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Koniec roku szkolnego
i wakacje!
19 najemców posiada wyroki
eksmisyjne z zajmowanych
lokali

Remontuj¹,
a zad³u¿enie

roœnie
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Z DRUGIEJ STRONY

Nasze ¿ycie w cieniu mitów:
kolonialnego i wolnorynkowego
MIT WOLNORYNKOWY
Po odrzuceniu przez Irlandiê Traktatu Lizboñskiego nie s³ysza³em ani nie
przeczyta³em ¿adnego komentarza premiera Donalda Tuska na temat budowania drugiej Irlandii w Polsce. Czy mamy
j¹ nadal budowaæ, do czego zachêca³, a
tym samym nie podpisywaæ Traktatu,
tak jak zrobili to Irlandczycy, czy te¿
zrobiæ odwrót i na przyk³ad powróciæ
do budowy drugiej Japonii, co kiedyœ
proponowa³ Lech Wa³êsa, z którym
Tusk obala³ rz¹d Olszewskiego i od
tamtego czasu u niego pobiera nauki
polityczne. Ta wiêŸ zosta³a wzmocniona przygarniêciem na ³ono PO syna
Wa³êsy – Jaros³awa, co skutecznie
umo¿liwi³o mu zostanie pos³em.
Weto Irlandii narobi³o sporego zamieszania wœród naszych libera³ów, bo
– owszem – gospodarka irlandzka bardzo im pasowa³a jako wzór dla Polaków, tylko ich pogl¹dy okaza³y siê nies³uszne. A wydawa³o siê – znaj¹c ró¿ne
teorie liberalizmu i modernizacji kraju
wyg³aszane przez niektórych rodzimych polityków – ¿e postêp we wprowadzaniu wolnego rynku i kojarzona z
tym modernizacja bêdzie to¿sama ze
zmianami œwiatopogl¹dowymi obywateli, z tradycyjnych na nowoczesne,
czyli... liberalne w³aœnie. Irlandia zada³a k³am takiemu rozpropagowanemu
wœród rodzimych libera³ów mitowi.
Okaza³o siê, ¿e pañstwo nowoczesne
gospodarczo mo¿e byæ zarazem tradycyjne œwiatopogl¹dowo.
Drugi cios w mit wolnorynkowy
zada³o pañstwo, uznawane na œwiecie
za najbardziej wolnorynkowe, czyli
Stany Zjednoczone. Brat mieszkaj¹cych w Stanach zadzwoni³ i powiedzia³,
¿e rz¹d USA do³o¿y³ ka¿demu podatnikowi po 600 dolarów, w ramach rz¹dowego programu walki z dekoniunktur¹
na rynku. Potwierdzenie znalaz³em w
„Rzeczpospolitej” z dnia 29 kwietnia
br., która poinformowa³a, ¿e ka¿dy obywatel USA, który zarabia poni¿ej 75 tys.
dol. rocznie i p³aci podatki, dostanie
ulgê w postaci 600 dol., ka¿de ma³¿eñstwo 1200 dol., plus 300 dol. na ka¿de
dziecko. To oczywiœcie niewiele w skali
rodziny, ale w skali pañstwa to ulga dla
130 mln gospodarstw domowych. Na
rynek wp³ynie wiêc ogromna suma 168
mld dol. Ich wydanie przez podatników
ma o¿ywiæ amerykañski rynek, który
prze¿ywa kryzys. Jest to ju¿ drugi pakiet
ratunkowy. Pierwszy, zastosowany w
2001 r., uratowa³ USA przed d³ugotrwa³¹ recesj¹, która skoñczy³a siê po
szeœciu miesi¹cach. Rz¹d dokona³ wiêc
interwencji na rynku, uznaj¹c to za konieczne. Nasz rz¹d wci¹¿ milczy na temat cen paliw i protestów z nimi zwi¹zanych uznaj¹c, ¿e nie powinien wtr¹caæ siê w wolny rynek. Tylko, ¿e takiego
nigdzie na œwiecie nie ma.
Dlaczego to s¹ ciosy w mit wolnorynkowy utrwalony w Polsce? Tusk
wywodzi siê z Kongresu LiberalnoDemokratycznego, która to partia wylansowa³a w Polsce ideê wolnego rynku
w jego prymitywnej, XIX-wiecznej
wersji, znanej pod has³em „niewidzial-

nej rêki rynku”. To ta „niewidzialna
rêka” mia³a rz¹dziæ gospodark¹ po rozmontowaniu systemu gospodarki socjalistycznej. By przyspieszyæ te procesy,
miêdzy innymi prowadzono likwidacjê
zak³adów pañstwowych i ca³ych bran¿
poprzez ich upad³oœæ, a nastêpnie
sprzeda¿, g³ównie inwestorom zagranicznym. Dzisiaj trudno by³oby znaleŸæ
bran¿ê, która by³aby w jakiejœ znacz¹cej czêœci krajowa. Zagranicznym inwestorom sprzedano banki i prasê, huty
i browary, zak³ady produkuj¹ce maszyny rolnicze i sprzêt agd. Trudno dzisiaj
po wejœciu do sklepu by³oby znaleŸæ
produkt produkcji polskiej, chocia¿ na
etykietach widniej¹ polskie nazwy spó³ek. Jednak wiêkszoœciowe lub wszystkie
udzia³y w nich posiadaj¹ inwestorzy
zagraniczni. A przecie¿ wiadomo nie od
dziœ, ¿e kto produkuje, ten tworzy miejsca pracy. Ale jest coœ wa¿niejszego – kto
jest w³aœcicielem firmy lub udzia³ów, ten
jest w³aœcicielem zysku.
MIT KOLONIALNY
Po tak przeprowadzonej transformacji Polacy na powrót stali siê klas¹
robotnicz¹ w zagranicznych fabrykach
i firmach i przestali byæ dysponentami
zysku, czyli kapita³u, którym mogliby
zarz¹dzaæ zgodnie ze swoj¹ wol¹. Tym
kapita³em zarz¹dza kto inny. A zarz¹dzanie, to w³adza.
Prymitywna wiara w tak pojmowany wolny rynek wi¹¿e siê z mitem kolonialnym. Mit ten ukszta³towany zosta³
przez d³ugie lata zaborów i wi¹¿e siê z
przekonaniem zaborców, ¿e Polacy nie
potrafi¹ rz¹dziæ siê sami i trzeba ich
cywilizowaæ poprzez kolonizacjê i
modernizacjê zewnêtrzn¹. Czêœæ elit
polskich przyjê³a tê optykê zaborców i
sama uzna³a, ¿e nie jesteœmy w stanie
dogoniæ zachodu w³asnymi si³ami, wiêc
musimy zapraszaæ zagranicznych doradców i oddaæ rynek zagranicznym
inwestorom. Prymitywizm tego ogl¹du
polega³ na zaledwie odwróceniu opcji
wschodniej (komunizm równie¿ obiecywa³ transformacjê ustrojow¹ i modernizacjê gospodarcz¹), na opcjê zachodni¹. ZapóŸnienie w przenikaniu
idei i nowoczesnej myœli politycznej i
filozoficznej sprawi³o, ¿e przyjmowano p³yn¹ce z zachodu kalki ideowe, i
próbowano odbijaæ je tylko na naszym
gruncie, zamiast myœleæ i szukaæ rozwi¹zañ adekwatnych do w³asnej sytuacji. To tak, jakby wierzyæ, ¿e jak krowie uda siê na³o¿yæ siod³o, to stanie siê
koniem. Libera³owie wierzyli i wierz¹
nadal, ¿e wystarczy wdro¿yæ w Polsce
wyczytan¹ gdzieœ magiczn¹ formu³ê
wolnego rynku i dalej wszystko potoczy siê samo. A ¿e siod³o nie pasuje do
krowy, tym gorzej dla niej. Teoria
mówi, ¿e powinno pasowaæ, i ju¿.
***
W ubieg³ym roku radni w £obzie
zdecydowali, ¿e sprzedadz¹ gminny
Zak³ad Energetyki Cieplnej, zaopatruj¹cy w ciep³o mieszkania komunalne
oraz budynki tutejszej Spó³dzielni
Mieszkaniowej. By go sprzedaæ, prze-

kszta³cono go w spó³kê z o.o., ze 100procentowym udzia³em Gminy. Dwa
tygodnie temu wszystkie udzia³y sprzedano Szczeciñskiej Energetyce Cieplnej (SEC). Dopiero póŸniej okaza³o siê,
¿e wiêkszoœciowym udzia³owcem SEC
s¹ dwie niemieckie firmy z bran¿y cieplnej. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e zarówno energetyk¹ szczeciñsk¹ jak i ³obesk¹
zarz¹dzaj¹ ju¿ Niemcy, pod szyldami z
polsko brzmi¹cymi nazwami.
Faktem jest, ¿e urz¹dzenia Zak³adu Energetyki Cieplnej by³y ju¿ zdezelowane, ale te¿ faktem jest, ¿e przez
trzy kadencje ³obzianie, wybrani na
radnych, nie znaleŸli sposobu na
uzdrowienie w³asnego zak³adu. Jedynym sposobem okaza³a siê sprzeda¿, i
to inwestorom niemieckim. I to sk³ania
do refleksji. Niestety - smutnej.
Nie wdaj¹c siê w przyd³ugie dywagacje mo¿na powiedzieæ, ¿e ³obzianie
okazali siê zbyt g³upi, by sami swój
problem rozwi¹zaæ, wiêc pozbyli siê go
oddaj¹c go Niemcom, tak jak wczeœniej
zrobili to szczecinianie, a jeszcze wczeœniej nasi ministrowie i premierzy oddaj¹cy handel, banki i przemys³. Jest
problem ze stoczniami, to je oddamy,
jest z rybo³ówstwem, te¿ je oddamy
(pod zarz¹d unii), jest ze szpitalami? sprywatyzujemy, jest problem z bezrobociem – wyjedŸcie zagranicê. To najprostsza recepta na w³asny kraj.
Przecie¿ urzêdnikom obojêtne jest,
kto p³aci podatki, czy firmy polskie, czy
zagraniczne, byleby wp³ywa³y w terminie. Jednak takie myœlenie œwiadczy tylko o wci¹¿ trzymaj¹cym nas w kleszczach micie kolonialnym, który przetrzebi³ myœlenie propañstwowe i os³abi³
odpowiedzialnoœæ za rodaków. Oddawanie problemów do rozwi¹zania innym
œwiadczy o niedojrza³oœci spo³ecznej i
braku odpowiedzialnoœci za kraj.
Pozbawienie Polaków zysków we
w³asnym kraju zablokowa³o powstanie
prawdziwej klasy œredniej, zdolnej do
udzia³u w ¿yciu publicznym, a wiêc do
kszta³towania losów Polski wed³ug w³asnego uznania, a nie uznania innych.
W „Rzeczpospolitej” z dnia 19
kwietnia, ju¿ po referendum w Irlandii,
znalaz³em takie oto og³oszenie p³atne:
„IRLANDCZYCY dziêkujemy za blokowanie lewactwa brukselskiego i polskiego. Maciej i Ma³gorzata SIENIAWSCY z rodzin¹”.
Ktoœ prywatnie wyda³ pieni¹dze, by
og³osiæ swój manifest polityczny. Ilu
Polaków staæ na to, by wydaæ pieni¹dze
na przekazanie swoich pogl¹dów innym? Ilu Polaków staæ na to, by wydaæ
je w ogóle na politykê, choæby w wymiarze lokalnym? Ilu Polaków staæ na
wydawanie pieniêdzy na gazety, ksi¹¿ki,
na pomoc fundacjom i stowarzyszeniom, na sponsorowanie klubów i ró¿nych akcji, na wp³aty dla partii, na udzia³
w ¿yciu publicznym i politycznym?
Kim wiêc jesteœmy, skoro nie potrafimy sami zorganizowaæ sobie pañstwa,
gospodarki, polityki, nawet samorz¹du? Jak d³ugo jeszcze bêd¹ rz¹dziæ nami
mity: wolnorynkowy i kolonialny?
Kazimierz Rynkiewicz
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Fragment ksi¹¿ki: „Drogi do nowoczesnoœci. Idea modernizacji w polskiej
myœli politycznej”, red. Jacek Kloczkowski, Micha³ Szu³drzyñski, Kraków 2006
***

Z pruskiej, a potem niemieckiej perspektywy zabór mia³ byæ aktem modernizacyjnym. Polscy Irokezi mieli zostaæ ucywilizowani i wtopiæ siê w niemieckoœæ. Samo
trwanie polskoœci wydawa³o siê anachronizmem. Jednoczeœnie jednak ta anachroniczna polskoœæ mia³a byæ zagro¿eniem
wolnoœci¹, czy – jak raczej twierdzono –
anarchi¹, prowadz¹c¹ do rozpadu spo³ecznego i biedy. Jak czytamy w patencie inkorporacyjnym Fryderyka Wilhelma II z 25 III
1793 roku: „Co ... najbardziej bojaŸñ mocarzów granicz¹cych wzbudzaæ musia³o jest
jednak duch buntowny coraz bardziej w
Polsce siê rozszerzaj¹cy, a widoczna influencja, któr¹ owe zamyœlenie otrzyma³o,
przez które by wszelkie zwi¹zki cywilne, polityczne i religii rozerwane, obywatele polscy wszystkimi strasznymi anarchii konsekwencjami wystawieni i w nêdzê bez koñca
wrzuceni byli”.
Ziemie polskie sta³y siê miejscem kolonializacyjnego eksperymentu cywilizacyjnego – powsta³ nawet ca³y gatunek literacki
opisuj¹cy i s³awi¹cy tê misjê – „Ostmarkenroman”. Polska by³a dla Niemców, jak to
okreœli³ Hubert Or³owski, „krzywym zwierciad³em modernizacji albo inaczej: skarbnic¹ deficytów modernizacyjnych”. Szerzenie niemieckoœci i stopniow¹ eliminacjê
polskoœci rozumiano jako niezbêdny i postêpowy proces modernizacyjny. „Niemiecki dyskurs wschodnio-kolonialny konstruowa³ s³owiañsk¹ rasê jako wewnêtrznie niezdoln¹ do postêpu i rozwoju bez wp³ywów
zachodnich. Jednak tê sam¹ prymitywnoœæ,
która wydawa³a siê czyniæ konieczn¹ interwencjê z zewn¹trz, kojarzono z groŸn¹ z³owieszczoœci¹ legitymizuj¹c¹ agresywn¹
niemieck¹ politykê zmierzaj¹c¹ do tego,
aby j¹ powstrzymaæ lub wyeliminowaæ”.
Wydaje siê, ¿e sami Polacy ulegli naciskom wyobra¿eñ zaborców i przejêli mit kolonialny.
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19 najemców posiada wyroki eksmisyjne z zajmowanych lokali

Remontuj¹, a zad³u¿enie roœnie
(£OBEZ). Minê³o 7 miesiêcy od
czasu przejêcia przez gminê zasobu
mieszkaniowego. Dotychczas na remonty wydano niemal 270 tys. z³, a
aby wykonaæ tylko to, co zosta³o zg³oszone przez najemców konieczne jest
jeszcze 250 tys. z³.
Lokale i pustostany
Na koniec maja w sk³ad zasobu
mieszkaniowego wchodzi: 28 budynków komunalnych, w których znajduje
siê ogó³em 80 lokali w £obzie. W 20.
budynkach znajduje siê 65 mieszkañ.
Na terenie wsi w 8 budynkach - 15
mieszkañ.
W budynkach objêtych wspólnotami mieszkaniowymi znajduje siê 248
lokali komunalnych w tym: w £obzie
182 mieszkañ i 23 lokale socjalne. Na
terenie wsi - 66 lokali.
Komornicy w akcji
W ramach nadzoru nad utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych zosta³y rozpoczête procedury
windykacji nale¿noœci czynszowych.
Wys³ano 74 wezwania z dwutygodniowym terminem do zap³aty, z czego 21 najemców czêœciowo dokona³o
ju¿ zap³aty zaleg³oœci czynszowych.
W ramach piêciu rozpoczêtych egzekucji komorniczych œci¹gane s¹ nale¿noœci Gminy, jednak w stosunku

do szeœciu egzekucji postêpowaniA
zosta³y umorzone przez komornika
ze wzglêdu na brak jakichkolwiek
dochodów i maj¹tku.
W stosunku do 15 najemców zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi, a
posiadaj¹cymi dochody, dokumenty
zwi¹zane z windykacj¹ zosta³y przekazane radcy prawnemu Urzêdu Miejskiego w £obzie, w celu skierowania spraw
do S¹du Rejonowego w £obzie o zap³atê. Natomiast z 23 najemcami zawarto
kolejne ugody, dotycz¹ce sp³aty zaleg³ego czynszu.
Zobowi¹zania lokatorów wobec
Gminy wynosi³y na przejêcia zasobu 379.577,84 z³, na koniec maja zaœ 389.374,16 z³.
W kwocie zad³u¿enia na 31 maja
2008 r. wystêpuj¹ nale¿noœci z tytu³u
zgonów by³ych najemców – 16.852,74
z³, natomiast w stosunku do 7 osób, nie
bêd¹cych ju¿ najemcami lokali, wystawione s¹ nakazy zap³aty z lat ubieg³ych
bez mo¿liwoœci œci¹gniêcia zaleg³oœci
lub brak jest mo¿liwoœci ustalenia ich
adresu. Dotyczy to zad³u¿enia
15.412,26 z³, co stanowi kwotê –
32.265 z³.
Zad³u¿enie powy¿ej trzech miesiêcy posiada 127 najemców lokali, którzy
w czêœci posiadaj¹ zawarte ugody, dotycz¹ce sp³aty nale¿noœci, w stosunku
do 10 osób prowadzona jest egzekucja

komornicza. Natomiast 19 najemców
posiada wyroki eksmisyjne z zajmowanych lokali z klauzul¹ wykonalnoœci.
W ci¹gu 7 miesiêcy zad³u¿enie lokatorów wzros³o o 9.796,32 z³, co stanowi 2,6 proc. wzrostu zad³u¿enia w
stosunku do zad³u¿enia z dnia przejêcia
zasobu.
Trzeba jeszcze æwieræ miliona
Szacunkowe koszty potrzeb remontowych budynków i lokali komunalnych do koñca 2008 r. wg z³o¿onych
podañ wynosz¹ 250.tys. z³.
Dotychczas na remonty mieszkaniowego zasobu gminy wydatkowano
267.603,27 z³. Wydatki bez remontów
wynios³y 198.743,98 z³. Do kosztów
utrzymania mieszkaniowego zasobu
gminy dochodz¹ koszty p³ac wraz z
pochodnymi, które wynios³y 61.174,37
z³ w tym nie uwzglêdniono wynagrodzeñ osób, którym rozszerzono zakres
obowi¹zków w ramach wczeœniej istniej¹cego stosunku pracy. Koszty
utrzymania mieszkaniowego zasobu
gminy wynios³y wiêc dotychczas w ca³oœci wydatków 466.347,25, co daje
4,57 z³/ m.kw., natomiast bez remontów
198.743,98 z³, co daje 1,95 z³/m.kw. W
tym samym okresie wp³ywy z tytu³u
wp³at od lokatorów wynios³y
293.326,18 z³, co w przeliczeniu na 1
op
m2 daje miesiêcznie – 2,88 z³.
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Noc z przebojami
30, 40-latków
poprowadzi Marian Makowski
absolwent Szko³y Muzycznej

Klub 10, £obez,
sobota 28 czerwca, godz. 21
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.
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Kontakty na drutach,
czyli kto tu rz¹dzi?
Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” Jolanta Wasielewska, podczas sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du w ka¿dym mieœcie
powtarza³a, ¿e jednym z zadañ w
roku ubieg³ym by³y kontakty z mediami. Mo¿e chodzi³o o kontakty
elektryczne? Te¿ maj¹ stycznoœæ z
mediami – przez kabel.
Podczas tych¿e zebrañ by³y te¿
zapewnienia, ¿e do 12 czerwca zostanie og³oszony oficjalnie sk³ad
nowej Rady Nadzorczej Spó³dzielni. 12. min¹³, okaza³o siê, ¿e nie ma
wszystkich podpisów. Gdy w koñcu
Rada Nadzorcza ukonstytuowa³a siê
w g³osowaniu jawnym w miniony
czwartek (19 czerwca), wys³a³am emaila do Spó³dzielni z proœb¹ o oficjalna listê. Przyznam, nie bez obawy. Gdy prosiliœmy o listê kandydatów us³yszeliœmy, ¿e broni ich ustawa o ochronie danych osobowych i
listy nie podadz¹. Na nic zda³y siê
t³umaczenia, ¿e wszak spó³dzielcy
musz¹ wiedzieæ na kogo g³osowaæ.
Zdaniem Zarz¹du ich mieszkañcy
niczego nie musz¹. Nie musz¹ te¿
znaæ nazwisk kandydatów, ani tym
bardziej cokolwiek o tych kandydatach wiedzieæ. Po kilku dniach lista
ta pojawi³a siê w internecie. Mo¿e
ustawa nabiera mocy na papierze?
Gdybyœmy wiedzieli, poprosilibyœmy o mo¿liwoœæ umieszczenia listy
na naszej stronie internetowej. Te¿
mamy takie cudo.
Ale wracaj¹c do rzeczy, prosi³am,
by lista ze sk³adem dotar³a do nas do
poniedzia³ku, 23 bm. Byæ mo¿e ktoœ
ze Spó³dzielni chcia³ nawet wys³aæ
nam wiadomoœæ, choæby po to, aby
pochwaliæ siê tym, co Zarz¹d robi³,
ale widocznie go³¹b zdech³ i wisi na
drutach przed Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. List wiêc do nas nie dotar³.

Rozumiemy, ¿e Spó³dzielnia ma
czas na wszystko i wiele rzeczy robi
na ostatni¹ chwilê. Wiemy, ¿e w
Spó³dzielni jest podzia³ na „nasz¹
prasê” i t¹ drug¹. Do tej drugiej wiadomoœci nie docieraj¹, bo wiatry
wiej¹ w przeciwn¹ stronê. T¹ drug¹
o zgrozo czytaj¹ te¿ spó³dzielcy,
którzy mogliby siê dowiedzieæ (tylko po co?) jaki jest wynik ich wybo-

rów. Bo co to w koñcu kogo obchodzi, kto i w jaki sposób nimi rz¹dzi?
Interesuj¹ce s¹ te¿ informacje
Zarz¹du na stronie internetowej
spó³dzielni. Z wra¿enia za³o¿y³am
okulary, ale nie pomog³y. Strona jest
ró¿owiutka bez jakichkolwiek napisów. Pusta. W Spó³dzielni najwidoczniej panuje b³ogi spokój. Do
nastêpnych wyborów...?
mm

M³odzi muzycy na scenie
(£OBEZ). Niedawno w
£obeskim Domu Kultury
odby³ siê koncert uczniów
Prywatnej Szko³y Gry pana
Grzegorza Stefañskiego.
Sala na parterze wype³niona
by³a po brzegi. Przybyli tu nie tylko
wykonawcy ale ich rodziny, a tak¿e
koledzy i kole¿anki g³oœno oklaskuj¹c swoich faworytów. Brak miejsc
nikomu nie przeszkadza³, w koñcu
do wykorzystania by³y jeszcze parapety. Czêœæ osób bliskich z niepokojem kr¹¿y³a po korytarzu, jakby
chc¹c przej¹æ na siebie ciê¿ar tremy.
A ta by³a ogromna, szczególnie
wœród starszych wykonawców. Niektórzy bali siê wyjœæ na scenê przed
tak licznie zgromadzon¹ publiczno-

œci¹. Na szczêœcie ka¿dy z nich potrafi³ opanowaæ to parali¿uj¹ce
uczucie i pokaza³ swoje zdolnoœci
muzyczne.
A by³o czego pos³uchaæ. Otó¿
uczniowie Szko³y Prywatnej z lekkoœci¹, artyzmem i wyczuciem koniecznym artyœcie, demonstrowali
grê na poszczególnych instrumentach.
mm
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Powalcz¹ z bezrobociem?
(£OBEZ). Problem bezrobocia
w naszym powiecie staje siê coraz
bardziej zagadkowy. Z jednej strony wci¹¿ utrzymuje siê bardzo wysoka stopa bezrobocia, z drugiej o
chêtnych do pracy coraz trudniej.
Niedawno pisaliœmy o plantatorach,
którzy mieli trudnoœæ z werbowaniem pracowników na plantacje. Z
podobnymi problemami spotykaj¹
siê równie¿ so³tysi, którzy chc¹ pozyskaæ pracowników w ramach projektu „Piêkna wieœ”.
W niektórych miejscowoœciach
chêtnych jest wiêcej, ni¿ miejsc pracy, w innych z kolei okazuje siê, ¿e
ludzie po 50. roku ¿ycia nie mog¹
byæ zatrudnieni, choæ chêtnie dorobiliby sobie w ramach programu. W
pozosta³ych o pracowników trudno,
choæ przecie¿ so³tysi wiedz¹ kto nie
pracuje i kto korzysta z MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Problem z realizacj¹ Programu
wynikn¹³ podczas obrad czerwcowych komisji.
- Jeœli mamy konkretn¹ ofertê, to
trudno jest tak¹ osobê do pracy znaleŸæ. Sytuacja jest taka, ¿e dziœ
mamy 2 700 osób bezrobotnych,
kiedyœ by³o 6 tys. i mo¿na by³o z tej
liczby wybraæ chêtnych. Czêsto
dana osoba nie ma kwalifikacji i nie
mo¿e byæ zatrudniona w tej formie,
któr¹ nam ustawa gwarantuje. Jest
coraz wiêkszy problem z wyborem.
Proszê siê nie dziwiæ, zdajê sobie
sprawê, ¿e poszczególni so³tysi
maj¹ swoje potrzeby, ale te¿ nie
zawsze mo¿na tych ludzi do pracy
zmusiæ, szczególnie tam gdzie
wchodz¹ w grê dojazdy. Coraz bardziej staje siê popularna taka sytuacja, gdy my wystêpujemy do osoby
bezrobotnej o szkolenia, a osoba ta
odmawia, bo nie ma dojazdu. Jest
te¿ czêsto taka sytuacja, ¿e kobieta
bezrobotna ma ma³e dzieci i m¹¿
pracuje. Przecie¿ jej do pracy nie
zmusimy, skoro z ma³ym dzieckiem
zostaje – trzeba byæ cz³owiekiem,
prawda? Co do kwestii starszych
osób potrzebuj¹cych zatrudnienia –
nasza ustawa dyskwalifikuje osoby
po 50. roku ¿ycia. Bêdziemy sk³adali teraz wniosek do Ministerstwa na
uruchomienie programu dla osób
45+. Nie bardzo siê ludziom chce

pracowaæ, s¹ nawet takie sytuacje,
gdzie oferujemy zwrot kosztów dojazdu, ale coraz trudniej jest zachêciæ do pracy – mówi³ Piotr Æwik³a,
radny i zarazem zastêpca dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie.
W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ so³tysi
przedstawili swoje propozycje, w jaki
sposób wyeliminowaæ z PUP-u osoby, które nie chc¹ pracowaæ. Jedn¹ z
propozycji by³o zmobilizowanie pracowników PUP do tego, aby kontaktowali siê z so³tysami i mówili im, kto
nie chce pracowaæ z danej wsi. Wówczas so³tysi poinformuj¹ czy dana
osoba korzysta z MGOPiS. Jeœli tak,
nale¿y tak¹ osobê wykreœliæ, aby nie
mog³a korzystaæ z pieniêdzy opieki
spo³ecznej. To ma zmusiæ j¹ do
podjêcia pracy.
- Program jest dobry, bo wioska
jest teraz czysta, ale jedno co z³e, to
przyzwyczailiœmy ludzi do tego, ¿e
nie chc¹ teraz nic spo³ecznie robiæ.
Kobieta, która u nas sprz¹ta prawie
pod drzwiami ludzi musi robiæ. Jeœli
siê chce zg³osiæ jak¹œ osobê, to trzeba myœleæ, czy ona bêdzie mog³a
pracowaæ, bo jeœli wzi¹æ kogoœ tylko po to, by traciæ pieni¹dze, a ona
nic nie zrobi, to my te¿ nie chcemy
takich osób. Przecie¿ so³tys nie
mo¿e ca³y czas tych osób pilnowaæ,
tylko widzi co zosta³o zrobione. My
siê cieszymy, ¿e mamy te osoby –
powiedzia³a so³tys Be³cznej Barbara Kordyl.
Z kolei, podczas sesji swoje niezadowolenie z dzia³alnoœci PUP
wyrazi³ so³tys Bonina Waldemar
Zakrzewski, podczas sprawozdania
dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego:
- Podstawow¹ przyczyn¹
zmniejszonego bezrobocia s¹ wyjazdy do pracy zagranicê. Jak siê
pójdzie do Urzêdu po pracownika
na wieœ, to nikogo nie ma. Nie znalaz³ mi Urz¹d osoby do pracy – powiedzia³.
Ten zarzut dyrektor zripostowa³
krótko:
- Wyje¿d¿aj¹ ze wszystkich powiatów. Mamy powiat najgorzej
wykszta³cony w Polsce. Nie ma
gorzej wykszta³conego powiatu, ni¿
my. Mamy 2,7 tys. osób bezrobotnych i nie ma osób chêtnych do pra-

cy. Nie zgadzam siê na rentê dla alkoholika na alkohol. Nie mamy jednak narzêdzi na to, aby to weryfikowaæ – powiedzia³ dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski.
Zmieni¹ prawo?
Zarówno komisje jak i sesja ukaza³y s³aboœæ naszego prawa i dzia³alnoœci urzêdów pracy. Obecnie ju¿
na ukoñczeniu s¹ prace Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej nad
projektem nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Nowe przepisy przygotowywane s¹ przy wspó³pracy z powiatowymi urzêdami pracy, które
wskazywa³y na nieskutecznoœæ niektórych rozwi¹zañ. Opracowywany
system ma mobilizowaæ do poszukiwania pracy. Jednym z pomys³ów
jest podniesienie na okres trzech
miesiêcy zasi³ku dla bezrobotnych
do 800 z³, by w dalszej czêœci korzystania z zasi³ku obni¿yæ stawkê do
500-600 z³ miesiêcznie. Obni¿enie
zasi³ku ma zmobilizowaæ bezrobotnych do poszukiwania pracy. Ta propozycja jest pe³na w¹tpliwoœci, tym
bardziej, ¿e górna stawka niezbyt
daleko odbiega od najni¿ej krajowej. Inn¹ istotn¹ zmian¹, na któr¹
czêsto wskazywa³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie Jaros³aw Namaczyñski, to podniesienie wysokoœci stypendiów dla osób
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szkol¹cych siê. Obecnie wynosi
100 z³ i bardziej odstrasza, ni¿ zachêca bezrobotnych do korzystania
z tej formy pomocy. Trudno bowiem
za tê stawkê wy¿ywiæ siebie i rodzinê. Jest to dobra wiadomoœæ dla
mieszkañców powiatu ³obeskiego,
bowiem w³aœnie tutaj utrzymuje siê
jeden z najni¿szych wskaŸników
wykszta³cenia osób bezrobotnych,
co czêsto jest barier¹ przy znalezieniu pracy. Z drugiej strony istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e osoby, które
nie chc¹ pracowaæ, bêd¹ szuka³y
mo¿liwoœci ci¹g³ego doszkalania siê
bez poszukiwania pracy. Nale¿y
mieæ tylko nadziejê, ¿e osoba, która
podejmie szkolenie, otrzyma zatrudnienie. Z drugiej strony pozostaje
nadzieja, ¿e szkolenia bêd¹ odbywa³y siê jedynie w tych kierunkach, w
których istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy.
W znowelizowanej ustawie
maj¹ siê równie¿ zwiêkszyæ restrykcje dla osób, które odrzucaj¹ propozycje pracy lub udzia³ w szkoleniu.
Obecnie osoby takie wykreœlane s¹ z
ewidencji osób bezrobotnych na trzy
miesi¹ce, po czym ponownie mog¹
siê zarejestrowaæ i odzyskaæ prawo
do ubezpieczenia zdrowotnego.
Po zmianach sytuacja ta ma wygl¹daæ nieco odmiennie. Gdy osoba
bezrobotna odmówi podjêcia pracy
lub udzia³u w szkoleniach, za pierwszym razem utraci status bezrobotnego na trzy miesi¹ce, nastêpnym razem na pó³ roku, a kolejnym – na rok.
mm
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Komu umorzono podatki w 2007 roku
(POWIAT). Znane s¹ wykazy
osób prawnych i fizycznych,
którym w zakresie
podatków udzielono ulg,
umorzeñ, odroczeñ lub
roz³o¿ono sp³atê na raty w
kwocie przewy¿szaj¹cej 500
z³, w roku 2007. Dziœ
przedstawiamy listy
z £obza, Wêgorzyna,
Radowa Ma³ego oraz
Dobrej. Gmina Resko nie
zd¹¿y³a jeszcze przes³aæ
danych.
GMINA £OBEZ
1. Figurki Wies³aw - Podatek od
nieruchomoœci 2.877,40 odsetki 122,00; przyczyna - przejœciowe
problemy p³atnicze spowodowane
zawieszeniem dzia³alnoœci.
2. Krzywañski Marek - Podatek
od nieruchomoœci 822,00; Przejœciowe problemy p³atnicze.
3. „Monar” w Grabowie - Podatek od nieruchomoœci i podatek rolny, 4.407,10, 303,00 Trudna sytuacja finansowa.
4. Regionalne Centrum Pomocy
BliŸniemu „Markot” w Rynowie Podatek od nieruchomoœci 918,00,
odsetki 29,00; - Trudna sytuacja finansowa.
5. Stowarzyszenie „Diogenes”

Regionalne Centrum Pomocy BliŸniemu w Rynowie - wczeœniej Regionalne Centrum Pomocy BliŸniemu; Podatek od nieruchomoœci 1.600,00, odsetki 69,00 - Trudna sytuacja finansowa.
6. Sienkiewicz Izabella - Podatek od nieruchomoœci - 3.219,00,
Przejœciowe problemy p³atnicze.
7. Trabszo Jan - Podatek rolny,
1.414,50 - Trudna sytuacja finansowa spowodowana susz¹.
GMINA WÊGORZYNO
Wykaz najemców lokali mieszkalnych, którym w zakresie op³at
udzielono odroczeñ lub odroczono
na raty zaleg³oœci w 2007 r.
Umorzenia:
1. Alina Boryszewska - 2 616,17
z³ – wa¿ny interes d³u¿nika.
2. Maria Dziopa - 4 460, 72 z³ –
wa¿ny interes d³u¿nika.
3. Monika Baranowska - 2
394,31 z³ – wa¿ny interes d³u¿nika.
Ugody – nale¿noœci roz³o¿one
na raty:
1. Bo¿ena Lisiecka – zaleg³oœæ
roz³o¿ona na 36 rat.
2. Gra¿yna Gunia - zaleg³oœæ
roz³o¿ona na 36 rat.
3. Beata Safaryn - zaleg³oœæ roz³o¿ona na 36 rat.
4. Marian i Krystyna Tobiasz zaleg³oœæ roz³o¿ona na 36 rat.
Wykaz osób prawnych i fizycz-

nych, którym w zakresie podatków
udzielono ulg umorzeñ, odroczeñ,
lub roz³o¿ono sp³atê na raty w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 z³ w roku
2007.
1. Jan Jurcan – umorzenie kwoty
podatku 973 z³ ze wzglêdu na wa¿ny
interes podatnika.
2. Lech Jaworski – umorzenie
1455 z³ za zw³okê ze wzglêdu na
wa¿ny interes podatnika.
3. Józef Korcz umorzenie 6 000
z³ za zw³okê ze wzglêdu na wa¿ny
interes podatnika.
4. Stanis³aw Gomulski roz³o¿enie na raty zaleg³oœci podatkowej.
5. Danuta J¹czyk – roz³o¿enie na
raty zap³aty podatku, w tym umorzenie podatku - w tym kwota umorzenia 268 z³.
6. Katarzyna i Krzysztof Burzyñscy – ulga z tytu³u nabycia gruntów.
7. Adam Terefeñko – ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
8. Agata G¹siorek – ulga z tytu³u
nabycia gruntów.
9. Andrzej Pasiak – ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
10. Bronis³awa i Kazimierz Jackiewicz - ulga z tytu³u nabycia gruntów.
11. Krzysztof Drozdowski –
ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie.

Wolna wola baranów
(GINAWA). Na krzy¿ówce Ginawa – Storkowo przez kilka miesiêcy w roku chodzi luzem stado
owiec i kóz. Stado jest spore, bo licz¹ce oko³o kilkaset sztuk.
Droga relacji Stargard Szczeciñski - Drawsko Pomorskie, oznaczona numerem 149, jest drog¹ krajow¹. To jednak w niczym nie przeszkadza, aby sta³a siê alej¹ spacerow¹ dla stada kóz i baranów. W
ubieg³ym roku zwierzêta chodzi³y
luzem od lipca do wrzeœnia, zagra¿aj¹c bezpieczeñstwu. W tym roku
kr¹¿y³y po drodze w marcu i kwietniu. Dziêki temu, i¿ gospodarz, zapewne z mi³oœci do braci mniejszych, daje im pe³n¹ swobodê, te
stwarzaj¹ zagro¿enie dla ¿ycia osób
jad¹cych samochodem. Stado
g³ówn¹ drogê wykorzystywa³o, by
odwiedziæ pola El¿biety Cieloszek,
na których raczy³y siê zdecydowanie lepszymi smako³ykami, ni¿ mia³y na polu swojego gospodarza. Dlatego te¿ w roku ubieg³ym ponad

czterdzieœci razy p. Cieloszek przegania³a stado do ich w³aœciciela,
tylko po to, aby po chwili wierne
kózki wróci³y i niszczy³y uprawy
mieszkanki Ginawy.
- W sprawie zwierz¹t toczy siê
sprawa w s¹dzie. S¹d w takim wypadku wyznacza grzywnê tylko 200
z³. Czy ona jest skuteczna, czy nie,
to ju¿ inna sprawa - powiedzia³ komendant KPP w £obzie Zbigniew
Podgórski podczas sesji Rady Miasta w Wêgorzynie.

- Wy byliœcie dwa razy, a ja
ponad 40. Nie wiem, czy ja powinnam dzwoniæ do was ponad 40
razy, po to, by policjanci odprowadzali stado do w³aœciciela? Mo¿e
wtedy coœ w tej sprawie by siê
zmieni³o. Widocznie kara, jak¹
p³aci w³aœciciel stada, nie sk³ania
go do tego, aby zaprzesta³ puszczania stada wolno – odpowiedzia³a mieszkanka Ginawy.
Okazuje siê, ¿e w naszym kraju
stada tzw. zwierz¹t gospodarskich
mog¹ chodziæ po drodze samopas.
Wolno im chodziæ w szkodê do gospodarza po s¹siedzku, jeœli tylko
uznaj¹, ¿e tak¹ maj¹ wolê. Kara
200 z³ na³o¿ona na w³aœciciela,
jest nic nieznacz¹ca, bo Temida w
swej œlepocie nie widzi zagro¿enia, ani wyrz¹dzonych szkód.
Mo¿e po prostu trzeba poczekaæ,
a¿ stanie siê jakieœ nieszczêœcie i
wówczas nast¹pi jakakolwiek reakcja, zmierzaj¹ca do zakoñczenia tego procederu.
mm

12. Roman Bia³oskórski – ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
13. Walenty Bronowicki – ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
14. Renata Ciniawska – ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
15. Anna Kotlarz – ulga z tytu³u
objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
16. Franciszek KuŸmiñski - ulga
z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e
zagospodarowanie.
17. Damian Mantur – ulga z tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
18. Józef Pawlikowski – ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
19. Agnieszka i Witold Pestka –
ulga z tytu³u objêcia gruntów w
trwa³e zagospodarowanie.
20. Kazimierz Poprawa – ulga z
tytu³u nabycia gruntów.
21. Arkadiusz Smaga – ulga z
tytu³u objêcia gruntów w trwa³e zagospodarowanie.
22. Zdzis³awa i Zbigniew Smoroñ – ulga z tytu³u objêcia gruntów
w trwa³e zagospodarowanie.
GMINA RADOWO MA£E
Umorzenia:
1. Joachim Drabina - 2.375,00
z³. Wa¿ny interes podatnika
2. Zdzis³aw Grela - 2.260,50 z³.
Wa¿ny interes podatnika
Odroczenia, roz³o¿enia na raty,
ulgi z tytu³u nabycia gruntów, ulgi
inwestycyjne:
Henryk Rachubiñski, Pawe³
Koz³owski, Roman Soroczyñski,
Marian Ulan, Stanis³awa Marcinkowska, Katarzyna Dec, Stanis³aw
Adamski, Miros³aw Per³a, Miros³aw Lorent.
GMINA DOBRA
Umorzenia:
1. Henryk Tamborowski - 732,50
z³; trudna sytuacja finansowa.
2. Jan Czarnecki - 1030,00 z³ (2
raty po 515,00); trudna sytuacja finansowa.
3. Krzysztof KaraŸniewicz - 776
z³; trudna sytuacja finansowa.
4. Anna Pustelnik-Misiewicz
2052 z³; gradobicie na plantacji truskawek.
Odroczenia terminów p³atnoœci:
Drapikowski Kazimierz
Ulgi ustawowe:
Renata £ubniewska, Krzysztof
Smela, Janusz Zaroœliñski, Bogumi³a Hell, Pawe³ Zugaj, Edyta Czupiñska, Ewa Olesiñska, Adam Podolan.
Roz³o¿enie na raty: Tadeusz
£ukasik
mm
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Ko³dra dla nieboszczyka

Imprezki na cmentarzu
(£OBEZ). Na tutejszym cmentarzu poznaæ mo¿na kulturê osobist¹ mieszkañców grodu nad
Reg¹. W kontenerach na œmieci
znaleŸæ mo¿na m.in.: gruz, ko³dry
i odpadki przynoszone z domów.
Kultura i szacunek powinny
obowi¹zywaæ, szczególnie w takim
miejscu, jak cmentarz. £obzianie
zdaj¹ siê o tym zapominaæ i trudno
zrzuciæ winê na przyjezdnych. W
kontenerach, prócz wi¹zanek kwiatów i zniczy, pracownicy cmentarza
znaleŸli m.in. ko³drê. Trudno uwierzyæ, ¿e by³a to ulubiona ko³derka
babci Stefci z kwatery przy drugiej
alei. Wrzucone dachówki równie¿
nie przekonaj¹, ¿e to pami¹tka po
dziadku Józefie. Byæ mo¿e gruz i
stare elementy wyposa¿enia mieszkañ nale¿a³y do osób ju¿ spoczywaj¹cych na cmentarzu, ale nie oznacza to, ¿e mo¿na je tam przynosiæ.
Nasi nie¿yj¹cy ju¿ krewni z pewnoœci¹ nie poczuj¹ siê lepiej.
Ale na cmentarz nie tylko wnoszone s¹ ró¿ne rzeczy. Czêsto te¿ w
niewyjaœnionych okolicznoœciach
niknie czêœæ wyposa¿enia cmenta-

rza. Byæ mo¿e Edgar Allan Poe stworzy³by kilka makabresek, ale rzeczywistoœæ jest bardziej prozaiczna.
Jedna z mieszkanek, wierz¹c
zapewne w cudown¹ moc wody
cmentarnej, notorycznie nabiera
pe³ne bañki wody i spokojnie wywozi j¹ wózeczkiem na ogródek
dzia³kowy, podlewaj¹c ni¹ swoje
kwiaty i warzywa.
Dwukrotnie zak³adane by³y ju¿
nak³adki na krany, które mia³y zabezpieczyæ korzystaj¹cych z wody
przed ochlapaniem. Po dwóch
dniach znika³y. Komuœ przyda³a siê
nawet œrubka mocuj¹ca uchwyt w
baterii umywalkowej, znajduj¹cej
siê w kaplicy cmentarnej. Woda czêsto nie jest zakrêcana i leje siê strumieniem nawet przez ca³¹ noc.

Dziêki podobnym praktykom op³aty za wodê wzros³y z 20 z³ do oko³o
160 z³ w ci¹gu jednego miesi¹ca.
Kolejnym wyznacznikiem kultury osobistej jest umiejêtnoœæ zgaszenia za sob¹ œwiat³a. Tego nie
potrafi¹ bardzo czêsto osoby korzystaj¹ce z kaplicy cmentarnej oraz
toalety. Œwiat³o czêsto œwieci siê
przez ca³¹ noc. Ale to nie wina jedynie osób przychodz¹cych do swoich
bliskich. Czêsto s¹ to osoby przybywaj¹ce tu ze swoimi bliskimi i organizuj¹ce imprezy na schodach ka-
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plicy cmentarnej. Pracownicy zatrudnieni na cmentarzu bardzo czêsto odnajduj¹ tu œlady nocnych libacji: butelki po piwach, szampanach
i innych trunkach wyskokowych.
Osoby, które podrzucaj¹ œmieci
i wywo¿¹ wodê nie s¹ przy tym anonimowe, choæ staraj¹ siê swój proceder ukryæ. Wœród œmieci podrzuconych do kontenerów zosta³y znalezione dokumenty z danymi mieszkañców £obza. Niektóre osoby zosta³y rozpoznane, a wykonane zdjêcia mówi¹ same za siebie.
mm
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Sesja w Dobrej

Statuty dla so³ectw
(DOBRA) Radni w Dobrej
zbior¹ siê na obradach w dniu 26
czerwca br. o godz. 13.00 w sali
Biblioteki Publicznej.
Radni zamierzaj¹ na tej sesji
uchwaliæ statuty dla so³ectw: Anielino, Bienice, B³¹dkowo, Dobropole, Grzêzno, Krzemienna, Tucze,
Wojtaszyce i Wrzeœno. Kolejne projekty uchwa³ dotycz¹ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra, wynajêcia nieruchomoœci

na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Dobra, zmiany Statutu Celowego Zwi¹zku Gmin
R-XXI, ustalenia wynagrodzenia
dla Burmistrza Dobrej oraz zmiany
bud¿etu i w bud¿ecie miasta i gminy
Dobra na 2008 rok.
Po uchwa³ach wys³uchaj¹ informacji o pracy burmistrz Wilczek
miêdzy sesjami, a po tym punkcie
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski, interpelacje i zapytania oraz otrzymaj¹
odpowiedzi na nie.
(r)

tygodnik ³obeski 24.06.2008 r.

Gimnazjum w Wêgorzynie
– najbezpieczniejsze

Sesja w Resku

Chc¹ wprowadziæ podatek za psy
(RESKO) Obrady radnych
zosta³y tutaj zwo³ane na 27 czerwca, na godz. 16.00, w sali Centrum
Kultury w Resku.
Radni na pocz¹tek wys³uchaj¹
informacji o pracy burmistrza, a
nastêpnie informacji o przygotowaniach do ¿niw i skupu na terenie
gminy. Po nich bêd¹ mogli sk³adaæ

interpelacje i zapytania. Wœród projektów uchwa³ do podjêcia jest
wprowadzenie podatku od posiadania psów oraz okreœlenie sposobu
jego pobierania. Radni rozpatrz¹
tak¿e projekt uchwa³y dotycz¹cy
zmian w statucie Zwi¹zku Celowego Gmin R-XXI. Sesjê zakoñcz¹
odpowiedzi na pytania i wolne
wnioski.
(r)

Sesja Rady Powiatu
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Sesja Rady
Powiatu odbêdzie siê tym razem w
Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie.
Obrady rady zwo³ano na œrodê,
25 czerwca br., na godz. 16:00. Na
pocz¹tek starosta przedstawi informacjê o pracy Zarz¹du Powiatu
miêdzy sesjami, a nastêpnie informacjê o dzia³aniach Powiatu na
rzecz gminy Wêgorzyno. Nastêpnie
radni wys³uchaj¹ sprawozdañ z prac

ARiMR i ANR w powiecie w roku
ubieg³ym.
Wœród uchwa³ jest rozpatrzenie
skargi W³adys³awa Kêdzierskiego
na dyrektora PCPR. Skarga by³ego
ju¿ dyrektora Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie Waldemara Konefa³a na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zosta³a zdjêta z porz¹dku obrad. Sesjê zakoñcz¹
wnioski, interpelacje i zapytania
radnych.
(r)

Sesja w £obzie

Kredyty i skargi
(£OBEZ) Ostatnia przed wakacjami sesja rady miejskiej w
£obzie odbêdzie siê 1 lipca o godz.
8.00, w sali nr 21 Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Na pocz¹tek radni wys³uchaj¹
informacji o stanie mieszkaniowego
zasobu Gminy £obez oraz informacji z realizacji umów w zakresie
zadañ w³asnych gminy w sferze komunalnej. Kolejny punkt to informacja o organizacji przedszkola i
szkó³ prowadzonych przez Gminê w
roku szkolnym 2008/09.
Nastêpnie radni podejm¹
uchwa³y w spawach: ustalenia sieci

publicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminê £obez;
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze; zaci¹gniêcia dwóch d³ugoterminowych kredytów w Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz
zmian w bud¿ecie Gminy.
Po podjêciu uchwa³ burmistrz
przedstawi informacjê o swojej pracy
w maju br. Nastêpnie radni rozpatrz¹
skargi wniesione do rady, a po tym
uchwal¹ plan pracy rady na II pó³rocze
br. Sesjê zakoñcz¹ interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców oraz odpowiedzi na nie.
(r)

(WÊGORZYNO) 17 czerwca
br. mia³o miejsce podsumowanie
czwartej
edycji
programu
„Bezpieczna Szko³a”. Uroczystoœæ odby³a siê w Sali Senatu w
budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Na sali obecni byli zaproszeni
goœcie, w tym przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, laureaci konkursu
„Bezpieczna Szko³a”, uczestnicy
Policyjnego Studium Bezpieczeñstwa oraz m³odzi zwyciêzcy konkursu plastycznego „Zwolnij - szko³a za rogiem”, a tak¿e gospodarze
programu, czyli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk i Naczelnik Wydzia³u Komunikacji Spo³ecznej podkom. Anna Lewandowska - Kasprzycka oraz Prezes Fundacji Razem Bezpieczniej - podinsp. Waldemar Palejko.
G³ównym punktem programu
uroczystoœci by³o og³oszenie zwyciêzców programu „Bezpieczna
Szko³a”. Nale¿y dodaæ, ¿e do konkursu zg³osi³o siê ³¹cznie oko³o 300
szkó³ z ca³ego województwa zachodniopomorskiego.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych za najbezpieczniejsz¹ szko³ê
uznano Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Szko³a zosta³a miêdzy innymi doceniona za
du¿¹ aktywnoœæ nauczycieli oraz
samych uczniów, w propagowaniu

bezpieczeñstwa na terenie szko³y,
monitoring oraz inne dzia³ania
prewencyjne.
Oprócz statuetek symbolizuj¹cych program „Bezpieczna szko³a”,
honorowych certyfikatów, placówki otrzyma³y równie¿ nagrody rzeczowe. Na uroczystoœci, Gimnazjum w Wêgorzynie reprezentowa³a dyrektor szko³y p. El¿bieta Gêbka
oraz zastêpca p. Barbara Krzêæko.
Dodatkowym, niemniej jednak niezwykle wa¿nym elementem tegorocznej edycji programu Bezpieczna Szko³a, by³o Policyjne Studium
Bezpieczeñstwa. Przez ca³y rok
szkolny pedagodzy, dyrektorzy
szkó³ i nauczyciele, a tak¿e pe³nomocnicy ds. bezpieczeñstwa uczestniczyli w comiesiêcznych spotkaniach studium. Poruszane tu by³y
zagadnienia dotycz¹ce szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w szkole. Zajêcia prowadzone by³y zarówno w formie wyk³adów, jak i æwiczeñ praktycznych oraz warsztatów.
Podczas uroczystego zakoñczenia programu „Bezpieczna szko³a”
wszyscy otrzymali dyplomy
ukoñczenia studium z r¹k Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie nadinsp. Tadeusza
Pawlaczyka. Z powiatu ³obeskiego Policyjne Studium Bezpieczeñstwa ukoñczy³y: p. Bo¿ena
Kordyl z LO w £obzie oraz p.
Barbara Krzêæko i Dorota Adamów-Stankowska z Gimnazjum w
Wêgorzynie. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
(kp)

Z ¯YCIA POWIATU
S¹ jeszcze wolne miejsca

Wypoczynek letni dla dzieci
rolników z naszego powiatu
(POWIAT) Od wielu lat NSZZ
RI „Solidarnoœæ” organizuje w
ca³ym kraju wczasy dla dzieci rolników. Obecnie jest mo¿liwoœæ
skorzystania z tej formy wypoczynku tak¿e dla dzieci rolników
z naszego powiatu.
Jak nas poinformowa³ cz³onek
Rady Krajowej NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarnoœæ” pan
Jan Bia³kowski, s¹ jeszcze wolne

miejsca dla dzieci rolników naszego powiatu. Dzieci mog¹ skorzystaæ
z wypoczynku na dwutygodniowym
turnusie (od 6.07.08 do 19.07.08) w
oœrodku wypoczynkowym „Villa
Wydmy” w £ebie. Koszt pobytu z
dojazdem w obie strony wynosi
oko³o 300 z³. W programie wczasów
s¹ liczne wycieczki, w tym rejs statkiem po morzu. Szczegó³owych informacji udziela organizator pod nr
tel. 661 781 354. (r)

Mniej uczniów, wiêcej przedszkolaków

Arkusz z b³êdami
(£OBEZ). Podczas lipcowej
sesji zostanie przedstawiony arkusz organizacyjny szkó³ i przedszkoli na kolejny rok szkolny.
Wynika z niego, ¿e bêdzie mniej
dzieci w szko³ach, natomiast wiêcej miejsc w przedszkolach.
Arkusz organizacyjny opracowany jest przez dyrektora szko³y i
zatwierdzany przez organ prowadz¹cy szko³ê. Przed zatwierdzeniem organ prowadz¹cy przedk³ada arkusze
do zaopiniowania Kuratorowi
Oœwiaty ³¹cznie z wykazem kadry
pedagogicznej, uwzglêdniaj¹cym
poziom wykszta³cenia merytorycznego i kwalifikacje pedagogiczne do
prowadzenia poszczególnych zajêæ
dydaktycznych i wychowawczych
oraz szkolnymi planami nauczania
na poszczególne etapy edukacyjne.
W stosunku do minionego roku
szkolnego w placówkach oœwiatowych bêdzie o 83 uczniów mniej, w
SP 1 o 5 uczniów, w SP 2 o 44, w SP
Be³czna o 9, ZSG o 25 uczniów.
W ³obeskich podstawówkach
oraz gimnazjum bêdzie w nastêpnym roku po jednym oddziale
mniej, ni¿ w roku ubieg³ym. Natomiast w SP w Be³cznej wprowadza
siê ³¹czenie klas na zajêciach WF,
sztuki i religii.
W roku przysz³ym planuje siê
zatrudnienie psychologa w szko³ach, ale póki co nie ma chêtnych.

W arkuszu zaznaczono, ¿e w SP
Be³czna istniej¹ wakaty nauczycielskie. I tak: nauczanie zintegrowane
– 1 etat, œwietlica 20 godz., j. niemiecki – 15 godz., ZSG – œwietlica
– 1,5 etatu, technika –13 godz. psycholog – min. 10 godz. W Przedszkolu Miejskim zamiar odejœcia na
emeryturê zg³osi³y 3 nauczycielki,
natomiast wakatów zg³oszono 7.
W nastêpnym roku szkolnym
przedszkole zapewni opiekê ok. 350
dzieciom, a wiêc o ok. 90, dzieci
wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym. Ma to
zwi¹zek z uruchomieniem punktu
przedszkolnego w Be³cznej oraz w
£obzie przy ul. Hanki Sawickiej,
gdzie przyjmowane bêd¹ w pierwszej kolejnoœci dzieci z okolicznych
miejscowoœci.
W arkuszu organizacyjnym raz
widnieje pisownia wyrazu wakat w
formie „Vacat”, raz w formie spolszczonej. Proponujemy zdecydowaæ siê na jedn¹ z nich, równoczeœnie informujemy, i¿ nie trzeba u¿ywaæ ³aciñskiej formy, spolszczona
jest równie poprawna i bardziej czytelna. Zrozumia³ym jest, ¿e niektórzy lubi¹ siê pochwaliæ, i¿ kiedyœ
mieli stycznoœæ z ³acin¹ klasyczn¹,
jednak mo¿e nie w tym wypadku.
Tutaj proponujemy zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na poprawn¹ odmianê nazw w³asnych o czym w osobnym artykule.
mm
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Z ¿ycia Domu Dziecka
(£OBEZ). 14.czerwca wychowankowie placówki, którzy osi¹gnêli dobre wyniki w nauce pojechali na wycieczkê do Ko³obrzegu. W planie wycieczki przewidziano m.in. wejœcie na latarniê
morsk¹, rejs statkiem wycieczkowym, zwiedzanie miasta oraz gry
i zabawy na pla¿y.
Pogoda tego dnia dopisa³a, chocia¿ na ko³obrzeskiej pla¿y by³o
zimno. Wycieczkê wyró¿nionym
wychowankom zafundowa³ Wydzia³ Oœwiaty i Promocji ³obeskiego starostwa oraz pan Starosta Antoni Gutkowski. Dzieciaki serdecznie dziêkuj¹ sponsorom za wielk¹
frajdê. Nagroda ta na pewno zmotywuje w przysz³ym roku szkolnym
innych naszych podopiecznych do
wytê¿onej pracy.
W tym samym dniu, w siedzibie
placówki, odby³o siê szkolenie nt.
“Kurs kierowników wycieczek
szkolnych” i “Kurs kierowników
placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y”. W szkoleniu udzia³ wziêli

wychowawcy Domu Dziecka, nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, Szko³y Podstawowej Nr 2
oraz nauczyciele z Chojny i Szczecina. Szkolenie prowadzi³a wiceprezes ZNP w Szczecinie p. Teresa
Chochulska.
16. czerwca Dom Dziecka by³
organizatorem cyklicznego ju¿ spotkania dyrektorów placówek opiekuñczo – wychowawczych, oœrodków adopcyjno – opiekuñczych i
rodzinnych domów dziecka z terenu
ca³ego naszego województwa. Spotkanie dziêki uprzejmoœci Starosty
Antoniego Gutkowskiego odby³o
siê w sali konferencyjnej starostwa.
Konferencja dyrektorów rozpoczê³a siê prezentacj¹, która przybli¿y³a
zebranym system opieki nad dzieckiem i rodzin¹ w naszym powiecie.
Prezentacjê przygotowali pracownicy PCPR – u, a system opieki przybli¿y³a dyrektor tej jednostki p. K.
B³aszczyk. Na spotkaniu poruszono
równie¿ tematykê rodzicielstwa zastêpczego i instytucji rodzin zaprzyjaŸnionych.

WSPOMNIENIA
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Syberyjska gehenna Józefy Koryzmy
Na Syberii by³o wiele spo³ecznoœci: Ukraiñcy, Czeczeni i Niemcy,
których Rosjanie przywieŸli z Kaukazu. Niemcy mieli tam strasznie,
byli przyzwyczajeni do ciep³a, a tam
mrozy zim¹ dochodzi³y do – 60 stopni C, latem z kolei spiekota. Chodziliœmy jak te jaszczurki na pustyni,
strasznie w stopy piek³o. Gdy wk³adaliœmy jajka do piasku, to siê piek³y. U nas by³a ³aŸnia. Chodziliœmy
do lasu, zbieraliœmy szyszki, napaliliœmy i mieliœmy ciep³¹ wodê. A ci
Niemcy nic nie mieli. Mama zlitowa³a siê nad nimi i pozwoli³a im w
tej ³aŸni przez okres zimy mieszkaæ.
Najpiêkniejsze wspomnienia
z Syberii
Jedn¹ z najpiêkniejszych chwil
na Syberii, to spotkanie z tatusiem i
widok kwitn¹cych stepów. Step wygl¹da wspaniale, gdy kwitnie. Jak
tylko stopi siê œnieg, piêknie zakwita
tabu³a, póŸniej sasanki: bia³e, ró¿owe, odcienie wrzosu i jasne, i ciemne, i w ró¿ wpadaj¹ce, kwitnie te¿
mi³ek wiosenny, lukrecja, która jest
dobrym lekiem na przeziêbienie. W
sumie kwiaty te tworz¹ przepiêkny,
kolorowy kobierzec.
Kolejnym wspomnieniem, które
by³o dla nas radosne, to wieœæ, ¿e
wracamy do Polski. Pamiêtam, ¿e
pobiegliœmy z mam¹ do solsowietu.
Tam, jako ¿e w Ramadanie by³o du¿o
Polaków, ca³¹ noc wydawali nam
wizy polskie. Wczeœniej oczywiœcie
namawiali nas na obywatelstwo rosyjskie. Tam by³o te¿ du¿o ludzi z
Kijowa i Lenigradu. Namawiali nas,
by z nimi jechaæ. Mama jednak odpowiada³a, ¿e do Ojczyzny wraca.
Równoczeœnie mama mia³a brata w
Nowosybirsku, on te¿ chcia³ nas zabraæ, by ul¿yæ mamie. On by³ bezdzietny, chcia³ nas dwójkê zabraæ.
mama powiedzia³a: „Nie. Jak bêdê
umieraæ, to ze swoimi dzieæmi.”
Smutnych chwil by³o mnóstwo
W³aœciwie, to by³y same smutne
chwile. Pierwsza, jak zabierali tatusia i jak nas zabierali. To by³a tragedia. Gdy czekaliœmy na mamê niewracaj¹c¹ d³ugo z tych podró¿y swoich. W tym Kirgiskim Aule te¿ cz³owiek prze¿ywa³ strach. S³ychaæ by³o
dzikie wycie, ba³yœmy siê, ¿e
przyjd¹ i nas zamorduj¹. Nasze
mamy bra³y ko³ki i chodzi³y ko³o
domu. Pilnowa³y, by nas nie pozabijali.
PóŸniej ju¿ w rosyjskim ko³chozie, gdy posz³yœmy w pole zbieraæ
proso, Rosjanin pêdz¹c na koniu
prosto na nas i z biczem w rêku,
worek z r¹k wyrwa³. Ju¿ przy samym
ko³chozie by³yœmy z siostr¹, ju¿ prawie dosz³yœmy do domu. Dosta³am
biczem po plecach. Tak Rosjanie

robili, Kirgizi nie. Oni prosili nas
byœmy nie wyje¿d¿ali. Tam susza
by³a i dlatego mieliœmy g³ód. Mówili, ¿e jak bêdzie urodzaj, to oni nam
przynios¹ wszystkiego, ale na co
czekaæ, skoro szeœæ lat, a tam urodzaju nie by³o? Rzadko kiedy deszcz
pada³, mo¿e ze trzy razy latem.
Raz by³ cud
Nie by³o d³ugo deszczu i Rosjanie postanowili zorganizowaæ procesjê na pole. By³a cerkiew, ale w
niej zsypywali zbo¿e. Tam te¿ by³
klub, czasami kino objazdowe przyje¿d¿a³o. Precidacielem by³a kobieta. Po d³ugich proœbach pozwoli³a na
zorganizowanie procesji. Sk¹d oni
wziêli te chor¹gwie koœcielne, obrazy? Nie wiem. Na procesjê przysz³o
mnóstwo ludzi i œpiewali: „Daj Bo¿e
deszcz dla spragnionej ziemi.” Nie
by³o ani jednej chmurki na niebie.
Poszliœmy kawa³ek w pole. Niewiadomo sk¹d zebra³y siê chmury.
Lun¹³ deszcz i przemoczy³ wszystkich. Nikt nie ucieka³, ka¿dy szed³ i
modli³ siê. Ziemia przemok³a. Po
jakimœ czasie znowu nie by³o deszczu, ale ju¿ nie pozwolili na zorganizowanie procesji.
Do Polski wróciliœmy w maju
W wagonach drzwi by³y otwarte
na oœcie¿. Pamiêtam, ¿e odprawiane
by³o majowe nabo¿eñstwo. Wagony
udekorowane by³y polnymi kwiatami i brzozowymi ga³¹zkami. Na
dworcach le¿a³y kupki ziemniaków.
Podczas postojów nasze mamy gotowa³y je, wykorzystuj¹c czas, podczas gdy maszynista szed³ po drzewo. Czasami jeszcze gotowaliœmy w
tych garnkach, a maszynista ju¿
dawa³ znak, ¿e odjazd. Wtedy matki
nasze z garnkami do wagonów bieg³y, ¿eby nie zostaæ. Istny cyrk.
Œmieszne i tragiczne.
Przyjechaliœmy do £obza
i zostawili nas na dworcu

Mama zaczê³a szukaæ pracy. W
pierwszej kolejnoœci uda³a siê do
mleczarni. Przyjêli j¹, a my znaleŸliœmy mieszkanie przy ul. Budowlanej. Pamiêtam sta³y tam rudery, okna
pozabijane deskami. PóŸniej, gdy
wyjechali Rosjanie, wszystkie
mieszkania przy ul. Zielonej by³y
wolne. Mama ba³a siê przeprowadzaæ. Wierzy³a, ¿e przyjd¹ Niemcy,
potem Rosjanie, nie chcia³a siê wyprowadziæ z Budowlanej. Na Syberii by³a z nami pani Wnuk. Wraz z
nami przyjecha³a do £obza. Dopiero
ona, gdy jakaœ rodzina wyprowadzi³a siê z Przechodniej, poprosi³a nas,
abyœmy siê z ni¹ przeprowadzili tam.
Jak wróciliœmy z Syberii nie mieliœmy niczego. Obiady i ubrania dostawaliœmy w PUR. Co oni nam dawali? Komitety porobili, co lepsze
brali dla siebie, a swoje lumpy nam
przydzielali. Kiedyœ siostra posz³a
na potañcówkê i od razu obcasy jej w
butach poodpada³y. Ja dosta³am króciutk¹ sukieneczkê, pamiêtam, ¿e
bordowa by³a. A tak, to nic specjalnego nie dostawaliœmy, ¿adnej istotnej pomocy. Nic nie mieliœmy, nie
tylko ubrañ. Nie by³o ani garnka, ani
³y¿ki, ani miski...
Gdy przyjechaliœmy by³ 1946
rok. Wówczas ju¿ ma³o by³o Niemców. Na Budowlanej te¿ jeden
mieszka³. Mama zawsze siê ba³a, ¿e
przyjdzie i zabije nas.
Niemcy, którzy tu mieszkali i
ludzie, którzy tu przyjechali, raczej
zgodni ze sob¹ byli. Mama na Kwiatowej pozna³a Niemkê. Ta Niemka
powiedzia³a mamie, ¿e bêdzie do
Niemiec wyje¿d¿aæ i jak bêdziemy
chcieli, to mamy wzi¹æ od niej to
wszystko, co nam bêdzie potrzebne.
Wiem, ¿e j¹ wywieŸli, mama nie
mog³a pójœæ i nic od niej nie wziêliœmy. PóŸniej ludzie sprzedawali
meble, grosze siê p³aci³o za nie. Tych
groszy te¿ nie by³o. Czasami coœ za
darmo siê dosta³o. Materac wypchany by³ siankiem i tak spa³o siê na tym.
Przynajmniej na ³ó¿ku cz³owiek spa³
i przy stole jad³, a nie jak tam, przez
szeœæ lat cz³owiek spa³ na pod³odze,
nie mia³ ani ³ó¿ka, ani niczego, jakieœ
wyrko w k¹cie poœcielone by³o...
Tatuœ wróci³ w 1947 roku
Jak nas znalaz³? Dziêki pani
Wnuk. Mój tatuœ z jej mê¿em poszli
razem do wojska. A my razem z jego
¿on¹ przyjechaliœmy tutaj. Razem z
nami mieszka³a przy ul. Przechodniej.
Dosta³a list od mê¿a, w którym Inglot
(mój tato) pyta³ czy coœ wie o nas. Gdy
tylko nam o tym powiedzia³a, zaraz
napisaliœmy do tatusia. Zacz¹³ do nas
pisaæ i paczki przysy³aæ, oczywiœcie
wszystko by³o sprawdzane.
Tatuœ walczy³ pod Monte Cassino. W Polsce nikt go nie uhonoro-

(cz. 4)

wa³, pracowa³ na kolei przy torach,
potem w m³ynie. On po tych przejœciach w ³agrach i jak z nami by³ na
Syberii, czêsto mia³ zapalenie p³uc.
Dosta³ astmy i rozedmy p³uc. Mêczy³ siê potem. Nie dosta³ ¿adnych
kombatanckich odznaczeñ. Ja sama
zaledwie od czterech lat mam odznaczenie sybirackie, te¿ nie chciano mi
go przyznaæ.
Tato wróci³ jako wróg. Przecie¿
by³ w wojsku u Andersa.
Nowe ¿ycie
Na pocz¹tku by³y problemy nie
tylko z urz¹dzeniem siê. Nie chcieli
nas przyj¹æ do szko³y, bo byliœmy ju¿
przeroœniêci. Dlatego w jednym
roku skoñczy³am V, VI i VII klasê. V
klasê koñczy³am w obecnej Szkole
Podstawowej nr 1, VI klasê w Szkole
Podstawowej nr 2, natomiast VII
klasê ponownie w Szkole Podstawowej nr 1, natomiast VIII i IX klasê w obecnym gimnazjum. Nastêpnie
uczy³am siê w liceum pedagogicznym w Kamieniu Pomorskim. Matury ju¿ tam nie zdawa³am, mimo ¿e
tatuœ wróci³. Mama ju¿ wtedy chorowa³a i by³o nam ciê¿ko. Zaczê³am
pracowaæ w Karwowie jako kierowniczka szko³y, a póŸniej zaocznie
robi³am maturê w Œwidwinie i w
Szczecinie wy¿sze studia zawodowe. Uczy³ siê cz³owiek, pracowa³,
dzieci wychowywa³ i nie narzeka³,
jak teraz narzekaj¹. Wtedy by³o bardzo du¿o dzieci w klasie – nawet 46
i trzeba by³o sobie poradziæ. Nie tylko nauczyæ uczniów, ale i w domu i
w ogrodzie wszystko zrobiæ, a tak¿e
uczyæ siê na studiach. Luksusów ca³e
¿ycie nie mia³am. M³odzi teraz maj¹
bardzo dobrze w ¿yciu. Nie doceniaj¹ tego. Nie to co ja przesz³am i
moja rodzina. Pamiêtam jak dziœ,
gdy brat Franek chodzi³ i p³aka³ z
g³odu. By³a tam taka komórka,
usiad³ pod drzwiami i p³aka³, a¿
zasn¹³. Drzwi siê zamknê³y, a mama
na nas krzycza³a, bo ba³a siê, ¿e siê
w studni utopi³. ZnaleŸliœmy go zap³akanego i os³abionego. Gdy nas
zobaczy³ zacz¹³ prosiæ: „jeœæ, mama,
daj jeœæ”. Z tego ci¹g³ego g³odu na
step chodziliœmy. Roœnie tam taka roœlina cebulkowa, dziki czosnek. Jak
siê go najedliœmy, to buzie by³y ca³e
¿ó³te. Czasami staraliœmy siê oszukaæ
g³ód szczawiem, ale to kwas przecie¿,
wiêc jeszcze bardziej wzbudza³ trawienie i potêgowa³ g³ód. Du¿o te¿
by³o chorób. Siostra na malariê chorowa³a, potem odjê³o jej nogê, nie
mog³a chodziæ. A tam leków nie by³o,
jedynie pozostawa³a modlitwa.
Ta modlitwa by³a z nami zawsze.
Mia³am tam medalik, s³u¿y³ mi jako
talizman i do tej Matki Boskiej z medaliku modliliœmy siê. Medalik mam
do dziœ...
mm

INFORMACJE

Koniec roku szkolnego i wakacje!
(£OBEZ). W minionym tygodniu dla uczniów zakoñczy³ siê
rok szkolny. W ostatnim dniu
przyszli do swoich szkó³ ju¿ bez
zeszytów i ksi¹¿ek, za to z kwiatami i uœmiechami na twarzach.
W pi¹tek naukê zakoñczyli gimnazjaliœci z £obza. Zakoñczenie
roku, ze wzglêdu na niepogodê, mia³o miejsce w sali gimnastycznej. Tam
te¿ Ryszard Sola, burmistrz £obza,
wrêczy³ Nagrody Burmistrza dla
uczniów, którzy zdobywali nagrody
w konkursach i olimpiadach.
Uczniowie, którzy uzyskali bardzo
wysokie œrednie otrzymali Nagrody
Dyrektora Szko³y. Najlepsi wpisali
siê do Z³otej Ksiêgi.
mm
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Pierwsze takie zawody

Bojowo na stadionie w £obzie
(£OBEZ). 21 czerwca na ³obeski stadion przyjecha³o oko³o 350.
uczestników, by wzi¹æ udzia³ w
Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Po¿arniczych OSP, KDP
oraz MDP.
Zawodnicy startowali wed³ug
nowego regulaminu, który m.in. zabrania u¿ywania wody podczas zawodów. Tej nie zabrak³o, bowiem w
trakcie zmagañ lun¹³ deszcz. Na
szczêœcie, choæ intensywny, nie
trwa³ d³ugo, tote¿ nie przerwa³ zawodów.

W szranki bojowe stanê³o 28
dru¿yn, licz¹cych po 12. zawodników, przyby³ych tu z 14 powiatów
województwa zachodniopomorskiego. Powiat ³obeski reprezentowa³y dru¿yny z: Reska - dru¿yna
dziewcz¹t oraz seniorzy i z Dobrej
– dru¿yna ch³opców. Obstawê zapewni³y dru¿yny OSP z: Sielska,
Zagórzyc oraz Bonina. Warto tu
wspomnieæ, ¿e nowozakupiony wóz
bojowy stra¿aków z Sielska przeszed³ chrzest w noc poprzedzaj¹c¹
zawody. Stra¿acy gasili p³on¹ce
zbo¿e.
Nad przebiegiem zawodów czuwa³o 18. sêdziów, w tym 4. goœcinnie z Koœciana w woj. wielkopolskim. Szefem sêdziów by³ st. bryg.
w stanie spocz. Leon M¹dry z Koœciana.

Zawody rozegrane w dwóch
konkurencjach: æwiczenie bojowe
oraz sztafeta po¿arnicza 400 m. z
przeszkodami otworzy³ wiceprezes
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP Jan Sochs, podsumowa³ - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
OSP RP Stanis³aw Kopeæ.
Podczas zawodów nie zabrak³o
chwili grozy. Otó¿ ostatni ze startuj¹cych zawodników Daniel Kepke,
reprezentant dru¿yny OSP Wo³czkowo, podczas wlotu do rury, bêd¹cej elementem sztafety,
niefortunnie uderzy³ siê
w g³owê. Zawodnik
straci³ przytomnoœæ. Po
chwili wprawdzie odzyska³ j¹, jednak przyby³a
na miejsce karetka pogotowia zabra³a Daniela K. do szpitala. Ju¿ po
oko³o godzinie stra¿ak
wróci³ do swojego
domu. Na szczêœcie
skoñczy³o siê tylko na
strachu.
Nowy regulamin
sprawi³, ¿e ³obescy stra¿acy doœæ niepewnie
podchodzili do zawodów, nie maj¹c za sob¹
zbyt wielu szkoleñ i doœwiadczeñ w
tym zakresie. Tego typu zawody odbywaj¹ siê od czterech lat, co drugi
rok. Pozostaje nadzieja, ¿e za dwa
lata powiat nasz bêdzie silniej reprezentowany, ni¿ obecnie. Niedoœcignionymi mistrzami okazali siê, trenuj¹cy niemal codziennie, ochotnicy z Ostrowic z powiatu drawskiego, którzy zdobyli najwy¿sze laury.
- Dziewczynki z powiatu ³obeskiego by³yby bardzo dobre, gdyby
wiêcej trenowa³y. Do tej pory powiat ³obeski nie uczestniczy³ w tego
typu zawodach. Dotychczas by³em
jedynym sêdzi¹ w tym powiecie. W
tej chwili szkoli siê dwóch kolejnych na kursie sêdziowskim. W
Œwidwinie przyk³adowo s¹ sêdziowie, tutaj to jest coœ nowego. Dlatego wiêkszoœæ obowi¹zków musia-

³em wzi¹æ na siebie, myœlê, ¿e w
przysz³oœci bêdzie ³atwiej. Po zawodach, poza konkurencj¹, swoich
si³ wypróbowali stra¿acy z Zagórzyc. Nale¿¹ im siê za to s³owa uznania. Jeœli m³odzi ludzie bêd¹ rozwi-

jali wê¿e i ³¹czyli je, to bêd¹ bardziej
obeznani w dzia³aniach ratowniczych – powiedzia³ komendant zawodów Krzysztof Paluch.
O to, by zawodnicy i goœcie nie
byli g³odni zadbali ochotnicy z Ro-
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Dziki w szkodzie
(£OBEZ). Podczas sesji so³tysi zwrócili uwagê, ¿e s¹ oszukiwani przez ko³a ³owieckie, odnoœnie
szacowania szkód. Dlatego te¿
prosz¹ o zabezpieczenie pomocy
prawnej.
So³tysi zwrócili siê do burmistrza £obza o zorganizowanie pomocy prawnej odnoœnie szacowania
szkód, wyrz¹dzonych przez dzik¹
zwierzynê. Ich zdaniem rolnicy s¹
oszukiwani przez ko³a ³owieckie.
Tutaj pojawi³ siê problem, bowiem
prawo ³owieckie jest nieco inne, ni¿
to, którym zajmuj¹ siê prawnicy
pracuj¹cy na rzecz ³obeskiego magistratu. Z pomoc¹ zg³osi³ siê Mieczys³aw Fojna.
- Jestem specjalist¹ w kwestii
szacowania szkód. Jako przedsta-

kosowa, gmina S³awoborze. Przygotowali oni zupê gulaszow¹, bigos,
kie³baski i napoje.
Nadzór nad ca³oœci¹ mia³a dyrektor
Biura Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego OSP RP Magdalena Przyby³a.
W zawodach dla doros³ych
wziê³o udzia³ 10 dru¿yn w tym dwie
kobiece.
Kolejnoœæ miejsc w klasyfikacji
generalnej dla dru¿yn mêskich: 1
miejsce OSP Ostrowice 367,03 p., II
miejsce OSP Po³czyn Zdrój –
353,31 p., III m. – OSP Boleszkowice – 304,22 p. OSP Resko zajê³o VII
miejsce z wynikiem 230, 62 p.
W klasyfikacji dru¿yn kobiecych I miejsce zajê³a OSP Ostrowice z wynikiem 277,70 p., II miejsce
– OSP Karlino – 258,71 p.
Zawody zosta³y zorganizowane
zgodnie z regulaminem Tradycyjnych Miêdzynarodowych Zawodów Po¿arniczych uchwalonym
przez Zgromadzenie Delegatów
CTIF w 2002 r.
W M³odzie¿owych Zawodach
Sportowo-Po¿arniczych wziê³o
udzia³ 18 dru¿yn, w tym 6 dru¿yn
dziewczêcych.
Wœród dru¿yn ch³opiêcych w
klasyfikacji generalnej niepokonani
byli ch³opcy z OSP Sieciemin, którzy zdobyli 1032,48 p., II miejsce
zdobyli zawodnicy z OSP Ostrowice – 1013,04 p., III miejsce – OSP
Batyñ – 1007,50 p. Ch³opcy z OSP
Dobra zajêli VII miejsce, natomiast
z OSP P³oty – XII miejsce.
Wœród dru¿yn dziewczêcych, w

klasyfikacji generalnej, najlepsze okaza³y siê zawodniczki z OSP Ostrowice
z wynikiem 1006,65 p., II miejsce
zdoby³y dziewczêta z OSP Sieciemin
– z wynikiem 984, 97 p., tu¿ za nimi
uplasowa³y siê zawodniczki z OSP
R¹bino, które zdoby³y minimalnie
mniej punktów, bo 984,71, IV miejsce
przypad³o dziewczêtom z OSP Resko,
które zdoby³y 975, 60 p.
mm

wiciel gminy prowadzê mediacje z
ko³em i rolnikiem i szacujemy straty
– powiedzia³.
Propozycja ta nie spodoba³a siê
jednak so³tysowi Bonia:
- Kruk krukowi oka nie wykole.
Pan jest myœliwym, by³ pan w jednym kole i drugim. Myœlê, ¿e nie jest
pan osob¹ odpowiedni¹, choæ nie
mówiê, ¿e nie potrafi pan sumiennie
wykonaæ wyceny. Nas ko³a nabijaj¹
w butelkê. Myœlê, ¿e prawnicy powinni nam poradziæ przepisy – powiedzia³ Waldemar Zakrzewski.
Opiniê so³tysa potwierdzili pozostali so³tysi. W zwi¹zku z tak zdecydowana postaw¹, nie pozosta³o
samorz¹dowcom nic innego, jak
wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom
godpodarzy wsi.
mm

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

Sprzedam Keyboard Casio CTK –
550 i YAMAHA PSR-74. Cena do
uzgodnienia. Tel. 721 880 239.

Q Sprzedam gara¿ murowany nowy
w Wêgorzynie. Tel. 608 813 947.

QSprzedam tanio przyczepê campingow¹. Tel. 604 240 032.
Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

US£UGI

MOTORYZACJA

£obez

Posiadam do wynajêcia biny na
1000 ton zbo¿a w Wierzchowie. Tel.
510 108 987.

Zak³ad ogólnobudowlany – remonty i wykoñczenia domów i mieszkañ
wewn¹trz i zewn¹trz od A do Z. Kontakt: 501 044 302 lub 505 721 688.

Q Sprzedam Stara 3W200 po kapitalnym remoncie – ZUBiK Resko.
Tel. 091 395 14 03.

Drawsko Pom.
Gryfice

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
Szukam gospodyni do prowadzenia domu i ogrodu; suche Hilfe fur
Haushalt und Garten. Tel/fax: 004938759 20618, kom. +49 162 431
5835.
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 Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Us³ugi Remontowe – monta¿ paneli, drzwi; malowanie, tapetowanie i
inne. Tel. 609 888 083.
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.

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.

Drawsko Pom.
Koszenie traw kosiark¹ rotacyjna i
miel¹c¹. Tel. 094 363 12 58.

Q Sprzedam motocykl YAMACHA
XTZ 660 TENERE. Stan bardzo
dobry, rp. 92. Cena 5900 z³. Tel. 694
20 40 46.
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 lokal 110 mkw. w Resku – obecnie sklep spo¿ywczy przy
g³ównej drodze. Gaz, okna PCV, 5
pomieszczeñ. Tel. 513 007 474.
Q Sprzedam gospodarstwo rolne –
grunt + zabudowania w Zagórzycach. Tel. 091 397 03 97.
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 Sprzedam ziemiê roln¹ 8 ha w
gminie Resko. Tel. 609 311 340.
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.

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
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MIESZKANIA

£obez
Q Szukam mieszkania do wynajêcia w £obzie. Tel. 503 450 478.
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 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.

PRACA

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

MIESZKANIA

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.

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

MATRYMONIALNE

Region
Q Niezale¿ny, dobrze sytuowany
obywatel niemiecki (49 lat), zamieszka³y w Berlinie, pochodz¹cy
ze Szczecina, pozna pani¹ te¿ niezale¿n¹, do lat 50, w celu nawi¹zania trwa³ego zwi¹zku. Powa¿ne
oferty SMS na nr 504 322 092.

OG£OSZENIA - INFORMACJE
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Uwolni³a siê z side³ i spad³a ze skarpy

Sarna w ogrodzie i jest problem
(£OBEZ). Niedawno mieszkañcy tego miasta poddani zostali próbie humanitaryzmu. Ze
stromej skarpy zsunê³a siê sarna i wpad³a na posesjê. Jej tylna
noga zwisa³a bezw³adnie.
Mieszkañcy ul. Juliusza S³owackiego przez trzy godziny
szukali dla niej pomocy. W konsekwencji sarnê uœmiercono.
- A¿ serce siê kroi³o. Nie doœæ, ¿e
to by³a sobota, to nikogo nie mo¿na
by³o poprosiæ o pomoc. Do nas bardzo du¿o saren przychodzi i ta te¿.
Myœlê, ¿e ona chyba kotna by³a. Spad³a ze skarpy. Noga jej na œciêgnie
wisia³a. Okropnie to wygl¹da³o. Tam
ju¿ i muchy by³y i prawdopodobnie
jakaœ infekcja. To siê sta³o po po³udniu. By³a wystraszona, le¿a³a w jednym miejscu potem pokica³a do cienia. Chcieliœmy daæ jej wodê, ale ona
siê ba³a – powiedzia³a Ma³gorzata
So³owska
Mieszkañcy nie wiedzieli co
maj¹ robiæ. Udali siê po pomoc do
znajomego leœnika. Ten poradzi³, by
zadzwoniæ na policjê. Tak tez zrobili. Tam siê dowiedzieli, ¿e nale¿y
wezwaæ leœniczego tego terenu.
Udali siê do jego domu, ale okaza³o
siê, ¿e leœniczy w³aœnie przebywa w
szpitalu. Dzwonili te¿ do Stra¿y
Miejskiej, ale bez skutku.
- S¹siad pojecha³ do weterynarza,
a on: „No co ja zrobiê? Opatrzê jej tê
³apê a kto siê bêdzie opiekowa³ ni¹?”

Zadzwoniliœmy jeszcze raz na policjê i wtedy te¿ przyjecha³ weterynarz. Chyba policja mu kaza³a. Zadzwoni³am te¿ do ekologów. Sarna patrzy³a na nas b³agalnymi oczami. Przysz³a tu po pomoc. Do nadleœnictwa dzwoni³am, ale tam nie mog³am siê dodzwoniæ, by³a sobota.
Wszyscy s¹siedzi siê zeszli, nikt nie
wiedzia³, co robiæ. Przyszli te¿ myœliwi. Oni jednak nic do tego nie
maj¹. S¹siad pojecha³ do weterynarii. Przyjecha³ weterynarz, da³ jej
zastrzyk i zastrzelili sarnê. Dobrze,
¿e dzieci nie by³o. Szkoda zwierzaka. Nie wiedzieliœmy jak jej pomóc.
W sercu zosta³ smutek i gorycz. Czy
oni mogli tu zastrzeliæ? - pyta
³obzianka.
Na miejscu zdarzenia by³ powiatowy lekarz weterynarii Andrzej Blachura. Jego zdaniem sarna wpad³a

wczeœniej we wnyki. Szarpi¹c siê
z³aman¹ nogê powy¿ej stawu kolanowego.
- By³ upa³. Trudno wiêc powiedzieæ jak d³ugo mia³a tê ranê, z pewnoœci¹ kilka dni. W ranê wda³o siê ju¿
zaka¿enie. Sarna by³a wycieñczona.
Jedyne, co mogliœmy zrobiæ, to tylko
w sposób humanitarny ul¿yæ jej w
cierpieniu i uœpiæ. Nikt nie strzela³,
to jest teren zabudowany. Mieliœmy
urz¹dzenie do og³uszania zwierz¹t,
u¿ywane w ubojniach – wyjaœni³ dr
Andrzej Blachura.
To zdarzenie pokazuje jak bardzo
jesteœmy bezradni, wobec pomocy
braciom mniejszym. Z drugiej strony sarna wpad³a wszak we wnyki.
Pokaza³a mieszkañcom skutki takiego dzia³ania. Inna rzecz, ¿e sid³a
te ktoœ rozstawia blisko zabudowañ...
mm
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Miting biegowy w Bia³ogardzie

Dwa nowe rekordy ¿yciowe
Grynkiewicza

tygodnik ³obeski 24.06.2008 r.

Podsumowanie sezonu w Sarmacie Dobra

Rok sukcesów

Wojtek Bonifrowski (w czarnym stroju)
w meczu ze Spart¹ Wêgorzyno

(BIA£OGARD) 21 czerwca br.,
w wieczornym mityngu w Bia³ogardzie, Marcin Grynkiewicz w biegu
na 400 m zaj¹³ pierwsz¹ lokatê z
wynikiem 48:87s., tym samym poprawiaj¹c poprzedni wynik ¿yciowy. Marcin bêdzie jeszcze startowa³
w zawodach w Sopocie lub w Szczecinie z seniorami, poza konkursem,

szukaj¹c minimum na Mistrzostwa
Œwiata juniorów. Minimum, jakie
musi uzyskaæ, to 48.00 s. W obecnej
chwili na Pomorzu w kategorii juniorów Marcin nie ma z kim rywalizowaæ na dystansie 400 m. W tym
samym dniu w biegu na 200 m Marcin uzyska³ czas 22:31 i te¿ jest to
jego nowy wynik ¿yciowy.
(a)

Odpoczynek pi³karzy
List do redakcji

(POWIAT). Zakoñczy³y
siê rozgrywki pi³karskie. Pi³karze oraz kibice maj¹ przerwê na odpoczynek. W rozgrywkach pierwszej grupy
klasy okrêgowej z terenu
powiatu ³obeskiego bra³y
udzia³ dru¿yny z ka¿dej gminy. Wœród 16. dru¿yn w grupie, a¿ 5, to jest co trzecia
dru¿yna, pochodzi³a z naszego terenu. Nasze dru¿yny –
Sparta Wêgorzyno i Sarmata Dobra
zajê³y dwa pierwsze miejsca w tabeli. To siê liczy, bo podszczeciñskie,
w³aœciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e
szczeciñskie, zajê³y dalsze miejsca.
Pozosta³e kluby nasze uplasowa³y
siê kolejno: 9. miejsce Mewa Resko,
12. - Radovia Radowo Ma³e i 15
Œwiatowid £obez.
W koñcu rozgrywek, po jesiennej i wiosennej rundzie, Sparta i

Sarmata zdoby³y jednakow¹ iloœæ
punktów, po 68, na co z³o¿y³o siê 21
zwyciêstw, 5 remisów, 4 pora¿ki.
Dru¿yna Sarmaty uzyska³a 84 bramki i straci³a 33, co stanowi nadwy¿kê
51 goli. Natomiast zawodnicy Sparty zdobyli 66 bramek i stracili 25.
Nadwy¿ka wynios³a 41 goli. Mewa
uplasowa³a siê w œrodkowej czêœci
tabeli – 9 zwyciêstw, 7 remisów i 14
pora¿ek. Radovia 7 razy zwyciê¿y³a
a Œwiatowid wygra³ 6 razy. Œwiatowid zdoby³ 36 bramek i zaj¹³ 15
miejsce, natomiast dru¿yna Fagus z
Ko³bacza zdoby³a 37 bramek i zajê³a 10 miejsce. Œwiatowid straci³ 45
bramek zaœ Korona Stuchowo wypad³a gorzej, bo straci³a 52 gole,
lecz zajê³a a¿ 5 miejsce w tabeli.
Mistrzem remisów zosta³a dru¿yna z Radowa. Na 30 meczy a¿ 10
razy uzyska³a remis.
Zbigniew Harbuz

Dla Sarmaty Dobra zakoñczy³ siê
on w miarê szczêœliwie, gdy¿
zajmuj¹c 2 miejsce w tabeli
uzyska³ awans do V ligi
(oficjalnej decyzji jeszcze nie
ma, gdy¿ „dzia³acze pi³karscy”
jak zwykle maj¹ czas na podjêcie
stosownych decyzji).
Awans ten jest niew¹tpliwym sukcesem dla wszystkich osób w jakikolwiek sposób zwi¹zanych z Klubem.
Pozytywne dzia³ania Prezesa Antoniego Kontowicza, Cz³onków Zarz¹du
Klubu, Trenerów, a przede wszystkim
samych Pi³karzy sprawi³y, ¿e Sarmata
wyró¿nia³ siê w minionym sezonie
swoj¹ postaw¹ na boisku i poza nim. Nie
by³oby tak¿e tego sukcesu, gdyby nie
pomoc i przychylnoœæ Burmistrz Dobrej Barbary Wilczek, Pracowników
Urzêdu Miejskiego, Radnych Rady
Miejskiej, Sponsorów, Kibiców i Sympatyków Sarmaty.
Sukces organizacyjny Klubu prze³o¿y³ siê w znacz¹cy sposób na wyniki
sportowe osi¹gane przez poszczególne
dru¿yny. Dru¿yna trampkarzy trenowana przez Damiana Padziñskiego w ca³ym sezonie nie ponios³a pora¿ki, 2
mecze zremisowa³a, a 12 wygra³a, co
da³o jej 1 miejsce w tabeli. Dwaj pi³karze tej dru¿yny: Wojtek GuŸniczak
(1993) i Cezary Szkup (1996) po raz
pierwszy w historii Sarmaty awansowali do kadry ZZPN w swoich rocznikach
i rozegrali w niej pierwsze mecze.
Dru¿yna juniorów trenowana przez
Jaros³awa Jaszczuka przez ca³y sezon
by³a w œcis³ej czo³ówce tabeli i ostatecznie uplasowa³a siê na miejscu 4 lub 5
(ZZPN nie zweryfikowa³ jeszcze
wszystkich wyników). Dru¿yna juniorów Sarmaty jest naturalnym zapleczem
dru¿yny seniorów i kilku z nich odgrywa³o w niej wiod¹c¹ rolê, jak na przyk³ad: Emilian Kamiñski (1989), Pawe³

Za³êcki (1989), Damian (1990) i Mateusz (1991) Dzierbiccy, Marcin Kamiñski (1989). Wychowanek tej dru¿yny
Krzysztof Szkup (1989) jest uczniem
Szko³y Mistrzostwa Sportowego w
£odzi i swoje mecze rozgrywa graj¹c w
III i IV lidze.
Dru¿yna seniorów Sarmaty trenowana przez Tomasza Surmê, zajê³a 2
miejsce w tabeli (tyle samo punktów i
lepszy stosunek bramek co zwyciêzca
Sparta Wêgorzyno, lecz gorsze wyniki
w bezpoœrednich meczach, remis i pora¿ka) i uzyska³a awans do V ligi. Wygrywaj¹c 21 spotkañ i strzelaj¹c 84
bramki Sarmata by³ najskuteczniejsz¹
dru¿yn¹ w grupie I Klasy Okrêgowej.
Wojtek Bonifrowski strzelaj¹c 34
bramki znacz¹co wyprzedzi³ swoich
konkurentów i zosta³ „królem strzelców” ca³ej klasy okrêgowej. Na czo³owych miejscach w tej klasyfikacji uplasowali siê równie¿ inni pi³karze Sarmaty: Damian Padziñski, Dawid Dudek,
Krzysztof Kieruzel, £ukasz Olechnowicz czy Emilian Kamiñski. Oprócz
strzelców bramek wiod¹ce role w dru¿ynie odgrywali równie¿ inni zawodnicy: Jaros³aw Jaszczuk, kapitan dru¿yny,
jako jedyny rozegra³ w Sarmacie w pe³ni wszystkie mecze, bramkarz Damian
Brodowicz - dobra forma przez ca³y
sezon, Grzegorz Mêdrek, Kamil Pacelt,
Damian Dzierbicki, Mateusz Dzierbicki, Pawe³ Za³êcki, Marcin Kamiñski,
Mateusz Miko³owski.
Dru¿yna Oldbojów Sarmaty, graj¹ca w Pomorskiej II Lidze Oldbojów, na
dwa mecze przed koñcem rozgrywek
zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ju¿
zapewni³a sobie awans do I Ligi.
Zarz¹d Klubu Sarmata wyra¿a tak¿e
nadziejê, ¿e oprócz poziomu czysto
sportowego, jaki wnios¹ do V Ligi pi³karze Sarmaty, równie¿ Kibice Sarmaty
dzia³aj¹cy w klubie Kibica „Dobermani”
swoim zachowaniem na V-ligowych stadionach, w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na
pozytywn¹ wizjê Naszego Klubu. estan
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VII ZAWODY WÊDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY POWIATU £OBESKIEGO.
MISTRZOSTWA POWIATU £OBESKIEGO W WÊDKARSTWIE SP£AWIKOWYM.

Antoni Karluk i ZNMR I Mistrzami Powiatu £obeskiego
W niedzielê 22 czerwca 2008 r. na
jeziorze Wêgorzyno rozegrano tradycyjne zawody wêdkarskie, których
stawk¹ by³ puchar Starosty £obeskiego.
Jednoczeœnie by³y to Mistrzostwa Powiatu £obeskiego. Impreza cieszy³a siê
du¿ym powodzeniem. Na zawody przyby³a spora iloœæ mi³oœników wêdkowania z terenu powiatu ³obeskiego oraz
przedstawiciele kó³ i klubów z terenu
Pomorza Zachodniego. Udzia³ wziê³y
23 dru¿yny, w sumie 69 zawodników.
Wêdkarze zajêli wszystkie k³adki
Pogoda dopisa³a. Ryby bra³y. Z
Wêgorzyna nikt nie wyjecha³ niezadowolony. Zawody wêdkarskie to oczywiœcie przede wszystkim rywalizacja,
ale tak¿e okazja do spêdzenia niedzieli
nad wod¹, na ³onie natury. Po zakoñczeniu zmagañ na wêdkarzy czeka³
ciep³y posi³ek i napoje. W tym czasie
sêdziowie podliczali zdobyte punkty i
sporz¹dzali listê zwyciêzców. Og³oszenie wyników to radoœæ zwyciêzców
i oklaski tych, którym w tym dniu siê
nie powiod³o. Dobry sprzêt, zanêta i
umiejêtnoœci to nie wszystko. Trzeba
mieæ tak¿e po prostu szczêœcie. Có¿…
Rewan¿ ju¿ za rok.
Nad jeziorem zorganizowano tak¿e
festyn integracyjny dla pracowników
firmy „Interatimar” z £obza. Ponad 20
osób przyjecha³o nad jeziorem autokarem. Dla pracowników i ich rodzin by³a
to okazja do wypoczynku nad wod¹. Dla
dzieci przeprowadzono gry i zabawy
zrêcznoœciowe. Wszystkie zosta³y wyró¿nione i nagrodzone upominkami.
Baz¹ dla wêdkarzy, ich rodzin,
uczestników festynu oraz przyby³ych
rowerzystów (rajd opisany w osobnym
artykule) by³o, ju¿ po raz drugi, gospodarstwo agroturystyczne w Wêgorzynie.
Zawody od kilku lat z powodzeniem
organizuje, znany w spo³ecznoœci wêdkarskiej, Jerzy Rakocy z Klubu Wêdkarskiego Rega przy TKKF B³yskawica w
£obzie. Dziêki pozyskaniu wielu sponsorów, w tym sponsora g³ównego Staro-

sty £obeskiego, na wêdkarzy czeka³y
puchary, statuetki i wiele nagród, a tak¿e
oczywiœcie strawa i napoje.
Organizatorzy dziêkuj¹ PZW Wêgorz w Wêgorzynie za umo¿liwcie skorzystania z jeziora podczas zawodów.
Dziêkujemy panu Ziemowitowi Frontczakowi za udostêpnienie terenu gospodarstwa na zawody. S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê tak¿e: sêdziom pod
przewodnictwem Romana Wawrzyniaka, kucharzom pod wodz¹ Stanis³awa
Karkuszewskiego, bufetowemu Leszkowi Matejkowskiemu z Drawska
Pom., Eugeniuszowi Kwaœniakowi za
oprawê muzyczn¹ oraz wszystkim tym,
którzy wspierali organizacjê zawodów..
Sponsorzy zawodów: Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w
£obzie, Urz¹d Miejski w Wêgorzynie,
Rada Miejska w £obzie, LZS £obez,
Grzegorz Kotwicki, Dariusz Knysz,
Arkadiusz Œwirski - Interatimar z
£obza, Krystyna i Andrzej S³aby, Bogdan Przyby³a, ZNMR £obez, Eko-Farb
£obez oraz anonimowy sympatyk.

Tekst spisa³ i na
zawodach kibicowa³
Adam Kogut adamku@vp.pl

Jak odmieniæ nazwy wsi?
Jako ¿e wci¹¿ pope³niane s¹ b³êdy odnoœnie odmiany nazw w³asnych poszczególnych miejscowoœci w naszym powiecie o opiniê zapytaliœmy prof. dr hab. Miros³awa
Skar¿yñskiego z Poradni Jêzykowej
Wydzia³u Polonistyki Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Okaza³o siê, ¿e
mieliœmy racjê, odmieniaj¹c nazwy
miejscowoœci Be³czna, Meszne
oraz Ko³dr¹b. B³êdnie natomiast
odmieniane s¹ te nazwy m.in. w pismach urzêdowych, nawet tych zatwierdzanych przez Kuratorium
Oœwiaty. Otó¿, cytuj¹c profesora:
„Nazwy Be³czna, Meszne odmieniaj¹ siê tak, jak przymiotniki, a
wiêc w Be³cznej, Mesznego, w
Be³cznej, w Mesznem. W¹tpi¹cych
proszê odsy³aæ do „Wykazu urzêdo-

wych nazw miejscowoœci w Polsce”.
Ko³dr¹b z kolei odmienia siê: w
Ko³dr¹biu, nie zaœ w Ko³dr¹bie.
Do dziœ tocz¹ siê równie¿ spory,
dotycz¹ce odmiany £obez. Starsi
mieszkañcy miasta wci¹¿ optuj¹ za
poprzedni¹ odmian¹ £obez/£obezu, m³odsi natomiast £obez/£obza.
Oczywiœcie poprawna jest odmiana
druga. W razie w¹tpliwoœci odsy³amy do odmiany: pies/psa, domek/
domku – wystêpuje tu bowiem ‘e’
ruchome, które podczas odmiany
„wypada”, znak to dla wspó³czesnych, ¿e niegdyœ w tym miejscu
znajdowa³ siê jer, który zanik³ w
pozycji s³abej – „£obza”, a w mocnej nast¹pi³a wokalizacja jeru w e
ruchome „£obez”.
mm

WYNIKI ZAWODÓW
Mistrzostwa Powiatu £obeskiego
w Wêdkarstwie Sp³awikowym
· kategoria dru¿ynowa
1. ZNMR £obez I
2. Pstr¹g £obez I
3. Karaœ £obez I
· kategoria indywidualna
1. Antoni Karluk
2. Marian Parchimowicz
3. Zbigniew Karluk
· Kategoria VIP
Dariusz Knysz
VII Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Powiatu £obeskiego
· kategoria dru¿ynowa
1. PZW Koszalin
2. PZW Ko³obrzeg
3. PZW Czaplinek I
4. PZW Drawsko
5. PZW Czaplinek II
6. ZNMR £obez I
ostatnia dru¿yna
- „Interatimar” £obez.

· kategoria indywidualna
zwyciêzcy sektorów
Sektor A
1. Waldemar Kowalski, Z³ocieniec – 7.200 kg
2. Maciej Mencfeld, Borne Sulimowo – 5850
3. Marek Andreasik, Czaplinek –
4500
Sektor B
1. Antoni Karluk, ZNMR £obez I
- 5100
2. Józefa Spa³ka, Karaœ £obez I –
3890
3. Grzegorz Smagie³, Ko³obrzeg –
3480
Sektor C
1. Mieczys³aw Gajewski, Czaplinek – 5580
2. Franciszek Torbiñski, Koszalin
– 4740
3. Miros³aw Stasi³owicz, Drawsko – 3620
najwiêksza ryba – Waldemar Kowalski, Z³ocieniec – 0,920 kg

Pustki na Nadzwyczajnym
(£OBEZ). W przedostatni¹
sobotê czerwca mia³o siê odbyæ
nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarz¹du
MLKS „Œwiatowid” £obez. Zabrak³o jednak quorum.
W zwi¹zku z tym, ¿e do sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego,
przysz³o zaledwie 19. cz³onków

Klubu, wybory zosta³y przesuniête na 4 lipca. Ustêpuj¹cy Zarz¹d
wys³a³ zaproszenia a¿ do 90 cz³onków. Jeœli jednak 4 lipca oka¿e siê,
¿e frekwencja bêdzie równie znikoma, po odczekaniu pó³ godziny,
zgromadzeni w sali, rozpoczn¹ wybory.
W sali urzêdu obecny by³ prezes ZZPN Jan Bednarek.
mm
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Rowery w Sobótkê

WITAMY LATO
NA ROWERACH

22 czerwca 2008 r. rowerzyœci z
Klubu Turystyki Rowerowej w £obzie
po raz kolejny wyruszyli na niedzieln¹
wêdrówkê. Tym razem by³ to tradycyjny rajd rowerowy z okazji powitania
lata. By³o ciep³o, a nawet parno. Nadci¹ga³a burza. Na szczêœcie, gdy ¿ywio³
wzi¹³ w swoje w³adanie Ziemiê
£obesk¹, my ju¿ dawno byliœmy w domach. Ulewa z gradobiciem nadci¹ga³a
wieczorem.
Nasz¹ wêdrówkê rozpoczêliœmy w
£obzie na skwerku przy fontannie.
Nastêpnie ulic¹ Podgórn¹ ruszyliœmy
do Bonina, a dalej lasami do BrzeŸniaka. W tej miejscowoœci czekali ju¿ na
nas rowerzyœci z Drawska Pom i Iñska.
Razem pojechaliœmy przez Przytoñ do
Wêgorzyna. Nad jeziorem Wêgorzyno
odbywa³y siê zawody wêdkarskie o
Puchar Starosty £obeskiego. Rowerzyœci mieli okazjê pokibicowaæ wêdkarzom i zobaczyæ wa¿enie z³owionych
ryb.
Nad jeziorem na strudzonych rowerzystów czeka³a strawa w postaci pieczonych kie³basek, smalcu, ogórków i
¿urku oraz napoje. Po posi³ku niektórzy
skorzystali z k¹pieli na wêgorzyñskim
k¹pielisku. Tradycyjnie dla rowerzy-

stów przeprowadzono konkurencjê
sprawnoœciow¹ – slalom. Zmagania
by³y okazj¹ do rywalizacji, ale przede
wszystkim przy³o¿y³y uczestnikom
mnóstwo frajdy i œmiechu. Trasê slalomu najszybciej przejecha³y Kaœka G³uchowska, Jolanta G³uchowska i Ela Jankowska (z £obza). Wœród mê¿czyzn
najsprawniejsi okazali siê Adam Winiarski (£obez), Sebastian Gawlik (Iñsko) i Mariusz Holewski (Drawsko
Pom.). Wszyscy wymienieni otrzymali
nagrody.
Po wypoczynku nad jeziorem ka¿da
z grup rowerowych ruszy³a w drogê
powrotn¹ do swojej miejscowoœci. Grupa ³obeska pokona³a 35 km. By³a to
relaksacyjna kilkugodzinna wêdrówka.
Rajd by³ wspania³¹ okazj¹ do aktynowego wypoczynku i oderwania siê od
spraw codziennych. Przede wszystkim
jest to du¿a frajda i relaks na ³onie natury.
Wspólna jazda to tak¿e okazja do zawarcia nowych znajomoœci i przyjaŸni.
Organizatorem IV rajdu rowerowego Powitanie Lata by³o Ognisko TKKF
„B³yskawica” £obez.
Z turystycznym pozdrowieniem!
Adam Kogut
adamku@vp.pl

Zatrzymano poszukiwan¹

Akcesoria torowiska
kolejowego na z³omie

(£OBEZ) 22 czerwca, o godz.
23.15 w £obzie, na ulicy Obr. Stalingradu, policjanci zatrzymali Urszulê B., która by³a poszukiwana do
ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturê Rejonow¹ w Lesznie.

Ukrad³ pilarkê
(RESKO) W dniach 20-21
czerwca w Resku, przy ul. ¯eromskiego, nieznany sprawca dokona³
w³amania do baraku metalowego
poprzez odgiêcie œciany baraku.
Sprawca ze œrodka zabra³, w celu
przyw³aszczenia, pilarkê Mini-Max
o wartoœci 350 z³, na szkodê Zdzis³awa O.

(£OBEZ) 21 czerwca funkcjonariusze Stra¿y Ochrony Kolei ujawnili na jednym z punktów z³omu w
£obzie elementy torowiska. Kontrola
tego punktu zosta³a przeprowadzono
wspólnie z funkcjonariuszami Urzêdu Celnego. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e elementy
torowiska zosta³y przywiezione wraz
z innym z³omem metalowym, w
³¹cznej wadze 450 kg, przez Tadeusza
B. Wartoœæ elementów torowiska
wynosi 232 z³. Elementy te zosta³y zatrzymane i przekazane pracownikowi
stacji PKP w £obzie. Teraz sprawca
kradzie¿y odpowie z art. 119 &1 kw.
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ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 brzmia³o:
“Bez kobiet nie mo¿e ¿yæ jedynie ginekolog”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Halina Majewska (£obez), Janina Syjczak (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka
(£obez), Ewa ¯uczkowska (Starogard), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Ewa ¯uczkowska ze Starogardu.
Gratulujemy.
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Kolizja w deszczu
(£OBEZ) 16 czerwca br. ok.
godz. 12.00 w £obzie, przy ul. Obr.
Stalingradu, dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem
marki Iveco £ukasz B. nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy po panuj¹cych
warunków atmosferycznych i uderzy³ w ty³ samochodu kierowanego
przez Stanis³awa M. Na szczêœcie
nikomu nic siê nie sta³o. Uszkodzeniu uleg³ pojazd pokrzywdzonego.

NietrzeŸwy na drzewie
(STAROGARD) 16 czerwca br.
ok. Godz. 19.05, na drodze Starogard – Przemys³aw, kieruj¹cy samochodem VW Golf Henryk B. zjecha³
z drogi i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Jak siê okaza³o kieruj¹cy by³
nietrzeŸwy - wynik badania wyniós³
0,92 mg/l. Zosta³ zatrzymany do
wyjaœnienia.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(LESIÊCIN) 18 czerwca br.
oko³o godz. 18.50 w Lesiêcinie, Jan
O. kierowa³ samochodem Polonez
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
- 0,97 mg/l. Zatrzymania kieruj¹cego dokonali policjanci z Posterunku
Policji w Wêgorzynie. Za pope³nione przestêpstwo sprawca odpowie
przez s¹dem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Nielegalne sieci
(DOBRA) 18 czerwca br. policjanci z Posterunku Policji w Dobrej, podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych ustalili, ¿e
jeden z mieszkañców miejscowoœci
w swoim domu posiada sieci rybackiego nie maj¹c do tego uprawnieñ.
W zwi¹zku z tym policjanci dokonali przeszukania, w trakcie którego
ujawnili ³¹cznie 10 sieci rybackich
typu wonton, „drgawice”. Przeciwko sprawcy wykroczenia zostanie
sporz¹dzony wniosek o ukaranie do
S¹du Rejonowego w £obzie z art. 27
ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 18.04.1985
r. o rybactwie œródl¹dowym.

Czterech zatrzymanych
w sprawie œrodków
odurzaj¹cych
(£OBEZ) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie w
wyniku prowadzonych czynnoœci
operacyjnych zatrzymali czterech
mieszkañców £obza, którzy odpowiedz¹ za posiadanie i udzielanie
œrodków odurzaj¹cych, w myœl
Ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Przy zatrzymanych ujawniono 5 g marihuany. To nie koniec
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zatrzymañ. Spraw jest rozwojowa.
Policjanci ustalaj¹ kolejne osoby
mog¹ce mieæ zwi¹zek z z powy¿szym procederem.

Sprawcy kradzie¿y
z w³amaniem zatrzymani
(WÊGORZYNO) Policjanci z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
dokonali zatrzymania dwóch
sprawców kradzie¿y z w³amaniem
do gara¿u w Wêgorzynie. Zdarzenie
mia³o miejsce w marcu tego roku.
Policjanci przeprowadzili szereg
czynnoœci operacyjnych, które pozwoli³y zatrzymaæ sprawców i odzyskaæ stracone mienie. Jednego z
zatrzymanych osadzono do dyspozycji prokuratora.

M³ody kierowca potr¹ci³
kobietê
(DOBRA) 19 czerwca br. o
godz. 13.00, w Dobrej, mia³ miejsce
groŸny wypadek. Kamil M., lat 17,
kieruj¹c bez uprawnieñ motorowerem marki HER CHEE, w trakcie
omijania pieszej, która znajdowa³a
siê na jezdni, nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, w wyniku czego uderzy³ starsz¹ kobietê Stanis³awê Z.,
lat 77. Piesza przewróci³a siê na
jezdniê. W wyniku uderzenia dozna³a z³amania szyjki koœci udowej.
Zosta³a przewieziona do Szpitala w
Szczecinie. Policja apeluje szczególnie do m³odych kierowców, aby
zachowali szczególn¹ ostro¿noœæ w
trakcie poruszania siê po drogach.
Kierowanie bez uprawnieñ jest zabronione i karalne.

Trzy kolizje drogowe
(£OBEZ) Pierwsza z kolizji
mia³a miejsce w dniu 19 czerwca, o
godz. 11.30, na trasie £obez - Zajezierze, gdzie kieruj¹cy pojazdem
Peugeot 406 Waldemar C., w celu
unikniêcia zderzenia z innym pojazdem, zjecha³ na prawe pobocze, a
nastêpnie dachowa³. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy odniós³ jedynie powierzchowne obra¿enia i po opatrzeniu zosta³ zwolniony do domu.
(£OBEZ) Druga z kolizji mia³a
miejsce w dniu 21 czerwca, o godz.
19.20, w £obzie, na skrzy¿owaniu
ulic S³owackiego i Chopina, gdzie
kieruj¹cy rowerem Tomasz W., lat
14, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu samochodem marki Citroen - Krzysztofowi W. w wyniku czego dosz³o do
potr¹cenia rowerzysty. Nieletni trafi³ do szpitala w Drawsku Pomorskim. Po opatrzeniu powierzchniowych ran zosta³ zwolniony do domu.
(WÊGORZYNO) W niedzielê, 22
czerwca, ok. Godz. 16.10, na drodze

Wêgorzyno – Wiewiecko, kieruj¹cy
samochodem marki Ford Eskort
Marian T. zjecha³ z drogi do przydro¿nego rowu uszkadzaj¹c pojazd.

Ukrad³ butelkê spirytusu
(£OBEZ) 19 czerwca, o godz.
16.00, w £obzie, w jednym ze sklepów spo¿ywczych Mateusz G. dokona³ kradzie¿y butelki spirytusu o
pojemnoœci 0,5 l, o wartoœci 43,90
z³. Sprawca uciek³ jednak ze sklepu
przed zg³oszeniem Policji. Mimo
wszystko sprawca poniesie odpowiedzialnoœæ za pope³nion¹ kradzie¿.

Kradzie¿ z mieszkania
(£OBEZ) W okresie od 19 do 20
czerwca tego roku, w £obzie, nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
dokona³ kradzie¿y pieniêdzy i pierœcionków z mieszkania pani Leokadii J. Mieszkanie by³o otwarte. Straty wynosz¹ 16.500 z³ i 70 euro.
Policja ponownie przypomina
wszystkim mieszkañcom powiatu,
¿e podczas wakacji nale¿y w³aœciwie zabezpieczyæ swoje mieszkanie
przed w³amaniem i kradzie¿¹. Dobrze jest te¿ poprosiæ ¿yczliwego
s¹siada, by zaopiekowa³ siê naszym
dobytkiem i zwróci³ uwagê na nietypowe zachowania osób obcych.

Zatrzymano 9 nietrzeŸwych
kieruj¹cych, w tym 3 panie
W pi¹tek, 20 czerwca, zatrzymano dwie panie, które kierowa³y rowerem w stanie nietrzeŸwoœci.
Pierwsza z pañ, Karolina R.,
mieszkanka £obza, kierowa³a rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania I - 0,32 mg/l, II 0,25 mg/l. Zatrzymanie kieruj¹cej
mia³o miejsce w miejscowoœci
Strzmiele oko³o godz. 21.20. Druga z pañ, Amelia H., zosta³a zatrzymana 10 minut póŸniej na drodze Radowo Ma³e - Strzmiele.
Tym razem badanie wykaza³o 0,40
mg/l i 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Trzecia z pañ zosta³a zatrzymana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, w
dniu 22 czerwca, ok. Godz. 19.10,
na drodze Uniemie - Dobieszewo.
Pani Agata A. kierowa³a rowerem
w stanie nietrzeŸwym. Badanie
wykaza³o 0,43 mg/l. Teraz kieruj¹ca odpowie za pope³niony czyn
w trybie przyœpieszonym. Pozostali nietrzeŸwi kieruj¹cy to mê¿czyŸni.
W dniu 20 czerwca w Dobropolu, Stanis³aw D. kierowa³ samochodem marki Fiat 126 p, bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym. Wyniki badañ
wskaza³y na 0,34 mg/l i 0,39 mg/l.
alkoholu w wydychanym powietrzu. W dniu 21 czerwca o godz.
3.10, w Suliszewicach, policjanci
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zatrzymali Mateusza W., lat 18, który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to
0,26mg/l i 0,32 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia w Dobrej, ok.
Godz. 13.10, policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali
Krzysztofa M., lat 36, który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania 0,62 mg/l. i 0,69 mg/
l. alkoholu w wydychanym powietrzu.
W nocy tego samego dnia, te¿ w
Dobrej, policjanci zatrzymali
Krzysztofa P., który kierowa³ samochodem marki Fiat 126 p. bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o tym razem a¿ 0,99 mg/l i0,87
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kieruj¹cy odpowie teraz
przed S¹dem w trybie przyspieszonym.
W niedzielê, 22 czerwca, o godz.
19.10, na drodze Uniemie – Dobieszewo, Robert T. kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania wyniós³ 0,59 mg/l. alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo kieruj¹cy z³ama³ zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów, jaki
wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.
Policjanci zatrzymali te¿ w tym samym miejscu Przemys³awa J., który
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie po u¿yciu alkoholu. Wynik
badania wskaza³ 0,21 mg/l.

Zniewa¿enie
funkcjonariusza policji
(£OBEZ) W sobotê, 21 czerwca, w £obzie, ok. Godz. 01.10, policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie podjêli interwencji
na placu 3 Marca. W trakcie wykonywanych czynnoœci s³u¿bowych
Tomasz K. u¿ywa³ wobec policjantów s³ów wulgarnych uznawanych
za obel¿ywe.

Kradzie¿ na dworcu
(£OBEZ) 21 czerwca w £obzie,
na dworcu PKP, nieustalony sprawca z kieszeni bluzy zabra³ w celu
przyw³aszczenia telefon komórkowy marki Sony Ericsson o wartoœci
699 z³, dzia³aj¹c na szkodê S³awomira O.

Zatrzymany w mieszkaniu
(WÊGORZYNO) 21 czerwca,
ok. godz. 12.00 w Wêgorzynie, policjanci z Posterunku Policji zatrzymali Lecha B., lat 49, który usi³owa³
dokonaæ kradzie¿y z mieszkania telewizora, ¿elazka i radia. Sprawca
dosta³ siê do œrodka przez uchylone
okno. Nie osi¹gn¹³ jednak zamierzonego celu, gdy¿ zatrzymali go
funkcjonariusze. Sprawca dzia³a³
na szkodê Zofii B. Straty oszacowano na 1030 z³.
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Galeria tygodnika

Uwaga - konkurs

Magdalena Kuczyñska
przed pierwszym balem
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Ju¿ za tydzieñ rozpoczynamy „Konkurs wiedzy o powiecie ³obeskim” pod patronatem Starostwa Powiatowego w £obzie. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat historii powiatu oraz promowanie jego walorów turystyczno-krajoznawczych, ekologicznych, gospodarczych, kulturowych itp.
Co tydzieñ publikowaæ bêdziemy na
³amach „tygodnika ³obeskiego” artyku³,
poœwiêcony: miejscowoœci, miejscu bitwy, zdarzeniu historycznemu, turystyki
lub ekologii z terenu powiatu ³obeskiego,
b¹dŸ zdjêcie przedstawiaj¹ce obiekt. Pytanie konkursowe, uka¿e siê w tym samym numerze „ygodnika ³obeskiego”.
Co tydzieñ, spoœród nades³anych prawid³owych odpowiedzi, bêd¹ losowane
mapy powiatu ³obeskiego oraz torby ekologiczne wykonane z naturalnej bawe³ny.
Konkurs trwaæ bêdzie przez pó³ roku od
1 lipca do 9 grudnia.
Na zakoñczenie przewidziana jest
atrakcyjna nagroda g³ówna oraz nagrody
za zajêcie drugiego i trzeciego miejsca.
Szczegó³owy regulamin i pierwsze pytanie ju¿ w nastêpnym wydaniu “tygodnika
³obeskiego”. Nie przegap!
Zapraszamy do zabawy.
Redakcja

