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Ka¿da droga powinna
prowadziæ do œwi¹tyni

Kazimierz Rynkiewicz
Media od jakiegoœ czasu podkrêca³y emocje kibiców przed meczem Polska – Niemcy. Jedna z gazet nawi¹za³a do bitwy pod Gunwaldem, inna ¿¹da³a dostarczenia g³ów
Niemców, pokazuj¹c to bardzo obrazowo. Niemieckie gazety odpowiedzia³y w podobnym tonie. Ktoœ
zauwa¿y³, ¿e obie – i ta polska i ta
niemiecka – nale¿¹ do jednego wydawcy, niemieckiego Springera.
Kilka dni wczeœniej MSWiA sk³ada
podpis pod umow¹ za³o¿ycielsk¹
Fundacji Polsko-Niemieckiej, do
której Niemcy wk³adaj¹ 50 mln
euro, Polacy – 5 mln euro. Z racji tak
ma³ej sumy nasz g³os w tej fundacji
bêdzie bez znaczenia. Ktoœ pyta –
czy mamy robiæ za listek figowy dla
niemieckich decyzji.
Gdy rozpoczyna siê mecz, koñczê przygotowanie do wydania gazety œwidwiñskiej. Taka praca. ¯artujê, ¿e tylko chyba my pracujemy o
tej godzinie, bo wszyscy siedz¹
przed telewizorami. Gdy jadê do
domu, na polu jakiœ rolnik jeŸdzi
ci¹gnikiem i robi opryski. A wiêc
jest jeszcze ktoœ, kto nie siedzi przed
telewizorem.
Nie spieszê siê na mecz, bo
wiem, ¿e z nasz¹ pi³k¹ nie sta³ siê
jakiœ cud, który by sprawi³, ¿e nagle
zaczniemy wygrywaæ. Bo nie sta³ siê
cud w naszej lidze, w PZPN-nie.
Wiêc niby dlaczego kadra mia³aby
byæ lepsza od ca³ej naszej ligowej
pi³ki no¿nej. Jaka mo¿e byæ z ponad
setk¹ aresztowanych dzia³aczy pi³karskich, z kupowanymi meczami, z
nie do ruszenia dzia³aczami PZPN,
ze zdychaj¹cymi klubami wielu lig i
klas, nie tylko najni¿szych. W Olimpie Z³ocieniec, w Œwiatowidzie
£obez, w Sparcie Gryfice nie ma kto
robiæ pi³karstwa, prowadziæ spraw
klubowych. W £obzie przy czterech
szko³ach nie ma ani jednego boiska.
Przy wielu tysi¹cach szkó³ w Polsce
nie ma boisk i sal gimnastycznych.
A nawet jakby by³y, to nie ma ju¿
komu uczyæ sportu. Z pasj¹.
Teraz maj¹ byæ sztuczne boiska
w ka¿dej gminie. Po milionie za
ka¿de. Pusty œmiech cz³owieka
ogarnia, jak sobie przypomni, ¿e w
dzieciñstwie kopa³o siê pi³kê na
ka¿dym wolnym skrawku zieleni.
Dzisiaj trzeba miliona z³otych i nie
wiadomo, czy boiska nie bêd¹ sta³y
puste. Ktoœ na tym zarobi ogromne

pieni¹dze, ale jaka propaganda.
Gdy ju¿ doje¿d¿am do domu i
siadam przed telewizorem, rezygnujê z ogl¹dania meczu na rzecz
filmu. W TVP Kultura leci w³aœnie
„Pokuta”. Ogl¹da³em go kilkanaœcie, a mo¿e wiêcej, lat temu. W
opisie podaj¹, ¿e produkcja ZSRR z
roku 1984, w re¿. Gruzina Tengiza
Abu³adze. Rozliczenie z komunizmem. Film genialny, ale bez
„Oskara”. Europa nie lubi takich
tematów. Kobieta, której zamordowano rodzinê, po œmierci dyktatora
zarz¹dzaj¹cego miasteczkiem (pañstwem) ci¹gle wykopuje go z grobu.
Uwa¿a, ¿e nie mo¿e on za swoje
pod³e ¿ycie i œmieræ milionów ludzi
spocz¹æ w œwiêtej ziemi. Miliony,
które prze¿y³y, wci¹¿ kochaj¹ wodza. Syn dyktatora wraz z ¿on¹ chc¹
j¹ skazaæ i odbywa siê rozprawa.
Kobieta znajdujê obroñcê we
wnuczku wodza, który ju¿ nie chce
godziæ siê na z³o i skazanie kobiety.
- Lepiej j¹ zabiæ, ni¿ prosiæ o wybaczenie? - pyta ojca. Jednak ojciec
nie jest zdolny do przewartoœciowania swojego ¿ycia. Syn pope³nia
samobójstwo, strzelaj¹c do siebie z
broni podarowanej przez dziadka
dyktatora. Dopiero teraz ojciec dostrzega, ¿e wódz zabija nawet zza
grobu. Odbiera mu najcenniejszy
skarb – dziecko. Idzie i sam wykopuje swojego ojca z grobu i rzuca na
po¿arcie ptakom. Musi to zrobiæ,
¿eby zacz¹æ ¿yæ na nowo. Ostatnia
scena pokazuje kobietê w domu,
która spogl¹da na gazetê wychwalaj¹c¹ wodza. S¹siad mówi, ¿e to by³
dobry cz³owiek, bo myœla³ o ludziach. Ona zna inn¹ prawdê, ale
¿yje z ni¹ osamotniona. Przed
oknem zatrzymuje siê staruszka i
pyta j¹ – czy ta droga prowadzi do
œwi¹tyni. Kobieta odpowiada, ¿e to
ulica imienia wodza i nie prowadzi
do ¿adnej œwi¹tyni. - Co to za ulica,
skoro nie prowadzi do œwi¹tyni.
Ka¿da droga powinna prowadziæ do
œwi¹tyni. - mówi tajemniczo staruszka i odchodzi.
Film jest zrobiony po mistrzowsku; alegorie, sny i symbole przeplataj¹ siê z realnymi postaciami i dzia³aniami w³adzy. W ka¿dym monologu i dialogu przebija ogrom doœwiadczenia i prawdy o nieludzkim
systemie i ludzkiej egzystencji.
2:0 dla Niemców. Polacy zdejmuj¹ chor¹giewki z aut. Na szczêœcie nie opuszczaj¹ flag do po³owy
masztów. Ta pi³karska adrenalina
nie by³a mi potrzebna. Adrenalina
jest dzisiaj gdzie indziej. Dzwoni
mê¿czyzna z wioski w powiecie

œwidwiñskim i mówi, ¿e we wsi
m³ody ch³opak zapi³ siê na œmieræ.
So³tys sprzedaje spirytus, robi¹c
melinê, a spragnieni nawet odpracowuj¹ za gorza³ê. Dzielnicowy te¿
nabywa i przymyka oko. Mê¿czyzna p³acze. Nawet nie pytam, czy to
jego syn.
Pisarz Ernest Bryll w „Rzeczpospolitej”: „Teraz ka¿dy stara siê byæ
mniejszy, gorszy, wyprany z jakichœ
idea³ów, bo wydaje mu siê, ¿e jest
skuteczniejszy. (...) Dziœ wszyscy
jakby odpuœciliœmy. Wydaje siê
nam, ¿e realnoœæ to jest gorszoœæ.
Pogodziliœmy siê, ¿e realne to jest
to, ¿e k³amiemy, bo trzeba. ¯e min¹³
czas, kiedy warto by³o staraæ siê
powiedzieæ sobie, pytaæ chocia¿:
kim jesteœmy. Dlaczego nie jesteœmy tacy, jacy byæ powinniœmy, co
tu robiæ, ¿eby byæ lepszym, ¿eby
kraj by³ bli¿szy... Polska nie umie
siebie opowiedzieæ. Jak Polak chce
coœ opowiedzieæ, to mówi, ¿e niby
to by³o, ale nie by³o zupe³nie tak, a
mo¿e by³o inaczej, a nie wiadomo
w³aœciwie, czy by³o. Nie umie, bo
nie wie, jak wygl¹da Polska. Jacy s¹
ludzie, jacy jesteœmy. Nawet ci, którzy chodz¹ do szkó³ turystyki,
sprawdza³em to. Opowiedzcie o terytorium w okrêgu 20 km od waszego domu – prosi³em. To najwy¿ej
wyb¹kaj¹ o jakichœ pomnikach, o tej
ca³ej akademijnej Polsce, która nam
jest wmówiona i której nie znosimy.
A nie umiej¹ opowiedzieæ o tej zwyczajnej, w której ¿yj¹ i która jest w
nich. To, ¿e Polski nie umiej¹ Polacy opowiedzieæ, jest dowodem powa¿nej zbiorowej choroby psychicznej. Dawniej przynajmniej
œniliœmy o Polsce, by³a ona niejasna,
ale sen jakiœ by³. A teraz wiemy, ¿e
ów sen nie obowi¹zuje, ale innego
nie mamy. I ju¿ nie œnimy. Cz³owiek,
który w ogóle nie ma snów, jest zagro¿ony psychiatrycznie. Naród,
nie ma snów o sobie, podobnie”.
Pozosta³ nam sen o zwyciêstwie
nad Austri¹. A póŸniej?
Prof. Zdzis³aw Krasnodêbski w
„Rzeczpospolitej”: „Si³a emocji
oraz fakt, ¿e przejawiaj¹ siê z okazji
tak b³ahej sprawy jak mecz pi³karski, œwiadczy o chêci ucieczki od
tych problemów, o których wiêkszoœæ Polaków nie chce po prostu
s³uchaæ, nie chce wiedzieæ, ucieczce od polityki, ucieczce od odpowiedzialnoœci w œwiat zastêpczej
rywalizacji. Znaczna czêœæ Polaków nie chce przecie¿ przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e istniej¹ jakieœ zasadnicze problemy z pozycj¹ Polski
w Europie, z naszymi s¹siadami, ¿e

s¹ rozbie¿noœci pomiêdzy Polsk¹ a
Niemcami, np. w polityce wobec
Rosji, w ocenie sytuacji, percepcji
rzeczywistoœci. Bêd¹ domagaæ siê
podpisania ka¿dego europejskiego
traktatu i skwapliwej zgody na ka¿dy niemiecki postulat, a jednoczeœnie traktowaæ mecz pi³karski jako
substytut wojny. (...) A jeœli wygramy, to co tak naprawdê nam to da?
Jakie istotne problemy rozwi¹¿e?
Przykryjemy jedynie te problemy
jak¹œ idiotyczn¹ narodow¹ ekstaz¹.
(...) na polskich ulicach bêdziemy
mieli wówczas do czynienia z eufori¹ ludzi kompletnie og³upionych i
sprowadzonych do poziomu zdziecinnia³ej masy. (...) Po co ca³e to
zamieszanie? Có¿, staro¿ytni mieli
gladiatorów i igrzyska dla ludu po
to, by mo¿na by³o w spokoju utrzymywaæ w³adzê”.
- Czy ta droga prowadzi do œwi¹tyni? - zapyta³a staruszka. - Nie. odpowiedzia³em. - To co to za droga,
która nie prowadzi do œwi¹tyni. zdziwi³a siê staruszka. - Ka¿da droga
powinna prowadziæ do œwi¹tyni.
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Telefon
bezpieczeñstwa
dla turystów
Komenda Powiatowa policji w
£obzie informujê, ¿e w Komendzie
G³ównej Policji w Warszawie zosta³o utworzone stanowisko TEFEFON BEZPIECZEÑSTWA DLA
TURYSTÓW
ZAGRANICZNYCH. Stanowisko to jest czynne
w godzinach 9.00-22.00 pod numerami telefonów; bezp³atny 0800200-300 i p³atny 608-599-999.

Reklama
Tel./fax
0913973730
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Ofiara wiosennego p³ywania

Tragedia w Radowie Wielkim
(RADOWO WIELKIE) 3 czerwca
w Radowie Wielkim dosz³o do
tragedii. Na pobliskim
jeziorku utopi³ siê
mieszkaniec tej wsi £ukasz £.
Jeziorko znajduje siê tu¿ za
wsi¹, przy wyjeŸdzie na Wêgorzyno. Do tragedii dosz³o miêdzy godz.
13.00 a 13.20. 19-letni £ukasz £.
wybra³ siê z wujkiem na jeziorko,
zabieraj¹c ze sob¹ dmuchany kajak.
Wujek na chwilê poszed³ do wsi.
Gdy wróci³, zasta³ kajak p³ywaj¹cy
po wodzie, ale nigdzie nie by³o
mê¿czyzny. Powiadomiona matka
poinformowa³a policjê, ta z kolei
ekipê p³etwonurków w Szczecinie.
Po przybyciu p³etwonurkowie wy-

dobyli cia³o mê¿czyzny z dna, które
w tym miejscu siêga³o trzech metrów. Jak wynika z informacji policji, kajak z nieustalonej przyczyny
przewróci³ siê i m³ody cz³owiek
wpad³ do wody. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e mê¿czyzna nie
umia³ p³ywaæ. (r)
Komunikat Policji
POLICJA przypomina wszystkim mieszkañcom powiatu, ¿e woda
jest ogromnym ¿ywio³em i podczas
korzystania z uroków wodnych k¹pieli nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ.
Policjanci w ramach dzia³añ
profilaktycznych bêd¹ przeprowadzaæ w placówkach oœwiatowych
pogadanki z dzieæmi i m³odzie¿¹ na

temat bezpiecznych zachowañ podczas wakacji, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na promowanie aktywnego, a
zarazem bezpiecznego, wypoczynku nad wod¹.
Firma „OKNO-PLAST” w £obzie

poszukuje

pracowników na stanowiska
- montera stolarki PCV w celu
przyuczenia do zawodu, prawo
jazdy kategorii B i doœwiadczenie
mile widziane
- przedstawiciela handlowego,
wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy i p³acy do omówienia na miejscu. £obez ul. Waryñskiego 15, tel. 091 39 763 10, kom.
0603 390 317.

POLSKA – AUSTRIA

Do³¹cz do NASZYCH
w

KLUBIE 10

Czwartek, 12 czerwca
Startujemy o 18.00
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Maj¹ ju¿ swój wóz
(SIELSKO). Tutejsza
OSP doczeka³a siê ju¿
nowego wozu bojowego.
Teraz stra¿acy bêd¹ doje¿d¿aæ
do po¿arów Mercedesem L-608D,
który zosta³ zakupiony za 53 tys. z³.
Stra¿acy nie bêd¹ musieli ju¿ obawiaæ siê, ¿e nie mog¹ przyst¹piæ do
gaszenia z powodu braku wody.
Pojemnik na wodê ma pojemnoœæ
tysi¹ca litrów. Samochód jest w bardzo dobrym stanie. Dotychczasowy
„¯uk” nie pójdzie na z³om. W zamierzeniu stra¿aków ma on s³u¿yæ
jako pojazd transportowy.
mm

P³onê³y lasy
i trawy
(POWIAT). Panuj¹ca susza
sprzyja po¿arom. Tylko w ostatnim
tygodniu po¿arnicy wyje¿d¿ali wielokrotnie do p³on¹cych nieu¿ytków i
lasów. 2 czerwca w £osoœnicy sp³onê³a szopa. Trawy pali³y siê w Cieszynie
£obeskim, w Resku przy ul. Gdañskiej i w Smólsku. W Resku pali³a siê
trawa i równoczeœnie las w Orzeszkowie. W nastêpnych dniach p³onê³y
nieu¿ytki w £obzie przy ul. Bocznej,
Rolnej, Podgórnej i Zielonej, a w
Wêgorzynie przy osiedlu XXX-lecia.
6 czerwca stra¿acy zmagali siê z rojem pszczó³, które zagnieŸdzi³y siê w
przewodzie wentylacyjnym jednego z
mieszkañ przy ul. Nowy Œwiat. Rojnica zosta³a oddana pszczelarzowi. W
niedzielê a¿ dwukrotnie stra¿acy wyje¿d¿ali do po¿aru lasu w okolicach
Jeziora Miejskiego w £obzie, a 9
czerwca po¿ar ogarn¹³ las w Winnikach.
mm

Z projektem w œwiat
(£OBEZ). Szko³a Podstawowa
nr 1 jest jedn¹ z placówek oœwiatowych, która ma szansê otrzymaæ
pieni¹dze na projekt „Nasza szko³a
nasz¹ szans¹” w ramach Priorytetu
IX Podzia³ania 9.2. Dziêki niemu
dzieci bêd¹ mog³y pog³êbiæ swoj¹
wiedzê oraz poznaæ swoj¹ Ojczyznê
– zarówno tê ma³¹, jak i du¿¹.
Warunkiem otrzymania pieniêdzy jest podpisanie umowy, do tego
z kolei konieczne jest z³o¿enie szeregu za³¹czników. Obecnie szko³a
czeka na ostateczn¹ decyzjê. Ta zapadnie w bie¿¹cym tygodniu.
Projekt „Nasza szko³a, nasz¹
szans¹” realizowany bêdzie w ramach Priorytetu IX, Poddzia³anie
9.2. Przyznana kwota opiewa na
sumê 274.680,65 z³. W projekcie s¹
takie kategorie dzia³añ jak: zajêcia
wyrównawczo-korekcyjne i pomoc
dzieciom z deficytami. Z tego dzia³ania skorzysta 22. dzieci. Druga
grupa, obejmie kó³ko zainteresowañ. W tym dzia³aniu zaplanowano
zakup pieca do wypalania gliny i
otwarcie pracowni ceramicznej.
Kolejnym dzia³aniem s¹ imprezy

przyrodniczo-krajoznawcze. W poprzednim projekcie szko³a nastawi³a siê na wyjazdy kulturalne do
Szczecina, tym razem uczniowie
bêd¹ poznawaæ okolice dalsze i
bli¿sze. W planach s¹ wycieczki
piesze i rowerowe w tym m.in. do:
Iñskiego Parku Krajobrazowego,
Drawskiego Parku Krajobrazowego, Przelewic. Nie zabraknie równie¿ ulubionych przez dzieci wyjazdów na basen do Œwidwina oraz ferii zimowych w szkole. Projekt
obejmuje tak¿e dwie zielone szko³y
nad morzem i dwa obozy jêzykowo
sportowe. Pierwszy obóz bêdzie
mia³ miejsce ju¿ w sierpniu i odbêdzie siê w Szklarskiej Porêbie. Drugi w przysz³ym roku w perle Uzdrowisk K³odzkich – Polanicy Zdroju.
Projekt obejmuje 100 proc.
dzieci ucz¹cych siê w tej placówce
oœwiatowej. Zak³ada siê, ¿e podobnie jak w poprzednim projekcie,
ka¿de dziecko weŸmie udzia³ w
choæ jednym przedsiêwziêciu. Projekt rusza 1 lipca tego roku i trwaæ
bêdzie do 31 sierpnia roku przysz³ego.
mm
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Nieoficjalne wyniki g³osowania

Walne „Jutrzenki” wybra³o now¹ Radê Nadzorcz¹
(POWIAT). Walne Zgromadzenie pokaza³o od podszewki mentalnoœæ spó³dzielców. W Wêgorzynie na
99 uprawnionych do g³osowania, na
zebranie przyby³o 11, w tym jedna wysz³a w po³owie - g³osowa³o wiêc 10.,
prócz tego jeden g³os by³ niewa¿ny. W
Resku na 212 uprawnionych do „Mozaiki” przysz³o 23 cz³onków, w £obzie
natomiast na 1068 uprawnionych do
g³osowania przyby³o nieca³e 90 osób.
Sposób g³osowania t³umaczony by³ na
gor¹co tu¿ przed, co zaowocowa³o
spalonymi g³osami. Ludzie g³osowali
równoczeœnie na kandydatów z Reska,
Wêgorzyna i £obza, nie znaj¹c ich i nic
nie wiedz¹c ani o nich samych, ani tym
bardziej o ich zamierzeniach.
(WÊGORZYNO). 3 czerwca w
sali sportowej tutejszego gimnazjum
przygotowano miejsca przy stolikach
dla zarz¹du, prezydium, komisji mandatowo skrutacyjnej oraz komisji
wnioskowej. Okaza³o siê jednak, ¿e
przy frekwencji 11 cz³onków nie sposób wybraæ przedstawicieli do wszystkich komisji. Po³¹czono wiêc obie, w
wyniku czego przy stolikach zasiad³o
6 cz³onków, co i tak stanowi³o ponad
50 proc. przyby³ych. Po odczytaniu
sprawozdañ z roku ubieg³ego zawi¹za³a siê niewielka dyskusja, dotycz¹ca
kwestii rozliczeñ za œmieci w roku bie¿¹cym oraz remontu dachu przy ul.
Orzeszkowej w £obzie. Mimo tego
jednog³oœnie udzielono absolutorium
Jolancie Wasielewskiej prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”.
Cz³onek zarz¹du Zdzis³aw B³aszków
otrzyma³ absolutorium przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym , cz³onek zarz¹du Katarzyna Rzepkowska otrzyma³a
absolutorium bez zastrze¿eñ. Taki
wynik, mimo dyskusji, by³ potwierdzeniem, ¿e osoby bior¹ce udzia³ w
dyskusji mia³y zastrze¿enia nie do
zarz¹du, a do ustêpuj¹cej Rady Nadzorczej.

(RESKO). 5 czerwca w tym
mieœcie kwestiami Spó³dzielni i
nowego jej zarz¹du zainteresowa³o siê 23. cz³onków (na 212 uprawnionych). W „Mozaice” atmosfera zosta³a podgrzana przez Antoniego Moroza, który domaga³ siê
wyjaœnieñ w kwestiach rozliczeñ
oraz przedstawionego projektu
uchwa³y, który zak³ada³ wybór
przedstawicieli Spó³dzielni na
przedkongresowy wojewódzki
zjazd spó³dzielczoœci, o ile „Jutrzenka” pozostanie w Zwi¹zku
Rewizyjnym Spó³dzielni Mieszkaniowych w Szczecinie. Jego
zdaniem nie by³o wczeœniej informacji, dotycz¹cej sk³adania listy
kandydatów do wyjazdu. Podwa¿y³ równie¿ prawn¹ stronê z³o¿enia projektu uchwa³y, bowiem, jak
twierdzi³, nie by³ on przed³o¿ony
w ustawowym terminie. I tutaj absolutorium Zarz¹d otrzyma³ bez
zastrze¿eñ.
(£OBEZ). 7 czerwca do sali
OHP na 1068 uprawnionych do g³osowania przyby³o 90 osób. Tutaj
zmieniono porz¹dek obrad i w
pierwszym rzêdzie przyst¹piono do
g³osowania na cz³onków Rady Nadzorczej, a dopiero póŸniej odczytano
sprawozdania i przyst¹piono do dyskusji.
Tym razem spore grono zabra³o
g³os w dyskusji, zadaj¹c pytania zarówno Zarz¹dowi jak i Radzie.
£obzianie okazali siê bardziej krytyczni i nieufni wobec przedstawionych sprawozdañ, co odzwierciedli³o siê podczas g³osowania uchwa³ w
sprawie zatwierdzenia sprawozdañ.
Za udzieleniem absolutorium
prezes Jolancie Wasielewskiej g³osowa³o 41 cz³onków, wstrzyma³o siê
10., za udzieleniem absolutorium
cz³onkowi zarz¹du Zdzis³awowi

B³aszków g³osowa³o 34 cz³onków,
przeciw 6., wstrzyma³o siê od g³osowania 11. Natomiast za udzieleniem
absolutorium cz³onkowi zarz¹du
Katarzynie Rzepkowskiej g³osowa³o 42 cz³onków, wstrzyma³o siê 9.
Bardziej szczegó³owe informacje, dotycz¹ce Walnego Zgromadzenia Cz³onków w nastêpnym wydaniu.
Przedstawiamy nieoficjalne wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.
W trzech kolumnach podane s¹ wyniki g³osowañ kolejno z Wêgorzyna,
Reska oraz £obza:
Wêgorzyno:
Marek Paszkowski 9 18 65 (92)
Resko:
Robert Jaskólski 9 1762 (88)
Alicja NiedŸwiedŸ 9 17 56 (82)
£obez okrêg I
Zbigniew Kwiatkowski 1 9 39 (49)
Stanis³aw Siwiecki 2 16 37 (55)
Zdzis³aw Szklarski 4 16 43 (63)
Stanis³awa Zaorska 2 10 46 (58)
Okrêg II
Jan Demko 4 1 14 (19)
Marek Demko 1 2 13 (16)
Kazimierz Krzemiñski 1 6 10 (17)
Piotr Laszuk 3 3 24 (30)
Wincenty Nowik 3 4 37 (44)
Krzysztof Petelczyc 3 5 19 (27)
Andrzej Perdek 0 7 11 (18)
Piotr Stankiewicz 1 3 22 (26)
Witold Szczybelski 3 14 23 (40)

Marek Szymaniak 0 0 20 (20)
Leokadia W³odarz 0 8 23 (31)
Okrêg III
Jan Ceholnyk 1 2 26 (29)
Bogdan Górecki 6 12 40 (58)
Jerzy Mechliñski 2 2 12 (16)
Stanis³aw Puchalski 1 5 22 (28)
Zbigniew Pude³ko 3 14 30 (47)
Zofia Reimer 0 4 23 (27)
Andrzej Zdzieszyñski 0 9 38 (47)
Cz³onek oczekuj¹cy
Jolanta Babyszko 6 18 63 (87)
Marek Paszkowski z okrêgu Wêgorzyno zdoby³ 92 g³osy, z Reska Robert Jaskólski 88, Alicja NiedŸwiedŸ 82, W £obzie w okrêgu I najwiêcej g³osów zdobyli: Zdzis³aw
Szklarski 63 g³osy, Stanis³awa Zaorska 58 g³osów oraz Stanis³aw Siwiecki 55 g³osów.
W okrêgu II najwiêcej g³osów
otrzyma³ Wincenty Nowik 44 g³osy,
Witold Szczebelski otrzyma³ 40 g³osów, Leokadia W³odarz 31 g³osów.
W okrêgu III najwy¿sz¹ sumê g³osów zdoby³ Bogdan Górecki – 58,
równorzêdn¹ liczbê g³osów (47)
otrzymali Zbigniew Pude³ko oraz
Andrzej Zdzieszyñski, Jan Ceholnyk
otrzyma³ 29 g³osów.
Cz³onek oczekuj¹cy Jolanta Babyszko uzyska³a 87 g³osów.
Liczbê oddanych g³osów zliczy
ostatecznie Kolegium Walnego Zgromadzenia 12 czerwca 2008 r. mm
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(POWIAT). Ju¿ rozpoczyna siê
sezon truskawkowy. Plantatorzy z
terenu powiatu ³obeskiego zamierzali
w tym roku œci¹gn¹æ do zbioru Tajów.
Pod koniec maja Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej Departament
Migracji odmówi³o jednak zgody na
przyjazd pracowników. Jednym z argumentów by³a wysoka stopa bezrobocia w powiecie ³obeskim, wynosz¹ca prawie 27 proc.
Dlaczego Tajowie?
Pani Dec, widz¹c w Szwecji Tajów
pracuj¹cych przy zbiorach borówki,
postanowi³a postaraæ siê, aby œci¹gn¹æ
ich do Polski - do zbiorów truskawek.
Czêœæ ³obeskich plantatorów uzna³a to
za bardzo dobry pomys³ i rozpoczê³a
dzia³ania w tym kierunku.
- Nigdy nie chcia³em zabieraæ pracowników innym plantatorom. Pan
Brzozowski zbiera ludzi z okolicy i
dowozi autobusami. Nie mogê mu
wejœæ w teren i ludzi zabraæ. To nie fair.
Czêsto te¿ jest tak, ¿e ktoœ przyjdzie,
dwie kobia³ki nazbiera, ma ju¿ na wino
i jak¹œ bu³kê i... idzie. Ci Tajowie w
Szwecji zbieraj¹ borówkê. Postanowiliœmy ich tutaj sprowadziæ z wielu powodów. Ze wzglêdu na wydajnoœæ, chc¹
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Plantacje bez
zbieraæ i pracuj¹ po 12 godzin dziennie,
a nie szeœæ. P³acilibyœmy im tyle samo,
co Polakom. Ci Tajowie s¹, a Polaków
niestety nie ma – mówi pan Dec.
Plantatorzy nawi¹zali kontakty z
firm¹ zatrudniaj¹c¹ Tajów - „Sin Sun
Sine Co. Ltd”. Wszystko by³o na dobrej
drodze. Wojewódzki Urz¹d pracy nie
widzia³ przeciwwskazañ. Tu¿ przed
rozpoczêciem zbiorów plantatorzy
otrzymali informacjê z Warszawy, ¿e
zatrudnienie nie bêdzie mo¿liwe, a wiadomoœæ z Województwa powinni byli
traktowaæ tylko jako informacjê, a nie
wyra¿enie zgody.
W ca³ej procedurze zaskakuj¹ce
wydaje siê w³¹czenie w sprawê polskiego konsulatu w Bangkoku, który to postanowi³ wys³aæ pismo do Warszawy z
zapytaniem, czy takie zatrudnienie bêdzie mo¿liwe. OdpowiedŸ ze stolicy
konsulat otrzyma³ 28 kwietnia, natomiast sami zainteresowani ostateczn¹
decyzjê – 28 maja, czyli kilka dni przed
zbiorami.
Zanim plantatorzy otrzymali odmown¹ decyzjê, ju¿ zd¹¿yli ponieœæ
spore nak³ady finansowe. Przyk³adowo
pañstwo Decowie, plantatorzy ze Smorawiny, zaadaptowali na cele mieszkalne by³¹ oborê, by tam zakwaterowaæ

pracowników. Stworzyli w niej hotel
robotniczy. W tym celu wziêli kredyt w
wysokoœci 250 tys. z³.
A gdzie bezrobotni Polacy?
W tej sprawie nasuwa siê pytanie
dlaczego mimo tak wysokiej stopy bezrobocia, nasi plantatorzy poszukuj¹ ludzi zagranic¹?
Okazuje siê, ¿e z roku na rok liczba
chêtnych do pracy na plantacjach
zmniejsza siê. Ju¿ w roku ubieg³ym plantatorzy ponieœli spore straty, w³aœnie dlatego, ¿e brakowa³o pracowników. Truskawka, owoc niezwykle delikatny, nie
mo¿e byæ pozostawiona na krzaku zbyt
d³ugo. W ubieg³ym roku dodatkowo
podczas zbiorów czêsto pada³y deszcze,
co spowodowa³o silny atak pleœni. Obawiaj¹c siê, ¿e w tym roku równie¿ liczba
osób chêtnych do zbiorów nie bêdzie
wystarczaj¹ca, zaczêto poszukiwaæ rozwi¹zañ alternatywnych. Jak siê okaza³o
– niemo¿liwych do realizacji.
W zwi¹zku z tym o pomoc zwrócili
siê do burmistrza £obza. Jak twierdzi
szef gminy jest jeszcze niewielka nadzieja, choæ do zbiorów pozosta³o kilka
dni. Sprawê bowiem zgodzi³ siê poruszyæ pose³ PO Arkadiusz Litwiñski,
który chce nakreœliæ ten problem w
Ministerstwie. W Warszawie trudno
bowiem uwierzyæ, ¿e przy niemal 27
procentowym bezrobociu, nie ma chêtnych do pracy.
- Te¿ by³em bardzo zdziwiony, ¿e
Ministerstwo odmówi³o pomocy.
Stwierdzi³o jednak, ¿e tutaj nie ma sensu œci¹gania ludzi zza granicy. Decyzja
wojewody by³a pozytywna, plantatorzy
czekali tylko na decyzjê z Warszawy,
mieli sygna³, ¿e bêdzie to pozytywnie
rozpatrzone. W ubieg³ym tygodniu
otrzymali jednak decyzjê negatywn¹.
Chcieliœmy znaleŸæ dojœcie do Ministerstwa przez senatora Jana Olecha,
który zadeklarowa³, ¿e postara siê pomóc w tej kwestii. W pi¹tek zadzwoni³
do mnie pose³ Litwiñski, który próbuje
sprawê nag³oœniæ w Ministerstwie.
Równoczeœnie pyta³ czy plantatorzy
kontaktowali siê z Powiatowym Urzê-

dem Pracy i z Wojewódzkim Urzêdem
Pracy. Nie kontaktowali siê. Plantatorzy potrzebuj¹ oko³o 200-300 osób. Do
tej pory robili og³oszenia. Uwa¿aj¹ jednak, ¿e nie znajd¹ na tym terenie wystarczaj¹cej liczby osób. Ju¿ w ubieg³ym
roku mieli problemy, przez co zebrali,
jak twierdz¹, tylko oko³o 50 proc. plonu. Postawili na Tajów, a to okaza³o siê
niewypa³em, zafundowanym przez Ministerstwo. Ze swojej strony staramy siê
pomóc jak tylko mo¿emy. Ju¿ rozpoczêliœmy dzia³ania. – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Nawet 150 z³ dziennie
Poszukiwania chêtnych do pracy na
plantacjach rozpoczê³y Oœrodki Pomocy Spo³ecznej nag³aœniaj¹c temat,
wœród swoich podopiecznych. W akcjê
w³¹czy³ siê równie¿ PUP i CIS w
£obzie.
- Osoby skierowane z CIS-u rozpoczn¹ pracê na zasadzie reintegracji
zawodowej. W tej chwili pracuj¹ w
gminie nieodp³atnie. Jaki problem wys³aæ ich do pracodawcy, niech zobacz¹
co to jest ciê¿ka praca i niech sobie
zarobi¹. Pañstwo Decowie byli u mnie
dopiero w pi¹tek. Mo¿e uda siê pozyskaæ od 40 do 60 osób. Staramy siê
pomóc. Ludzie s¹ w stanie zarobiæ oko³o 130-150 z³ dziennie. Dlaczego mi na
tym zale¿y? Jak bêd¹ truskawki, to ludzie zarobi¹ te¿ w przetwórniach, a pieni¹dze wróc¹ do powiatu – powiedzia³
Jaros³aw Namaczyñski dyrektor PUP.
Dlaczego tak póŸno?
Gor¹czkowe dzia³ania urzêdników,
by pomóc plantatorom, ka¿¹ siê zastanowiæ dlaczego tak póŸno zwrócono siê
o pomoc. OdpowiedŸ okazuje siê prosta.
- Nie mieliœmy ju¿ czasu na ¿aden
ruch. W lutym by³a wydana pierwsza
opinia przez Wojewódzki Urz¹d Pracy,
13 maja druga. 28 maja powiedzieli, ¿e
definitywnie nie daj¹ pozwolenia i nie
ma odwrotu. Wczeœniej z Ministerstwa
dostaliœmy pismo, ¿e firma tajska nie
ma akredytacji na werbowanie do pracy
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pracowników?
w Polsce. Ale po co im taka akredytacja? Przecie¿ oni Polaków nie werbuj¹,
tylko swoich przywo¿¹. PóŸniej zarzucili nam, ¿e nie zwróciliœmy siê w
pierwszej kolejnoœci do tutejszego
Urzêdu Pracy, tworz¹c biurokratyczne
schody – mówi pani Dec.
- Chcia³em Tajom przygotowaæ takie warunki, ¿eby chcieli tu wróciæ.
Budynek jest z kot³owni¹, z centralnym,
ze wszystkim, z nowymi ³azienkami –
dodaje pan Dec.
Okaza³o siê paradoksalnie, ¿e w³aœnie tak póŸna proœba plantatorów znacznie wp³ynê³a na decyzjê Ministerstwa.
- Gdybyœmy wiedzieli wczeœniej,
to na podstawie takiej akcji zrobilibyœmy raport i przekazali go do Ministerstwa. Jest bezrobocie, a nie ma
ludzi chêtnych do pracy. Przeprowadziliœmy wiele rozmów, szukamy ludzi. Dziœ nasza odpowiedŸ by³aby
zupe³nie inna. Mo¿e te¿ inaczej zareagowa³oby Ministerstwo. Obecnie
najwiêksz¹ pomoc pañstwo mog¹
uzyskaæ z gmin. Fantastycznie zachowa³ siê wójt Radowa Ma³ego. Poprosiliœmy go o pomoc, a on natychmiast
rozpocz¹³ dzia³ania. Szybko uruchomi³ s³u¿by z GOPS-u. – mówi dyrek-

tor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski.
Paranoje prawne
Problem z pracownikami dyrektor
PUP-u upatruje w z³ym prawie. Z jednej strony Ministerstwo zarzuci³o plantatorom, ¿e nie zwróci³o siê do Urzêdu
Pracy o pomoc, z drugiej strony zaœ
przepisy prawne zabraniaj¹ zarabiaæ
osobom bezrobotnym. Grozi to utrat¹
statusu bezrobotnego. Wiele osób nie
chce ryzykowaæ.
Inna rzecz, ¿e przy takiej dotacji z
pañstwa, nie op³aca im siê pracowaæ.
- Zamiast daæ temu, kto zarabia, to
my go karzemy. Niektórzy bezrobotni
nie chc¹ pracowaæ w normalnych firmach za 1200 z³, bo im siê nie op³aca.
I to nale¿y zmieniaæ. Na tym przyk³adzie, takim drastycznym, widaæ, ¿e trzeba zmieniæ chore przepisy. Spróbujemy
dostaæ siê do Ministerstwa i przedstawiæ raport. Mamy dziœ chor¹ sytuacjê.
Za 5 lat bêdzie jeszcze gorzej. Bêdziemy œci¹gaæ Chiñczyków i innych, a równoczeœnie p³aciæ z naszych podatków
na utrzymanie polskich bezrobotnych dodaje dyrektor PUP.
Zdaniem plantatorów na planta-

cjach najczêœciej pracuj¹ ludzie maj¹cy
pracê. Przychodz¹ po godzinach pracy,
albo bior¹ na ten czas urlopy.
- Generalnie ludzie nie s¹ nauczeni
pracy. Jak widzi, ¿e ojciec nie chodzi do
pracy, to po co on ma chodziæ? - diagnozuje tê sytuacjê pani Dec.
Jak susza wp³ynie na ceny
Trwaj¹ca susza ju¿ ka¿e przewidywaæ gorsze plony. Mimo i¿ plantacje s¹
nawadniane, to i tak owoce nie maj¹
czasu urosn¹æ do odpowiedniej wielkoœci. Nale¿y spodziewaæ siê drobnych
truskawek. To z kolei mo¿e wp³yn¹æ na
ceny. Czy tak siê stanie?
- Nie jestem zwolennikiem zwariowanych cen. Chcielibyœmy zachowaæ
ceny w granicach op³acalnoœci. S¹dzê,
¿e truskawka bêdzie kosztowa³a oko³o
3,50 z³ za kilogram. Jednak od ubieg³ego roku cena ropy wzros³a bardzo du¿o.
O ile za pe³ny zbiornik paliwa p³aci³em
2,5 tys. z³, to teraz 4 tys. z³. Si³a robocza
równie¿ podro¿a³a o 100 proc. Wczeœniej za kobia³kê p³aci³o siê oko³o 1,50
z³, teraz oko³o 1 euro. Susza jest przeogromna, plantacja jest nawadniana,
ale upa³y sprawiaj¹, ¿e owoc nie ma siê
kiedy zawi¹zaæ i od razu dojrzewa.
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Zachód powoli godzi siê z t¹ wy¿sz¹
cen¹, ale o ostatecznej i tak decyduje rynek. Dla plantatora trzy czynniki s¹
najwa¿niejsze: cena, ludzie i pogoda. W
ubieg³ym roku mia³em problem z ludŸmi, ale to zale¿a³o od przebiegu pogody. La³y deszcze. – mówi Tadeusz Brzozowski.
T. Brzozowski nie by³ wœród plantatorów, którzy pragnêli œci¹gn¹æ do
siebie ludzi z Tajlandii. W jaki wiêc
sposób pozyskuje chêtnych do pracy?
- Aby sobie poradziæ dajê og³oszenia i œci¹gam ludzi równie¿ spoza gminy, dowo¿¹c ich autobusami i jakoœ
sobie radzê – wyjaœnia.
Problem plantatorów ujawni³ wiele
aspektów. Z jednej strony dotycz¹ one
kwestii prawnych, które zamiast zwalczaæ bezrobocie generuj¹ nowe pokolenia ludzi niezdolnych do pracy, z drugiej pokaza³ marazm wœród pewnej grupy spo³ecznej. I tak, czêœæ osób pracuje
zawodowo i dodatkowo dorabia na plantacjach, a czêœæ nie robi nic, ¿yj¹c z podatków osób pracuj¹cych. Zbiór truskawek trwa nieca³y miesi¹c, mo¿na zarobiæ oko³o 100 z³ dziennie. Dla niektórych
jednak taka stawka jest zbyt ma³a, by
mieæ chêæ schyliæ krêgos³up.
mm
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Dobra w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
(DOBRA) W roku szkolnym
2007/08 odby³a siê kolejna edycja
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
EKO – PLANETA, którego organizatorem jest Stowarzyszenie
Wiedzy i Kultury Regionalnej
„Pokolenie” w Warszawie.
Konkurs przeprowadzany jest
przy wspó³pracy merytorycznej z
Miêdzywydzia³owym
Studium
Ochrony Œrodowiska Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie.
Ide¹ Konkursu jest: upowszechnianie wiedzy o ochronie œrodowiska
i zagro¿eniach wynikaj¹cych z rozwoju gospodarczego; aktywizacja mi³oœników ojczystej przyrody poprzez
prezentowanie i honorowanie ich osi¹gniêæ; poszerzenie wœród m³odzie¿y
wiedzy o przyrodzie Polski.
Konkurs propagowany jest w
szko³ach podstawowych, gimnazjach oraz szko³ach œrednich. W
Dobrej ze Szko³y Podstawowej zg³o-

si³o siê 19 uczniów, którzy przygotowali siê do niego pod opiek¹ pani
Anny Ussarz.
Komitet Organizacyjny Konkursu wyró¿ni³ uczniów naszej szko³y
dyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi.
Dyplomy za bardzo dobry wynik oraz nagrody ksi¹¿kowe otrzyma³y:
- Klaudia Dominiczak – uczennica klasy czwartej – w kategorii –
„maluch”,
- Magdalena Matera – uczennica
klasy szóstej w kategorii – „adept”
Dyplomy uznania otrzymali:
- Klaudia Przywecka – uczennica
klasy szóstej w kategorii „adept”
- Marta Michalik – uczennica
klasy czwartej w kategorii „maluch”
- Jakub Wrona – uczeñ klasy
czwartej w kategorii „maluch”
Wyró¿nienia otrzymali:
W kategorii „adept”: Zuzanna
Buchowska, Ewelina Mantur, Emilia Grzesiak, Adrianna Witkowska,
Agnieszka Plewiñska, Klaudia Gro-

madzka, Dawid Zadro¿ny, Bartosz
Œmigielski, Oskar Poliñski,
w kategorii „maluch”: Przemys³aw Sadowski, B³a¿ej Cieœlak, Ilona Zygmunt, Piotr Siekiera, Klaudia
Owsiñska.
¯yczymy kolejnych sukcesów w
nastêpnym roku szkolnym i mamy
nadziejê, ¿e tegoroczna rywalizacja
dostarczy³a naszym uczniom rozrywki umys³owej, a najlepszym satysfakcji z osi¹gniêæ. (szk)

S¹ place
zabaw
w gminie

Gimnazjum w Wêgorzynie obchodzi³o œwiêto szko³y

Zainteresowaæ w³asn¹ okolic¹
(WÊGORZYNO) Jest 2 czerwca, godz. 8.30. Przed budynkiem
Gimnazjum w Wêgorzynie gwar i
ruch. Uczniowie ubrani inaczej ni¿
zwykle: sportowe stroje, turystyczne plecaki, nieliczni w koszulkach
odblaskowych, obok nich rowery.
Wychowawcy wyposa¿eni w apteczki sprawdzaj¹ obecnoœæ i omawiaj¹ szczegó³y jakiejœ wyprawy.
Wkrótce dyrektor szko³y pani E.
Gêbka wyjaœnia sytuacjê. Rozpoczyna apel- odprawê przed wycieczk¹. Tak¹ formê obchodów Œwiêta Szko³y
przyjêliœmy w tym roku – wyjaœnia
przewodnicz¹ca
Samorz¹du
Uczniowskiego.
Okazuje siê, ¿e klasy z wychowawcami przemierz¹ szlaki turystyczne gminy, by odkryæ, a czasem
,,otrzepaæ z kurzu” to , czego na co
dzieñ nie zauwa¿amy: piêkne zak¹tki
i niezwyk³ych mieszkañców gminy.
Cele wycieczki s¹ atrakcyjne: œcie¿ka
ekologiczna w Wêgorzynie, siedziba
cystersów w Winnikach, leœniczówka
w Ginawie, najwy¿sze wzniesienie
gminy - G³owacz, zabytkowe obiekty

sakralne w BrzeŸnicy, Runowie, K¹kolewicach i Sielsku.
Kilka s³ów o bezpieczeñstwie,
wrêczenie pami¹tkowych dyplomów
z wytyczon¹ tras¹ wêdrówki, odbiór
prowiantu ufundowanego przez Radê
Rodziców i… gimnazjaliœci rozpoczynaj¹ wycieczkê po miejscach, które widz¹ na co dzieñ. Dziœ jednak maj¹
odkryæ w nich to, co niezwyk³e, zapomniane, tajemnicze…

Maj¹ przy sobie nieod³¹czne atrybuty turysty: kamerê, aparat fotograficzny.
Dlaczego? Za siedem dni zaprezentuj¹
efekty swoich turystycznych eskapad
w formie wystaw plastycznych i fotograficznych, folderów turystycznych,
wywiadów z ciekawymi ludŸmi.
Twarze uczniów rozpromienione,
zachowanie œwiadczy o zainteresowaniu i ekscytacji. Mo¿e spodoba³a im
siê taka forma nauki…
(r)

(DOBRA) W maju zakoñczy³
siê monta¿ placów zabaw w Dobrej,
Bienicach, Dobropolu, Krzemiennej i GrzêŸnie. Z poœlizgiem, ale
bêdzie plac zabaw w B³¹dkowie.
Dobra posz³a œladem innych
gmin, które takie place postawi³y
ju¿ wczeœniej. Plac zabaw w Dobrej
postawiono ko³o budynku komisariatu policji, wiêc mo¿na mieæ nadziejê, ¿e nie zostanie zniszczony.
Teren wokó³ placu zabaw w Dobrej
oraz w tych miejscowoœciach, gdzie
place zabaw s¹ oddalone w niewielkiej odleg³oœci od dróg publicznych, zostanie ogrodzony. Ponadto
pojawi¹ siê drewniane ³awki oraz
kosze na œmieci oraz zostanie
umieszczony regulamin korzystania
z placu zabaw. Jak poinformowa³
urz¹d miejski, wszystkie elementy
placów zabaw posiadaj¹ odpowiednie certyfikaty, zgodne z polskimi i
europejskimi normami bezpieczeñstwa i maj¹ 3-letni¹ gwarancjê. (r)

Z ¯YCIA POWIATU
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ARCHIPELAG DZIECI

(£OBEZ) Dzieñ 1 czerwca br.
dzieci z Domu Dziecka w £obzie
bêd¹ d³ugo i ciep³o wspominaæ.
Dzieñ ten, œwiêto wszystkich dzieci, pe³en by³ radoœci, œmiechu, piosenek, konkursów i najró¿niejszych niespodzianek.
Na plac zabaw, który tego dnia
sta³ siê „Archipelagiem dzieci”
przybyli licznie wszyscy zainteresowani: dzieci i grono pracowników
placówki.
Œwiêto tradycyjnie rozpoczê³o
siê rozegraniem meczu pi³ki siatkowej dwóch dru¿yn: wychowankowie contra wychowawcy. W tym
roku (drugi raz z rzêdu) meczy wygrali wychowawcy. Ka¿da dru¿yna
otrzyma³a puchar za uczestnictwo w
meczu.
G³ówn¹ organizatork¹ i koordynatork¹ œwiêta by³a pani I. Nawrocka. Pod jej okiem plac zabaw ustro-

jony w balony i lampiony wygl¹da³
barwnie i radoœnie.
Opraw¹ muzyczn¹ zaj¹³ siê wychowawca p. M. Grala. Pozostali
wychowawcy przeprowadzili konkursy, turnieje oraz dbali o dobre
samopoczucie dzieci.
Czas wype³niony by³ po brzegi
atrakcjami i rozrywk¹, a konkursy
ze wspania³ymi nagrodami cieszy³y
siê wielkim powodzeniem (m.in.
„Jaka to melodia?” „ Kto szybciej
zje cytrynê” „Czy znasz postaæ z tej
bajki?” „Karaoke” „Podaj kamieñ”). Wszystkie dzieciaki otrzyma³y paczki ze s³odyczami, owoce i
napoje.
Dzieci i pracownicy Domu
Dziecka dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom za ufundowanie nagród i
suwenirów. Dziêkujemy wszystkim, którzy potrafi¹ siê dzieliæ z
innymi, bo dziêki nim œwiat jest
bardziej kolorowy i radosny. (k)

Plan na 20 wrzeœnia 2008 r.

Zjazd absolwentów
reskiego liceum
(RESKO) Komitet organizacyjny zapowiedzia³ organizacjê
zjazdu absolwentów reskiego liceum, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ w Resku. Ma siê odbyæ
20 wrzeœnia 2008 r.
Zjazd absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. K. K. Baczyñskiego jest organizowany z okazji
60-lecia szko³y. W sk³ad komitetu

organizacyjnego weszli: dyrektor Ma³gorzata Bia³y, Maria Sêkowska,
Wiktoria ¯ebrowska, Aniela Muszyñska, Natalia Kowal, Jacek Gajdzis, Halina Narolewska, Dorota
Rola, Agata Popielarz, Jan Czaban i
S³awomir Brzozowski. Informacje:
tel. 091 39 51 204 - sekretariat szko³y, listownie lub e-mailem: loresko@op.pl
(r)
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Dzieñ dziecka edukacyjnie

(DOBRA) W dniu 31 maja
Gimnazjum w Dobrej obchodzi³o
Dzieñ Dziecka, w ramach którego
realizowano dwie kampanie
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³” i
„Trzymaj Formê”.
Na ten dzieñ przewidziano wiele
atrakcji. Ka¿dy móg³ wiêc znaleŸæ
coœ dla siebie. Zajêcia wychowawcze
rozpoczêto od konkursu pomocy
przedmedycznej, w którym rywalizowali przedstawiciele wszystkich
klas. W medycznych zmaganiach
najlepsze okaza³y siê klasy III b, III
d i II a, które zajê³y kolejno I, II , III
miejsce.
Uczniowie o szczególnych zdolnoœciach plastycznych, przygotowywali plakaty na temat „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³” i „Trzymaj Formê”.
Wykorzystywano ró¿ne techniki pracy.Wszystkie plakaty zaprezentowano na zakoñczenie imprezy.
Najwiêkszym zainteresowaniem
m³odzie¿y cieszy³ siê konkurs promuj¹cy zasady zdrowego ¿ywienia.
Zadaniem reprezentantów klas by³o
przygotowanie sa³atek i surówek
warzywnych i owocowych. Pomys³owoœæ m³odzie¿y by³a bardzo
du¿a. Jury mia³o du¿o problemów z
wy³onieniem zwyciê¿ców. Ostatecznie pierwsze miejsce w kategorii sa³atek owocowych zajê³a klasa III a,
natomiast warzywnych klasa II b.
Wszystkie sa³atki smakowa³y wyœmienicie i ka¿dy móg³ spróbowaæ
kulinarnych smako³yków.
Na mi³oœników sportu czeka³o
równie¿ wiele atrakcji. Uczniowie

rywalizowali w kilku kategoriach,
m. in: rzut do kosza, koperta, strza³y na bramkê, rzut lotkami, odbicia
pi³ki siatkowej, hola-hop. Niew¹tpliwie wielkim hitem by³ mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele. Tym razem lepsi okazali siê
uczniowie wygrywaj¹c 2:1.
Na obchodach Dnia Dziecka
zjawili siê równie¿ przedstawiciele
s³u¿b medycznych. Panie pielêgniarki bezp³atnie wykonywa³y badania zawartoœci cukru we krwi, ciœnienia i BIM. Z badañ tych korzystali nie tylko uczniowie, ale równiez mieszkañcy Dobrej, którzy
przyszli zobaczyæ jak bawi siê m³odzie¿ gimnazjalna.
Goœciliœmy równie¿ Stra¿ Po¿arn¹ z £obza, która sprawnie i
szybko przeprowadzi³a próbny
alarm przeciwpo¿arowy.
Uwieñczeniem kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” by³a akcja
przeprowadzona w poniedzia³ek 2
czerwca, we wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji w £obzie
- „TrzeŸwym okiem”, podczas kórej m³odziez bra³a udzia³ w patrolu
policji, wrêcza³a kontrolowanym
kierowsom ulotki, a tak¿e wywiesza³a w sklepach z alkoholem foldery antyalkoholowe.
Akcje te odbywaj¹ siê corocznie w naszym Gimnazjum i na sta³e
wpisa³y siê w ¿ycie szko³y. Mamy
nadziejê, i¿ dziêki nim m³odzie¿ nie
tylko poszerzy wiadomoœci i umiejêtnoœci, ale równie¿ z wiêksz¹
œwiadomoœci¹ bêdzie wkracza³a w
doros³e ¿ycie.
(szk)

£OBZIANIE
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Syberyjska gehenna
Józefa Koryzma urodzi³a siê w Sielcach, woj. Wileñskie, gm. Jazno, powiat
Dzisna nad DŸwin¹. Gdy wybuch³a
wojna mia³a 9 lat. Pewnej lutowej,
mroŸnej nocy 1940 r. do ich drzwi zapuka³o NKWD. By³ to pocz¹tek udrêki,
poniewierki i g³odu. Niedostatek w kirgiskim aule by³ tak wielki, ¿e puchli z
g³odu. By wyb³agaæ lepsze warunki, jej
matka przesz³a 200 km, a p. Józefa,
wraz z innymi dzieæmi, musia³a radziæ
sobie sama. W rosyjskiej wiosce za
przysmaki uznawano jagody ziemniaków, których w Polsce nikt nie je, bo s¹
truj¹ce.
Opuchniêci z g³odu
- G³ód w kirgiskim aule by³ tak
straszny, ¿e zaczêliœmy puchn¹æ z g³odu. Nasze mamy by³y zmuszone wiêc,
by poszukaæ jakieœ rady. Nie by³o co
jeœæ. Od Kirgizów nic nie mogliœmy ju¿
dostaæ, bo oni sami nie mieli. Jeszcze latem, jak mleko by³o, to dostaliœmy trochê. Zim¹ nie by³o ani mleka, ani nic.
Wtedy nasze mamy bra³y ubrania i chodzi³y do ruskiego ko³chozu wymieniaæ
je na coœ.
Najbli¿sza wioska by³a 30 km od
nas. Wszêdzie step i step, jak by³a zamieæ, to nie wiadomo, dok¹d iœæ. Drogi
nie by³o widaæ, ³atwo by³o zab³¹dziæ. 30
km, a œnieg po pas - pani Józefa milknie
na chwilê i opuszcza g³owê. Zapewne
tego obrazu nigdy nie zapomni. Nie zapomni te¿ tej pamiêtnej zimy.
- Mamy posz³y wszystkie cztery, a
my dzieci zosta³yœmy same – rozpoczyna na nowo opowieœæ. - Ka¿da zabra³a
to, co mia³a, by przynieœæ coœ dla swojej
rodziny. Pamiêtam mama wziê³a moj¹
sukienkê od komunii. Akurat u Komunii œw. by³am w tym roku, w którym nas
zabrali. Pamiêtam tê sukienkê. By³a
bia³a i mia³a ¿ó³t¹, szerok¹ wst¹¿kê, a do
sukienki - wianuszek. Mama za tê sukieneczkê dosta³a u Ruskich wiadro ziemniaków. Jeszcze coœ sprzeda³a i dosta³a
bochenek chleba i trochê m¹ki. Mimo,
¿e na stepie panowa³a zamieæ, nasze
mamy musia³y wracaæ...
Czekaliœmy na nie. Jedna doba œniegiem niesie, druga doba nic nie widaæ,
a my wychodzimy przed tê lepiankê i
patrzymy w kierunku, z którego nasze
mamy powinny wracaæ. A ich jak nie
by³o, tak nie ma. P³akaliœmy i czekaliœmy... Pamiêtam siedzieliœmy i wybieraliœmy z chleba zapleœnia³e resztki
okruszynek. Teraz to ja ¿adnego kawa³eczka chleba nie wyrzucam. Wyjadaliœmy te resztki zielone, a potem wszystkim nam by³o niedobrze. Na trzeci¹
dobê zamieæ zaczê³a siê uspokajaæ.
Zaspy siê jednak takie porobi³y, ¿e Kirgizi przychodzili i odkopywali nas. Ju¿
nie mo¿na by³o wyjœæ z tych naszych
domów. Potem zobaczyliœmy, ¿e gdzieœ
hen, daleko na horyzoncie, coœ siê pokaza³o i tak coraz bli¿ej, coraz bli¿ej, a¿
rozpoznaliœmy cztery postaci. Dopiero
wtedy by³ p³acz i radoœæ. Staliœmy tak
przed lepiank¹ i patrzyliœmy jak nasze
mamy broczy³y w œniegu po kolana.
Nogi mia³y przemarzniête i odmro¿one
– opowiada.
Okaza³o siê, ¿e w tej zawiei niechybnie by zab³¹dzi³y. Uratowa³ ich

(cz. 2)

pies. Id¹c w zamieci us³ysza³y jego
szczekanie. Skierowa³y siê w tamt¹
stronê. Okaza³o siê, ¿e by³ tam las, a w
nim leœniczówka. Leœniczym by³ Kirgiz. Spyta³y siê go czy pozwoli im przenocowaæ. On na to:
- Gdzie was puszczê w tak¹ pogodê?
Przenocujê was. Po³o¿ycie siê na pod³odze i przeœpicie.
Zmarzniêtym i zmêczonym kobietom leœniczy zagotowa³ wodê (kipiatok). Tam przenocowa³y, ale co to by³ za
nocleg? Mimo uprzejmoœci gospodarza, obawia³y siê, by ich mieszkañcy
leœniczówki nie zabili, albo okradli. Ju¿
na pierwszy rzut oka by³o widaæ, ¿e i u
nich by³ wielki niedostatek. Obawy ich
okaza³y siê bezpodstawne. Rano wyruszy³y w dalsz¹ drogê, znaj¹c ju¿ kierunek. Do ziemianki przynios³y ju¿ zmarzniête ziemniaki i trochê m¹ki.
- Co to wiaderko tych ziemniaków i
garstka m¹ki? Mama ugotowa³a kilka
ziemniaczków, trochê posoli³a, a potem
wziê³a parê ³y¿ek m¹ki, rozrobi³a z wod¹
i pola³a tym ziemniaki. Z tego garnka
ka¿demu wysz³o po talerzyku i to by³o
ca³odzienne nasze jedzenie. Przy takim
jedzeniu zaczê³o siê puchn¹æ z g³odu. Na
szczêœcie przysz³a wiosna i Kirgizi pozwolili zbieraæ k³osy na stepach. Pole
by³o daleko. Trzeba by³o iœæ 12 km na te
pole, by zebraæ tego prosa trochê. K³osy
zbiera³am wraz z siostr¹ i mam¹. Bracia
zostawali w domu. Potem w rêkach tar³yœmy to wszystko, by póŸniej na ¿arnach u Kirgizów przetrzeæ na m¹kê. Z
m¹ki mama piek³a placki, które dzieli³a
na piêæ czêœci. Zagotowa³o siê do
tego wody i to by³o takie jedzenie. Gdy skoñczy³y siê k³osy, g³ód na nowo zagl¹da³ nam w oczy –
wspomina.
Pani
Józefa
wraz z garstk¹ rówieœników z lepianki chodzi³a na
polankê, na której
mogli siê czuæ bezpiecznie i przez nikogo niezauwa¿eni.
Polanka ta sta³a siê
ich swoist¹ œwi¹tyni¹.
Tam mogli siê wyp³akaæ, pomodliæ, uk³adaæ
wiersze i piosenki. W tym
miejscu, te dzieci, oderwane brutalnie od Ojczyzny, powraca³y do niej
myœl¹ i sercem.
- Wierzyliœmy, ¿e kiedyœ wrócimy do
Polski. Tam u³o¿yliœmy tak¹ pieœñ, na
melodiê „Legiony to - ¿o³nierska nuta”:
WywieŸli nas z drogiej Ojczyzny,
Rzucili nas wœród Dzikich Pól.
Nie patrz¹c na serc naszych blizny,
Nie patrz¹c na nasz wielki ból.
My, polscy zes³añcy,
Mêczeñstwa wygnañcy,
Na stos rzuciliœmy
Swój ¿ycia los, na stos na stos.
Nie zgnêbi¹ nas mury wiêzienia
I nie zastraszy nas te¿ g³ód.

Wiemy, ¿e wszyscy powrócimy,
Bo tego chcemy i da nam Bóg.
O, kraju polski, Ziemio Œwiêta,
O, Orle Bia³y wznieœ siê, wznieœ.
WeŸ pod swe skrzyd³a swe orlêta
I nas ze sob¹ wszystkich weŸ.
- Wy dzieci to u³o¿yliœcie? – pytam
z niedowierzaniem. Wszak starsze dzieci, które to uk³ada³y mia³y wówczas od
dziesiêciu do trzynastu, mo¿e czternastu lat.
- My – potwierdza pani Józefa. - Kto
tam chodzi³? Iwonka, siostra moja –
Jadzia, Piotrek, Pawe³ek, ja i Halina.
Chodziliœmy tam i uk³adaliœmy ró¿ne
wiersze i piosenki. Jak w balladzie „Powrót taty”, Mickiewicza. My te¿ tam
chodziliœmy i modliliœmy siê, ¿eby pozwoli³ nam wróciæ do kraju, ¿ebyœmy
nie g³odowali, ¿ebyœmy znowu mieli
pe³ne rodziny.
Jak zostaniecie, to poumieracie
z g³odu
W kirgiskim aule polscy zes³añcy
mieszkali rok. Nadzieja na powrót mala³a z ka¿dym dniem. Im by³o bli¿ej
zimy, tym bardziej zrozumia³e siê stawa³o, ¿e kolejnej nie prze¿yj¹. By³o
lato, gdy kobiety zdecydowa³y siê na
stukilometrowy marsz do Pietropaw³owska, wyprosiæ o przeniesienie do jakiejœ rosyjskiej wsi.
Takie rozwi¹zanie podpowiedzieli
im Rosjanie, którzy zatrzymywali siê w
aule, by nabraæ wody ze studni do swoich samochodów.
- Rosjanie mówili: „U nas Polaków
te¿ jest mnoga, ale oni nieco lepiej ¿yj¹
od was. Jak tu zostaniecie to poumieracie z g³odu. Musicie siê staraæ, bo
umrzecie tutaj.”
Nasze mamy posz³y do
Pietropaw³owska. Nie by³o
ich ze dwa tygodnie. Byliœmy g³odni. Chodzi³yœmy od jednego Kirgiza
do drugiego. W tym czasie Kirgizi t³ukli w stêpach proso (prymitywne
urz¹dzenie, moŸdzierz
s³u¿¹cy do produkcji kaszy jaglanej – przyp.
red.). Z siostr¹ te¿ im t³uk³yœmy. Za to, po skoñczeniu pracy, Kirgizka da³a nam
malutk¹ miseczkê kaszy.
Wtedy pozbiera³yœmy ³uski z
prosa dola³yœmy do tego trochê
wody, doda³yœmy trochê chwastów
nietruj¹cych. Z tego piek³yœmy placki
na blasze kuchni. To by³o nasze po¿ywienie.
Gdy kobiety dosz³y do Pietropaw³owska, okaza³o siê, ¿e przeniesienie
nie jest mo¿liwe. Powiedziano im, ¿e
tam, gdzie zosta³y przywiezione, tam
musz¹ pozostaæ. Te s³owa by³y równoznaczne z wyrokiem œmierci. Kobiety w
tym momencie nie mia³y w³aœciwie nic
do stracenia. W tej sytuacji powiedzia³y urzêdnikom w Pietropaw³owsku, ¿e
dzieci i tak umr¹, to one nie maj¹ po co
wracaæ. Zaczê³y braæ urzêdników na litoœæ. Ta strategia okaza³a siê skuteczna.
Pozwolono im przenieœæ siê do rosyjskiego ko³chozu. Wraca³y do domu z radosn¹ nowin¹, ale i nowym k³opotem.
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Wskazano im dwie wioski, do których mog¹ siê przenieœæ: Ramadan oraz
odleg³y o 8 km Buras. Do wiosek z kirgiskiego au³u mia³y od 70 do 80 km.
Matka pani Józefy by³a za³amana.
Wszak nie mia³a mo¿liwoœci zaniesienia do ko³chozu dwojga swoich najm³odszych dzieci – trzyletniego Franka
i szeœcioletniego Witka. Starsze dziewczynki mo¿e znios³yby trudy podró¿y,
jednak najm³odsi mogliby tego nie
prze¿yæ.
Ramadan
Okaza³o siê, ¿e o ile do tej pory
kobiety trzyma³y siê razem, to przy
mo¿liwoœci wyjazdu nast¹pi³ podzia³.
Mama Józefy zdo³a³a ju¿ oddaæ swoje
cenne rzeczy, które mog³yby pos³u¿yæ
jako zap³ata za transport. Pozosta³e
kobiety, choæ wczeœniej korzysta³y ze
wsparcia, w tej sytuacji odwróci³y siê
od rodziny pani Józefy. Czasami jednak
Los zsy³a niespodzianki.
- Sta³o siê jak w bajce. Tam by³a studnia z ¿urawiem. Podje¿d¿ali do niej
Rosjanie, by nabraæ wodê do samochodów. Mama posz³a tam. Usiad³a na
ocembrowaniu i rozp³aka³a siê. W tym
momencie podjecha³ samochód. Kierowca spyta³ siê: „Czego wy p³aczecie?”
a mama na to: „No jak czemu? P³aczê, bo
nie wiem co robiæ. Utopiæ siê w tej studni
czy co mam robiæ? Ale dzieci ma³e zostan¹. Mamy pozwolenie, ¿eby wyjechaæ
st¹d, ale jak ja wyjadê, jak ja zabiorê te
dzieci?” - spyta³a.
Wtedy kierowca kaza³ mamie iœæ
szybko do domu, zabraæ dzieci, swoje
rzeczy i przyjœæ. Zaofiarowa³ darmow¹
pomoc.
Przywióz³ nas do Ramadanu. Akurat
by³a burza piaskowa. Takie szczêœcie
mieliœmy. Jak nie œnieg, to piasek. Wysadzi³ nas pod p³otem mleczarni, mama
podziêkowa³a, coœ mu da³a, chyba rêcznik. Usiedliœmy pod p³otem, a w ustach,
uszach i oczach mieliœmy pe³no piasku.
Mama posz³a poszukaæ kogoœ, kto przyj¹³by nas chocia¿ na noc. Przysz³a do
starszej, samotnej kobiety. Nazywa³a siê
ona Sa³awiowa. Spyta³a siê tylko: „Ile u
was jest rybiszków?”, a gdy mama odpar³a, ¿e czworo, Sa³awiowa od razu zastrzeg³a, ¿e nas nie przyjmie, ale przenocowaæ pod dachem pozwoli. Spaliœmy w
przedsionku.
Na drugi dzieñ mama posz³a szukaæ
mieszkania. Znalaz³a niewidom¹ babciê, która mieszka³a tylko z córk¹.
Mama posz³a do mleczarni zapytaæ siê,
czy przyjm¹ tam mamê do pracy. By³
tam bardzo dobry kierownik – Tatarka.
Mama zaczê³a tam pracowaæ, niewiele
zarabia³a, ale przynajmniej mog³a codziennie przynosiæ wiadro maœlanki. A
dla nas to by³ luksus. Napiliœmy siê jej
i ju¿ g³odu nie czuliœmy. Zaczêliœmy poma³u dochodziæ do siebie. Poza tym
mama otrzymywa³a jeszcze 30 dkg twarogu i pajok – albo proso, albo pszenicê.
Zawsze coœ tam by³o. Do syta nigdy
cz³owiek siê nie najad³, ale z g³odu ju¿
nie umiera³.
Latem by³o dobrze. Zimy jednak by³y
trudne do prze¿ycia, choæ nie tak tragiczne, jak w kirgiskim aule. Mleczarniê na
zimê zamykali, bo nie by³o czym karmiæ
zwierz¹t. Mimo tego mama dostawa³a
nadal pajok. Dostawa³a te¿ pensjê, za
któr¹ mog³a kupiæ wiadro ziemniaków –
wspomina p. Józefa. Cdn.
(mm)
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DZIEÑ DZIECKA
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Zagro¿enia po¿arami
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ d³ugotrwa³¹ susz¹, pojawiaj¹ siê przypadki zagro¿enia po¿arowego. Najczêœciej wynikaj¹ one z niefrasobliwoœci osób chc¹cych usun¹æ poprzez
wypalenie resztki trwa lub rozpalanie ognisk. Policja apeluje o nie ko-

rzystanie z otwartego ognia, szczególnie w rejonach leœnych. Swój
apel kierujemy równie¿ do dzia³kowców, bardziej rozwa¿nie korzystajmy z grilów, ognisk, gdy¿ stanowi¹ one zagro¿enie dla naszego
mienia.

Wyrok
Sygn. akt II K 69/08 Ds. 197/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. Sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 25 lutego 2008 r., 26 lutego 2008 r. i 14 maja
2008 r. sprawy

Krzysztofa Krusiñskiego

Ze wszystkich kwiatów œwiata
chcia³bym zerwaæ... s³oñce
i daæ je potem Tobie
z³ociste i gor¹ce.
S³oneczko jest daleko,
ale siê nie martw MAMO
narysowa³em drugie,
jest prawie takie samo.
Teraz Ciê wyca³ujê,
jak moge najgorêcej,
bo tak Ciê kocham bardzo,
ze ju¿ nie mo¿na wiêcej!!!
28 maja obchodziliœmy w
Oœrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Radowie Wielkim uroczyste obchody DNIA RODZICA I DZIECKA.
Rodzice naszych pociech przybyli bardzo licznie na spotkanie,
przywo¿¹c z sob¹ ró¿ne smako³yki i chêtnie w³¹czali siê do zabawy. By³ to niecodzienny, wzruszaj¹cy widok – tyle uœmiechniêtych twarzy, wspólne trzymanie

za rêkê mamê, zabawa z tat¹…
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
piosenkami dla mamy w wykonaniu grupy dzieci i terapeutów oraz
tañcem dla taty. Mogliœmy podziwiaæ tak¿e naukê karmienia rodziców przez dzieci (smacznym jogurtem) oraz poszukiwanie swojego
dziecka wœród innych dzieci wózkowych, a tak¿e wspólne zabawy
przy muzyce. Rodzice tak¿e chêtnie œpiewali dla swoich pociech
utwory karaoke. Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzieci by³y
dmuchane pa³ace, na których mog³y skakaæ i zje¿d¿aæ do woli. Ten
mi³y dzieñ zakoñczy³o jedzenie
lodów i pysznych kie³basek z grilla, pieczonych przez naszego Pana
Edmunda BHP.
Oby ka¿dy dzieñ sprawia³ dzieciom tyle radoœci, jak TEN… bo
uœmiech dziecka to najwiêksza nagroda tego œwiata!!!
Katarzyna Leœniak

s. Aleksandra i Gertrudy z d. Mañkowska, ur. 08 listopada 1964 r.
w S³upsku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 23 lutego 2008 r. pomiêdzy
miejscowoœciami £obez – Bonin po drodze publicznej, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Krzysztofa Krusiñskiego uznaje zza winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w
ruchu l¹dowym na okres 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym
od op³aty w sprawie.

Podziêkowania dla Starosty
i cz³onków Rady ds. Niepe³nosprawnych
Powiatowa Spo³eczna Rada do
Spraw Niepe³nosprawnych serdecznie
dziêkuje Panu Staroœcie - Antoniemu
Gutkowskiemu za okazane zaufanie i
ponowny wybór naszych skromnych
osób do sk³adu tej¿e rady. Nasz¹ rzeteln¹ pracê oraz pe³n¹ wiedzê jak¹ posiadamy odnoœnie zachowañ i potrzeb
osób niepe³nosprawnych oddajemy do
dyspozycji w³adz powiatowych.

Wielkie podziêkowanie sk³adam równie¿ na rêce cz³onków
Rady za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na Przewodnicz¹cego Rady. Zrobiê wszystko co w
mojej mocy, aby Pañstwa i wszystkich SPRAWNYCH INACZEJ nie
zawieœæ.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicz¹cy Rady Czes³aw Frost

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Niecodzienny Jubileusz 100 Rocznicy Urodzin

W dniach 29 maja do
01 czerwca 2008 r.
odby³ siê III Miêdzynarodowy Turniej
Unihokeja £obez Floorball Festivall 2008.
W kategorii juniorów do lat 19-stu udział wzięło 8 drużyn:
3 z Polski w tym Mistrz Polski – MUKS Zielonka oraz 5
z Czech. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, w
których grano systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu meczów grupowych przyszedł czas na play – off,
który wyłonił półfinalistów oraz zespoły, które będą grały
o miejsca 5-8. W sobotnich półfinałach zmierzyły się
ubiegłoroczny zwycięzca Turnieju Start Nusle Praha
oraz – WSU Wierzchowo ( 2: 1 ) i SKV Vinohrady – Fbc
Liberec ( 2:3 ). W niedzielę rozegrano mecz o brązowy
medal w którym zmierzyły się WSU Wierzchowo oraz
SKV Vinohrady. W regulaminowym czasie było 2:2. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dopiero
w rzutach karnych zwycięstwo odniosła drużyna z
Wierzchowa. Finał natomiast był pięknym widowiskiem.
Na przeciw siebie Start Nusle Praha oraz rewelacja
naszego Turnieju Fbc Liberec. Drużyna z Liberca prowadziła już 4:1.., by pozwolić przeciwnikowi wyrównać a potem przegrać w rzutach karnych.. Po raz drugi z rzędu
zwycięzcą zostaje Start Nusle Praha.
Do rozgrywek juniorek przystąpiło 6 drużyn. Po rozegraniu meczów „każdy z każdym” zespoły z miejsca I i II
utworzyły pierwszą parę półfinałową a zespoły z miejsca
II i III drugą parę półfinałową. Tak też w półfinałach
zmierzyły się All Stars 2008 – Fbc Liberec ( 6:1) oraz FBŚ
Bohemians Praha – Kadra U-19 ( 4:0 ). FBI w meczu o
brązowy medal Kadra U-19 zwyciężyła FBC Liberec 2:1
, a w meczu o złoto All Stars 2008 pokonała Fbs Bohemians Praha 3:0.
W turnieju udział wzięło 202 zawodników i rozegrano 44
mecze. O randze turnieju i jakości uczestniczących w
nim drużyn świadczy dopiero 7 miejsce Mistrza Polski
Juniorów MUKS Zielonka. Wszystkie mecze były bardzo
emocjonujące ze wspaniałymi meczami finałowymi.
Chciałbym podziękować wszystkim osobom z Łobza i
Reska, które swoją bezinteresowną pomocą wsparły
działania organizacyjne turnieju. Turniej został bardzo
wysoko oceniony przez gości przyjezdnych. Jest to
najlepszy turniej w Polsce i jedyny posiadający takie
klasowe zespoły. Mamy coś na co jest już za późno dla
niektórych. Mamy termin, który jest już zakodowany w
Europie, że tu rozgrywa się taki Turniej. Nowy Targ chciał
zorganizować w lipcu Międzynarodowy Turniej Tatra
Cup i niestety z braku zgłoszeń musiał go odwołać. Nam
taka sytuacja nie grozi. Dziękuję również Burmistrzowi
Łobza oraz radnym Rady Miejskiej w Łobzie, że dzięki
ich decyzją turniej doszedł do skutku i okazał się świetnym widowiskiem.
Piotr Augustyniak (współorganizator Turnieju)

XIV Miêdzynarodowe
Spotkania Orkiestr
Dêtych i Big-Bandów
W dniach 24 – 25.V.2008 r. już po raz czternasty odbyły się w Łobzie Międzynarodowe
Spotkania Orkiestr Dętych i Big-Bandów. W
przeglądzie udział wzięły 24 zespoły; 628 wykonawców.

Jury festiwalu pod przewodnictwem kompozytora i
muzyka , płk. Franciszka Suwały - przedstawiciela
Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr Dętych, podkreśliło wyrównany poziom
muzyczny zespołów, przyznając ostatecznie następujące nagrody i wyróżnienia:
kategoria - scena
- Grand Prix - Miejska Orkiestra Dęta PIŃSK- Białoruś,
- I miejsce - Miejska Orkiestra Dęta ISTRA - Rosja,
- II miejsce - Orkiestra Dęta AFFING - Niemcy /Bawaria/
- Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej KIEJDANY– Litwa,
- III miejsce - Orkiestra Dęta WIEK – Niemcy,
- Orkiestra Dęta DANIELA – ARILJE – Serbia,
- wyróżnienie:Orkiestra Dęta Muzyki Dawnej „ARCHAIK” ZRENJANIN – Serbia,
- Pamiątkowe kamertony za uczestnictwo: Zespół Pieśni i Tańca GUCZA – Serbia, Zespół folklorystyczny AFFING – Niemcy /Bawaria/,
kategoria - przemarsz
- I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego
Domu Kultury,
- II miejsce - Miejska Orkiestra Dęta ISTRA – Rosja,
kategoria - musztra paradna
-I miejsce - Orkiestra Dęta OSP Płoty,
kategoria - Big-Bandy
-„Złoty Wilk” nagroda Burmistrza Łobza – Szkoła Muzyczna w Kiejdanach – Litwa.
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big-Bandów
- I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Goleniów ,
- II miejsce - Zakładowa Orkiestra Dęta Dolna Odra ,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury,
- III miejsce - Orkiestra Dęta OSP Płoty,
- Franciszkańska Orkiestra Dęta w Koszalinie,
wyróżnienia: Świdnicka Orkiestra Dęta,
- Strażacka Orkiestra Dęta Ustronie Morskie,
- Orkiestra Dęta Złocieniec,
kategoria - Big- Bandy
- laureat - SEPTET-Band z Myśliborza,
- Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa,
- wyróżnienie – Big-Band Dębno.
Festiwal odbywał się przy wspaniałej pogodzie i co bardzo cieszy , przy licznym udziale publiczności. Z niemałą
satysfakcją odnotowaliśmy też udział dużej liczby młodzieży w występujących zespołach oraz przyjazd na
festiwal nowych orkiestr i zespołów.
Kolejny festiwal za rok.
Organizatorzy – Łobeski Dom Kultury i Urząd Miejski
dziękują sponsorom za ufundowanie nagród.

SPRZEDA¯ I DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego (w siedzibie
Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta £obez:
- czêœæ dzia³ki nr 120/9 o pow. 130 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (targowisko miejskie),
- czêœæ dzia³ki nr 120/9 o pow. 65 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (targowisko miejskie),
- czêœæ dzia³ki nr 120/9 o pow. 40 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (targowisko miejskie),
- czêœæ dzia³ki nr 120/3 o pow. 640 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (uprawa warzyw),
- czêœæ dzia³ki nr 42/1 o pow. 595 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (uprawa warzyw),
- czêœæ dzia³ki nr 75/1 o pow. 0,97 ha po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (uprawy rolne),
- czêœæ dzia³ki nr 222 o pow.221 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (cele sk³adowe i inne),
- czêœæ dzia³ki nr 179 o pow. 43 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (z przeznaczeniem pod
uprawê warzyw),
- czeœæ dzia³ki nr 179 o pow. 38 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (z przeznaczeniem pod
uprawê warzyw),
- czeœæ dzia³ki nr 179 o pow. 14 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (z przeznaczeniem pod
uprawê warzyw),
- czeœæ dzia³ki nr 179 o pow. 15 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez (z przeznaczeniem pod
uprawê warzyw).
2. dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onych na terenie gminy £obez:
- nieruchomoœæ zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 36 m2 po³o¿ona na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 4/3 o powierzchni 423 m2 w obrêbie Dobieszewo (cele sk³adowe)
3. sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanych tj.:
- dzia³ka nr 1101 o pow. 628 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. Czcibora 10
- dzia³ka nr 1102 o pow. 600 m2 po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. Czcibora 12
- dzia³ka nr 1311/8 o pow. 1520 m2 po³o¿ona w obr. 4 miasta £obez przy ul. Waryñskiego
4. sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców, po³o¿onych:
- w £obzie przy ulicy: Sawickiej 1a/1, Sawickiej 12/2, S³owackiego 13/3
- w Ro¿nowie 12/1
5. sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej gara¿em:
- dzia³ka nr 382 o pow. 17 m2 po³o¿onej w obrêbie 2 miasta £obez przy ul. Bocznej.

W sobotê 17.05.2008 r. 100 urodziny obchodzi³a mieszkanka Prusinowa, Pani
Jadwiga Gilis. Uroczystoœæ zapocz¹tkowana msz¹ œwiêt¹, celebrowana przez
proboszcza Be³cznej odby³a siê w Prusinowie w domu córki Pani Jadwigi - W³adys³awy Bujak. Udzia³ w niej bra³a, najbli¿sza rodzina jubilatki, natomiast ¿yczenia

w imieniu mieszkañców gminy £obez z³o¿yli: Burmistrz £obza Ryszard Sola, z-ca
Burmistrza Ireneusz Kabat oraz przedstawiciele Wydzia³u Spraw Obywatelskich
Bogdan Skólmowski i Joanna Kardaœ.
Burmistrz £obza przekaza³ równie¿
¿yczenia i dyplom Pani Jadwidze Gilis od
Prezesa Rady Ministrów Danalda Tuska.

WYDZIA£ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
INFORMUJE
I. Projekty:
1.Złożono wniosek do Zachodniopomorskiego
Kuratorium Oświaty w Szczecinie o dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu do monitoringu
wizyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły
Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Gimnazjalnych. Całkowita wartość zadania: 36 550 zł;
wnioskowane dofinansowanie 30 850 zł.
II. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
1. Udzielono zamówienia publicznego na roboty
budowlane „ Termomodernizacja budynków wychowawczo – oświatowych: wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej” w następujących obiektach:
- Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łobzie, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Bełcznej, Przedszkole Miejskie w Łobzie, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie i Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Łobzie.
Umowę podpisano dnia 28.05. 2008r z firmą
„PROFIL” z Gryfic, mieszczącej się przy ul. Broniszewskiej 19. Termin zakończenia robót –
16.08.2008 r.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łobzie. Umowę
podpisano dnia 28.05.2008r z Fabryką Okien
SPECTRUM Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy
Ceramicznej 4 w Lublinie. Termin zakończenia
robót – 16.08.2008 r.
2. Udzielono zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Budowa nawierzchni jezdni,
wjazdów i części chodnika na ulicy Moniuszki i
Szymanowskiego oraz łączniku ulic Szymanowskiego – Chopina wraz z budową czterech
przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Szymanowskiego w mieście Łobez” Umowę podpisano dnia

29.05. 2008 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno
– Usługowo – Handlowym „DROKON Kazimierz
Jasik” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie przy
ul. Drawska 62A. Termin zakończenia robót –
25.09.2008 r.
3. W dniu 27 maja nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w
mieście Łobez – nawierzchnia jezdni, parkingów, wjazdów i chodników”. Wybrano ofertę
najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe „DROKON Kazimierz Jasik” Spółka
Jawna z siedzibą w Świdwinie przy ul. Drawskiej
62A.Termin zakończenia robot 23.10.2008 r.
4. W dniu 30.05.2008 r. nastąpiło otwarcie ofert
na zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej, pochylni i pomieszczeń Łobeskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łobzie”.
Wykonawcą robót budowlanych będzie Zakład
Usług Budowlanych i Komunalnych Spółka z
o.o. ul. Kopernika 1, 72-315 Resko. Na powyższe zadanie uzyskano 30 % dofinansowania z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
III. Inwestycje:
1. Realizacja zadania pn. „Uzbrojenie 31 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na os. Książąt Pomorskich w
Łobzie przy ul. Jagiellonów i Piastów”:
- w ulicy Jagiellonów i Piastów została wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w
90 %. Pozostało do wykonania włączenie nowowybudowanej sieci do istniejącej kanalizacji w
ul. Krzywoustego.
- obecnie trwają prace związane z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.

Z Pracy Rady Miejskiej w £obzie
W dniu 05 czerwca 2008 r. odby³a siê XXIV
sesja Rady Miejskiej w £obzie podczas
której radni przyjêli informacjê:
- o stanie dróg i ulic oraz organizacji ruchu
drogowego w gminie £obez (na pytania dotycz¹ce stanu dróg, odpowiedzi udzielali
obecni na sesji: Pani Anna Rejman Kierownik Rejonu Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, przedstawiciele ZZDW w Koszalinie
tj. Pan Kazimierz Grygorcewicz i Pan Leszek Jêczkowski oraz Pan Wies³aw Bernacki Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w £obzie).
- o stanie bezrobocia na terenie gminy
£obez przedstawion¹ przez Dyrektora PowiatowegoUrzêdu Pracy w £obzie i Burmistrza £obza,
- o pracy Burmistrza £obza za okres od 01
do 30 kwietnia 2008 roku.
- sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
Podjêli 11 uchwa³ Rady Miejskiej w £obzie:
a) w sprawie wyra¿enia zgody na przejêcie
w³asnoœci nieruchomoœci w celu realizacji
inwestycji infrastrukturalnej na terenie
Gminy £obez,
b) w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
wyznaczenia do zbycia lokalu u¿ytkowego
na rzecz dzier¿awcy (ul. Niepodleg³oœci 9)
– wyra¿ono opiniê pozytywn¹,
c) w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
wyznaczenia do zbycia lokalu u¿ytkowego
na rzecz dzier¿awcy (ul. Niepodleg³oœci
66) – wyra¿ono opiniê negatywn¹,

d) w sprawie zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Worowo zabudowanej
stacj¹ transformatorow¹,
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXV/167/1992
Rady Miejskiej w £obzie z dnia
26 czerwca 1992 roku w sprawie zbycia
lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieœcie i gminie £obez,
f) zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXIX/300/
2005 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
29 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy £obez,
g) w sprawie uchwalenia Regulaminu
cmentarzy komunalnych gminy £obez,
h) w sprawie ustalenia op³at za korzystanie
z cmentarzy komunalnych na terenie gminy £obez,
i) w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz
innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych jako zespó³ wychowania
przedszkolnego lub punkt przedszkolny
przez osoby fizyczne lub prawne inne ni¿
jednostka samorz¹du terytorialnego,
j) w sprawie wyemitowania obligacji przez
Gminê £obez oraz okreœlenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
k) w sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez
na rok 2008.
Nastêpnie radni, so³tysi oraz obecni na
sesji mieszkañcy zg³osili szereg zapytañ i
wniosków, na które odpowiedzi udzielili
Burmistrz £obza, jego Zastêpca oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego.
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VETO W SPRAWIE LIP
List do redakcji

Najistotniejsze jest posiadanie œwiadomoœci ekologicznej-dostrze¿enie,
¿e
œwiat wp³ywa na nas i my
wp³ywamy na niego. Dziêki
tej œwiadomoœci wyzbywamy
siê lekcewa¿enia dla otaczaj¹cej nas przyrody. A maj¹c tê
œwiadomoœæ, ³atwiej te¿ o
troskê o ekologiê ludzk¹. Tak
bowiem, jak mo¿na dewastowaæ œwiat przyrody, tak te¿
mo¿na kaleczyæ i zaœmiecaæ
nasz¹ sferê ducha oraz intelektu”.
Ojciec Maciej Ziêba - teolog
Nie jestem wojuj¹c¹ ekolo¿k¹. Nie pragnê rozg³osu, przykuwaj¹c siê do drzewa, któremu
grozi wycinka, by zwróciæ uwagê
mediów. Ale, proszê mi wierzyæ,
uwa¿am, tak samo - jak ujê³a to
filozof Magdalena Œroda - boli
mnie, gdy ktoœ wycina drzewo, bo
ten ktoœ niszczy wartoœci. Drzewo - to ma³o powiedziane. Zagro¿ona wyciêciem jest ca³a aleja
lipowa - tworz¹ca latem przepiêkny tunel zieleni, prowadz¹cy
przez wieœ. Te lipy to g³ówny atut
urokliwego, niepowtarzalnego
piêkna, które trwa ju¿ od kilku
pokoleñ. Taki krajobraz zastali
bowiem w miejscowoœci Troszczyno, pierwsi osadnicy w
1945roku. W cieniu troszczyñskich lip dorasta ju¿ czwarte pokolenie. Ale tubylców ju¿ niewielu. Wieœ, jak wiadomo, mocno siê
przemiesza³a. Przybysze, chocia¿ mieszkaj¹ na wsi, czêœciej
spogl¹daj¹ w stronê miejskiej cywilizacji. I dlatego nie tak trudno
by³o przeforsowaæ decyzjê o koniecznoœci unowoczeœniania wsi.
Przysz³a wiêc kolej na Troszczyno. Symbolem zaœ cywilizacyj-

nych przemian ma staæ siê beton,
a konkretnie polbruk. Bo trudno
zza urzêdniczego biurka, wyobraziæ sobie, by na wsi nie by³o chodników z kostki brukowej. Idea betonizacji, tak mocno zdominowa³a myœlenie prominentnych czynników, ¿e ¿adne argumenty nie
mog¹ siê przebiæ. Zw³aszcza, ¿e to
jedyna ponoæ mo¿liwoœæ na wykorzystanie unijnych dotacji. Kalkulacja ekonomiczna mo¿e byæ
op³acalna. Ale dla kogo? Sprawa
lip w mojej wsi jest problemem
niezwykle dra¿liwym. Podzieli³a
mieszkañców na dwa obozy, przy
czym linia podzia³u jest ruchoma.
Raz wiêcej jest zwolenników idei
porz¹dkowania terenu i popierania pomys³u wójta, so³tysa, czyli
tych, co trzymaj¹ z w³adz¹, a raz
tych, którzy, tak jak ja -uwa¿aj¹, ¿e
wyciêcie 80-dziesiêciu prawie
100-letnich lip to grzech œmiertelny, to zbrodnia, która nie mo¿e
nast¹piæ w majestacie prawa, chocia¿by sta³ za tym autorytet wójta
gminy Radowo Ma³e.
Apelujê wiêc do wszystkich
ludzi dobrej woli. Pomó¿cie nam
obroniæ zagro¿one lipy. Bo to one
s¹ czêœci¹ mojego œwiata i wszystkich tych, którzy, tak jak ja, uwa¿aj¹, ¿e Troszczyno to ju¿ niepowtarzalna, unikatowa wrêcz panorama prawdziwej pomorskiej wsi.
Ktokolwiek têdy przeje¿d¿a,
mo¿e w³asne zmys³y nasyciæ tym,
co pozostawili nam w spuœciŸnie
nasi poprzednicy. Ja nie przesadzam. Zapraszam. Sami siê przekonajcie. A g³osy poparcia bardzo
s¹ nam potrzebne. Liczê na wysok¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹.
Zg³aszajcie swoje uwagi.
Nazwisko i adres
do wiadomoœci redakcji
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ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
Og³asza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Powiatu £obeskiego
DANE O NIERUCHOMOŒCIACH

Przetarg odbêdzie siê w dniu 16 lipca 2008r roku w pokoju nr 23
I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Dla dz. 351/8 o godz. 9 Dla dz.28 o godz.10
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je¿eli do dnia 11.07. 2008 r. wp³ac¹ w pieni¹dzu wymagane wadium na konto
depozytowe
Starostwa
Powiatowego
w
£obzie
nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹
uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a
nie data dokonania wp³aty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu
wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przed³o¿yæ komisji przetargowej zezwolenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoœci lub promesê.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej
pe³nomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pe³nomocnicy przetargu zobowi¹zani
s¹ przedstawiæ komisji: dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo,
je¿eli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Je¿eli jest nim osoba prawna winna
przed³o¿yæ odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ reprezentowanej osoby prawnej.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 14 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ
wp³aty ceny ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT 22%, pomniejszonej o
wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr
47102028470000140200095828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie
okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty
rozstrzygniêcia przetargu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w
£obzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w
£obzie kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej z jednostk¹ geodezyjn¹ wy³onion¹
w drodze przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 lub telefonicznie /091 39-760-89/.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu. £obez, dnia
05.06.2008 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str
Str.. 14

tygodnik ³obeski 9.06.2008 r.

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

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

Q Sprzedam gara¿ £obez ul. Boczna. Tel. 783 471 843.

Gryfice

Q Dzia³kê budowlan¹, rekreacyjn¹
15 arów z gotowym projektem domu
drewnianego z mo¿liwoœci¹ natychmiastowej budowy oraz 2 ha przyleg³ej ziemi w piêknej okolicy pilnie
sprzedam. Tel. 091 395 21 88, 692
405 612.

Q Rurki na s³upki ogrodzeniowe tanio sprzedam. Tel. 091 384 39 52.
Q Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

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

Region
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q 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.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

US£UGI

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

Reklama
Tel./fax 091
3973730

US£UGI

MOTORYZACJA

£obez

Q Sprzedam motocykl YAMACHA
XTZ 660 TENERE. Stan bardzo
dobry, rp. 92. Cena 5900 z³. Tel. 694
20 40 46.

Q Wynajmê domek letniskowy 20 m
od jeziora (Stara Dobrzyca k/Reska) – pokoje sypialne, ³azienka,
WC, jadalnia z aneksem kuchennym, TV. Pobyty tygodniowe i wekendowe. Tel. 604 649 889.
QTynki gipsowe maszynowo, posadzki maszynowo - Firma „DEKOR" Tel. 505 142 003.
QOgrodzenia kute (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region
QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

Region
Zatrudniê na umowê o pracê samodzielnego kierownika do 430 hektarowego gospodarstwa rolnego. Zapewniam korzystne wynagrodzenie, bezp³atne zakwaterowanie,
pr¹d i wodê. Mo¿liwoœæ zamieszkania z rodzin¹. Tel. 502 666 778.

Q Sprzedam skuter Honda Bali 50
cm. szeœc. Stan techniczny bardzo
dobry. Tel. 669 048 114.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q 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.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Q 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
49500 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

Q Sprzedam ziemiê roln¹ 8 ha w
gminie Resko. Tel. 609 311 340.
Q Sprzedam dom jednorodzinny w
Wêgorzynie. W rozliczeniu mile widziana sprzeda¿ lokalu mieszkalnego 3-3 pokoi. Tel. 091 397 12 11
– po godz. 20.00.
Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam 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.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

PRACA

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

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q 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.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

tygodnik ³obeski 9.06.2008 r.

MIESZKANIA

£obez
Q Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe pow. 70 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, WC, piwnica.
Parter w budynku 5-cio rodzinnym,
dzier¿awiony ogródek. Tel. 507 202
406.
Q Sprzedam mieszkanie w £obzie w
domu trzyrodzinnym, I piêtro, bezczynszowe ok. 35 mkw z mo¿liwoœci¹ zaadaptowania poddasza ok.
15 mkw. Tel. 513 653 297.
Q Sprzedam dwa mieszkania przylegaj¹ce do siebie o pow. 75,2 mkw
i 35,5 mkw. Mo¿liwoœæ po³¹czenia w
jedno. Parter, budynek 4-ro rodzinny. Tel. 091 395 12 40.
Q 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.
QSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
Q Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
47 mkw. w Gryficach. Tel. 606 904
584.
Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe wraz z gara¿em w Gryficach przy
ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna 160
tys. z³. Tel. 0662 034 734.
Q Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w P³otach 50 mkw. Tel. 091
385 23 12, 788 567 312.

Drawsko Pom.
Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.

List do redakcji

Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

OG£OSZENIA - INFORMACJE

(Nie)bajka o dobrych ludziach
i festynie w so³eckiej polskiej krainie
„Wszyscy chc¹ ¿yæ na wierzcho³ku góry zapominaj¹c, ¿e prawdziwe
szczêœcie kryje siê w samym sposobie
wspinania siê na ni¹”
(Gabriel Garcia Marquez).
Jeden z mieszkañców naszego so³ectwa (tak¿e mieszkaniec tego¿) nazywa nas „Rumunami”. Wiadomo,
jak nale¿y odczytaæ to przezwisko,
chocia¿ sama nic do obywateli Rumunii nie mam. Ale nie bêdê przecie¿
udowadniaæ, ¿e My to nie „Rumunia”, „A to Polska w³aœnie” i to w
dos³ownym tego s³owa znaczeniu.
Rozpocz¹³ siê drugi rok mojego
so³tysowania i dlatego chcia³abym
podzieliæ siê paroma refleksjami na
tematy ró¿ne, aczkolwiek dotycz¹ce
naszej so³eckiej spo³ecznoœci. Pocz¹tki pierwszego, minionego, by³y jak wszystko co pierwsze i nowe trudne. I gdyby nie pomoc Pana Zbigniewa Sobczyka w sprawach, no
choæby sposobu organizacji Zebrañ
Wiejskich czy sporz¹dzania dokumentacji, naprawdê by³oby mi ciê¿ko
uporaæ siê z wieloma sprawami. Teraz
mam okazjê podziêkowaæ Mu za to,
co niniejszym czyniê.
Po roku moich dzia³añ muszê
przyznaæ, ¿e oprócz k³ód, na które napotyka³am i s¹ mi nadal pod nogi rzucane, oprócz obojêtnoœci wobec problemów ludzi z biednych wiejskich
œrodowisk, mia³am jednak tak¿e
szczêœcie. Pozna³am wielu wspania³ych, dobrych ludzi, chc¹cych tak po
prostu i bezinteresownie nam pomóc,
bo tacy zwyczajni – niezwyczajni reaguj¹ na niesprawiedliwoœæ i nierównoœæ spo³eczn¹ i obchodzi ich los
wiejskich dzieci, które - nie czarujmy
siê - maj¹ „pod górkê” pod wieloma
wzglêdami. Pomoc tych ludzi polega
na sponsorowaniu zorganizowanych
przez nas ju¿ kilkakrotnie imprez dla
dzieci, a tak¿e obdarowywaniu ich zabawkami i odzie¿¹ tak¿e przy innych
okazjach. Jednym z takich „wielokrotnych” darczyñców jest na przyk³ad w³aœciciel Nauki Jazdy ze Szczecina, Pan Robert Ciebiera.
W tym roku by³o podobnie. Zanim
jednak odby³ siê Festyn z okazji Dnia

Nieznany powiat ³obeski

Przed kilku dniami trafi³o
w moje rêce wydawnictwo
zatytu³owane „Przewodnik –
gmina i miasto Barwice”.
Opracowanie zosta³o wydane
przez jedn¹ z firm wydawniczych w Bydgoszczy na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy
w Barwicach w 2007 roku.
Zawiera 24 strony tekstu i do³¹czono jeszcze mapkê gminy. Wydawnictwo jest nowe, sprzed oko³o
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pó³ roku, ale jedna z wyrysowanych
mapek zawiera informacje sprzed
szeregu lat. Wydanie nowe a wiadomoœci stare. Na mapce pominiêto i
nie wykazano powiatu ³obeskiego.
Ani urzêdnicy zlecaj¹cy druk, ani te¿
bydgoski wykonawca, nie pofatygowali siê, by sprawdziæ prawid³owoœæ
zapisów. Tak to jest znany £obez w
gminie odleg³ej oko³o 65 km i znajduj¹cej siê w jednym województwie.
Zbigniew Harbuz

Dziecka w Ginawie, trzeba by³o siê
„najeŸdziæ”, „natelefonowaæ” oraz
pisaæ, pisaæ i pisaæ.
Przyznajê, jest to czasem upokarzaj¹ce zajêcie, zw³aszcza kiedy napotyka siê na obojêtnoœæ lub wrogoœæ.
Jednak nigdy nie jestem (tak mi siê
przynajmniej wydaje) natrêtna. Jeœli
ktoœ nie chce lub nie mo¿e pomóc wycofujê siê. W chwilach zw¹tpienia
zapala mi siê jednak lampka przypominaj¹ca mi o tym, ¿e nie dla siebie
proszê. Najbardziej cieszy, kiedy to
darczyñcy zwracaj¹ siê do mnie, oferuj¹c pomoc. Tak by³o w przypadku
Pañ - Miros³awy Patyny z Biura Nieruchomoœci „Polonia” ¿e Szczecina,
Moniki KuŸmiñskiej - Przewodnicz¹cej RM w Wêgorzynie, Jadwigi Kamiñskiej - radnej RM w Wêgorzynie,
Moniki Stasiak z Wêgorzyna; Panów
- Józefa Drozdowskiego - radnego RP
w £obzie, Adama Sobolewskiego,
Romana Kieliszkowskiego - kierownika z Kopalni Kruszyw Storkowo,
Roberta Ciebiery oraz Pañstwa El¿biety i Zygmunta Cieloszyk - rolników z Ginawy, Anny i Romana Paw³owskich - w³aœcicieli sklepu w Ginawie, Firmy „Antex” (Sarza³a) oraz
Dowódcy Centrum Szkolenia Wojsk
L¹dowych w Olesznie i Pañ kucharek
z tamtejszej kantyny. Wszystkim wymienionym sk³adam SERDECZNE
PODZIÊKOWANIA za pomoc w organizacji tegorocznego Festynu z okazji Dnia Dziecka. Jestem przekonana,
¿e uto¿samiaj¹ siê ze s³owami cytowanego ju¿ Gabriela Garcia Marqueza, ¿e
„Cz³owiek ma prawo patrzeæ na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce
mu pomóc, aby siê podniós³”.
Dzieci powinny byæ zawsze
szczêœliwe, ale Tego Dnia szczególnie. Natomiast s³odycze i prezenty
œwietnie z tym dniem komponuj¹. Obserwuj¹c je podczas festynu twierdzê,
¿e cel osi¹gnê³am. W ka¿dym razie
wszystkie dzieciaki uczestnicz¹ce w
imprezie otrzyma³y prezenty, s³odycze, napoje i lody i nieistotne by³o, czy
s¹ „so³eckie”, czy nie. A przyby³y do
nas tak¿e z okolicznych miejscowoœci, nawet ze Szczecina. Dodatkowymi atrakcjami festynu by³y przeja¿d¿ki

wspania³ymi motocyklami Pana Ciebiery, wystêpy - wokalny zaprzyjaŸnionych licealistek i taneczny dziewcz¹t z
Ginawy, grochówka, kie³basa z grilla,
ciasto oraz muzyka rozbrzmiewaj¹ca
na ca³¹ wieœ z powtarzan¹ kilkanaœcie
razy piosenk¹ Majki Je¿owskiej
„Wszystkie dzieci nasze s¹”.
To by³ nasz drugi festyn dla dzieci
(nie licz¹c Biesiady Wiejskiej), a
mam nadziejê, ¿e nie ostatni i ¿e ka¿dy nastêpny bêdzie wspanialszy od
poprzedniego, równie¿ dziêki hojnoœci darczyñców. Wizerunek naszego
so³ectwa zmienia siê, i na pewno na
lepsze; dotyczy to tak¿e estetyki naszych wsi. Dostrzegaj¹ to nasi s¹siedzi i goœcie. I o to chodzi, abyœmy
trzymali siê razem, razem dzia³ali na
rzecz naszych dzieci i siebie samych,
abyœmy nie czuli siê gorsi, bo gorsi nie
jesteœmy od nikogo; mo¿e biedniejsi,
ale to inny problem. I wreszcie - na
pewno jesteœmy mieszkañcami polskiego, a nie „rumuñskiego” so³ectwa
Wiewiecko.
Z powa¿aniem
So³tys So³ectwa Wiewiecko
Danuta Margol

Worki dla
gara¿owisk
(£OBEZ). Pod obrady radnych
ponownie wróci³a kwestia dotycz¹ca
rozwi¹zania problemu œmieci na terenie gara¿owisk w pobli¿u Nadleœnictwa. Jedna z propozycji brzmia³a, by
w³aœciciele gara¿owisk wykupili
worki na œmieci, które Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych zabiera³oby z terenu gara¿owisk przynajmniej
dwa razy w roku. Radny Henryk Stankiewicz obawia³ siê jednak, ¿e worki
te mog¹ zostaæ zniszczone, a œmieci
nadal bêd¹ zanieczyszczaæ gara¿e.
Zaproponowa³, by wybudowaæ
œmietnik i podobnie jak w spó³dzielni
zamkn¹æ je, a w³aœcicielom gara¿y
wrêczyæ klucze. Ta opcja nie przesz³a. W³aœciciele gara¿owisk bêd¹
zobligowani, by zakupiæ worki. mm

Zawody wêdkarskie im. Mikszy
Zachodniopomorska Okrêgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie oraz Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie organizuj¹ Krajowe Zawody w Wêdkarstwie
Sp³awikowym Klubów HDK PCK im. Romana Mikszy – £obez
2008. Rozpoczêcie zawodów 21 czerwca 2008 r. (sobota) o godz.
8.00 nad jeziorem w Wêgorzynie.

Zebranie wyborcze „Œwiatowida”
Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarz¹du
MLKS “ŒWIATOWID” £obez odbêdzie siê w dniu 19.06.2008 r. o godz.
17.00, sala nr 21 Urzêdu Miejskiego w £obzie.
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PZPN mo¿na odnowiæ oddolnie

Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego
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Wyniki ostatniej kolejki
Klasa okrêgowa
Zorza Dobrzany - Vielgovia
Szczecin 3:3, Masovia Maszewo Mewa Resko 1:1, Wicher Brojce Promieñ Mosty 5:1, Jantar Dziwnów - Sparta Wêgorzyno 0:1, Œwiatowid £obez - Radovia Radowo
Ma³e 2:2, GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. - Iskierka Œmierdnica 0:1,
D¹brovia Stara D¹browa - Fagus
Ko³bacz 3:1, Korona Stuchowo Sarmata Dobra 0:2.
1. Sparta Wêgorzyno
2. Sarmata Dobra
3. Iskierka Œmierdnica
4. GOK Ehrle Dobra.
5. Korona Stuchowo
6. Masovia Maszewo
7. Wicher Brojce
8. Promieñ Mosty
9. Mewa Resko
10. Fagus Ko³bacz
11. D¹brovia Stara D.
12. Radovia Radowo
13. Zorza Dobrzany
14. Vielgovia
15. Œwiatowid £obez
16. Jantar Dziwnów

30 68 66:25
30 68 84:33
30 64 70:26
30 61 69:33
30 47 45:52
30 44 45:39
30 43 54:50
30 39 48:56
30 34 52:56
30 33 37:58
30 32 40:64
30 31 38:58
30 30 29:50
30 29 36:52
30 27 36:45
30 22 19:71

(REGION) Zarz¹d Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
poinformowa³, na posiedzeniu w
dniu 2 czerwca 2008 roku, postanowi³ odwo³aæ planowane na
7.06.2008 r. Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Zwi¹zku oraz podj¹³ Uchwa³ê o
zwo³aniu Walnego Zgromadzenia
ZZPN w dniu 28.06.2008 r.
Ze zdumieniem wys³ucha³em audycji w radio, w której kandydat na
prezesa, bodaj¿e £ukasz Jucha, przedstawia³ swój program wyborczy przed
zjazdem ZZPN. Zdumienie ogarnê³o
mnie dlatego, ¿e s³ysza³em coœ takiego
po raz pierwszy. Czy to znaczy, ¿e w
PZPN odbêd¹ siê prawdziwe wybory,
poczynaj¹c od najni¿szych szczebli do
najwy¿szego piêtra tej instytucji?
Po doniesieniach o aresztowaniu
ponad stu dzia³aczy pi³karskich, w
tym tak¿e pi³karzy, nieudanych próbach wprowadzenia komisarza do tej
instytucji, wydawa³o siê, ¿e to twierdza nie do ruszenia i ¿e nic nie jest w

stanie jej odnowiæ. Wszyscy jakby
zapomnieli, ¿e jest to stowarzyszenie
z kadencyjnie wybieralnymi organami, a wiêc odnowa mo¿e przyjœæ oddolnie, je¿eli tylko dzia³acze najni¿szych szczebli wybior¹ uczciwych i
odpowiedzialnych przedstawicieli na
zjazdach okrêgowych OZPN, a ci na
zjazd PZPN.
Od d³u¿szego czasu podpytywa³em dzia³aczy naszych powiatowych
klubów, kto jest ich przedstawicielem
na zjazd w regionie, ale nieodmiennie
s³ysza³em, ¿e nie wiedz¹. Samorz¹d
sportowy okaza³ siê niew³adny. Kopaæ
pi³kê, to z ogromnymi emocjami, ale
ju¿ zarz¹dzaæ ni¹, to nie bardzo. A
przecie¿ uzdrowienie PZPN mog³oby
nast¹piæ oddolnie. Kluby wybieraj¹
porz¹dnych ludzi na delegatów, ci
jad¹ na zjazd i wybieraj¹ porz¹dnego
faceta na prezesa i takowych delegatów na zjazd krajowy. Tam w g³osowaniu odwo³uj¹ stary zarz¹d i powo³uj¹
nowy, który rozliczy korupcjê i wyczyœci uk³ady. Mechanizm niby prosty jak
drut, ale... No, w³aœnie... to ale... KAR

Wystartuje w Mistrzostwach Polski Juniorów

Marcin Grynkiewicz z³otym medalist¹ na 400 m

W dniach 7-8 czerwca w
Stargardzie Szczeciñskim odby³y siê Miêdzywojewódzkie Eliminacje do OOM i Mistrzostw
Polski Juniorów. W biegu na
400 m Marcin Grynkiewicz uzyska³ znakomity czas 48:91 s. Jest
to jego nowy rekord ¿yciowy.
Tym samym ma zapewniony
start w Mistrzostwach Polski
Juniorów.

Wyniki trzech najlepszych
miejsc
1. Grynkiewicz Marcin 90 LKS
Pomorze Stargard 48.91 PB
2. Wójcik Karol 89 LKLA Krokus Astromal Leszno 50.96

3. Wilk
Stanis³aw 89 LKS Pomorze
Stargard 51.60.
W drugim dniu zawodów Marcin zaj¹³ 3
pozycjê, zdobywaj¹c
br¹zowy medal na dystansie 800 m. £obzianin w ubieg³ym tygodniu by³ wy³¹czony z
zawodów z powodu
kontuzji nogi, ale jak
widaæ ma wysok¹ formê. Za naszym poœrednictwem Marcin dziêkuje panu Marianowi
Szyjce za wsparcie finansowe.
(r)

Koniec sezonu lekkoatletów z Dobrej
(DOBRA) W dniu 7 czerwca
uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Dobrej startowali w X Biegach
Ulicznych im. Wojciecha Eckerta,
które odby³y siê w Pe³czycach.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a
liczna, 21 osobowa reprezentacja
uczniów z klas I-VI. Start by³ bardzo
udany: 7 zawodników zajmowa³o
miejsca na podium (And¿elika Awgul, Milena Sadowska, Kacper
£akomy, Oliwia Œmi³owska, Karolina Grenda, Dagmara Szymanek,
Weronika Florczak,), a do prowadzonej klasyfikacji zespo³owej
punkty zdobywa³o 19 zawodników.

Dla wiêkszoœci zawodników by³
to ostatni start bardzo udanego sezonu. Jedynie grupa 13 zawodników
pilnie trenuje przed startem w Fina-

³ach Ogólnopolskich Czwartków
L.A. w Warszawie. ¯yczymy im
udanego startu i rekordów ¿yciowych. (szk)

Wojtek Bonifrowski
królem strzelców
Wojtek Bonifrowski z Sarmaty
dwoma golami w meczu z Koroną w
Stuchowie przypieczętował tytuł króla
strzelców naszego powiatu, a także
okręgówki. Sam strzelił prawie tyle
(33), co cały Światowid (35), który zajął
przedostatnie miejsce w tabeli i teraz
czeka na decyzje ZZPN – czy pozostanie w okręgówce. Mamy nadzieję na
dobre wieści w tej kwestii, chociaż w
ZZPN panuje taki bałagan, że – jak się
okazało – nawet nie wiadomo, czy do
V ligi wejdzie Sarmata. Doniesienia
zmieniają się z dnia na dzień, a większość to symulacje lub spekulacje.
Trzeba więc cierpliwie czekać. Sezon
bramkami zamknęli Paweł Wielgus – 2
w meczu z Radovią, w tymże meczu dla
Radovii Marcin Tomaszkiewicz i Jacek
Talarowski, Piotr Grochulski strzałem
z wolnego zdobył gola na wagę awansu, zaś Mariusz Błaszczyk na wagę
remisu Mewy z Masovią.
Wciąż czekamy na wieści o awansach i spadkach i nową – jesienną rundę.
STRZELCY
33 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
25 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
15 bramek - Marek Gradus (Radovia)
14 bramek - Dawid Dudek, Damian
Padziński (Sarmata)
10 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
Artur Samal (Sparta)
9 bramek - Piotr Grochulski (Sparta),
8 bramek - Łukasz Olechnowicz (Sarmata)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia),
Krzysztof Kieruzel (Sarmata), Paweł
Samal (Sparta), Mirosław Pietrowski,
Mariusz Błaszczyk (Mewa), Piotr Kulczyński (Światowid)
6 bramek - Dariusz Kęsy (Mewa), Daniel Romańczyk (Sparta), Emilian Kamiński (Sarmata)
4 bramki - Krzysztof Gwóźdź (Sparta),
Kamil Iwachniuk, Kamil Kacprzak,
Paweł Wielgus (Światowid), Rafał Rosiak, Mateusz Rylling, Jacek Talarowski (Radovia)
3 bramki - Tomasz Kmieć, Irek Kulik
(Radovia), Krzysztof Kopka (Mewa),
2 bramki - Marcin Pawłowski (Mewa),
Grzegorz Momot, Marcin Grzywacz,
Michał Koba, Andrzej Jabłoński,
Łukasz Brona (Światowid), Marek
Drożdżewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Sideł, Artur Sadowski, Andrzej Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak, Marcin
Czyż, Przemek Ziemski (Mewa), Sylwester Michałowski, Łukasz Zielonka,
Sławek Nowak, Mateusz Ostaszewski
(Światowid), Igor Drapikowski, Marcin
Stosio, Marcin Tomaszkiewicz (Radovia), Tomasz Surma, Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
84 bramki - Sarmata
67 bramek - Sparta
50 bramek - Mewa
39 bramek - Radovia
35 bramek - Światowid
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Przyje¿d¿aj¹ z innych gmin, a z £obza nie ma nikogo
Diamenty trzeba obrabiaæ
(£OBEZ). Podczas czwartków lekkoatletycznych, które dobywaj¹ siê jesieni¹ i wiosn¹, brakuje uczniów ze
szkó³ ³obeskich. O ile na stadion do
£obza przybywaj¹ dzieci z gmin oœciennych, o tyle z miasta gospodarzy dzieci
jest jak na lekarstwo, b¹dŸ wcale.
Biegi Hopfera pokaza³y, ¿e dzieci z
£obza biegaj¹ chêtnie. W £obzie te¿
dzia³a Klub MKS Olimp. Teoretycznie
wiêc gmina ta, maj¹ca równoczeœnie
najwiêksz¹ sieæ szkó³ w powiecie powinna brylowaæ wœród innych. Tak jednak nie jest.
Kazimierz Mikul - cz³onek Rady
Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarnoœæ” zauwa¿y³, ¿e jedn¹ z przyczyn
mo¿e byæ postawa m³odych nauczycieli,
którzy nie s¹ chêtni, aby pracowaæ z
dzieæmi po lekcjach. Nie wyra¿aj¹ równie¿ zainteresowania, aby te dzieci przyprowadziæ po godzinach pracy na stadion. Zwraca równie¿ uwagê, ¿e jedn¹ z
przyczyn jest brak informacji w szko³ach
o maj¹cych siê odbyæ zawodach. Podobnego zdania jest równie¿ prezes MKS
„Olimp” Zdzis³aw Bogdanowicz.
- Od 13 lat prowadzê akcjê w ca³ym
kraju, propaguj¹c lekkoatletykê wœród
dzieci w wieku od 10 do 13 lat (klasy IVVI). Jest bardzo ciekawy regulamin
zawodów, tak by te dzieci mog³y siê
sprawdziæ w swoich grupach wiekowych. S¹ wyszczególnione podstawowe kategorie lekkoatletyczne i do tej
akcji zg³osi³o siê 100 miast. Turniej jest
tak zorganizowany, ¿e dzieci mog¹ rywalizowaæ tylko w swoich kategoriach
wiekowych. Nasze œrodowisko przyst¹pi³o do tej akcji i realizuje j¹ w okresie
jesiennym i wiosennym. Wyniki zawodów z ka¿dego czwartku s¹ szybciutko
przekazywane drog¹ meilow¹ do sztabu. Jeœli dziecko osi¹gnie dobre wyniki
i bêdzie startowa³o w szeœciu z 12. imprez, ma prawo udzia³u w finale. Potem
Warszawa organizuje dla najlepszych
dzieci ze wszystkich miast w³¹czonych
do czwartków fina³y trzydniowe, op³acaj¹c zakwaterowanie, wy¿ywienie, a
my – dojazd. Zawsze na zawody jeŸdzi
oko³o 40. dzieci, jednym autokarem
wraz z piêcioma opiekunami. I tak ju¿
od czterech lat to robimy, a Warszawa
od 13. Olimpiada organizowana jest na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego. W tym czasie powstaje tam ca³e

Bez Marka Kolanowskiego

Mewa po
wyborach

(RESKO) Niedawno odby³y siê
wybory w³adz klubu Mewa Resko.
Prezesem zosta³ Piotr Tichanów,
jego zastêpc¹ Zdzis³aw Brzeziñski.
Do Zarz¹du weszli: Leszek Minko
(oldboje), Roman Turczyñski,
Klaudiusz Wasiak, Sylwester WlaŸ
i Dariusz Kêsy. Jak siê dowiedzieliœmy, z klubem po¿egna³ siê trener
juniorów i dzia³acz tego klubu Marek Kolanowski.
(r)

miasteczko namiotowe. Tam te¿ startujemy przez trzy dni. £obez chce te
czwartki lekkoatletyczne wypromowaæ
– mówi Bogdanowicz.
Nad promocj¹ czwartków czuwa wraz
z K. Mikulem oraz Januszem £ukomskim
z Dobrej.
Na fina³y do Warszawy zawsze
przyje¿d¿a 3,5 tysi¹ca dzieci. Do tej
pory dzieci z powiatu ³obeskiego startowa³y trzykrotnie, teraz bêdzie czwarty udzia³. Dotychczas III miejsce zdoby³a Malwina Rusiecka z Dobrej w rzucie pi³eczk¹ oraz z³oty medal, gdy by³a
w szóstej klasie. Wówczas dosta³a siê
do reprezentacji Polski. Prócz tego
dzieci zdobywa³y ró¿ne miejsca fina³owe w pierwszej 12.
Obecnie Z. Bogdanowicz jest w
trakcie pisania ksi¹¿ki poœwiêconej historii sportu ³obeskiego. Tam chce zawrzeæ nazwiska oko³o 15. dzieci, które
zajmowa³y wysokie miejsca, w biegu na
600 m w skoku dal czy w innych konkurencjach.

W czym tkwi b³¹d?
Obecny system edukacji nie zak³ada obowi¹zku prowadzenia zajêæ sportowych w klasach I-III. Ewentualnie,
gdy prowadz¹ca nauczycielka uzna to
za stosowne, mog¹ byæ wprowadzone
zajêcia zabawowo-sportowe. Jeœli nie
ma, mo¿e pobawiæ siê z dzieæmi np. w
„Pomidora”.

Z³oty wiek sprawnoœci u dzieci zaczyna siê w wieku 10 lat. To wówczas
jest ten wa¿ny moment rozbudzenia w
dzieciach aktywnoœci sportowej.
- W tym wieku wszystko by chcia³y
robiæ, nawet na olimpiadê by chcia³y
jechaæ, tak wierz¹ w siebie. I tu trzeba daæ
im szansê. Szko³a im nie daje tych szans.
„Olimp” to tylko uzupe³nienie i tu te¿
napotykamy na absencjê. Nie ma dzieci
na stadionie. Szko³a nr 2 jest najwiêksz¹
szko³¹ w powiecie, a nie ma dzieci ani
nauczyciela. Zawody s¹ organizowane
po lekcjach. SP1 te¿ nie przychodzi. Czy
nauczyciele czekaj¹ na zap³atê od dyrektora czy na coœ? Nie chc¹ przyjœæ i ju¿ –
mówi Bogdanowicz.
Tak siê sk³ada, ¿e dzieci nie musz¹
przychodziæ w zorganizowanych grupach pod piecz¹ nauczyciela wf-u. Mo¿e
ich równie dobrze przyprowadziæ wychowawca, albo rodzic. Mog¹ przyjœæ
te¿ same. Mimo takich mo¿liwoœci zawody czwartkowe najsilniej reprezentuj¹ gminy Dobra, Wêgorzyno i Resko.
Radowo wypada bardzo s³abo, £obez
wrêcz beznadziejnie. Z Dobrej, Wêgorzyna i Reska, mimo trudnoœci organizacyjnych, szko³y przyje¿d¿aj¹ i chc¹ siê
pokazaæ. Z Wêgorzyna przywo¿¹ a¿ dwa
autokary dzieci. Przy stadionie jest osiedle Orzeszkowej. Mieszka tu 700 osób,
ale dzieci z £obza nie ma.
- Dzieci nie wiedz¹, ¿e takie coœ siê
dzieje, choæ informujemy o tym szko³y.

Dzieci brakuje nie tylko na czwartkach.
Nie by³o ich równie¿ na biegach prze³ajowych. Przyje¿d¿aj¹ inni nauczyciele,
patrz¹ i pytaj¹, dlaczego z £obza znów
nikogo nie ma? Szkoda tych dzieci, bo
póŸniej ujawniaj¹ siê ich talenty. Diamenty trzeba przecie¿ obrabiaæ. Te dwie
szko³y omijaj¹ zawody masowe, jak
czwartki czy powiatowe biegi prze³ajowe, które niedawno by³y. By³o kilkanaœcie szkó³, ale nie z £obza.
- Czêstym powodem, dla którego
szko³y nie bior¹ udzia³u w zawodach jest
brak informacji. Jeœli otrzymam j¹ tu¿
przed zawodami, albo dzieñ przed, to nie
jestem w stanie zorganizowaæ zastêpstw.
Takie informacje muszê mieæ du¿o
wczeœniej. Bierzemy udzia³ w wielu innych zawodach m.in. na szczeblu wojewódzkim. Inna rzecz, ¿e w £obzie nie ma
nauczycieli o specjalizacji lekkoatletyka. W naszych szko³ach s¹ nauczyciele,
którzy maj¹ specjalizacjê z innych dziedzin. SKS-ów te¿ nie ma. U mnie s¹ jedynie w ramach moich godzin dyrektorskich. W tym roku nie otrzymaliœmy na
to pieniêdzy. Dosta³ je „Olimp”, s¹ tam
fachowcy, dzieci mog¹ tam chodziæ po
szkole i æwiczyæ. Inna rzecz, ¿e m³odzi
nauczyciele nie chc¹ pracowaæ spo³ecznie - mówi dyrektor Szko³y Podstawowej Tadeusz Sikora, nota bene by³y pi³karz „Œwiatowida”.
Z niejakim rozrzewnieniem wspominam czasy, gdy do mojej szko³y podstawowej przyby³ m³ody nauczyciel, tu¿
po studiach. Wszystkich doje¿d¿aj¹cych
zobligowa³ do uczestniczenia w SKS po
lekcjach, zapisa³ do PTTK, poœwiêcaj¹c
nam wszystkie weekendy na chodzenie
po górach najbardziej wymagaj¹cymi
szlakami. Nie s¹dzê, aby otrzymywa³ za
to zap³atê. Mia³ cel: sprawiæ, by najgorsza w powiecie szko³a, pod wzglêdem
sportu, zaczê³a zdobywaæ medale. Efekt
by³ ju¿ po roku. Sport w po³¹czeniu z
turystyk¹ nauczy³ nas mi³oœci do Ma³ej
Ojczyzny i szacunku do przyrody. Czego
naucz¹ nauczyciele, którzy nie zaprowadz¹ uczniów na zawody, choæ maj¹ do
stadionu kilka kroków?
mm

Uroki lata

ROWEREM NAD JEZIORO
8 czerwca w niedzielê odby³ siê
kolejny rajd Klubu Turystki Rowerowej. Razem z rowerzystami z
Grupy Rowerowej z Drawska wybraliœmy siê nad jezioro G³êbokie,
ko³o Strzmiela. Podczas wêdrówki zwiedziliœmy koœció³ w Dobieszewie. Jest to najstarszy wiejski
koœció³ w gminie £obez, wzniesiony w stylu gotyckim w XVw., a
wiêc pochodz¹cy jeszcze sprzed
reformacji. We wnêtrzu uwagê
zwraca œredniowieczny tryptyk i
renesansowa ambona.
W tak gor¹cy i s³oneczny dzieñ
frajd¹ by³ przede wszystkim pobyt
nad jeziorem. Po tygodniu pracy lub
szko³y wszyscy z przyjemnoœci¹ skorzystali z mo¿liwoœci odpoczynku
nad wod¹. Pieczone kie³baski, k¹piel

w jeziorze, opalanie lub po prostu
przebywanie na ³onie natury ….
Trasa: £obez – Unimie – Dobieszewo – Zache³mie – Meszne – Strzmiele – jezioro G³êbokie – Strzmiele – jezioro Che³m – £obez. Dystans: 31 km.

Zapraszamy do rowerowych
wycieczek wokó³ £obza w ka¿dy
czwartek o godz. 17:00. Zbiórka
przy fontannie. W niedzielê za dwa
tygodnie, 22 czerwca, rajd rowerowy – Powitanie Lata.
A.Kogut adamku@vp.pl
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Rzeczpospolita dzieciêca
(RYNOWO). W sobotê do tej
miejscowoœci zjecha³a stra¿
po¿arna, policja i
¿andarmeria wojskowa.
W³adzê nad s³u¿bami
mundurowymi i rodzicami
przejê³y... dzieci.
Dzieñ Dziecka, Dzieñ Matki oraz
okres letni sta³ siê doskona³¹ okazj¹
do zorganizowania festynu zarówno
dla milusiñskich, jak i doros³ych. W
godzinach popo³udniowych wiêc rz¹dy sprawowa³y dzieci i to im starano
siê tu uchyliæ nieba. PóŸniej zaœ, do
godziny 1 w nocy, trwa³a zabawa dla
doros³ych.
W tym roku dzieci nie mog³y narzekaæ na brak atrakcji. Ju¿ oko³o
godziny 14.00 na rynowski plac zabaw przyby³a ¿andarmeria wojskowa
z Oleszna. Po chwili zjawili siê stra¿acy i policjanci z £obza. Na to tylko
czeka³y dzieci.
Nieliczni mieszkañcy, którzy nie
przybyli na plac zabaw w pewnym
memencie nie wiedzieli co siê dzieje.
Z palcu dochodzi³ g³os syren, g³oœna
muzyka i strza³y. Byæ mo¿e to wszystko brzmia³o groŸnie dla niezorientowanych osób, jednak wszystko s³u¿y³o zabawie i... informacji. ¯andarmeria wojskowa postanowi³a bowiem
zorganizowaæ krótki konkurs poœwiêcony bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Stra¿acy nie tylko pokazywali co
znajduje siê w wozie bojowym, ale i
zorganizowali przeja¿d¿ki wozem
bojowym, pozwalaj¹c w³¹czyæ syrenê. Policjanci równie¿ nie mogli narzekaæ na brak zajêæ. Milusiñscy okazali siê niezwykle ciekawi wszystkiego. Poznali nie tylko wyposa¿enie
poszczególnych jednostek, ale i sposób dzia³ania niektórych urz¹dzeñ.
¯andarmeria wojskowa mia³a nie
lada problem komu przydzieliæ kamizelki kuloodporne. Doroœli nie chc¹c
pozostawaæ w tyle z zakresu informacji o wspó³czesnym wyposa¿eniu jednostek, towarzyszyli najm³odszym.
Oni równie¿ nie pogardzili przymiarkami.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³y siê równie¿ konie, które specjalnie na tê okazjê przyprowadzi³
Grzegorz Kulczycki z Tarnowa. Nad
bezpieczeñstwem wraz z nim czuwa³a instruktor pani Ula, która na co
dzieñ uczy dzieci jazdy konnej. Czy
to jej niezwyk³e zdolnoœci, czy naturalna wrêcz chêæ nauki jady konnej u
dzieci sprawi³y, ¿e konie sta³y siê
jedn¹ z g³ównych atrakcji.
So³tys wsi Maciej Walkowiak zorganizowa³ równie¿ mo¿liwoœæ strzelania z wiatrówki, oczywiœcie pod
kontrol¹ i w specjalnie wyznaczonym
do tego miejscu. Z tej szansy skorzystali zarówno mieszkañcy jak i licznie

przybyli goœcie oraz funkcjonariusze.
Na placu zabaw by³o oko³o 100
osób, z czego niemal 60. to najm³odsi.
Oczywiœcie obowi¹zywa³ zakaz
picia alkoholu, jako ¿e impreza by³a
zorganizowana ze œrodków przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Po zakoñczonej zabawie dla dzieci wszyscy
najm³odsi otrzymali po takim samym
lodzie. Poza tym mamy poprzynosi³y
upieczone przez siebie ciasta. Nie
oby³o siê równie¿ bez grillowania.
Ogólnie by³o 70 kg kie³basy i kaszanki, z czego 50 kg zakupi³o so³ectwo,
a 20 kg - ludzie z zewn¹trz przywieŸli
ze sob¹.
- Bardzo siê cieszê. Dziêkujê stra¿akom i policji, ¿e byli oraz Grzegorzowi Kotwickiemu. Dzieci ju¿ siê
pytaj¹, kiedy bêdzie nastêpna impreza.
Doroœli sami siê pilnuj¹. Nie ma
tak, ¿e dziecko podejdzie do doros³ego, a ten nie pobawi siê z nim. Dzieci
potrzebuj¹ tego, a przy tym wytwarza
siê wspania³a atmosfera. Kolejna impreza bêdzie w lipcu. Nie mamy œwietlicy. Gmina przekaza³a nam plac a my
porobiliœmy sto³y, grilla itp. Zobaczymy co dalej – powiedzia³ so³tys Maciej
Walkowiak.
Na miejsce przybyli równie¿ burmistrzowie Ryszard Sola oraz Ireneusz Kabat.
mm

Dzieñ Dziecka w Zache³miu
(ZACHE£MIE). Dzieñ Dziecka
dla najm³odszych mieszkañców
miejscowoœci by³ okazj¹ do radosnych zabaw, ale i spróbowania
przysmaków przygotowanych specjalnie dla nich przez doros³ych.
Ju¿ od godziny 16.00, na placu
zabaw, oko³o 30. dzieci i m³odzie¿y
gimnazjalnej z tej miejscowoœci
uczestniczy³o w turniejach, zabawach, poczêstunku oraz ognisku.
Nie zabrak³o te¿ pieczonych kie³basek, domowego ciasta i innych s³odyczy oraz napojów. Podczas zawodów typu: skoki w workach czy
przenoszenie pi³eczki przygrywa³a
muzyka. Temu wszystkiemu towarzyszy³ entuzjastyczny doping,
œmiech i jak najbardziej pozytywne
emocje.
Zabawê dla dzieci zorganizowa³
so³tys Halina Gliszczyñska wraz z
rad¹ so³eck¹ oraz rodzicami.
Dzieci serdecznie dziêkuj¹
sponsorom: Stanis³awowi Suchodolskiemu z Zachelmia, Andrzejowi Œlesickiemu ze Szczecina oraz
Mariuszowi Baszkiewiczowi za
oprawê muzyczn¹.
Nastêpna zabawa dla dzieci i m³odzie¿y planowana jest w lipcu. mm

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 9.06.2008 r.

Rowerzysta recydywista

GroŸny po¿ar
(IGLICE) W dniu 2 bm. oko³o godz.
14.00, pomiêdzy miejscowoœciami Iglice - Orzeszkowo, w gm. Resko, dosz³o
do groŸnego po¿aru lasu. W akcji gaœniczej wziê³y ³¹cznie udzia³ 4 wozy stra¿y
po¿arnej, u¿yto równie¿ 2 jednostki
powietrzne. Spaleniu uleg³ obszar lasu
o powierzchni oko³o 10 arów. W chwili
obecnej s¹ szacowane straty oraz przyczyny jego powstania.Apelujemy do
wszystkich mieszkañców o wyj¹tkow¹
ostro¿noœæ, panuj¹ca susza sprzyja takim groŸnym zdarzeniom.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(DOBRA) W dniu 3 czerwca br. policjanci z Posterunku Policji w Dobrej,
zatrzymali
w
Bienicach Zbigniewa P., lat 49, który
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. I badanie wykaza³o
0,99 mg/l, II natomiast a¿ 1,12 mg/l.

Wypadek drogowy
z udzia³em dziecka
(£OBEZ) W dniu 3 czerwca br. do
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zg³osi³a siê pani Anna P.,
mieszkanka £obza, która poinformowa³a, ¿e trzy dni wczeœniej, tj. 31 maja
tego roku, jej dwuletnia córka wpad³a
pod samochód, w wyniku czego dozna³a powa¿nego uszkodzenia nogi.
Zdarzenie mia³o miejsce na podwórku w godz. 12.00-13.00, kiedy to ojciec dziecka zabra³ córkê na spacer.
Dziewczynka wybieg³a z klatki przed
ojcem i wówczas wpad³a pod samochód. Rodzice zawieŸli dziecko do
Szpitala w Drawsku Pomorskim, a
stamt¹d przewieŸli córkê do szpitala
w Szczecinie. Obra¿enia nogi s¹ powa¿ne, dziecko nie mo¿e chodziæ.
Trwaj¹ czynnoœci ustalaj¹ce okolicznoœci ca³ego zdarzenia. POLICJA ponownie przypomina wszystkim rodzicom, ¿e to na nich spoczywa przede
wszystkim obowi¹zek sprawowania
nale¿ytej opieki nad swoimi pociechami. Dziecko nie zawsze potrafi
przewidzieæ, co siê mo¿e wydarzyæ, a
my doroœli jesteœmy od tego, aby zapobiec nieszczêœliwym wypadkom.

Z³odziej z³omu zatrzymany
(LOBEZ) W dniu 4 czerwca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie ustalili i zatrzymali sprawcê
kradzie¿y elementów samochodu Warszawa oraz roztrz¹sacza nawozów w
miejscowoœci Rekowo. Sprawca dokona³ kradzie¿y rzeczy na ³¹czna sumê
3200 z³. Zosta³y one odnalezione przez
policjantów na jednym z punktów skupu z³omu.

NietrzeŸwy nieletni
(£OBEZ) W dniu 4 czerwca br., w
godzinach nocnych, policjanci zatrzymali nieletniego, lat 16, który biegaj¹c z siekier¹ zachowywa³ siê agresywnie wobec mieszkañców jednej z
wiosek na terenie gminy £obez. Nie-

letni by³ pod znacznym wp³ywem alkoholu. Decyzj¹ policjantów zosta³
umieszczony w pomieszczeniu dla zatrzymanych do wytrzeŸwienia. Jak w
ka¿dym przypadku zatrzymania do
wytrzeŸwienia, tak i tutaj tym razem
rodzice bêd¹ zmuszeni do zap³acenia
za pobyt syna, co kosztuje w chwili
obecnej 130 z³. Informacja w jego
sprawie zostanie przes³ana do S¹du
Rodzinnego w £obzie Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich, celem rozpatrzenia. Policja informuje: policjanci
maj¹ prawo do zatrzymania w celu
wytrzeŸwienia równie¿ osoby, które
nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia. Dolna
granica wieku nie jest zakreœlona prawem.

Park to nie miejsce
do picia
(£OBEZ) W dniu 5 czerwca br. policjanci patroluj¹cy park miejski w
£obzie zauwa¿yli dwóch m³odych mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych na jednej z ³awek
piwo. Poniewa¿ jest to wykroczenie,
podjêli interwencjê. Policjanci w takich
przypadkach najczêœciej stosuj¹ postêpowanie mandatowe, lecz tym razem
byli zmuszeni post¹piæ inaczej z uwagi
na to, ¿e m³odzieñcy byli agresywni.
Nie chcieli podaæ swoich personaliów,
wiêc zostali dowiezieni do Komendy
celem wyjaœnienia. Teraz wobec nich
zostan¹ skierowane wnioski o ukaranie
do S¹du Rodzinnego w £obzie.

Niewybuchy nadal groŸne
(£OBEZ) Tym razem tylko na
strachu skoñczy³a siê interwencja policjantów wezwanych w dniu 5 czerwca do jednej z miejscowoœci wiejskich
na terenie gminy £obez. Zaniepokojona mieszkanka zg³osi³a, ¿e na terenie posesji znalaz³a przedmiot przypominaj¹cy pocisk. Przybyli na miejsce policjanci (miêdzy innymi specjalista ds. ³adunków pirotechnicznych)
stwierdzili, ¿e tym razem jest to tylko
¿eliwny fragment starego ogrodzenia.
Policja apeluje; nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ w takich przypadkach, nie dotykamy i nie podnosimy takich przedmiotów, do czasu
przybycia odpowiednich s³u¿b zabezpieczamy przed dostêpem innych
osób, szczególnie dzieci.

Chemiczni z³odzieje
(NAÆMIERZ) W okresie od dnia 3
do 5 czerwca br., z magazynu ze œrodkami chemicznymi ochrony roœlin w
Naæmierzu, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y œrodków na ³¹czn¹ kwotê
6500 z³. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce
do ustalenia sprawcy.

M³ody sprawca
(SIELSKO) W dniu 31 maja br. w
Sielsku, nieletni lat 13, wykorzystuj¹c
fakt nieobecnoœci domowników jednego z domów, wszed³ do mieszkania i dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
150 z³. Sprawa zostanie skierowana do
S¹du Rejonowego w £obzie Wydzia³
Rodzinny i Nieletnich.

(SIEDLICE) W dniu 5 czerwca br.,
o godz. 18.30, na drodze Siedlice – Runowo, policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kieruj¹cego rowerem Jacka
D. Jak siê okaza³o, by³ on pod wp³ywem
alkoholu; 1,28 mg/l. By³ to ju¿ drugi
przypadek zatrzymania tego rowerzysty
pod wp³ywem alkoholu. Poprzednio
zosta³ ju¿ skazany przez s¹d. Zapewne
teraz za jazdê po alkoholu i z³amanie
zakazu s¹dowego zapadnie wy¿szy
wyrok.

„Zaskoczony” kierowca
(£OBEZ) W dniu 8 czerwca br. w
£obzie, przy ul. Bema, patrol Ruchu
Drogowego zauwa¿y³ pêdz¹cy z du¿¹
prêdkoœci¹ w kierunku Reska samochód marki BMW, do którego by³a
podczepiona przyczepa campingowa.
Poniewa¿ w tym czasie policjanci byli
zajêci kontrol¹ innego pojazdu, jeden
z nich, w momencie gdy samochód
BMW ich min¹³, u¿y³ miernika prêdkoœci, tzw. radaru. Miernik wskaza³
prêdkoœæ oddalaj¹cego siê pojazdu 91 km/h. Poniewa¿ by³ to teren zabudowany, policjanci udali siê za pojazdem celem zatrzymania i przeprowadzenia kontroli drogowej. Kierowca
samochodu BMW nie przyj¹³ mandatu, gdy¿ stwierdzi³, ¿e nie mo¿e policja mierzyæ prêdkoœci oddalaj¹cego
siê samochodu. Niestety by³ w wielkim b³êdzie i teraz odpowie za pope³nione wykroczenie przed s¹dem.

Po¿ary nadal groŸne
(£OBEZ) W dniu 7 czerwca br. w
£obzie, przy ul. Rolnej, dosz³o do po¿aru trawy na pobliskich ³¹kach. Wstêpne ustalenia œwiadcz¹, ¿e przyczyn¹
po¿aru mog³a byæ „zabawa” ogniem
dwójki ma³oletnich ch³opców.
Apelujemy do rodziców; uœwiadamiajcie dzieci na temat zagro¿eñ po¿arami, zwracajcie uwagê na to co robi¹.

Akcja „Alkohol – narkotyki”
(POWIAT) W dniu 7 czerwca br., na
terenie powiatu ³obeskiego, policjanci
przeprowadzili akcjê „Alkohol – narkotyki”. Jej celem by³o ujawnienie kierowców mog¹cych kierowaæ pojazdami pod
wp³ywem alkoholu lub narkotyków. W
trakcie prowadzonych dzia³añ zatrzymano 5 nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Policja przypomina; kierowanie
pod wp³ywem alkoholu jest zagro¿one
kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Zatrzymani poszukiwani
i nietrzeŸwi rowerzyœci
(POWIAT) W dniu 6 czerwca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie przeprowadzili dzia³ania maj¹ce na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
£¹cznie na terenie ca³ego powiatu
³obeskiego dosz³o do 5 zatrzymañ osób
poszukiwanych, w celu odbycia kary
pozbawienia wolnoœci. W tym samym
dniu policjanci zatrzymali 4 nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami. Wobec
nich zostan¹ wszczête postêpowania w
zwi¹zku z pope³nionymi przestêpstwami. NietrzeŸwym rowerzystom
grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
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Z ¿ycia s¹siadów
Dno demokracji
(ŒWIDWIN) Pad³ tu rekord funkcjonowania demokracji obywatelskiej. W wyborach uzupe³niaj¹cych
do rady miejskiej w Œwidwinie nie
zg³oszono ¿adnego kandydata. „Superexpres” skomentowa³, ¿e ludziom
nie chce siê ju¿ nawet braæ diet za siedzenie. Jednak niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
to burmistrz za s³abo rozpropagowa³
informacjê o wyborach, bo ma spokój
w radzie i nie chcia³, by mu ktoœ nowy
ten spokój naruszy³.
Œmieræ motocyklisty
(Z£OCIENIEC) W ubieg³ym tygodniu na drodze pomiêdzy Drawskiem Pomorskim a Z³ocieñcem, we
wsi Suliszewo, zgin¹³ motocyklista.
Na prostym odcinku drogi zacz¹³ wyprzedzaæ samochody, gdy w tym momencie jeden z nich skrêci³ w lewo, w
boczn¹ drogê. Motocykl uderzy³ w
samochód i kierowca zgin¹³. Ranny
zosta³ ojciec motocyklisty, który jecha³ z synem na motorze jako pasa¿er.
Odwo³ali przewodnicz¹c¹ rady
(PO£CZYN-ZDRÓJ) W radzie
miejskiej w Po³czynie-Zdroju dosz³o
do rokoszu. Radni, którzy do tej pory
popierali przewodnicz¹c¹ rady Helenê K³usewicz zbuntowali siê przeciwko jej – jak twierdz¹ – zbyt autorytarnym rz¹dom i odwo³ali j¹ z tej funkcji.
Inni twierdz¹, ¿e za bardzo zagra¿a³a
obecnej burmistrz Barbarze Nowak.
Nowym przewodnicz¹cym zosta³
Franciszek Pilip.
Po zjeŸdzie i przed nastêpnym
(ŒWIDWIN) W miniony weekend
odby³ siê zjazd absolwentów œwidwiñskiego liceum. Okazj¹ by³o obchodzone 40-lecie szko³y. Na zjazd
przyby³o oko³o 300 by³ych uczniów i
nauczycieli szko³y. Kolejny zjazd absolwentów przygotowuje na wrzesieñ
br. Zespó³ Szkó³ Rolniczych CKP w
Œwidwinie.
RPHW prywatyzowane
(GRYFICE-£OBEZ) Rejonowe
Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego w Gryficach, jako firma pañstwowa, zosta³o wpisane na listê prywatyzacyjn¹. Od kilku lat trwa wy³anianie nabywcy. Ostatnio wojewoda
spoœród czterech oferentów wybra³
jednego i z³o¿y³ wniosek prywatyzacyjny do Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Wniosek czeka na decyzjê. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e nabywc¹ jest spó³ka NOE, maj¹ca sieæ
sklepów z obuwiem. Do RPHW w
Gryficach nale¿y budynek w £obzie,
po³o¿ony na przeciwko koœcio³a, w
którym mieœci siê kilka sklepów.
Wyœpiewali
(REGION) Na 19 Festiwalu Piosenki Religijnej w Koszalinie Cantate
Domino im. Jana Paw³a II Grand Prix
zdoby³ œwidwiñski Chór Kameralny
Sonores, zaœ indywidualnie nagrodê
g³ówn¹ Ania Olesiñska z ZSP nr 2 w
Drawsku Pomorskim.
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Przyst¹pili do Komunii œw.
Micha³
Gawryluk

KRZY¯ÓWKA

Karolina
Jadczyszyn

Chrzciny

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Chrzest Davidka Koszela.
Na zdjêciu Davidek z
rodzicami i chrzestnymi.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 brzmia³o: “Dobre dziatki
to skarb matki”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza. Gratulujemy. Prenumerata “Tygodnika £obeskiego” do odbioru w redakcji ul.
S³owackiego 6 £obez.

