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Benefis Bogumi³a Winiarskiego
(£OBEZ) Nie tak ³atwo jest
odejœæ, jak robi siê tak wiele –
taki wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ z kolejnego ¿egnania siê
z dyrygentur¹ Bogumi³a Winiarskiego,
kapelmistrza
£obeskiej Orkiestry Dêtej.
Kolejnego, gdy¿ niedawno pisaliœmy o jego ¿egnaniu siê z
wêgorzyñskim Chórem Kantylena. Teraz przyszed³ czas
na po¿egnanie z orkiestr¹.

Czytaj str. 9

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

Syzyfowie 2008
Prof. Jerzy Przystawa
W po³owie lat 70. furorê zrobi³a
ksi¹¿ka brytyjskiego ekonomisty Ernsta Friedricha Schumachera „Ma³e jest
piêkne”, która w rankingu pisma „The
Times Literary Supplement” znalaz³a
siê od razu wœród 100 najbardziej donios³ych ksi¹¿ek œwiata, a sam jej tytu³
wszed³ do zbioru powszechnie u¿ywanych zwrotów idiomatycznych. Podtytu³: „Economics As If People Mattered” - niezbyt zgrabnie przet³umaczony na polski jako „Spojrzenie na gospodarkê œwiata z za³o¿eniem, ¿e cz³owiek coœ znaczy” - dobrze oddawa³ jej
zawartoœæ. Schumacher podda³ w niej
surowej krytyce dotychczasowe formy
iloœciowo pojmowanego rozwoju,
gdzie bo¿kiem jest zysk, bezgraniczna
wiara w postêp i wzrost gospodarczy,
przemys³owa i handlowa gigantomania. Skutkiem takiego podejœcia jest
degradacja œrodowiska naturalnego,
dehumanizacja warunków pracy, rozpowszechnienie siê najró¿niejszych
patologii spo³ecznych - narkomania,
alkoholizm, rozpad rodziny, wzrost
liczby samobójstw, przestêpczoœæ,
rozwarstwienie spo³eczne - powstawanie gigantycznych fortun, przy co raz
bardziej rosn¹cym obszarze biedy i
g³odu. Schumacher nawo³ywa³ do zerwania z gigantomani¹, przejœcia do
gospodarki w ma³ej skali, do filozofii
dzia³ania, w której istotn¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e pozaekonomiczne aspekty
rzeczywistoœci, do gospodarki rodzinnej, opartej nie tylko o zysk, ale respektuj¹cej tradycyjne wartoœci spo³eczne.
Idee Schumachera spotka³y siê z
¿yczliwym przyjêciem, o czym wymownie œwiadczy nie tylko sukces
ksi¹¿ki, ale tak¿e procesy gospodarcze, jakie mo¿na by³o zauwa¿yæ w ró¿nych krajach œwiata zachodniego. Dla
mnie osobiœcie fascynuj¹ce by³y procesy zachodz¹ce we W³oszech, gdzie
pod koniec lat siedemdziesi¹tych obserwowaæ by³o mo¿na dzielenie i rozpadanie siê gigantów przemys³owych i
pe³ne sukcesów funkcjonowanie setek
tysiêcy ma³ych, rodzinnych, kilku czy
kilkunastoosobowych firm, nadaj¹cych ton ¿yciu gospodarczemu S³onecznej Italii. Pamiêtam wielki artyku³, jaki w roku 1980 ukaza³ siê w
„Time”, zatytu³owany „Jak ¿yj¹ W³ochy?” (How Italy Works?), którego
autor z podobn¹ fascynacj¹ opisywa³
kraj wstrz¹sany nieustannymi kataklizmami - powodziami, trzêsieniami ziemi, wielkimi strajkami kolejarzy i robotników klasy wielkoprzemys³owej,
kraj, w którym ¿aden rz¹d nie jest w
stanie przetrwaæ d³u¿ej ni¿ kilka miesiêcy - a mimo to kraj, w którym ludziom ¿yje siê dobrze, a dochód na

g³owê jest jeden z najwy¿szych w Europie.
Kiedy nasta³a „Solidarnoœæ” i
wszyscy poszukiwaliœmy drogi wyjœcia z komunistycznej pu³apki, opowiada³em, na ró¿nych spotkaniach, o
tym doœwiadczeniu w³oskim i marzy³o
mi siê, ¿e kiedy nastanie Wolna Polska,
to stanie ona szybko na nogi, bo ma ju¿
przecie¿ ogromny sektor prywatnego
rolnictwa, doœwiadczenie prywatnego
rzemios³a - a wiêc ma wszystkie warunki, aby od razu wejœæ na drogê
Schumacherowego „ma³e jest piêkne”
i dogoniæ, a mo¿e nawet i przegoniæ
W³ochy! I tak¹ wizjê opublikowa³em
nawet w jednym z numerów podziemnej „Obecnoœci” pod tytu³em „Jakim
cudem ¿yj¹ W³ochy?”.
Tak siê jednak nie sta³o. Pod œwiat³ym przewodem Sorosa, Sachsa, Balcerowicza and Co. - poszliœmy inn¹
drog¹. Sprytny zabieg z zamro¿eniem
kursu dolara wyp³uka³ dewizowe
oszczêdnoœci Polaków, które mog³y
byæ zal¹¿kiem inwestycji rodzinnych.
Pod nó¿ posz³y rodzinne gospodarstwa ch³opskie, a z rolniczego zagospodarowania od razu wypad³o ponad
2 miliony hektarów. Pod nó¿ posz³y nie
dobite przez komunê warsztaty rzemieœlnicze, drobni handlarze i kupcy.
„Ma³e” nie sta³o siê „piêkne”, a raczej
sta³o siê synonimem niezaradnoœci i
braku „dobrych uk³adów”. Targowiska, których pe³no w miastach w³oskich, bezlitoœnie wypychano donik¹d, ¿eby nie psu³y widoku nowoczesnych centrów handlowych. Na ich
miejscu rozkwit³y zagraniczne giganty, wszelkiego rodzaju „teska”, „oszony”, „¿eanty”, super i hipermarkety.
Rybakom wydziela siê kwoty po³owu
ryb, krowom kwoty udoju mleka, cukrowniom iloœci cukru, jakie maj¹ prawo wyprodukowaæ. Polskie fabryki i
zak³ady przemys³owe nie rozpad³y siê
na setki ma³ych, rodzinnych firm, ale
zosta³y zaorane, grunty sprzedane, a
ich pracownicy wywaleni na ulicê, dokarmiani ewentualnie kroplówkami
„emerytur pomostowych” i zasi³kami
dla bezrobotnych. Polscy stoczniowcy, rybacy, rolnicy, kolejarze je¿d¿¹
dziœ do Brukseli, aby tam b³agaæ o prawo do pracy i godziwego zarobku. Z
tego wszystkiego, co widzia³em w Italii w latach siedemdziesi¹tych, przysz³y do nas g³ównie struktury mafijne
i partyjniacki system wyborczy, gwarantuj¹cy s³aboœæ i niestabilnoœæ rz¹dów.
W czwartek, 20 listopada 2008 r.,
mia³em zaszczyt goœciæ w Warszawie
na Kongresie Gospodarki Polskiej,
zorganizowanym przez Kongregacjê
Przemys³owo-Handlow¹, gdzie gwoŸdziem programu by³o wrêczenie Nagrody Syzyfa Roku 2007 oraz licznych
„syzyfowych” nagród i wyró¿nieñ. Kapitu³a bardzo siê stara³a, ¿eby w nagradzaniu nie zostaæ pos¹dzon¹ o jak¹œ
stronniczoœæ polityczn¹, bo „Syzyfem” zosta³ uhonorowany i senator
Platformy Obywatelskiej Stanis³aw
Gorczyca, i Janusz Kotowski, prezy-

dent Ostro³êki, cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci, i bezstronny zawsze
dziennik „Rzeczpospolita”, a nawet
jakiœ wiceminister z PSL! Posadzony
przez p. Wojciecha Papisa w pierwszym rzêdzie, obok premiera Gosiewskiego, mia³em nieodparte wra¿enie
antylogii: „syzyfami” nie s¹ wcale nagradzani i wyró¿niani politycy i dzia³acze, ale jak najbardziej wrêczaj¹cy
im te nagrody Prezes Kongregacji
Przemys³owo-Handlowej, dr in¿. Jan
Rakowski, który od lat mówi i pisze o
patologiach polskiej transformacji. To
dr Rakowski, gdy powstawa³a Kongregacja, mówi³ w wywiadzie prasowym,
¿e kupcy polscy, którzy zjechali siê 6
lat temu do Warszawy, „potwierdzaj¹
bezpardonow¹, a zarazem nieuczciw¹
walkê zagranicznych podmiotów handlowych z polskim kupiectwem oraz
brak wsparcia rodzimego handlu ze
strony samorz¹dów i w³adz centralnych”. I dalej: „Kondycja polskiego
handlu jest odzwierciedleniem kondycji polskiej gospodarki, a ta jest fatalna. Setki tysiêcy osób zajmuj¹cych siê
handlem pracuje na zasadzie zatrudnienia socjalnego, w oczekiwaniu na
znalezienie lepszej pracy. Pozostali
usi³uj¹ przezwyciê¿yæ trudnoœci, stawiane przez polskie prawo. Walcz¹ o
byt na rynku. Zagraniczne firmy maj¹c
przewagê kapita³ow¹ nad polskimi firmami, pozwalaj¹ sobie na nieuczciw¹
walkê o rynek, wypieraj¹c z niego polskie podmioty. Poza tym ma³e i œrednie
rodzime firmy zosta³y pozbawione
wsparcia finansowego, informacyjnego i szkoleniowo-edukacyjnego ze
strony samorz¹dów i rz¹du. Pomoc organizowana w ramach funduszy europejskich jest prawie niezauwa¿alna”.
O tym wszystkim, i o wielu innych
sprawach, mówi³ na czwartkowym
Kongresie jego Prezes. W tej iœcie syzyfowej dzia³alnoœci Kongregacja argumentuje, apeluje, pisze memoria³y
do polityków. Teraz wystosowa³a apel
do Prezydenta Kaczyñskiego o zawetowanie Ustawy z 17 paŸdziernika
2008 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która to ustawa jeszcze bardziej uprzywilejowuje zagraniczne giganty handlowe. Kupcy maj¹ nadziejê,
¿e Prezydent postawi weto, a nadziejê
tê wspiera g³os ich honorowego goœcia, Pana Premiera Gosiewskiego,
który wprawdzie w Sejmie g³osowa³
ZA przyjêciem Ustawy, ale teraz jest
PRZECIW i obiecuje, ¿e do tego samego bêdzie zachêca³ Prezydenta.
W tej iœcie syzyfowej walce o los
polskiej gospodarki i polskiego handlu, kupcy polscy zaczynaj¹ zdawaæ
sobie sprawê z tego, gdzie jest pies pogrzebany: to fa³szywy paradygmat
„sprawiedliwoœci i proporcjonalnoœci”, który poprzez partyjn¹ ordynacjê
wyborcz¹ do Sejmu spêta³ nasze ¿ycie
polityczne, spo³eczne i gospodarcze,
kreuj¹c partie polityczne, których ca³y
modus vivendi sprowadza siê do paso¿ytowania na organizmie gospodarczym kraju i wyci¹ganiu zeñ profitów,
dla realizacji interesów grupowych,
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rzadko kiedy maj¹cych coœ wspólnego
z interesem pañstwa i jego obywateli.
Z t¹ myœl¹ Zarz¹d Kongregacji Przemys³owo-Handlowej podj¹³ w paŸdzierniku uchwa³ê o poparciu dla IV
Marszu na Warszawê o Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze, a jego przedstawiciele wziêli w nim udzia³.
Zaproszony do wyst¹pienia przed
tak szacownym kupieckim gronem,
pozwoli³em sobie przypomnieæ i
ksi¹¿kê Schumachera i tamto doœwiadczenie w³oskie i pogl¹d laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana, który
jeszcze w latach 60. wskazywa³, ¿e
system tzw. ordynacji proporcjonalnej
prowadzi do braku skutecznoœci rz¹dzenia, podzia³ów spo³ecznych i destrukcji jakiegokolwiek consensusu
spo³ecznego, bez którego nie mo¿e siê
obejœæ zdrowa gospodarka.
„Ma³e jest piêkne”, tak¿e w odniesieniu do systemu wyborczego. Nie
wielkie, milionowe okrêgi wyborcze,
gdzie tylko wielkie media i pieni¹dze
maj¹ szansê rozstrzygania o wynikach
wyborów, ale ma³e, jednomandatowe,
w których wyborcy s¹ w stanie poznaæ,
kto jest kim i odró¿niæ owce od wilków
w owczej skórze. Budzi mój optymizm
fakt, ¿e prawdê tê dostrzegaj¹ nie tylko
fizycy, in¿ynierowie i matematycy, nie
tylko studenci i lekarze, nie tylko wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
miast, ale kupcy i przedsiêbiorcy, którzy od dawna maj¹ ju¿ wy¿ej uszu koniecznoœæ nieustannego op³acania siê
paso¿ytom politycznym.
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Babcia z psem nie zap³aci, ale rodzina z babci¹ ju¿ tak

Op³ata za psa uchwalona
(Wêgorzyno). Radni miejscy
wprowadzili do projektu uchwa³y dotycz¹cej op³aty za psy zmiany, które
mog¹ zaskoczyæ niektórych mieszkañców. Stawkê op³aty od posiadania
psów ustalono na kwotê 26 z³.
W projekcie uchwa³y istnia³ zapis
„Administratorów, zarz¹dców budynków i lokali (wspólnoty mieszkaniowe)
oraz so³tysów zobowi¹zuje siê do sporz¹dzenia wykazu osób posiadaj¹cych
psy i przed³o¿enia go w Urzêdzie Miejskim Komisja zmieni³a zapis, który nakazywa³ so³tysom sporz¹dzanie wykazu osób posiadaj¹cych psy.
- To ju¿ w tamtym roku by³o to samo,
ta sama matryca by³a. Kto to mo¿e zobowi¹zaæ so³tysa? – oburzy³ siê w³aœciwie pro forma so³tys Sobczak w momencie, gdy wniosek o zmianê zapisu
wnios³a Jadwiga Kamiñska.
Na wniosek komisji zmieniono zapis na: „Burmistrz winien zwróciæ siê
do administratorów, zarz¹dców budynków i lokali (wspólnoty mieszkaniowe)
oraz so³tysów o sporz¹dzenia wykazu
osób posiadaj¹cych psy (...) i przed³o¿enia go w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie do dnia 15 marca roku podatkowego”.
Radny Eugeniusz Ko³odyñki zwróci³ równie¿ uwagê na zapis, w którym
zobowi¹zuje siê osoby posiadaj¹ce psy
do wp³aty w konkretnym banku.
- Nie mo¿emy nikogo zmuszaæ, aby
przyszed³ tutaj i tu wp³aci³. Mo¿e zrobiæ
to w domu przelewem internetowym np.
– popar³a jego wniosek przewodnicz¹ca Rady Monika KuŸmiñska.
Kolejn¹ zmianê zawnioskowa³a
radna Jadwiga Kamiñska w imieniu
komisji. Chodzi³o o zaostrzenie zapisu
zwalniaj¹cego z op³at za psa emerytów
i rencistów zamieszkuj¹cych na terenie
so³ectw.
Radni przeg³osowali zwolnienie
op³aty od posiadania psa tylko tych rencistów i emerytów, którzy mieszkaj¹
samotnie. Osoby pobieraj¹ce emeryturê b¹dŸ rentê, a zamieszkuj¹ce z rodzin¹, s¹ zobowi¹zani uiszczaæ op³atê
jak ka¿dy inny w³aœciciel czworonoga.

Na wniosek komisji wykreœlono równie¿ zapis zwalniaj¹cy z op³aty osoby
bezrobotne bez prawa do zasi³ku, zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy. Od nowego roku one równie¿
bêd¹ zobowi¹zane do uiszczania op³at
za swoje psy.
- Jeœli ktoœ mieszka z babci¹, a pies
jest na babciê to babcia p³aci za psa.
Chodzi o to, by nie naginaæ prawa, ¿e
rodzina mieszka, a psy na babciê s¹
zarejestrowane. Bardzo czêsto jest tak,
¿e s¹ domy, w których mieszka babcia i
tam nie jest p³acone za psa. Natomiast
wy³apanie psa kosztuje 500 z³, ¿eby
znaleŸæ pieni¹dze na tak¹ dzia³alnoœæ,
to trzeba po prostu taki ruch zrobiæ. Za
psy s¹ minimalne op³aty, bo wszyscy
rejestruj¹ na emerytów, jak chcemy je
wy³apywaæ i coœ z nimi robiæ, to szukajmy pieniêdzy. – powiedzia³a radna J.
Kamiñska.
W bie¿¹cym roku do kasy gminy z
tytu³u op³aty za psa wp³ynê³o ³¹cznie 5,1
tys. z³, a dochód netto wyniós³ 4.610 z³.
Ze strony so³tysów pojawi³ siê

wniosek, aby zwolniæ z op³aty osoby,
które przygarnê³y bezdomnego psa.
Wniosek jednak upad³.
W obronie osób, które przygarnê³yby chocia¿by psy, których zdjêcia
umieszczane s¹ na stronie internetowej
Urzêdu Miasta, stanê³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
- Na stronie inetrnetowej lansujê co
jakiœ czas zdjêcie jakiego psiaczka i
szukamy dla niego domu. Faktycznie,
gdyby ktoœ przygarn¹³ takiego psa to
uwa¿am, ¿e powinien byæ zwolniony z
op³aty.
Przewodnicz¹ca rady zasugerowa³a z kolei, by jeœli ktoœ siê zg³osi po
takiego psa, to niech burmistrz zejdzie
do kasy i za tego psa zap³aci. Na to
burmistrz przysta³a, bo jak oœwiadczy³a, kocha psy.
Dodatkowo z op³aty nie bêd¹ zwolnione osoby, które posiadaj¹ dwa psy
utrzymywane w celu pilnowania nieruchomoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, „aby
nie tworzyæ uprzywilejowania miêdzy
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹” – jak mówi zapis w
uchwale.
mm

Rozpoczêto remont ul. Armii Krajowej

Uwaga kierowcy
- reorganizacja ruchu w Dobrej
(DOBRA) Na podstawie podpisanego Porozumienia pomiêdzy Gmin¹
Dobra a Zachodniopomorskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 17 listopada br. zosta³
rozpoczêty remont ul. Armii Krajowej. Jest to droga w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 144, dlatego te¿ nast¹pi³a tu zmiana organizacji ruchu.
Zakres planowanych prac dotyczy
wymiany nawierzchni chodników na
kostkê brukow¹ typu „starobruk” wraz
z monta¿em nowych obrze¿y i krawê¿ników oraz u³o¿enia nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej. £¹czny
koszt zadania zosta³ ustalony na kwotê
272 tys. z³, z czego Gmina zobowi¹za³a
siê zabezpieczyæ na ten cel 80 tys. z³.

W zwi¹zku z rozpoczêtym remontem urz¹d miejski poinformowa³ o czasowych utrudnieniach w ruchu oraz
zamkniêciu niektórych ulic.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ ul. Armii
Krajowej, na odcinku od budynku
urzêdu miejskiego do skrzy¿owania z
ul. Nowogardzk¹, jest wy³¹czona z
ruchu, natomiast ul. Koœciuszki, na
odcinku od skrzy¿owania z ul. Westerplatte do skrzy¿owania z ul. Armii
Krajowej jest w okresie remontu drog¹
dwukierunkow¹. Tak wiêc kierowcy
poruszaj¹cy siê z £obza w kierunku
Nowogardu nie bêd¹ mogli skrêciæ na
Rynku Miejskim w prawo do ul. Armii
Krajowej, tylko powinni pojechaæ dalej ulic¹ Koœciuszki, a nastêpnie ul.
Westerplatte.
(r)

Platforma Obywatelska RP,
Zarz¹d Ko³a PO w £obzie

zaprasza mieszkañców
na otwarte spotkanie
z pos³ami PO
Magdalen¹ Kochan
i Olgierdem Geblewiczem.
Spotkanie odbêdzie siê 10 grudnia 2008 r., o godz. 17.00
w Urzêdzie Miejskim w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, sala nr 22.
Tematem bêdzie podsumowanie pierwszego roku rz¹dów.
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Czy siê nie zapêtlimy z sytuacj¹ i w 2012 roku mamy W³ochy i œmieci na ulicy?

Niepewne plany R-XXI
(WÊGORZYNO). Koñczy siê
czas eksploatowania sk³adowisk
œmieci. Nowe wysypiska, zgodne z
unijnymi wymogami jeszcze nie
zaczê³y powstawaæ, bo... program
który mia³ ruszyæ w 2007 roku nadal nie jest gotowy. W tym roku
ju¿ wszyscy p³ac¹ tzw. op³atê
marsza³kowsk¹ w wysokoœci 75 z³
za wywóz œmieci na sk³adowiska
odpadów.
W przysz³ym roku op³ata ta wyniesie 100 z³. Za opóŸnienia na „górze”
zap³aci zwyk³y zjadacz chleba. Zwi¹zek Gmin R-XXI chwali siê ¿e zd¹¿y
wybudowaæ i otworzyæ nowe wysypisko 1 stycznia 2012 r., tak w ka¿dym
razie przekonywa³ prezes Zwi¹zku
podczas sesji w Wêgorzynie.
Przystêpuj¹c do Unii Europejskiej
Polska zobowi¹za³a siê, ¿e do 2012
roku rozwi¹¿e problem œmieciowy.
Fundusze na ten cel s¹. W przysz³ym
roku maj¹ ruszyæ konkursy, a budowy
maj¹ trwaæ od 18 do 24 miesiêcy.
- Jesteœmy jednym z najwiêkszych
zwi¹zków w województwie. Obecnie
skupiamy 28 gmin. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, który lada moment ma byæ przyjêty przez zarz¹d województwa i sejmik,
bêdzie takich zwi¹zków 6 na terenie
województwa. Nasz bêdzie najsilniejszy, bowiem bêdzie obejmowa³ 260
tys. sta³ych mieszkañców. Zgodnie z
Krajowym Planem Gospodarki Odpa-

dami, który zak³ada,
¿e je¿eli maj¹ powstawaæ zak³ady utylizacji
i zagospodarowania
odpadów, to musi byæ
to populacja minimum
150 tys. mieszkañców.
¯adna gmina w województwie zachodniopomorskim nie jest w
stanie samodzielnie
tego problemu rozwi¹zaæ poza du¿ymi miastami np. Szczecin.
Szczecin ma inny problem, bowiem ma powy¿ej 300 tys. mieszkañców i w takiej sytuacji trzeba ju¿ zbudowaæ spalarniê œmieci.
Dzisiaj otrzymaliœmy pozwolenie
wodno-prawne, na dniach bêd¹ z³o¿one wnioski, by³ to ostatni dokument,
który by³ nam potrzebny do z³o¿enia
wniosku o pozwolenie na budowê. Na
dniach bêd¹ z³o¿one wnioski o pozwolenie na budowê i jeszcze w tym roku
otrzymamy takie pozwolenie na S³ajsino (w gm. Nowogard). Tam bêdzie
ca³a g³ówna siedziba zak³adu, który
bêdzie przetwarza³ odpady, prócz tego
bêd¹ trzy stacje prze³adunkowe: w
Mielenku Drawskim, Kamieniu Pomorskim i Œwinoujœciu – powiedzia³
prezes Celowego Zwi¹zku Gmin RXXI Robert Wawrzyniak.
W S³ajsinie jakiœ czas by³y prote-

sty, jednak - jak wyt³umaczy³ prezes w
kuluarach - wynika³y one z niezrozumienia mieszkañców. Wczeœniej w
okolicy mia³ powstaæ zak³ad utylizacji zwierz¹t, a na to ludzie absolutnie
siê nie godzili. Gdy us³yszeli, ¿e ma
powstaæ zak³ad utylizacji œmieci, notorycznie kojarzy³ im siê ze spalarni¹
pad³ych zwierz¹t. Dopiero po wyjaœnieniu, ¿e nie bêdzie tu ¿adnej spalarni ludzie zaprzestali protestów.
To pozwoli³o m.in. ruszyæ z procedurami.
- Jeœli dotacje bêd¹ jako pomoc
publiczna, to mo¿emy liczyæ na 50.
procentow¹ dotacjê, jeœli luka w finansowaniu, to 85 proc. Ca³oœæ, wraz
z rekultywacj¹ bêdzie kosztowaæ oko³o 100 milionów z³, sama inwestycja
to koszt oko³o 60 milionów z³. Jeœli
wszystko dobrze pójdzie od 1 stycznia
2012 roku zak³ad bêdzie funkcjonowa³ – wyjaœni³ prezes.
- Obecnie zwi¹zek gospodaruje na
5 sk³adowiskach. Nie bêdê ukrywa³,
¿e Minister Œrodowiska nakaza³ nam
zamkniêcie sk³adowiska w S³ajsinie
od 31 stycznia przysz³ego roku. Od tej
decyzji odwo³aliœmy siê. Jeœli nie, to
bêdziemy woziæ na inne sk³adowisko.
Nie jest to problem nie do rozwi¹zania, od tego jest zwi¹zek, by wspólne
problemy rozwi¹zywaæ. Gdyby tego
zwi¹zku nie by³o, gmina Nowogard
zosta³aby z ogromnym problemem,
gdzie swoje œmieci sk³adowaæ. 80 tys.
ludzi nie mia³oby gdzie sk³adowaæ
odpadów. Prócz tego prowadzimy
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ od przedszkola do szkó³ œrednich – doda³ prezes.
Zapewnienia prezesa nie przekona³y radnych.
- Nasze sk³adowisko ma jeszcze

rok funkcjonowaæ legalnie, a potem
pan Makarski wyst¹pi o jeszcze dwa
lata, by mo¿na tam jeszcze wywoziæ
œmieci. Je¿eli macie pañstwo zapewnione pieni¹¿ki i zd¹¿ycie, to bêdzie
dobrze, a jak nie, to bêdzie problem
dla gminy, bo za trzy lata te¿ bêdzie siê
nam koñczyæ pozwolenie na u¿ytkowanie sk³adowiska w Kraœniku – powiedzia³a radna Kamiñska.
- Ka¿e nam pan domyœlaæ siê, ¿e
bardzo dobrze bêdzie i ¿e bêdzie
szampan na 1 stycznia 2012. Wspomnia³ pan, ¿e w S³ajsinie grozi zamkniêciem i wtedy bêd¹ rozwo¿one
œmieci po pozosta³ych gminach. My
mamy pozwolenie do 2009 r., póŸniej
zamykamy lub jeœli dostaniemy pozwolenie, to jeszcze na dwa lata. A
co siê stanie, jeœli bêdziecie mieæ
poœlizg u siebie w Zwi¹zku, np. marsza³ek nie og³osi konkursu? Czy siê
nie zapêtlimy z sytuacj¹ i w 2012
roku mamy W³ochy i œmieci na ulicy?
Prezes Zwi¹zku uspokoi³ radnych, ¿e w ostatecznoœci Drawsko
podjê³o w kwietniu tego roku decyzjê, by z gmin z terenu Zwi¹zku przyjmowaæ œmieci.
Póki co zakoñczy³o siê na zapewnieniach ze strony prezesa, ¿e wszystko u³o¿y siê pomyœlnie dla mieszkañców gminy Wêgorzyno. Radnym pozosta³a jednak niepewnoœæ, bowiem
wiele ju¿ zapewnieñ ze strony Zwi¹zku pada³o i na zapewnieniach siê koñczy³o. Niebawem przekonamy siê, czy
nasz rz¹d tym razem zd¹¿y³ i czy
Zwi¹zek dotacje otrzyma, bo jak nie –
zamiast Japonii gminy bêd¹ce w
Zwi¹zku bêd¹ mieæ W³ochy ze œmieciami na ulicach.
mm
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Sport powiatowy - sukcesy bez dyskusji, i dotacji?
(POWIAT). Sesja przedbud¿etowa mia³a byæ dobr¹ okazj¹ do zawi¹zania dyskusji dotycz¹cej finansowania sportu w przysz³ym
roku. Mimo wyst¹pienia dyrektora
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej oraz
prezentacji multimedialnej obrazuj¹cej zarówno wydarzenia sportowe, sukcesy jak i wydatki – radni
nie podjêli dyskusji w tym wzglêdzie.
Od bie¿¹cego roku wszystkie
œrodki finansowe, jakie zosta³y przyznane na sport, by³y w dyspozycji
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej. To on
mia³ finansowaæ ca³¹ dzia³alnoœæ
sportow¹ na terenie powiatu. Wczeœniej œrodki te by³y podzielone pomiêdzy dwa wydzia³y: Edukacji, który
zajmowa³ siê sportem szkolnym i
Polityki Spo³ecznej, który zajmowa³
siê finansowaniem pozosta³ej dzia³alnoœci sportowej i rekreacji. Jak poinformowa³ dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej, z ca³oœci ogólnej puli
œrodków oko³o 65 proc. (53 tys. z³)
idzie na sport szkolny. W tym roku w
jego ramach zorganizowano 45 im-

prez. W bud¿ecie na sport by³o przyznanych 71 tys. z³. Ta kwota okaza³a
siê zbyt ma³a, dlatego dodatkowo z
innych œrodków zosta³o przesuniêtych
7 tys. z³. Najwiêcej pieniêdzy przyznanych na sport szkolny, bo a¿ 50 proc.,
poch³ania transport. Ten z kolei jest
konieczny, bowiem jest du¿o zawodów rangi ponadpowiatowej, tzw. regionalnych i wojewódzkich, w których powiat jest zobowi¹zany uczestniczyæ, zgodnie z wytycznymi w³adz
wojewódzkich. Ju¿ od wielu lat wszelkie wyjazdy finansuje jedynie powiat.
- To w pewnym sensie wi¹¿e nam
rêce i nie pozwala czyniæ innych wydatków. Koszty transportu bêd¹ ros³y.
Wyjazdów jest coraz wiêcej, bo jak siê
okazuje nasi sportowcy s¹ coraz lepsi
i bior¹ udzia³ w coraz wiêkszej iloœci
zawodów. Chc¹c zniwelowaæ koszty
transportu, w dobrej wspó³pracy z województwem, wiele zawodów rangi
ponadpowiatowej by³o organizowanych w powiecie ³obeskim. By³o ich
16, z tego dwa to fina³y województwie.
¯aden powiat nie zorganizowa³ w tym
roku tylu zawodów tej rangi na swoim
terenie, co powiat ³obeski. W³adze

Zainteresowanych
szpitalem nie by³o
(RESKO). Ju¿ podczas paŸdziernikowego wspólnego posiedzenia
komisji Rady Miejskiej w Resku
radny powiatowy Zdzis³aw Trojga
zapowiedzia³, ¿e powiat bêdzie
uczestniczyæ w zakupie szpitala, nawet je¿eli ¿adna gmina nie bêdzie
partycypowaæ w kosztach wykupu
nieruchomoœci szpitala. Kupnem na
dziœ zainteresowany jest powiat i
gmina Resko.
- W pierwszym przetargu powiat
³obeski nie bêdzie uczestniczy³, bêdziemy uczestniczyæ jedynie jako obserwatorzy. Natomiast bêdziemy braæ udzia³
w II przetargu, b¹dŸ w trzecim. W ostatecznoœci szpital mo¿e byæ kupiony za
kwotê 3,5 mln z³, nie hamuj¹c inwestycji, szczególnie w Resku – powiedzia³
radny powiatowy Zdzis³aw Trojga.
Tak te¿ siê sta³o. W pierwszym

przetargu, który mia³ siê odbyæ w ostatnim dniu paŸdziernika, wicestarosta
Ryszard Brodziñski by³ jedynie obserwatorem.
Przetargu na szpital w Resku jednak
nie by³o, bo zabrak³o oferentów. Na
og³oszony przetarg przez zarz¹d powiatu stargardzkiego nie zg³osi³ siê ¿aden
zainteresowany do nabycia którejkolwiek z wystawionych nieruchomoœci.
- W ubieg³ym tygodniu rozmawia³em ze starost¹ stargardzkim. Zarz¹d
powiatu stargardzkiego nie wypracowa³
jeszcze koncepcji, co do dalszego postêpowania odnoœnie tej nieruchomoœci. Myœlê, ¿e wkrótce jakieœ stanowisko w tej sprawie zajmie – powiedzia³
wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Przypominamy, ¿e powiat stargardzki wyceni³ nieruchomoœæ szpitala
na 5 milionów z³.
mm

wojewódzkie zaczê³y doceniaæ osi¹gniêcia naszego powiatu w sporcie.
Chcia³em zaapelowaæ do pañstwa
radnych, abyœcie zwrócili na to uwagê, ¿e koszty funkcjonowania sportu
wzrastaj¹, ale i osi¹gniêcia naszych
sportowców s¹ coraz lepsze. Apelujê,
abyœmy nie zaprzepaœcili tej szansy,
by przynajmniej utrzymaæ ten sport na
tym poziomie, na jakim jest. Chcia³oby siê, aby go nie tylko utrzymywaæ,
ale i iœæ do przodu. Trzeba jednak, aby
œrodki przyznane w bud¿ecie powiatu
by³y adekwatne do potrzeb. Pan starosta powiedzia³, ¿e do³o¿y³ 10 tys. z³.
To jest nie tak. Pan starosta myœla³ o
70. tys. z³ przyznanych w starym bud¿ecie, a my ju¿ wykorzystujemy 78
tys. z³ w tym roku i jeszcze musimy naci¹gaæ. Gdybyœmy otrzymali te 10 tys.
jeszcze do wykorzystania, to bylibyœmy prawie ¿e zadowoleni – powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu dyrektor
wydzia³u.
Projekcja multimedialna prowa-

dzona przez Janusza Skrobiñskiego,
mia³a udowodniæ, ¿e œrodki s¹ wydawane celowo, a imprez jest bardzo
du¿o. Pokaz mia³ równie¿ sk³oniæ radnych do dyskusji na temat przysz³oœci
sportu i jego finansowania w roku
przysz³ym. Tak siê nie sta³o. Radni
jakby zapomnieli, ¿e nastêpna sesja
jest sesj¹ bud¿etow¹, b¹dŸ uznali, ¿e
kwestia sportu i jego dotowania nie
jest na tyle wa¿na, by przed³u¿aæ w
tym celu obrady. A mo¿e przemilczany problem przestaje nim byæ? To
oka¿e siê ju¿ podczas kolejnej sesji,
gdy radni bêd¹ przydzielaæ pieni¹dze
na rozwój sportu w powiecie ³obeskim.
W³aœciwie jedynym zdaniem podsumowuj¹cym wyst¹pienie osób odpowiedzialnych za sport w £obzie,
by³a uwaga dyrektora ZDP w £obzie
Wies³awa Bernackiego, który stwierdzi³: „tyle, co wydzia³ mia³ w ci¹gu
ca³ego roku na sport, to ja wyda³em na
drogi w ci¹gu trzech dni”.
mm

Du¿a firma z kapita³em zagranicznym, dzia³aj¹ca w bran¿y rolno-spo¿ywczej, do swojej siedziby na terenie woj. zachodniopomorskiego

poszukuje osoby na stanowisko

G£ÓWNEJ KSIÊGOWEJ /
G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO
Do obowi¹zków zatrudnionej osoby nale¿eæ bêdzie:
- prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci spó³ki (zgodnie z ust.
o rachunkowoœci),
- analiza i uzgodnienia kont ksiêgowych,
- sporz¹dzanie bilansów, analiz i raportów dla potrzeb Zarz¹du Spó³ki,
- naliczanie wynagrodzeñ i ZUS,
- prowadzenie kasy gotówkowej,
- kontakt z urzêdami i innymi jednostkami sprawozdawczymi.
Wymagania:
- praca na podobnym stanowisku – min. 2 lata,
- znajomoœæ programu finansowego PC BIZNES Presti¿
- znajomoœæ programów p³acowo-kadrowych,
- dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego,
Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych prosimy o przes³anie CV i listu motywacyjnego w ci¹gu
14 dni od ukazania siê og³oszenia na adres: tucz-dan@gazeta.pl

REKLAMA
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Podatek rolny
uchwalony na 43 z³

tygodnik ³obeski 2.12.2008 r.

Najlepsi w Polsce

(WÊGORZYNO). Radni podczas obrad uchwalili nowy
podatek rolny w wysokoœci 43 z³, to jest o 2 z³ poni¿ej
proponowanej wysokoœci w projekcie uchwa³y
przedstawionym przez burmistrz Wêgorzyna.
O obni¿enie podatku do wysokoœci 43 z³ za 1q zawnioskowa³y
komisje.
Z t¹ kwot¹ nie zgodzi³ siê radny Heronim Cierpisz
– Sk¹d GUS okreœla nam takie
stawki, skoro niedawno czyta³em
w „Wieœciach rolniczych”, ¿e na
terenie naszego województwa
stawka nie jest wiêksza jak 33 z³
za 1 q. Znany jest temat sytuacji
rolników i wnioskujê, by pozostawiæ podatek na poziomie, jaki by³
w ubieg³ym roku – powiedzia³.
Z tym wnioskiem z kolei nie
zgodzi³a siê burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
- Wnioskujê, aby nie obni¿aæ
podatku, który ju¿ komisja obni¿y³a w stosunku do propozycji
burmistrza i pozostawiæ go na
poziomie 43 z³. Jest to jeden z
g³ównych dochodów w³asnych
gminy i kolejna obni¿ka spowoduje, ¿e zaplanowane w bud¿ecie
dochody na przysz³y rok bêd¹ o
wiele ni¿sze. W pierwszym kwartale przysz³ego roku ma wejœæ
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich i, jeœli bêdziemy
chcieli wejœæ na obszary wiejskie
z ró¿nymi zadaniami, bêdziemy
musieli zabezpieczyæ œrodki
w³asne. Jeœli nie bêdziemy mieli
œrodków w³asnych, to siê po¿egnajmy, by do PROW-u zg³osiæ
minimum 6 so³ectw; z pewnoœci¹
nie wszystkie. Ale jeœli bêdziecie
pañstwo zmniejszaæ podatki, to
nie wiem czy nas bêdzie staæ, by

chocia¿ dwa wnioski z³o¿yæ. Jesteœmy ju¿ niemal gotowi do sk³adania wniosków, a sami pañstwo
wiecie, ile jest potrzeb na terenie
gminy. Podatek rolny w stosunku
do innych gmin, nie jest wysoki.
Gmina rolnicza Radowo Ma³e ma
wiêkszy podatek ni¿ my. Im
mniejszy podatek rolny, tym
mniejsza subwencja z Ministerstwa Finansów, podwójnie wtedy
bud¿et gminy traci – argumentowa³a burmistrz.
- Nas rolników nikt nigdy nie
wspiera³. Zauwa¿cie dwa lata –
zero, kredyt proszê bardzo mogê
wzi¹æ – stara³ siê broniæ swojego
stanowiska radny.
Na tê uwagê zareagowa³a burmistrz.
- Pan jest rolnikiem, rozumiem, ¿e broni pan równie¿ swojego interesu, ale proszê zwróciæ
uwagê, ¿e rolnicy do swojej dzia³alnoœci otrzymuj¹ dop³aty z
Unii, proszê siê teraz porównaæ
do przedsiêbiorców, którzy
musz¹ p³aciæ podatki, a nie maj¹
¿adnych dotacji. Przedsiêbiorcom nie obni¿amy podatków, natomiast rolnikom od lat obni¿amy, bo tak jest przyjête. I tak jest
ten podatek ni¿szy od œredniej
GUS-owskiej. Nie mo¿emy go
jeszcze bardziej obni¿aæ – doda³a
w³odarz gminy.
Po tej krótkiej dyskusji radni
przeg³osowali wniosek komisji
ustalaj¹c podatek rolny na 2009 r.
w wysokoœci 43 z³ za 1 q.
mm

Gaz dla OSP Zwierzynek
(WÊGORZYNO). Radni
przyznali kwotê 27 tys. z³
na wykonanie zadania OSP
Zwierzynek
- Proponujê zwiêkszyæ wydatki
na wykonanie instalacji gazowej
dla OSP Zwierzynek. Mamy ju¿
oferty z³o¿one: jedna na wykonanie
ogrzewania gazowego OSP Zwierzynek, s¹ ju¿ tak wyœrubowane
oferty, poœcinaliœmy co mogliœmy.
Jeœli w bud¿ecie na ten cel bêdzie
21 tys. z³, jak proponuje komisja, to
zabraknie nam 6 tys. z³, by zakoñczyæ zadanie OSP Zwierzynek.

Przetarg na drogê zosta³ rozstrzygniêty umowa podpisana, inwestor
wchodzi. Dzisiaj wylicza³ pan
Idzik z pani¹ skarbnik, mam nadziejê, ¿e siê ju¿ nie pomyli³. Jeszcze dzisiaj trwa³y rozmowy z panem, który robi³ OSP Zwierzynek,
bo pozosta³e oferty s¹ bardzo drogie, liczymy na to, ¿e on wejdzie –
powiedzia³a podczas sesji Rady
Miasta burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Radni miejscy jednog³oœnie
przychylili siê do apelu burmistrz,
by zadanie zwi¹zane z remiz¹ w
Zwierzynku zamkn¹æ jeszcze w tym
roku.
mm

(£OBEZ-WARSZAWA). W
Dniu Pracownika Socjalnego
Maria Wall, Elwira W³odarz oraz
Jaros³aw Namaczyñski otrzymali
nagrodê specjaln¹ Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w
zakresie pomocy spo³ecznej. Uroczystoœæ odby³a siê w Starej Pomarañczarni w £azienkach Królewskich w Warszawie.
21 listopada Centrum Integracji
Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie
otrzyma³ List Gratulacyjny z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
w uznaniu osi¹gniêæ w dziedzinie
pomocy spo³ecznej. W liœcie, z upowa¿nienia Ministra, sekretarz stanu
Jaros³aw Duda napisa³ m.in.: „Dzia³alnoœæ Pañstwa, nowatorskie metody pracy na rzecz reintegracji zawodowej i spo³ecznej osób d³ugotrwale bezrobotnych, aktywizacja spo³ecznoœci lokalnej, promowanie
idei partnerstw lokalnych, dobrze
s³u¿¹ ideom nowoczesnej pomocy
spo³ecznej. Wysoko oceniam osobiste zaanga¿owanie Pañstwa i twórcze podejœcie do rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych.”
W Dniu Pracownika Socjalnego
minister tradycyjnie przyznaje nagrody i wyró¿nienia za wybitne,
nowatorskie rozwi¹zania w pomocy
spo³ecznej.
W bie¿¹cym roku zg³oszono
ogólnie 180 wniosków o nagrody za
wybitne i nowatorskie rozwi¹zania
w zakresie pomocy spo³ecznej, w
tym 88 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i
92 wnioski w kategorii zespo³owej.
W tym roku Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej przyzna³ 18 nagród
pieniê¿nych, w tym: 9 nagród indywidualnych, 9 nagród zespo³owych
oraz 12 wyró¿nieñ w formie listów
gratulacyjnych na wszystkie instytucje w Polsce dzia³aj¹ce w zakresie
pomocy spo³ecznej.
Centrum Integracji Spo³ecznej

„Od Nowa” otrzyma³o List Gratulacyjny oraz nagrodê za wybitne, nowatorskie dzia³ania na rzecz reintegracji zawodowej i spo³ecznej. Jak
napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody, niezwykle wa¿nym
zadaniem realizowanym i propagowanym przez CIS, jako jednostki
Stowarzyszenia „Wspó³istnienie” z
siedzib¹ w Resku, jest „zmiana postaw ¿yciowych uczestników,
kszta³towanie w spo³eczeñstwie
postaw akceptacji, zrozumienia, tolerancji i szacunku dla osób z grup
szczególnego ryzyka, które maj¹
trudnoœci z przystosowaniem siê do
¿ycia w spo³eczeñstwie i pe³nienia
aktywnie ról spo³ecznych”. Dalej w
uzasadnieniu napisano: „Kompleksowe dzia³ania prowadzone przez
CIS „Od Nowa” zmierzaj¹ do zapewnienia jego uczestnikom pomocy w uzyskaniu bezpieczeñstwa socjalnego przy zastosowaniu oddzia³ywañ profilaktycznych, aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w rozwoju osobistym”.
- W po³owie listopada komisja
ministerstwa zebra³a siê i przyzna³a
nam nagrodê. Szczególnie podkreœlano niespotykane nigdzie indziej
partnerstwo lokalne. Od decyzji
wielu instytucji zale¿a³ nasz sukces.
Ta nagroda z kolei pozwala mi siêgn¹æ po kolejne 900 tys. z³, te pieni¹dze z kolei powêdruj¹ do gmin.
Od nas wiceminister otrzyma³ figurkê anio³a – to dla ministra pracy, tam
pracuj¹ nasze „anio³y”, które przekazuj¹ nam pieni¹dze na dzia³alnoœæ. O dzia³aniach ministerstwa
mamy dobre zdanie. Byliœmy równie¿ u wiceminister Czes³awy
Ostrowskiej. Przekazaliœmy jej prezentacjê naszego CIS-u i zaprosiliœmy do £obza w przysz³ym roku –
powiedzia³ Jaros³aw Namaczyñski.
CIS znalaz³ siê wœród dziewi¹tki
najlepszych instytucji w Polsce,
które za swoj¹ pracê otrzyma³y
wyró¿nienia i nagrodê w wysokoœci
9 tys. z³. Gratulujemy.
mm
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Benefis Bogumi³a Winiarskiego

Jestem miêtki – jak mówi Kaziu Malicki
(£OBEZ) Nie tak ³atwo jest
odejœæ, jak robi siê tak wiele – taki
wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ z kolejnego ¿egnania siê z dyrygentur¹ Bogumi³a Winiarskiego, kapelmistrza £obeskiej Orkiestry
Dêtej. Kolejnego, gdy¿ niedawno
pisaliœmy o jego ¿egnaniu siê z wêgorzyñskim Chórem Kantylena.
Teraz przyszed³ czas na po¿egnanie z orkiestr¹.
Benefis odby³ siê w minion¹
sobotê, 29 listopada br. Pan Bogumi³ Winiarski to – jak powiedzia³
jeden z goœci – cz³owiek instytucja.
Zasiad³ na honorowym miejscu,
poœrodku licznie zgromadzonych
goœci. I rozpocz¹³ siê benefis.
Prowadzi³ go Janusz Zarecki, jak
zwykle ze swad¹ i dowcipem. Najpierw przybli¿y³ nam sylwetkê pana
Bogus³awa Winiarskiego. Okaza³o
siê, ¿e przygodê z muzyk¹ rozpocz¹³
w wojsku i tam j¹ kontynuowa³, ju¿
jako dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego w Koszalinie. Prowadzi³
chór podchor¹¿ych „Frontowe Drogi”, o czym przypomnia³o czterech
kolegów, ju¿ emerytów, którzy przyjechali na benefis.
- Œpiewaliœmy w Ko³obrzegu –
przypomnia³ jeden z nich.
Prowadz¹cy dozowa³ opowieœci
o Mistrzu, co jakiœ czas zapraszaj¹c
i przedstawiaj¹c kolejnych ludzi,
którzy pracowali „pod batut¹” Bogus³awa Winiarskiego lub wspó³pracowali z nim. Z Dani nadesz³y
¿yczenia od Krzysztofa Malickiego. Z P³otów od tamtejszej orkiestry, ze Szczecina - ¿yczenia napisane wierszem - od Leszka Kurpiewskiego, tak¿e z zaprzyjaŸnionego z
£obzem niemieckiego Grimen.
Z Wêgorzyna przyjecha³ Chór
Kantylena i – nie wiadomo, czy nie
ostatni raz – zaœpiewa³ pod dyrekcj¹
Mistrza. Wzruszaj¹co zabrzmia³y
„Ojczyste kwiaty”. Podobnie mo¿e
byæ z po¿egnaniem orkiestry, bo dyr.
£obeskiego Domu Kultury Dariusz

Ledzion ju¿ przekaza³ Mistrzowi
batutê z proœb¹ o otwarcie przysz³orocznego XV Przegl¹du Orkiestr
Dêtych w £obzie.
Po seniorach – m³ode pokolenie;
piêcioro m³odych adeptów zagra³o
gamê C dur. - ¯eby zagraæ poprawnie tê gamê, trzeba uczyæ siê rok
czasu, a ¿eby orkiestra zagra³a marsza, musi æwiczyæ dwa lata. - powie
póŸniej p³k Franciszek Suwa³a, by³y
komendant œredniej wojskowej
szko³y muzycznej w Gdañsku,
chc¹c uœwiadomiæ ogrom pracy,
jak¹ trzeba wykonaæ z m³odzie¿¹,
by graæ muzykê. - Boguœ jest cz³owiekiem instytucj¹. Trzeba byæ
maniakiem kultury, by j¹ przez tyle
lat uprawiaæ. Spo³eczna wartoœæ takich osi¹gniêæ polega na tym, ¿e ci
którzy uczyli siê muzyki, bêd¹
chcieli uczyæ jej swoje dzieci. doda³.
Chyba wyraŸnie urzeczony tym
benefisem Wies³aw Lewoc, wicedy-

rektor Zamku w Szczecinie, wyrecytowa³ benefisantowi wiersz Baczyñskiego „Wybór”.
Nie mog³o zabrakn¹æ Kapeli
Podwórkowej „Smoki”, która
uraczy³a nas, prawie ¿e dixilandowymi w brzmieniu, piosenkami. A jak¿e, Mistrz przyzna³ –
wszyscy wychowaliœmy siê na
dixilandzie.
Spor¹ dawkê humoru zaserwowa³a nam para m³odych adeptów
sztuki kabaretowej, z teatru Amatea pani Joanny Pietrzyk. Naprawdê, mo¿na by³o siê uœmiaæ.
- Chcia³ byæ marynarzem. Jest
¿eglarzem wód œródl¹dowych,
wêdkarzem, szachist¹. - wylicza³
w przerywnikach zainteresowania benefisanta Janusz Zarecki.
- Muzyka jest jak matematyka.
Kszta³tuje pamiêæ, cierpliwoœæ,
uczy pracy w zespole. - mówi³, zamiast o sobie, o tworzywie swojej
pracy Bogumi³ Winiarski.

- Gdy mia³em 10 lat, zakrada³em
siê i s³ucha³em orkiestry, gdy prowadzi³ j¹ pan Bogus³aw. - wspomina³
kpt. Jaros³aw Micha³ko. Dzisiaj on
zast¹pi³ Mistrza i prowadzi tê reprezentacyjn¹ w Szczecinie.
¯yczenia z³o¿yli: w imieniu
Powiatu Marek Kubacki, Ryszard
Sola, Teresa £añ, w imieniu Gminy – El¿bieta Kobia³ka, Bogdan
Górecki i Monika Jarzêbska, dyr.
biblioteki Eugeniusz Szymoniak
(- Dziêki panu ludzie osi¹gaj¹ poczucie wartoœci i... radoœæ – powiedzia³), Teresa Zienkiewicz,
kapelmistrzowie zaprzyjaŸnionych orkiestr z Malechowa, Œwidwina, S³awna, Gryfina, pracownicy domu kultury, a po nich ju¿
wszyscy, ustawiaj¹c siê w d³ugiej
kolejce.
- Jestem miêtki – jak mówi Kaziu Malicki - powiedzia³ wzruszony
Bogumi³ Winiarski. - Dziêkujê,
dziêkujê, dziêkujê.
KAR
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Kazimierz Ziêba - œcie¿ki mojego ¿ycia
Okres miêdzywojenny
W uzupe³nieniu czêœci I chcê
powiedzieæ, ¿e moja mama pochodzi z rodziny Jacynów, która z terenów zaboru carskiego, podobnie jak
innych 50 tys. rodzin polskich, zosta³a zes³ana w g³¹b Syberii. Byli to
mieszczanie i drobna szlachta, którzy w czasie powstania listopadowego dawali liczne dowody swego
patriotyzmu.
Wracam do tematu. Otó¿ po
roku 1930 znalaz³em siê wraz z rodzin¹ w £ucku. Rodzice wynajêli
mieszkanie na przedmieœciu £ucka
zwanym „Krasne”, przy ul. Mechanicznej 7. W³aœcicielem by³ ¯yd o
nazwisku Gerelent. Pamiêtam
okres, gdy znalaz³em siê w przedszkolu. Na zdjêciu siedzê w drugiej
³awce z brzegu po lewej, z kokard¹
przy wózeczku z lalk¹, w tylnej
³awce za mn¹ równie¿ z kokard¹ jest
moja siostra Czesia. W przedszkolu
uczono nas piosenek o ¿abce, rybce
i inne oraz wierszyki, które do dziœ
pamiêtam. Zwracano szczególnie
uwagê na wychowanie patriotyczne.
Chorowa³em, le¿a³em w szpitalu we
Lwowie. Po wyzdrowieniu przyjecha³a rodzina i poszliœmy ogl¹daæ
Panoramê Rac³awick¹. By³a w naturalnym terenie. Widzowie stali na
naturalnej górce, a w dole na ³¹ce
by³y przedstawione walki pod Rac³awicami. Pamiêtam, ¿e spad³a mi
pi³ka i potoczy³a siê w dó³ doœæ daleko. Obs³uga Panoramy przynios³a
mi pi³kê na górê. Tê Panoramê ogl¹da³em równie¿ we Wroc³awiu. Równie¿ by³a ³adnie urz¹dzona, ale w
pomieszczeniu, jak rotunda. Nie tak
bardzo odtwarza³a walki w naturze.
Maj¹c 6 lat poszed³em do I klasy
Szko³y Powszechnej Nr 4 na „Krasnym”. Niektórzy mówili, ¿e jest to
szko³a ukraiñska, poniewa¿ uczy³o
siê w niej czêœæ dzieci ukraiñskich.
Rano lekcje rozpoczynano modlitw¹. Wszyscy wstawali, pacierz
mówili Polacy, po skoñczonej pol-

skiej modlitwie Polacy stali, a pacierz mówi³y dzieci ukraiñskie po
swojemu. Na lekcje religii do dzieci
polskich przychodzi³ ksi¹dz, a do
dzieci ukraiñskich w innym pomieszczeniu pop. Bawiliœmy siê razem, wszyscy Polacy, Ukraiñcy
oraz dzieci innej narodowoœci. Nie
s³ysza³em, aby by³y jakieœ antagonizmy, wyzwiska czy bójki.
Rodzice zapisali mnie do
„Wilczków”. Kupili mundurek harcerski, czapkê, przy mundurku nosi³em g³owê „Wilczka”. By³em bardzo dumny. Uczêszcza³em do szko³y na zbiórki, gdzie bawiliœmy siê
oraz s³uchaliœmy opowiadañ przyby³ych weteranów walk o niepodleg³¹ Polskê. Uczono nas piosenek.
By³o bardzo fajnie. Nastêpnie trafi³em do zuchów. Mia³em chustê i
czapkê. By³o jeszcze ciekawiej i
atrakcyjniej jak u „Wilczków”. W
okresie wakacji pojechaliœmy do
wsi Bo¿kiewicze (wieœ po³o¿ona
miêdzy £uckiem i Kostopolem),
gdzie wiêkszoœæ mieszkañców stanowili Ukraiñcy. Komendantem
posterunku w Bo¿kiewiczach by³
mój chrzestny Wojciech ¯uchowski. Z ¿on¹ mieszkali w drugiej czêœci domu posterunku policji. Po
wojnie zamieszkali w Mielcu. Odwiedzi³em ich z ¿on¹ i dzieæmi.
Chrzestny opowiada³ mi, ¿e po agresji sowieckiej musia³ siê ukrywaæ.
Ukraiñcy widz¹c, ¿e bêdzie mia³
trudnoœci w dalszym ukrywaniu siê,
zorganizowali wywiezienie swego
komendanta. Za³adowali furê s³om¹
i tam umieœcili ¯uchowskiego.
Mimo licznych kontroli dowieŸli
chrzestnego do najbli¿szego miasta
i przekazali w œrodowisko polskie.
Dziêki temu chrzestny prze¿y³ wojnê. Œwiadczy to o tym, ¿e nie wszyscy Ukraiñcy byli nacjonalistami.
Moi chrzestni ju¿ dawno nie ¿yj¹.
Przedstawiam zdjêcie posterunku
policji w Bo¿kiewiczach z nasz¹ rodzin¹. Na drugim chrzestny siedzi z
nami pod krzy¿em przydro¿nym.
Ojciec pracowa³, jeŸdzi³ s³u¿bowo do innych miast. Zawsze przy-

wozi³ mi pocztówki i zdjêcia. Mia³em ich wiele. Pozosta³o parê, miêdzy innymi Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Kopiec Koœciuszki
czy trumna J. Pi³sudskiego na Wawelu. Mama by³a w domu, dba³a o
porz¹dek, gotowa³a potrawy i du¿o
czasu spêdza³a w przydomowym
ogródku pe³nym kwiatów. Lubi³a
kwiaty. To mi siê te¿ chyba udzieli³o. Bardzo czêsto przychodzili do
nas goœcie lub my uczestniczyliœmy
w goœcinie. Byli to koledzy z rodzin¹, przyjaciele s¹siadów lub z
pracy ojca. Wielu z tych rodzin, tj.
matki z dzieæmi, podobnie jak my,
byli z nami na Syberii. Pamiêtam ich
z nazwiska: Marcinkowskich, Olszewskich, Stankiewiczów.
By³em równie¿ z rodzin¹ w czasie wakacji u stryja Franka w Skrzyszowie. Ju¿ w Rapczycach, na stacji
kolejowej, zauwa¿y³em twarze znajomych, którzy w kobia³kach wielkoœci po³owy kubka, zrobionych z
kory brzozowej, sprzedawali przez
okna wagonu poziomki zbierane w
lesie razem z kobia³k¹. Podczas
pobyty w Skrzyszowie stwierdziliœmy, ¿e nic siê nie zmieni³o. Cha³upki jak przedtem, drogi gliniane. Po
deszczu glina grubo przykleja³a siê
do podeszwy. Potem z jednego buta
odpad³a i by³eœ kulawy. Pr¹du wioska nie mia³a ani te¿ szko³y, koœcio-

³a czy cmentarza. Wszystko by³o w
Ostrowie k. Dêbicy. Stryjek w swym
domku mia³ sklep spo¿ywczy.
Mieszkañcy nie mieli pieniêdzy,
przynosili wiêc jajka. Stryjek
wa¿y³, przelicza³ na pieni¹dze i za t¹
wartoœæ dawa³ inny towar np. cukier,
m¹kê itp. By³a tam w lesie, zwanym
Pustkowie, zagrodzona siatk¹, fabryka amunicji.
Bêd¹c w II klasie przyst¹pi³em
do I Komunii Œw. Na zdjêciu stojê tu
na moœcie Krasickiego w £ucku razem z moim koleg¹ Gruzinem Bogdanem Zupinas-Zupinadze. Bêd¹c
na przedmieœciu £ucka razem
siostr¹ prawie codziennie chodziliœmy do pobliskiej wioski na œwie¿e
mleko (ciep³e z piank¹). Chodzi³em
z rodzicami na ³¹ki, zrywaliœmy
kaczeñce, a siostra robi³a wianki. Na
stawach obok nich by³o pe³no tataraków. Przynosiliœmy je do domu,
zapach jeszcze do dziœ czujê. JeŸdziliœmy rowerami z ojcem k¹paæ
siê w rzece Styr. Widzia³em jak
ch³opi przepasani pasami, id¹c
brzegiem, ci¹gnêli linami barkê z
towarami. Barkê ci¹gnêli pod pr¹d
wody.
W £ucku by³o bardzo du¿o wojska. Jak by³a defilada na Œwiêto
Niepodleg³oœci 11 listopada, to
przez kilka godzin ci¹gnê³y kolumny piechoty, kawalerii, u³anów, artylerii i wozów opancerzonych. Artyleria by³a konna. Dzia³o ci¹gnê³y
konie, a obs³uga sz³a pieszo za armat¹. By³y pokazy samolotowe na
lotnisku. Odwiedzaliœmy cmentarz
poleg³ych ¿o³nierzy w walkach z
ruskimi. Cmentarz w £ucku by³
ogromny. Jednakowe krzy¿e i tabliczki. Byli to przewa¿nie m³odzi
ch³opcy.
Na wakacje jeŸdziliœmy do Dubna odwiedziæ ciociê Antosiê. Mia³a
dwie córki, starsz¹ Jankê (instruktor
harcerski) i Krystynê w moim wieku. Na nastêpne wakacje rodzice
wys³ali nas na kolonie do Klewania.
Miasteczko niedu¿e ale stare.
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(cz. II)
Mieszkaliœmy w szkole, która by³a
czêœci¹ zamku. By³ ³adny koœció³.
Zwiedzaliœmy wiêzienie. WiêŸniowie pracowali w wiêziennych
warsztatach stolarskim i rymarskim.
Robili uprz¹¿ dla koni, sanda³y, paski, portfele itp.
W roku 1939 ukoñczy³em klasê
III i po wakacjach mia³em iœæ do kl.
IV. Wakacje by³y skromne. Kr¹¿y³y
pog³oski, ¿e bêdzie wojna. W lipcu
przeniesiono mnie z zuchów do 18
dru¿yny harcerskiej, która dzia³a³a
przy szkole nr 8 w centrum miasta.
Odbywa³em doœæ du¿e odleg³oœci
na zbiórki. Tu organizowano podchody, zabawy i œpiewy. W rodzinie
jednak panowa³a psychoza wojenna. W radiu ci¹gle mówiono o stanie
przygotowañ; zbierania darów na
zakup karabinów maszynowych, ich
przekazywanie uroczyste dla wojska.
Pierwszego wrzeœnia, kiedy
przygotowywa³em siê, by iœæ do
szko³y, s³ysza³em komunikat w radiu o wojnie. Co jakiœ czas nadawano: „Uwaga, uwaga nadchodzi”.
Ojca ma³o widzia³em, ci¹gle by³
zajêty. Kopaliœmy schron w sadzie u
pañstwa £ukomskich, którzy mieszkali naprzeciw nas. Tam siê chroniliœmy w czasie nalotów. W pierwszych dniach wojny Niemcy zbombardowali lotnisko, koszary wojskowe i inne wa¿ne obiekty. Mówili, ¿e pomaga³y im w rozpoznaniu
kolonie niemieckie, jakie by³y w
pobli¿u miasta. Ojciec w obawie
przed represjami nacjonalistów
kaza³ nam zmieniæ miejsce zamieszkania. Za³atwi³, ¿e pojechaliœmy do
Ko³ek transportem rzecznym. W
kilka dni po rozpoczêciu wojny pop³ynêliœmy statkiem do miasteczka
Ko³ki. Tam zamieszkaliœmy u restauratora. Domek by³ piêtrowy, na
dole by³a restauracja, na górze
mieszka³ w³aœciciel, a drug¹ czêœæ
zajmowaliœmy my. Sto³owaliœmy
siê w restauracji. Skoñczy³y siê nam
pieni¹dze. Nie byliœmy zamo¿ni.
Nie mieliœmy odzie¿y, zabraliœmy
tylko walizkê z bielizn¹. Mama postanowi³a wróciæ do £ucka. 16
wrzeœnia 1939 r., t¹ sam¹ drog¹
rzeczn¹, p³ynêliœmy do domu. Nazajutrz p³yn¹c rzek¹ blisko miejscowoœci (nie pamiêtam jakich) us³yszeliœmy strzelaninê z karabinów.
Potem zobaczyliœmy na ³¹ce w pobli¿u rzeki uciekaj¹cych dwóch ¿o³nierzy. Statek nasz zatrzyma³ siê i
zabra³ uciekinierów na pok³ad. ¯o³nierze opowiadali, ¿e wycofywali
siê przed naporem niemieckim i
poci¹giem wracali na tereny
wschodnie Polski. Doje¿d¿aj¹c do
jakiejœ miejscowoœci Ukraiñcy i
¯ydzi z czerwonymi opaskami oraz
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Drogi ze zgrzytem w tle
¿o³nierze radzieccy okr¹¿yli poci¹g
¿¹daj¹c poddania siê. Polacy otworzyli ogieñ; uciekli komu siê uda³o.
To ju¿ by³a agresja radziecka na
Polskê. Daliœmy tym ¿o³nierzom
ubrania cywilne i zostali wpisani w
poczet pasa¿erów. Nied³ugo potem
podjecha³o NKWD, zatrzymali statek sprawdzaj¹c, czy nie zabraliœmy
¿o³nierzy polskich. Nic nie wykryli.
Zarz¹dzili opuszczenie polskiej
bandery i wci¹gniêcie flagi czerwonej. Nie by³o p³ótna czerwonego,
wiêc jedna pani wysypa³a pierze z
poduszki, a pow³okê zbli¿on¹ kolorem do czerwonej wci¹gniêto na
maszt. Dop³ynêliœmy do £ucka.
Okaza³o siê, ¿e nasze wszystkie rzeczy ojciec trzema furmankami wys³a³ do Ko³ek. Do Ko³ek furmanki
nie dojecha³y. W czasie natarcia
sowieckiego zosta³y rozgrabione.
Od tego czasu ojca wiêcej nie widzieliœmy. O tym, ¿e ojciec rzeczy
nasze wys³a³ furmankami dowiedzieliœmy siê od s¹siadki. Nie mieliœmy poza ³ó¿kami na czym spaæ,
ani w co siê ubraæ. Dotar³a do nas
wiadomoœæ, ¿e nasze rzeczy zosta³y
rozgrabione w Kiwerce ko³o £ucka.
Podano te¿ nazwisko - Or³owski,
który nagrabi³ najwiêcej. Mama
pojecha³a do Kiwerc do pana Or³owskiego. Pokaza³ jej stodo³ê, w
której obok innych znalaz³a nasze
rzeczy, poœciel i czêœæ ubrañ. Przywioz³a w wêze³ku. Pan Or³owski
ostrzeg³ mamê, ¿eby wiêcej nie
przyje¿d¿a³a, bo spuœci psy i st¹d nie
wyjdzie.
PóŸniej w naszym mieszkaniu
zamieszka³ radziecki oficer z ¿on¹ i
dzieckiem. Mamê, siostrê i mnie
przeniesiono do kuchni. Mieliœmy
jedno ³ó¿ko, gdy¿ na inne nie mieliœmy poœcieli. Spaliœmy w nim we
troje. Nie mieliœmy co jeœæ, pieniêdzy, ani ubrañ i poœcieli. Mama chodzi³a do pobliskiej wsi kopaæ ziemniaki, otrzymywa³a jedno wiadro
ziemniaków za dzieñ pracy. Ziemniaki mieliœmy wysypane pod ³ó¿kiem.
Tak dotrwaliœmy do 13 kwietnia
1940 r., kiedy to rankiem us³yszeliœmy walenie kolbami w drzwi. By³o
to NKWD. Powiedzieli, ¿e jedziemy do mê¿a. Dziwili siê, ¿e nic nie
mamy. Kazali braæ wszystko, krzese³ko dziecinne, stolnicê do ciasta,
lampê itp. Lampê z naft¹ inny enkawudzista rzuci³ i rozbi³ o s³up na
stacji kolejowej w £ucku. Za³adowali nas i kilkadziesi¹t osób do jednego wagonu. By³y prycze na górze,
wiêc ludzie spali i siedzieli. Okna
by³y zakratowane, a drzwi zamkniête na k³ódkê. Powieziono nas w nieznane. Cdn.
Kazimierz Ziêba

(POWIAT). 20 listopada w starostwie powiatowym w £obzie mia³a miejsce sesja nadzwyczajna, podczas której radni podjêli uchwa³ê w
sprawie przedsiêwziêcia pod nazw¹
„Remont nawierzchni bitumicznej i
remont nawierzchni chodników na
drodze powiatowej (...) Meszne –
£obez, na odcinku ul. Spokojnej w
£obzie wraz z remontem zjazdów i
parkingów realizowane w ramach
Narodowego programu Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Tym samym radni postanowili
zabezpieczyæ na ten cel œrodki finansowe w przysz³orocznym bud¿ecie w wysokoœci co najmniej 50
proc. kosztów wykonania zadania.
Po podjêciu uchwa³y starostwo bêdzie mia³o mo¿liwoœæ z³o¿enia
wniosku o dofinansowanie do Narodowego Programu Dróg Lokalnych
2008-2011.
W tym samym dniu podjêto równie¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ remontu
drogi na odcinku Mo³dawin - Maliniec, która planowana jest do realizacji równie¿ z programu Narodowego
programu Dróg Lokalnych 20082011. Podobnie jak w przypadku ul.
Spokojnej, tak i tutaj powiat zabezpieczy³ w uchwale bud¿etowej na rok
przysz³y œrodki na wykonania minimum 50 proc. zadania.
Wydawa³oby siê, ¿e zadanie dotycz¹ce ulicy Spokojnej jest niejako
odpowiedzi¹ na apel radnych miejskich, którzy podczas paŸdziernikowej sesji apelowali o jej remont.
Wówczas to radna Krystyna Bogucka powiedzia³a:
– Bezwzglêdnie nale¿y wyegzekwowaæ od Zarz¹du Dróg Powiatowych remont nawierzchni drogi,
chodników oraz wykonania parkingu przy ul. Spokojnej. Trzeba nieustannie domagaæ siê tego od Powiatu. Rozwa¿yæ nale¿y tak¿e mo¿-

liwoœæ zawarcia porozumienia na
wspólne wykonanie zadania – powiedzia³a.
Wówczas te¿ Marian Kozioryñski zauwa¿y³, ¿e wniosek ten ca³y
czas przekazywany jest do Zarz¹du
Dróg Powaiatowych.
- Jest to droga powiatowa. Nie
mo¿emy ci¹gle podejmowaæ siê
prac za inne zarz¹dy, bo nie zd¹¿ymy wykonaæ w³asnych zadañ na drogach gminnych – mówi³.
Wówczas te¿ radna Krystyna
Bogucka zwróci³a siê do przewodnicz¹cego rady powiatu Marka Kubackiego, goszcz¹cego na obradach
rady miejskiej, aby powiat w swoim
bud¿ecie na rok 2009 zabezpieczy³
œrodki na remont nawierzchni i
chodników przy ul. Spokojnej i
Okopowej. Zadania te mo¿naby wykonaæ w porozumieniu z gmin¹.
Przewodnicz¹cy rady powiatu
zauwa¿y³, ¿e powiat otwarty jest na
wszelkiego rodzaju propozycje i
zaprosi³ przedstawicieli gminy do
rozmów w tych tematach.
Póki co rozmów nie ma. Odby³a
siê kolejna sesja rady powiatu, na
której nie by³o nikogo z urzêdu
miejskiego i rady miasta. Wspó³praca jak na razie odbywa siê przy
pomocy wysy³ania pism z jednej instytucji do drugiej i sygnalizowania
o zapotrzebowaniach w bie¿¹cych
remontach dróg i chodników.
Gdyby jednak czasami w obradach rady powiatu uczestniczyli
przedstawiciele miasta, dowiedzieliby, ¿e ulica Spokojna ju¿ w ubieg³ym
roku by³a w planach remontów dróg,
w zwi¹zku jednak z innymi wydatkami jej realizacja zosta³a przesuniêta. Obecnie pojawi³y siê mo¿liwoœci finansowania zadania ze
œrodków zewnêtrznych, wiêc w³aœnie tê ulicê jako pierwsz¹ w³¹czono do zadania na rok przysz³y. mm
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Akwaria okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê

Afrykañskie ksiê¿niczki w ³obeskim
gimnazjum
Pomys³ na akwaria zrodzi³ siê w pochodz¹ z jeziora Tanganika. Wynaszej szkole ju¿ doœæ dawno, ale magaj¹ odpowiednio wysokiej temoczywiœcie zawsze by³y wiêksze i peratury 25 - 28 C, wielu kryjówek
wa¿niejsze potrzeby. W sali biolo- korzennych i skalnych, odpowiedgicznej sta³o wiêc przez lata jedno niego zaciemnienia, karmienia itd.
marne, niedoinwestowane akwaPrzez kilka tygodni woda w
rium, które tylko z nazwy przypomi- zbiorniku by³a odpowiednio uzdatna³o zbiornik akwarystyczny.
niana i filtrowana, a póŸniej zasieA¿ wreszcie nadarzy³a siê oka- dlona specjalnymi bakteriami. W
zja: napisaliœmy projekt unijny pod tym czasie zak³adaliœmy drugi zbiornazw¹ „Nie mo¿emy godziæ siê na nik: uzdatnialiœmy w nim wodê,
pe³zanie, gdy czujemy, ¿e mo¿emy przygotowywaliœmy pod³o¿e do powzbiæ siê wysoko” i otrzymaliœmy sadzenia roœlin akwariowych. No i
œrodki finansowe na realizacjê za- oczywiœcie staraliœmy siê jak najwiêplanowanych zadañ.
cej dowiedzieæ na temat ¿ycia ryb
Ju¿ pod koniec wrzeœnia do sali akwariowych, wodnych hodowli,
biologicznej wniesiono dwa potê¿- roœlin sadzonych w zbiornikach.
ne 250-litrowe zbiorniki wraz z eleWreszcie przyjecha³y pierwsze
ganckimi szafkami jako podstawy.
rybki. By³ ju¿ paŸdziernik. Skalisty
Zaczê³a siê
nasza akwarystyczna przygoda. Skrêcaliœmy,
ustawialiœmy,
malowaliœmy
pergole, które
maj¹ zacieniæ
zbiorniki z rybami.
Oczywiœcie
musieliœmy korzystaæ z pomocy
naszego
uczynnego Pana
Irka Bia³oskórskiego, szkolneUlubieñcem dziewczyn z I a jest
go konserwatora. Prawid³owe
rybka, któr¹ nazwa³y Nemo Pink
pod³¹czenie do
pr¹du, wypoziomowanie zbiorni- zbiornik o¿ywi³ siê œlicznymi okaków czy zainstalowanie czasowych zami ksiê¿niczek z Burundii (bia³awy³¹czników oœwietlenia to ju¿ by³a wo-ró¿owe, niezwykle kszta³tne),
wy¿sza szko³a jazdy i trzeba by³o leleupii (¿ó³te i zwinne) oraz naskalzdaæ siê na fachowca.
nikami (bia³o-czarne ¿yj¹ce bli¿ej
Najpierw za³o¿yliœmy zbiornik dna). Pierwsze akwarium zaczê³o
z afrykañskimi pyszczkami, które ¿yæ w³asnym ¿yciem. Na korzeniach

leni¹ siê afrykañskie œlimaki.
W tak zwanym miêdzyczasie w
drugim zbiorniku posadziliœmy
przepiêkne i ró¿norodne roœliny
akwariowe. Ich ³aciñskie nazwy
jeszcze d³ugo bêd¹ nam sprawia³y
problem, ale dzielnie ³amiemy sobie
jêzyki wymawiaj¹c:
- alternanthera colorata
- anubias nana
- echinodorus osiris
- cryptocoryna wendtii Weinberg
- Hydrocotyle leucocehala
- ludwigia Natan itd., itd.
Zielone i ró¿nokszta³tne liœcie
roœlin oplot³y wspania³e korzenie i
otuli³y barwne kamienie. By³o coraz
piêkniej.
Nie mogliœmy siê ju¿ doczekaæ,
kiedy pojawi¹ siê tam kolorowe rybki, które z pewnoœci¹ bêd¹ zachwycone swoim nowym domem.
Na pocz¹tku listopada w „zielonym” akwarium zamieszka³o ponad 80 ró¿nokolorowych brzanek.
Staliœmy i nie mogliœmy oderwaæ
oczu.
Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu wielu uczniów gimnazjum, ale nie tylko. Ogromn¹ fachow¹ pomoc otrzymaliœmy i nadal otrzymujemy od
pañstwa Ewy i Andrzeja Marsza³ków – doœwiadczonych akwarystów
(za co im serdecznie dziêkujemy i
prosimy o jeszcze). Pani Ewa nie
patrz¹c na porê dnia i porzucaj¹c
swoje zajêcia przybieg³a do szko³y
na ka¿de wezwanie, uczestniczy³a
przy ka¿dej wa¿niejszej czynnoœci,
uczy³a nas sadziæ roœliny, zak³adaæ
czujniki, karmniki. Pan Andrzej ratowa³ nas z niejednej opresji (bo i
takie by³y), pociesza³, ¿artowa³,

uczy³ jak za³o¿yæ filtry. Bez pomocy
Pañstwa Marsza³ków na pewno by³oby nam o wiele trudniej. Jesteœmy
im bardzo wdziêczni.
Teraz mamy ju¿ 5 zbiorników:
afrykañskie pyszczki, brzanki, bojownik, skalary wraz z kirysami i
zbiornik do hodowli pantofelka i
innych organizmów niewidocznych
go³ym okiem. Zamierzamy dok³adnie poznaæ ¿ycie w kropli wody widoczne tylko pod „okiem” mikroskopu. Mamy jeszcze du¿o pracy,
ale trzeba przyznaæ, ¿e nikt nikogo
nie pogania. Chêtnie zabieramy siê
do zadañ, których nigdy wczeœniej
nie robiliœmy, w dodatku za pomoc¹
sprzêtu z „najwy¿szej pó³ki”. Mamy
nadziejê, ¿e dobrze wykorzystujemy unijne œrodki. Bawimy siê, pracujemy i uczymy jednoczeœnie. Sala
biologiczna (nr 105 - parter) sta³a siê
celem wycieczek.
Wœród m³odych akwarystów jest
kilku szczególnie zapalonych. Michalina Kulczewska, Przemek Œliwka, Remek Bogdanowicz, Tomek
Pers to filary szkolnego Ko³a.
Oprócz nich jest jeszcze oko³o dwudziestu gimnazjalistów, z którymi
praca jest wielk¹ przyjemnoœci¹.
Nasza wodna przygoda nadal
trwa: akwaria bogac¹ siê i piêkniej¹,
k¹cik akwarystyczny zielenieje i
rozrasta siê. Zaczynamy siê martwiæ, ¿e zabraknie nam miejsca.
Zreszt¹ zajrzyjcie do nas sami.
Afrykañskie rybki czekaj¹ na odwiedzaj¹cych. Co prawda nie mo¿na ich pog³askaæ, ale przyp³ywaj¹ do
ka¿dego goœcia, który stanie obok
akwarium.
Wanda Dawlud i cz³onkowie
Ko³a Akwarystycznego
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
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Bia³y standard
na drogach
(POWIAT). Przez trzy dni mieliœmy prawdziw¹ zimê. Przysz³a nagle, zasypuj¹c wszystkie drogi. Miniony tydzieñ by³ wiêc okazj¹ do podsumowania dzia³añ Powiatowego
Zarz¹du Dróg. Z tego te¿ powodu
dyrektor ZDP Wies³aw Bernacki
uczestniczy³ w obradach rad gmin
naszego powiatu.
Podczas sesji zarówno radni, jak i
so³tysi, zwracali uwagê, ¿e nie wszystkie drogi by³y odœnie¿one, sporo pomimo odœnie¿ania nadal by³o zasypanych
œniegiem, a wykonawcy posypywali
drogi tylko w newralgicznych punktach.
Wykonawcy s¹ zobligowani do
utrzymywania drogi w takim standardzie jak maj¹ w umowie, zaznaczam, ¿e
na terenie naszego powiatu nie ma ani
jednej drogi, która ma byæ utrzymywania w standardzie czarnej nawierzchni,
czyli wszystkie zajeŸdziny i œnieg, to
jest normalny standard. Wykonawcy
maj¹ sypaæ tylko miejsca niebezpieczne a nie ca³e drogi. Utrzymanie, to sprawa pieniêdzy - im czêœciej utrzymujemy, tym wiêcej to kosztuje. W ci¹gu
trzech dni wydaliœmy na utrzymanie
dróg 72 tys. z³. Na samo sypanie.
Wszystkie drogi s¹ przejezdne, nie s¹
têpe w sensie tarcia, ale s¹ przejezdne.
Gdy by³y sygna³y, ¿e coœ siê dzieje, to
natychmiast reagowaliœmy. Najwiêksze problemy by³y tradycyjnie z drogami skarbu pañstwa i nie wiadomo kto
mia³by siê nimi zaj¹æ, ale podjêliœmy
decyzjê wspólnie z panem wicestarost¹
Ryszardem Brodziñskim, ¿e my siê
nimi zajmiemy do czasu rozstrzygniêcia tych spraw. Mamy nadziejê, ¿e
gminy w koñcu te tereny przejm¹. Je-

steœmy zabezpieczeni, sól zakupiliœmy
w maju, bo teraz nie mo¿na ju¿ jej dostaæ. Mieszanki mamy narobionej na
zapas, modlimy siê, by œnieg przesta³
padaæ – powiedzia³ dyrektor podczas
sesji rady powiatu. Podobnie te¿ t³umaczy³ sytuacjê podczas sesji rad miast w
£obzie i Wêgorzynie.
A¿ trudno uwierzyæ, ze powiat
³obeski na piachu stoi. Nie trzeba przecie¿ piachu woziæ kilkuset kilometrów
jak to jest w niektórych powiatach, a
mimo to drogi posypywane s¹ sukcesywnie na ca³ych d³ugoœciach. Z piaskiem jest akurat tak, ¿e to nie materia³
jest najdro¿szy a jego transport, piach
jest na miejscu, koszty zakupu niewielkie, a na wsiach w skrzynkach czêsto go
brakuje. Podczas trzydniowej zimy zabrak³o te¿ piachu na chodnikach. Te
by³y odœnie¿one, ale i niebezpiecznie
œliskie.
ZajeŸdziny w niektórych miejscach
by³y tak spore, ¿e trudno by³o w ogóle
przejechaæ, tym niebezpieczniejsze, ¿e
czasami ich kumulacja znajdowa³a siê
przy ³¹czeniu siê z drog¹ g³ówn¹. To z
kolei stwarza³o niebezpieczeñstwo dla
ruchu. Przy tym, jak zauwa¿ono podczas sesji w £obzie, czasami samochody odœnie¿aj¹ce drogi potrafi³y przejechaæ spory kawa³ek po takich zajeŸdzinach z podniesion¹ ³y¿k¹ nad drog¹ –
pytanie tylko po co?
Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e samochody wyje¿d¿a³y na drogi noc¹ dbaj¹c
o ich przejezdnoœæ w obowi¹zuj¹cym
standardzie. Z informacji przekazanych przez kierowców wynika, ¿e najtrudniejsze warunki jazdy mieli kierowcy w Resku i na trasie Stargard
Szczeciñski - £obez.
mm

Wyrok
Sygn. akt II K 476/08 Ds. 1139/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 29.10.2008 r. sprawy

Piotra Chmielewskiego

s. W³adys³awa i Zdzis³awy z d. Gibalskiej, ur. 05 grudnia 1973 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 wrzesnia 2008 r. oko³o godz. 19.35 na drodze
publicznej Zwierzynek – Mieszewo, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Piotra Chmielewskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza
mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 trzech
lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49
poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto dwadzieœcia) z³otych.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w Dobrej, przy ul. Armii Krajowej 19

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
Udzia³ do 502/1000 czêœci w dzia³ce zabudowanej - (budynkiem dawnej Mleczarni oraz gara¿em) oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/14obrêb Dobra, objêty przetargiem lokal u¿ytkowy sk³ada siê z oœmiu pomieszczeñ na parterze o pow. u¿ytkowej 144,53 m2, poddasza u¿ytkowego o pow. 28,60 m2 oraz budynku gospodarczego-gara¿u o pow. u¿ytkowej 58,80 m2. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW
19636, przeznaczenie dzia³ki w SUiKZP gminy Dobra – proponowana
zmiana przeznaczenia na us³ugowo - mieszkaniowe. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest na obszarze podlegaj¹cym ochronie prawnej tj. na terenie Starego
Miasta w Dobrej, które wpisane jest do rejestru zabytków pod nr 81.
Udzia³ w w/w nieruchomoœci nie jest obci¹¿ony ¿adnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê,o wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 23 grudnia
2008 roku.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 30 grudnia 2008 r., rozpoczêcie o godzinie 1100
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium
nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne
i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, mo¿liwoœæ obejrzenia lokalu po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

Op³ata targowa 30 proc. w górê
(WÊGORZYNO). Radni jednog³oœnie uchwalili nowe stawki op³aty
targowej, bez wprowadzania zmian w
projekcie uchwa³y. Stawki op³aty targowej na rok przysz³y podwy¿szono o
oko³o 30 proc. w stosunku do stawek
obowi¹zuj¹cych w roku bie¿¹cym.
Nowe op³aty bêd¹ obowi¹zywaæ od
nowego roku. Od stycznia dzienne
stawki op³aty targowej pobieranej od
osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku za sprzeda¿ wy³¹cznie warzy, owoców, jaj w
wysokoœci stanowi¹cej iloczyn powierzchni zajêtego pod sprzeda¿ placu
oraz stawki za 1 m. kw. wynosiæ bêdzie
3 z³, za sprzeda¿ na targowisku wy³¹cznie artyku³ów innych spo¿ywczych

stawka wyniesie 3,50 z³, za sprzeda¿ na
targowisku innych towarów, artyku³ów
niespo¿ywczych wyniesie 4 z³. Równoczeœnie nale¿na stawka dzienna op³aty
targowej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5 z³.
Przy czym za targowisko w Wêgorzynie uwa¿a siê wszelkie miejsca, w
których prowadzony jest handel z zastrze¿eniem, ¿e op³acie targowej nie
podlega sprzeda¿ dokonywana w budynkach lub czêœciach budynków, z wyj¹tkiem targowisk pod dachem oraz hal
u¿ywanych do targów aukcji i wystaw.
Z op³aty targowej zwolniona jest
sprzeda¿ produktów rolnych wytworzonych we w³asnym gospodarstwie
rolnym przez osoby bêd¹ce podatnikami podatku rolnego z tytu³u posiadania
gospodarstwa rolnego na terenie gminy
Wêgorzyno.
mm

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

£obez
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607 281
442.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.
Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
37 mkw., wieœ Maliniec. Cena 35
tys. z³. Tel. 609 892 082.
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.

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

Gryfice

Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI

Region
Instalacje elektryczne, systemy
wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41 72.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

MOTORYZACJA

PRACA

Region

£obez

SPRZEDAM- samochód osobowy
Volkswagen GOLF III. Rok prod.
1994, Benz/gaz (instalacja 2004r.)
cena 6.500 z³ (do uzgodnienia), tel502490276.

Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.
Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

Œwidwin

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

£obez

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

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

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

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

Dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z
gotowym pozwoleniem na budowê
domu drewnianego i 2 ha przyleg³ej
ziemi w okolicach Reska sprzedam.
Tel. 091 395 21 88, 692 405 612.

Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.

Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.

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.

Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów wodno-kanalizacyjnych
oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel.
091 384 08 39.

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 Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

NIERUCHOMOŒCI

Gryfice

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w £obzie
ul. Czcibora 2. Tel. 600 295 316, 666
839 356.

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 opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

(wp³ata na konto)

Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Drawsko Pom.

Kierowca kategorii C + E poszukuje
pracy na terenie Z³ocieñca i okolic.
Tel. 608 771 547.

NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665
555 195, 667 143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹
pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem
(4 km od Po³czyna) o pow. 2,350 ha
z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Drawsko Pom.

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

Gryfice
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie. Tel.
512 584 156.
Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

INNE

Gryfice
Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

tygodnik ³obeski 2.12.2008 r.

US£UGI

£obez
Korepetycje – jêzyk niemiecki dla
dzieci i doros³ych. Tel. 511 350 205.
ELEDACH Zak³ad Ogólnobudowlany poleca: w sezonie zimowym
kompleksowe wykoñczenia mieszkañ oraz domów, wewn¹trz od A do
Z. Tanio! Zapraszamy. Tel. 501 044
302 lub 505 721 688.

Gryfice
„AGA” us³ugi w zakresie sprz¹tania:
mieszkania prywatne, biura, pranie
dywanów, wyk³adzin, kanap, tapicerki. Tel. 511 274 670.
MLM
–
kosmetyki,
œrodki czystoœci.
Tel. 601 088 446.

INNE

Region
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
697 610 223.
Sprzedam drewno na palety w okazyjnej cenie. 500 849 823
Sprzedam ci¹gnik URSUS C360,
bronê talerzow¹, przyczepy 4,5
tony, deszczowniê szpulow¹ z konsol¹, rury aluminiowe 110, wê¿yki
do nawadniania kropelkowego. Tel.
0695 183 033.
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.
Sprzedam tanio pianino tel: 601 58
74 38.
Sprzedam ¿yto paszowe 30 ton, tel.
0601 587 438.
Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez

Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³. Tel. 091 397
49 47 – wieczorem.
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne. Tel. 091
397 46 66.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

OG£OSZENIA DROBNE
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Stra¿ Po¿arna radzi...

Czad – cichy zabójca
Jest to tlenek wêgla (co) potocznie nazywany czadem. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e ten gaz jest bezbarwny
i bezwonny, przez co jest jeszcze
bardziej niebezpieczny. Wdychanie
nawet niewielkiej iloœci czadu mo¿e
spowodowaæ zatrucie, silny ból g³owy, wymioty, zapadniêcie w œpi¹czkê, a w skrajnym przypadku zgon.
G³ównym powodem przedostawania siê go do budynku, a co za tym
idzie zatruæ, jest niesprawnoœæ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, dlatego te¿ nale¿y przeprowadzaæ kontrole techniczne urz¹dzeñ grzewczych, szczelnoœci przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie. Wa¿ne, aby korzystaæ z tych
urz¹dzeñ zgodnie z instrukcj¹ producenta, a przy zakupie nowych urz¹dzeñ koniecznie nale¿y sprawdziæ,
czy posiadaj¹ niezbêdne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia ich do
obrotu. Niedopuszczalne jest zaklejanie kratek wentylacyjnych, warto
systematycznie sprawdzaæ dro¿noœæ

tych kratek w celu zdiagnozowania
ich sprawnoœci. Mo¿na to uczyniæ w
prosty sposób; wystarczy przy³o¿yæ
kartkê papieru do otworu/kratki wentylacyjnej, jeœli nic nie zak³óca wentylacji to kartka powinna przywrzeæ
do powy¿szego otworu/kratki.
W przypadku zatrucia czadem
nale¿y doprowadziæ dostêp czystego
powietrza poprzez otwarcie jak najwiêkszej iloœci okien, koniecznie
wezwaæ s³u¿by ratownicze (Pogotowie Ratunkowe i Stra¿ Po¿arn¹). Je¿eli osoba, która uleg³a zatruciu tlenkiem wêgla nie oddycha, ma zatrzyman¹ akcjê serca, nale¿y bezzw³ocznie przyst¹piæ do akcji reanimacyjnej
(metoda usta-usta, masa¿ serca). W
takich przypadkach nie wolno wpadaæ w panikê, natychmiast zastosowaæ siê do powy¿szych rad, poniewa¿
w du¿ym stopniu to od nas zale¿y
¿ycie osoby poszkodowanej.
W trosce o w³asne bezpieczeñstwo warto rozwa¿yæ zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu. Koszt
zamontowania takich czujek jest nie-

wspó³miernie niski do korzyœci, jakie
daje zastosowanie tego typu urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze ¿ycie).
Pamiêtajmy, czad nie ma sumienia i bez skrupu³ów zabije ka¿dego,
jeœli mu na to pozwolimy, dlatego te¿
od stosowania powy¿szych rad zale¿y ¿ycie naszych bliskich oraz nas
samych. Wystarczy odrobina przezornoœci, aby unikn¹æ nieszczêœcia.

PCK informuje
Zarz¹d Rejonowy PCK w
£obzie informuje, ¿e Akcja Poboru
Krwi odbêdzie siê dnia 5 grudnia
2008 r. w Hali Widowiskowo –
Sportowej w £obzie przy ul.
Orzeszkowej w godzinach 11.00 –
16.00. Do wziêcia udzia³u w akcji
zapraszamy wszystkich doros³ych i
jednoczeœnie przypominamy o koniecznoœci posiadania przy sobie
dowodu to¿samoœci.
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie

SPORT - INFORMACJE
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Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej „5” o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica

WÊGORZYNO TRIUMFUJE
W niedzielê 30.11.2008r. dziêki
staraniom ³obeskich animatorów
sportu przeprowadzono turniej halowej pi³ki no¿nej. Udzia³ wziê³o
ponad 60 zawodników z Wêgorzyna, Radowa Ma³ego, Dalna i £obza.
Turniej by³ skierowany do pi³karzy,
którzy ukoñczyli 18 lat. Imprezê
przeprowadzono na ³obeskiej hali
sportowej.
Organizatorami turnieju byli
³obescy dzia³acze sportowi oraz
Ognisko TKKF B³yskawica £obez i
Urz¹d Miejski w £obzie. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³ Jerzy Rakocy
Prezes TKKF-u. Sêdziowali: Grzegorz Pawlak, Miros³aw Urbañski,
Andrzej Belina i Marian Szyjka.
Klasyfikacja turnieju:
1. Sparta Wêgorzyno I
2. Sparta Wêgorzyno II
3. Radowia Radowo Ma³e
4. HSV £obez
5. Dalno
6. Unicar £obez
7. My £obez
O zwyciêstwie zdecydowa³y
rzuty karne. Mecz fina³owy zakoñczy³ siê wynikiem 2:2. Rzuty karne
zakoñczy³y siê rezultatem 4:3 dla
pierwszej dru¿yny Sparty.

Dru¿yna Sparty bêdzie reprezentowaæ powiat ³obeski na zawodach wojewódzkich w Pyrzycach w
dniu 28.12.2008 r.
Najlepszym zawodnik turnieju
wybrano Artura Samala ze Sparty I
Wêgorzyno. A najlepszym bramkarzem Krystiana Demko ze Sparty II.
Na wszystkich sportowców cze-

Wyrok
Sygn. akt II K 424/08 Ds. 832/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 23.09.2008
r. sprawy

Krzysztofa Mazurczaka

s. Kazimierza i Danuty z d. Grzegrzó³ka, ur. 22 stycznia 1972 r. w
Goleniowie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 21 czerwca 2008 r. o godzinie
13.10 w Dobrej na ul. Ofiar Katynia kierowa³ rowerem po drodze
publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê
zawartoœci¹ 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z
art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Mazurczaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 2 (dwóch) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto
dwadzieœcia z³otych).

ka³y napoje i posi³ek w Cafe Duo.
Dzieñ by³ mroŸny. Jednak nie
dla sportowców zgromadzonych
tego dnia na hali. Tutaj by³o gor¹co,
za spraw¹ emocji zawodników i kibiców. Mecze by³y zaciête i sta³y na
wysokim poziomie, a bramek pad³o
mnóstwo. Turniej by³ doskona³¹
promocj¹ aktywnego spêdzania

wolnego czasu i sportowego trybu
¿ycia. Zamiast klikaæ za pi³k¹ na
ekranie monitora lub wypatrywaæ
jej na ekranie telewizora, my zalecamy adrenalinê w walce o pi³kê na
boisku lub w hali.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

Wy¿sze op³aty
za wêdkowanie
Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Szczecinie podniós³ stawki za
wêdkowanie na swoich wodach w roku
2009. Wêdkarze bêd¹ musieli zap³aciæ
po oko³o 20 z³ wiêcej, ni¿ w tym roku.
Na przyk³ad stawka na wody nizinne
kosztuje 80 z³, a w roku przysz³ym
wyniesie 90 z³, stawka za wêdkowanie
na wodach górskich ze 100 z³ wzrasta
do kwoty 115 z³. Podniesiona tak¿e
zosta³a dop³ata do ³ódki z kwoty 40 do
45 z³. Op³ata cz³onkowska wzrasta o 1

z³ i w roku przysz³ym trzeba bêdzie zap³aciæ 58 z³. Wêdkarz, który wêdkuje
tylko na jeziorach i nie u¿ywa ³ódki,
zap³aci za kartê wêdkarsk¹ w roku 2009
kwotê 163 z³, a chc¹cy wêdkowaæ z
³odzi dodatkowo 45 z³, czyli ³¹cznie 208
z³. Najwiêcej zap³ac¹ ci, co wêdkuj¹ na
rzekach oraz jeziorach z ³odzi; bêd¹
musieli wydaæ z portfela kwotê 218 z³.
Mam tylko nadziejê, ¿e tego artyku³y nie bêd¹ czyta³y nasze ¿ony. Pozdrawiam.
Andrzej Laszuk

SPORT
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Historia sportu czytana
Przed trzema miesi¹cami zosta³a
wydana i ukaza³a siê w sprzeda¿y ksi¹¿ka monograficzna pod tytu³em „Historia
sportu ³obeskiego 1945-2007”.
Jest to obszerna, lecz wnikliwie i
starannie opracowana kronika najwa¿niejszych wydarzeñ i autentycznych
sukcesów lokalnej kultury fizycznej,
wzbogacona blisko 700 fotografiami i
innymi dokumentami faktograficznymi.
Na adres autora ksi¹¿ki Zdzis³awa
Bogdanowicza nap³ywaj¹ pierwsze recenzje i opinie od Czytelników, czêsto z
innych miast, a nawet spoza granic naszego kraju.
Oto niektóre wypowiedzi:
- … w³aœnie ukoñczy³em doœæ dok³adne czytanie. Kawa³ dobrej roboty i
bardzo wa¿nej dla ludzi sportu, dla historii miasta. Piotr K. (S³ubice),
- …to ogromny materia³. Zreszt¹ o wielu rzeczach nic nie wiedzia³em. Ksi¹¿kê
rozpocz¹³em czytaæ od str. 296, tj. „Klubu 250” – to by³y moje najmilsze wspomnienia. Jeszcze raz gratulujê fantastycznej ksi¹¿ki. Andrzej W. (Myœlibórz),
- … i dziêkujê za pamiêæ o dzia³alnoœci krótkofalarskiej mojego ojca Bogumi³a Smuga³y. Miros³aw S. (Szczecin),
- Piêkne dzie³o. Nawet nie wiedzia³em, ¿e w £obzie by³ boks. Wies³aw Sz.
(Warszawa),
- … chwa³a Ci za to, ze poœwiêci³eœ swój czas, wydobywaj¹c z zakamarków
wartoœciowe informacje uk³adaj¹c je w chronologiczny porz¹dek, co dla przysz³ych pokoleñ stanowiæ bêdzie wspomnienie o dziadkach, pradziadkach. Roman K. (Szczecin).

Dobudówka do hali spor
towej
sportowej
Zakoñczono procedurê przetargow¹ dotycz¹c¹ „Dobudowy zaplecza do istniej¹cej hali sportowej przy
ul. Stra¿ackiej w Dobrej oraz wyposa¿enie w meble i sprzêt biurowy
wraz z finansowaniem zamówienia
sp³acanego przez Gminê Dobra przez
okres 5 lat”.
Na tej podstawie wybrano ofertê
Konsorcjum Firm: „ISO” Sp. z o.o.
Kolbudy oraz „PBO-GRINBUD” Sp.
z o.o. Nowogard, które bêdzie wykonawc¹ tego obiektu.
Zakres robót budowlanych obejmuje dobudowê zaplecza do istniej¹cej hali sportowej w celu poprawienia jej u¿ytkowania. Dobudowane
zaplecze sk³adaæ siê bêdzie m.in. z
dwóch szatni z wêz³ami sanitarnymi,
pokoi trenerów, salek szkoleniowych, sali konferencyjnej, pomieszczenia si³owni oraz magazynów na
sprzêt sportowy.
Dobudowywana czêœæ znajdo-

waæ siê bêdzie od zewn¹trz od strony
stadionu miejskiego. Czêœæ zaplecza
bêdzie posiada³a jedn¹ kondygnacjê
(od strony ul. Nowogardzkiej), natomiast czêœæ od strony stadionu miejskiego bêdzie dwukondygnacyjna.
£¹czna powierzchnia dobudówki
wynosiæ bêdzie 245 mkw.
Do koñca listopada br. zostanie
podpisana umowa z wykonawc¹ na
przeprowadzenie prac budowlanych
oraz wyposa¿enie nowo powsta³ego
obiektu w meble oraz sprzêt biurowy.
Ponadto w przysz³ym roku zostan¹
rozpisane przetargi na wyposa¿enie
sali konferencyjnej w sprzêt audiowizualny oraz wyposa¿enie si³owni.
Termin wykonania dobudowy zaplecza do istniej¹cej hali sportowej
zaplanowany jest na okres 5 miesiêcy
od dnia podpisania umowy z Konsorcjum „ISO” i „PBO-GRINBUD”, a
³¹czny koszt tej inwestycji wyniesie
1.260 tys. z³.
(sk)
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DALP 2008
(30.11 - 21.12. 2008r.)
NiedŸwiadki Dobra
¯ywczyk Bienice
Galaktikos Dobra
Manhattan Dobropole
Dragon Krzemienna
LZS Ostrzyca
Nehuera
FC B³¹dkowo

M

pkt.

bramki

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
3
3
0
0
0

29:3
16:4
10:3
4:6
7:5
4:11
6:17
1:28

Termin 1 - 30.11.2008r. (niedziela)
15.00 Dragon Krzemienna - Manhattan Dobropole
15.25 Galaktikos Dobra - LZS Ostrzyca
15.50 FC B³¹dkowo - ¯ywczyk Bienice
16.15 Dragon Krzemienna - LZS Ostrzyca
16.40 Nehuera - NiedŸwiadki Dobra
17.05 Manhattan Dobropole - Galaktikos Dobra
17.30 NiedŸwiadki Dobra - FC B³¹dkowo
17.55 Nehuera - ¯ywczyk Bienice

2:3
6:2
1:8
5:2
3:9
1:4
20:0
3:8

Strzelcy bramek:
8 - Padziñski Damian, Bonifrowski Wojciech (NiedŸwiadki Dobra)
6 - Zdunek Krystian (¯ywczyk Bienice),
5 - GuŸniczak Wojciech (Galaktikos Dobra),
4 - Kamiñski Emilian (Galaktikos Dobra), Malinowski Mateusz (Nehuera),
Olechnowicz £ukasz (¯ywczyk Bienice)
Termin 2 - 07.12.2008 r. (niedziela)
10.00 Dragon Krzemienna - Galaktikos Dobra
10.25 Manhattan Dobropole - LZS Ostrzyca
10.50 Galaktikos Dobra - FC B³¹dkowo
11.15 Dragon Krzemienna - Nehuera
11.40 NiedŸwiadki Dobra - ¯ywczyk Bienice
12.05 Nehuera - FC B³¹dkowo
12.30 Manhattan Dobropole - NiedŸwiadki Dobra
12.55 LZS Ostrzyca - ¯ywczyk Bienice

Orlik w przysz³ym roku
(WÊGORZYNO). Gdy w wielu
gminach hucznie otwierane s¹ kolejne Orliki, w gminie Wêgorzyno
budowa boiska zosta³a przesuniêta
na rok przysz³y.
Ogólny koszt projektu „Boisko

w ka¿dej gminie Orlik 2012” wynosi tutaj 1 milion z³. Czy kwota bêdzie
wci¹¿ aktualna w roku przysz³ym,
czas poka¿e. Póki co œrodki w bud¿ecie gminy s¹ ju¿ zabezpieczone
na ten cel.
mm

Radowo Ma³e z Drawskiem Pomorskim

Kolejna pora¿ka
pod koszem
29 listopada dziewczêta z UKS
Radowo Ma³e zagra³y kolejny
mecz zachodniopomorskiej ligi
koszykówki kadetek z dru¿yn¹ z
Drawska Pomorskiego.
Mecz rozpocz¹³ siê nie najgorzej. Po pierwszej kwarcie wyniki
obu dru¿yn by³y do siebie zbli¿one,
ale w nastêpnych kwartach dziewczyny z Radowa niestety zaczê³y graæ coraz gorzej. Walczy³y jednak zaciêcie do koñca. Dziewczyny
z Drawska okaza³y siê lepsze wygrywaj¹c to spotkanie wynikiem 57

do 88. Najwiêcej koszy dla Radowa
Ma³ego trafi³a Agnieszka Sira.
Radowianki wyst¹pi³y w sk³adzie: Agnieszka Sira (kpt.), Patrycja
Komosa, Dorota Kusyk, Dominika
Strzelczyk, Agnieszka Lewandowska, Anna Tchurz, Natalia ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata
Brzózka, Anna K³osowiak i Ania
Wawrzyniak. Trener Miros³aw Budzyñski.
Zapraszamy na kolejny mecz
kadetek, który odbêdzie siê 13 grudnia, o godz. 12.00, w hali sportowej
w Radowie Ma³ym.
(al)
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Gardno - uroczo na uboczu
Gardno le¿¹ce w gminie Wêgorzyno jest jedn¹ z najstarszych wsi z
siedzib¹ szlacheck¹. Jej rodowód
siêga czasów œredniowieczna, a za³o¿ona zosta³a przez ród Borków.
Rozlokowana jest na krawêdzi
³agodnych wzniesieñ po stronie pó³nocnej i podmok³ych ³¹k po stronie
po³udniowo-zachodniej.
Miejscowoœæ za³o¿ona zosta³a w
formie ulicówki z fragmentami
owalnicy tak charakterystycznej dla
zabudowy s³owiañskiej. W pó³nocnej czêœci, na niewielkim
wzniesieniu niedaleko od
brukowanej drogi znajduje
siê koœció³ filialny p.w. œw.
Mateusza Aposto³a z XVIII
w., otoczony niewielkim
cmentarzem za³o¿onym w
wieku XVI. Ca³oœæ otacza
mur kamienny. Na pó³noc od
koœcio³a usytuowany jest
zespó³ pofolwarczny z dwoma budynkami gospodarczymi i parkiem z trzeciej
æwierci XIX w. Tu niegdyœ
sta³ dwór. Obiekt wraz z kilkoma innymi zabudowaniami gospodarczymi sp³on¹³ w
1945 roku, pozosta³oœci zo-

sta³y rozebrane. W zachodniej czêœci
wsi znajduje siê cmentarz poewangelicki za³o¿ony w XIX w.
Do dziœ wieœ w czêœci zachowa³a
uk³ad wsi œredniowiecznej.
W pobli¿u Gardna znajduje siê
urocze jezioro o powierzchni oko³o
8 ha.
mm
Wykorzystano:
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno

Julia z rodzicami
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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Z wizyt¹ w przedszkolu
„Bajkowa Kraina”
Dwie kolizje
W dniu 25 listopada br., na terenie powiatu ³obeskiego, mia³y miejsce dwie kolizje drogowe. Pierwsza
z nich mia³a miejsce o godz. 8.00, na
przejeŸdzie kolejowym Winniki Runowo Pomorskie, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Mercedes
Józef K. zatrzyma³ siê na przejeŸdzie kolejowym i z powodu œliskiej
nawierzchni nie móg³ ruszyæ. Samochód zosta³ uderzony przez nadje¿d¿aj¹cy poci¹g relacji S³upsk Szczecin G³ówny.
Dwie godziny póŸniej, na drodze Krzemienna – Dobra, kieruj¹cy
samochodem marki Fiat Panda Kazimierz ¯., nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego zjecha³ na
pobocze uszkadzaj¹c pojazd.
Na szczêœcie w tych dwóch przypadkach nikomu nic siê nie sta³o.
Apelujemy o zachowanie ostro¿noœci i dostosowanie prêdkoœci do
panuj¹cych warunków na drodze!

Policja nie odpuszcza
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie przez okres
oko³o roku deptali po piêtach 3
sprawcom kradzie¿y z w³amaniem
do ró¿nych obiektów na terenie powiatu. Na wniosek Policji prokurator zastosowa³ wobec nich dozór
policyjny i w najbli¿szym czasie odpowiedz¹ przez s¹dem
W dniu 26 listopada br. dosz³o
do zatrzymania £ukasza S. i Adriana S. Dwaj mieszkañcy £obza byli
podejrzewani o dokonanie w okresie ostatniego roku przynajmniej
dwóch w³amañ i dwóch kradzie¿y
na terenie powiatu ³obeskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty i
skierowano wniosek do prokuratury o zastosowanie dozoru policyjnego. Za pope³nione przestêpstwa
grozi im kara do 10 lat pozbawienia
wolnoœci.

Posiedz¹ za zniewa¿enie
policjantów
Policjanci ³obescy zatrzymali

dwóch krewkich m³odych mê¿czyzn, którzy w nocy zak³ócili w
mieœcie spokój. Podczas przyprowadzania czynnoœci porz¹dkuj¹cych, mê¿czyŸni wobec policjantów u¿yli s³ów wulgarnych i usi³owali naruszyæ ich nietykalnoœæ.
W nocy z 27 na 28 listopada br.
dy¿urny otrzyma³ telefon od
mieszkañca £obza, ¿e grupka
mê¿czyzn w centrum miasta zachowuje siê g³oœno, u¿ywa s³ów
wulgarnych, przez co uniemo¿liwia spokojny sen. Skierowany na
miejsce patrol podj¹³ interwencjê
celem uspokojenia mê¿czyzn. Byæ
mo¿e interwencja skoñczy³a by siê
na karze grzywny, lecz dwóch z
nich w stosunku do policjantów
zaczê³o u¿ywaæ s³ów wulgarnych,
zaczêli szarpaæ policjantów za
mundury. Wobec narastaj¹c agresji z ich strony policjanci podjêli
decyzjê o ich zatrzymaniu do wyjaœnienia. Jeden z zatrzymanych w
przesz³oœci dopuœci³ siê ju¿ podobnego czynu i zapewne s¹d w
jego przypadku bêdzie bardziej
rygorystyczny. Za pope³nione
przestêpstwo grozi im do 3 lat
pozbawienia wolnoœci.

Pijany przed s¹dem
Pijany mê¿czyzna wstawi³ siê
przed ³obeskim s¹dem, gdzie by³
wezwany w charakterze œwiadka.
S¹d zdecydowa³ o jego aresztowaniu i wymierzy³ karê porz¹dkow¹ w wysokoœci 2 dni.
W dniu 27 listopada br. policjanci ³obescy zosta³ poproszeni
o interwencjê w sali S¹du Rejonowego w £obzie. Na miejscu okaza³o siê, ¿e Dariusz Z., mieszkaniec gminy Iñsko, wstawi³ siê na
rozprawê w charakterze œwiadka,
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu.
Jego postêpowanie naruszy³o powagê oraz porz¹dek czynnoœci s¹dowych. W zwi¹zku z tym sêdzia
prowadz¹cy wyda³ postanowienie o zastosowaniu wobec niego
kary porz¹dkowej w wysokoœci 2
dni aresztu. Mê¿czyzna zosta³ natychmiast przewieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie
zostali zaproszeni do
przedszkola niepublicznego
w £obzie – „Bajkowa
Kraina”.
Tym razem odwiedziliœmy naprawdê ma³e, bo 2 i 3-letnie dzieci z grupy Misiów. Opowiadaliœmy maluchom o bezpiecznym
zachowaniu siê na drodze, prawid³owym przechodzeniu przez
pasy, unikaniu kontaktu z osob¹

obc¹. Dzieci by³y bardzo przejête
nasz¹ wizyt¹. Zadawa³y mnóstwo
pytañ, a ch³opcy stwierdzili, ¿e zostan¹ w przesz³oœci policjantami.
W £obzie i okolicach jest
du¿o œniegu i dzieci czêsto je¿d¿¹
na sankach, dlatego te¿ zwróciliœmy szczególn¹ uwagê na bezpieczne zabawy na œniegu i
zje¿d¿anie z górek, które s¹ daleko od jezdni.
Na koniec naszej wizyty maluchy otrzyma³y kolorowanki z wizerunkiem Gryfusia, aby treœci
przez nas przekazane na d³ugo
pozosta³y w ich pamiêci. (KP)

WRÓÆ BEZ HIV
Jak co roku w dniu 1 grudnia obchodzimy „Œwiatowy Dzieñ
Walki z AIDS i solidarnoœci z ludŸmi ¿yj¹cymi z HIV”. Jest
on nieod³¹cznym elementem kampanii multimedialnej
realizowanej w latach 2008 -2009 pod wspólnym has³em
„Wróæ bez HIV”.
Polacy maj¹ wiedzê na temat
HIV, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu
codziennym. Brakuje im wyobraŸni
i zrozumienia, a tym samym odniesienia do siebie konsekwencji ryzykownych zachowañ. Ci¹gle ¿yjemy
w przekonaniu „¿e nas to nie dotyczy”. W wiêkszoœci œrodowisk temat zabezpieczeñ to ci¹gle temat
tabu. Lubimy podró¿owaæ po ca³ym
œwiecie. Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê ludzi wyje¿d¿aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18 a 35
rokiem ¿ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej œrednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak
i turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du¿a aktywnoœæ seksualna i
gotowoœæ do poszukiwania lub

zmiany partnera seksualnego. Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem. Nale¿y zatem pamiêtaæ, ¿e liczba ludzi na œwiecie
¿yj¹cych z HIV szacowana jest w
przedziale 39,5- 47,1 mln osób, w
tym 4,3 mln nowo wykrytych zaka¿eñ HIV. Zgony z powodu AIDS to
2,9 mln osób, w tym 380 tys. dzieci.
Pamiêtajmy, ¿e osoby ¿yj¹ce z HIV
maj¹ takie same prawa jak ka¿dy
cz³owiek, tj. prawo do ¿ycia, prawo
do nauki, prawo do pracy, do równoœci, prawo do prywatnoœci i tajemnicy, prawo do zdrowia i wolnoœci
wyboru miejsca zamieszkania.
Przestrzegaj¹c podstawowe kanony
bezpieczeñstwa poprzez szacunek
dla nas samych unikajmy ryzykownych zachowañ, a zadbamy o bezpieczeñstwo w³asne i naszych najbli¿szych.
S. Podyma
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Z którego wieku pochodzi koœció³ w Gardnie?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 brzmia³o:
“P³omienia m³odoœci nie podsycaj spirytusem”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz
(£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.

