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Po raz pierwszy takie
wybory w „Jutrzence”
28 kandydatów na 13 miejsc w Radzie Nadzorczej
(£OBEZ-RESKO-WÊGORZYNO) Ju¿ na pocz¹tku czerwca zbierze siê najwy¿sza w³adza Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”,
czyli walne zgromadzenie cz³onków. Walne po raz pierwszy wybierze cz³onków Rady Nadzorczej wed³ug nowych przepisów.
Zapowiada siê gor¹cy okres wyborczy, bo po raz pierwszy to
wszyscy cz³onkowie zdecyduj¹, kto wejdzie do Rady Nadzorczej.

Nowa szko³a
zawodowa
w £obzie
informacje:
ulotka w gazecie.
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Poetycka szpalta

Spó³dzielcy wchodz¹ w gor¹cy okres wyborczy

Po raz pierwszy takie wybory
w „Jutrzence”
28 kandydatów na 13 miejsc w Radzie Nadzorczej
(£OBEZ-RESKO-WÊGORZYNO) Ju¿ na pocz¹tku czerwca zbierze
siê najwy¿sza w³adza Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”, czyli
walne zgromadzenie cz³onków. Walne po raz pierwszy wybierze cz³onków Rady Nadzorczej wed³ug nowych przepisów. Zapowiada siê gor¹cy okres wyborczy, bo po raz pierwszy to wszyscy cz³onkowie zdecyduj¹,
kto wejdzie do Rady Nadzorczej.
Budynki spó³dzielni znajduj¹ siê w
£obzie, Wêgorzynie i Resku. Do tej pory
spó³dzielcy wybierali z tych miast swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej,
wed³ug ustalonego parytetu. Po zmianie
przepisów ka¿dy, niezale¿nie od miejsca
zamieszkania, bêdzie móg³ oddaæ g³os
na kandydatów z ca³ej listy, których uzna
za godnych reprezentowania jego interesów w spó³dzielni. Jednak parytety zosta³y zachowane. Z Wêgorzyna do Rady
Nadzorczej wejdzie 1 cz³onek, z Reska
– 2, z £obza – 9 i jeden spoœród cz³onków
oczekuj¹cych. Nowoœci¹ jest to, ¿e spó³dzielcy z Reska, £obza i Wegorzyna
bêd¹ g³osowaæ na kandydatów ze
wszystkich tych miejscowoœci, czyli
wêgorzynianie bêd¹ mogli oddaæ g³os na
³obzian i reszczan, reszczanie na ³obzian
i wêgorzynian, zaœ ³obzianie bêd¹ mieli
wp³yw na wybór kandydatów w Wêgorzynie i Resku. Po zsumowaniu wszystkich g³osów kandydaci z najwiêksz¹ iloœci¹ wejd¹ do rady.
Jednak obecne w³adze, uchwalaj¹c
statut, zachowa³y w wyborach podzia³
£obza na 3 rejony. Oznacza to, ¿e z
ka¿dego rejonu bêdzie mog³o wejœæ do
rady po 3 cz³onków (³¹cznie 9 z £obza),
którzy w swoim rejonie uzyskaj¹ najwiêcej g³osów, oddanych we wszystkich miastach (na wszystkich czêœciach
walnego). Ta rejonizacja do tej pory
budzi kontrowersje, bo wprowadza
spore zamieszanie i przeczy logice
wprowadzonych zmian (jednego walnego), bo jak mieszkaniec Reska ma siê
rozeznaæ w rejonach i podziale ulic w
£obzie? £atwiej rozpozna konkretnych
ludzi z £obza, ni¿ po³apie siê w spisie
ulic (rejonów). Dyskusja o tym zapewne powróci i na tym walnym.
Nowa ustawa znios³a wybór delegatów, którzy wybierali cz³onków Rady
Nadzorczej, oddaj¹c ten wybór w rêce
wszystkich cz³onków. Mogli oni ich
zg³aszaæ do wczoraj. Ta zmiana ju¿ zaktywizowa³a spó³dzielców i zanosi siê na
gor¹ce wybory, bo chyba po raz pierwszy w historii spó³dzielni cz³onkowie
bêd¹ mieli du¿y wybór.
Jak nam powiedziano w spó³dzielni, tu¿ po zamkniêciu przyjêæ list z kandydatami, wp³ynê³o 28 kandydatur na
13 miejsc w Radzie Nadzorczej. Jest to
lista nie zweryfikowana. Zarz¹d sprawdza³ zg³oszenia, czy spe³niaj¹ wymogi
formalne.
Wiadomo tylko, ¿e na jedno miejsce
w Radzie Nadzorczej z Wêgorzyna zo-

sta³ zg³oszony 1 kandydat, na 2 miejsca
w Resku zg³oszono 2 kandydatów, na
jedno miejsce spoœród cz³onków oczekuj¹cych jest 1 kandydat. Najwiêcej
kandydatów zg³oszono w £obzie – 24
na 9 miejsc dla £obza w radzie. Na
ka¿dy z 3 rejonów przypadaj¹ po 3
mandaty. W pierwszym rejonie (m.in.
ul. Bema i Budowlana) jest 4 kandydatów, w drugim (m.in. ul. Orzeszkowa i
Ogrodowa) – 11 kandydatów, w trzecim
rejonie (m.in. ul. Komuny Paryskiej,
Murarska) jest 9 kandydatów. Cz³onkowie bêd¹ wiêc mieli du¿y wybór, a kandydaci pole do... kampanii wyborczej,
bo powinni zabiegaæ o g³osy spó³dzielców zarówno w Wêgorzynie, jak i Resku. Tu niestety znowu ujawnia siê
mankament rejonizacji. Argumentem
za ni¹ by³o twierdzenie, ¿e spó³dzielcy
z rejonów powinni reprezentowaæ swój
rejon, by nie by³o tak, ¿e do Rady Nadzorczej trafi¹ mieszkañcy jednego bloku (bo dostali najwiêcej g³osów). Tylko
co na przyk³ad reszczan obchodzi jakiœ
rejon w £obzie i czy kandydat do rady
pojedzie do Reska przekonywaæ ich o
tym, co zrobi dla swojego rejonu? Kandydat powinien interesowaæ siê ca³¹
spó³dzielni¹, skoro maj¹ na niego g³osowaæ wszyscy spó³dzielcy, a rejonizacja temu przeczy. Ja tak przynajmniej
odczytujê intencje ustawodawcy. Wiêkszoœæ delegatów uchwalaj¹ca statut
odczyta³a je inaczej i teraz bêd¹ mieli
problem nie tylko natury formalnej – jak
policzyæ g³osy, ale spo³ecznej i demokratycznej – na kogo w £obzie maj¹
oddaæ g³os reszczanie i wêgorzynianie,
by ich g³os by³ pe³nowartoœciowy, czyli
by wybierali œwiadomie znaj¹c kandydatów i ich program, bo tak trzeba zacz¹æ postrzegaæ wybory wed³ug nowych przepisów.
Kazimierz Rynkiewicz
Dla przypomnienia wyci¹g ze statutu dotycz¹cy walnego.
§41
1. O czasie, miejscu i porz¹dku
obrad ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia zawiadamiani s¹ pisemnie, co
najmniej na 21 dni przed terminem
posiedzenia jego pierwszej czêœci:
1) cz³onkowie Spó³dzielni,
2) Zwi¹zek Rewizyjny, w którym
Spó³dzielnia jest zrzeszona,
3) Krajowa Rada Spó³dzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawieraæ czas, miejsce, porz¹dek obrad oraz
informacjê o miejscu wy³o¿enia
wszystkich sprawozdañ i projektów
uchwa³, które bêd¹ przedmiotem obrad
oraz informacjê o prawie cz³onka do
zapoznania siê z tymi dokumentami.
3. W przypadku, gdy w porz¹dku
obrad znajduje siê punkt o wyborze
cz³onków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawieraæ informacjê o
mo¿liwoœci zg³aszania kandydatów na
cz³onka Rady w terminie do 15 dni
przed dniem posiedzenia pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia,

4. Zawiadomienie przekazuje siê
cz³onkom na piœmie.
§42
1. Projekty uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia
maj¹ prawo zg³aszaæ: Zarz¹d, Rada
Nadzorcza i cz³onkowie. Projekty
uchwa³, w tym uchwa³ przygotowanych
w wyniku tych ¿¹dañ, powinny byæ
wyk³adane na co najmniej 14 dni przed
terminem pierwszej czêœci Walnego
Zgromadzenia.
2. Cz³onkowie maj¹ prawo zg³aszaæ projekty uchwa³ i ¿¹dania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15
dni przed dniem posiedzenia pierwszej
czêœci Walnego Zgromadzenia. Projekt
uchwa³y zg³aszanej przez cz³onków
Spó³dzielni musi byæ poparty przez co
najmniej 10 cz³onków.
3. Cz³onek ma prawo zg³aszania
poprawek do projektów uchwa³ nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed posiedzeniem
pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia.
4. Zarz¹d jest zobowi¹zany do
przygotowania pod wzglêdem formalnym i przed³o¿enia pod g³osowanie na
ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia
projektów uchwa³ i poprawek zg³oszonych przez cz³onków Spó³dzielni.
5. Uzupe³niony porz¹dek Walnego
Zgromadzenia Zarz¹d wywiesza w siedzibie Spó³dzielni oraz na klatkach
schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadaj¹ cz³onkowie
Spó³dzielni.
§43
1. Walne Zgromadzenie mo¿e podejmowaæ uchwa³y jedynie w sprawach
objêtych porz¹dkiem obrad podanym
do wiadomoœci cz³onków w sposób
okreœlony w § 41 Statutu.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne
do podejmowania uchwa³ bez wzglêdu
na liczbê obecnych cz³onków Spó³dzielni na poszczególnych czêœciach
Walnego Zgromadzenia.
3. Ka¿dy projekt uchwa³y poddaje
siê g³osowaniu na ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia.
4. Warunek, o którym mowa w ust.
3 uznaje siê za spe³niony równie¿ w
przypadku, gdy na zebranie danej czêœci Walnego Zgromadzenia nie przyszed³ ¿aden z uprawnionych cz³onków
lub gdy cz³onkowie obecni na danej
czêœci Walnego Zgromadzenia nie
wziêli udzia³u w g³osowaniu.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
Wiêkszoœæ kwalifikowana wymagana
jest:
1) 2/3 g³osów - dla podjêcia uchwa³y o zmianie Statutu Spó³dzielni,
2) 2/3 g³osów - dla podjêcia uchwa³y w sprawie odwo³ania cz³onka Rady
Nadzorczej,
3) 2/3 g³osów - dla podjêcia uchwa³y w sprawie po³¹czenia Spó³dzielni,
4) 3/4 g³osów - dla podjêcia uchwa³y w sprawie likwidacji Spó³dzielni.

Kazimierz Ziêba
Jak to dobrze byæ Polakiem
Krew gor¹ca w ¿y³ach p³ynie
Wielkie czyny s¹ Rodaków
Wieœæ o Polsce w œwiecie s³ynie.
Kraj nasz piêkny i wspania³y
Od wybrze¿a po Karpaty
Naturalnych bogactw wiele
Ju¿ zniknê³y wiejskie chaty.
Najwa¿niejszym w naszym Kraju
To jest cz³owiek – jego praca
Który swoj¹ uczciwoœci¹
Kraj upiêksza i wzbogaca.
S¹ czasami niepokoje
Jak w rodzinie rzadko bywa
Przy wzajemnym zrozumieniu
To m¹droœci nam przybywa.
Skoñczmy ju¿ rozliczaæ przesz³oœæ
Zjednoczeni wszyscy razem
Zbudujemy Polskê piêkn¹
Kraj pradziadków naszych marzeñ.
Kazimierz Ziêba 03.05.2008 r.
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Pole zaorane przez pomy³kê
(RESKO) Policjanci z
Posterunku Policji w Resku
otrzymali w dniu 13 maja
zg³oszenie o tym, ¿e jad¹cy
ci¹gnikiem na niemieckich
numerach rejestracyjnych
zniszczy³ uprawê s³onecznika.
Policjanci udali siê na miejsce
zdarzenia i dokonali zatrzymania
kieruj¹cego ci¹gnikiem obywatela
Niemiec Jurgena M. Na miejsce
przyby³ w³aœciciel ci¹gnika pan
Herman G. oraz wiceprezes spó³ki

Swispol Agro w S³owikowie, której
to zniszczono pole uprawne. Pan
Przemys³aw M. oœwiadczy³, ¿e w
dniu 13 maja oko³o godz. 16.
stwierdzi³, ¿e firma wykonuj¹ca
us³ugi na polu s¹siaduj¹cym, omy³kowo przeora³a 15 ha
s³onecznika. Ustalono, ¿e w³aœciciel tej¿e firmy zobowi¹za³ siê do
zadoœæuczynienia za wyrz¹dzone
nieumyœlnie szkody na s¹siednim
polu. Doda³, ¿e jest ubezpieczony
od takich wypadków w firmie ubezpieczeniowej, która zajmie siê wyrównaniem strat.
(kp)

Podejrzany o podpalenie
za kratkami
(£OBEZ) W dniu 13 maja S¹d
Rejonowy w £obzie przychyli³
siê do wniosku Komendy Powiatowej Policji w £obzie o zastosowanie œrodka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy
wobec Grzegorza L., który w dniu
11 maja spowodowa³ zagro¿enie
dla mieszkañców bloku przy ul.
Niepodleg³oœci w £obzie poprzez
podpalenie dzieciêcego wózka.
Po¿ar w kamienicy stanowi³ za-

gro¿enie dla wielu osób tam
mieszkaj¹cych.
(kp)
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Powiat porêczy³ stowarzyszeniu

Pieni¹dze na reintegracjê
zawodow¹ i spo³eczn¹
(£OBEZ) 12 maja br. w starostwie w £obzie odby³a siê nadzwyczajna sesja rady powiatu. Radni
udzielili porêczenia Stowarzyszeniu
„Wspó³istnienie” z siedzib¹ w Resku,
umowy finansowej pomiêdzy tym stowarzyszeniem a Wojewódzkim Urzêdem Pracy, na realizacjê projektu
„Przeciw Wykluczeniu – Centrum
Integracji Zawodowej Od Nowa w
£obzie”.

ewentualnych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z porêczenia nastêpowa³aby z dochodów w³asnych Powiatu. Dziêki porêczeniu przez radê, stowarzyszenie zaoszczêdzi kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych
na porêczeniu komercyjnym (bankowym, ubezpieczeniowym), które przeznaczy na realizacjê swoich celów –
pomoc osobom spo³ecznie i zawodowo
wykluczonym. (r)

Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
udzielenia porêczenia prawid³owej realizacji projektu (III edycja Centrum
Integracji Spo³ecznej) dla Stowarzyszenia „Wspó³istnienie” w Resku. Porêczenie obejmuje zwrot, uzyskanego
przez Stowarzyszenie dofinansowania
przez WUP, w kwocie 1,5 mln z³, w
przypadku, gdyby wykorzystano je niezgodnie z przeznaczeniem. Sp³ata

Starosta wybiera
siê na urlop
(POWIAT) Starostwo poinformowa³o, ¿e od 20 maja do 3
czerwca br. w³¹cznie, starosta
Antoni Gutkowski bêdzie przebywa³ na urlopie.
(r)
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Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” sprawozdaje

Na co posz³y
spó³dzielcze pieni¹dze
(POWIAT). W³adze Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” jak co roku przed³o¿y³y sprawozdanie z wykonania bud¿etu w
2007 r., czyli na co wyda³y pieni¹dze cz³onków. Bêdzie ono omawiane na najbli¿szym walnym.
Je¿eli chodzi i plan remontów,
zak³ada³ on wykonanie robót na
kwotê 1 286 150 z³. W 2007 roku
wykonano prace remontowe na
kwotê 1 115 395 z³.
Koszty energii cieplnej i centralnej ciep³ej wody ogó³em w Spó³dzielni Mieszkaniowej wynios³y
2 079 677 z³, przychody z zaliczek
2 354 858 z³. Ró¿nica w wysokoœci
275 180 zosta³a zwrócona lokatorom. Rozliczenie energii cieplnej w
poszczególnych miastach kszta³towa³o siê w bardzo zró¿nicowany sposób. Najmniej korzystnie wypad³y
ma³e osiedlowe kot³ownie, gdzie
wzrost kosztów sta³ych przek³ada siê
na niewielk¹ iloœæ ogrzewanych metrów kwadratowych powierzchni.
Termomodernizacja przynios³a niemal 50 proc. oszczêdnoœci.
Jak wynika ze sprawozdania
Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka” w £obzie, w minionym roku wp³ynê³o 455 wniosków o
wyodrêbnienie lokali, Spó³dzielnia
podpisa³a 362 akty notarialne przenosz¹ce prawa spó³dzielcze w prawo odrêbnej w³asnoœci. Dla porównania - od 2004 r. przekszta³cono
381 lokali.
W szeregi spó³dzielców wst¹pi³o 94 nowych cz³onków, w kolejce
jest jeszcze 57. Rok 2007, to data

przyst¹pienia spó³dzielni do budowy dwóch budynków 32-lokalowych.
W ubieg³ym roku spó³dzielnia
zakoñczy³a termomodernizacjê budynków.
Wykonano remont dachu, mycie
œcian oraz ocieplenie poddaszy przy
ul. Orzeszkowej 4-4F. Przy Orzeszkowej 2-2E wykonano remont wejœæ
do piwnic, przy Orzeszkowej 5-5A
wymieniono drzwi wejœciowe do
budynku. Budynek przy ul. Komuny Paryskiej 3-5, 6-7A wykonano
remont dachu papowego. Ul. Koœciuszki 1-3 - zamontowano zasuwê
burzow¹ i zamurowano okna w piwnicy. Przy ul. Komuny Paryskiej 911 wykonano remont klatek schodowych, który obejmowa³: zbicie i
po³o¿enie nowego tynku, po³o¿enie
nowej instalacji elektrycznej oraz
zamontowanie oœwietlenia na czujniki ruchu, obudowanie pionów,
po³o¿enie p³ytek w korytarzyku,
wymiana drzwi wejœciowych), zamontowano równie¿ zasuwê burzow¹. Przy ul. Ogrodowej 4-4D
wykonano opaskê betonow¹, przy
Szkolnej 9-12 wymurowano nowy
œmietnik.

Równoczeœnie rozpoczêto proces zamykania altan œmietnikowych. Do zamkniêcia pozostaj¹
jeszcze w Resku. W Wêgorzynie
wykonano plac zabaw dla dzieci
przy ul. Kopernika, naprawiono
p³ytê sk³adu opa³u oraz wymieniono nawierzchniê placu przy budynku ul. Jagielloñska 12-12A.
W Resku w budynku przy ul.
Rynek 14-14A i Jednoœci Narodowej 33ABC, wymieniono okna na
klatkach schodowych. Na osiedlu
Prusa 12-18 wykonano remont pokrycia dachowego, przy Prusa 5563 wykonano remont œmietnika
dwuboksowego. Przy ul. Jednoœci
Narodowej 33ABC oraz Rynek
14,14A dokonano wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej w lokalach
u¿ytkowych. W £obzie w lokalach
u¿ytkowych przy ul Niepodleg³oœci
i Ogrodowej wymieniono grzejniki.
Na wniosek lokatorów rozpoczêto
modernizacjê instalacji antenowych w budynkach w Resku, finansowane jest to ze œrodków w³asnych
mieszkañców. Dofinansowanie do
stolarki okiennej w 2007 roku wynios³o 59 tys. z³ i objê³o 166 lokatorów.
(op)
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Zasz³oœci wracaj¹ jak bumerang

Spór s¹siadów - droga czy ogródek?
(ZWIERZYNEK). Niebawem
na wokandê trafi kwestia dotycz¹ca dzia³ki, która na mapach
geodezyjnych oznaczona jest jako
droga. Z tym nie zgadza siê mieszkaniec tej miejscowoœci, który
uwa¿a, ¿e w tym miejscu zawsze
by³a jego dzia³ka. W tej sprawie
postêpowanie administracyjne
toczy³o siê od 2003 r. Jednak nie
przynios³o rozstrzygniêcia. Teraz
spraw¹ zajmie siê s¹d.
Do redakcji przyjecha³ Jan Muszyñski z informacj¹, ¿e jego s¹siad
postawi³ ogrodzenie betonowe na
drodze oddzielaj¹cej obie dzia³ki.
- Jak s¹siad postawi³ ogrodzenie,
to ja teraz nie mam jak dojechaæ ci¹gnikiem na swoj¹ dzia³kê, która znajduje siê z ty³u za domem. Wczeœniej
by³a tam droga, a teraz zagrodzi³ j¹ i
zrobi³ na niej ogródek. Czy ja mam
ziemiê kopaæ szpadlem, kiedy mam
ci¹gnik? – pyta³ J. Muszyñski.
Mieszkaniec Zwierzynka pokaza³ stos pism wys³anych do urzêdu
w Wêgorzynie.
Sprawa, z pozoru prosta, okaza³a siê zbyt skomplikowana, zarówno dla urzêdu gminy, jak i starostwa.
W ubieg³ym roku wszczêto postêpowanie administracyjne. Toczy³o
siê ono w urzêdzie miejskim w

Wêgorzynie, jak i przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w £obzie. Wówczas burmistrz Gra¿yna Karpowicz wstrzyma³a siê przed wydaniem ostatecznego rozstrzygniêcia, oczekuj¹c na
werdykt Nadzoru Budowlanego.
Nadzór Budowlany stwierdzi³,
¿e ogrodzenie zosta³o postawione
bez powiadomienia starostwa, za co
nale¿y na³o¿yæ karê. To jednak nie
rozstrzyga³o problemu. Spraw¹
zaj¹³ siê geodeta.
W paŸdzierniku geodeta rozpocz¹³ czynnoœci ustalenia przebiegu granic pomiêdzy s¹siadami a
koœcio³em. Podczas spotkania
obecni byli wszyscy uczestnicy konfliktu.
“Podczas wywiadu terenowego
na gruncie geodeta stwierdzi³ brak
drogi gminnej pomiêdzy dzia³kami
nr 215 i 36 z uwagi na posadowione
w dzia³ce nr 82 ogrodzenie (...). W
zwi¹zku z tym przedstawiciel Gminy Wêgorzyno, bior¹cy udzia³ w w/
w czynnoœciach za¿¹da³ przywrócenia drogi (...) pomiêdzy dzia³kami nr
215 i 36” – wyjaœnia w odpowiedzi
do redakcji burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Dalej czytamy, ¿e mieszkaniec
Zwierzynka, który postawi³ ogrodzenie, twierdzi, i¿ jego ogrodzenie

Najwiêksz¹ inwestycj¹ by³a budowa oczyszczalni œcieków w Siedlicach

Inwestycje na miarê gminy
(RADOWO MA£E). W tej gminie wydatki bud¿etowe w 2007 roku
zosta³y wykonane w 98 proc.; w tym
wydatki na inwestycje stanowi³y 28
proc. Najwiêcej, bo 34 proc. wydatków ogó³em poch³onê³a oœwiata i
wychowanie, w drugiej kolejnoœci
gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska – 28 proc., na pomoc spo³eczn¹ z kolei przeznaczono 21 proc.
wydatków ogó³em, natomiast na administracjê publiczn¹ - 9 proc.
Pozosta³e dzia³y stanowi¹ niewielki procent zrealizowanych wydatków
ogó³em.
Gmina zaci¹gnê³a kredyt d³ugoterminowy inwestycyjny na przygotowanie projektów inwestycyjnych przewidzianych do wspó³finansowania z funduszy Unii Europejskiej w wysokoœci
68.625 z³ oraz kredyt d³ugoterminowy
inwestycyjny w kwocie 860 tys. z³ na
sfinansowanie inwestycji pn. “Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Siedlice i Rekowo oraz budowa
oczyszczalni œcieków w miejscowoœci
Siedlice”, po¿yczkê na pokrycie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji
projektu w czêœci, która bêdzie podlega³a zwrotowi ze œrodków Unii. Ze
œrodków unijnych wp³ynê³o na ten cel
1.307.681,40 z³.

W roku minionym gmina sp³aci³a
kredyt d³ugoterminowy w kwocie 250
tys. z³.
W ubieg³ym roku Radowo Ma³e
wykona³o projekt przebudowy drogi
Radowo Ma³e – Czachowo, wtórnik za
kwotê 12.810 z³.
Inwestycje prowadzono równie¿ w
Szkole w Radowie Ma³ym, gdzie zosta³a
wykonana instalacja elektryczna i hydrauliczna oraz zakupiono materia³y budowlane za kwotê 19 tys. z³. W szkole wyposa¿ono pracowniê komputerow¹ za
kwotê 6.625 z³. Inwestycje nie ominê³y
równie¿ szko³y w Siedlicach, gdzie na
wykonanie instalacji elektrycznej i zakup
materia³ów budowlanych do pracowni
komputerowej przeznaczono 14,4 tys. z³.
Sporo kosztów poch³onê³o wykonanie Planów Odnowy Miejscowoœci,
Planu Rozwoju Lokalnego, bo 37 tys.
z³. Z kolei 26 tys. z³ kosztowa³ remont
œwietlicy w Gostominie, gdzie zakupiono materia³y budowlane oraz kominek.
Na zagospodarowanie placu rekreacyjnego - wtórnik („patelnia” Radowo Ma³e)
gmina przeznaczy³a kolejne 1.1 tys. z³.
W latach 2008-2013 gmina planuje
wykonaæ wtórniki na drogach gminnych ze œrodków Unii Europejskiej. Na
ten cel konieczne bêd¹ œrodki w³asne
gminy w wysokoœci 48.422 z³.
mm

posadowione jest prawid³owo. Uzasadnia to tym, ¿e “tak zawsze przebiega³a granica, a b³¹d pope³niony
zosta³ kilka lat temu podczas prac
geodezyjnych” .
Podczas spotkania nie dosz³o do
ugody. Ka¿dy z s¹siadów uwa¿a, ¿e
racja jest po jego stronie.
W zwi¹zku z tym Gmina Wêgorzyno wyst¹pi³a do Starostwa Powiatowego w £obzie o wydanie
mapy zasadniczej dla dzia³ki nr 82,
w celu sprawdzenia i przeanalizowania faktycznego przebiegu granicy drogi gminnej z obecnymi zapisami na mapach geodezyjnych. Z
mapy wynika, ¿e Jan Muszyñski ma
racjê. Z tym jednak nie zgadza siê
jego s¹siad. W zwi¹zku z tym Urz¹d
wyst¹pi³ do stron o “przedstawienie
jakichkolwiek dokumentów, jeœli
nimi dysponuj¹, z których wynika³oby, ¿e ich ogrodzenie posadowione jest w³aœciwie. W odpowiedzi
otrzymaliœmy pismo, z którego wynika, ¿e (...) nie posiadaj¹ ¿adnych
dokumentów w przedmiotowej
sprawie, które by³yby pomocne w
prowadzonym postêpowaniu” –
wyjaœnia burmistrz.
Konflikt z pozoru b³ahy, ma
swoje Ÿród³o sprzed wielu lat. Niegdyœ sporn¹ dzia³k¹ przebiega³a
granica pomiêdzy wsi¹ a PGR-em.

Gdy grunty przejê³a Agencja, zleci³a firmie geodezyjnej podzia³ czêœci
nale¿¹cej do Skarbu Pañstwa.
- Nie wiem sk¹d byli ci geodeci
– mówi Adam Antczak - zastêpca
geodety powiatowego. – To by³ pocz¹tek lat 90-tych. Wtedy by³y dzielone dzia³ki dla pracowników by³ych PGR-ów. Nie wiadomo jaka
firma to robi³a i kto za to odpowiada. Dopóki nie zosta³ postawiony
p³ot, problem nie by³ widoczny. To
by³a tak zwana granica wsi z PGR;
sporna droga by³a w PGR-ze. Ustalenie, która granica jest prawid³owa,
czy ta sprzed podzia³u, czy po podziale, jest trudne. Z drugiej strony
granica, na której jest droga, zosta³a
zatwierdzona decyzj¹ burmistrza i
jest prawna. Druga granica wynika z
prawnych dokumentów osoby fizycznej i te¿ jest prawna. Gdy siê te
dwie prawne granice z³o¿y, to droga
ma dwa metry – mówi Antczak.
Póki co, poszkodowane s¹ trzy
strony: s¹siedzi, z których ka¿dy
uwa¿a, ¿e ma racjê oraz gmina, która ma drogê, ale tylko na mapie.
Niebawem gmina umorzy postêpowanie administracyjne i sprawa z
urzêdu zostanie przekazana do rozpatrzenia przez s¹d. Czy Temidzie
uda siê rozsup³aæ ten wêze³ gordyjski – czas poka¿e. (mm)
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O ile i dlaczego uszczupla siê wydatki na cele publiczne

W walce z Burmistrz umorzy³ podatki
d³u¿nikami
(£OBEZ). W Spó³dzielni
Mieszkaniowej “Jutrzenka” zaleg³oœci z tytu³u op³at mieszkaniowych na koniec grudnia ubieg³ego roku wynosz¹ prawie 210 tys.
z³. Mimo tak znacznej kwoty, Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega w
sprawozdaniu, ¿e w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego nast¹pi³ spadek kwoty zaleg³oœci w op³atach o oko³o 45
proc.
Aby zmniejszyæ zaleg³oœci, Zarz¹d przeprowadzi³ eksmisjê do lokalu socjalnego, wskazanego przez
Urz¹d Miasta w Resku, doprowadzi³ do dobrowolnego opuszczenia
lokalu u¿ytkowników w stosunku do
2 lokali zagro¿onych eksmisj¹. Do
S¹du skierowano 13 wniosków o
zap³atê i wys³ano 96 wezwañ do
zap³aty. Komornik przy S¹dzie Rejonowym w £obzie prowadzi 10
postêpowañ wobec zad³u¿onych
lokatorów.
(op)

(£OBEZ). Na stronie internatowej Urz¹d Miasta i Gminy w
£obzie udostêpni³ do wgl¹du, bo
ma taki obowi¹zek, wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej,
którym w zakresie podatków lub
op³at udzielono ulg, odroczeñ,
umorzeñ lub roz³o¿ono sp³atê na
raty w kwocie przewy¿szaj¹cej
500 z³, wraz ze wskazaniem wysokoœci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Obowi¹zek podawania danych
o umorzeniach wynika z tego, ¿e
darowane przez burmistrza pieni¹dze powinny zasiliæ bud¿et
gminy, a wiêc de facto, po wp³yniêciu do kasy gminy, staj¹ siê pieniêdzmi wszystkich podatników i
oni powinni wiedzieæ, komu i ile
burmistrz umarza, czyli o ile i dlaczego uszczupla wydatki na cele
publiczne, gminne.
Józef Adamów - 2.803,37, trudna sytuacja finansowa,
Irena Rokosz - 614,40, trudna

sytuacja finansowa,
Katarzyna
Szymaniak
1.869,50, susza,
Andrzej, Maria Szymaniak 568,80, susza,
Gospodarstwo Rolne - “Gaja”
4.276,00, susza,
Irena, Antoni Œwi¹tek 2.629,50, susza,
Edward
Miszczyszyn
1.246,20, susza,
Zbigniew Papina - 1.625,00,
susza,
Krzysztof Panasz - 966,80, susza,
Artur Ciemski - 570,50, susza,
Witold Kamiñski - 576,00, trudna sytuacja finansowa,
Izabella Sienkiewicz - 2.585,70,
trudna sytuacja finansowa,
Witold Kamiñski - 556,40, trudna sytuacja finansowa,
Wies³aw Figurski - 3.887,90,
trudna sytuacja finansowa,
Izabella Sienkiewicz - 3.829,66,
trudna sytuacja finansowa,
Foto-Video Krzyœ - 612,50,
przejœciowe problemy p³atnicze,
Danuta Zarzeczna - 2.165,00,
trudna sytuacja finansowa,

Marian Parchimowicz - 900,08,
trudna sytuacja finansowa,
Dariusz Hayder - 578,00, trudna
sytuacja finansowa,
Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców - 1.812,00, trudna
sytuacja finansowa,
Regionalne Centrum Pomocy
BliŸniemu “MARKOT” - 1.530,00,
trudna sytuacja finansowa,
Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców - 1.065,40, trudna
sytuacja finansowa,
Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie - 18.173,30 - przejœciowe
problemy p³atnicze,
Regionalne Centrum Pomocy
BliŸniemu “MARKOT” - 1.224,00,
trudna sytuacja finansowa,
Powiatowy Urz¹d Pracy 5.656,00, przejœciowe problemy
p³atnicze,
Regionalne Centrum Pomocy
BliŸniemu “MARKOT” - 2.097,10,
trudna sytuacja finansowa,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
“Nadzieja w Dalnie” - 4.467,56,
trudna sytuacja finansowa,
PPHU “Madagier” - 1.377,60,
susza.

REKLAMA TEL. 512 138 349

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
Plakaty
Bloczki
Samokopie
Wizytówki
Gazety

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

Reklama ukazuje siê w 4 gazetach:
Tygodnik £obeski,
Gazeta Gryficka,
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
i Wieœciach Œwidwiñskich
Reklama Dawid Dudek
Tel. 512 138 349.
email: wppp1@wp.pl
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SPOCZ¥£ NA POLSKIEJ ZIEMI
18 maja 1974 roku we W³oszech
na cmentarzu poleg³ych Polaków
pod Monte Cassino spotkali siê po
latach dwaj przyjaciele z dawnego 3
pu³ku artylerii lekkiej 3 Dywizji
Strzelców Karpackich: Aleksander
Romanko z Kanady i Wiktor ¯urawski z Wielkiej Brytanii. Przybyli tam
ze œwiata polscy ¿o³nierze na obchody 30-lecia wielkiego zwyciêstwa.
-A co robisz po tych uroczystoœciach? - gdy siê ju¿ wyœciskali,
spyta³ Romanko ¯urawskiego, a
akcent zdradza³ kresowiaków.
-Wiesz, jadê do Polski.
- Ale nie do naszej Polski za Bug?
- No nie… W Szczeciñskie.
- Ty wiesz, ¿e ja te¿ jadê do Polski i te¿ w Szczeciñskie. A gdzie
konkretnie?
- Nie znasz: £obez - zabrzmia³o
„³” przedniojêzykowo-zêbowe.
- Nie mo¿e byæ! Ja te¿!
- A do kogo?
- Do Stecków!
- Znam ich! To rodzina sybiraków z Wileñszczyzny (Przez kilka
numerów „Tygodnik £obeski” drukowa³ wspomnienia sybiraczki El¿biety Stecko spisane przez Magdalenê Muchê).
Czy jest jeszcze inny naród w
Europie, który ma tak pogmatwane
koleje losów, nie z w³asnej woli, ale
przez figlarkê historiê?
Wiktor ¯urawski urodzi³ siê w
1923 roku w S³obódce w powiecie
bras³awskim na najpó³nocniejszych
kresach II Rzeczypospolitej, a kiedy poszed³ do gimnazjum w Druji
(dziœ powinniœmy napisaæ: Drui, ale
Maria D¹browska - zmar³a w 1965
roku - do œmierci mia³a wizytówkê
na drzwiach - Marja), to uczy³ siê
nad sam¹ granic¹ z £otw¹. Wszystko dzia³o siê na przeœlicznym Pojezierzu Bras³awskim. Ojciec Józef
¯urawski - medalowo wprost - hodowa³ byd³o i konie, a stryj Stanis³aw by³ wójtem owej S³obódki.
Przyszed³ straszny rok 1939. Sowieci od razu uznali pracowitego i
przedsiêbiorczego Józefa za ku³akakrwiopijcê. Stanis³aw umkn¹³ siepaczom, ale Józef nie móg³ przecie¿
zabraæ gdzieœ swojego gospodarstwa.
W kwietni 1940 roku przyszli o œwicie
i zapakowali 9-osobow¹ rodzinê
¯urawskich do eszelonu. W Ka³uginie (okrêg Mamlutka) na pó³nocnym
Kazachstanie przewodnicz¹cy sielsowietu na przywitanie zapewni³ ich, ¿e
nikt z ka³uginian nie weŸmie ¿adnego
Polaka na kwaterê. P³akali. Ale zaraz
po tym zebraniu dobrzy ludzie posunêli siê w swoich izbuszkach, ¿eby
zrobiæ im trochê miejsca. Lata temu
te¿ ich w³adza radziecka rzuci³a w
step kazachstañski. ¯ycie jest zwykle
silniejsze od rozpaczy.

Wiktor ¯urawski - przystojny
17-latek, jak to u ¯urawskich jest w
genach - rozkocha³ w sobie miejscow¹ Rosjankê; odt¹d jego ¿ycie
znaczyæ bêd¹ zawsze urodne panny
ró¿nych ras i narodów. Poszed³ do
pracy w ostatnim chyba na pó³nocy
lesie. Wychodzi³ do roboty - indywidualista - przed œwitem, ¿eby wyrobiæ
dzienn¹ normê wyrêbu jeszcze przed
atakiem meszki - tej zmory krótkiego,
upalnego lata. Pod ko³chozem le¿a³a
sterta zbo¿a z roku klêski urodzaju,
kiedy nie starczy³o transportu, ¿eby
wywieŸæ je do metropolii. Wed³ug sowieckiej logiki pilnowa³ go uzbrojony stra¿nik, gdy ludzi zbieraj¹cych
ostatnie po¿niwne k³osy zgania³ z pola
inny uzbrojony stra¿nik w³asnoœci
pañstwowej. Józef ¯urawski - znów
jak to u ¯urawskich w genach, brzydz¹cy siê wszelk¹ niegospodarnoœci¹
- sta³ siê miejscow¹ „z³ot¹ r¹czk¹”.
Mimo to aresztowali go pierwszy raz,
gdy protestowa³ przeciw sowieckiej
„paszportyzacji”. Jaki¿ to by³ dyle-

Ka³ugino. Rodzina ¯urawskich przed ziemiank¹, w której
przez wiele lat mieszka³a na zes³aniu.
ich mundurach m.in. Senegalczycy),
Hindusi i górale nepalscy. Wreszcie
w po³owie maja 44 przyszli Polacy z
kanonierem Wiktorem ¯urawskim kierowc¹. Unikn¹³ losu tysi¹ca zabitych i trzech tysiêcy rannych. Wyzwala³ jeszcze Anconê i Boloniê.
Odznaczony zosta³ Medalem Monte

Ka³ugino 22.01.1942. Pogrzeb pani Atroszko
mat, gdy wezwany do armii Andersa
ojciec (1941 r.), wys³a³ na front najstarszego syna Wiktora. Obaj zgodzili siê, ¿e ojciec jest bardziej potrzebny
rodzinie.
Ojca jeszcze raz aresztowali, gdy
odmówi³ pójœcia do trudarmii (batalionów roboczych). Stan¹³ przed s¹dem wojennym z³o¿onym z trzech…
kobiet. Bez obroñcy z urzêdu wyg³osi³ tak¹ mowê, ¿e sêdzinom pop³ynê³y ³zy z oczu. Zwolni³y go do domu.
Ta iœcie sokratejska logika to kolejna
cecha ¯urawskich.
Jeszcze raz ich ukarali, gdy jakiœ
z³oœliwy urzêdnik sowiecki nie
chcia³ wypuœciæ ¯urawskich z
ZSRR, upieraj¹c siê, ¿e to rosyjskie
nazwisko. Nie ma rzeczy niemo¿liwych; Józef ¯urawski wykupi³ z
tego skorumpowanego systemu
swój przedwojenny dowód osobisty
i udowodni³ polskoœæ.
Tymczasem Wiktor ¯urawski
poszed³ przez Uzbekistan, Iran, Irak,
Palestynê, Egipt na front po³udniowy. Wyl¹dowa³ na italskim bucie.
Anders powiód³ ich pod Monte Cassino. Od stycznia 1944 roku próbowali udro¿niæ tê drogê na Rzym Brytyjczycy, Amerykanie, Nowozelandczycy, Kanadyjczycy, Francuzi (a w

Cassino, Italy Star, Deefence Medal,
a Wa³êsa nada³ mu Krzy¿ Czynu
Bojowego PSZ na Zachodzie.
Ciekawiœcie romansowych losów
Wiktora - kocha³a siê w nim urodziwa
W³oszka. Nie o¿eni³ siê jednak. Wyjecha³ do Anglii. Ta nowa komunistyczna Polska - gdy móg³ wybieraæ nie budzi³a entuzjazmu w sybiraku.
S³usznie, bo tych z kresów zes³ali
Rosjanie na Sybir. Nawi¹za³ przez
Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿
(ten sam, który ods³oni³ zbrodniê katyñsk¹) kontakt z rodzin¹ ju¿ wtedy
osiad³¹ w £obzie. Zosta³ na Zachodzie. By³ pewny swego, gdy o¿eni³ siê
z Joann¹ - Brytyjk¹. Z ni¹ pojecha³

jeszcze do USA, ale szybko wrócili na
wyspy. Zamieszkali 20 mil na zachód
od Birmingham. Wiktor poszed³ do
pracy w przemyœle w³ókienniczym.
Naprawia³ - i jak to u nich w naturze
- modernizowa³ maszyny. Oboje z
¿on¹ równoczeœnie przeszli na emeryturê. Planowali podró¿e po œwiecie.
Niestety Joanna zachorowa³a na reumatyzm i nie mog³a realizowaæ tych
planów, a Wiktor jad¹c w œwiat zawsze zahacza³ o £obez, który pewnie
przypomina³ mu tamt¹ jeziorn¹, s³oneczn¹ krainê dzieciñstwa. Stach
¯urawski s³a³ mu, na jego ¿yczenie,
wielostronicowe wspomnienia z m³odoœci. (Te bruliony zapisków le¿¹ w
szufladach przy ulicy Rapackiego).
Doœæ nagle przysz³a œmieræ.
Zmar³ Wiktor ¯urawski na obcej
ziemi, ale ostatni¹ wol¹ ¿yczy³ sobie
pochówku na ziemi polskiej. To co,
¿e nie na Bras³awszczyŸnie. Dobra
jest na spoczynek i ziemia zachodniopomorska. Spocz¹³ na cmentarzu w £obzie. Tu tak¿e, gdy umrze,
chce le¿eæ jego ¿ona Joanna.
Wspomina³ Staszek ¯urawski,
jak umar³a w ostatni¹ sybirsk¹ zimê
jego babcia. Dwa dni kopali grób w
zmarzlinie. Pochowali babciê - jak
zwyczaj ka¿e - w trumnie z desek.
Nie by³o ksiêdza. Niestety zosta³a
tam sama na nieludzkiej ziemi.
Nad grobem na ziemi polskiej
piêkn¹ mowê wyg³osi³ ksi¹dz W³odzimierz Kuœcik. Ludwik Cwynar

Wiktor i Stanis³aw ¯urawscy, rok 1997
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W³odarze gmin sk³adaj¹ oœwiadczenia
Arkadiusz
Czerwiñski
Burmistrz
Miasta i
Gminy Resko
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2007 rok – 108 007,07 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 600 z³, lokata,
8 264,60 z³ na rachunku ROR.
Mieszkanie o powierzchni
80,31 mkw. o wartoœci – 95 tys. z³ –
wspó³w³asnoœæ.
Mieszkanie o powierzchni
73,10 mkw. – 290 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
Inne – 235 mkw – dzia³ka budowlana o wartoœci 9 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
309 mkw. dzia³ka budowlana o
wartoœci 19 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
udzia³ w drodze – 3 tys. z³ –
wspó³w³asnoœæ.
Lokal u¿ytkowy – 50 proc. w
spó³ce cywilnej na terenie gminy
Resko, od 1998 r. – wspó³w³asnoœæ.
Dochody – Wodoci¹gi i Kana-

lizacje sp. z o.o. – cz³onek Rady
Nadzorczej od 2005 r. – brak dochodów.
Sk³adniki mienia ruchomego –
nie dotyczy.

Barbara
Wilczek
Burmistrz
Miasta i
Gminy
Dobra
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2007 rok – 74 51006 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 25 576,03 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne, w tym
zaci¹gniête po¿yczki, kredyty – 20
tys. z³ w zwi¹zku z po¿arem, zaci¹gniêty w 2007 r., kredyt hipoteczny
340 671,87 z³ na budowê domu od
2007 roku.
Inne nieruchomoœci – dzia³ka
rolna o powierzchni 0,1399 ha o
wartoœci 1 tys. z³.
Sk³adniki mienia ruchomego –
samochód osobowy VW Passat

2002 r., wartoœæ 38 tys. z³ - wspó³w³asnoœæ,

Gra¿yna
Karpowicz
burmistrz
Miasta i
Gminy
Wêgorzyno
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2007
rok – 83 394 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 20 tys. z³.
Mieszkanie o powierzchni – 55
mkw. o wartoœci 65 tys. z³.
Inne nieruchomoœci – gara¿ o
powierzchni 20 mkw. wartoœci 15
tys. z³.

Józef
Wypijewski
Wójt
Gminy
Radowo
Ma³e

Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2007 rok – 84 948,27 z³.
Umowa - zlecenie – 920 z³.
Mieszkanie o powierzchni 91
mkw. o wartoœci 80 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
Gospodarstwo rolne niezabudowane o powierzchni 1,07 ha wartoœci 6 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
Inne nieruchomoœci – gara¿ o
powierzchni 32 mkw. o wartoœci 8
tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
Sk³adniki mienia ruchomego –
VW Golf 2002 r.

Reklama
Tel./fax
091
3973730

Witaj w e-szkole w Centrum w Be³cznej
Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ na Wsi w Be³cznej,
gm. £obez, zaprasza do
korzystania z bezp³atnych kursów
dla m³odzie¿y i doros³ych. W
ofercie na dzieñ dzisiejszy s¹ 33
kursy, ale ich iloœæ zwiêkszy siê
do 51 w czerwcu br.
Najnowsze kursy to: pracownik
administracyjny, broker ubezpieczeniowy, asystent bankowoœci,
ksiêgowoœæ, ochrona danych, organizacja agrobiznesu. Kursy daj¹
mo¿liwoœæ rozwoju m. in. osobom
bezrobotnym lub pracownikom poszukuj¹cym nowej pracy. Oprócz
kursów w projekcie mo¿na korzystaæ z bezp³atnej porady doradcy
zawodowego. Wszystkie kursy s¹
dostêpne dla chêtnych po zalogowaniu na platformê elearningow¹. W
tym celu nale¿y wybraæ jedn¹ z poni¿szych mo¿liwoœci:
- odwiedŸ Centrum w Be³cznie
(budynek Szko³y Podstawowej) codziennie w godz. 14:00 – 18:00,
- zadzwoñ do Centrum w w/w
godzinach, tel. 0 91 397 81 05
- odwiedŸ Biuro Fundacji
„Œwiêto Radoœci” codziennie w
godz. 10:00 – 12:00, które znajduje
siê w Urzêdzie Miejskim w £obzie

(bud. w podwórku I p.).
Opiekun Centrum udzieli informacji i pomo¿e rozpocz¹æ naukê,
która odbywa siê metod¹ online w
dowolnym miejscu z dostêpem do
Internetu lub samego komputera.
Uczymy siê w dogodnym dla nas
czasie. Po ukoñczeniu kursu i zdaniu
egzaminu (równie¿ metod¹ online)
uczestnik otrzyma Certyfikat ukoñczenia szkolenia.
Centrum w Be³cznej funkcjonuje od 1 lutego br. Powsta³o po to, by
stworzyæ szansê na bezp³atn¹ naukê
dla doros³ych mieszkañców wsi
Be³czna i okolic i tym samym stworzyæ im okazjê do ³atwiejszego znalezienia pracy lub polepszenia jej
warunków.
M³odzie¿ i doroœli mieszkañcy
wsi korzystaj¹ z oferty kursowej. Na
liœcie kursantów widniej¹ 124 osoby. Wœród zapisanych zdecydowan¹
wiêkszoœæ stanowi m³odzie¿, która z
³atwoœci¹ korzysta z zasobów Internetu i posiada ³atwoœæ pracy ze
sprzêtem komputerowym.
Doroœli mieszkañcy wsi s¹ jednak rzadkimi goœci Centrum. W
wiêkszoœci sporadycznie pojawiaj¹ce siê doros³e osoby z ciekawoœci¹
ogl¹daj¹ nowoczesne wyposa¿enie i
ciesz¹ siê, ¿e ich dzieci z niego korzystaj¹ . Jednak brak umiejêtnoœci

korzystania z komputera przez osoby doros³e zniechêca do podejmowania nauki przez Internet. W odpowiedzi na ten problem planuje siê
uruchomienie dla doros³ych mieszkañców wsi kursu znajomoœci podstaw komputera i pos³ugiwania siê
Internetem, który zostanie uruchomiony w momencie doposa¿enia
Centrum w odpowiednie oprogramowanie.

Centrum cieszy siê najwiêksz¹
popularnoœci¹ wœród dzieci, które bardzo chêtnie je odwiedzaj¹ .
Miesiêcznie iloœæ odwiedzin
Centrum wynosi œrednio od 240
do ponad 500. Dzieci korzystaj¹ z
zasobów Internetu, przygotowuj¹c siê do zajêæ szkolnych. W
wiêkszoœci lubi¹ te¿ gry komputerowe. W ofercie Centrum nie ma
kursów dla dzieci.
(bz)
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Piosenka turystyczno-ekologiczna w Resku

Wyjœæ z piosenk¹ na plac, do parku, do
(RESKO) Œpiewaæ powinno
siê dla ludzi, a nie tylko
jurorów – to pierwsza
refleksja po przegl¹dzie
piosenki turystycznoekologicznej, jaki odby³ siê
w minion¹ sobotê w Reskim
oœrodku kultury. Bo widaæ,
¿e dzieci chc¹ œpiewaæ,
ale nie maj¹ komu.
Sobotnie œpiewanie w Resku
odbywa³o siê w ramach XI Olimpiady Ekologicznej. Nie by³y to ¿adne
eliminacje do czegokolwiek, ale
dzieci prze¿ywaj¹ ka¿dy publiczny
wystêp, wiêc i tu by³y emocje, jak
podczas prawdziwego festiwalu.
Widaæ, ¿e dzieci chc¹ œpiewaæ, ale –
s¹dz¹c po frekwencji na sali – nie
maj¹ komu. Nie by³o rówieœników,
nie by³o rodziców. Wykonawcom
przys³uchiwa³o siê trzyosobowe
jury w sk³adzie pañ: Jolanta FurAgnieszka B³awzdziewicz

man, Jolanta Niemiec i Mariola
S³odkowska.
Zuzanna Tyrañska

Przyjechali wykonawcy z ca³ego powiatu i chwa³a im za to, ¿e im

„Fermata” z Henryk¹ Bogdanowicz z Dobrej

Magda Rutkowska

siê chcia³o. Widaæ, ¿e w gminach
pracuj¹ i chc¹ siê pokazaæ, poœpiewaæ, pos³uchaæ, bo niezbyt czêsto
maj¹ do tego okazjê.
Najwiêcej wykonawców by³o z
reskiego przedszkola i szkó³ podstawowych. W kategorii przedszkole i
klasy zerowe jury pierwsze miejsce
przyzna³o Adzie Bujnowskiej z
Centrum Kultury w Resku (opiekun
J. Gajdzis).
W kategorii klas I-III miejsca w
kolejnoœci zajê³y: I - Gabriela Kêsik
(op. Danuta Szymanek), II – Jakub
Plis z chórkiem: Gabrysia Kêsik,
Sara Ma³yszek, Daria Szweda i Paulina Szczepañska (op. S³awomira
Kiwa³a), III – Sara Ma³yszek z chórkiem w podobnym sk³adzie (op. D.
Szymanek), wszyscy ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie.
Wyró¿nienia otrzymali: Julia
Kamiñska z Runowa Pomorskiego,

Karolina Szpyruk

Monika Laudy z Reska i Olga Krêcka z Reska.
W tej kategorii wœród zespo³ów
zwyciê¿y³ zespó³ ze szko³y w £osoœnicy pod opiek¹ Heleny Burcz£achamnowicz, przed zespo³em
„S³oneczna gromada” z Reska (op.
Renata Gajdzis) i zespo³em kl. Ia ze
szko³y w Resku (op. Dominika Walentynowicz).
W kategorii klas IV-VI konkurencja by³a spora, bo na tym poziomie pojawiaj¹ siê talenty. Jury
pierwsze miejsce przyzna³o Weronice KuŸmiñskiej z Centrum Kultury w Resku (op. J. Gajdzis), II –
Agata Bajowska z Runowa Pom.
(op. ks. Tadeusz Giedrys i Albert
Moroz), a III zajê³a Ewelina Czaja z
Centrum Kultury w Resku (op. J.
Gajdzis). Wyró¿nienia otrzyma³y:
Weronika Kamiñska i Justyna Plewa
z Runowa Pom., ¯aneta Grzesiak z

Ania Ciszkowicz

Reska i Agata Celmerowska z Wojtaszyc (op. Henryka Bogdanowicz).
Zespó³ by³ jeden - „Kruszyny”
ze szko³y w Dobrej (op. Henryka
Bogdanowicz) i on zdoby³ nagrodê
g³ówn¹.
Na poziomie gimnazjów talenty
s¹ ju¿ szlifowane i konkurencja jest
jeszcze wiêksza, przez co i wybór
trudniejszy. Jury najbardziej spodoba³o siê wykonanie Karoliny Szpyruk z £obza (op. Grzegorz Stefanowski). Drugie miejsce przypad³o
Ani Ciszkowicz z Dobrej (op. H.
Bogdanowicz), a trzecie Zuzannie
Tyrañskiej z £obza. Ja stawia³em na
Aniê, z jednej strony za wokal o
du¿ych mo¿liwoœciach, z drugiej za
rockowe zaœpiewanie „Burzy”, dynamik¹ oddaj¹ce treœæ. Podoba³o mi
siê równie¿ wykonanie piosenki
„Moja planeta” Zuzi Tyrañskiej,
która potrafi³a oddaæ katastroficzny
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ludzi...
nastrój œpiewanego tekstu i odbiega³a klimatem i aran¿acj¹ od wielu
doœæ standardowych i s³odkich piosenek. Ale to tak na marginesie.
Wyró¿nienia otrzyma³y Basia
Szkup i Aneta Ankowska z Dobrej,
oczywiœcie z muzycznej stajni pani
Henryki Bogdanowicz. Bo tak mo¿na powiedzieæ o iloœci jej podopiecznych, którzy stanowili najliczniejsz¹ grupê wykonawców.
Pani Henryka (jak mi zdradzi³a –
praktykowa³a kilka lat u Szyrockiego) od niedawna dodatkowo
(oprócz lekcji w szko³ach) uczy
œpiewu w doberskiej bibliotece i
widaæ tego efekty. Przywioz³a zal¹¿ek chóru, czyli oœmioosobowy zespó³ wokalny „Fermata”, któremu w
jednym z utworów akompaniowa³a
na gitarze. „Fermatê” tworz¹: Anna
Ciszkowicz, Barbara Szkup, Aneta
Ankowska, Monika Jaromin, Magda Rusnak, Patrycja Adamiak, Julita
Cieœlak i Klaudia Drapikowska.
Jeszcze jako zespó³ wyst¹pi³y
razem Karolina Szpyruk i Zuzanna
Tyrañska wykonuj¹c utwory
„Bieszczady” i „Wiatr wiosenny
gitarzysta”.
Im jesteœmy starsi, tym chyba
bardziej wstydzimy siê œpiewaæ, bo
ju¿ na poziomie szkó³ ponadgimnazjalnych solistów nie by³o wcale, a
solistek – zaledwie trzy. Po cichu
liczy³em na sukces Agnieszki
B³awzdziewicz z LO w £obzie, bo
œpiewa³a bardzo ³adnie, chocia¿ repertuar nie na tê okazjê, ale jury „po
burzliwej dyskusji” pierwsze miejsce przyzna³o Magdzie Rutkowskiej, równie¿ z £obza, za walory
s³owne, ciekaw¹ interpretacjê i dopasowanie siê do olimpiady ekologicznej. Drugie miejsce zajê³a Ma³gorzata Ceniak z Centrum Kultury w
Resku, a Agnieszka dopiero trzecie.
Opiekunem obu dziewczyn jest
Bo¿ena Kordyl.
Zupe³na klapa to koncert zespo³ów w tej kategorii. Nieporozumieniem by³ wystêp uczniów z liceum w
Resku, którzy œpiewali tekst z kartki, jakby dopiero siê go uczyli. Dlatego nagroda przypad³a harcerkom
z £obza (op. Ma³gorzata Zieniuk),
które – pomimo fa³szowania – chyba jako jedyne zaœpiewa³y klasyczn¹ piosenkê turystyczn¹. Kto
siê przejmuje fa³szowaniem przy
ognisku, licz¹ siê inne walory i
dziewczyny je czuj¹. Mo¿e w³aœnie
sala i scena nie za bardzo s³u¿¹ takim
piosenkom. Mo¿e warto – dla dobra
tego przegl¹du – wyjœæ z nim w plener, na plac, do parku, do ludzi, bo
¿a³oœæ bierze, jak dzieci maj¹ œpiewaæ dla siebie i jury. Bo przecie¿
œpiewa siê zawsze dla kogoœ. KAR
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£obez wpisany w Pojezierze Drawskie
(MIELENKO DRAWSKIE) W
minion¹ niedzielê wybra³em
siê do wsi Mielenko
Drawskie, po³o¿onej
niedaleko Drawska
Pomorskiego. Powodem by³
koncert, jaki zorganizowa³
pan Marek Sztark w ramach
projektu Nowa Kultura.
Okaza³o siê, ¿e obejmuje
on równie¿ gminê £obez.
Pan Marek Sztark okaza³ siê cz³owiekiem – instytucj¹. Tworz¹c kulturê
niezale¿n¹ zaczyna³ od wspó³pracy z
Teatrem Kana, by stworzyæ póŸniej markê Szczecin Expo, „porzuciæ” j¹ na rzecz
Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, zostaæ dyrektorem
Opery na Zamku, i poprzez projekt marki miodów drahimskich dojœæ do realizowanego projektu Nowa Kultura.
Czym jest Nowa Kultura? Jak t³umaczy autor - „to cykl prezentacji oryginalnych dokonañ artystycznych na
terenach wiejskich i w ma³ych miasteczkach Pojezierza Drawskiego. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na
zaburzony ³ad przestrzenny, nieodkryt¹, przek³aman¹ lub zapomnian¹ historiê, zagubion¹ to¿samoœæ, marazm i
niemoc. Unikalne dokonania artystyczne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy - maj¹ inspirowaæ ludzi, odbudowywaæ godnoœæ miejsc, przywracaæ
pamiêæ o porz¹dku rzeczy. Maj¹ te¿
zachwycaæ swym piêknem, zaskakiwaæ
wirtuozeri¹, dawaæ szansê dla nowych
prze¿yæ, poszerzaæ horyzonty przestrzeni sztuk...”
Pierwsze wydarzenie artystyczne
to koncert harfistki w ciekawym architektonicznie koœciele w Gawroñcu, na
pograniczu gmin Po³czyn-Zdrój i
Ostrowice. Niedzielny koncert odby³
siê w ryglowym koœció³ku w Mielenku
Drawskim. Pomys³ wydaje siê prosty;
Sztark wynajduje miejsce, namawia
ludzi do pomocy, sponsorów do wspomo¿enia i zaprasza znajomych, znajomi zapraszaj¹ swoich znajomych i
wszyscy pojawiaj¹ siê w danym miejscu. Przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych miejsc
(spotka³em znajomych z Wêgorzyna),
czêsto odleg³ych, bo rzadko na prowincji zdarza siê okazja, by pos³uchaæ

£obzianie na
„zagranicznych” woja¿ach
(£OBEZ - DRAWSKO POM.) Jak
poinformowa³a Policja drawska, w dniu 16
maja br. w Drawsku Pom., przy ul. Sobieskiego, policjanci zatrzymali trzech m³odych mê¿czyzn w wieku 19-24 lat, mieszkañców gminy £obez. Mê¿czyŸni po
uprzednim zerwaniu k³ódki patentowej
w³amali siê do stodo³y, sk¹d zabrali metalowe czêœci i ró¿ne akcesoria rolnicze, a
tak¿e le¿¹c¹ przy posesji skrzyniê biegów
od samochodu ciê¿arowego. Pokrzywdzeni mieszkañcy Drawska Pom. oszacowali
straty na ³¹czn¹ kwotê 2300 z³.
(kp)

muzyki klasycznej w wykonaniu wirtuozów.
W Mielenku wyst¹pili muzycy z
£odzi tworz¹cy Ad libitum trio. Us³yszeliœmy utwory Mozarta i kilku innych
kompozytorów wykonane na fagocie,
oboju i klarnecie. Ten ponadgodzinny
koncert kameralny zosta³ przyjêty z
aplauzem.
Przed jego rozpoczêciem mistrz
ceremonii mówi¹c o projekcie zapowiedzia³ nastêpne wydarzenia artystyczne. Najbli¿sze to koncert barda
Jacka Kleyffa w kuŸni pa³acu w Siem-

czynie, pod Z³ocieñcem. Projekt sk³ada
siê z dziesiêciu podobnych zdarzeñ artystycznych, rozci¹gniêtych na Pojezierzu
Drawskim, od Œwidwina po Drawno i od
£obza po Czaplinek. Sztark zapowiedzia³, ¿e wkrótce zaprosi na jedno z takich wydarzeñ do gminy £obez. Pomys³
na program Nowa Kultura (chocia¿ nazwa wydaje siê myl¹ca co do jego treœci),
jest tak prosty, jak znakomity. Dzia³aczom od kultury wypada³o by siê od
Sztarka uczyæ, zwa¿ywszy, ¿e program
realizuje sam jeden. Niestety, zabrak³o
ich na tym wydarzeniu.
KAR

Bêd¹ nagrody

Szykowaæ balkony i ogródki
(£OBEZ) Rada Osiedla i Burmistrz £obza og³osili konkurs w
kategoriach „MÓJ BALKON” i
„MÓJ OGRÓDEK PRZYDOMOWY 2008”, który odbywaæ siê
bêdzie w miesi¹cach czerwiec sierpieñ br.
Wszyscy chêtni mog¹ zg³aszaæ
osobiœcie swój udzia³ w konkursie w
formie pisemnej w terminie do 30

maja br. na adres: Rada Osiedla w
£obzie (Urz¹d Miejski pok. Nr 2 parter) ul. Niepodleg³oœci 13, 73150 £obez, z dopiskiem „Konkurs Mój Balkon. Mój Ogródek Przydomowy”. Rozstrzygniêcie konkursu
wraz z jego ocen¹ nast¹pi w sierpniu
br. Wrêczenie nagród oraz wyró¿nieñ odbêdzie siê w czasie imprezy
plenerowej w III kwartale roku. (r)

List do redakcji
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Serial „Jak niszczyæ cz³owieka” trwa

Szanowni Pañstwo!
¯¹dam od Burmistrz Wêgorzyna Pani Gra¿yny Karpowicz zaprzestania „niszczenia” Pani Marii Jêdrzejczak jako cz³owieka i jako
Dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.
Dzia³ania Pani Burmistrz w tej sprawie przekroczy³y ju¿ niebezpieczny
poziom.
Na pocz¹tek przytoczê udokumentowane fakty:
1. Dnia 15 czerwca 2007r Pani
Burmistrz wyst¹pi³a do Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty z
wnioskiem o wydanie opinii w sprawie odwo³ania Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.
2. Pan Kurator w wyniku przeprowadzonej wizytacji ocenia pracê
Pani Dyrektor na zajmowanym stanowisku jako dobr¹ i odmawia poparcia dla wniosku Pani Burmistrz.
3. W dniu 14 wrzeœnia 2007r
Pani Burmistrz zawiadamia Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ (RIO) w
Szczecinie o naruszeniu dyscypliny
finansowej przez Pani¹ Dyrektor
Jêdrzejczak.
4. Dnia 4 paŸdziernika 2007r
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczeciñskim zosta³a zawiadomiona przez Pani¹ El¿bietê Ciochoñ (nauczyciela Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim) o
naruszeniu praw autorskich Pani
El¿biety Bobryk (równie¿ nauczyciel w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim) przez Pani¹ Mariê
Jêdrzejczak (Dyrektor Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim).
5. Nastêpnie Pani El¿bieta Bobryk z³o¿y³a do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczeciñskim
wniosek o œciganie Pani Marii Jêdrzejczak.
6. Dnia 18 listopada 2007r RIO
w czêœci odmówi³a wszczêcia postêpowania wobec Pani Dyrektor.
7. W ostatnich dniach grudnia
2007r przychodzi kolejne pismo z
RIO o umorzeniu nastêpnej czêœci
postêpowania wobec Pani Jêdrzej-

czak. A zatem równie¿ Regionalna
Izba Obrachunkowa nie przyznaje
racji Pani Burmistrz.
8. W dniu 31 stycznia 2008r
Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczeciñskim wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia
przeciwko Pani Dyrektor.
9. W dniu 19 lutego 2008r do
S¹du Rejonowego w Stargardzie
Szczeciñskim wp³ynê³o za¿alenie
Pani El¿biety Bobryk na decyzjê
prokuratury o umorzeniu postêpowania wobec Pani Dyrektor.
10. Dnia 21 lutego 2008r Pani
Burmistrz sk³ada wniosek do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie
Zachodniopomorskim o wszczêcie
postêpowania dyscyplinarnego wobec Pani Dyrektor.
11. Z dniem 25 lutego 2008r Pani
Burmistrz zawiesza Pani¹ Mariê Jêdrzejczak w pe³nieniu obowi¹zków
dyrektora szko³y.
12. Trzy dni póŸniej, 28 lutego
Pani Burmistrz na sesji Rady Miejskiej informuje obecnych, ¿e „odwiesza” Pani¹ Jêdrzejczak. Ponadto
stwierdza, ¿e Pani Maria Jêdrzejczak przeprosi³a burmistrz za ca³¹
sytuacjê. Jest to nieprawd¹, co zgodnie mówi¹ Pani Dyrektor i jej zastêpca, które uczestniczy³y w rozmowie
z Pani¹ Burmistrz.
Na tej samej sesji Pani Burmistrz
prosi dla dobra edukacji wyciszyæ
sprawê i nie komentowaæ jej w prasie.
13. Dopiero 11 marca 2008r Pani
Jêdrzejczak otrzymuje pisemn¹ decyzjê o przywróceniu na stanowisko.
Przez okres dwóch tygodni szko³a w
Runowie Pomorskim funkcjonowa³a bez dyrektora, poniewa¿ zosta³ on
zawieszony, a zastêpca nie otrzyma³
niezbêdnego w tych okolicznoœciach
powo³ania. Sytuacja taka by³a niezgodna z prawem. Jednak Pani Dyrektor i jej zastêpca, mimo braku
formalnych upowa¿nieñ, normalnie
pracowa³y w poczuciu odpowiedzialnoœci za szko³ê, kieruj¹c siê
dobrem dzieci.
14. W dniu 11 marca 2008r Pani
Burmistrz na ³amach ³obeskiej prasy

przedstawia swoje stanowisko odnoœnie zawieszenia dyrektora, choæ
sama na sesji prosi³a, aby nie wypowiadaæ siê w mediach.
15. Dnia 25 marca 2008r Rzecznik Dyscyplinarny przy Wojewodzie
umarza postêpowanie wyjaœniaj¹ce
oraz stwierdza (pkt. 3 tego postanowienia): „Pani Maria Jêdrzejczak
legitymuje siê obok dyplomu studiów podyplomowych w zakresie
zarz¹dzania oœwiat¹ tak¿e œwiadectwem ukoñczenia w tym zakresie
kursu kwalifikacyjnego, który zgodnie z rozporz¹dzeniem daje wystarczaj¹ce kwalifikacje do kierowania
szko³¹. Zatem przystêpuj¹c do konkursu na dyrektora szko³y w 2002r
posiada³a wystarczaj¹ce kwalifikacje z zakresu zarz¹dzania.”
16. W dniu 1 kwietnia 2008r S¹d
Rejonowy w Stargardzie Szczeciñskim postanowi³, zaskar¿one przez
Pani¹ El¿bietê Bobryk postanowienie Prokuratury o umorzeniu, utrzymaæ w mocy i stwierdzi³, ¿e za¿alenie okaza³o siê niezasadne.
Szanowni Pañstwo!
Nikt nie podwa¿a tego, ¿e Pani
Gra¿yna Karpowicz – burmistrz
Wêgorzyna ma prawo do podejmowania decyzji. To wynika z przepisów. Ale w przypadku decyzji podejmowanych wobec Pani Dyrektor
uwa¿am, ¿e by³y one nieprzemyœlane, pochopne, b³êdne oraz g³êboko
krzywdz¹ce Pani¹ Mariê Jêdrzejczak jako cz³owieka i jako dyrektora
szko³y, przez co wywo³a³y s³uszny
opór œrodowiska szkolnego. Decyzje Pana Kuratora Oœwiaty, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Prokuratury, S¹du, Rzecznika Dyscyplinarnego pokazuj¹ czarno na bia³ym,
¿e Pani Burmistrz nie ma racji. Przed
ostatecznymi decyzjami organów
uprawnionych Pani Burmistrz wyda³a przedwczesne wyroki winy
Pani Marii Jêdrzejczak.
Zapomina Pani Burmistrz o art.
42, pkt. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, który mówi: „Ka¿dego
uwa¿a siê za niewinnego dopóki
wina nie zostanie stwierdzona pra-

womocnym wyrokiem s¹du.”
Pani Burmistrz Karpowicz zaatakowa³a Pani¹ Dyrektor Jêdrzejczak wed³ug zasady: „Najlepiej obrzuciæ b³otem, bo zawsze coœ siê
przylepi i zostanie.” Pani Burmistrz,
czy zada³a sobie Pani pytanie, co
bêdzie jeœli oka¿e siê, ¿e sprawy
przeciwko Pani Dyrektor bêd¹ umorzone lub oddalone? Artyku³ 83
Konstytucji mówi: „Ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Trzeba wyj¹tkowo z³ej woli aby
nie widzieæ pozytywnej oceny pracy
Pani Jêdrzejczak, wystawionej przez
Kuratora Oœwiaty jako organu nadzoruj¹cego pracê szkó³. Dlaczego
mieszkañcom gminy Wêgorzyno
Pani Burmistrz nie poda³a ani jednej
informacji, ¿e Kurator i Regionalna
Izba Obrachunkowa w 2007r, a
Rzecznik Dyscyplinarny przy Wojewodzie w 2008r wydali decyzje korzystne dla Pani Dyrektor Jêdrzejczak? Natomiast o rzekomej winie
Pani Jêdrzejczak pisa³a Pani Burmistrz bardzo du¿o.
Dlaczego Pani Burmistrz nie
chce og³osiæ konkursu na dyrektora
szko³y w Runowie Pomorskim?
Kadencja obecnego koñczy siê 31
sierpnia br. W Szkole Podstawowej
w Wêgorzynie konkurs zosta³ og³oszony. W Runowie Pomorskim nie.
Na pytanie Pani Marii Jêdrzejczak,
zadane w czasie spotkania Pani Burmistrz z dyrektorami szkó³, odnoœnie powodów nie og³oszenia konkursu dla Runowa Pomorskiego,
Pani Burmistrz odpowiedzia³a, ¿e w
Runowie Pomorskim na pó³ roku
dyrektor powo³any bêdzie jednoosobowo przez burmistrza, a konkurs
og³osi siê w styczniu 2009r.
Szanowni Pañstwo!
To trochê tak jakby burmistrza
wybiera³ wojewoda, a nie mieszkañcy gminy. W ca³ej Polsce wybiera siê
dyrektorów szkó³ w drodze konkursu. Jest to najlepsza metoda, bo demokratyczna. W komisji konkursowej s¹ przedstawiciele: kuratora
oœwiaty, gminy, rodziców, nauczycieli i zwi¹zków zawodowych. Ten
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kandydat, który otrzyma wiêkszoœæ
g³osów zostaje dyrektorem. Je¿eli
nie, to konkurs jest nierozstrzygniêty. Mo¿e te¿ siê zdarzyæ, ¿e nikt nie
przyst¹pi do konkursu. To w takich
sytuacjach burmistrz powo³uje dyrektora szko³y.
Powiem publicznie to, co ludzie
mówi¹ miêdzy sob¹: Pani Burmistrz
planuje wybraæ „swojego”, pos³usznego, dyrektora.
W tym miejscu przypomnê, ¿e
podobnie jak dziœ z Pani¹ Jêdrzejczak, 9 lat temu Pani Burmistrz Karpowicz postêpowa³a z ówczesnym
dyrektorem Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie Panem Emilem Szczêsnym. Te¿ go niszczy³a poprzez stawianie nieuzasadnionych zarzutów,
odwo³ywanie go ze stanowiska,
mimo bardzo mocnego protestu œrodowiska oœwiatowego w szkole w
Wêgorzynie. A gdy przysz³o do konkursu, to Pani Burmistrz celowo
wprowadzi³a zapis, ¿e dyrektorem
mo¿e byæ osoba, która nie ukoñczy³a
40 lat. Pan Szczêsny mia³ 41 lat.
Oczywiœcie Wojewoda uchyli³ ten
zapis jako niezgodny z prawem.
Widzicie zatem Pañstwo sami, ¿e
sprawa Pani Marii Jêdrzejczak to nie
jest wypadek przy pracy. Takie s¹
metody dzia³ania Pani Burmistrz
Karpowicz. Wtedy i teraz podobne.
Mimo wszystko mam jednak nadziejê na zmianê decyzji tak, aby konkurs
na dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim odby³ siê przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego. Tak
mówi prawo oœwiatowe i tego wymaga dobro szko³y.
Nie twierdzê, ¿e Pani Jêdrzejczak
jest idealna, ale uwa¿am, ¿e jest cz³owiekiem i dyrektorem bardzo dobrym. Pojedyncze przewinienie,
osobisty b³¹d, nie powinny rzutowaæ
na ca³okszta³t pracy i zas³ugi dyrektora. Cz³owiek jest tylko cz³owiekiem i ma prawo do b³êdów. Ten nie
pope³nia b³êdów, kto nic nie robi.
Choæ moim zdanie nic nie robienie
jest najwiêkszym b³êdem. Czy Pani
Burmistrz Karpowicz nie pope³nia
b³êdów, czy jest nieomylna?
Szanowni Pañstwo!
Teraz przytoczê parê faktów naruszenia prawa przez Pani¹ Burmistrz.:
1. Regionalna Izba Obrachun-

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
kowa przeprowadzaj¹c kontrolê doraŸn¹ gospodarki finansowej gminy
Wêgorzyno za rok 2002, w wyst¹pieniu pokontrolnym z dnia 16 maja
2003r stwierdzi³a szereg nieprawid³owoœci, za co odpowiedzialnoœæ
ponosi Gra¿yna Karpowicz – ówczesny burmistrz Wêgorzyna. Konsekwencj¹ tej kontroli by³o uznanie
Pani Burmistrz winn¹ naruszenia
dyscypliny finansów publicznych i
ukaranie za ten fakt przez Rzecznika
Dyscypliny Bud¿etowej. Ponadto
Prokuratura Okrêgowa w Szczecinie skierowa³a do S¹du Rejonowego w £obzie dwa akty oskar¿enia.
Jeden o spowodowanie znacznej
szkody maj¹tkowej na rzecz gminy
Wêgorzyno w kwocie 159.628,38
z³, czym Pani Burmistrz wykaza³a
ra¿¹c¹ niedba³oœæ o œrodki publiczne, a wiêc o nasze – podatników
pieni¹dze. Za tak¹ kwotê mo¿na
wiele dokonaæ, na przyk³ad w zakresie remontów dróg. Drugie oskar¿enie dotyczy naruszenia prawa budowlanego. Obie sprawy s¹ w toku.
2. Wyst¹pienie pokontrolne
Najwy¿szej Izby Kontroli, Delegatura w Szczecinie, z dnia 29 marca
2004r brzmi: „Dzia³ania Zarz¹du
Gminy (gdzie Pani Burmistrz Karpowicz by³a Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du) dotycz¹ce nieruchomoœci, podejmowane w latach 1999 – 2002, a
polegaj¹ce na dysponowaniu maj¹tkiem Skarbu Pañstwa z naruszeniem
obowi¹zuj¹cych przepisów i zasad
racjonalnej gospodarki, Najwy¿sza
Izba Kontroli ocenia negatywnie –
jako nielegalne i niegospodarne.”
A zatem w czasie, kiedy Pani
Burmistrz Karpowicz nie maj¹c racji zawiesza³a Pani¹ Dyrektor Jêdrzejczak, sama ma dwie sprawy w
s¹dzie jako oskar¿ona o czyny pope³nione na stanowisku burmistrza
gminy. Czy to jest w porz¹dku?
Powrócê jednak do w¹tku g³ównego i zapytam g³oœno: czy publiczne poni¿anie, które doprowadzi³o do
dramatu drêczonego cz³owieka,
utraty zdrowia potwierdzone d³ugotrwale prowadzonym leczeniem, do
utraty godnoœci osobistej – jest w³aœciwe? Czy takie postêpowanie jest
ludzkie? Czy jest humanitarne?
Uwa¿am, ¿e niszczenie Pani Dyrektor Marii Jêdrzejczak jest pora¿k¹

burmistrza naszej gminy. Dlaczego
Pani Burmistrz przyjê³a metody zastraszania, przeœladowania, upokarzania drugiego cz³owieka? Czy
wolno tak robiæ? Jak to siê ma do
stwierdzenia Pani Burmistrz, u¿ytego w liœcie do mieszkañców gminy
Wêgorzyno z dnia 26 paŸdziernika
2006r, gdzie Pani Gra¿yna Karpowicz – kandydat na burmistrza pisze:
„ bêdê wra¿liwa na krzywdê innych”.
W przypadku Pani Marii Jêdrzejczak to Pani Burmistrz Karpowicz j¹
skrzywdzi³a. O wra¿liwoœci ju¿ nie
wspomnê. Przy próbie odwo³ania
Pani Dyrektor ze stanowiska , Pani
Burmistrz nie wziê³a pod uwagê
opinii wiêkszoœci nauczycieli, Rady
Rodziców, apelu Rady Miejskiej.
Czy Pani Maria Jêdrzejczak nie zas³u¿y³a sobie choæby na odrobinê
szacunku za to co zrobi³a dla szko³y
i dla gminy? Pani Burmistrz Karpowicz nie zauwa¿y³a ¿adnych pozytywnych dokonañ Pani Marii Jêdrzejczak jako dyrektora szko³y. Nie
widzi tego, ¿e budynek szko³y dziêki
pracy i zapobiegliwoœci Pani Dyrektor Jêdrzejczak zosta³ gruntownie
wyremontowany, tak na zewn¹trz
jak i wewn¹trz, ¿e urz¹dzono boisko
szkolne i inne rzeczy widoczne go³ym okiem. To z inicjatywy Pani
Marii Jêdrzejczak sposobem gospodarczym wykonano remont ubikacji
za 15 tys. z³. Rada Rodziców zorganizowa³a festyn, z którego dochód w
kwocie prawie 1700 z³ przeznaczono na ten w³aœnie remont. Wykonanie tych prac przez firmê budowlan¹
by³oby 2 lub 3 razy dro¿sze. Pani
Dyrektor po prostu wykona³a kawa³
solidnej roboty. Powinna wiêc otrzymaæ co najmniej pochwa³ê. A zauwa¿ono jedynie to, ¿e faktury Ÿle opisano, pomimo tego, ¿e wczeœniej s³u¿by finansowe gminy przyjê³y je bez
zastrze¿eñ.
Nie inaczej te¿ jest z poziomem
nauczania w szkole kierowanej
przez Pani¹ Jêdrzejczak. Znane dziœ
wszystkim testy kompetencji ka¿dego roku wykazywa³y coraz lepszy
poziom nauczania, a szko³a w Runowie Pomorskim nale¿a³a i nale¿y do
najlepszych w powiecie. Bojê siê, ¿e
dziêki „trosce”, jak¹ Pani Burmistrz
otacza nasz¹ szko³ê te dobre czasy
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minê³y. Bo có¿ dobrego Pani Burmistrz uczyni³a dla szko³y w Runowie w kadencji 1998 – 2002? Kilka
okien w sali gimnastycznej i byle
jaka naprawa czêœci dachu (nierówne pokrycie go pojedyncz¹ pap¹). To
trochê za ma³o jak na 4 lata. Natomiast w pracy naszej szko³y Pani
Burmistrz dostrzega same b³êdy, a
Pani¹ Mariê Jêdrzejczak potraktowa³a nie jak cz³owieka i dyrektora,
lecz jako œmiertelnego wroga, którego trzeba têpiæ jak bezbronne zwierzê. Niedawno Pani Burmistrz
uczestniczy³a w koœcielnych obchodach trzeciej rocznicy œmierci Jana
Paw³a II. Czy¿ Papie¿ nie mówi³ o
szacunku dla drugiego cz³owieka, o
poszanowaniu ludzkiej godnoœci?
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e Pani
Burmistrz uleg³a z³udzeniu: wszystko mi wolno – mogê nies³usznie os¹dzaæ, wydaj¹c b³êdne i krzywdz¹ce
wyroki. Dlaczego Pani Burmistrz nie
odwiedza naszej szko³y ¿eby porozmawiaæ z nauczycielami, pracownikami obs³ugi? Z Wêgorzyna do Runowa Pomorskiego to tylko 2 km.
Pani Burmistrz pragnê oznajmiæ
Pani, ¿e mimo totalnego ataku nie
zniszczy³a Pani Marii Jêdrzejczak.
Znies³awiæ, oczerniæ jest bardzo
³atwo. Ciê¿ej udowodniæ. A jeszcze
ciê¿ej przeprosiæ. A mo¿e Pani¹
Burmistrz Karpowicz staæ jest jeszcze na jakiœ ludzki gest? Choæby na
trzy krótkie s³owa: „Przepraszam
Pani¹ Dyrektor”.
Szanowni Pañstwo!
Zabra³em g³os w sprawie Pani
Dyrektor Jêdrzejczak z tego powodu, ¿e nie wolno milczeæ, gdy drugiemu cz³owiekowi czyni¹ krzywdê.
Oœwiadczam, ¿e celem mojego artyku³u nie jest chêæ „do³o¿enia” Pani
Burmistrz Gra¿ynie Karpowicz.
Krytyka winna byæ twórcza i merytoryczna, a nie osobista. Pisz¹c te
s³owa skorzysta³em z art. 54, pkt. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: „Ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji.”
Z powa¿aniem – Józef Drozdowski
Nauczyciel Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim
Radny Powiatu £obeskiego
Wêgorzyno, 15 maja 2008r
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Zamieniê pó³ bliŸniaka do remontu – z ogrodem – na mieszkanie 3
pok. W £obzie. Tel. 790 817 130.
n Sprzedam dom jednorodzinny w
Wêgorzynie. W rozliczeniu mile widziana sprzeda¿ lokalu mieszkalnego 3-3 pokoi. Tel. 091 397 12 11
– po godz. 20.00.
n Wynajmê gara¿ ko³o nadleœnictwa. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
038 722.
n Sprzedam 12 ha – gmina £obez,
Resko; 4 ha pod zalesienie. Preferencyjny kredyt. Tel. 609 311 340.
n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Drawsko Pom.
n Do wynajêcia lokal us³ugowy 70
mkw w centrum Z³ocieñca. Tel. 601
878 321.
n Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.
n Wynajmê lokal o pow. 70 mkw.
pod dzia³alnoœæ biurow¹, us³ugow¹
itp. Tel. 604 091 137.
n Wynajmê lokal handlowo us³ugowy o pow. 80 mkw. w centrum Drawska Pom., wiêcej informacji tel. 604
091 137.

Œwidwin
n Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

PRACA

Gryfice
n Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
n Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Drawsko Pom.
n PROFI CREDIT poszukuje przedstawicieli kredytowych. Osoby samodzielne i operatywne. Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy.
0608 139 590

ODZYSKAJ VAT!

MIESZKANIA

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

MOTORYZACJA

US£UGI

n Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.

n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

£obez
Gryfice

n Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.

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

n Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

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.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie
wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie:
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
45900 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

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

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

Region
Tanio udzielam korepetycji oraz t³umaczê ró¿ne pisma w jêzyku niemieckim. Tel. 512 927 003.
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

INNE

£obez
n Zgubiono legitymacjê studenck¹
na nazwisko ¯ó³tkowski Marek nr
64216. Znalazcê proszê o kontakt
tel. 663 105 957.
n Pilnie sprzedam trzy ule wielkopolskie do zasiedlenia z nadstawkami. Stan bardzo dobry. Tel. 550
540 157.
n Pianina dobrych marek zachodnich ju¿ od 1600 z³ z gwarancj¹,
transportem i strojeniem. Tel. 091
397 53 81 lub 604 569 342 lub 514
585 319.

Œwidwin

n Zak³ad ogólnobudowlany „ELEDACH” poleca: budowy, przebudowy, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i zewn¹trz, dachy,
wypo¿yczanie sprzêtu - rusztowanie, drabiny, zagêszczarka. Kontakt
tel. 501 044 302.

n Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762.

n Eksluzywne perfumy w przystêpnej
dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088 446.

INNE

£obez
n Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.
nSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
n Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.
n Sprzedam mieszkanie o pow. 77
mkw. (4 pokoje + kuchnia + ³azienka
+ WC) I piêtro, œrodkowa klatka, po
remoncie, niskie op³aty. Tel. 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
58 mkw., 3 pokoje, bardzo ³adne
rozk³adowo du¿e pokoje, s³oneczne, opomiarowane, ciep³e, po remoncie, niski czynsz - tanio. Tel.
091 397 44 85, 0 606 492 409.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w P³otach 50 mkw. Tel. 091 385
23 12, 788 567 312.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

INNE

Region
n Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21
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 Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Gryfice
n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058
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Bud¿et 2007 wykonany

Oœwiata w gminie podsumowana
(RADOWO MA£E). Szko³y w
gminie Radowo Ma³e w roku ubieg³ym otrzyma³y subwencjê oœwiatow¹ w wysokoœci niemal 1,6 mln z³,
z czego szko³a w Radowie Ma³ym
otrzyma³a ponad milion, natomiast
szko³a w Siedlicach prawie pó³ miliona z³.
Do gimnazjum wp³ynê³o z kolei
niewiele ponad 1,1 mln z³, z czego
na p³ace i pochodne wydatkowano
niemal 800 tys. z³, na materia³y biurowe prawie 3 tys. z³, a na zakup
pomocy dydaktycznych – 2,5 tys. z³.
Na p³ace i pochodne w szkole w
Radowie Ma³ym przeznaczono niemal 910 tys. z³, a w Siedlicach –
ponad 400 tys. z³. Na materia³y biurowe odpowiednio: 5,5 tys. z³ w
Radowie Ma³ym, w Siedlicach - 550
z³. Z kolei na zakup pomocy naukowych szko³a w Radowie Ma³ym
wyda³a 3,5 tys. z³, w Siedlicach –
dok³adnie 297 z³.
Oddzia³y przedszkolne otrzyma³y oko³o 125 tys. z³, przedszkole
oko³o 20 tys. z³.
Dowo¿enie uczniów do szkó³
kosztowa³o niemal 250 tys. z³, w
tym ubezpieczenie autobusów trochê ponad 9 tys. z³. Na dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli posz³o oko³o 12 tys. z³, z czego nieca³y
tysi¹c z³ przypad³ w udziale Siedlicom.
W dziale oœwiata i wychowanie
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Program “Szko³a
Równych Szans” dwukrotnie wp³y-

Po¿ar w lesie
(BONIN) W dniu 15 maja, dy¿urny Komendy
Powiatowej w £obzie otrzyma³ zg³oszenie, ¿e przy
drodze leœnej prowadz¹cej do Bonina na drogê W
151, p³onie las. Na miejscu zdarzenia policjanci zastali Stra¿ Po¿arn¹, która gasi³a ambonê dla myœliwych oraz las. Do akcji gaœniczej u¿yto cztery jednostki Stra¿y Po¿arnej z £obza oraz Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ z Bonina. Wed³ug relacji stra¿aków dosz³o
do umyœlnego podpalenia ambony. Rozpytania
œwiadków zdarzenia daj¹ podstawê do ustalenia
sprawców podpalenia. Policja jest na tropie tych¿e
osób.

Nowy Zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji w £obzie
(£OBEZ) W dniu 16 maja Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk powo³a³ oficjalnie na stanowisko I Zastêpcy
Komendanta Powiatowego Policji w £obzie podinspektora Edwarda Olejnika.

US£UGI
n Do wynajêcia w centrum £obza przy ul. Koœcielej 6F, pomieszczenie o pow 60 mkw. na dzia³lnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub inn¹. Dogodne
warunki umowy. Wiadomoœc pod tel. 601 212 335

nê³y kwoty – pierwsza objê³a dotacje w wysokoœci 75 proc. i wynios³a
147.996,45 z³, druga objê³a dofinansowanie w wysokoœci 25 proc. i
wynios³a – 49.332,15 z³.
Na program Szko³a Równych
Szans - Zespó³ Szkó³ Publicznych
Radowo Ma³e otrzyma³ zatem prawie 200 tys. z³. Z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono
prawie 83 tys. z³, wyjazdy, przewodnicy i zakwaterowanie – prawie 52
tys. z³, na œrodki ¿ywnoœci podczas
obozów – prawie 33 tys. z³, a na

artyku³y biurowe i sprzêt typu dvd,
odtwarzacz, bilety, sito i stó³ warsztatowy – 30 tys. z³.
Na nauczanie jêzyka angielskiego w klasach pierwszych i drugich,
gmina otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 17.802 z³.
Z kolei na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m³odocianych pracowników wydano 23.358, 62 z³. Na
zakup lektur do bibliotek szkolnych
dotacja wynios³a 920 z³. Wydano 9
z³ wiêcej.
(mm)

Komenda Powiatowa Policji £obez
prowadzi poszukiwania za zaginion¹
Barbar¹ Olas, zam. w Klêpnicy.
Okolicznoœci zaginiêcia: wymieniona w dniu 25 kwietnia 2008 r.
przebywa³a na terenie £obza, gdzie
wykonywa³a prace w Powiatowym
Zarz¹dzie Dróg Publicznych w
£obzie; oko³o godziny 10-11 kontaktowa³a siê z rodzin¹ telefonicznie, po zakoñczeniu pracy po raz
ostatni by³a widziana oko³o godziny
16.00, w rejonie Parku Miejskiego
przy ul. Niepodleg³oœci – Koœciuszki w £obzie.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek
42 lata, wzrost 175 cm, waga 80 kg,
w³osy czarne, d³ugie, proste, czo³o
œrednie, oczy br¹zowe, nos œredni,
uszy du¿e, braki w uzêbieniu.
Znaki szczególne: brak.
Ubiór w dniu zaginiêcia: spodnie
d¿insowe koloru niebieskiego, kurtka czarna do pasa z materia³u, buty

skórkowe typu
“mokasyny” koloru czarnego,
skarpetki czarne.
Wszelkie
informacje w
powy¿szej
sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez.
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 561 55
11
Poszukiwania osób: 091 561 55
42
Posterunek Policji w Resku tel.
091 395 18 77
lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji:
997 (112)
Anonimowoœæ zapewniona!
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Œwiatowid góruje, Mewa do³uje
MEWA Resko - ŒWIATOWID £obez 0:2 (0:2)
Mewa: Buczma – Kêsy, Pietrowski,
Paw³owski M., ¯urawik (62' Konczewski), Wasiak, Deuter, Paw³owski A. (70'
Andrusieczko), B³aszczyk, Grygiel,
Gabryœ (55' Czy¿).
Œwiatowid: Krystosiak – Duczyñski, Brona, Grzywacz, Kazimierczak,
Ostaszewski, Nowak, Koba, Kulczyñski (74' Micha³owski), Jab³oñski (55'
Poniewiera), Rajca (85' Zych) oraz rezerwa: Górecki, Marczak, Rokosz.
Bramki: 30' Andrzej Jab³oñski, 43' Piotr
Kulczyñski (rzut karny za faul na Rajcy).
Mewa przegra³a 5 ostatnich meczów, zaœ Œwiatowid po wielu pora¿kach zanotowa³ ostatnio pierwsze zwyciêstwo. Mecz w Resku mia³ pokazaæ,
czy ³obzianie maj¹ szansê na pozostanie w klasie okrêgowej. Do sk³adu doszed³ Andrzej Jab³oñski, a na boisku
zacz¹³ siê równie¿ pojawiaæ trener Mariusz Poniewiera, w miejsce ma³o widocznego i skutecznego w tym sezonie
Iwachniuka.
Po
wczeœniejszym
wzmocnieniu S³awomirem Nowakiem i
przy coraz lepszej grze Piotra Kulczyñskiego, Œwiatowid pokaza³ w Resku, ¿e
przesta³ byæ ch³opcem do bicia. Mewa,
niestety, dozna³a szóstej ju¿ pora¿ki z
rzêdu. Pocz¹tek meczu nale¿a³ do gospodarzy, którzy od razu zaatakowali.
Jednak tego dnia defensywa ³obeskiej
ekipy gra³a bardzo przytomnie i przerywa³a wiêkszoœæ akcji gospodarzy.
Pierwszy groŸny strza³ na bramkê
Mewy odda³ Kulczyñski, jednak wy³apa³ go bramkarz miejscowych, znany z
ligowych boisk w regionie, doœwiadczony Buczma, zwany przez kibiców
„Dziabaj”, który pewnymi interwencjami w ca³ym meczu uratowa³ reszczan od
wy¿szej pora¿ki.
Pierwszy cios Œwiatowid zada³ w 30
minucie. Do Ostaszewskiego zagra³
Koba, ten min¹³ dwóch zawodników
Mewy i wy³o¿y³ pi³kê Jab³oñskiemu,
który strza³em z 3 metrów zdoby³ bramkê. Œwiatowid nie cofn¹³ siê, lecz ruszy³
do kolejnych ataków na bramkê Mewy.
Kolejny strza³ Jab³oñskiego pewnie
wy³apa³ Buczma. W 40 minucie groŸnie
zrobi³o siê pod bramk¹ goœci, jednak
strza³ z rzutu wolnego na rzut ro¿ny
wybi³ Krystosiak. W 43 minucie Koba
zagrywa piêkn¹ prostopad³¹ pi³kê do
Rajcy, a ten zostaje powalony w polu
karnym Mewy przez jej obroñców.
Reszczanie protestowali, ale sêdzia
odgwizda³ rzut karny, który wykona³

Liczne doœrodkowania nie przynios³y Mewie upragnionych bramek

Kulczyñski. Strza³ w lew¹ stronê bramki okaza³ siê dobrym wyborem i Œwiatowid prowadzi³ 2:0 z Mew¹.
W II po³owie do odrabiania strat ruszyli
gospodarze. Pop³och na prawej flance
nieustanie sia³ £ukasz Grygiel, znakomity technik i drybler, który nie mia³
jednak wsparcia w œrodku i na prawej
stronie boiska i samotnie walczy³ z trzema – czterema zawodnikami Œwiatowida, a jak ju¿ sobie z nim nie radzili, to
go podcinali. Jednak wykonania licznych rzutów wolnych i doœrodkowania
nie znalaz³y swoich skutecznych egzekutorów. Jeden z pi³karzy Mewy nie
wykorzysta³ nawet sytuacji sam na sam,
bo pi³ka posz³a mu na lew¹ nogê i strza³
okaza³ siê za s³aby.
Œwiatowid gra³ równo i nawet pod
koniec meczu by³ bliski zdobycia kolejnych goli. Rewelacyjnie zagrali juniorzy ze stajni trenera Stanis³awa Przybylaka: Sebastian Rajca i Mateusz Ostaszewski. Nie mia³em okazji ogl¹daæ
wczeœniej graj¹cego trenera Mariusza
Poniewierê, ale i on w koñcówce sia³ zamieszanie pod bramk¹ Mewy i tylko
mo¿na ¿a³owaæ, ¿e tak póŸno zdecydowa³ siê na grê w zespole.
W koñcówce meczu zrobi³o siê nerwowo. Kibice z Reska krzyczeli na sêdziów, zarzucaj¹c im stronniczoœæ.
Awantura wisia³a na w³osku, gdy z
wyskakuj¹cym napastnikiem Mewy
zderzy³ siê bramkarz Krystosiak. Napastnik uderzy³ pi³kê, ale ta nie wpad³a
do bramki, a bardzo mo¿liwe, ¿e Krystosiak wyci¹gniêt¹ piêœci¹ zamiast w
pi³kê trafi³ w napastnika. Reszczanie
domagali siê karnego, zrobi³o siê zamieszanie, ale protesty nie przynios³y
skutku, oprócz kilku kartek. To by³a
jedna z ostatnich akcji tego emocjonuj¹cego widowiska.
(KAR, Tomasz Górecki www.swiatowid.ovh.org)

W koñcówce meczu zrobi³o siê nerwowo.

Znakomity technik i drybler £ukasz Grygiel walczy³
z kilkoma naraz obroñcami Œwiatowida

Spotkanie
weteranów
naszych boisk:
Mirek Pietrowski
i Mariusz
Poniewiera

Artur Andrusieczko
i Mateusz Ostaszewski
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Hat trick Wojtka Klisia
Napisaliœmy, ¿e ju¿ nic nie uratuje
Œwiatowida, chyba ¿e stanie siê cud.
Cud siê sta³ – Œwiatowid zacz¹³ wygrywaæ. Wygra³ drugi mecz z rzêdu,
i to na trudnym terenie w Resku, z
Mew¹. Nieoceniona okaza³a siê pomoc Andrzeja Jab³oñskiego, który
strzeli³ swoj¹ drug¹ bramkê w lidze.
Jak nam powiedzia³, to nie powrót,
lecz chêæ pomocy klubowi w obliczu
zagro¿enia spadkiem. To by³a najwy¿sza pora, bo rzutem na taœmê
Œwiatowid mo¿e siê jeszcze uratowaæ, bo ju¿ odbi³ siê z ostatniego
miejsca, które zaj¹³ Jantar Dziwnów.
Zmiany w zespole okaza³y siê bardzo korzystne.
Królem kolejki zosta³ oczywiœcie
Wojtek Kliœ, który strzeli³ D¹brovii
3 bramki. Bonifrowski w tym czasie
pauzowa³, wiêc Wojtek zbli¿y³ siê
do najlepszego strzelca klasy okrêgowej i koñcówka mo¿e byæ jeszcze
ciekawa. W walkê o miejsce na podium w³¹czy³ siê Dawid Dudek z
Sarmaty, który ju¿ siedzi „na plecach” Markowi Gradusowi, maj¹c
ju¿ tylko jedn¹ bramkê mniej od resko-radowskiego króla strzelców.
STRZELCY
29 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
24 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
14 bramek - Marek Gradus (Radovia)
13 bramek - Dawid Dudek (Sarmata)
12 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata)
10 bramek - £ukasz Grygiel
(Mewa),
8 bramek - Piotr Grochulski, Artur
Samal (Sparta)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia), Krzysztof Kieruzel (Sarmata),
Pawe³ Samal (Sparta)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk,
Miros³aw Pietrowski (Mewa),
£ukasz Olechnowicz (Sarmata)
5 bramek - Daniel Romañczyk (Sparta), Emilian Kamiñski (Sarmata)
4 bramki - Krzysztof GwóŸdŸ
(Sparta), Kamil Iwachniuk, Kamil
Kacprzak, Piotr Kulczyñski (Œwiatowid), Dariusz Kêsy (Mewa),
Rafa³ Rosiak (Radovia)
3 bramki - Jacek Talarowski, Tomasz Kmieæ (Radovia), Krzysztof
Kopka (Mewa),
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Marcin Grzywacz, Micha³
Koba, Andrzej Jab³oñski (Œwiatowid), Mateusz Rylling, Marek
Dro¿d¿ewski, Irek Kulik (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski, Andrzej Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz
Wasiak, Marcin Czy¿ (Mewa),
£ukasz Brona, Sylwester Micha³owski, £ukasz Zielonka, S³awek
Nowak (Œwiatowid), Igor Drapikowski, Marcin Stosio (Radovia),
Tomasz Surma, Damian Dzierbicki
(Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
74 bramek - Sarmata
62 bramek - Sparta
45 bramki - Mewa
32 bramek - Radovia
28 bramek - Œwiatowid

SPORT

PIÊKNE CHWILE
NA BOISKU ISKIERKI
– SARMATA ZWYCIÊSKA
ISKIERKA Œmierdnica - SARMATA Dobra 1:3 (1:2)
Sk³ad Sarmaty: Brodowicz Damian - Za³êcki Pawe³, Jaszczuk Jaros³aw (c), Mêdrek Grzegorz, Dzierbicki
Mateusz,
Olechnowicz
£ukasz, Dzierbicki Damian, Surma
Tomasz (46' Miko³owski Mateusz),
Kamiñski Emilian, Dudek Dawid
(60' Gude³ajski Marek), Padziñski
Damian oraz w rezerwie: Kamiñski
Marcin, Anulicz Damian, Mioduszewski Andrzej, Kaczor Bogdan.
Bramki: 10’ £. Olechnowicz, 21’
D. Dudek, 90 E. Kamiñski.
Wielka determinacja wœród zawodników Sarmaty, powrót kilku zawodników, którzy dawno nie byli w
protokole meczowym, dwie bramki
w dwadzieœcia minut, emocje do samego koñca i bramka na po¿egnanie
wyjaœniaj¹ca wszystko - tak w wielkim skrócie mo¿na okreœliæ ten
mecz, w którym zespó³ Sarmaty pokaza³ mimo braków kadrowych
wielk¹ wolê walki i dobr¹ grê, po
której uda³o siê osi¹gn¹æ upragniony cel.
W pierwszym sk³adzie, mimo
wczeœniejszych zapowiedzi, pojawi³ siê Dawid Dudek, który w ubieg³ym tygodniu dozna³ kontuzji kolana. Z koniecznoœci w pierwszym
sk³adzie zagra³ równie¿ Tomasz Surma, a na ³awce mogliœmy równie¿ zobaczyæ dawno nieobecnych Bogdana Kaczora i Mateusza Miko³owskiego, a tak¿e popularnego „Misia”
Andrzeja Mioduszewskiego, który
ostanie dwa sezony gra³ jedynie w
oldbojach.W meczu nie wyst¹pili:
Bonifrowski, Kieruzel i Pacelt.
Zespó³ Sarmaty od samego pocz¹tku przej¹³ inicjatywê i zacz¹³
atakowaæ, zaœ Iskierka nie stwarza³a
wiêkszego zagro¿enia bramce Brodowicza. Skutkiem by³a bardzo
³adna bramka Olechnowicza, który
wy³o¿on¹ pi³kê przed pole karne
umieœci³ z w siatce. Sarmata nie zamierza³ na tym zakoñczyæ i po 20 minutach by³o ju¿ 2:0, a strzelcem by³
ten, którego mia³o nie byæ, czyli
Dawid Dudek. Mimo strzelenia drugiej bramki goœcie nie bronili wyniku i tylko niedok³adnoœæ by³a powodem tego, ¿e wynik nie ulega³ zmianie. Im bli¿ej by³o koñca po³owy,
tym coraz lepiej gra³a Iskierka i coraz œmielej atakowa³a. W 41 minucie
przeprowadzi³a piêkn¹ akcjê, jakiej
nie powstydzi³yby siê kluby pierwszoligowe; od œrodka boiska szybkimi podaniami minêli pi³karzy Sarmaty „jak tyczki” i umieœcili pi³kê w

lewym dolnym rogu bramki bezradnego Brodowicza. Do koñca po³owy mimo starañ obu dru¿yn wynik
nie uleg³ ju¿ zmianie.
Po przerwie w miejsce Tomasza
Surmy pojawi³ siê dawno nieobecny
Mateusz Miko³owski, który mimo
d³ugiej przerwy w grze pokaza³ siê
z dobrej strony. Wynik do koñca
meczu by³ spraw¹ otwart¹, by³o widaæ, ¿e Iskierka bardzo chcia³a zremisowaæ, jednak mimo starañ nie
bardzo jej to wychodzi³o, a ich ataki
koñczy³y siê na siatce za bramk¹,
albo na Brodowiczu.
Sarmata groŸnie kontrowa³ i niewiele brakowa³o w niektórych sytuacjach, aby Kamiñski lub Padziñski
skierowali pi³kê do bramki, jednak
zawsze czegoœ zabrak³o. Wkrótce
boisko opuœci³ utykaj¹cy Dudek, za
którego wszed³ Gude³ajski. Koñcówka meczu by³a bardzo nerwowa, bo jeden b³¹d móg³ kosztowaæ
utratê cennych punktów.
Sytuacja wyjaœni³a siê w 88 minucie, kiedy to Emilian Kamiñski
dosta³ pi³kê w „uliczkê” i w sytuacji sam na sam ustali³ wynik na 3:1
dla Sarmaty. Kilka minut póŸniej
kibice us³yszeli ostatni gwizdek arbitra. W szeregach Sarmaty zapanowa³a wielka radoœæ, jak najbardziej uzasadniona. Nale¿y równie¿
wspomnieæ, ¿e przez niemal¿e ca³y
mecz pi³karzy wspiera³a doberska
grupa kibiców, którzy mimo wielu
kilometrów przyjechali za swoj¹
dru¿yn¹.
Na pochwa³ê zas³uguje ca³a dru¿yna. Bez wyj¹tku, wszyscy zagrali
œwietny mecz pokazuj¹c, ¿e braki
kadrowe nie musz¹ oznaczaæ pora¿ki i s³abej gry. Zwyciêstwo to bardzo
przybli¿y³o Sarmatê, do upragnionego awansu do V ligi, jednak nale¿y zachowaæ spokój do ostatniej kolejki, historia ju¿ nauczy³a ludzi w
Dobrej wiele, trzeba wygrywaæ, nic
wiêcej.
Juniorzy zwyciê¿yli po s³abym
meczu 4:1. Bramki: Szaliñski, 2
Szw¹der oraz A. Bagiñski.
(s)
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Wyniki 27 kolejki klasy okrêgowej
Iskierka Œmierdnica - Sarmata Dobra
1:3, Radovia Radowo Ma³e - Korona
Stuchowo 1:2, Sparta Wêgorzyno D¹brovia Stara D¹browa 4:0, Promieñ
Mosty - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
1:3, Mewa Resko - Œwiatowid £obez
0:2, Masovia Maszewo - Wicher Brojce
0:1, Fagus Ko³bacz - Zorza Dobrzany
3:1, Vielgovia Szczecin - Jantar Dziwnów 2:0;
1. Sparta Wêgorzyno
2. Sarmata Dobra
3. Ehrle Dobra Sz.
4. Iskierka Œmierdnica
5. Korona Stuchowo
6. Masovia Maszewo
7. Promieñ Mosty
8. Wicher Brojce
9. Mewa Resko
10. Fagus Ko³bacz
11. Radowia Radowo M.
12. Zorza Dobrzany
13. D¹brovia Stara D.
14. Vielgovia Wielgowo
15. Œwiatowid £obez
16. Jantar Dziwnów

26 59 61-23
27 59 74-32
27 55 63-30
27 55 59-25
27 47 42-45
27 39 42-37
27 36 43-46
27 34 44-46
27 30 47-53
27 30 32-47
27 29 31-49
27 29 25-43
27 28 15-34
26 27 31-44
27 23 29-40
27 22 19-64

Mistrzostw Województwa
Juniorów i Juniorów m³odszych

£obzianie
startowali
(KOSZALIN) W dniu 17 maja br.
w Koszalinie odby³y siê Mistrzostw
Województwa Juniorów i Juniorów
m³odszych. W zawodach udzia³ wziê³a ca³a czo³ówka zawodników Pomorza oraz zawodnicy MKS Olimp
£obez.
W biegu na dystansie 400 m Marcin
Grynkiewicz z LKS Pomorze Stargard
uzyska³ czas 49.93 i by³ to najlepszy
czas w zawodach.
W tym samym biegu, poza konkursem, na 400 m, Adam Grynkiewicz z
MKS Olimp £obez uzyska³ czas 58.46.
W biegu na 1500 m Bartek Wierzchowski z LKS Pomorze Stargard uzyska³ czas 4:14.30.
W biegu na 800 m, poza konkursem,
dwaj zawodnicy MKS Olimp £obez
uzyskali czasy: Mateusz Hlib - 2:17.00,
Krzysztof Kraus - 2:15.81.
(a)

W przysz³¹ œrodê XXII Memoria³
im. red. Tomasza Hopfera
(£OBEZ) Ju¿ po raz 22 odbêd¹
siê w £obzie biegi pod szyldem red.
Tomasza Hopfera. Ich celem jest
popularyzacja biegania wœród
uczniów oraz uczczenie pamiêci
przyjaciela £obza - Tomasza Hopfera. Zawody odbêd¹ siê 28 maja br. na
stadionie miejskim w £obzie. Pocz¹tek o godz. 9.30.
(r)

24-25 maja
GRANIE
Sobota
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Sparta Wêgorzyno
16:00 Zorza Dobrzany - Masovia Maszewo
16:00 Korona Stuchowo - Iskierka Œmierdnica
17:00 Wicher Brojce - Vielgovia Szczecin
17:00 Œwiatowid £obez - Promieñ Mosty
17:00 D¹brovia Stara D¹browa - Radovia Radowo Ma³e
Niedziela
13:30 Sarmata Dobra - Fagus Ko³bacz
15:00 Jantar Dziwnów - Mewa Resko

W PLANIE
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VI Sejmik Uczniowski

Zagro¿eniom mówimy – NIE!!!
Tym razem sejmik mia³ formê
przemarszu ulicami miasta i demonstracji zagro¿eñ XXI wieku. O godz.
9. wyruszyliœmy razem z goœæmi ze
szkó³ w Wêgorzynie i Runowie
Pom. w kierunku Urzêdu Miejskiego, gdzie uczniowie odczytali apel
do Burmistrza Wêgorzyna p. Gra¿yny Karpowicz na temat walki z narkomani¹ na terenie gminy. Nastêpnie gimnazjaliœci spotkali siê z
przedstawicielem Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych p. Ryszardem Jamro¿ym
i poruszyli problem alkoholu i palenia tytoniu przez m³odzie¿. Kolejnym celem przemarszu by³o spotkanie z ks. proboszczem Karolem
Wójciakiem, podczas którego
uczniowie mówili o sektach i najwa¿niejszych wartoœciach m³odego
cz³owieka. Pod eskort¹ policji, przy
odg³osach bêbna i czytanych hase³,
udaliœmy siê na spotkanie z przedstawicielem policji st. asp. Miros³awem Staruchem i policjantem wydzia³u nieletnich p. Ann¹ Gêbala.
M³odzie¿ dowiedzia³a siê o aspektach prawnych dotycz¹cych przemocy w szkole, korzystania z internetu i telefonów komórkowych.
Ostatnim przystankiem by³o spotkanie z dr. Andrusewicz i zespo³em

(WÊGORZYNO) 14 maja 2008 roku w
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
odby³ siê VI Sejmik uczniowski pod nazw¹
„Zagro¿eniom mówimy - NIE!!!”.
lekarskim, którzy omówili zagro¿enia zdrowotne takie jak bulimia,
anoreksja, lekomania, HIV-AIDS.
Ta forma sejmiku okaza³a siê
bardzo owocna, poniewa¿ ka¿dy
uczeñ bra³ czynny udzia³ w przygotowaniach, przedstawiciel ka¿dej
instytucji móg³ przemówiæ do m³odzie¿ i ka¿dy mieszkaniec miasta

móg³ zapoznaæ siê z dzia³aniami
spo³ecznoœci szkolnej przeciwko
zagro¿eniom.
Efekt pracy podkreœli³y liczne
transparenty oraz has³a. Oto kilka z
nich:
Jeszcze mleko ma pod nosem a
ju¿ buzia z papierosem.
Alkoholu raz spróbujesz w na-

³óg wpadniesz po¿a³ujesz!
Wy³¹cz internet, w³¹cz ¿ycie!
HIV nie wybiera, my mo¿emy!
Ka¿dy lekarz Ci to powie, du¿o
leków szkodzi Tobie!
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim osobom które w³¹czy³y siê w zorganizowanie
sejmiku.
(szk)

Turniej orlików
SUKCESY M£ODYCH LEKKOATLETÓW
„euro” 2008 grupa II
ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WÊGORZYNIE. Œwiatowid gra³ w
(PYRZYCE) 29.04.2008r. w
Pyrzycach odby³ siê Wojewódzki
Fina³ Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w
Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Udanie w zawodach startowali ch³opcy z SP Wêgorzyno. Bardzo dobrze wœród najlepszych m³odych biegaczy województwa wypad³ £ukasz £achañski mijaj¹c liniê
mety na 6 pozycji. Niewiele gorzej
zaprezentowali siê Szymon Franczuk i Pawe³ Banaszak – odpowiednio 13 i 15 miejsce. Do biegu zakwalifikowa³o siê ponad 80 ch³opców,
ukoñczy³o bieg 61.
(£OBEZ) W dniu 14.05.2008r.
w £obzie odby³y siê mistrzostwa
powiatu szkó³ podstawowych w
czwórboju lekkoatletycznym w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Bardzo dobrze w zawodach zaprezentowali siê uczennice i uczniowie ze
szko³y podstawowej w Wêgorzynie.
Dziewczêta w sk³adzie: Katarzyna
Gibka, Alicja Wojciechowicz, Emilia Grabarczyk, Ernestyna JóŸwiakowska, Aleksandra Zieliñska zajê³y trzecie miejsce.

Natomiast klas¹ dla siebie okazali siê ch³opcy, którzy zdecydowanie zwyciê¿yli uzyskuj¹c bardzo
dobry wynik 1233 pkt. wielobojowych. Sk³ad dru¿yny ch³opców:
Pawe³ Banaszak, £ukasz £achañ-

ski, Kamil Doburzyñski, Szymon
Franczuk, Jacek Ko³dyj, Patryk
Og³oziñski. Zwyciêstwo da³o im
awans do fina³u wojewódzkiego,
który odbêdzie siê w Bia³ogardzie w
dniu 05.06.2008r.
D.Cz.

turnieju drawskim
(DRAWSKO POM.) 2 maja br. w
Drawsku Pomorskim odby³ siê turniej
pi³karski orlików rocznik 1977. Udzia³
wziêli: „Lech” Czaplinek, „Œwiatowid”
£obez, „Drawa I” i „Drawa II” Drawsko
Pomorskie.
Dru¿yny gra³y systemem ka¿dy z
ka¿dym. Wyniki: Œwiatowid - Drawa II
3:0, Lech Czaplinek - Drawa II 8:0,
Œwiatowid - Drawa I 2:0, Lech Czaplinek - Drawa I 3:0.
W finale Œwiatowid zremisowa³ z
Lechem Czaplinek 0:0 i zaj¹³ drugie
miejsce z t¹ sam¹ iloœci¹ punktów i jedynie gorszym stosunkiem bramek.
Gole dla Œwiatowida zdobyli Bartek
Dobrowolski – 3 i Konrad Michalik – 2.
Nasz zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
Patryk Wojdecki, £ukasz Szczerba,
Konrad Michalik, Pawe³ Molenda,
Wojtek B³yszko, Bartek Dobrowolski,
Przemys³aw Jung, Marcin Niko³ajczyk,
Adrian Lubczyñski, Daniel Pietrus,
Micha³ Sto³owski, Czarek Jab³oñski,
Mateusz Jaworski. Oprócz pucharu za
II miejsce dru¿yna otrzyma³a pi³kê za
to, ¿e bramkarz Patryk Wojdecki zosta³
uznany najlepszym zawodnikiem w
dru¿ynie. Dru¿yn¹ opiekowa³ siê Andrzej Belina.
(k)

NietrzeŸwy rowerzysta
(£OBEZ) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, w
dniu 12 maja, oko³o godz. 22.40, na
drodze £obez - Suliszewice zatrzymali Grzegorza B., który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. I
badanie wskaza³o 0, 54 mg/l, II - 0,
48 mg/l w wydychanym powietrzu.

Zatrzymany poszukiwany
(WÊGORZYNO) W dniu 12
maja, o godz. 10.30, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie dokonali zatrzymania Ryszarda Ch.,
który by³ poszukiwany na podstawie
listu goñczego wydanego przez S¹d
Rejonowy w £obzie.

Kradzie¿ tablic
rejestracyjnych
(DOBRA) W Dobrej, w dniu 12
maja, w godzinach 24.00 - 09.00, z
parkingu przy ul. S³onecznej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
dwóch tablic rejestracyjnych z samochodu marki Ford Fiesta na szkodê Piotra P.

Kierowali rowerem po
u¿yciu alkoholu
(DOBRA) W dniu 13 maja, oko³o godz. 17.50, policjant z Posterunku Policji w Dobrej, podczas patrolowania miejscowoœci Bienice, zauwa¿y³ rowerzystê, który w trakcie
jazdy drog¹ publiczn¹ sprawia³ wra¿enie nietrzeŸwego. Zatrzymanym
okaza³ siê Adam R., mieszkaniec
Bienic. Kieruj¹cego poddano badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu. I wynik badania
- 0, 16 mg/l, II wynik 0,13 mg/l.
(£OBEZ) Tego samego dnia,
oko³o godz. 19.50 w £obzie, patrol
mieszany w sk³adzie policjant i stra¿nik miejski, dokonali zatrzymania
Ryszarda J., który kierowa³ rowerem
po u¿yciu alkoholu. I wynik badania
wskaza³ 0,15 mg/l, II - 0,13 mg/l w
wydychanym powietrzu.

Wymuszenie pierwszeñstwa
(DOBRA) W dniu 13.05.br.
oko³o godziny 11.00, w Dobrej, na
skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki i Armii Krajowej, kieruj¹cy samochodem marki Skoda Andrzej B. wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu kieruj¹cej pojazdem marki VW Golf Jolancie Rz. W wyniku zderzenia
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Sprawca kradzie¿y
sadzonek zatrzymany
(£OBEZ) Policjanci z Komen-
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dy Powiatowej Policji w £obzie, w
wyniku podjêtych dzia³añ, zatrzymali w dniu 13 maja Antoniego P.,
który w okresie od 15.04.2008 r. do
08.05.2008 r. z oddzia³u Leœnictwa
Unimie zabra³ w celu przyw³aszczenia 1200 sztuk sadzonek brzozy o
³¹cznej wartoœci 588 z³, czym dzia³a³ na szkodê Nadleœnictwa £obez.

Nieletnia uciekinierka
zatrzymana
(GRABOWO) W dniu 13 maja, w godzinach rannych, w Grabowie policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Kryspinê K., lat 14, która w
dzieñ wczeœniej uciek³a z domu.
Rodzina nieletniej jest pod sta³ym nadzorem kuratora rodzinnego, który na bie¿¹co kontroluje sytuacje rodzinn¹ w domu nieletniej.

Kradzie¿ dokumentów
z samochodu
(RESKO) Pani Krystyna K.,
mieszkanka Starej Dobrzycy, poinformowa³a, ¿e w dniu 9 maja w godz.
20.00 - 21.00 w Resku, przy ul. Boh.
Warszawy, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z otwartego pojazdu
marki VW Golf portfela wraz z dokumentami tj. dowodem rejestracyjnym i dowodem osobistym. W tym
przypadku sprawca wykorzysta³ nieuwagê kieruj¹cej. Policja apeluje, by
nie pozostawiaæ dokumentów bez
nadzoru. Okazja czyni z³odzieja!

Kradzie¿ przyczepy
kempingowej
(WÊGORZYNO) W okresie od
12 maja od godz. 13.00 do 14 maja
godz. 9.00 z terenu gorzelni w Wêgorzynie przy ul. 3 Maja nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y przyczepy kempingowej wartoœci 5000
z³, na szkodê Izabeli D. Osoby mog¹ce przyczyniæ siê do ustalenia
sprawcy b¹dŸ sprawców kradzie¿y
proszone s¹ o kontakt z Policj¹ pod
numerami telefonów 112, 997 lub z
dy¿urnym Komendy Powiatowej
Policji w £obzie; 0-91 56 15 511.

Okradziona staruszka
(WIEWIECKO) W dniu 14
maja w godzinach rannych w Wiewiecku, na drodze prowadz¹cej do
przystanku PKP, starsza pani Genowefa S. zosta³a zaczepiona przez
dwóch mê¿czyzn poruszaj¹cych siê
samochodem koloru granatowego.
Jeden z mê¿czyzn zapyta³ kobietê o
drogê do Stargardu, a nastêpnie
wyrwa³ jej z rêki torebkê, w której
by³ portfel z pieniêdzmi, telefon
komórkowy oraz dokumenty. We-

d³ug relacji pokrzywdzonej jeden z
napastników by³ m³odym 30-letnim
mê¿czyzn¹, wzrostu oko³o 170 cm,
krêpej budowy cia³a, w³osy koloru
ciemny blond, ostrzy¿one na je¿a.
Sprawcy po dokonaniu kradzie¿y
odjechali w kierunku skrzy¿owania
dróg Drawsko Pomorskie - Wêgorzyno - Storkowo. Wszystkie osoby
mog¹ce przyczyniæ siê do ustalenia
sprawców tego haniebnego czynu
proszone s¹ o kontakt z Policj¹ pod
numerami telefonów 112, 997 lub z
dy¿urnym Komendy Powiatowej
Policji w £obzie; 0-91 56 15 511.

znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wskaza³o 0,58 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu. Pó³ godziny póŸniej w £obzie,
policjanci ze Szczecina zatrzymali
kieruj¹cego rowerem Adama R.,
który te¿ znajdowa³ siê w stanie
nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o; I
- 0,37 mg/l , II - 0,39 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawca
odpowie teraz w trybie przyspieszonym za pope³niony czyn.

W³amanie do stacji BLISKA
w Wêgorzynie

(SULISZEWICE) W dniu 15
maja, o godz. 18.50 w Suliszewicach, policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Mariusza O., który kierowa³ rowerem wbrew zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi. Zakaz
ten zosta³ wydany przez S¹d Rejonowy w £obzie. Teraz kieruj¹cy
odpowie przed S¹dem z art. 244
Kodeksu karnego.

(WÊGORZYNO) W dniu 15
marca, oko³o godz. 03.05, dy¿urny
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zosta³ powiadomiony przez
mieszkankê Wêgorzyna, ¿e na stacji
Paliw „BLISKA” w Wêgorzynie
nieznane jej osoby dokonuj¹ w³amania. Natychmiast zosta³ wys³any
w to miejsce patrol Policji. Po przybyciu policjanci ustalili, ¿e sprawcy
odjechali w kierunku Stargardu
Szczeciñskiego samochodem osobowym marki WV Passat combi
koloru bordowego. Podjêto czynnoœci zmierzaj¹ce do zatrzymania
sprawców tego w³amania. W czynnoœciach uczestniczyli tak¿e policjanci z Komendy Powiatowej w
Stargardzie Szczeciñskim. Niestety
nie zdo³ano zatrzymaæ samochodu,
którym poruszali siê sprawcy.
W rozmowie z ajentem stacji panem
Jackiem S. ustalono, ¿e sprawcy
dokonali kradzie¿y wyrobów tytoniowych ró¿nych marek oraz alkoholu o ³¹cznej wartoœci 4000 z³ na
szkodê PKN ORLEN.

ZWIERZÊ NA DRODZE
(RESKO) W dniu 14 maja, ok.
godz. 7.55, na drodze Resko – Starogard, kieruj¹cy samochodem marki Peugeot Partner uderzy³ w nagle
wybiegaj¹ce z pobocza zwierze leœne. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

UDERZY£ NA £UKU
(WÊGORZYNO) W dniu 14
maja, ok. godz. 10.55, na drodze
Wêgorzyno – £obez, kieruj¹cy
pojazdem Peugeot Adam K., z nieustalonych przyczyn na ³uku drogi
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu,
w wyniku czego doprowadzi³ do
zderzenia bocznego z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka pojazdem marki VW Golf, kierowanym przez
Dariusza Z. W wyniku zderzenia
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Znów nietrzeŸwi rowerzyœci
(RESKO) W dniu 15 maja, o
godz. 16.00 w Resku, policjanci z
Oddzia³u
Prewencji
Policji
KWP Szczecin zatrzymali Bronis³awa S., który kierowa³ rowerem

Naruszenie zakazu
s¹dowego

Sprawca usi³owania
kradzie¿y pojazdu
zatrzymany
(RESKO) W dniu 14 maja, oko³o
godz. 22.10 w Resku, przy ulicy
Szczeciñskiej, Mariusz M., lat 25,
usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y pojazdu
marki VW Golf poprzez wy³amanie
zamka w drzwiach od strony kierowcy i zerwanie obudowy kolumny kierownicy. Sprawca zamierzonego celu
jednak nie osi¹gn¹³, gdy¿ zosta³ sp³oszony przez w³aœciciela pojazdu.
W dniu 15 maja, w godzinach przedpo³udniowych, w parku
miejskim przy ul. Sportowej policjanci z Posterunku Policji w Resku
dokonali zatrzymania sprawcy tego
czynu. Obecnie trwaj¹ czynnoœci
procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w £obzie.

Nieletni pij¹cy na
ogródkach
(£OBEZ) W nocy z 15 na 16
maja, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, udali siê na
ogródki dzia³kowe przy ul. Wojska
Polskiego w £obzie, gdzie przebywa³y osoby nieletnie, które zachowywa³y
siê bardzo g³oœno. Na miejscu zastali nieletnich £ukasza P., lat 17, Marcina P., lat 16 oraz Krystiana K., którzy
spo¿ywali piwo. Nieletni zostali przekazani pod opiekê mamy, która ju¿ na
Komendzie g³oœno i stanowczo wyrazi³a swoje niezadowolenie z zachowania synów. Teraz ch³opcy zapewne zostan¹ ukarani przez mamê za swoje naganne zachowanie, a policjanci po
przeprowadzeniu z nimi rozmowy dyscyplinuj¹cej skieruj¹ pismo do szko³y
oraz S¹du Rodzinnego i Nieletnich
informuj¹ce o przejawach demoralizacji m³odych osób.
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Przyst¹pili do Komunii œw.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

KRZY¯ÓWKA

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 brzmia³o:
“Zimni ogrodnicy to: Pankracy, Serwacy, Bonifacy”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Bo¿ena Syjczak (£obez), Albin Rengwelski (Resko), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Albin Rengwelski z Reska.
Gratulujemy.

