniczn¹, wraca do kraju i og³asza
¿a³obê narodow¹ do soboty, do
godz. 19.00.

Po kilku minutach od tragedii na
miejscu pojawi³a siê zarówno wojskowa stra¿ po¿arna, jak i wojskowa s³u¿ba poszukiwawczo-ratownicza. Na miejscu by³y dwie karetki
wojskowe na wysokim zawieszeniu,
co umo¿liwia³o im swobodne poruszanie siê po lesie.
Jeden z lekarzy wszed³ do kabiny pilotów, ale nikt z za³ogi nie
dawa³ oznak ¿ycia.
Zaraz po wypadku ¿o³nierze
ogrodzili teren taœmami w promieniu 1,5 km. Stra¿acy oœwietlali okolicê. 200 ¿andarmów przeszukiwa³o ca³y teren wokó³ rozbitej maszyny. Oznaczali miejsca, w których
odnaleŸli cia³a lub ich fragmenty.
Szcz¹tki samolotu rozrzucone by³y
w odleg³oœci kilkudziesiêciu metrów. Stra¿acy po nieca³ej godzinie
ugasili wrak samolotu, rozcinali
te¿ kad³ub maszyny, po czym wrócili do bazy.
19.42 – na miejsce przybywa
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Miros³awca.
20.30 do 3.45 nastêpnego dnia –
na miejscu zdarzenia by³a OSP z
Kalisza Pomorskiego.
Na miejscu katastrofy znalaz³y
siê w sumie 3 jednostki stra¿y po¿arnej oraz osiem karetek pogotowia.
Teren zosta³ odciêty od cywilnych

CZWARTEK,
24 stycznia 2008 r.
W nocy na miejsce tragedii przyjecha³ prokurator wojskowy z Koszalina, a tak¿e specjalna komisja,
która bada przyczyny katastrofy.
Nad ranem wyl¹dowa³ samolot z
premierem Donaldem Tuskiem. Na
miejscu premier obiecuje pomoc
rodzinom zmar³ych.
O godz. 15. odnaleziono czarn¹
skrzynkê samolotu CASA, który
rozbi³ siê pod Miros³awcem. Czarna skrzynka stosowana w tym typie
samolotu rejestruje ponad 100 parametrów, m.in. dane o przebiegu lotu
i nagrania rozmowy pilotów. Wytrzymuje wstrz¹sy i po¿ar, rzadko
ulega uszkodzeniom. Czarna
skrzynka CASY nie jest doszczêtnie
zniszczona, ale d³ugo pali³a siê.
Odczytanie parametrów lotu mo¿e
potrwaæ kilka tygodni.
Na miejsce tragedii udaje siê
Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego,
której przewodniczy p³k Zbigniew
Drozdowski. Przybywaj¹ równie¿
prokuratorzy wojskowi
Po katastrofie samolotu CASA
C-295 dowódca Si³ Powietrznych
podejmuje decyzjê o wstrzymaniu
do odwo³ania lotów samolotów tego
typu, tak¿e tych znajduj¹cych siê
obecnie za granic¹.

W po³udnie, w ca³ym kraju minut¹ ciszy uczczono pamiêæ 20 wojskowych, którzy zginêli w katastrofie. W wielu miastach rozleg³y siê
syreny, a w Krakowie po hejnale z
wie¿y mariackiej rozbrzmia³ utwór
¿a³obny „£zy matki”.
W Œwidwinie, gdzie znajduje siê
21. Baza Lotnicza i stacjonuj¹ 1.
Brygada Lotnictwa Taktycznego i
40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, w których s³u¿y³o 9 tragicznie
zmar³ych w katastrofie samolotu
CASA oficerów, mieszkañcy i w³adze miasta uczcili ich pamiêæ zapalaj¹c znicze przed pomnikiem na
Placu Konstytucji. ¯a³obny apel
oby³ siê równie¿ w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Lotników Polskich w Œwidwinie.
Samolot, którym lecieli by³
jedn¹ z najnowszych jednostek
transportowych w polskich Si³ach
Powietrznych - zosta³ wyprodukowany w 2007 roku, a przyjêty zosta³
na wyposa¿enie Si³ Zbrojnych RP
01 sierpnia 2007 roku. Osi¹gn¹³
nalot 393 godzin a 29 listopada 2007
roku przeszed³ pierwsz¹ okresow¹
obs³ugê techniczn¹. Samolot by³ na
gwarancji - obejmowa³a ona 2 lata
eksploatacji lub 600 godzin nalotu.
L¹dowa³ od pocz¹tku eksploatacji
323 razy, silniki przepracowa³y 334
godziny i 42 minuty, by³y na gwarancji do 16 lipca 2009 roku.
W urzêdzie miejskim w Œwidwinie zostaje wy³o¿ona ksiêga kondolencyjna.
(r)
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8-letnia Paulina
zawiadomi³a o po¿arze
Kolizja drogowa z dzikiem
(WINNIKI) W dniu 21.01.2008
r. oko³o godz. 5.00, na drodze Winniki – Cieszyno, kieruj¹cy
samochodem VW Golf mieszkaniec
Stargardu Szcz. zosta³ zaskoczony
przez wybiegaj¹cego na jezdniê
dzika. Zwierzê zosta³ potr¹cone, w
wyniku czego uszkodzeniu uleg³
pojazd, dzik zbieg³ do lasu.
Policja informuje: na terenie naszego powiatu dochodzi czêsto do
podobnych zdarzeñ. Zwracajmy
uwagê na znaki drogowe, które informuj¹ o wystêpuj¹cej w tych miejscach zwierzynie leœnej, umieszczono je tam nie bez powodu.

Resku ustalili, ¿e od pewnego czasu
po terenie miasta porusza siê samochód marki Ford Orio, którym mo¿e
kierowaæ osoba nieletnia. Pod dok³adniejszym sprawdzeniu okaza³o
siê, ¿e 12-letni mieszkaniec Reska
zabiera³ bez zgody i wiedzy klucze
od samochodu swojemu starszemu
bratu, a nastêpnie wraz z koleg¹
maj¹cym lat 15 jeŸdzili nim po mieœcie. Od w³aœciciela samochodu
przyjêto zawiadomienie o pope³nionym przestêpstwie krótkotrwa³ego u¿ycia pojazdu.
Policja informuje: nieletni za
pope³niony czyn bêdzie odpowiada³
przez S¹dem Rejonowym w £obzie,
Wydzia³ III Rodziny i Nieletnich.

Zatrzymani poszukiwani

NAPROMILOWANI

(£OBEZ) W dniu 21.01.2008
r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali
dwie osoby poszukiwane. Pierwszy mê¿czyzna by³ poszukiwany
przez Prokuraturê Rejonow¹
Szczecin Zachód, drugi na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego celem odbycia
kary, wydanego przez S¹d Rejonowy w £obzie.

Krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu
(RESKO) W dniu 22.01.2008 r.
policjanci z Posterunku Policji w

(DOBRA) W dniu 27.01.2008 r.
o godz. 3.40, na drodze Dobropole –
Chociwel, policjanci z Posterunku w
Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej Czes³awa J., kieruj¹cego samochodem marki Fiat 126p. Kierowca
mia³ 0.77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja informuje:
kierowca zosta³ osadzony w izbie zatrzymañ Komendy Powiatowej Policji w £obzie i oczekuje na rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym.
(£OBEZ) W dniu 26.01.2008 r.
o godz. 16.25, na drodze £obez – Za-

Dziewczynka mówi³a, ¿e jest sama,
pali siê mieszkanie w którym mieszka i
prosi o pomoc. Poda³a jak siê nazywa
oraz adres w miejscowoœci Starogard, w
gminie Resko.
Dy¿urny policji poleci³ dziecku,
aby natychmiast wysz³o z domu, a sam
poinformowa³ o po¿arze stra¿. Jak
ustalili póŸniej policjanci, dziecko
przebywa³o w domu same i w pewnej
chwili poczu³o wydobywaj¹cy siê z
drugiego pokoju dym. Pamiêtaj¹c z
telewizji oraz to co powtarza³a jej
mama, wybra³a w telefonie numer alar-

mowy 112. Nastêpnie wybieg³a przed
budynek i zaczê³a wo³aæ do s¹siadów,
aby równie¿ go opuœcili. W bloku tym
mieszka ³¹cznie 9 rodzin. Nie jest
wykluczone, ¿e takie postêpowanie 8letniej Pauliny uratowa³o ¿ycie niektórym mieszkañcom. Przybyli na miejsce
policjanci wyprowadzili pozosta³e
osoby. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie w instalacji elektrycznej. Straty materialne wynios³y
10 tys. z³. Osób rannych nie by³o.
Policja przypomina: korzystaj¹c z
energii elektrycznej w szczególnoœci w
okresie zimy, kiedy wiele osób dogrzewa mieszkania, zachowajmy szczególn¹ ostro¿noœæ. Nie w³¹czajmy zbyt
wielu odbiorników pr¹du na jednej linii
energetycznej, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przeci¹¿enie a w konsekwencji
po¿ar.
st. asp. Robert Kazienko

górzyce, policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Stanis³awa £. Wymieniony by³
pod wp³ywem alkoholu - 1.14 mg/l.
Policja informuje; kieruj¹cy odpowie
przed s¹dem jako sprawca przestêpstwa, zagro¿onego kar¹ do dwóch lat
pozbawienia wolnoœci.
(£OSOŒNICA) W dniu 25.01.
2008 r. w £osoœnicy policjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem Jana S. Z
jego zachowania wynika³o, ¿e mo¿e
byæ pod wp³ywem alkoholu, co potwierdzi³o dalsze badanie. Kieruj¹cy
mia³ 0.12 mg/l alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. Policja informuje:
kieruj¹cy odpowie przed s¹dem za
pope³nione wykroczenie.
Naruszenie zakazu s¹dowego
(RESKO) W dniu 25.01.2008 r.
o godz. 16.30 w Resku, policjanci
Ruchu Drogowego zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki VW, Piotra T.,
zam. Czêstochowa. Wymieniony
kierowa³ pojazdem pomimo orzeczonego zakazu s¹dowego.
Policja informuje; kieruj¹cy
pope³ni³ przestêpstwo, odpowie za
nie przed s¹dem.

(STAROGRAD)
W
dniu
22.01.2008 r. o godz. 16.50, dy¿urny
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie us³ysza³ w s³uchawce telefonu
alarmowego g³os ma³ej dziewczynki.
Wzywa³a pomocy.

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 734/07 Ds. 1276/07
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 Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po
rozpoznaniu dnia 28.12.2007 r. sprawy

Sygn. akt II K 730/07 Ds. 1257/07
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

Piotra Adydana,

Miros³awa Tadeusza
Wróblewskiego,

s. Henryka i Jolanty z d. Mikiciuk, ur. 28 lutego 1983 r. w Nowogardzie: oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 25 paŸdziernika 2007 r. oko³o godziny
23.20 na ulicy Armii Krajowej w miejscowoœci Dobra prowadzi³ rower,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,79
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Piotra Adydana uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu)
z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. tekst: Dz.U. z
1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 80
(osiemdziesi¹t) z³otych.

s. Wac³awa i Doroty z d. Springer, ur. 19 sierpnia 1959 r. w Bia³ogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 paŸdziernika 2007 r. o godz. 17.05 na drodze
publicznej W 152 miêdzy miejscowoœciami Starogard – Resko kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,82
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka
I. Oskar¿onego Miros³awa Tadeusza Wróblewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a
par. 2 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych.
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KRZY¯ÓWKA 5

Mazowsze
nad Reg¹
NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o:
“Daty i zegarki s¹ wynalazkiem ludzi”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Bogdan Charowski (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.
Gratulujemy.

(£OBEZ). Ju¿ 5
lutego w koœciele parafialnym pw. Najœwiêtszego
Serca
Pana
Jezusa
w
£obzie wyst¹pi 50.
osobowy Pañstwowy
Zespó³ Ludowy Pieœni i Tañca Mazowsze
im. Tadeusza Sygietyñskiego.
Wstêp wolny. W
zwi¹zku z tym, i¿ istnieje
obawa, ¿e koœció³ nie pomieœci wszystkich zainteresowanych, na zewn¹trz
zostanie ustawiony telebim.
Koncert kolêd rozpocznie siê o godz. 19.00.
MM

