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Dyrektor zawieszona
i odwieszona
W NUMERZE

(WÊGORZYNO) Po naszym wtorkowym artykule o zawieszeniu dyrektor szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim,
Marii Jêdrzejczak, zawrza³o w lokalnej spo³ecznoœci. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz po ostrej krytyce jej decyzji ju¿ w
czwartek na sesji oznajmi³a, ¿e zmieni³a j¹ i odwiesza dyrektor
Jêdrzejczak. Jednak z tego co wiemy, do wczoraj taka decyzja
na piœmie nie dotar³a do szko³y.
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Du¿emu znios¹, ma³y dop³aci,
czyli my na peryferiach RP

Kazimierz Rynkiewicz
Korzystaj¹c z wolnego czasu
obejrza³em w telewizji posiedzenie Rady Krajowej PO. Dwie rzeczy zwróci³y moj¹ uwagê; zapowiedŸ tego, co chce zrobiæ PO w
sferze polityczno-gospodarczej
oraz program dzia³añ partii na
nastêpne lata.
Od kilkunastu dni media donosi³y o sporze PO z w³asnym ministrem finansów na temat zniesienia tzw. podatku Belki. PO chce
znieœæ podatek od zysków uzyskanych w wyniku oszczêdnoœci oraz
od transakcji gie³dowych. Premier Tusk mówi¹c o pierwszym,
ukry³ zysk pod nazw¹ oszczêdnoœci, co brzmi „przyjaŸnie” i wpisuje siê w ideê powszechnej mi³oœci.
Bo przecie¿ kto by chcia³ Polakom
zabieraæ ich oszczêdnoœci. Chodzi tylko o to, ¿e nie jest to podatek
od oszczêdnoœci, ale od zysków z
nich osi¹gniêtych. Podobnie ma
siê sprawa z podatkiem od transakcji gie³dowych. Ktoœ inwestuje
pieni¹dze i osi¹ga zyski i od nich
p³aci podatki. Teraz PO chce je
znieœæ. Komu to bêdzie na rêkê?
O ile mo¿na siê zgodziæ, ¿e
oszczêdzaæ mog¹ wszystkie grupy spo³eczne, to ju¿ na gie³dzie
graj¹ ci, co maj¹ sporo pieniêdzy.
PO chce, by nie p³acili podatku.
P³acenie podatków wi¹¿e siê z
rejestracj¹ przep³ywu gotówki
przez urzêdy skarbowe i deklaracje podatkowe. Czy jak nie bêdzie tego podatku, zniknie rejestracja obrotów gotówkowych i
na gie³dzie bêdzie mo¿na wypraæ
ka¿d¹ iloœæ pieniêdzy?
I dlaczego akurat te grupy maj¹
przestaæ p³aciæ podatki, skoro
p³ac¹ wszyscy.
Do bud¿etu tylko z tytu³u tych
podatków w roku ubieg³ym wp³ynê³o 4,1 mld z³. Jak te podatki
zostan¹ zniesione i pieni¹dze nie
wp³yn¹, to kto uzupe³ni tê bud¿etow¹ dziurê? Bardzo mo¿liwe, ¿e
my wszyscy, w formie podatków
poœrednich, czyli na przyk³ad p³ac¹c wy¿sz¹ cenê za gaz, pr¹d,
wêgiel. Jak one dro¿ej¹, rosn¹
ceny wszystkich produktów i pañstwo ma wiêksze wp³ywy z podat-

ku vat wliczanego w ceny, z ró¿nego rodzaju akcyz na paliwa itp.
Ale nie tylko w ten sposób PO
chce zaspokoiæ swoje polityczne
zaplecze, z³o¿one g³ównie z gospodarczego establishmentu III
RP. Tusk zapowiedzia³, ¿e do
2011 r. chce zrealizowaæ koncepcjê podatku liniowego. Wczeœniej, w 2009 r. ma zostaæ zniesiony trzeci próg podatkowy. Na pytanie – kto „zszyje” dziurê bud¿etow¹ powsta³¹ po tych operacjach
– nikt nawet nie próbuje udzielaæ
odpowiedzi. Widocznie niewidzialna rêka rynku. Albo cud.
W sferze politycznej Tusk
wspomnia³ o wprowadzeniu okrêgów jednomandatowych i bezpoœrednich wyborów starostów. Te
zapowiedzi korespondowa³y z
przedstawionym przez Grzegorza
Schetynê planem dzia³añ partyjnych PO. Trzeba przyznaæ, ¿e jest
ambitny i PO powa¿nie szykuje
siê do corocznych wyborów, jakie
bêd¹ siê odbywaæ; w 2009 - do europarlamentu, w 2010 - do samorz¹dów (wrzesieñ) i na urz¹d prezydenta (listopad). PO chce przez
najbli¿szy rok przeprowadziæ audyt wewnêtrzny w partii, czyli zinwentaryzowaæ maj¹tek i cz³onków, a potem zewnêtrzny – zasoby polityczne w kraju; iloœæ stanowisk, mo¿liwoœci pos³ów, iloœæ
pieniêdzy itp. Te audyty maj¹
przygotowaæ struktury partii do
wyborów. W ka¿dej gminie mia³by byæ powo³any pe³nomocnik
koordynuj¹cy dzia³ania.
Gdyby PO uda³o siê zrealizowaæ te plany, to spe³ni idea³ partii,
która przez ca³¹ kadencjê pracuje
na wyborczy sukces. Je¿eli nie, to
podzieli los partii, które do wyborów szykuj¹ siê dopiero po ich
og³oszeniu.
Niestety, na tym tle PiS wygl¹da blado. Wydaje siê, ¿e wci¹¿ nie
mo¿e dojœæ do siebie po przegranych wyborach, chocia¿ i po wygranych w 2005 r. nie by³o lepiej.
Do tej pory powtarza³ siê schemat,
¿e problemem ka¿dej zwyciêskiej
partii by³a wytwarzaj¹ca siê na
zapleczu politycznym dziura kadrowa, gdy wiêkszoœæ aktywnych
dzia³aczy obejmowa³a urzêdy i
stanowiska. Po wyborach, w terenie zamiera³o ¿ycie polityczne.
Co prawda otwierano w miastecz-

kach biura poselskie, ale wisia³y
na nich tylko szyldy. Ordynacja
wyborcza sprawia³a i sprawia, ¿e
pose³ jest z daleka, z du¿ego miasta, i na prowincjê zagl¹da rzadko.
Przypomina sobie o niej, gdy zbli¿aj¹ siê kolejne wybory. Nie jest to
pretensja, tylko stwierdzenie faktu, bo i czego ¿¹daæ od pos³a, który
ma sto tysiêcy spraw na g³owie.
Chodzi o to, ¿e zamiera jego i
partii polityczne zaplecze. Nikt do
tej pory nie wymyœli³, jak sprawiæ,
by by³a zachowana ci¹g³oœæ i wiêŸ
miêdzy w³adzami partii i jego zapleczem, miêdzy centrum a peryferiami. W³aœciwie to ¿ycie polityczne na peryferiach sprowadza
siê do udzia³u w zjazdach wojewódzkich i – jak trzeba – do manifestacji przywi¹zania do okreœlonej partii. M³odzi z politowaniem
mówi¹ o starych dzia³aczach, ¿e
potrafi¹ ju¿ tylko nosiæ sztandary
na imprezach okolicznoœciowych
(spaæ na nich), starzy domagaj¹
siê uznania za kombatanctwo, bo
walczyli z komun¹ i tworzyli kiedyœ „Solidarnoœæ” i m³odym nie
ust¹pi¹.
PiS w tej czêœci regionu, który
znam, nie istnieje w ¿yciu publicznym. W Drawsku Pom. jeszcze
przed wyborami nie mo¿na by³o
powo³aæ struktur powiatowych i
nie ma ich do tej pory. W powiecie
œwidwiñskim wygl¹da to trochê
lepiej, ale tylko trochê. W powiecie ³obeskim szefowa tutejszego
PiS pracuje w Szczecinie i tym
samym nie pracuje w powiecie,
wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e PiS-u
tu nie ma. W powiecie gryfickim
trudno nawet oceniæ jego kondycjê, bo nie ma po czym. Ka¿de z
tych powiatowych kó³ nie tworzy
¿adnych faktów w przestrzeni
publicznej, wiêc w œwiadomoœci
spo³ecznej nie istnieje. Niestety,
brak wyraŸnej opozycji w ¿yciu
politycznym spo³ecznoœci lokalnych powoduje, ¿e rz¹dz¹cy nimi
robi¹ co chc¹. Dobrze jest, jak
potrafi¹ siê sami ograniczaæ w
swoich zapêdach, ale czêsto - jak
nie widz¹ jakiegokolwiek sprzeciwu – rozbudowuj¹ i umacniaj¹
swoj¹ w³adzê wykorzystuj¹c ka¿de dostêpne metody. Realizacja
wyborów starostów systemem
wiêkszoœciowym (tak jak burmistrzów) bêdzie dla nich wielkim

prezentem, tak jak zmiana ordynacji do sejmu na okrêgi jednomandatowe. Znaj¹c nasze realia
a¿ strach myœleæ co bêdzie, gdy
starosta na zagrodzie bêdzie równy wojewodzie. Ale na to trzeba
siê przygotowaæ, bo je¿eli PO
wdro¿y swój plan wyborczy, a PiS
nie odpowie na niego lepszym pomys³em i realizacj¹, to za kilka lat
na d³ugo utrwali siê feudalna
struktura w³adcza w lokalnych samorz¹dach. Bêd¹ nieusuwalni
burmistrzowie, starostowie i pos³owie z kas¹, która bêdzie zapewniaæ im nieustann¹ reelekcjê poprzez kupowanie g³osów wyborców i sprzedajnych lokalnych
mediów i inne robione „cuda”
oraz spauperyzowan¹ i zastraszon¹ miejscow¹ opozycjê, z ludem w tle, który bêdzie siê temu
biernie przygl¹daæ. To nie jest political fiction. To lokalna Polska
w³aœnie, w wielkim zagro¿eniu.
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Woda w górê
(£OBEZ). Od pierwszego
kwietnia wzroœnie cena wody za 1
m szeœc. Dla gospodarstw domowych, odbiorców przemys³owych
wynosiæ bêdzie 2,44 z³ za m szeœc.
Z vat-em, cena œcieków zaœ wynosiæ bêdzie 3 z³ za m. szeœc. Tak
uchwalili radni podczas lutowej
sesji.
Stawka op³aty abonamentowej
za us³ugê odczytu wodomierza dodatkowego mierz¹cego iloœæ wody
bezpowrotnie zu¿ytej (np. do podle-

wania ogrodów) bêdzie wynosiæ
3,73 z³ za odczyt. Tyle samo op³ata
abonamentowa za us³ugê odczytu
wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza „lokalowego”.
W 2008 roku Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w £obzie, na cele inwestycyjne dotycz¹ce infrastruktury wodoci¹gowej
przeznaczy 67 tys. z³, natomiast na
cele inwestycyjne, dotycz¹ce infrastruktury kanalizacyjnej – 33 tys. z³,
co w sumie daje 100 tys. z³. (mm)

Nasi w Europejskiej Akademii So³tysa

Dwa so³ectwa w finale
(REGION) Na ponad sto zespo³ów so³eckich zg³oszonych do Europejskiej Akademii So³tysa z ca³ego
województwa zachodniopomorskiego, komisja rekrutacyjna do fina³u zakwalifikowa³a 30. Wœród
nich znalaz³y siê dwa zespo³y z naszego powiatu; so³ectwo Starogard
£obeski (so³tys Cecylia Degler)
oraz so³ectwo Winniki. To ostatnie
w sk³adzie: so³tys Zbigniew Sobczyk (na zdjêciu) oraz Anita Gi³ka i
W³odzimierz Niemirski. Akademiê
organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Gratulujemy i
czekamy na laury.
(r)
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So³tysi dostan¹ dietê, ale tylko za sesje
(DOBRA) Radni doberscy
przyznali dietê so³tysom.
Ustalili dietê w formie rycza³tu w
wysokoœci 84 z³, ale tylko za udzia³
w sesjach rady miejskiej. Obecni na
sesji so³tysi nie byli do koñca zado-

woleni z tego rozwi¹zania, gdy¿ ponosz¹ koszty swojej dzia³alnoœci
(wyjazdy, telefony), na które diety
nie otrzymali. W przypadku ich nieobecnoœci na sesji, co mo¿e siê zdarzyæ z ró¿nych powodów, lub jej nie
zwo³ania w danym miesi¹cu, nie
otrzymaj¹ ¿adnych pieniêdzy. (r)

OG£OSZENIE
Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ust. 7 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków wraz
z póŸniejszymi zmianami og³asza, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVII / 143 / 2008
Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 28 lutego 2008 r. taryfy dla Odbiorców
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wêgorzyno
wynosz¹:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody – 1,85 z³/m3 netto + nale¿ny podatek VAT,
- cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków – 2,54 z³/m 3 netto + nale¿ny
podatek VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza
g³ównego ( dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzenia
œcieków ) 4,10 z³ za odbiorcê (punkt) / miesi¹c netto + nale¿ny podatek VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wskazania
wodomierza dodatkowego, mierz¹cego iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody ( dla
dostarczania wody i odprowadzania œcieków lub dla odprowadzania œcieków
2,05 z³ za odbiorcê (punkt) / miesi¹c netto + nale¿ny podatek VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza
przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym ( gdy wodomierz
g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku – dla dostarczania
wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków ) 2,05 z³ za odbiorcê
(punkt) / miesi¹c netto + nale¿ny podatek VAT,
- stawka op³aty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów
dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody (dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków ) – 3,85 z³ za odbiorcê (punkt) / miesi¹c netto + nale¿ny
podatek VAT.
Taryfy obowi¹zuj¹ od 1 marca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl
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£obez w spó³ce
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miasta Antonii Gutkowski,
starosta ³obeski,
przekonywa³ radnych do
podjêcia uchwa³y
intencyjnej w kwestii
wejœcia gminy w spó³kê
prawa handlowego, maj¹c¹
prowadziæ szpital w Resku.
Podjêcie jej upowa¿ni³oby
burmistrza £obza do
uczestniczenia w pracach
zwi¹zanych z powo³aniem
spó³ki i tworzeniem jej
statutu, a póŸniej –
wykupieniem obiektu, w
którym mieœci siê szpital.
Starosta nie omieszka³ przypomnieæ radnym, o tym, ¿e walcz¹c o
powiat, £obez stara³ siê pozyskaæ
Resko w³aœnie ze wzglêdu na szpital.
- Gwarancj¹ dla Reska, by³o
potwierdzenie, ¿e w³adze zrobi¹
wszystko, by zachowaæ byt szpitala.
Wówczas to szpital by³ dla wszystkich priorytetem – powiedzia³ staro-

Stado
wycenione
(£OBEZ). Ju¿ zosta³a wykonana wycena na Stado Ogierów w
Œwiêtoborcu. W porównaniu z poprzedni¹ - obecna wzros³a o 5 proc.
W najbli¿szym czasie, Nowogard,
jako jednostka administruj¹ca, ma
wywiesiæ obwieszczenie o sprzeda¿y.
(m)

sta. Zapewni³ równie¿, ¿e ruchomoœci zakupi powiat na spó³kê z Reskiem.
- O historii nie chcê dziœ mówiæ. D³ugo trwa³o, u¿ywaj¹c ¿argonu, „boksowanie”. Raz Stargard
le¿a³ na deskach, raz my. Dziœ nie
oczekujê deklaracji, ¿e wkroczycie
finansowo 14 marca, by szpital
móg³ normalnie funkcjonowaæ. Nie
dopuœcimy do tego, aby najwa¿niejszy sprzêt zosta³ wykupiony. Starostwo w Stargardzie wyceni³o szpital
na 5 milionów z³, gdy jeszcze w
2006 roku wycena wynosi³a 3,1 mln
z³. A skoro nie by³o tam ¿adnych
prac prowadzonych, to powiedzieliœmy, by wys³ali nam kopiê dokumentów. Jeœli jej nie otrzymamy, to

sami zlecimy wycenê – doda³ szef
powiatu.
Podkreœli³, ¿e jest to uchwa³a
intencyjna, która do niczego nie
zobowi¹zuje, ale upowa¿nia burmistrza do dalszych prac. Wyjaœni³, ¿e
s¹ ju¿ uzgodnienia z komornikiem.
14 marca wystarczy czek z potwierdzeniem salda kont samorz¹dów.
W obecnym brzmieniu uchwa³y,
do spó³ki mog¹ wejœæ jedynie gminy
i powiat, a dopiero póŸniej, w ramach
oferty publicznej, bêdzie mog³a
przyst¹piæ firma prywatna. Wysokoœæ udzia³u zale¿eæ bêdzie od w³o¿onego kapita³u przez poszczególne
podmioty. Na tê formê zgodzili sie
radni, upowa¿niaj¹c burmistrza
£obza do dalszych dzia³añ. (mm)

Stawki za odpady
(£OBEZ). Rada gminy uchwali³a górne stawki op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych na
terenie gminy £obez.
Mieszkañcy gminy za odbiór 1
m szeœc. odpadów komunalnych
zap³ac¹ 72,00 z³, ta sama iloœæ, ale
odpadów zbieranych selektywnie
kosztowaæ bêdzie 48,00 z³, natomiast odbiór 1m szeœc. nieczystoœci
REKLAMA

ciek³ych - 18 z³.
Za transport nieczystoœci ciek³ych mieszkañcy spoza terenu miasta do oczyszczalni œcieków zap³ac¹
w zale¿noœci od odleg³oœci: 12 z³
(od 5 do 10 km), 18 z³ (od 10 do 15
km), 24 z³ (od 15 do 20 km).
Jeœli w³aœciciele nieruchomoœci
nie poddadz¹ siê obowi¹zkowi wywozu odpadów komunalnych oraz
nieczystoœci ciek³ych, Gmina obci¹¿y w³aœciciela nieruchomoœci
kar¹.
(mm)
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Remis uratowa³ szko³ê w Be³cznej
(BE£CZNA). O cudzie mog¹ mówiæ mieszkañcy Be³cznej i nauczyciele tutejszej szko³y. Siedem g³osów za
likwidacj¹ placówki i siedem przeciw,
to wynik g³osowania radnych nad
dalszym losem placówki. Remis oznacza, ¿e uchwa³a o zamiarze likwidacji
szko³y nie zdoby³a wiêkszoœci w radzie. Po tym g³osowaniu burmistrz
£obza Ryszard Sola zobowi¹za³ siê,
¿e do koñca swojej kadencji nie poruszy ju¿ kwestii likwidacji.
Podjêcie decyzji o zamiarze zamkniêcia placówki oœwiatowej nie jest
jednoznaczne z jej likwidacj¹. Jest to
jednak jedyna sposobnoœæ, by poznaæ
opiniê kuratora o placówce i ewentualnych metod, które nale¿a³oby wprowadziæ do polepszenia jej prowadzenia.
Wœród wielu powodów, jakie burmistrz
wymieni³, przemawiaj¹cych za likwidacj¹ placówki wymieniæ mo¿na: drastyczny spadek liczby uczniów w placówce oraz prognozy ich ubywania w
latach kolejnych. Zapowiada siê te¿, ¿e
w przysz³ym roku nie bêdzie tutaj klasy
pierwszej. Szef gminy zwróci³ uwagê na
to, ¿e nauczyciele dotychczas nie wykazywali ¿adnej wioli wspó³pracy, twierdz¹c, ¿e studia koñczyli po to, by uczyæ,
a nie zaj¹æ siê prowadzeniem szko³y w
ramach stowarzyszenia. Wspó³pracy
równie¿ nie chcia³o podj¹æ dzia³aj¹ce
tam Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oœwiaty, Kultury i Sportu Wsi Be³czna
i Okolic. Podobn¹ postawê wykazywali
rodzice. Inn¹ doœæ istotn¹ kwesti¹ przemawiaj¹c¹ za likwidacj¹ szko³y by³y
koszty jej utrzymania. Od wrzeœnia
2008 do placówki bêdzie uczêszczaæ
oko³o 50 uczniów. W kolejnych latach
mo¿e dojœæ do sytuacji, gdy w Be³cznej
bêdzie siê uczy³o oko³o 40 uczniów.
Gmina bêdzie musia³a dop³acaæ oko³o
5,5 tys. z³, gdy subwencja oœwiatowa
wyniesie 4,5 tys. z³ na ucznia. Jak mówi³
burmistrz Sola, o wiele mniejszy by³by
koszt dowo¿enia uczniów do miasta.
Kwestiê poziomu nauczania burmistrz
poruszy³ jedynie lakonicznie pod koniec swojej wypowiedzi. Zapewni³ przy
tym, ¿e nigdy nie by³ za likwidacj¹ placówki w Be³cznej, ale nikt te¿ nie móg³
przewidzieæ, ¿e tak potoczy siê sytuacja.

Kwestiê poziomu edukacji rozwinêli jednak radni. Podkreœlili, ¿e niski
poziom nauczania w szkole i du¿e zaleg³oœci uczniów wobec swoich rówieœników w mieœcie, nie s¹ atutem za utrzymaniem placówki. W ubieg³ym roku
wprawdzie poziom ten znacznie podskoczy³ w górê, ale jak siê nieoficjalnie
dowiedzieliœmy, móg³ to byæ skok jednorazowy. Metod¹ na poprawê poziomu
nauczania mia³ byæ tam wprowadzony
program naprawczy.
Czas na podejmowanie uchwa³ odnoœnie likwidacji placówek oœwiatowych min¹³ wraz z koñcem lutego. Gdyby uchwa³a wesz³a w ¿ycie, kurator
móg³by wydaæ opiniê dotycz¹c¹ szko³y.

Rady Rodziców równie¿ zaapelowa³a
do radnych, by ci dali szkole jeszcze
jedn¹ szansê. So³tys wsi Barbara Kordyl
przyzna³a, ¿e Stowarzyszenie do tej
pory nie zrobi³o nic, by w jakikolwiek
sposób wspomóc placówkê. Obieca³a,
¿e jeœli radni dadz¹ jeszcze jedn¹ szansê, wówczas spo³ecznoœæ lokalna bardziej przy³o¿y siê do odpowiedzialnoœci
za placówkê.
- Mo¿e za ma³o pracowa³o Stowarzyszenie. Mo¿e usiad³o. Mo¿e mam te¿
¿al do radnych, ¿e nie przyje¿d¿ali na
zebrania do Be³cznej w sprawie szko³y,
a tak chêtnie podnosz¹ rêce za jej likwidacj¹ – powiedzia³a. Po tych s³owach
g³os zabra³ radny Marek Rokosz.

Analiza kuratora jest bardzo g³êboka,
bada przede wszystkim poziom nauczania w szkole, zapoznaje siê z opiniami
zainteresowanych stron. Nawet jeœli
jego opinia jest negatywna, burmistrz
mo¿e zmieniæ zdanie, a rada nie podj¹æ
uchwa³y o zamkniêciu. O tym zapewniano podczas sesji wielokrotnie. W³aœnie ta opinia by³a radnym niezbêdna, by
dowiedzieæ siê, czy rzeczywiœcie dyrekcja i nauczyciele robi¹ wszystko, by
placówka mog³a nadal istnieæ.
Dyrektor szko³y Piotr Kielan przekonywa³, ¿e szko³a na wsi jest potrzebna. Daje ona nie tylko wiedzê, ale i bezpieczeñstwo oraz dobry poziom nauczania. Zauwa¿y³, ¿e Stowarzyszenie nie
przejê³o szko³y, bowiem obawia³o siê,
¿e nie poradzi sobie z tak du¿ym ciê¿arem. Lidia Kielan - przedstawicielka

- Doszliœmy do takiego momentu,
gdzie zadecydujemy. Jeœli szko³a zostanie, zamknie to dyskusjê, ale rozpocznie dzia³anie. Dziecko powinno byæ
bardzo dobrze przygotowane. Czas na
zmianê, podejœcia rodziców, dyrektora
i pani so³tys. Na zebraniach by³y proœby
o pozostawienie. Ale dyrektor musi byæ
te¿ menad¿erem. Nie mo¿e byæ tak,
¿e nauczyciel mówi, ¿e jeœli ja uczê
to tylko to. Trzeba zakasaæ rêkawy
i robiæ. Stowarzyszenie mo¿e
wspieraæ szko³ê. Przy postawie
roszczeniowej i bez zaanga¿owania, to i tak nadejdzie koniec w niedalekiej przysz³oœci. Szko³a powinna staæ siê bardzo dobr¹ wizytówk¹,
a nie problemem naszej oœwiaty.
Opinia kuratora bardzo u³atwi³aby
zadanie – powiedzia³ radny. Przewodnicz¹ca rady z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ przyzna³a, ¿e bêdzie
g³osowaæ za likwidacj¹ szko³y.
- Gminê staæ na to, by ponosiæ
koszty utrzymania szko³y. W ca³ym
kraju jest ni¿ demograficzny. Ale
jeœli s¹ trzy s³abe szko³y, bo s¹ puste
i nie ma uczniów... Nie chcia³abym
aby moje dziecko do takiej szko³y
chodzi³o. Podjêcie uchwa³y o zamiarze likwidacji placówki, to je-

dyny mo¿liwy tryb, by uzyskaæ opiniê
kuratora i uzyskaæ informacje na temat
perspektyw. W tej chwili o niczym nie
przes¹dzamy – powiedzia³a El¿bieta
Kobia³ka. G³os w kwestii szko³y zabra³
równie¿ radny Leszek Gajda.
- Dopóki siê da³o, deklarowa³em
pozostawienie szko³y. Nie mogê siê wypowiadaæ co jest dobre dla dzieci, bo siê
na tym nie znam. Jeœli kurator uzna, ¿e
mo¿na w takich warunkach nadal prowadziæ szko³ê, to bêdê za jej pozostawieniem. To jest jedyna droga administracyjna, by poznaæ opiniê, a dla mnie
jest to opinia wi¹¿¹ca.
G³osowanie radnych nie przynios³o
rozstrzygniêcia. Siedem g³osów by³o
za, siedem przeciw. Tylko nieobecnoœæ
jednego z radnych sprawi³a, ¿e dosz³o
do remisu. Ta sytuacja pokaza³a jak
trudna by³a to decyzja dla wszystkich,
choæ fakty i cyfry mog³y przemawiaæ
zdecydowanie za likwidacj¹. Co siê sta³o, ¿e czêœæ radnych by³a za pozostawieniem placówki? Zlikwidowaæ ³atwo –
mówiono w kuluarach, ale i deklaracja,
choæ nieco spóŸniona, o chêci wspó³pracy rodziców i Stowarzyszenia mia³a
ogromny wp³yw.
Prawda jest taka, ¿e szko³a swoj¹
szansê zaprzepaœci³a wiele lat temu,
gdy do placówki uczêszcza³o ponad
sto dzieci. Wystarczy³o wówczas w³o¿yæ wiêcej pracy i zaanga¿owania i
zamiast traciæ uczniów - pozyskiwaæ
ich z zewn¹trz, tak aby - jak to okreœli³
radny Marek Rokosz, - placówka sta³a
siê wizytówk¹, a nie problemem. Czas
poka¿e jak g³êboko mieszkañcy
Be³cznej i okolic wziêli sobie tê
gorzk¹ lekcjê do serca. Póki co, maj¹
dwa lata na to, by w spokoju podnieœæ
notowania szko³y.
(mm)
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Przejrzyste drogi (po wyciêciu drzew)
(POWIAT). Powiatowy Zarz¹d
Dróg w £obzie wytypowa³
do wycinki 640 drzew
zagra¿aj¹cych ruchowi
drogowemu. Tak du¿a iloœæ
drzew przeznaczonych
do usuniêcia, to wynik
zaniedbañ z lat przesz³ych,
ale i zmian przepisów,
dotycz¹cych minimalnej
szerokoœci dróg.
Chêtni za drodzy
Najwiêcej, bo a¿ oko³o 180
drzew Zarz¹d Dróg Powiatowych
wytypowa³ do wyciêcia przy drodze
Prusim-Iglice-Orzeszkowo w gminie Resko oraz przy drodze Mieszewo – S¹tyrz w gminie Wêgorzyno,
gdzie ma zostaæ wyciêtych 176
drzew. Sporo drzew zakwalifikowano do wyciêcia równie¿ przy drodze
Meszne-£obez w gminie £obez,
przy której zniknie 120 drzew. Przy
drodze Borkowo-Dobra-Bród w
gminie Dobra zostan¹ wyciête 62
drzewa.

Jak wyjaœni³ Wies³aw Bernacki
dyrektor Powiatowego Zarz¹du
Dróg
– Drzewa wytypowane do wyciêcia zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu
ruchu drogowego. Rosn¹ w skrajni
drogowej, przez co niemo¿liwe jest
poszerzenie dróg. Drogi budowane
jeszcze przed wojn¹ maj¹ szerokoœæ
2,5 - 3 metry. Wówczas spe³nia³y
one swoj¹ rolê. Dzisiejsze wytyczne nakazuj¹, by minimalna szerokoœæ drogi wynosi³a 4 m. Wyciêcie
drzew, to przygotowanie drogi pod
przysz³e inwestycje – wyt³umaczy³
dyrektor.
Aby zadanie mog³o byæ wykonane Powiatowy Zarz¹d Dróg og³osi³
przetarg na wyciêcie w sumie 640
drzew. Mimo i¿ zg³osi³y siê trzy
zainteresowane firmy, postêpowanie zosta³o uniewa¿nione, bowiem
cena najatrakcyjniejszej oferty
przewy¿sza³a kwotê, któr¹ ZDP
mo¿e przeznaczyæ na realizacjê zamówienia. Zarz¹d Dróg za wykonanie zadania postanowi³ zap³aciæ
wyciêtym drewnem.
- Wartoœæ drewna pozyskanego
z wycinki szacujemy na 100 tys. z³.
Najni¿sza propozycja cenowa

wœród firm wynosi³a 250 tys. z³. Z
tego wynika, ¿e do zadania musielibyœmy dop³aciæ 150 tys. z³. Na to nas
nie staæ i dlatego og³osimy nastêpny
przetarg. Najwiêksze koszty, jak
t³umaczyli przedstawiciele firm,
ponosz¹ nie przy wycince, ale przy
karczowaniu – st¹d tak wysoka
cena. W ubieg³ym roku znaleŸliœmy
firmê, która zgodzi³a siê wykonaæ
zadanie w zamian za pozyskane
drewno. Wycinka drzew ma nast¹piæ jesieni¹, mamy wiêc trochê czasu na znalezienie wykonawcy –
doda³ dyrektor.
Jak zapewni³, na ka¿de drzewo
jest pozwolenie i dokumentacja.
Sami nie mog¹ podj¹æ takiej decyzji. Zbieranie pozwoleñ zajê³o Zarz¹dowi a¿ rok.
W gminie Radowo Ma³e drzewa przydro¿ne Zarz¹d Dróg bêdzie wycina³ we w³asnym zakresie.

Sporne grusze
W jednej z regionalnych gazet
ukaza³a siê informacja, ¿e wycince
ma ulec równie¿ 160 starych grusz,
rosn¹cych przy drodze do wsi Klêpnica. Kwestia drzew owocowych,

rosn¹cych przy ma³o uczêszczanej
trasie powraca do Zarz¹du jak bumerang. Z jednej strony grusze s¹
Ÿród³em pozyskiwania owoców
przez okolicznych mieszkañców
oraz przyjezdnych, z drugiej do
Zarz¹du Dróg Powiatowych wp³ynê³o pismo z Urzêdu Miasta i Gminy, by drzewa wyci¹æ. Problem
zg³osi³ so³tys Klêpnicy, bo grusze
wchodz¹ w skrajniê drogi. Skar¿¹
siê te¿ kierowcy autobusów i ciê¿arówek, bo ga³êzie utrudniaj¹ jazdê,
a spady owoców zalegaj¹ jezdniê.
- Te drzewa mog¹ nie prze¿yæ
podkrzesania. Pozostaje je jedynie albo wyci¹æ i nasadziæ nowe
drzewka, albo pozostawiæ ten stan
rzeczy tak jak jest. W³aœciwie jeœli
chodzi o drzewa owocowe nie musimy pytaæ siê nikogo o zgodê. Tê
kwestiê jednak postanowiliœmy
pozostawiæ do wyboru mieszkañcom. Czekamy na to, co w tej kwestii odpowie so³tys i zachowamy
siê z wol¹ mieszkañców. My nie
zabiegamy o to, by je wyci¹æ, choæ
dla nas to ogromny k³opot. Wytniemy jednak tylko wówczas, gdy
bêdzie na to pe³na zgoda - powiedzia³ Bernacki.
(mm)
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Minê³a 63 rocznica
(£OBEZ). Nie ma chyba
mieszkañca £obza, który
nie kojarzy³by 3 marca
z wyzwoleniem £obza.
W tym roku przypada³a ju¿
63 rocznica. Œwiêto by³o
znakomit¹ okazj¹ do
odznaczenie grawertonem
Tadeusza Barañskiego
- kombatanta II Wojny
Œwiatowej.
Obchody zwi¹zane z 63 rocznic¹ wyzwolenia £obza tradycyjnie
rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ w koœciele. We mszy uczestniczy³y w³adze miasta, kombatanci, dzia³acze
spo³eczni, poczty sztandarowe oraz
Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 21 Bazy Lotniczej w Œwidwinie. Uroczystoœæ pod Pomnikiem Wdziêcznoœci uœwietnia³ wystêp M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
£obeskiego Domu Kultury. Trady-

cyjnie te¿ odœpiewano hymn pañstwowy i powitano goœci. Przemówienie w tym dniu pod pomnikiem
mia³o przypomnieæ chwile ostatnich
dni wojny, podczas których ¿o³nierzom przysz³o toczyæ walki o £obez,
w wyniku których centrum miasta zosta³o niemal doszczêtnie zniszczone.
Podczas apelu poleg³ych, ci co zginêli za to, byœmy dziœ w spokoju
mogli ¿yæ, nie odezwali siê na rozkaz. Polegli na polu chwa³y. Na ich
czeœæ oddano salwê honorow¹ i z³o¿ono wi¹zanki pod pomnikiem.
Nie wszyscy jednak polegli. Pamiêtano równie¿ o tych co ¿yj¹, w
szczególnoœci o znanym ³obeskiej
spo³ecznoœci – Tadeuszu Barañskim, kombatancie II Wojny Œwiatowej. Jemu to burmistrz £obza
wrêczy³ grawerton i ¿yczy³ m.in.
d³ugich i spokojnych lat ¿ycia poœród nas.
Uroczystoœci uœwietnia³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £obeskiego Domu Kultury prezentuj¹c
melodie wojskowe.

Zakoñczeniem uroczystoœci by³o
odprowadzenie pocztów sztandarowych pod £obeski Dom Kultury.
Pod pomnik przyby³o te¿ nieliczne

REKLAMA

Bêdzie droga
(RESKO). Zosta³ ju¿ wy³oniony wykonawca na przebudowê
drogi Resko-£abuñ Wielki. Najtañsz¹ ofertê z³o¿y³a firma ze
Stargardu Szczeciñskiego.
Wykonanie nowej nawierzchni drogi z Reska do ostatniego
REKLAMA

zabudowania firma ma wykonaæ
za 860 tys. z³. Odbudowan¹
drog¹ kierowcy bêd¹ ju¿ jeŸdziæ
najpóŸniej od wrzeœnia br. Koszt
inwestycji zostanie pokryty w 50
proc. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
(m)

grono ³obzian. Ta zdawa³aby siê wa¿na
data w kalendarzu historycznym, mija
coraz bardziej niezauwa¿enie dla
mieszkañców miasta i okolic. (mm)
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Z ekologi¹ za uszy
(POWIAT). O tym jak trudno
w imiê ochrony œrodowiska
wycofaæ opakowania
foliowe przekonali sie rajcy
z £odzi i Drawska
Pomorskiego. Tam uchwa³y
Rady Miasta zosta³y
uchylone.
Wprawdzie w po³owie roku
ustawa w tej sprawie ma szansê zostaæ przyjêta przez nasz parlament,
jednak ju¿ teraz powiat ³obeski
wprowadza dzia³ania zmierzaj¹ce
do dba³oœci o œrodowisko.
Pod koniec lutego zarz¹d powiatu podj¹³ decyzjê, by za 3 tys. z³
zakupiæ tysi¹c ekologicznych, bo
wykonanych z naturalnej bawe³ny i
niefarbowanych toreb. Na nich bê-

dzie napis: „Powiat £obeski - naturalnie”, a na drugiej stronie nadruki
mówi¹ce o zachowaniu siê wobec
œrodowiska. Torby o rozmiarach
35x40 cm bêd¹ posiada³y dwa mocowane uchwyty.
Jest to krok w kierunku
ochrony œrodowiska. Toreb
tych jednak nie bêdzie mo¿na
kupiæ, a jedynie wygraæ w konkursach organizowanych przez
Starostwo w tym przez Wydzia³
Edukacyjny.
Zlecenie na wykonie toreb zosta³o ju¿ wydane. O ile pomys³
spotka siê z aprobat¹ spo³eczeñstwa niewykluczone jest, ¿e produkcja nastêpnej partii nast¹pi w
roku przysz³ym. Torby s¹ z jednej
strony dobrym pomys³em na
ochronê œrodowiska, wszak materia³ jest naturalny, z drugiej – na
promocjê powiatu.
(mm)

Stra¿nik siê szkoli

£ukasz ¯aba

(WÊGORZYNO) Na sesji w
Wêgorzynie burmistrz Gra¿yna
Karpowicz przedstawi³a radnym i
goœciom nowego stra¿nika miejskiego. W konkursie, spoœród
trzech kandydatów, wybrany zosta³
pan £ukasz ¯aba z Runowa. Burmistrz poinformowa³a, ¿e pan ¯aba
bêdzie skierowany na szkolenie. Na razie nie mo¿e nak³adaæ mandatów. - powiedzia³a. Nie ma te¿ jeszcze sta³ego miejsca urzêdowania,
wiêc bêdzie mo¿na go spotkaæ w
„ewidencji”.
(r)

tygodnik ³obeski 4.03.2008 r.

Estetyczne ulice
(£OBEZ). Ju¿ rozstrzygniêto
przetarg na przebudowê ulic:
Mieszka I, Boles³awa Krzywoustego, Anny Jagiellonki. Ks. Czcibora, ks. Warcis³awa, ks. Bogus³awa,
£okietka, ks. Racibora wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
£¹czna d³ugoœæ wszystkich ulic
wynosi 1931 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betono-

wej POLBRUK. Termin wykonania robót okreœlono na 140 dni od
dnia podpisania umowy (4,5 miesi¹ca), Kryterium przy wyborze
wykonawcy ustalono na 100 proc.
ceny. Prace ruszaj¹ w kwietniu. W
nastêpnej kolejnoœci bêd¹ realizowane zadania w £obrzanach, Dalnie, Parku Miejskim, ulicy Orzeszkowej.
(mm)

WÊGORZYNO
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Burmistrz Karpowicz w ogniu krytyki

Dyrektor zawieszona i odwieszona
(WÊGORZYNO) Po naszym
wtorkowym artykule o zawieszeniu dyrektor szko³y podstawowej
w Runowie Pomorskim, Marii Jêdrzejczak, zawrza³o w lokalnej
spo³ecznoœci. Burmistrz Gra¿yna
Karpowicz po ostrej krytyce jej
decyzji ju¿ w czwartek na sesji
oznajmi³a, ¿e zmieni³a j¹ i odwiesza dyrektor Jêdrzejczak. Jednak
z tego co wiemy, do wczoraj taka
decyzja na piœmie nie dotar³a do
szko³y.
Tygodnik na sesji zapyta³ o podstawê prawn¹ zawieszenia dyrektor
Jêdrzejczak. Burmistrz Karpowicz
powiedzia³a, ¿e zrobi³a to na podstawie art. 83 Karty Nauczyciela.
Chodzi o to, ¿e jedna z pracownic
szko³y oskar¿y³a dyrektor szko³y o
bezprawne pos³u¿enie siê jej materia³em w pracy dyplomowej, czyli o
plagiat. Prokuratura w Stargardzie
Szcz. umorzy³a sprawê z powodu
przedawnienia. Art. 83 w pkt. 1
mówi, ¿e dyrektor szko³y mo¿e zostaæ zawieszony w obowi¹zkach,
je¿eli wszczêto przeciwko niemu
postêpowanie karne lub z³o¿ono
wniosek o wszczêcie postêpowania
dyscyplinarnego. Jednak burmistrz
podjê³a swoj¹ decyzjê nie wtedy,
gdy toczy³o siê postêpowanie, ale po
jego zakoñczeniu, gdy znane by³o
postanowienie prokuratury, ¿e sprawa uleg³a przedawnieniu. Przedaw-

nienie oznacza, ¿e nie zapad³o rozstrzygniêcie (takie móg³by wydaæ
s¹d) w sprawie prawdziwoœci zarzutu pod adresem dyrektor. S¹d móg³by orzec, ¿e jest winna, jak i stwierdziæ, ¿e jest niewinna w tej sprawie.
Znaj¹c to rozstrzygniêcie burmistrz Karpowicz decyzjê o zawieszeniu podjê³a, motywuj¹c j¹ z³o¿onym przez siebie wnioskiem o postêpowanie przed komisj¹ dyscyplinarn¹ kuratorium oœwiaty oraz odwo³aniem skar¿¹cej od decyzji prokuratury.
Informacja o zawieszeniu dyrektor wywo³a³a spore zamieszanie.
Ju¿ we wtorek na budynku szko³y
pojawi³ siê transparent z napisem
wyra¿aj¹cym protest przeciwko tej
decyzji. Na czwartkowej sesji pojawi³y siê trzy petycje w obronie dyrektor. Przyszli nauczyciele.
- Czujê siê w obowi¹zku poinformowaæ, co zasz³o w szkole w
Runowie Pomorskim. - rozpoczê³a
ten temat na sesji radna Jadwiga
Kamiñska. - W czerwcu ubieg³ego
roku pani burmistrz oznajmi³a radzie miejskiej, ¿e rozpoczê³a procedurê odwo³ania dyrektor szko³y ze
stanowiska i z tego powodu wyst¹pi³a do kuratora oœwiaty o opiniê.
Kurator, po dokonaniu wizytacji
szko³y odmówi³ zgody na odwo³anie. PóŸniej pani burmistrz zwróci³a siê do RIO o ukaranie pani dyrektor za naruszenie dyscypliny bud¿e-

towej. RIO odmówi³o ukarania, bowiem wydatki
by³y uzasadnione, a s³u¿by
finansowe podlegaj¹ burmistrzowi, a nie dyrektorowi szko³y. A wiêc i tym
razem dzia³anie pani Karpowicz by³o nieuzasadnione. Mówi¹c wprost to czysty mobbing. Prokurator
umorzy³ sprawê, ale ta pani
wyst¹pi³a do komisji dyscyplinarnej o ukaranie za
sprawê, której nie ma i zawiesi³a pani¹ dyrektor.
Uwa¿am to za skandal.
Pani Karpowicz niszczy
szko³ê i niszczy ludzi.
Przyk³adów jest wiele. Podobna sprawa by³a z panem Emilem Szczêsnym,
teraz z Monik¹ KuŸmiñsk¹
i Halin¹ Kwiatkowsk¹.
Pani burmistrz napisa³a o Józef Drozdowski i Andrzej Marcinów
prawdomównoœci, wiêc co
do prawdomównoœci i rzeczowoœci wystarczy przeczytaæ Podpisa³o siê pod ni¹ ponad 99
protokó³ z Komisji Rewizyjnej i tam mieszkañców Sielska i Mielna.
czarno na bia³ym widaæ jakie kom- Trzeci¹ wystosowa³o 9 radnych z
petencje pani ma. Takie postêpowa- klubu „Gmina dla Mieszkañców”.
nie oœmiesza moj¹ gminê. - powie- W wydanym oœwiadczeniu napisali,
¿e „Argumenty, i¿ wobec pani M.
dzia³a radna.
G³os zabra³ - w imieniu nauczy- Jêdrzejczak toczone jest postêpocieli runowskiej szko³y - Józef wanie s¹ naszym zdaniem niewystarczaj¹ce: Prokurator umorzy³
Drozdowski.
- Myœla³em, ¿e serial - jak nisz- postêpowanie wobec M. Jêdrzejczyæ dobrego cz³owieka zakoñczy³ czak, Regionalna Izba Obrachunkosiê. Pani burmistrz mia³a lekcjê, w wa równie¿ umorzy³a postêpowanie
przesz³oœci, gdy wszelkie próby wszczête przez Burmistrz Wêgoodwo³ania pana Szczêsnego by³y rzyna, a ocena Kuratora Oœwiaty
nieskuteczne. Mia³em nadziejê, ¿e dotycz¹ca pracy dyr. Jêdrzejczak
pani burmistrz wyci¹gnie wnioski z jest pozytywna”. Warto w tym miejtamtego faktu sprzed dziewiêciu lat, scu wspomnieæ, ¿e szko³a podstaale niestety. Mam nadziejê, ¿e mo¿- wowa w Runowie Pom. pod nadzona drog¹ pokojow¹ dojœæ do porozu- rem tej dyrektor osi¹gnê³a jeden z
mienia. Ta sytuacja podwa¿a zaufa- najlepszych wyników w powiecie
nie mieszkañców i wyborców do ³obeskim i wy¿szy od œredniej wojepani burmistrz, jako organu w³adzy wódzkiej.
Burmistrz Karpowicz odposamorz¹dowej. Apeluje do pani burmistrz o zdrowy rozs¹dek i dobr¹ wiadaj¹c na te g³osy powiedzia³a,
wolê i cofniêcie tej szkodliwej i ¿e podjê³a decyzjê o wycofaniu
b³êdnej decyzji dla dobra szko³y i swojej decyzji po rozmowach z
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. - po- dyrektorami szkó³ i nauczycielami. Jednak jak dowiedzieliœmy siê
wiedzia³.
Petycjê odczyta³ Andrzej Marci- przed zamkniêciem gazety do drunów z Sielska, w imieniu rodziców ku, taka decyzja na piœmie do
KAR
dzieci chodz¹cych do tej szko³y. szko³y nie wp³ynê³a.
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Najlepsi z najlepszych
(£OBEZ). Po raz pierwszy organizowana Gala Sportu Powiatu £obeskiego „Najlepszy sportowiec 2007
roku” zaskoczy³a wszystkich. Z jednej strony organizatorów, którzy nie
spodziewali siê pe³nych trybun w hali
sportowej, z drugiej kibiców i sympatyków sportu, którzy zobaczyli imprezê na wysokim poziomie. Przygotowany program artystyczny kaza³ z
zapartym tchem œledziæ poczynania
wychowanek Agnieszki Wrêgi i Oleny Turkiny.
Pierwsza Gala Sportu sprowadzi³a
na trybuny ³obeskiej hali sportowej
wielu widzów, którzy z zapartym tchem
œledzili zarówno wyniki wyborów najlepszego sportowca roku oraz najlepszego sportowca wytypowanego przez
czytelników. Z niedowierzaniem wrêcz
œledzono wystêpy m³odziutkich, bo
nawet siedmioletnich dziewcz¹t, trenuj¹cych gimnastykê artystyczn¹. Ich pokaz wielce urozmaici³ Galê, nadaj¹c jej
tym samym niepowtarzalny wymiar.
Dziewczêta mimo m³odego wieku maj¹
ju¿ na swoim koncie wiele osi¹gniêæ na
polu sportowym.
Kluby, stowarzyszenia sportowe,
jednostki samorz¹dowe oraz uczniowskie kluby sportowe nominowa³y dziesiêciu kandydatów do miana „Najlepszego sportowca powiatu ³obeskiego”.

Bezkonkurencyjn¹ okaza³a siê Elwira
Stawska. Lista jej osi¹gniêæ jest niezwykle d³uga. Tylko te najwa¿niejsze z
roku ubieg³ego obejmuj¹: III miejsce
kat. open „Maraton imienia Olka Czapnika” Œwinoujœcie, dystans 260 km z 16
kwietnia, I miejsce kat. K-3 „Maraton
Rowerowy Zbyszka z Bogdañca, dystans 175 km z 27. kwietnia; III miejsce
kat. open „III £obeski Maraton Rowerowy” dystans 200 km z 2 czerwca; II
miejsce kat. open „Supermaraton Rowerowy Gryfland” dystans 150 km z 16
czerwca; I miejsce kat. K-3 „Supermaraton Rowerowy Gryfland” dystans 150
km z 16 czerwca; I miejsce kat. open „II
Choszczeñski Maraton Rowerowy Pêtla Drawska” dystans 301 km z 11 sierpnia; I miejsce kat. open „VI Gorzowski

Maraton Rowerowy” dystans 314 km z
25 sierpnia; I miejsce kat K-3 „II Ko³obrzeski Maraton Rowerowy” dystans
155 km z 29 wrzeœnia oraz I miejsce kat.
open „Mistrzostwa Powiatu £obeskiego MTB” dystans 35 km z 1 lipca.
Elwira Stawska jest pierwsz¹ zawodniczk¹ Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w swojej kategorii wiekowej w sezonie 2007,
czwart¹ zawodniczk¹ w kategorii open
Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w sezonie 2007 oraz
cz³onkiem komitetu organizacyjnego
Szosowych Maratonów Rowerowych.
Zwyciê¿czyni z niedowierzaniem i nieukrywanym zaskoczeniem przyjê³a
wiadomoœæ o zwyciêstwie.
- Rower by³ dla mnie zawsze najwa¿niejszy. Wychowa³am siê na wsi,
tak¿e by³ to podstawowy œrodek lokomocji. I dalej tak ju¿ zosta³o. Lubiê
ruch, nie lubiê zastania. Jest to œwietny sposób na odreagowanie stresu,
codziennych frustracji. Jednoczeœnie
rower daje poczucie wolnoœci. Zdecydowanie bardziej lubiê rowery szosowe, chocia¿ mam te¿ rower MTB, którym wyprawiam siê do lasu, aczkolwiek kolarstwo szosowe jest moj¹
pasj¹. Najtrudniejsz¹ moj¹ tras¹ by³
ostatni maraton, który jecha³am w
Ko³obrzegu. To by³o zakoñczenie sezonu. Wia³ niesamowity wiatr, ca³y
dystans pada³o. By³o bardzo zimno.
Przejecha³am 157 km, mia³am przejechaæ 265 km. Nie uda³o mi siê. By³o
to dla mnie po prostu zbyt ekstremalne. Zaplanowa³am, ¿e przejadê 250
km. To ju¿ by³o ponad moje si³y. W
tym roku lato by³o takie, jak by³o. Nie
oszczêdza³o nas na ¿adnych zawodach. Pada³ deszcz, wia³ wiatr. Czasami by³o tak, ¿e wyje¿d¿aliœmy na trasê
z deszczem i z tym deszczem koñczyliœmy. Jest to sukces nie tylko mój.
Jest to sukces ca³ego zespo³u, moich
przyjació³, którzy wspierali mnie na
trasie. Odnoœnie dzisiejszej nagrody,
jestem niezmiernie wzruszona. Nie
spodziewa³am siê, chocia¿ wiedzia³am, ¿e moi przyjaciele liczyli po cichu, ¿e tak bêdzie. Nikt nic nie powiedzia³, tote¿ zaskoczona jestem nie-

zmiernie, ale i szczêœliwa – powiedzia³a Elwira Stawska.
Miejsce drugie w kategorii g³ównej
„Najlepszy sportowiec w powiecie”
zaj¹³ Marcin Grynkiewicz. Marcin by³
uczniem ³obeskiego gimnazjum, cz³onkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promyk”. Od marca 2007 reprezentuje barwy LKS „Pomorze” w Stargardzie. Jego najwa¿niejsze osi¹gniêcia
sportowe w roku ubieg³ym to: VII miejsce w biegu na 400 metrów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w
Lekkiej Atletyce, Szczecin 27-29 lipiec;
XIV miejsce w biegu prze³ajowym na
3000 metrów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych w Stalowej Woli 31 marca oraz I
miejsce w biegu na 400 m (czas 49,23 s).
Poza tym zaj¹³ III miejsce w biegu
prze³ajowym w Poznaniu 17. marca i III
miejsce w biegu na 1500 m, (czas 4.04
min.) w Poznaniu 9. czerwca podczas
Mistrzostw Wojewódzkich w Lekkiej
Atletyce. Natomiast podczas Mistrzostw Województwa w Lekkiej Atletyce Marcin zaj¹³ I miejsce w biegu na
800 metrów (czas 1,59 min.) w Stargardzie 12. maja oraz I miejsce w biegu
prze³ajowym w Tychowie 3. marca.
Marcin reprezentowa³ gminê £obez
w Letnich i Zimowych Igrzyskach Gmin
i Powiatów woj. zachodniopomorskiego
Ludowych Zespo³ów Sportowych, gdzie
wywalczy³ 3 z³ote i 1 srebrny medal.
Osobiœcie nie móg³ odebraæ nagrody,
tote¿ zosta³a ona wrêczona jego mamie.
Na trzecim miejscu uplasowa³ siê

Micha³ Serweta z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Najwa¿niejsze
osi¹gniêcia Micha³a w roku 2007 to:
zajêcie I miejsca w biegu na 400 m na
Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów M³odszych
w Lekkiej Atletyce w Stargardzie 12
maja; III miejsce w biegu na 300 metrów
na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Lekkiej Atletyce w Bia³ogardzie 7 czerwca;
V miejsce na Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych w Policach 24 paŸdziernika; V miejsce na Mistrzostwach Województwa w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w Stargardzie oraz V miejsce na Wojewódzkiej Gimnazjadzie w
Pi³ce Siatkowej Ch³opców.
W kategorii „Najpopularniejszy
sportowiec powiatu ³obeskiego w 2007
wed³ug Czytelników Pism Lokalnych”
1862 punktów i I miejsce zaj¹³ Marcin
Grynkiewicz (lekkoatletyka £obez).
Drugie miejsce Czytelnicy przyznali
Marcinowi Horbaczowi, który zdoby³
1537 punktów (lekkoatletyka £obez),
1041 punktów i trzecie miejsce przypad³o Dawidowi Bidnemu (lekkoatletyka
Wêgorzyno). Nagrody zwyciêzcom i
nominowanym wrêcza³a Monika KuŸmiñska, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
W kategorii sportowiec – uczeñ
szko³y podstawowej nagrody otrzymali
wszyscy nominowani:
Sonia S³awiñska z SP w Resku,
Krzysztof Leszkiewicz z SP w £abuniu
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w powiecie
Wielkim, Wojciech Leszczyñski z SP w
£osoœnicy, Maria Kusiewicz z SP w
Starogardzie, Justyna Plewa z SP w
Runowie Pomorskim, Agnieszka Sirta
z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, Gabriela Pulkowska z SP w
Siedlcach, Bart³omiej Sygnowski – absolwent SP1 w £obzie, Aleksandra
Romej z SP2 w £obzie, Piotr Gajdzica
z SP w Be³cznej oraz Grzegorz Skorupski z SP w Dorej.
Statuetki wrêczy³ Arkadiusz Czerwiñski, burmistrz Reska.
Równie¿ w kategorii sportowiec –
uczeñ gimnazjum nagrodzono wszyst-

wi (siatkarzowi) i Piotrowi Ulanowi (siatkarzowi) z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, Magdalenie Kowal
(siatkarce), absolwentce Zespo³u Szkó³ w
Resku, Marcinowi Wierzbickiemu (lekkoatlecie) oraz Magdalenie Piñskiej (siatkarce) z Zespo³u Szkó³ w Resku.
W kategorii „Sportowiec z gier zespo³owych” Barbara Wilczek, burmistrz gminy Dobra wrêczy³a nagrody:
Krzysztofowi GwoŸdziowi - pi³karzowi
Sparty Wêgorzyno, Jaros³awowi Jaszczukowi z Sarmaty Dobra, Justynie Tichanów z Reska, £ukaszowi Grygielowi – pi³karzowi Mewy Resko, Kamilo-

kich nominowanych. Najlepszymi
sportowcami w poszczególnych szko³ach zostali: Wojciech GuŸniczak i
Mateusz Dzierbicki - reprezentanci
Gimnazjum w Dobrej, Micha³ Serweta
- absolwent Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, Emila Piotrowicz i
Monika Budzyñska– z Zespo³u Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym, Dawid
Bidny, Jakub Plesiak, Beata Jurczenko
- reprezentanci Gimnazjum w Wêgorzynie, Aneta Gromek z Gimnazjum w
Resku oraz Piotr NiedŸwiedzki - absolwent Gimnazjum w Resku. Nagrody
wrêczy³ Józef Wypijewski, wójt gminy
Radowo Ma³e.
W kategorii sportowiec – uczeñ
szko³y ponadgimnzjalnej nominowano
szeœciu sportowców i, podobnie jak w
poprzednich szkolnych kategoriach,
wszyscy otrzymali nagrody. Antoni Gutkowski, starosta powiatu ³obeskiego,
wrêczy³ statuetki: Magdalenie Koralewskiej (lekkoatletka), Tomaszowi Wadyso-

wi Kacprzakowi – pi³karzowi Œwiatowida £obez, Patrycji Komosa – koszykarce UKS Radowo Ma³e, Paw³owi
Wojnarowskiemu – pi³karzowi Radovia Radowo Ma³e, Katarzynie G³uchowskiej – siatkarce Olimpu £obez,
Andrzejowi Mioduszewskiemu - pi³karz oldboj Sarmata Dobra, Tadeuszowi Sikorze – pi³karz oldboj Œwiatowid
£obez oraz Les³awowi Minko – pi³karzowi oldboj Mewa Resko.
W kategorii najlepszy animator
sportu i rekreacji nominowano siedmiu
kandydatów. Wszystkim nagrody wrêczy³ Ryszard Sola burmistrz £obza.
Statuetki otrzymali: Jan Michalczyszyn, Stanis³aw Przybylak, Arkadiusz
Siwiñski, Kazimierz Pawelec, Józef
Lewandowski, Damian Padziñski oraz
Andrzej Stasiak.
Wœród zaproszonych goœci, honorowe miejsca zajêli: Janusz Brzozowski
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m.in. olimpijczyk z Montrealu (1976 r.)
i Moskwy (1980 r.), medalista imprez
sportowych – igrzyska olimpijskie (br¹zowy medal – Montreal) Mistrzostwa
Œwiata (br¹zowy medal – Dortmund
1982), urodzony i nadal mieszkaj¹cy w
Szczecinie. Wojciech Matusiak, to nastêpny honorowy goœæ – reprezentant
kolarstwa – szosa+tor, urodzony w Sierakowie, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Meksyku 1868, dru¿ynowy
wyœcig torowy – 4 000 m, 6.krotny

Jego lista zwyciêstw jest d³uga i w
szczególnoœci ³obezianom znana. Wystarczy jedynie nadmieniæ, ¿e w 1991
roku w Anglii w Windsor za zwyciêstwo
w presti¿owych zawodach w powo¿eniu zaj¹³ 1 miejsce i zosta³ udekorowany przez królow¹ Anglii El¿bietê II.
Zbigniew Brzoskowski obecnie mieszka w Gryficach. Wœród goœci znalaz³ siê
równie¿ pi³karz Henryk Wawrowski,
wychowanek Arkonii
Szczecin,
27.krotny reprezentant Polski i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Montrealu,
gdzie w 1976 roku zdoby³ srebrny medal. Mieszka w Szczecinie, jest trenerem Arkonii Szczecin i wiceprezesem
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
Wœród panów miejsce szczególne
zajê³a Agnieszka Wieliczko, obecnie
Wrêga, wielokrotna reprezentantka Polski, br¹zowa medalistka Mistrzostw Europy w Atenach w 1980 roku. Uczestniczka Mistrzostw Œwiata w Sarajewie w 1989
r. Cz³onkini kadry na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 1992 r. Dwukrotna
Mistrzyni Polski oraz wielokrotna srebrna i br¹zowa medalistka Mistrzostw Polski. Obecnie jest trenerk¹ gimnastyczek w
UKS B³êkitna Szczecin.

uczestnik Mistrzostw Œwiata, triumfator Tour de Pologne 1969 oraz cz³onek
zwyciêskiej dru¿yny Wyœcigu Pokoju w
1970 r, poza tym 5.krotny Mistrz Polski. Obecnie mieszka w Dziwnowie.
Nastêpnym goœciem by³ Zbigniew
Brzoskowski, który reprezentowa³ konkurencjê powo¿enie zaprzêgami parokonnymi. Ten piêciokrotny medalista
Mistrzostw Œwiata w powo¿eniu zaprzêgami, urodzi³ siê w £obzie i zawsze
reprezentowa³ klub LKJ Hubal £obez.

Liczba sportowców, jaka bra³a
udzia³ w pierwszej gali sportu w £obzie
pokazuje, ¿e chêtnych do uprawiania
ró¿nych dyscyplin sportu nie brakuje.
Mistrzowie, którzy zasiedli na miejscach honorowych, s¹ œwiadectwem, ¿e
przy wytrwa³oœci i wielkim samozaparciu mo¿na siêgn¹æ po najwy¿sze laury
i stan¹æ na najwy¿szym podium. Dlatego nagrodzono nie tylko tych, którzy
uprawiaj¹ sport, ale i tych, którzy to
u³atwiaj¹.
(mm)
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Jak mamy umieraæ, to wszyscy razem
Lidia Jankowska i El¿bieta
Stecko to siostry, które swoje najpiêkniejsze lata m³odoœci spêdzi³y
w niewolniczych warunkach na Syberii. Po powrocie do Polski na tzw.
„ziemie odzyskane”, przez pierwszy miesi¹c nie mia³y gdzie spaæ,
maj¹c w alternatywie albo pracê w
PGR w Œwiêtoborcu albo poszukiwanie mieszkania w £obzie na
w³asn¹ rêkê. Rodzina sióstr wybra³a to drugie. Dom, który zajêli
po powrocie z Syberii, by³ bez mebli, a nawet bez okien i drzwi. Wydawa³ im siê bardzo przestronny,
wiêc do zamieszkania w nim poprosili jeszcze jedn¹ rodzinê.
Siostry urodzi³y siê w Szpakowcach, gmina Nowa Mysz, powiat
Baranowicze. Ich ojciec, Antoni Sidorenia, z zawodu by³ stolarzem.
Mieli w³asny dom, stodo³ê, oborê,
chlew i inne zabudowania gospodarcze. Pola ornego - 8 ha, 1 hektar lasu,
³¹kê, sad i 50 uli. Ich ojciec przez 15
lat by³ so³tysem. Przed wybuchem
wojny starsza Lidia uczy³a siê w Baranowiczach jako krawcowa. Tam,
wynajmowa³a stancjê, tam te¿ mia³a
praktyki. M³odsza El¿bieta w³aœnie
skoñczy³a siódm¹ klasê. Przed ni¹
by³o gimnazjum.
- O tym, ¿e zbli¿a siê wojna
wiedzieliœmy wszyscy. Zapewniano nas, ¿e Polska jest dobrze do
niej przygotowana – wspomina
Lidia, która wówczas mia³a 17 lat.
- Jak nadlecia³y niemieckie samoloty, to siostra by³a w Baranowiczach. Widzieliœmy jak bombarduj¹ miasto. Tato dowiedzia³
siê, ¿e przy przejeŸdzie kolejowym le¿¹ dwa zabite konie i jakaœ
m³oda dziewczyna. Jak sta³, tak
pobieg³ do miasta, bo tam Lidia by³a
– dodaje El¿bieta.
Starsza siostra doskonale pamiêta ten dzieñ.
- Us³yszeliœmy samoloty. Wysz³am przera¿ona i patrzy³am jak
nadlatuj¹. Wtedy krawiec Brodalski, u którego mia³am praktyki, powiedzia³: „Nasi id¹.” Spyta³am „jak
to nasi?”, a on: „No tak, czekaliœmy
na nich”. Wtedy stamt¹d uciek³am i
pobieg³am do ¯ydówki, u której
wynajmowa³am
mieszkanie.
Wszystko jej opowiedzia³am. By³am bardzo zdziwiona. Przed wojn¹
wszyscy ¿yliœmy w zgodzie – Polacy, Bia³orusini. ¯ydzi, Niemcy –
by³y ma³¿eñstwa mieszane. Powiedzia³am, ¿e jak ktoœ przyjdzie mnie
szukaæ, to ja bêdê u rodziny w s¹siedniej wsi, bo nie mia³am w tym
dniu ju¿ poci¹gu do domu. Tam znalaz³ mnie tato – wspomina.
17 wrzeœnia wkroczy³a Armia
Radziecka.

- Ale co to by³o za wojsko... Ci
ch³opcy byle jak ubrani przyszli i
powiedzieli: „Babuszka, daj pokuszat”. Oni dwa tygodnie nic nie jedli! Jak mogliœmy im nie daæ? Byli
g³odni i zmêczeni. PóŸniej zaczê³a
siê rusyfikacja. Ja skoñczy³am
siódm¹ klasê, ale cofnêli mnie do
szóstej - ju¿ rosyjskiej. 4 paŸdziernika 1939 r. NKWD aresztowa³o
tatusia. Przyszli i kazali zaprzêgaæ
konia. Powiedzieli, ¿e chc¹ zrobiæ w
gminie badania. Tatusia zamknêli i
ju¿ nie wróci³ do domu. Z wiêzienia
w Baranowiczach przewieŸli go do
do Po³ucka, Kozielska i Katynia i
tam przeprowadzali badania. Tatuœ
mia³ rêce spracowane, to go ocali³o
przed rozstrzelaniem. Dosta³ najl¿ejszy wymiar kary - 25 lat ciê¿kich
robót. PóŸniej opowiada³, ¿e jak noc

El¿bieta Stecko
przychodzi³a, to by³y straszne te
badania. Te samochody po prostu
wywozi³y tych wiêŸniów. Wtedy
tatuœ zap³aka³, a jeden z Rosjan powiedzia³: „Dieduszka. Ty nie p³acz,
bo oni urze nie wiernutsa” (Dziadku
nie p³acz, bo oni ju¿ nie wróc¹).
Nied³ugo potem tatusia wywieŸli do
obozu Dolinka ko³o Karagandy. Od
lutego 1942 roku by³ na budowie
wojennego zawodu (fabryka broni i
amunicji) w Kujbyszewie. Tam siê
dowiedzia³, ¿e z Kresów wywo¿¹
Polaków. Tatuœ nie spodziewa³ siê,
¿e nas wywioz¹.
Podczas jednej z akademii moja
najm³odsza siostra wyst¹pi³a w
czerwonym krawacie. Jak to zobaczy³am, to wsta³am i zerwa³am jej
ten krawat. Powiedzia³am, ¿e wstydu nie ma. Wtedy opad³a kurtyna.
Po chwili, gdy siê podnios³a moja
siostra by³a ju¿ bez krawata. Na sali
by³o pe³no ¿o³nierzy rosyjskich.
Wszyscy szeptali, ¿e ju¿ po mnie.
Wiedzia³am co za to grozi, wiêc póŸniej, gdy by³y tañce zatañczy³am

jeszcze oberka. Tak na koniec. Ale
wtedy nic mi nie zrobili. W pierwszej
turze, 10 lutego, wywieŸli naszego
s¹siada, który by³ gajowym oraz rodziny osadników, leœniczych, gajowych itp. Z naszej wsi wywieŸli naszego kolegê Aleksandra Romanko
wraz z rodzicami. Nam mamusia ju¿
naszykowa³a pakuneczki. Wiedzia³a, ¿e skoro jego wywieŸli, to i nas
wywioz¹. Wtedy wywozili rodziny
aresztowanych: so³tysów, policjantów, urzêdników, wojskowych –
wspomina pani El¿bieta.
Po wkroczeniu wojska radzieckiego, jak potwierdzaj¹ obie panie,
czêœæ ludzi cieszy³a siê, czêœæ ba³a
siê. Niektórzy zaczêli z nimi wspó³pracê, dziêki temu bardzo szybko
Rosjanie orientowali siê, kto by³
dzia³aczem patriotycznym, kto mia³

Lidia Jankowska
rodziny wojskowych. Ci najniebezpieczniejsi dla Rosjan – czyli patrioci, naukowcy, gajowi itp. - zostali
wywiezieni w pierwszej turze. W
drugiej wywozili ju¿ rodziny pierwszych deportowanych i pozosta³ych
Polaków mieszkaj¹cych na Kresach. W tej turze znalaz³a siê te¿
rodzina sióstr.
- Pamiêtn¹ dat¹ dla mnie jest 13
kwietnia 1940 r., kiedy NKWD wesz³o do domu, zrobili rewizjê i dali
30 minut na przygotowanie do wyjazdu. Mo¿na by³o zabraæ rzeczy
osobiste. Na furmankê wsadzili mamusiê, siostrê Lidiê, która mia³a
wówczas 17 lat, mnie – 15 lat, Marysiê - 12 lat i Antoninê – 9 lat oraz
ciociê Nadziejê Sidoleniê, siostrê
tatusia, która z Ciuchniewicz przysz³a z nami siê po¿egnaæ. - mówi
pani El¿bieta. Chrzestny w ostatniej
chwili podarowa³ wywo¿onej rodzinie 50-kilogramow¹ bañkê miodu.
Ten dar okaza³ siê b³ogos³awieñstwem – kontynuuje opowieœæ pani
El¿bieta.

- Myœla³am, ¿e nas potopi¹. W
1940 roku by³a bardzo œnie¿na
zima. A ¿e to by³ ju¿ kwiecieñ, la³ tak
straszny deszcz, ¿e zaczê³a siê powódŸ. Œnieg topnia³, a my na tej
furmance... WieŸli nas do Baranowicz. Tam za³adowali do zimnych,
bydlêcych wagonów. Pytaliœmy siê
gdzie jedziemy, to powiedzieli nam,
¿e do ludojadów. Okoliczni mieszkañcy k³adli siê na torach, ¿eby poci¹g nie móg³ ruszyæ. To nic nie
pomog³o – opisuje pani Lidia.
- W wagonie by³o nas 24 osoby.
Z Baranowicz jechaliœmy przez
Miñsk – Smoleñsk – Riazañ – Kazañ
– Penza – Ufa – Czelabiñsk – Pietuchowo. Sprawy fizjologiczne odbywa³y siê przez otwór zrobiony w
wagonie. Pierwszy raz wypuœcili
nas w czyste pole w parê minut za
Uralem. Nasz transport sk³ada³ siê
z 80 wagonów. Przy ka¿dym wagonie sta³o dwóch uzbrojonych ¿o³nierzy z automatami. Po kipiatok
(gotowan¹ wodê) i zupê wypuszczano po dwie osoby pod konwojem. Jechaliœmy 9 dni i nocy do
stacji docelowej Pietuchowo. Jak
wysiadaliœmy z wagonu, to moja
mama posz³a jeszcze po ten miód.
On jecha³ w oddzielnym wagonie.
Myœleliœmy „¿e zagin¹³”, podobnie jak niektóre rzeczy innych ludzi. Ale nasz miód by³. Tam podszed³ do nas jeden Rosjanin. Powiedzia³, ¿e zabierze nas do dobrego ko³chozu. Na stacji czeka³y ju¿
na nas ciê¿arówki. Za³adowali nas
trzy rodziny tj. 13 osób i wieŸli 120
km do ko³chozu, sie³o (wieœ) Pietrówka, Presnowskij Rejon, Pó³nocny Kazachstan. Wy³adowali w
klubie, a rano rozwozili po kwaterach. Mieliœmy szczêœcie, bo trafiliœmy do ko³chozu, gdzie mieszkali
Ukraiñcy. Ukrainka, która nas
przygarnê³a, poczêstowa³a nas
barszczem i ziemniakami. To by³o
bardzo mi³e z jej strony – byliœmy
g³odni. W podziêkowaniu poszliœmy wyplewiæ jej ogród. Ten miód
nas tam ratowa³. Przyjechaliœmy do
tej Pietrówki, to tam ludzie kaszleli
i chorowali. Mama chcia³a im daæ
trochê miodu, ¿eby wziêli. A oni
bali siê, myœleli, ¿e to trucizna
jakaœ. Myœleli, ¿e Polacy mog¹ ich
otruæ. Nam mówili,¿e jedziemy do
kanibali i im te¿, ¿e kanibale przyjad¹. I oni dlatego siê nas bali.
Mama próbowa³a przy nich miodu
i mówi³a „Patrz. Jem to” i oni wtedy
te¿ próbowali. A potem to z ca³ej
okolicy przyje¿d¿ali, ¿eby im trochê daæ, a za to dawali chleba –
opowiada pani El¿bieta. (...)
Magdalena Mucha
Dalszy ci¹g wspomnieñ w nastêpnym numerze.

tygodnik ³obeski 4.03.2008 r.
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Nauka bez granic
(BE£CZNA). Centrum
Kszta³cenia na Odleg³oœæ
w Be³cznej otwarte jest nie
tylko dla mieszkañców wsi
i okolic, jak mog³aby
sugerowaæ nazwa. Ju¿
teraz na kursy w Centrum
zapisani s¹ mieszkañcy
Warszawy, Recza czy £obza.
By staæ siê jednym
z uczestników kursu
wystarczy mieæ dostêp
do Internetu oraz
zarejestrowaæ siê na
platformie e-learningowej.

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

By uczyæ siê nie wychodz¹c z
domu, wystarczy tylko skontaktowaæ siê z Centrum osobiœcie, zadzwoniæ, b¹dŸ zarejestrowaæ siê w
Biurze Fundacji Œwiêta Radoœci
(Urz¹d Miejski w £obzie, budynek
w podwórku). Nale¿y tylko podaæ
imiê nazwisko oraz e-mail, b¹dŸ
numer telefonu komórkowego. W
Centrum, dziêki kursom zakoñczonym testami i certyfikatami
mo¿na przygotowaæ siê do matury,
zdobyæ nowe kwalifikacje zawodowe, umiejêtnoœci interpersonalne lub nauczyæ siê jêzyka angielskiego. Kursy s¹ bezp³atne i odbywaj¹ siê metod¹ on line, co oznacza, ¿e ka¿dy, nie wychodz¹c z
domu, mo¿e kszta³ciæ siê w wybranym przez siebie kierunku. Egzamin odbywa siê równie¿ metod¹
on-line, ale ju¿ w Centrum. Po za-

koñczeniu nauki otrzymuje siê certyfikat.
Dla m³odzie¿y gimnazjalnej
przeznaczone s¹ kursy jêzykowe i
przedmiotowe. Dla doros³ych natomiast Centrum oferuje zestaw
kursów z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mo¿na te¿ zdobyæ kwalifikacje opiekunki dzieciêcej. Okazjê maj¹ te¿ u¿ytkownicy komputerów i Internetu, którzy
maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z
zestawu kursów pog³êbiaj¹cych
znajomoœæ programów i umiejêtnoœci korzystania z nowoczesnych
technik komputerowych. W tej
chwili dostêpne s¹ 23 kursy z perspektyw¹ poszerzenia oferty w
kwietniu.
Tylko w ci¹gu pierwszego miesi¹ca funkcjonowania Centrum na
kursy zapisa³o siê 75 osób, w tym
m³odzie¿ i doroœli z Be³cznej,
£obza, Recza i Warszawy.
Mimo ¿e Centrum nastawione
jest wy³¹cznie na prowadzenie kursów, wœród odwiedzaj¹cych nie zabrak³o dzieci, które potraktowa³y
je jako kawiarenkê internetow¹.
Tylko w tym czasie zarejestrowano
500 odwiedzin najm³odszych.
Wprawdzie dzieci bardzo chêtnie
korzystaj¹ z zasobów Internetu, ale
byæ mo¿e w³aœnie ich obecnoœæ
sprawia pewne zak³opotanie wœród
starszych.
Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ w Be³cznie, gm. £obez (w
budynku Publicznej Szko³y Podstawowej) czynne jest codziennie
w godzinach 14:00 – 18:00, tel. 0
91 397 81 05 3.
(mm)
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Weso³o wœród ksi¹¿ek
(£OBEZ). Dzieci
odwiedzaj¹ce Bibliotekê
Miejsk¹ podczas ferii
nie nudzi³y siê. Panie
przygotowa³y dla nich
wiele zabaw i konkursów.
Oczywiœcie, jak na
bibliotekê przysta³o,
wszystko mia³o zwi¹zek
z ksi¹¿k¹.
Przez dwa tygodnie dzieci w
wieku od szeœciu do dwunastu lat
zapoznawa³y siê z takimi ksi¹¿kami jak: „Psi ¿ywot” A, Munkowej,
„Pompon w rodzinie Fisiów” J.
Olecha, „Nowe przygody Miko³ajka” R. Goœcinnego, J. Sempé, „Julek i Julka” A. Schmidta.
Aby zainteresowaæ milusiñskich ksi¹¿kami, panie z biblioteki
czyta³y najm³odszym wybrane
fragmenty, a nastêpnie przeprowadzi³y z nimi ró¿norodne zabawy, a
tak¿e rozmowy na temat œwie¿o
poznanych ksi¹¿ek. Zabawa z
ksi¹¿k¹, to te¿ przedstawianie za
pomoc¹ farb swoich wyobra¿eñ
wyniesionych ze s³uchania i czytania ksi¹¿ek. Milusiñscy swoje
umiejêtnoœci plastyczne zaprezentowali podczas konkursów:
„Psi ¿ywot” - kola¿, „W krainie
Smokolandii” - pastele, „Smok” wydzieranka, „Mój kolega Miko³ajek” - pastele. Podczas lekcji biblio-

tecznych nie zabrak³o zagadek, rebusów, kolorowanek,
gier planszowych i zabaw
plastycznych.
W ostatnim dniu ferii,
podczas uroczystego podsumowania, dwie mamy
Wies³awa Lewandowska i
Alicja Radecka oraz dwie
uczestniczki spotkañ bibliotecznych - Julia Lewandowska oraz Kasia Tokarska czyta³y „Nowe
przygody Miko³ajka” autorstwa René Goœcinnego i
Jeana-Jackuesa Sempé’go.
Spoœród osiemdziesiêciu
historyjek, które okaza³y
siê hitem roku 2005, wybrano kilka.
To wystarczy³o, by przesympatyczni bohaterowie:
Miko³ajek, Rufus, Alcest i
ich koledzy rozœmieszali
swoimi perypetiami kolejne pokolenie milusiñskich.
Mamy, wiedz¹c, ¿e nawet najciekawsza i najbardziej po¿¹dana
lektura traci na wartoœci, jeœli jest
Ÿle czytana, wspaniale przygotowa³y siê do swoich ról. Moduluj¹c g³os
sprawi³y, ¿e czytane przez nie opowieœci by³y na równie wysokim poziomie jak s³uchowiska radiowe.
Dziewczynki natomiast zdystansowa³y siê do czytanych fragmentów
na wzór prezenterów telewizyjnych.
Zarówno jedna jak i druga forma
okaza³y siê bardzo dobre.
(mm)

tygodnik ³obeski 4.03.2008 r.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Wydzier¿awie stanowisko fryzjerskie w £obzie tel. 503 085 31.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920.
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 32 z³ote, 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.

Region
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.
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

ODZYSKAJ VAT!
Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Tel. 505 972 167.
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.
n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie. Tel. po 17. - 0501 845 768.
n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.
n Sprzedam dzia³kê w £obzie 30 ar.
Tel. 664 861 934.
n £obez ul. Bema sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Gryfice
n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

Gryfice
n Sprzedam dzia³kê 30 arów, 3000
mkw. w Gryficach (Zdroje). Tel. 091
384 39 52.
n Poszukuje do wydzier¿awienia
pomieszczenia lub lokalu o pow. 10
lub 15 mkw. na handel odzie¿¹ dzieciêc¹ w Gryficach. Tel 696 399 244

PRACA

£obez
n Zatrudnie kierowce kat. C+E. Tel.
0 608 776 227.

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Zatrudniê kierowcê kategorii C+E
z terenu £obza. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 091 391
43 16, 667 359 903

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.

Region

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

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

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Gryfice

n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

n Sprzedam komin. rura stalowa.
œrednica 350 mm na 9 mb. Tel. 091
384 39 52.

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

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.

MIESZKANIA

£obez
n Szukam mieszkania do wynajêcia
w £obzie. Tel. 505 972 167.
n Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 691 505 526.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka o
pow 82 mkw. Do mieszkania przynale¿y ogród 5 ar. mieszkanie po
generalnym remoncie. Cena 225
tys. do negocjacji. Tel. 608 728 454
lub 601 080 695.

MOTORYZACJA
n Sprzedam Renault Scenic, poj.
1,6 (110 km) 16v benzyna, automatic, przebieg 34000km, srebrny metalik, wa¿ne: przegl¹d, OC, ksi¹¿ka
serwisowa, bardzo zadbany. Abs, 6
pod. pow., klimatronic, 4 el. szyby,
el.lusterka, RO/CD,radio ster. przy
kierow., komp. pok³adowy, tapicerka skórzano - materia³owa czarna,
alufelgi, alarm, immobiliser, nowe
opony letnie i zimowe. Cena 28900
z³ do negocjacji. Tel. 0695 888 970,
0510708718.
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.

INNE

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.

MATRYMONIALNE.

Gryfice
n Pan ze Skandynawii zamieszka³y
w okolicy Gryfic, lat 58, szuka pani
w celu matrymonialnym w wieku od
35 do 50 lat. Tel. 509 785 911.
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Wizyta oficjalnej delegacji Gminy £obez w Kedainiai
(Litwa) i Paikuse (Estonia) w dniach 19-24 lutego 2008 r.
Skład delegacji:
- Burmistrz Łobza – Ryszard Sola,
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie
– Elżbieta Kobiałka,
- Dyrektor Łobeskiego Domu Kultury - Dariusz Ledzion,
- Inspektor ds. promocji - Piotr Blumensztajn.
· 20 lutego 2008 r. przyjazd delegacji do
Kedainiai na Litwie.
Wizytę zapoczątkowało spotkanie z Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Kedainiai Panem Jorune Liutkiene oraz
Dyrektorem Szkoły Muzycznej w Kedaniai Panem Petrasem Labeckasem.
· 21 lutego 2008 r. oficjalne spotkanie z
Merem Rejonu Kedainiai Paniŕ Nijolë Naujokienë oraz jej pracownikami.
Podczas spotkania prowadzono rozmowy
na temat zacieśnienia stosunków pomiędzy
gminami, omówiono udział delegacji i orkiestry
dętej z Litwy podczas Majowych Spotkań Orkiestr Dętych i Big Bandów w Łobzie oraz udział
delegacji i grupy artystycznej z Łobza podczas
„Mostów Przyjaźni” w Kedainiai w sierpniu tego
roku. Zadeklarowano obustronne poparcie wniosków unijnych składanych w latach 2007 – 2013.
Burmistrz Łobza oraz Mer Rejonu Kedainiai
przedstawili priorytety swoich gmin na najbliższe
lata w dziedzinach takich jak: bezrobocie, pozyskiwanie inwestorów, migracja młodych ludzi,

sprawy socjalne, kultura, turystyka, sport, oświata oraz inne dziedziny. Podczas spotkań obecne
były media (telewizja regionalna, prasa)
Poznaliśmy gimnazjum, szkołę muzyczną, szkołę plastyczną oraz ośrodek pomocy społecznej.
Dyrektor ŁDK podpisał porozumienie o
współpracy Łobeskiego Domu Kultury ze szkołą
muzyczną w Kedainiai.
· 22 lutego przyjazd do Paikuse w Estonii.
Wizytę rozpoczęliśmy od poznania gminy.
Naszym przewodnikiem był Burmistrz Paikuse
Kuno Erkman. Poznaliśmy: przedsiębiorstwo
obróbki drewna (największy zakład tego typu
w Estonii), przedsiębiorstwo zajmujące się segregacją i składowaniem odpadów komunalnych (wykorzystane są tam najnowsze technologie), szkołę podstawową (klasy I – IX),
przedszkole, dom pomocy społecznej, muzeum regionalne. Poznaliśmy również gospodarkę leśną gminy Paikuse.
Po południu odbyło się oficjalne spotkanie w urzędzie gminy Paikuse z przewodniczącym rady, burmistrzem, sekretarzem oraz pracownikami urzędu.
Burmistrz Kuno Erkman przedstawił wieloletni plan rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, zrealizowane oraz realizowane projekty inwestycyjne i społeczne z UE, harmonogram pozyskiwania środków zewnętrznych
na lata 2007- 2013 oraz inwestycje do 2035 roku.

Burmistrz Łobza przedstawił priorytety swoich działań w Łobzie na najbliższe lata w dziedzinach takich jak: pozyskiwanie inwestorów, bezrobocie, sprawy socjalne, migracja młodych ludzi, turystyka, kultura, sport oraz oświata.
Rozmawiano także o planach zorganizowania w gminie Paikuse Międzynarodowego
Festiwalu Młodzieży z udziałem gmin partnerskich Łobza.
Obustronnie zadeklarowano poparcie
wniosków unijnych składanych w latach 2007
– 2013.
Wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystościach gminnych w Paikuse z okazji 90
rocznicy odzyskania niepodległości przez Estonię, podczas których Burmistrz Paikuse
przedstawił skład delegacji z Łobza oraz zaprosił Burmistrza Łobza do oficjalnego wystąpienia przed zaproszonymi gośćmi.
· 23 lutego delegacja Łobeska wzięła
udział w uroczystościach 90 rocznicy odzyskania niepodległości w miejscowości Parnu (oddalonej 8 km od Paikuse). W uroczystości tej
uczestniczyły najwyższe władze Estońskie min:
prezydent Estoni Toomas Hendrik Ilves, ministrowie oraz zaproszeni ambasadorzy wielu
krajów w tym Ambasador Polski. Mieliśmy możliwość zobaczenia uroczystej defilady wojsk estońskich z udziałem zwierzchnictwa sił zbrojnych, generalicji oraz przedstawicieli wszystkich formacji Estońskich sił zbrojnych.
Wieczorem nastąpiło oficjalne podsumowanie wizyty Łobeskiej Delegacji w Estonii
podczas której omówiono również założenia
współpracy na lata następne.

Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W £OBZIE

OG£OSZENIE

W dniu 28 lutego 2008 roku odbyła się XX
sesja Rady Miejskiej w Łobzie, podczas której
radni przyjęli:
- informację dotyczącą stanu dróg i ulic
powiatowych na terenie Gminy Łobez oraz plany
remontowe w tym zakresie na rok 2008.
- sprawozdanie Burmistrza Łobza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz dzielonych ulg określonych uchwałą nr XLV/326/06 Rady
Miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2006 r.
- sprawozdanie z działalności Społecznej
Komisji Mieszkaniowej za 2007 rok
- informację o pracy Burmistrza Łobza za
okres od 01 stycznia do 31 stycznia 2008 r.
- podjęli dziewięć uchwał Rady Miejskiej w
Łobzie:
a) w sprawie podjęcia wspólnych działań
zmierzających do nabycia przez Powiat Łobeski
i gminy Powiatu Łobeskiego nieruchomości zabudowanej w Resku,
b) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łobez,
c) w sprawie określenia zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób
nieruchomości na rzecz najemców,
d) w sprawie współpracy z Gminą Wiek
(Niemcy),
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu nr 4 miasta Łobez,
obszar „Osiedle Leśne”,
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kołdrąb, gmina
Łobez obszar „Drawska”,
g) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Łobzie.
h) w sprawie wieloletniego planu rozwoju

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu Kołdrąb, gmina Łobez, obszar
„Drawska”.
Stosownie do art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XX/124/08Rady Miejskiej
w Łobzie z dnia 28. 02. 2008 r. zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania fragmentu obrębu
Kołdrąb, gmina Łobez, obszar „Drawska”. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu
rolniczym i leśnym na tereny pod zabudowę produkcyjną, usługową wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
Zainteresowani mogą składać wnioski na
piśmie do ww. opracowania w Urzędzie Miejskim w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150
Łobez w terminie 21 dni od daty ukazania się
obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
i) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Od 1 kwietnia 2008 r. obowiązywać będą
następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
1. Gospodarstwa domowe, Odbiorcy
przemysłowi, Pozostali odbiorcy, Cena wody (zł/
m3), 2,28 netto, z podatkiem VAT 2,44
2. Gospodarstwa domowe Odbiorcy
przemysłowi Pozostali odbiorcy, Cena ścieków
(zł/m3), 2,28 netto, z podatkiem VAT 3,00
3. Gospodarstwa domowe Odbiorcy
przemysłowi Pozostali odbiorcy, Stawka opłaty
abonamentowej za usługę odczytu wodomierza
dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
w zł/odczyt, 3,49 netto, z podatkiem VAT 3,73
4. Gospodarstwa domowe Odbiorcy
przemysłowi Pozostali odbiorcy, Stawka opłaty
abonamentowej za usługę odczytu wodomierza
przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) w
zł/odczyt, 3,49 netto, z podatkiem VAT 3,73.
Natomiast przedłożony pod obrady przez
Burmistrza Łobza projekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bełcznie nie uzyskał rozstrzygnięcia. 7 radnych głosowało „za” i 7 było „przeciw” w związku z tym Burmistrz Łobza oświadczył, że w tej kadencji nie wystąpi już więcej z do
Rady Miejskiej w Łobzie z wnioskiem o likwidację
szkoły. Podejmie natomiast wszelkie działania w
celu poprawy jej funkcjonowania.
Następnie radni, sołtysi oraz obecni na
sesji mieszkańcy zgłosili szereg zapytań i wniosków, na które odpowiedzi udzielili Burmistrz
Łobza, jego Zastępca oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Łobzie planowana jest na III dekadę miesiąca marca br.

ZMIANY OP£AT
CZYNSZOWYCH W LOKALACH
KOMUNALNYCH
Burmistrz Łobza informuje, że od 1 marca
2008 r. obowiązują nowe opłaty mieszkaniowe:
1. stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego –
2,10 zł
2. stawka bazowa za wywóz odpadów stałych, obowiązywać będzie według stawek z
przedsiębiorstwa usług komunalnych Sp. z
o.o. w Łobzie przeliczonych na ilość osób zamieszkałych w budynkach komunalnych oraz
według kosztów zarządców budynków objętych wspólnotami mieszkaniowymi.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrębu nr 4 miasta Łobez, obszar
„Osiedle Leśne”.
Stosownie do art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XX/123/08 Rady Miejskiej
w Łobzie z dnia 28. 02. 2008 r. zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu nr 4 miasta Łobez, obszar „Osiedle Leśne”. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do ww. opracowania w Urzędzie Miejskim w
Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

UTRZYMANIE CZYSTOŒCI
Straż Miejska informuje mieszkańców Gminy Łobez, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/300/
05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy:
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości,
- gromadzenia odpadów komunalnych stałych w urządzeniach do tego przystosowanych
oraz selektywnej zbiórki tych odpadów,
- ustawienia pojemników na odpady w granicach posesji w miejscu utwardzonym
- odpady z remontów gromadzić w kontenerach dostarczanych przez wywożącego odpady
i zlecać ich wywożenie,
- okazywać na żądanie Straży Miejskiej
dokumentów związanych z korzystania z usług w
zakresie usuwania odpadów i wywozu nieczystości ciekłych.
Nie wykonanie wymienionych obowiązków
może być powodem zastosowania w stosunku
do właściciela postępowania mandatowego.

WYDZIA£ INWESTYCJI
I ROZWOJU LOKALNEGO
Projekty:
Opracowano Plan Odnowy Miejscowości
Zajezierze, gm. Łobez wraz z opisem zadań planowanych do realizacji. Plan Odnowy będzie
przedłożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadań realizowanych w Zajezierzu w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013 Oś 3 :Odnowa i rozwój wsi.
Opracowano wniosek o dofinansowanie Majowych Spotkań Orkiestr Dętych i Big Bandów 2008
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu
publicznych zadań zleconych przez Zarząd Województwa. Wnioskowana. Całkowita wartość –
40.329 zł; Wnioskowana dotacja – 10.500 zł.
Postępowania o udzielenie
zamówień publicznych:
Ogłoszono przetarg nieograniczony na
„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branży: budowlanej,
elektrycznej i sanitarnej nad realizacją prac
związanych z przebudową budynku socjalno –
biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w m. Worowo gmina Łobez”
W dniu 28 lutego br. odbył się przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni jezdni wraz
z odcinkami brakującej kanalizacji deszczowej na
ulicach Czcibora, Warcisława, Racibora, Bogusława, A. Jagiellonki, Łokietka na Osiedlu Pomorskim
w mieście Łobez”. Wpłynęło 6 ofert. Rozpiętość
kwot za wykonanie powyższego zadania kształtowała się w wysokości od 959.220,18 zł. do
1.332,254,49 zł. (brutto). Obecnie komisja przetargowa sprawdza prawidłowość ofert.
Inwestycje:
W dniu 26 lutego br. odebrano decyzję pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z
boiskami sportowymi w Rożnowie Łobeskim.

SPORT

tygodnik ³obeski 4.03.2008 r.
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Pierwszy sparing
na trawie – wygrany

Grynkiewicz i Wierzchowski
startowali w Policach

ORKAN Suchañ - SPARTA Wêgorzyno 2:5 (0:2)

(POLICE) W dniu 1 marca w
Policach odby³y siê XXIII Mistrzostwa Polic w Biegach Prze³ajowych Juniorów. Nasi ³obezianie
zajêli tam wysokie miejsca.
Na dystansie 2500 m srebro
wywalczy³ Marcin Grynkiewicz, a
Bartek Wierzchowski zaj¹³ czwarte

SPARTA: Grzegorz Cio³ek
(Jonatan Sawka) - Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew
Nadkierniczny, Jacek Demczuk
(Pawe³ Pokrywka), Daniel Romañczyk (Marcin Nadkierniczny), Piotr Grochulski, Krzysztof
GwóŸdŸ (Krystian Demko), Artur
Samal, Jaros³aw Konieczny (Damian Szubert), Wojciech Kliœ.
To by³ pierwszy mecz kontrolny
Sparty na trawiastym boisku w koñcz¹cym siê powoli okresie przygotowawczym. Sparta zagra³a go w
niedzielê, 24 lutego w Suchaniu.
Murawa w Suchaniu nigdy nie s³u¿y³a pi³karzom do szybkiej, technicznej gry, st¹d rozegrane 90 minut
wygl¹da³o co najmniej przeciêtnie.
Przez pierwszy kwadrans w³aœciwie
nie zaistnia³a ¿adna sytuacja podbramkowa. Oba zespo³y z pomoc¹
wspomnianej murawy, czêsto gubi³y futbolówkê lub z braku dok³adnoœci j¹ traci³y. Po up³ywie dwóch
kwadransów, nast¹pi³o podanie z
g³êbi pola, do którego wystartowa³
Artur Samal. Nastêpnie „po³o¿y³”
bramkarza i ulokowa³ pi³kê w pustej
bramce. Niespe³na 10 min. póŸniej
na indywidualn¹ akcjê w polu kar-

nym zdecydowa³ siê Daniel Romañczyk. Sfaulowany, pewnie po chwili
egzekwuje „jedenastê” mocnym
strza³em w górny róg bramki. W
pierwszej czêœci spotkania gospodarze oddali kilka strza³ów na bramkê Sparty, jednak wiêkszoœæ niecelnych.
Od pocz¹tku drugiej po³owy,
przewagê osi¹gnêli gospodarze. Po
b³êdach naszych obroñców ju¿ w 50
min. mocnym strza³em pod poprzeczkê zawodnik Orkana pokonuje Grzeœka Cio³ka. Trzy minuty póŸniej po drugiej stronie boiska sprytnym strza³em popisa³ siê Krzysztof
GwóŸdŸ, nie daj¹c szans bramkarzowi Orkana. W okolicach 60 min.
podobny b³¹d pope³nia obrona miejscowych, po raz kolejny z udzia³em
Artura Samala. Ten skopiowa³ akcjê
z pierwszej po³owy, podwy¿szaj¹c
wynik. Ostatniego gola pi³karze Orkana zdobyli po sta³ym elemencie
gry. Tu b³¹d pope³niaj¹ w kryciu
obroñcy, pozwalaj¹c na oddanie
strza³u zawodnikowi Orkana. Kilka
minut przed koñcem, po kilku wczeœniejszych nieudanych próbach, na
listê strzelców wpisuje siê Damian
Szubert, ustalaj¹c koñcowy wynik
spotkania.
(msz)

Reprezentacja ch³opców ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej na trzecim
miejscu w regionie w rozgrywkach unihokeja

Zapraszamy do kibicowania i wziêcia udzia³u w imprezie

POWIA
TOWY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI
POWIATOWY
NO¯NEJ DRU¯YN WIEJSKICH O PUCHAR
YSKA
WICA” w £OBZIE
„B£YSKA
YSKAWICA”
PREZESA TKKF „B£
REGULAMIN
I. Warunki uczestnictwa: W turnieju mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy powiatu ³obeskiego zameldowani na sta³e w so³ectwach (z wyj¹tkiem mieszkañców Radowa Ma³ego). W zespo³ach mog¹ wystêpowaæ
zawodnicy bior¹cy udzia³ w rozgrywkach organizowanych przez
inne stowarzyszenia i zwi¹zki. Dru¿yna w terminie do dnia 10 marca
2008 r. dokonuje zg³oszenia telefonicznie lub pisemnie. Do gry dopuszcza siê zawodników, którzy
ukoñczyli 18 lat. Ka¿dy zespó³, który zg³asza siê do turnieju ma obowi¹zek wp³aciæ w dniu turnieju
wpisowe w kwocie 30 z³. Zawodnik
bior¹cy udzia³ w turnieju mo¿e wystêpowaæ tylko w jednej dru¿ynie.
Listê zawodników zg³asza kapitan
przed rozpoczêciem turnieju. Ka¿dy zespó³ mo¿e zg³osiæ do turnieju
dowoln¹ iloœæ zawodników.
II. Sprzêt i strój sportowy: Obowi¹zuje strój sportowy i obuwie miêkkie typowe do gier na hali sportowej.

(WIERZCHOWO) Wierzchowo by³o w tym roku szkolnym gospodarzem Mistrzostw Regionu
Stargardzkiego w unihokeju ch³opców szkó³ podstawowych, które
odby³y siê w pi¹tek 29 lutego.
W zawodach startowa³o 5 zespo³ów - mistrzowie swoich powiatów.
Bardzo udanie zaprezentowa³ siê zespó³ ch³opców ze szko³y podstawowej w Dobrej, zajmuj¹c trzecie miejsce (9-12 miejsce w województwie).
Nasz zespó³ poniós³ dwie pora¿ki w

turnieju (z SP Wierzchowo oraz SP
Tuczno); zremisowa³ jeden mecz (z
SP Bêdargowo) oraz wygra³ mecz (z
SP Stargard). Zespo³y z Tuczna i
Wierzchowa to wielokrotni medaliœci
rozgrywek unihokeja w ró¿nych kategoriach wiekowych , dlatego osi¹gniête wyniki to sukces naszego zespo³u,
który zagra³ w sk³adzie: Grzegorz Skorupski, Dawid Zapa³owski, Adam Podemski, Grzegorz W³odek, Miros³aw
W³odek, Marek Borowiec, Pawe³ Ambroziak, Cezary Szkup. Przed zawodnikami okres wytê¿onej pracy nad poprawieniem swoich wyników.
(r)

miejsce. Obaj ³obezianie reprezentuj¹ Pomorze Stargard Szczeciñski.
Pierwsze miejsce zaj¹³ ich kolega
klubowy Micha³ Lancman , a br¹z
zdoby³ Dawid Wysocki z Mokasyna
P³oty. W zawodach udzia³ wziê³o
304 zawodników (143 dziewczêta,
161 ch³opców).
(r)

III. Zasady gry: W spotkaniach
w zespole wystêpuje na parkiecie 5
zawodników (bramkarz + 4 zawodników w polu gry). Czas gry 2 x 10
minut, przerwa 2 minuty. Zmiany
zawodników w czasie spotkania s¹
powrotne, dokonuje siê w dowolnej
iloœci w czasie przerw w grze, w
miejscu przeznaczonym dla zawodników rezerwowych. Spotkanie
prowadzi 2 sêdziów wyznaczonych
przez organizatorów. Gry punktuje
siê zgodnie z zasadami ustalonymi
przez PZPN. Szczególny dotycz¹ce
zasad gry zostan¹ przedstawione na
odprawie w dniu turnieju.
IV. Przebieg rozgrywek turnieju: Rozgrywki Turnieju odbywaæ siê
bêd¹ w grupach wg zasad ka¿dy z
ka¿dym, iloœæ grup uzale¿niona jest
od iloœci zg³oszonych zespo³ów. O

zajêtym miejscu w grupie decyduje
iloœæ punktów zdobytych przez zespo³y. W przypadku równej iloœci
punktów zdobytych przez dru¿yny o
zajêtym miejscu decyduje bezpoœredni pojedynek pomiêdzy zainteresowanymi zespo³ami. Do gier fina³owych awansuj¹ 2 zespo³y z grupy. Gry fina³owe odbywaj¹ siê w
systemie ka¿dy z ka¿dym.
V. Kary sêdziowskie: Sêdziowie
spotkania s¹ osobami uprawnionymi do wydawania werdyktów w czasie gry. W przypadku oznak zachowania siê zawodnika sprzecznie z
przepisami gry i regulaminem sêdziowie mog¹ zastosowaæ nastêpuj¹ce kary: a) napomnienie ustne zawodnika; b) wykluczenie minutowe
z gry zawodnika (1-5 minut); c) pokazanie czerwonej kartki (wykluczenie z gry do koñca meczu); dru¿yna, której zawodnik zosta³ ukarany, gra w os³abieniu przez 5 minut.
VI. Obowi¹zki organizatora:
Zapewnia halê sportow¹ oraz czêœæ
socjaln¹ dla uczestników Turnieju.
Zapewnia obsadê sêdziowsk¹. Informuje o sytuacji rozgrywek Turnieju. Po zakoñczeniu turnieju podsumowuje rozgrywki. Zapewnia
ciep³y posi³ek i napoje oraz puchary
i dyplomy.
VII. Termin i miejsce: Niedziela
16 marca 2008 r., godzina 9:30,
£obez, hala widowiskowo-sportowa. Zg³oszenia: na adres: Jerzy Rakocy, 73-150 £obez, ul. Boczna 32,
tel. 602829772 albo drog¹ elektroniczn¹ na adres mailowy: adamku@vp.pl.
VIII. Organizatorzy: Ognisko
Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „B³yskawica” w £obzie,
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Urz¹d Miejski w £obzie, Ludowe
Zespo³y Sportowe w £obzie.
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INFORMACJE

MARSZ CAFE DUO £OBEZ
W GÓRÊ TABELI
W lutym Cafe Duo £obez rozegra³o dwa mecze w III
lidze SALPS. Oba te mecze wygra³o i traci ju¿ tylko
jeden punkt do lidera, czyli zespo³u J.W. 1749.
4 lutego przy ulicy Ho¿ej w Szczecinie zmierzyliœmy siê z zespo³em
UKS B³yskawica. Wygraliœmy to spotkanie pewnie 3:1.Licznie zebrani kibice mogli byæ usatysfakcjonowani
poziomem meczu. Pierwszy set bez
historii - rozpoczêty od ma³ej przewagi
gospodarzy, ale wygrany g³adko przez
zawodników z £obza do 15. W drugim
secie podobnie jak w pierwszym UKS
zdoby³ kilka punktów przewagi i utrzyma³ j¹ do koñca - wygrana B³yskawicy
do 21 po 4 pi³kach setowych. Trzeci i
czwarty set to ju¿ popis Cafe Duo i
wygrane do 18 i 15.Warto dodaæ, ¿e po
raz pierwszy w tym sezonie mieliœmy
ogromne wsparcie z ³awki trenerskiej
w osobie pana Arkadiusza Siwiñskiego, który od pewnego czasu prowadzi
nas i ju¿ odczuwamy, ¿e nasza gra z
dnia na dzieñ jest coraz lepsza, za co
chcia³bym mu w imieniu ca³ej dru¿yny
podziêkowaæ.
Kolejne spotkanie rozegraliœmy w
ub. wtorek z dru¿yn¹ Seana, z która
przysz³o nam siê zmierzyæ po raz
pierwszy. O przeciwniku wiedzieli-

œmy ma³o, ale pewni swych umiejêtnoœci wyszliœmy na parkiet mia¿d¿¹c
przeciwnika w oko³o 45 minut, w setach do 20, 16 i 13.
Po meczu od obserwatorów us³yszeliœmy bardzo du¿o ciep³ych s³ów na
temat naszej gry. Graliœmy siatkówkê
bardzo kombinacyjn¹ z czêstym uruchomieniem zarówno 2 linii, jak i pi³ek
zbijanych ze œrodka. Warto po tym meczu pochwaliæ naszego rozgrywaj¹cego Paw³a Roratê, który bardzo czêsto
oszukiwa³ naszych rywali na siatce,
dziêki czemu my atakuj¹cy zbijaliœmy
pi³kê na pojedynczym bloku. Bradzo
dobry mecz rozegra³ tak¿e nasz najm³odszy zawodnik w dru¿ynie Tomek
Wadas, którego ataki z 2 linii mog³y
robiæ wra¿enie.
Podsumowuj¹c do koñca sezonu
III ligi Salps zosta³o jeszcze wiele spotkañ i postaramy siê ju¿ nie przegraæ,
co bardzo przybli¿y nas do zdobycia
upragnionego tytu³u mistrzowskiego.
Ze sportowym pozdrowieniem
£ukasz Kowalewski
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Sportowo na Gali

POWIAT KONTRA POGOÑ 04
(£OBEZ). Na zakoñczenie Gali
Sportowej w £obzie rozegrano
trzy mecze: pi³ki halowej,
koszykowej oraz siatkowej
mê¿czyzn. Wydarzeniem by³
przyjazd pi³karzy futsalowych
Pogoni 04.
Mecz koszykówki dziewcz¹t UKS
Radowo Ma³e – UKS Drawsko zwyciê¿y³y zawodniczki z Drawska, pokonuj¹c koszykarki z Radowa Ma³ego 30:17.
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t UKS Radowo Ma³e: Agnieszka Sira (kpt.), Sandra Tchurz, Patrycja Komosa, Agata
Brzózka, Agnieszka Lewandowska,
Anna Tchurz, And¿elika Lewicka, Natalia ¯a³obowska, Marzena Domañska,
Dorota Kusyk, Trener Miros³aw Budzyñski.
W meczu rozegranym pomiêdzy
Olimpem £obez a Energetykiem Gryfino wygra³ £obez 3:0; sety: (25:22),
(25:18), (25:22). Sk³ad dru¿yny ³obeskiej: Mateusz Witos, £ukasz Kowalewski, Dominik Sola, Pawe³ Rorata,
Rafa³ Szyliñski, Tomasz Wadas, Sebastian Pawlusiñski, Piotr Ulan, Piotr
Kordyl, Grzegorz Kowalczyk, Roman
Ulan, Trener Arkadiusz Siwiñski.
Mecz pi³ki halowej reprezentacja

powiatu ³obeskiego – Pogoñ 04 Szczecin (I liga). Wynik meczu 10:4 (4:1).
Sk³ad dru¿yny Pogonii 04 Szczecin:
(BR) £ukasz Koœmider, Mariusz Lewandowski, Pawe³ Jatczak (1 bramka),
£ukasz Piasecki (2 bramki), Pawe³
D¹browski (3 bramki), Daniel Mackiewicz (k) £ukasz ¯ebrowski (3 bramki),
Andrzej Sydor, Rados³aw Marcyniuk (1
bramka), Micha³ Wolski, Maciej Barañski. Trener Kazimierz Biela, masa¿ysta
Krzysztof Jasianek, prezes Maciej Karczyñski.
Sk³ad dru¿yny reprezentuj¹cej powiat ³obeski: Pawe³ Krystosiak, Dariusz
Kêsy, Krzysztof GwóŸdŸ (2 bramki),
Damian Padziñski, Kamil Kacprzak (1
bramka), Jarek Jaszczuk, Adrian Ma³y,
Kacper Skrobiñski (1 bramka).
(m)

Œwiatowid wygra³
z Poloni¹ P³oty
(P£OTY) 20 lutego w P³otach
Œwiatowid rozegra³ sparing z V-ligow¹
Poloni¹ P³oty wygrywaj¹c 5:2 (3:1).
Œwiatowid zagra³ w sk³adzie: Krystosiak - Brona, Kacprzak, Ostaszewski Koba - Grzywacz, Mosi¹dz, Momot,
Iwachniuk - Micha³owski, Kazimierczak. Rezerwa: Poniewiera, £añ, Marczak, Zych M. Bramki zdobyli: Kazimierczak - 2, Koba, Iwachniuk i Ostaszewski.
(r)

Na Litwie i w Estonii odnawiali kontakty
(KEDAINIAI - LITWA) W
przedostatnim tygodniu lutego
delegacja w sk³adzie: Ryszard
Sola, burmistrz £obza, El¿bieta
Kobia³ka, przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w £obzie, Dariusz Ledzion, dyrektor £obeskiego
Domu Kultury, Piotr Blumensztajn, inspektor ds. Promocji,
przebywa³a w Kedainiai na Litwie.
Wizytê w Kedainiai 20. lutego zapocz¹tkowa³o spotkanie z Jorune
Liutkiene, dyrektorem Departamentu
Wspó³pracy Miêdzynarodowej w Kedainiai oraz Petrasem Labeckasem,
dyrektorem Szko³y Muzycznej w Kedaniai. Dzieñ póŸniej delegacja spotka³a siê z merem Nijolë Naujokienë
rejonu Kedainiai oraz jej pracownikami. Podczas spotkania prowadzono
rozmowy na temat zacieœnienia stosunków pomiêdzy gminami, omówiono udzia³ delegacji i orkiestry
dêtej z Litwy podczas Majowych
Spotkañ Orkiestr Dêtych i Big Bandów w £obzie oraz udzia³ delegacji i
grupy artystycznej z £obza podczas
„Mostów PrzyjaŸni” w Kedainiai w
sierpniu tego roku. Zadeklarowano
obustronne poparcie wniosków unijnych sk³adanych w latach 2007 –
2013. Burmistrz £obza oraz Mer rejonu Kedainiai przedstawili priorytety
swoich gmin na najbli¿sze lata w

dziedzinach takich jak: bezrobocie,
pozyskiwanie inwestorów, migracja
m³odych ludzi, sprawy socjalne, kultura, turystyka, sport, oœwiata oraz
inne dziedziny.
Delegacja zwiedzi³a tamtejsze
gimnazjum, szko³ê muzyczn¹, szko³ê
plastyczn¹ oraz oœrodek pomocy spo³ecznej. Przy okazji pobytu w Kedainiai Dariusz Ledzion, dyrektor £DK
podpisa³ porozumienie o wspó³pracy
ze szko³¹ muzyczn¹ w Kedainiai.
W pi¹tek delegacja z³o¿y³a wizytê
w Paikuse w Estonii.
Tutaj przewodnikiem po gminie
by³ sam jej szef Kuno Erkman. Nasi
przedstawiciele poznali przedsiêbiorstwo obróbki drewna, które jest
najwiêkszym zak³adem tego typu w
Estonii, przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce
siê segregacj¹ i sk³adowaniem odpadów komunalnych, które wykorzystuje najnowsze technologie, szko³ê
podstawow¹, przedszkole, dom pomocy spo³ecznej, muzeum regionalne, a tak¿e zapoznali siê z gospodark¹
leœn¹ gminy Paikuse.
Dopiero po po³udniu, po krótkiej
przerwie na odœwie¿enie siê, nast¹pi³o
oficjalne spotkanie w urzêdzie gminy
Paikuse z burmistrzem, przewodnicz¹cym rady, sekretarzem oraz pracownikami urzêdu.
Podczas spotkania burmistrz
Kuno Erkman przedstawi³ wieloletni
plan rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego gminy, zrealizowane

oraz realizowane projekty inwestycyjne i spo³eczne z UE, harmonogram
pozyskiwania œrodków zewnêtrznych
na lata 2007- 2013 oraz inwestycje do
2035 roku.
W rewan¿u priorytety swoich
dzia³añ w gminie na najbli¿sze lata
przedstawi³ Ryszard Sola, burmistrz
£obza w takich dziedzinach jak: pozyskiwanie inwestorów, bezrobocie,
sprawy socjalne, migracja m³odych
ludzi, turystyka, kultura, sport oraz
oœwiata.
Rozmawiano tak¿e o planach zorganizowania w gminie Paikuse Miêdzynarodowego Festiwalu M³odzie¿y
z udzia³em gmin partnerskich £obza.
Równoczeœnie obustronnie zadeklarowano poparcie wniosków unijnych
sk³adanych w latach 2007 – 2013.
Wieczorem reprezentanci gminy
£obez uczestniczyli w uroczysto-

œciach gminnych w Paikuse z okazji
90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Estoniê. Podczas nich burmistrz Paikuse przedstawi³ sk³ad delegacji z £obza. Wówczas te¿ Ryszard
Sola, burmistrz £obza oficjalnie wyst¹pi³ przed zaproszonymi goœæmi.
W niedzielê delegacja ³obeska
wziê³a udzia³ w uroczystoœciach 90.
rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
w oddalonej 8 km od Paikuse - Parnu.
W uroczystoœci tej uczestniczy³y najwy¿sze w³adze estoñskie m.in.: prezydent Estoni Toomas Hendrik Ilves,
ministrowie oraz zaproszeni ambasadorzy wielu krajów w tym ambasador
Polski.
Tutaj delegaci zobaczyli uroczyst¹
defiladê wojsk estoñskich z udzia³em
zwierzchnictwa si³ zbrojnych, generalicji oraz przedstawicieli wszystkich
formacji Estoñskich Si³ Obrony. (m)
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Memoria³ szachowy
8.marca o godz. 9.00 w
£obzie przy ul. Spokojnej,
w budynku Szko³y
Podstawowej Nr 2, odbêdzie
siê kolejny IV £obeski
Memoria³ Szachowy im.
Gabriela Bieñkowskiego
pod honorowym patronatem
Komendanta
Wojewódzkiego
Policji w
Szczecinie
nadinsp.
Ta d e u s z a
Pawlaczyka.
Organizatorem zawodów
jest Komenda Powiatowa
Policji w £obzie oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”.
Tradycj¹ Turnieju s¹
rozgrywane równolegle Mistrzostwa Policjantów
Województwa Zachodniopomorskiego w
szachach. Ka¿dego roku do zawodów przystêpuje oko³o 300 zawodników z ca³ego kraju. Zwyciêzcy zawodów bêd¹ uhonorowani puchara-

mi, nagrodami rzeczowymi. Jest to
Turniej otwarty, gdzie nie ma ograniczeñ wiekowych. Ka¿dy zawodnik powinien przyjœæ z w³asnymi
szachami i zegarem szachowym.
Doros³y uczestnik powinien wnieœæ
op³atê w kwocie 5 z³, osoby niepe³noletnie 1 z³. Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek napojami zimnymi i gor¹cymi, owoce i s³odycze.
Turniej zostanie przeprowadzony w nastêpuj¹cych kategoriach: uczniowie klas 0III szkó³ podstawowych, klas IV-VI szkó³
podstawowych, klasy
gimnazjalne,
Open oraz Policja.
Jest to Turniej otwarty, 9 rund (2x15 min),
system szwajcarski,
kojarzenie komputerowe. Zawodami objêto tak szerok¹ wiekowo liczbê uczestników,
gdy¿
organizatorzy
pragn¹ wskazaæ szczególnie dzieciom i m³odzie¿y alternatywn¹ formê spêdzenia czasu. Wszystkich
chêtnych zapraszamy do udzia³u!
Kontakt telefoniczny: Henryk Musia³ 667201 207.
Robert Kazienko

Policyjny owczarek ma nowy kojec
(DOBRA) W Posterunku Policji w Dobrej od kilku dni bêd¹cy
tam w s³u¿bie owczarek niemiecki
„Orbit” posiada nowy kojec.
Jest to profesjonalny kojec dla
psa wykonany z impregnowanego
drewna oraz elementów stalowych.
Na zakup kojca gmina Dobra wy³o-

¿y³a wiêksz¹ czêœæ pieniêdzy, pozosta³¹ kwotê przyzna³a Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie.
Wspólnie sfinansowany projekt jest
doskona³ym przyk³adem dobrej
wspó³pracy pomiêdzy lokalnym samorz¹dem a Policj¹.
Na zdjêciu sier¿. Piotr Opieka ze
swoim pupilem, psem „Orbit”.

Zajecha³ mu drogê
(£OBEZ-WÊGORZYNO) 27
lutego, o godz. 14.40, na drodze Wêgorzyno - £obez kieruj¹cy oplem
vectr¹ uderzy³ w drzewo. Pasa¿er
Jerzy ¯., lat 65, bez sta³ego miejsca
zameldowania, z³ama³ rêkê.
Jak ustalili policjanci na miejscu
zdarzenia, kieruj¹cy samochodem
Robert B., widz¹c nadje¿d¿aj¹cy z
przeciwka samochód o nieustalonej
rejestracji, który zajmowa³ wiêksz¹
czêœæ jezdni, gwa³townie zahamowa³, co spowodowa³o, i¿ straci³ panowanie nad pojazdem, a nastêpnie
zjecha³ do przydro¿nego rowu, uderzaj¹c w drzewo. Pasa¿er samochodu by³ przygodnie zabranym autostopowiczem w chwilê przed wypadkiem. Kierowca by³ trzeŸwy.

Kolizja drogowa
(RESKO-STAROGARD) 2
marca, o godz. 19.00, na drodze Resko-Starogard Jaros³aw G. kieruj¹c
samochodem m-ki Mercedes uderzy³ w wbiegaj¹cego na drogê dzika, uszkadzaj¹c pojazd.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(WÊGORZYNO) 1marca o

godz. 18.10, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali
do kontroli drogowej £ukasza W.
kieruj¹cego samochodem marki
Skoda. Zatrzymany posiada³ 0.90
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja informuje: zatrzymanemu kierowcy grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci

Kradzie¿ konsoli
(£OBEZ) 1 marca policjanci z
KPP £obez zatrzymali Marcina P.
podejrzanego o kradzie¿ konsoli
Play Station, wartoœci 500 z³ na
szkodê mieszkanki Rusinowa.
Wstêpne ustalenia wykaza³y, ¿e kradzie¿y tej dokona³ wraz z nieletnim
Wojciechem M.

Uwaga krwiodawcy

Mo¿na oddaæ
krew
(£OBEZ) £obeski oddzia³ PCK
zorganizowa³ akcjê honorowego
krwiodawstwa, podczas której mo¿na bêdzie oddaæ krew. Mo¿na bêdzie
to zrobiæ 11 marca w £obeskim Domu
Kultury w godz. 11.00 – 17.00.

Policjantów pomys³ na ferie
(DOBRA) W dni poprzedzaj¹ce ferie zimowe, dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobrej og³osili
konkurs plastyczny dla uczniów
Szkó³ Podstawowych z Dobrej i
Wojtaszyc.
W konkursie bra³y udzia³
dzieci klas I-III. Konkurs og³oszono pod has³em: „Moje bezpieczne ferie zimowe”. W dniu 27

lutego nast¹pi³o og³oszenie wyników konkursu. Laureatami w
szkole podstawowej w Wojtaszycach zostali: Kamil Grzelak, Dawid Mi³ek i Patryk Smuga. Laureaci ze Szko³y Podstawowej w
Dobrej to; Kinga Borysiak, Ma³gorzata Stefañska i Kamil Kamiñski. Dzieci otrzyma³y upominki
ufundowane przez Komendê Powiatow¹ Policji w £obzie. (kp)
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Nabra³o kontekstu

(£OBEZ). Zdjêcie znalaz³o
swojego w³aœciciela. Okaza³o siê,
¿e przedstawia jeden z czynów
spo³ecznych, który by³ wykonywany w 1956 roku, albo w 1957 na
„starym boisku”.
Do redakcji zg³osi³a siê Pani
Karauda, która rozpozna³a siê na
fotografii. Jak wyjaœni³a zdjêcie by³o
zrobione na „starym boisku”. Wówczas w jednym z wielu czynów spo³ecznych uczennice Szko³y Podstawowej nr 1, Szko³y Podstawowej nr
2 oraz Gimnazjum w jednym z czynów spo³ecznych pracowa³y na boisku. Trzymane w rêkach narzêdzia i
materia³y jednoznacznie wskazuj¹
to, ¿e wówczas Panie pracowa³y przy
wkopywaniu krawê¿ników.
- W³aœciwie ju¿ siê rozchodziliœmy do domów. Czêœæ osób ju¿ posz³a, gdy na boisko przyszed³ jakiœ
pan i poprosi³ nas do zdjêcia. My siê

wszyscy nie znaliœmy, byliœmy z
ró¿nych szkó³. Mnie te¿ zawo³a³,
choæ ju¿ w³aœciwie odchodzi³am z
boiska. Wróci³am siê, zrobi³ zdjêcie, ale nigdy nie trafi³o ono do nas.
Dopiero niedawno przegl¹da³am
gazety wnuka i zobaczy³am to zdjêcie. Przypomnia³o mi siê wtedy, ¿e
ktoœ nam takie zdjêcie robi³. W czynach spo³ecznych odgruzowywaliœmy miasto, m.in. w miejscu, w którym jest teraz fontanna, na placu
zabaw w parku te¿ by³o gruzowisko.
Inaczej te¿ wygl¹da³a ulica Marii
Konopnickiej. By³a wygiêta, bo kiedyœ stal tam dom. My w czynie spo³ecznym, gruzy z tego domu sprz¹taliœmy.
Do £obza Pani El¿bieta przyjecha³a z Radomska k. Czêstochowy.
W zwi¹zku z tym, ¿e jej tato by³
koniarzem pracê otrzyma³ w Œwiêtoborcu. Tam te¿ Pani El¿bieta
mieszka do dziœ.
(mm)

Niezbêdnik
Pogotowie:
Ratunkowe – tel. 999
Policja – tel. 997
Stra¿ po¿arna – tel. 998
Gazowe – tel. 992
Wodoci¹gowe – tel. 994
Energetyczne – tel. 991
Numer alarmu z tel. kom. – 112
Stacja Pogotowia Ratunkowego w
£obzie (091) 397 32 61

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 8 brzmia³o:
“Nadzieja karmi, ale nie tuczy”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Jadwiga Nowaszczuk (£obez),
Emilia B¹k (Bienice), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka
(£obez), Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Teresa Syjczak (£obez), Maria Laszuk (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Emilia B¹k z Bienic.
Gratulujemy.

Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny
- £obez, tel. (091) 397 44 88
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie ciep³ownicze
- £obez, tel. (091) 397 33 97
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne
- £obez, tel. (091) 397 47 85;
(091) 397 47 34
- Dobra, tel. (091) 391 46 15
Posterunek Policji
- £obez tel. (091) 561 55 20

- Dobra tel. (091) 391 44 09
- Resko tel. (091) 395 18 77
- Radowo M. tel. (091) 397 22 12
- Wêgorzyno tel. (091) 397 14 07
Stra¿ Po¿arna
KP SP £obez, tel. (091) 397 40 26,
Starostwo Powiatowe
£obez ul. Konopnickiej
Tel. (091) 397 60 99, (091) 397 56 03
Urzêdy Miejskie i Gminne
- £obez, tel. (091) 397 40 01
- Dobra, tel. (091) 391 45 28
- Resko tel. (091) 395 15 03
- Wêgorzyno tel. (091) 397 15 63
- Radowo M. tel. (091) 397 24 99
Urz¹d Skarbowy
- Drawsko Pom. tel. (094) 363 34 31
- £obez tel. (091) 397 31 76
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
ul. Niwepodleg³oœci 13
tel. (091) 397 40 88
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
filia Resko tel. (091) 395 13 09

