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S¹d orzeknie, czy radni pomówili

Czy radny Tomasz M.
to „kocica”?
W numerze
RESKO - Znaleziono cia³o mê¿czyzny w basenie
RADOWO WIELKIE - przyjecha³a Otylia Jêdrzejczak
£OBEZ - Wszed³ na komin i nie wiedzia³ dlaczego
POWIAT - Nominacje do SMOKÓW 2008
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S¹d orzeknie, czy radni pomówili

Czy radny Tomasz M.
to „kocica”?
(WÊGORZYNO) Wczoraj w
S¹dzie Rejonowym w £obzie
odby³o siê posiedzenie
pojednawcze w sprawie
z oskar¿enia prywatnego
przewodnicz¹cej rady
miejskiej Wêgorzyna Moniki
KuŸmiñskiej przeciwko
radnemu rady miejskiej
Tomaszowi M. i radnemu
rady powiatu Paw³owi B. z
Wêgorzyna. Przewodnicz¹ca
obu oskar¿y³a o
pomówienie. Oskar¿eni nie
przyznaj¹ siê do winy.
Sprawa zwi¹zana jest z Wêgorzyñskim Portalem Internetowym, na
którym mieszkañcy wpisuj¹ swoje
opinie. Forum nie jest moderowane,
wiêc ka¿dy mo¿e napisaæ to co uwa¿a. Oprócz tych, co podpisuj¹ siê
swoimi nazwiskami, spora czêœæ internautów u¿ywa pseudonimów
(nicków). Ci ostatni ¿yj¹ w przekonaniu, ¿e s¹ nieuchwytni i czêsto we

wpisach przekraczaj¹ granicê nie
tylko dobrego smaku, ale i prawa.
Okazuje siê jednak, ¿e w sieci tak¿e
nie mo¿na dzia³aæ bezkarnie. Przekona³ siê o tym kilka lat temu jeden z
³obeskich internautów, który zwyzywa³ w sieci policjantów i zosta³ za to
skazany. By³a to w kraju jedna z
pierwszych tego typu spraw zakoñczona wyrokiem. Podobnie ciekawy
epilog mo¿e mieæ sprawa wêgorzyñska.
Otó¿ w okresie kilku miesiêcy
roku 2007 i na pocz¹tku roku 2008 w
Wêgorzyñskim Portalu Internetowym pojawi³o siê kilka wpisów, sygnowanych ró¿nymi nickami, które –
wed³ug przewodnicz¹cej rady Moniki KuŸmiñskiej – zawiera³y k³amstwa i znies³awia³y j¹. Przewodnicz¹ca z³o¿y³a wiêc do prokuratury w
£obzie wniosek o œciganie autora
tych wpisów z urzêdu. Prokuratura
przeprowadzi³a dochodzenie i „namierzy³a” w³aœciciela komputera, z
którego by³y wysy³ane obraŸliwe
wpisy. Jednak prokuratura dochodzenie umorzy³a argumentuj¹c to
brakiem interesu spo³ecznego w
kontynuowaniu postêpowania z
urzêdu.

Bazie zamiast choinki

Przewodnicz¹ca rady mog³a dochodziæ swoich praw na drodze cywilnej. Zrobi³a to, bazuj¹c na ustaleniach prokuratury. Wnios³a pozew
przeciwko Tomaszowi M. To jemu
przypisuje w akcie oskar¿enia wpisy
pod nickami: „malwina”, „czarny”,
„ala”, „edek” i „kocica”.
Paw³owi B., radnemu powiatu
oraz inspektorowi urzêdu miejskiego
w Wêgorzynie, oprócz wpisu w portalu zarzuca pomówienie przez publikacjê treœci nieprawdziwych w
biuletynie wydawanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wêgorzyna, z siedzib¹ w miejscu zamieszkania Paw³a B. Do tego stowarzyszenia nale¿a³ równie¿ Tomasz M.
Wczorajsze posiedzenie pojednawcze trwa³o zaledwie kilkanaœcie
minut. Jak nam powiedzia³a przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska, zaproponowa³a ugodê; przeprosiny, pokrycie kosztów i wp³acenie nawi¹zki na cele spo³eczne,
wstêpnie bez okreœlenia szczegó³ów. Pozwani odrzucili te warunki,
nie przyznaj¹c siê do zarzucanych im
czynów. W tej sytuacji s¹d wyznaczy³ pierwsz¹ rozprawê na luty 2009
roku.
KAR

Niespodzianka
obok œcie¿ki
(£OBEZ). Na terenie nale¿¹cym do
PKP, tu¿ przy doœæ czêsto uczêszczanej
przez mieszkañców Zatorza œcie¿ce,
widnieje czarna czeluœæ odkrytego w³azu. Nietrudno, szczególnie po zmierzchu, wpaœæ do dziury. Dodatkowo
opuszczony obiekt przy ul. Magazynowej jest czêsto uczêszczanym miejscem,
gdzie spotyka siê m³odzie¿. Czas pomyœleæ przed wypadkiem i zabezpieczyæ
miejsce. Mo¿e PKP poczuje siê za to odpowiedzialna?
mm

(£OBEZ). W tym roku najwidoczniej naturze pomyli³y siê
œwiêta Wielkanocne z Bo¿ym
Narodzeniem, bowiem przy pro-

menadzie w £obzie rozkwit³y
bazie. Po takim widoku trudno
by³o uwierzyæ, ¿e czas ubieraæ
choinkê.
mm
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Uwaga czytelnicy
- od nowego roku
tygodnik po 2 z³
W zwi¹zku z zapowiadanymi na
2009 rok wariackimi podwy¿kami ró¿nych sk³adników wp³ywaj¹cych na
koszt wydawania gazety, jesteœmy
zmuszeni podnieœæ cenê Tygodnika
£obeskiego do 2 z³.

Uwaga reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy now¹
formê reklamy w internecie. Na stronie
internetowej Tygodnika £obeskiego
mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i
umieœciæ na nim swoj¹ reklamê. Adres
strony: www.tygodniklobeski.go.pl
Informacje: tel. 091 39 73 730.

Zatrudnimy
osobê do
przyuczenia
na drukarza
Wydawnictwo poszukuje
drukarza lub osoby chc¹cej nauczyæ siê tej pracy. Najlepiej z
zaciêciem technicznym. Informacje w redakcji Tygodnika
£obeskiego, ul. S³owackiego 6,
tel. 091 39 73 730 lub 504 042 532.
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Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
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zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
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pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
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tel./fax (091) 39 73 730.
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Nie bêdzie kolejnych domów na cmentarzu

(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miejskiej 19 grudnia radni
podjêli uchwa³ê, zgodnie z któr¹ nie
bêdzie ju¿ mo¿na budowaæ na terenie by³ego cmentarza ¿ydowskiego.
Na czêœci cmentarza wybudowano
ju¿ drogê oraz prywatne posesje.
Do niedawna gmina wystawia³a
do sprzeda¿y dwie dzia³ki budowlane. Przez d³ugi czas nie by³o chêtnego na jej pozyskanie, a gdy w koñcu
zjawi³ siê, to zamiar ten oprotestowali mieszkañcy. W swoim piœmie skierowanym do w³adz poinformowali,
¿e w tym miejscu by³ kirkut, czyli
cmentarz ¿ydowski.
- Mówiono ¿e podczas budowy
drogi to trumny siê wykopywa³o,
gdy kopano fundamenty równie¿.
Teraz tam domy stoj¹ – powiedzia³
radny Jan Mazuro, który omawia³ tê
kwestiê podczas obrad sesji Rady
Miasta.

Nie chc¹c dopuœciæ do dalszych
tego typu praktyk oprotestowali
pomys³ sprzeda¿y dzia³ki. Lista
osób, podpisanych pod protestem
by³a bardzo d³uga. Z tego zapewne
ucieszy³by siê International Association of Jewish Genealogical Societies - Cemetery Project, który na
swojej stronie internetowej zastanawia³ siê jakiœ czas temu, w jaki sposób uratowaæ to miejsce przed
dalsz¹ dewastacj¹. Mieszkañcy tej
czêœci Wêgorzyna zadeklarowali, ¿e
sami uporz¹dkuj¹ zaniedbany teren
i postawi¹ tam ³awki, tworz¹c w ten
sposób teren rekreacyjny. Przy okazji zwrócili uwagê na zabytkowe
drzewa rosn¹ce w tym miejscu.
Jak podaje International Association of Jewish Genealogical Societies - Cemetery Project (http://
www.jewishgen.org/Cemetery/eeurope/pol-w-z.html) najstarszy
znany grób na cmentarzu przy ul.

Zielonej pochodzi³ z 1820 b¹dŸ 1836
roku, ostatni pochowek mia³ tu miejsce oko³o 1940 roku. Wed³ug Ÿróde³
cmentarz mia³ wielkoœæ 0,06 ha. Na
by³ym cmentarzu nie ma masowych
grobów. Obecnie w porównaniu do
roku 1939 powierzchnia cmentarza
jest znacznie mniejsza, bowiem dziœ w
jego granicach stoj¹ prywatne domy.
Na tej samej stronie mo¿na przeczytaæ,
¿e zarówno gmina jak i prywatni w³aœciciele wykorzystuj¹ by³y cmentarz
jako lokalne sk³adowisko odpadów.
Nie jest to powód do chluby, gdy taka
informacja idzie w œwiat.
– Tu mamy dzia³ki pod budownictwo. Jest wniosek o wykup, a my
mamy siê wycofaæ z tego? – spyta³a
przewodnicz¹ca Rady Miasta Monika KuŸmiñska.
- Te dzia³ki chcia³ kupiæ mieszkaniec gminy, jednak po proteœcie
mieszkañców wycofa³ siê. Z tego co
wiem, ju¿ zakupi³ inn¹ dzia³kê w innym miejscu. Uzna³am, ¿e na ca³ym
tym terenie domków jednorodzinnych nie ma takiego miejsca rekreacyjnego. Jeœli powstanie tam skwer
zorganizowany przez mieszkañców,
to bêdzie bardzo dobrze. Faktycznie
s¹ tam piêkne okazy drzew. Jeœli
mieszkañcy jednak nie bêd¹ chcieli
tego zagospodarowaæ, to kolejna
rada bêdzie mog³a zmieniæ uchwa³ê i

sprzedaæ ten teren – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
So³tys Winnik Zbigniew Sobczyk podczas dyskusji podpowiada³, ¿e konieczne by³yby w zwi¹zku
z tym zmiany w studium. Z tym z kolei
nie zgodzi³a siê burmistrz twierdz¹c,
¿e po to aby wyci¹æ parê krzaków i
posiedzieæ pod drzewem nie jest
potrzebna taka zmiana.
– Nie musi, ale jest napisane, ¿e
jest to dzia³ka pod zabudowê. Ja jutro przyjdê i z³o¿ê wniosek o kupno.
Jak siê powiedzia³o A, to powinno
siê powiedzieæ B. A druga sprawa, to
ja bym wys³a³ stra¿nika na te dzia³ki
i ukara³ ich w³aœciciela za to, co na
tych dzia³kach jest. W³aœcicielem
jest gmina, trzeba ukaraæ pani¹ burmistrz – powiedzia³.
W konsekwencji uchwa³a zosta³a przyjêta przy trzech g³osach
wstrzymuj¹cych siê.
mm
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Radni za urzêdników
(£OBEZ). Podczas komisji bud¿etowej radni skrupulatnie poszukiwali ka¿dej z³otówki, któr¹ mo¿na by odj¹æ z wydatków na rok przysz³y. Chodzi³o o zachowanie jak
najwiêkszych oszczêdnoœci. Podczas analizy dopatrzono siê zaplanowanego wydatku, który uznali za
zbêdny. Ewa Ciechañska stara³a siê
broniæ swojego pomys³u – radni
podali receptê jak zrobiæ to samo,
ale za darmo. 15 tys. z³ zostanie w
kasie gminy.
Dyskusjê odnoœnie 15 tys. z³ rozpoczê³a Krystyna Bogucka. Z wyjaœnieniami pospieszy³a kierownik
Ewa Ciechañska.
– Zgodnie z ustaw¹ prawa energetycznego burmistrz jest zobowi¹zany do opracowania planu zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, w paliwa gazowe i w energiê ciepln¹. Taki
plan by³ opracowywany w 2002 r. i na
dziœ jest on ju¿ nieaktualny. Dziœ
rozrasta nam siê ca³a gmina w zakresie zapotrzebowania g³ównie na
energiê elektryczn¹. Mamy teraz
planowane Osiedle Leœne, docelowo osiedle, na które robiona jest
zmiana studium, bêdzie plan miejscowy na tereny przemys³owe na ul.
Drawskiej. Do tego wszystkiego
dosyæ czêsto odbywamy rozmowy z
firmami, które chc¹ lokalizowaæ na
naszym terenie elektrownie wiatrowe i biogazownie. W tym momencie
trzeba siê zastanowiæ czy nie nale¿a³oby aktualizowaæ naszego planu,
który obowi¹zuje wprawdzie, ale w
którym dane siê zdezaktualizowa³y.
Powinniœmy siê zg³osiæ do przedsiêbiorstw
energetycznych,
¿eby
przedstawili nam co na naszym terenie jest planowane, w jaki sposób
chc¹ nasz teren zaopatrywaæ w energiê elektryczn¹ i gaz. Mo¿emy zg³osiæ nasze sugestie. Jest to istotne,
jeœli ktoœ bêdzie chcia³ posadowiæ
elektrownie wiatrowe, bo odbiór
mocy dla takich elektrowni wiatrowych jest spraw¹ byæ albo nie byæ.

Dlatego uwa¿am, ¿e wydanie 15 tys.
z³ na aktualizowanie naszych danych jest zasadne. Je¿eli bêdzie plan
ustalony, zaakceptowany przez
przedsiêbiorstwa dostarczaj¹ce ciep³o, energiê elektryczn¹ czy gaz, te
przedsiêbiorstwa bêd¹ te¿ zobowi¹zane realizowaæ za³o¿enia tego planu. W którymœ momencie mo¿e siê
okazaæ, ¿e realizacja du¿ej inwestycji np. na Drawskiej, bêdzie niemo¿liwa, bo przedsiêbiorstwo nie ma zaplanowanej tam linii. Je¿eli przewidzimy to sobie w tym planie, mo¿e
bêdzie to ³atwiejsze i zaklepane i zaktualizowane. Sporz¹dzenie wytycznych i planu jest obowi¹zkiem, ale
nie ma ¿adnych konsekwencji jeœli
siê tego nie zrobi – powiedzia³a kierownik Ciechañska.
To wyjaœnienie z pozoru przekonywuj¹ce i logiczne nie wystarczy³o
radnym, tym bardziej, ¿e wziêli sobie
g³êboko do serca ogl¹danie ka¿dej
z³otówki. Do tego zewsz¹d dochodz¹ce sygna³y, ¿e kryzys ju¿ jest i
lepiej w nastêpnym roku nie bêdzie,
tym bardziej zobligowa³ radnych do
szukania oszczêdnoœci. Radna Helena Szwemmer wprost stwierdzi³a,
¿e skoro mamy taki trudny bud¿et w
tym roku, to taki plan mo¿na by zrobiæ w innym roku.
Kierownik Ewa Ciechañska,
wprawdzie o swój pomys³ nie walczy³a jak lwica, stwierdzaj¹c, ¿e s¹
gminy, które w ogóle nie maj¹ takich
planów.
- Trudno mi oceniæ czy to powinno byæ robione w tym, czy przysz³ym
roku. Zaproponowa³am to teraz, bowiem bêdziemy mieæ rozwój. Wczoraj
rozmawia³am z burmistrzem o nowej
lokalizacji, dobrze by³oby mieæ wiedzê od przedsiêbiorstw energetycznych jakie maj¹ plany, chocia¿by tutaj w £obzie – doda³a E. Ciachañska.

Radny Leszek Gajda zwróci³
uwagê, ¿e przecie¿ przedsiêbiorstwa
dostarczaj¹ce pr¹d i gaz s¹ zainteresowane, by swój towar sprzedaæ w
jak najwiêkszym obszarze i plan o
którym mówi³a E. Ciachañska tak naprawdê nic nie zmienia.
W dyskusjê w³¹czy³a siê przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka
– Plany s¹ po to, by wiedzieæ czy
miasto i gmina s¹ w sposób w³aœciwy zaopatrzone w ciep³o i dostarczanie energii z elektrowni. Mo¿na
do przedsiêbiorstw wyst¹piæ i zapytaæ o plany, jakie maj¹ na rok
przysz³y, bez koniecznoœci opracowywania planu. Takie zapytanie z
naszej strony nic nas nie kosztuje,
a przedsiêbiorstwo w oparciu o prawo energetyczne ma obowi¹zek
nam takie informacje udzieliæ. I wtedy nie aktualizuj¹c poprzez biuro
projektowe i maj¹c takie informacje,
jesteœmy w stanie wypracowaæ aktualizuj¹c¹ uchwa³ê w tym zakresie,
a przynajmniej temat rozpatrzyæ w
nastêpnym roku. Taka aktualizacja
zalecana jest co 5 lat, ale to powinno siê odbyæ bez wydatkowania
funduszy z bud¿etu gminy. Tym
bardziej, ¿e nasz Program Rozwoju
Lokalnego z 2004 nawet szerzej ni¿
plan uciep³ownienia opisuje i inwentaryzuje dobr¹ sytuacjê energetyczn¹, a ciep³o mamy rozwi¹zane. Najnowsze dokumenty w tej
sprawie Rada rozpatrywa³a uchwalaj¹c program w 2004 roku, czyli
zupe³nie nie tak dawno – wyjaœni³a
urzêdnikom E. Kobia³ka.
W konsekwencji radni jednog³oœnie odrzucili pomys³, by na ten cel
przeznaczyæ jak¹kolwiek z³otówkê,
tym bardziej, ¿e to samo mo¿na uzyskaæ po kosztach rozmów telefonicznych i wydatkach na znaczki
pocztowe.
mm
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Przechodni kontener

(£OBEZ). Podczas komisji bud¿etowej radny Leszek Gajda
zwróci³ uwagê, aby konserwacj¹ sieci burzowej w gminie
zajê³y siê Wodoci¹gi, a nie gmina. Mia³oby to odci¹¿yæ
gminê od problemów zwi¹zanych z m.in. zatykaniem siê
kanalizacji i studzienek i powierzeniem tych czynnoœci
specjalistycznej firmie posiadaj¹cej sprzêt i mo¿liwoœci
kadrowe. Obecnie przy ka¿dorazowej awarii gmina zleca
wykonanie zadania firmom z regionu. Radna Krystyna
Bogucka wysunê³a propozycjê, aby 20 tys. z³, jakie gmina
posiada w bud¿ecie na konserwacjê sieci burzowej,
przenieœæ do bud¿etu PWiK.
Z propozycj¹ radnych nie zgodzi³a siê kierownik Ewa Ciechañska.
- Sprawa by³aby bardzo prosta,
gdybyœmy mieli rozdzia³ kanalizacji
sanitarnej i ogólnosp³awnej. Dziœ
nasza sieæ jest sieci¹ mieszan¹. Przy
przekazywaniu w eksploatacjê
utrzymania sieci deszczowej na
pewno bêd¹ wymagane badania
zrzutów œcieków do rzeki i w tym
momencie, nie chcia³abym byæ z³ym
prorokiem, ale przez to, ¿e sieæ mamy
ogólnosp³awn¹ (mieszan¹) te wyniki mog¹ nie byæ wynikami satysfakcjonuj¹cymi. Z drugiej strony, jeœli
przejmie utrzymanie sieci burzowej
PWiK, wtedy w taryfach pojawia siê
element za zrzut wód opadowych,
liczony od metra kwadratowego.
Wtedy taka taryfa obowi¹zuje osoby, które maj¹ tereny utwardzone, a
za tereny utwardzone uznaje siê
parkingi, drogi, albo te osoby, które
ze swoich po³aci dachowych zrzucaj¹ wody deszczowe do burzówki i
wtedy jest nowy element w taryfach.
Przedsiêbiorstwo które eksploatuje
deszczówkê ma obowi¹zek zrobiæ
tak¹ kalkulacjê ile kosztuje zrzut wód
deszczowych, jako ¿e wtedy bêdzie
to dla nich koszt – powiedzia³a E.
Ciechañska.
W sukurs radnym przysz³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta
Kobia³ka, która po raz kolejny podczas obrad komisji nie zgodzi³a siê z
interpretacj¹ prawn¹ przedstawian¹
przez Ewê Ciechañsk¹.
– Z rozporz¹dzenia o gospodarczym korzystaniu ze œrodowiska
wynika, ¿e ju¿ na dzisiaj ka¿dy podmiot gospodarczy, który ma utwardzone tereny, wnosi op³aty na rzecz
œrodowiska do Urzêdu Marsza³kowskiego i to nijak siê ma do u¿ywania
kanalizacji deszczowej. To jest zu-

pe³nie inny temat, który i tak obowi¹zuje i obowi¹zywaæ bêdzie. Ka¿dy
kto ma tereny utwardzone podaje
metry kwadratowe powierzchni
utwardzonej. Wody deszczowe, to
zupe³nie inna op³ata i ka¿dy j¹ ponosi. Natomiast op³aty z eksploatacj¹
takiej sieci, to mo¿e byæ temat do
rozwa¿enia przy nowej umowie –
wyjaœni³a E. Kobia³ka.
Podczas dyskusji nad wnioskiem radnego zaproponowano, by
przynajmniej zleciæ Wodoci¹gom
tylko konserwacjê sieci, albo utrzymanie jej w odpowiednim stanie
technicznym, by co jakiœ czas oczyœcili kanalizacjê.
Pozosta³e w¹tpliwoœci rozwia³
Marian Kozioryñski z Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialny za drogownictwo i jak do tej
pory równie¿ za konserwacjê sieci.
– Utrzymanie sieci burzowej to
nie jest utrzymanie ca³ej sieci, tylko interwencja w razie awarii. W
tym roku wydaliœmy 10 tys. tylko
na utrzymanie, przyk³adowo na ul.
Segala, gdzie by³a sytuacja awaryjna. Wówczas to wydano na
czyszczenie przepustów, czy
czyszczenie sieci zamulonych piaskiem po opadach na os. Pomorskim. Gdy mieszkañcy zg³aszaj¹, ¿e
coœ jest zamulone, to czyœcimy. Nie
mamy odpowiednich œrodków, by
czyœciæ sieæ na bie¿¹co. Te fundusze musz¹ wystarczyæ nie tylko na
teren miasta. Szczególnie na
wsiach s¹ przepusty pozatykane –
powiedzia³.
Z kolei pojawi³a siê propozycja,
by pieni¹dze pozostawiæ w gminie, a
Wodoci¹gom zleciæ czêœæ sieci ogólnosp³awnej na terenie miasta, ale
bez pieniêdzy, a firma ma zaplanowaæ œrodki na ten cel.
mm

To mo¿na kupiæ za 8 tys. z³
(D£USKO). Co jakiœ czas w bud¿etach gminy Wêgorzyno pojawia
siê zapis - zakup kontenera na cele
œwietlicy wiejskiej. Zdawa³oby siê,
¿e chodzi o kolejne pomieszczenia
dla ludnoœci. Tak jednak nie jest.
Ju¿ Gardno mia³o przyobiecane,
¿e kontener trafi do ich wsi. Tak siê
jednak nie sta³o. W projekcie nowego bud¿etu jest zapis, ¿e tym razem
kontener ma trafiæ do D³uska. Kwota

zapisana na zakup kontenera wynosi 7,5 tys. z³. To zdecydowanie za
ma³o, by w tej cenie kupiæ odpowiedni kontener pod potrzeby œwietlicy
b¹dŸ klubu wiejskiego. W tej sytuacji mieszkañcy D³uska mog¹ mieæ
jedynie nadziejê, ¿e kontener w ogóle zostanie zakupiony. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e istnieje on jedynie w
zapisie jako ¿yczenie urzêdu, a nie
jako zabezpieczenie œrodków konkretnie na ten cel.
mm

Szambo zalewa, a czekaj¹
na... odpowiedŸ z urzêdu
(WÊGORZYNO) Niedawno
umieœciliœmy na ³amach naszej gazety list czytelnika z Runowa Pomorskiego poruszaj¹cego kwestiê wypuszczania szamb do kanalizacji odwadniaj¹cej, co powoduje zatykanie
jej i w konekwencji podtapianie
mieszkañców przy ul. Strzeleckiej.
Podczas ostatniej sesji problem ten
wyp³yn¹³, ale z innego strony –
mieszkañcy chc¹ udro¿nienia.
Problem melioracji w Runowie
Pomorskim podjê³a radna Jadwiga
Kamiñska podczas sesji Rady Miasta, pytaj¹c burmistrz Wêgorzyna
Gra¿ynê Karpowicz o to, jak wygl¹da sprawa melioracji odp³ywu melioracyjnego, bo ju¿ zaczyna zatykaæ
kanalizacjê i zalewaæ piwnice.
- Udro¿nienie kanalizacji deszczowej jest to problem od lat, tam nie
ma kanalizacji. Gdy kanalizacja zostaje udro¿niona, to znowu siê zatyka. Pytanie tylko kto w ostatnim
okresie przy ulicy Strzeleckiej pom-

powa³ szamba? Zak³adam siê, ¿e niewiele osób. Zapewne tylko kilku
mieszkañców te szamba czyœci, od
pozosta³ych mieszkañców nieczystoœci id¹ do rowów melioracyjnych. Kanalizacja przez to siê zatyka. Tam s¹ tylko w³aœciciele nieruchomoœci, niech zlec¹ czyszczenie
szamb. Burmistrz nie bêdzie za ka¿dym razem odtyka³. Radna Kamiñska jednak nie o to
pyta³a. Okaza³o siê, ¿e ju¿ od wiosny
mieszkañcy Runowa oczekuj¹ na odpowiedŸ na swoj¹ propozycjê z³o¿on¹ w urzêdzie. Okaza³o siê, ¿e teren
jest w czêœci gminny, w czêœci nale¿y
do osób prywatnych. Mieszkañcy
wyst¹pili z propozycj¹, aby gmina
przekaza³a materia³, a oni wykonaj¹
now¹ nitkê melioracyjn¹. Ich zdaniem
bowiem zatykanie siê rury spowodowane jest jej z³ym u³o¿eniem.
Czy doczekaj¹ siê materia³u - czas
poka¿e. Póki co œcisn¹³ mróz i powódŸ nie grozi.
mm
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Bud¿et przyjêty

Ciêcia w bibliotece

(RADOWO MA£E). RIO pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y bud¿etowej na 2009 rok.
W roku przysz³ym planowane
dochody gminy maj¹ wynieœæ 9 213
990 z³, a wydatki 12 469 910 z³. Deficyt
bud¿etu wyniesie wiêc 3 255 920 z³.
sk³adaj¹ siê na niego œrodki pochodz¹ce z dofinansowania z unijnych
pieniêdzy, o jakie stara siê gmina.
Je¿eli w nowym roku wp³yn¹ pieni¹dze na te cele, to automatycznie
kwota ta przenosi siê na dochody,

(WÊGORZYNO-CIESZYNO).
Ju¿ Ksi¹¿nica Pomorska wyda³a
pozytywn¹ opiniê odnoœnie likwidacji filii w Cieszynie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie. W to miejsce ma powstaæ
punkt biblioteczny. Z pozoru tê formaln¹ zmianê za jakiœ czas stali
czytelnicy mog¹ odczuæ dotkliwie.
Na wniosek El¿biety Kozio³ dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wêgorzynie Ksi¹¿nica
Pomorska pozytywnie zaopiniowa³a
przekszta³cenie filii bibliotecznej w
Cieszynie w punkt biblioteczny.
Jak wyjaœni³a E. Kozio³ - filia biblioteki ró¿ni siê od punktu bibliotecznego tym, ¿e punkt biblioteczny mo¿na mieæ nawet w domu. Do
prowadzenia punktu nie jest potrzebny wykwalifikowany pracownik. Mo¿e go prowadziæ ka¿dy, nawet w prywatnym mieszkaniu. Celem przekszta³cenia jest zmniejszenie kosztów utrzymania ksiêgozbioru.
- Filia w Cieszynie ma 55 czytelników, to bardzo ma³o. Koszty utrzymania s¹ bardzo wysokie w porównaniu z nasz¹ bibliotek¹. W konsekwencji zostanie zmniejszony ksiê-

zmniejszaj¹c deficyt bud¿etu.
Na zadania zlecone ustalono
kwotê w wysokoœci 1,4 mln z³. S¹ to
œrodki, które wp³yn¹ na konto gminy
z Urzêdu Wojewódzkiego i zostan¹
przekazane przede wszystkim na
opiekê spo³eczn¹. W roku przysz³ym
gmina bêdzie zobowi¹zana wyp³aciæ
ze swojej kasy 460 288 z³ w ramach
sp³aty rat kredytów, jakie gmina zaci¹gnê³a w 2008 r. D³ug gminy, z jakim
przechodzi na rok przysz³y wynosi
1,6 miliona z³.
mm

gozbiór, nie bêd¹ kupowane nowe
ksi¹¿ki, ale bêdzie wymiana ksi¹¿ek
pomiêdzy bibliotek¹ w Wêgorzynie
a punktem bibliotecznym – powiedzia³a dyrektor.
Jak zapowiedzia³a E. Kozio³ koszty zmniejsz¹ siê, gdy ksiêgozbiór
zostanie przeniesiony do innego
pomieszczenia. Jeœli nie – przekszta³cenie nie przyniesie ¿adnych
oszczêdnoœci. W tej chwili trwaj¹
rozmowy nad zmian¹ pomieszczenia
dla woluminów.
mm

Zamiast Orlika - boiska

Przystanek widmo

(WÊGORZYNO). Podczas
dyskusji dotycz¹cej bud¿etu so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk zaapelowa³ do radnych, by zastanowili siê powa¿nie, czy rzeczywiœcie Wêgorzyno potrzebuje boiska Orlik 2012. Jego zdaniem za
te pieni¹dze mo¿na wybudowaæ
kilkanaœcie boisk na terenie ró¿nych so³ectw.
– Orlik dzisiaj nie kosztuje milion. Kosztuje w okolicach 1,5 miliona z³, wiêc my musimy daæ w okolicach 400 tys. z³. A marsza³ek da? Nie
da. Mogê siê tutaj o skrzynkê szampana z ka¿dym za³o¿yæ. Pani burmistrz, teraz musi pani znaleŸæ 400
tys. z³ z naszych podatków. Zasta-

(WÊGORZYNKO) Jakiœ czas
temu pisaliœmy o sytuacji jaka ma
miejsce w tej miejscowoœci. Mimo i¿
dzieci maj¹ tutaj przystanek autobusowy, to s³u¿y on jedynie dekoracji wsi.
Autobus z dzieæmi wje¿d¿a do
Wêgorzynka, nie zatrzymuj¹c siê na
przystanku jedzie dalej, po czym zawraca na koñcu wsi i dopiero tam
dzieci wysiadaj¹ z autobusu. Dzieci
id¹ z powrotem do domów. Problem
polega na tym, ¿e jest to droga wojewódzka o doœæ silnym natê¿eniu ruchu, a póki co nie ma przy niej chodników. Dzieci wiêc id¹ bez ¿adnej
opieki bezpoœrednio po drodze.

nówmy siê, czy akurat ten Orlik jest
potrzebny w Wêgorzynie. Piêkne
boisko w Mieszewie kosztuje 25
tys. z³, na wioskach nie potrzeba Orlików, bo dzieci nie ma tam du¿o, ale
jest namacalny fakt, ¿e jest zrobione. Niech Orliki powstaj¹, proszê
bardzo, ale tam gdzie jest mo¿liwoœæ. Moglibyœmy mieæ 10-15 boisk za te pieni¹dze. Nie pozyskaliœmy ¿adnych terenów pod budownictwo, a Agencja ma – to jest to gospodarskie podejœcie – powiedzia³
so³tys zwracaj¹c siê z tym apelem
do radnych. Czy jednak radni
wezm¹ te s³owa pod uwagê oka¿e
siê podczas sesji bud¿etowej 30
grudnia.
mm

Tê kwestiê mieszkañcy zg³aszali
ju¿ do stra¿nika miejskiego w Wêgorzynie, Rady Miasta i urzêdu. Jak
dotychczas bez najmniejszego efektu. Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta w Wêgorzynie kwestia ta zosta³a poruszona po raz kolejny. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz obieca³a,
¿e spraw¹ siê zajmie.
W tym wypadku odnosi siê wra¿enie, ¿e wszyscy mog¹cy to zmieniæ
wraz z kierowc¹, czekaj¹ chyba a¿
zdarzy siê tam tragedia. Tylko kto
wówczas bêdzie za ni¹ odpowiada³ i
czy w ogóle ktokolwiek poczuje siê
do jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci?
mm

REKLAMA

SMOKI 2008

Str
Str.. 8

tygodnik ³obeski30.12.2008 r.

NOMINACJE DO NAGRODY SPECJALNEJ
Uroczysta
Gala z okazji
wrêczenia Nagrody Specjalnej Starosty za
2008 rok odbêdzie siê 31
stycznia 2009
r. w Sali Bankietowej „Retro”,
przy ul. Drawskiej 6 w £obzie.
Nominacje do Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

I. ROZWÓJ GOSPODARCZY
1. S. C. B. JE¯, O. JE¯ - „GAMA
PIEKARNIA - CUKIERNIA” w Resku
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
systematycznie d¹¿y do spe³niania
najwy¿szych standardów jakoœci, warunków pracy, ochrony œrodowiska
oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
w polityce zatrudnieñ za priorytet
przyjmuje zatrudnienie osób z gminy
Resko i Powiatu £obeskiego, co przyczynia siê do spadku bezrobocia,
wspiera pozarz¹dowe organizacje
lokalne (Szko³y, Dom Pomocy Spo³ecznej, Bibliotekê),
aktywnie wspiera organizowanie
imprez lokalnych (poprzez sponsorowanie nagród i imprez),
bierze czynny udzia³ w festynach i
innych imprezach na terenie gminy,
œciœle wspó³pracuje z w³adzami samorz¹du wykazuj¹c zainteresowanie
polityk¹ regionaln¹.
2. GRZEGORZ KOTWICKI
Wnioskodawca: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
1. Przedsiêbiorczoœæ na rynku lokalnym
Pan Grzegorz Kotwicki z sukcesem
rozwija swoj¹ przedsiêbiorczoœæ na
lokalnym rynku, przez co znacz¹co
wp³ywa na stan lokalnego rozwoju gospodarczego. Wspó³pracuje z PUP w
zakresie aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu, jest organizatorem
sta¿y, przygotowania zawodowego,
stwarza dobre warunki pracy i socjalne,
zatrudnia 45 osób.
W ramach dzia³alnoœci gospodarczej Grzegorz Kotwicki w:
- 1993 r. prowadzi³ ma³¹ gastronomiê typu fast-food,
- 1996 r. otworzy³ dobrze prosperuj¹cy Parking Strze¿ony,
- 1998 r. prowadzi³ sto³ówkê „Jaœ i
Ma³gosia”,
- 2001 r. otworzy³ firmê „Ochrona
Osób i Mienia”,
- 2007 r. wyremontowa³ stary niemiecki m³yn, w którym otworzy³ oœrodek agroturystyczny.
W latach 2005 - 2007 by³ Prezesem
£obeskiej Izby Gospodarczej.
2. Konkurencyjnoœæ oraz Innowacyjnoœæ
Pan Grzegorz Kotwicki poprzez
kreatywnoœæ podnosi poziom konkurencyjnoœci, do której niezbêdne s¹
dzia³ania innowacyjne. Planuje realizowaæ inwestycje w oœrodku agroturystycznym w Tarnowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 - 2013. Planowana inwestycja ma charakter innowacyjny o zakresie lokalnym, której przedmiotem
jest m.in. adaptacja obiektu na nowoczesny oœrodek agroturystyczny z zachowaniem zabytkowego charakteru
m³yna, baza noclegowa, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup bryczki, usytuowanego wœród zieleni, gor¹cego jacuzzi (mini spa), instalacja pomp
cieplnych powietrze - woda jako odnawialne Ÿród³o energii.
Pan Grzegorz Kotwicki dostrzega
potrzeby i doskonali pomys³y na rozwój i promocjê naszej ma³ej ojczyzny.
Swoj¹ przedsiêbiorczoœci¹ wpisuje siê
w dynamiczny rozwój naszej gminy, a
dobr¹ wspó³prac¹ ze œrodowiskiem lokalnym - wspiera rzeczowe i finansowe
organizacje pozarz¹dowe, jest m.in.
Cz³onkiem Zarz¹du Fundacji Œwiêto
Radoœci.
3. IWONA FATZ - PUPH „PARAMIX” w Dobrej
Wnioskodawca: Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
- utworzenie firmy od podstaw oraz
konsekwentne d¹¿enie do jej rozwoju
(powstawanie nowych hal produkcyjnych, modernizacja rêcznej produkcji
na w pe³ni mechaniczn¹, m.in. poprzez
zainstalowanie automatu do produkcji
œwiec, rozbudowa pomieszczeñ socjalnych, biurowych),
- aktywne przeciwdzia³anie bezrobociu na terenie gminy poprzez sta³y
wzrost zatrudnienia (w chwili powstania firmy, tj. w 1994 r. zatrudniono 8
osób, dzisiaj na sta³e zatrudnionych jest
35 osób, a przy zwiêkszonych zamówieniach ok. 70 osób),
- firma nieprzerwanie eksportuje
swoje wyroby (œwiece) do Danii i postrzegana jest jako rzetelny i profesjonalny partner,
- wspieranie inicjatyw lokalnych
podejmowanych przez szko³y z gminy
Dobra,
- sponsoring imprez gminnych m.in.
Jarmarku Doberskiego, Do¿ynek,
- otwartoœæ, kreatywnoœæ i rzetelnoœæ we wspó³pracy z lokalnym samorz¹dem.

II. OŒWIATA I WYCHOWANIE
1. URSZULA KO£ODZIEJCZYK
Wnioskodawcy: Burmistrz Dobrej
- Barbara Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Nauczyciel jêzyka niemieckiego w
Gimnazjum w Dobrej. Opracowa³a i
realizowa³a program nauczania edukacji
regionalnej i ekologicznej kl. I-III „Dobra i okolice” oraz program œcie¿ki edukacyjnej „Europa u nas”. Przygotowana pod jej kierunkiem prezentacja gminy w przegl¹dzie Szkolnej Gie³dy Turystycznej „Przygoda 2007” zaowocowa³a I miejscem w województwie i
wyró¿nieniem w kwalifikacjach ogólnopolskich. Organizator „Powiatowego Œwiêta Polskiej Niezapominajki” na
terenie gminy Dobra oraz „Dni Unii
Europejskiej”. Opiekun i organizator
wycieczek m³odzie¿y - koordynowanie
wspó³pracy miêdzyszkolnej (Gimna-

zjum w Dobrej - Torgelov Niemcy) oraz
pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych w ramach Euroregionu Pomerania
na wymianê m³odzie¿y. Organizator
wypoczynku m³odzie¿y - w ramach
Fundacji „Wspomaganie Wsi” pozyska³a œrodki na program „Po¿yteczne
Ferie” (2006-2007), który nastêpnie
koordynowa³a. Autorka programów
resocjalizacyjnych dla dzieci z rodzin
patologicznych wdra¿anych we wspó³pracy z OPS w Dobrej - zimowe pó³kolonie. Na sta³e wspó³pracuje z Urzêdem
Miejskim i Bibliotek¹ Publiczn¹ w
Dobrej w zakresie podejmowania i realizacji dzia³añ oœwiatowych.
2. MARIOLA KOTOWICZ
Wnioskodawcy: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pani Mariola Kotowicz jest dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie. Funkcjê tê
sprawuje od stycznia 2004 r. W kierowaniu placówk¹ przyœwieca jej misja:
„Z uœmiechem w przysz³oœæ”. Za priorytetowy kierunek pracy obra³a ci¹g³e
podwy¿szanie us³ug wychowawczodydaktycznych i podtrzymywanie
pozytywnego image placówki, zarówno w œrodowisku lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Pod jej kierownictwem
przedszkole zdoby³o ogólnopolski
znak jakoœci „Zielony Certyfikat I
stopnia” (jako pierwsza placówka w
województwie) oraz „Zielony Certyfikat II stopnia” (2008 r.). W 2006 r. ³obeskie przedszkole zosta³o wpisane do
Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
Mariola Kotowicz doskonale zna
mo¿liwoœci i potrzeby rozwojowe
swoich wychowanków. Jest inicjatorem powo³ania w placówce zespo³u ds.
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, dziêki jej staraniom w przedszkolu zatrudnieni s¹: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej. Pod jej kierownictwem placówka podejmuje dzia³ania
maj¹ce na celu poszerzenie oferty zajêæ
dodatkowych dla dzieci - rytmika, j.
angielski. Jest doskona³ym menad¿erem - zjednuje sobie sponsorów i pozyskuje unijne œrodki finansowe, dziêki
którym wykonuje wiele prac remontowych, zwi¹zanych z popraw¹ warunków estetyczno-higienicznych, bezpieczeñstwa oraz organizacji placówki.
W tym roku szkolnym dziêki œrodkom
unijnym otwarto filiê przedszkola na
os. H. Sawickiej oraz filiê w Be³cznie,
zorganizowana jest dodatkowa opieka
przedszkolna w wyd³u¿onym czasie
pracy od 16.00 do 18.00, powsta³ oddzia³ integracyjny z nauczycielem
wspomagaj¹cym.
3. MA£GORZATA ZIENIUK
Wnioskodawcy: mieszkañcy powiatu za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pani Ma³gorzata Zieniuk jest nauczycielem mianowanym z 25-letnim
sta¿em w nauczaniu pocz¹tkowym.
Ma bardzo dobry kontakt z dzieæmi,
poprzez indywidualne podejœcie do
ka¿dego z nich. Daleko wykracza ponad program nauczania, staraj¹c siê rozbudziæ w dzieciach nowe zainteresowania i rozwin¹æ wrodzone zdolnoœci.

Poœwiêca im wiele czasu tak¿e poza
lekcjami - organizuje wycieczki, nie
tylko w ramach swojej klasy. Stwarza
dobre relacje z rodzicami - jest nauczycielem, który realizuje zadania szko³y
œrodowiskowej.
Jako nauczyciel i pedagog nie zaprzestaje samodoskonalenia. W ostatnim
roku ukoñczy³a studia podyplomowe z
oligofrenopedagogiki, jest tak¿e egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego.
Jest aktywnym cz³onkiem Rady
Szko³y, która corocznie wychodzi do
œrodowiska lokalnego, pozyskuj¹c
szkole nie tylko sponsorów, ale tak¿e
przyjació³.
Od ponad trzydziestu lat aktywnie
propaguje grê w szachy - poprzednio
czo³owy zawodnik województwa – za³o¿ycielka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gambit”. Poza zajêciami w
macierzystej szkole doje¿d¿a do œwietlic
wiejskich, gdzie propaguje tê grê.
Jest wspó³organizatorem corocznych zawodów szachowych dla m³odzie¿y, organizuje Memoria³ Szachowy
im. Gabriela Bieñkowskiego o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Szczecinie, w ramach Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat £obeski”.
Prowadzi ko³a taneczne i wokalne,
które swymi wystêpami uœwietniaj¹
wiele uroczystoœci œrodowiskowych, w
tym powiatowych, m.in.: „Œwiêto Radoœci”, Niebieska Niedziela”, Fina³y
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Prowadzi zespó³ plastyczny, którego cz³onkowie s¹ laureatami konkursów awansuj¹cymi do przegl¹dów wojewódzkich i ogólnopolskich. W tym
roku na 26 laureatów powiatowych
przegl¹dów ARA, piêcioro jest wychowankami Pani Ma³gorzaty.
Po reaktywowaniu harcerstwa w
£obzie, druhna Ma³gorzata przyst¹pi³a do przekazywania swojego doœwiadczenia instruktorskiego m³odszym
druhnom i druhom. Opiekuje siê dru¿yn¹ harcersk¹ rekrutuj¹c¹ siê spoœród
uczniów ³obeskiego gimnazjum i liceum. Trzyma równie¿ pieczê nad zastêpami zuchów w macierzystej szkole. Obecnie rozpoczyna pracê z wychowankami Domu Dziecka.
Zg³aszana w latach poprzednich do
Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego przez Burmistrza £obza, dwukrotnie uzyska³a nominacjê.

III. DZIA£ACZ SPO£ECZNY
1. STOWARZYSZENIE NA
RZECZ POMOCY RODZINIE
„ARKA” W RESKU
Wnioskodawca: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Stowarzyszenie istnieje od 2002
roku i liczy 30 cz³onków, a swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje mieszkañców gminy
Resko. Rokrocznie organizuje akcjê „I
Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”, w ramach tej akcji œwi¹teczne
paczki otrzymuje oko³o 400 dzieci z
rodzin najubo¿szych. Wspólnie ze
Zwi¹zkiem Emerytów i Rencistów corocznie organizuje Wigiliê dla samotnych. W okresie zimowym od 15 listopada do koñca marca Stowarzyszenie
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przygotowuje i wydaje we wszystkie
soboty zupy regeneracyjne dla najubo¿szych mieszkañców naszej gminy.
We wspó³pracy z PCK pozyskuje darmow¹ ¿ywnoœæ, któr¹ wydaje potrzebuj¹cym mieszkañcom oraz do¿ywia
dzieci w œwietlicach wiejskich i szkolnych œrodowiskowych. Organizowane
s¹ ponadgminne spotkania z okazji
„Dnia Matki”, których uczestnicz¹
w³adze samorz¹dowe wyró¿niaj¹c
matki dzieci specjalnej troski lub wielodzietne.
W ramach profilaktyki zdrowotnej
stowarzyszenie organizuje badania dla
mieszkañców: mammografia, badania
s³uchu, badania okulistyczne, RTG,
badania na osteoporozê. Stowarzyszenie pozyskuje od firm odzie¿owych i z
Urzêdu Celnego now¹ odzie¿, obuwie i
przybory szkolne, które s¹ wydawane
dla dzieci z terenu gminy Resko. Na
terenie miasta s¹ dwa pojemniki na
odzie¿ u¿ywan¹, któr¹ stowarzyszenie
nieodp³atnie wydaje potrzebuj¹cym.
Stowarzyszenie obejmuje patronatem
œwietlice wiejskie, poœredniczy w przekazywaniu sprzêtu komputerowego.
Mieszkañcom, którzy zg³aszaj¹ siê do
Stowarzyszenia, u³atwiaj¹ dostêp do
psychologa i radcy prawnego.
2. MIECZYS£AW KUFEL
Wnioskodawcy: Burmistrz Wêgorzyna - Gra¿yna Karpowicz za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Urodzony w 1933 r. w Olesku, pod
Lwowem, na ówczesnych terenach
Rzeczpospolitej. Po II wojnie œwiatowej w 1945 r. wyjecha³ z rodzicami i
bratem na ziemie odzyskane do Wêgorzyna. Otrzyma³ nakaz pracy do Szko³y Podstawowej w Zajezierzu, a potem
zosta³ kierownikiem Szko³y Podstawowej w Lesiêcinie.
W 1953 r. zosta³ powo³any do Oficerskiej Szko³y Lotniczej nr 4 w Dêblinie. Po odbyciu rocznej nauki z zakresu
³¹cznoœci, zosta³ instruktorem, szkol¹c
podchor¹¿ych. W latach 1956 - 1985
pracowa³ jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie (gdzie
prowadzi³ ko³o fotograficzne, którego
cz³onkowie zajêli III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym)
oraz w Zasadniczej Szkole Przysposobienia Rolniczego Wegorzynie. Za wzorow¹ pracê nauczycielsk¹ otrzymywa³
ró¿ne odznaczenia regionalne i pañstwowe. Uzyska³ stopieñ magistra techniki i drugi stopieñ specjalizacji zawodowej z wychowania technicznego.
By³ opiekunem Ko³a Ligi Obrony
Kraju. Prowadzi³ szkolenia i egzaminy
z zakresu ruchu drogowego na kartê
rowerow¹.
Po odejœciu na emeryturê (1985 r.)
zaj¹³ siê pisaniem artyku³ów o historii
Wêgorzyna, które by³y publikowane w
Gazecie Wêgorzyñskiej i Nowym Tygodniku £obeskim. W tym zakresie
wspó³pracuje z Miejsk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹. Kilkakrotnie by³ zapraszany przez dyrektorów i wychowawców
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w
celu udostêpnienia swojej wiedzy na
temat Wêgorzyna. Pomaga tak¿e studentom w pisaniu prac magisterskich,
udostêpniaj¹c im materia³y archiwalne.

3. EL¯BIETA KOBIA£KA
Wnioskodawcy: mieszkañcy powiatu
za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pani El¿bieta Kobia³ka od 1997 roku
jest cz³onkiem Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, a od 2001 roku pe³ni funkcjê
prezesa PCK. Organizacja ta niesie
pomoc najubo¿szym, których w gminie
£obez nie brakuje. Od kilku lat El¿bieta
Kobia³ka jest koordynatorem Europejskiego Programu Pomocy ¯ywnoœciowej. W ramach tego programu ZRPCK
rozdysponuje ¿ywnoœæ dla mieszkañców Powiatu o wartoœci oko³o 844.130
z³. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu
Pani El¿biety Kobia³ki z pomocy korzysta bardzo szeroki kr¹g potrzebuj¹cych.

IV. KULTURA I SZTUKA
1. BOGUMI£ WINIARSKI
Wnioskodawcy: Burmistrz £obza Ryszard Sola za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pan Bogumi³ Winiarski przez ponad 15 lat (1993 do 2008 r.) by³ kapelmistrzem M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej £obeskiego Domu Kultury. By³
tak¿e animatorem kultury, nauczycielem, dyrygentem. Nauczy³ gry na instrumentach dêtych drewnianych wielu m³odych ludzi, którzy zasilili sk³ad
naszej orkiestry. Prowadz¹c M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹, Pan Bogumi³
Winiarski zadyrygowa³ 474 koncertami, z czego 89 poza granicami kraju, tj.
w Niemczech, Szwecji, Litwie, Estonii, Bia³orusi, Ukrainie, Czechach, S³owacji, Wêgrzech, Serbii, Chorwacji,
W³oszech, Grecji i Francji. Zdobycie
wielu laurów i wyró¿nieñ sprawi³o, ¿e
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £DK
jest znana daleko poza granicami naszego regionu.
Przez 12 lat (1996 - 2008 r.) Pan
Bogumi³ Winiarski by³ tak¿e dyrygentem Chóru Parafialnego KANTYLENA
w Wêgorzynie.
Wa¿niejsze osi¹gniêcia to m.in. II
miejsce na Wojewódzkim Przegl¹dzie
Orkiestr Dêtych w Szczecinie (1995 i
1996 r.), Nagroda Pieniê¿na Ministra
Kultury i Sztuki (1997 r.), III miejsce
na XXX Ogólnopolskim Festiwalu
Orkiestr Dêtych w S³awnie (1998 r.),
VI miejsce na Europejskim Festiwalu
Zespo³ów Muzycznych w Asfeld
(1999 r.), I miejsce (2003 i 2005 r.) II
miejsce na majowych Spotkaniach
Orkiestr Dêtych i Big-Bandów w
£obzie (1999, 2000, 2001, 2002 r.), I
miejsce w Wojewódzkim Przegl¹dzie
Orkiestr
Dêtych
w
£obzie
(2000,2001, 2002, 2003, 2005 r.),
odbycie trasy koncertowej po Europie (S³owacja, Chorwacja, W³ochy,
Watykan, Niemcy, 2001 r.) oraz trasa
koncertowa po Europie w 2003 r.
(Niemcy, Chorwacja, Grecja, Wêgry),
I miejsce w kategorii „Przemarsz” na
Wojewódzkim Przegl¹dzie Orkiestr
Dêtych i Big - Bandów (2007, 2008 r.).
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta prowadzona przez Pana Bogumi³a Winiarskiego zapewni³a nam oprawê muzyczn¹ na ró¿nych obchodach rocznicowych i œwiêtach lokalnych.
2. ŒWIETLICA - LUBIEÑ DOLNY

Wnioskodawcy: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Dzieci bior¹ czynny udzia³ w
przedstawieniach, konkursach, zawodach itp. „Dzieñ Babci i Dziadka” Dziadkowie i wnuczêta. „Dzieñ Matki”- wystêpy w Centrum Kultury w
Resku. Wystêpy i œpiewy w Œwietlicy
Lubieñ Dolny, pt. „Dzieñ Mamy i
Taty”. Przedstawienia dla mieszkañców wsi: „O kradzieju”, i „Jase³ka”.
Du¿e zaanga¿owanie w czasie projektu: Przedstawienie: „Randka w ciemno” oraz wiersz wychowanka pt. „Sami
wieœ upiêkszmy”, który ukaza³ siê w
Tygodniku £obeskim. Dzieci bior¹
udzia³ w konkursach. Otrzymuj¹ liczne
wyró¿nienia, m.in. za ozdoby œwi¹teczne. Za ekologiê - I i II miejsce.
Bior¹ aktywny udzia³ w zawodach
sportowych i odnosz¹ w nich sukcesy,
np. „Dzieñ sportu w £obzie” - I miejsce
w skakaniu w workach, II miejsce w
si³owaniu na rêkê. „Festyn w £osoœnicy
- I miejsce w testach wêdkarskich oraz
I miejsce w kopaniu pi³ki do celu. „Festyn w £agiewnikach - organizowali
wiele konkursów i zajmowali miejsca na
podium. Wystêpowali na „Do¿ynkach
powiatowych”, przedstawili skecz
„Randka w ciemno” oraz wiersz Damiana £azewskiego „Resko”. Grupa artystyczna dzieci ze œwietlicy sama opracowuje i aran¿uje swoje wystêpy.
Wszyscy wychowankowie s¹ zorganizowani, pomys³owi i aktywni.
3. LUDWIK CWYNAR
Wnioskodawcy: Zarz¹d Powiatu
£obeskiego za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
£obezianin, filolog, emerytowany
nauczyciel j. polskiego Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie,
Jeden z cz³onków Prywatnego Klubu Literackiego „£abuŸ” - nieformalnego stowarzyszenia zawi¹zanego na terenie gminy ³obeskiej, którego g³ównym
celem jest dzia³alnoœæ literacka - niektóre artyku³y: Zakorzenienie [13/95],
Zniewolenie i godnoœæ [15/95], 15 razy
„£abuŸ” [16/95], A jednak kulturotwórcza rola „£abuzia” [18/96], Jubileusz
³obeskiego ogólniaka [19/96], Jestem
Polak i katolik [20/97], Spacer po
£obzie w roku 1999 [31/99], KOCHANY OJCIEC ŒWIÊTY [53/05], MAGICZNE MIEJSCA [60/07].
Zafascynowany histori¹ powiatu,
autor wielu publikacji w prasie lokalnej
na tematy zwi¹zane z zabytkami i histori¹ naszych ziem.
Spo³ecznik i doradca. Bierze czynny udzia³ w przedsiêwziêciach inicjowanych przez organizacje i urzêdy; z
ostatnich latach: opracowanie numeru
specjalnego „£abuzia” z kalendarium
Ziemi £obeskiej, wspó³autor mapy turystycznej powiatu, jeden z recenzentów i redaktorów publikacji „Historia
Mojej Rodziny Zwi¹zana jest z Ziemi¹
£obesk¹”.
Za³o¿yciel i cz³onek Klubu Nauczyciela w £obzie, wspó³organizator
spotkañ z ciekawymi ludŸmi œwiata
kultury, literatury i nauki.

V. SPORT I TURYSTYKA
1. ZBIGNIEW HARBUZ
Wnioskodawcy: Zarz¹d Powiatu
£obeskiego za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Wiele lat udziela³ siê spo³ecznie,
dzia³a³ w MRN, pracowa³ w PMRN i
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PPR, w Zak³adach M³ynarskich oraz
UMiG Wêgorzyno; obecnie na emeryturze. Jest dokumentalist¹, kolekcjonerem, historykiem – amatorem. Kolekcjoner przedmiotów i dokumentów
od 1945 r. (wszystkie publikacje dotycz¹ Ziemi £obeskiej). Wiêkszoœæ
publikowanych przez niego folderów robiona jest metod¹ cha³upnicz¹
(np. „Pamiêtnik gimnazjalisty” - dla
osób, które na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych uczêszcza³y do ³obeskiej szko³y; „£obeskie
ulice”; broszury o Wêgorzynie i Resku). Jest autorem publikacji –
„£obescy ludzie” i „Z ziemi £obeskiej” – redagowa³ czêœæ obejmuj¹c¹
historiê sprzed lat siedemdziesi¹tych). Autor Kalendarium Ziemi i
Powiatu £obeskiego od X wieku do
1945 r. Liczne artyku³y i publikacje
w prasie lokalnej. Wieloletni cz³onek
PTTK, propagator turystyki i uroków Ziemi £obeskiej. Dzia³acz sportowy, uczestnik rajdów i pieszych
wycieczek górskich. Zafascynowany histori¹ Podola, kolekcjoner map
i przewodników. We wrzeœniu 2007
r. uhonorowany odznak¹ Ministra
Sportu i Turystyki „Za zas³ugi dla
turystyki”.
2. JAN MICHALCZYSZYN
Wnioskodawcy: Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski za nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia:
Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Osoba promuj¹ca
sport w ca³ej gminie. Stworzy³ dru¿ynê
siatkarsk¹ odnosz¹c¹ wiele sukcesów,
by³ trenerem i opiekunem reprezentacji
pracowników oœwiaty na turnieje siatkówki, organizator wielu imprez sportowych (tak¿e rangi wojewódzkiej),
propagator i instruktor turystyki kajakowej, bra³ udzia³ w turnieju koszykówki dla nauczycieli (zdoby³ wicemistrzostwo w Opolu), zdobywa³ medale
Wojewódzkich Igrzysk LZS w pchniêciu kul¹. Dzia³alnoœæ pedagogiczna
Pana Jana Michalczyszyna zaowocowa³a licznymi osi¹gniêciami sportowymi wychowanków.
3. EL¯BIETA I JACEK
SOBCZAKOWIE
Wnioskodawcy: mieszkañcy
powiatu za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Pañstwo El¿bieta i Jacek Sobczakowie w 2003 r. utworzyli w Mo³dawianie
Gospodarstwo Agroturystyczne o
profilu - hodowla koni oraz szkó³kê
jeŸdzieck¹. Od tej pory systematycznie
doskonalili profil szkoleniowy swojego
gospodarstwa. Stopniowo uda³o im siê
wytworzyæ „modê” wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na jazdê konn¹ pocz¹tkowo tylko rekreacyjn¹, a z czasem sportow¹. JeŸdziectwo, które rozwijaj¹ Pañstwo Sobczakowie w swoim
gospodarstwie jest przywracaniem
wielu staropolskich zwyczajów i tradycji - „Gonitwa za lisem” w Œwiêto
Huberta, „Wigilia w stajni”, „Œwiêconka wielkanocna na koniach”.
Od kilku lat w czasie wakacji w
gospodarstwie tym organizowanych
jest ok. 16 turnusów obozów m³odzie¿owych. M³odzi uczestnicy bior¹
udzia³ w hippicznych zawodach regionalnych (np. w czasie do¿ynek powiatowych).
* Opisy sporz¹dzono na podstawie
z³o¿onych wniosków. Kapitu³a przyzna³a w tym roku tak¿e SUPER SMOKA.

¯EGNAMY ROK 2008
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POWIATOWA SZOPKA NOWOROCZNA
Narrator
Choæ z ka¿dym rokiem
latek przybywa,
jedna melodia im wci¹¿
przygrywa.
Niby doroœli s¹ i paniska
a wci¹¿ wychodz¹ z nich
ma³e dzieciska.
Mo¿e w tym roku wiêc urzêdnicy
wyjd¹ z tej swojej piaskownicy?

Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz
Lekko przez ¿ycie sobie przejœæ
marzy³am
w ¿³obku ju¿.
Byæ królow¹ i byæ katem
rzadziæ tym moim
œwiatem.
Có¿ obelgi i krytyka,
gdy w grê wchodzi
polityka?
A gdy o pieni¹dzach jest
ju¿ mowa,
to z pewnoœci¹ sprawa
³apówkowa.
Trza by koniecznie tu
œci¹gn¹æ panów z ABW!

Monika KuŸmiñska
– przewodnicz¹ca Rady Miasta
Wêgorzyno
Uœmiechnê siê lekko na tê b³azenadê
bo i tak rêkê na sesjach
na wszystko k³adê...

Józef Wypijewski
wójt gminy Radowo
Ma³e
Dróg nam brak,
ten gminny œwiat
do ³ez mnie doprowadza,
wiêc nie myœl¹c ju¿,
có¿ zrobiæ, có¿?
Wsadzi³em wojewodê
w auto moje
i przewioz³em przez
gminê swoj¹.
Dziœ nie mo¿na mieæ
litoœci
trza byæ ch³opem
z krwi i koœci!

Wies³aw
Bernacki
dyrektor
Zarz¹du Dróg
Powiatowych
Mo¿e i drogi s¹
byle jakie
ale my mamy standar-

dy takie.
M¹ s³aboœci¹ forum jest,
gdy¿ przyjmuje to co chcê.
Ja tam zawsze racjê mam
o czym teraz mówiê wam.

Ryszard Sola burmistrz £obza
Z Unii dotacje to jakaœ œciema
¿adnych dotacji tu u nas nie ma!
A mia³y byæ drogi
i mieszkania dla ubogich...
Ale faceta po tym siê poznaje,
jak d³ugo mu poweru staje.
Wiêc wchodzê drzwiami,
oknem czasami
a jak nie pomaga to bijê...
w stó³ piêœciami...
W leœnych kniejach na
zachêtê
rzuca³em czasem jak¹œ
przynêtê
i
teraz
choæ po
salonach
biegam
b e z
ma³a
t e n
s a m
sposób zawsze te¿ dzia³a.

Krystyna Bogucka radna Rady
Miejskiej w £obzie
Kiedy w koñcu urzêdnik przestanie siê leniæ?
Kiedy to wszystko w koñcu siê zmieni?
Pytam po raz tysiêczny z rzêdu
ile za czynsze ma wp³yn¹æ do urzêdu?!

Gra¿yna Wawrzo³a zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi gminy £obez
Nie wiem ile za czynsze ma mieæ gmina
to wszystko Exela wina!

Barbara Wilczek
burmistrz Dobrej
Nie bêdzie tu ¿adnych cudów
i sensacji
póki nie skoñczê
renowacji.
Mamy ruiny i bruk stary
i nie zmieni¹ siê te
zamiary
póki tu rycerz nie
przybêdzie
w swoim podró¿niczym zapêdzie.

Gra¿yna
Karpowicz
burmistrz
Wêgorzyna
Po có¿ ci ciemny ry-

tygodnik ³obeski 30.12.2008 r.

WITAMY ROK 2009

Str
Str.. 11

£OBEZ - RESKO - WÊGORZYNO - DOBRA - RADOWO MA£E
cerz kole¿anko mi³a?
Czy¿byœ ca³kiem siê
zapêdzi³a?
Ja, by oœwieciæ swój
gminny lud
stawiam latarni
wokó³ w bród.
Mo¿e i nie ma
kanalizacji,
ale jakoœ trza iœæ do
cywilizacji...

Malkontent
Mo¿e i sprzeda ten szpital ca³y,
mo¿e i gminy coœ obieca³y.
Dziœ w³odarze ca³¹ transakcjê
odbieraj¹ jak jak¹œ abstrakcjê.
Wspomagaj¹ dzia³ania wzorowo
w koœcielnej ³awce – czysto duchowo.

Dariusz Ledzion dyrektor
£obeskiego Domu Kultury
Kasa! Kasa! Bez niej ani rusz ¿adne tam natchnienia dusz.
Co najwy¿ej kiermasz jakiœ
tego warci s¹ ³obziaki.
Przecie z kas¹ mo¿na wiele,
bez niej – sala na wesele!
Czasem mo¿e disco-polo,
niech mieszkañcy poswawol¹.
Mo¿e czasem tr¹b zjazd wielki
za uk³ony, za podziêki,
ale ¿eby
w wiejskim siole
jakiœ
kwartet?
Ja chromolê!

Ireneusz Kabat
wiceburmistrz
£obza
Mo¿e i o tym nie wiecie
ale kasê bije siê na ...
markecie
st¹d to £obez miastem
biznesu
tu trafiaj¹ kupujacy
z powiatowych kresów

Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska
A ja mam z drogami problem z g³owy
to wszystko drogi powiatowe
a co do œwiat³oœci moœci królowo
to raczej dzia³am prooœwiatowo...
Brawurowo surfujê na grzbietach fal
dla mnie horyzonty
dla mnie bezkresna dal...

Antoni Gutkowski
starosta ³obeski
Chce nam kolega
z powiatu obok
wcisn¹æ niez³y
szpitalny
babok.
Za piêæ milionów polskich
z³ociszy
myœli ¿e nas tu
w £obzie
uciszy.
A ja wam
mówiê,
¿e taniej
sprzeda,
tylko nie wiemy czyja bêdzie to bieda...

Malkontent
Poza tym szanse mamy
w dziedzinie turystyki,
nikt nie wybuduje tu
¿adnej fabryki.
Warunki mamy do sportów ekstremalnych
I to bez ¿adnych rekwizytów teatralnych.
Tutaj turysta wnet zgubi podwozie,
pop³ywa sobie w g³êbokiej wodzie,
sztukê przetrwania wyrobi wielk¹
i jeszcze wróci z wielk¹ podziek¹...

Jaros³aw Namaczyñski dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy
Sk¹d te czarne myœli i nastrój
wisielczy
przecie¿ na dzieñ
dzisiejszy
nasz PUP œci¹ga
najwiêcej funduszy
w koñcu coœ kiedyœ
i tu siê ruszy.

Malkontent
Mo¿e siê ruszy, ale

dziad w grobie,
jeœli siê tylko jakoœ tam dowie,
¿e wszystka ta kasa... co p³ynie strumieniem
idzie na bezrobotnych szkolenie.
Szkol¹ siê pielêgniarki na opiekunki
ktoœ kiedyœ powinien wyrównaæ rachunki.
Pojad¹ potem po kursie niemieckiego
sprzataæ do któregoœ kraju zachodniego.
Mamy tu iœcie cud gospodarczy...
Lecz doœæ ju¿ tego, na dziœ wystarczy!

Narrator
Mamy tu or³y, bociany
i wrony
Które z nich siêgn¹
do god³a korony?
Wilk nam gdzieœ umkn¹³
przez zielone pole
czy orze³ wiêc w³o¿y na g³owê koronê?
I ze sw¹ drapie¿n¹ pewnoœci¹ siebie
ochroni swe gniazdo w ka¿dej potrzebie?
Czy bocian dorwie siê do w³adzy
i bêdziemy jak dzieci – szczêœliwi i nadzy?
A mo¿e wrona ze swym skrzyd³em czarnym
zgotuje nam los znany i marny...
Dzisiaj drodzy politycy
Czas, by ju¿ wyjœæ z tej piaskownicy
zostawiæ kube³ki, grabki i k³ótnie
i zacz¹æ myœleæ rezolutnie.
W tym dniu pojednania
polsko-polskiego
¿yczê nam wszystkim
roku szczêœliwego - 2009!

mm
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Kazimierz Ziêba - Œcie¿ki mojego ¿ycia (cz. V)

£obez - moje miasto
Kazimierz Ziêba
£obez by³, mimo gruzów, miastem piêknym, du¿o zieleni, czysta
rzeka, pomnik za cmentarzem, z góry
piêkny widok na miasto. Do pomnika prowadzi³y piêkne schody wœród
krzewów i ³awek. Przy pomniku by³y
równie¿ ³awki, a wokó³ tablice z wypisanymi nazwiskami. Nazwiska
przedstawia³y ¿o³nierzy niemieckich
z tego rejonu, którzy polegli w I
wojnie œwiatowej. Wœród nich by³o
wiele nazwisk polskich, to chyba
byli Polacy zwerbowani z zaboru
ziem polskich. Tak przypuszczam.
Do warsztatu w szkole zawodowej œci¹gnêliœmy ze z³omowiska za
boiskiem sportowym kilka samochodów i motocykli DKW. Jeden na
³añcuch a drugi na wa³ „Kardana”.
Uruchomiliœmy je i coraz to lepiej naprawialiœmy. Czêsto chodzi³em na
halê do dziewcz¹t naprawiaæ maszyny do szycia. Mówili, ¿e najlepiej to
robiê.
W szkole uczestniczy³em w sporcie. Codziennie o godzinie 6-7 biega³em na 10 kilometrów wraz z kolegami. Bra³em udzia³ w Olimpiadzie
Sportu Szkó³ Zawodowych, która
odby³a siê w Bia³ogardzie. Czo³owego miejsca tam nie zaj¹³em. Po zakoñczeniu szko³y otrzyma³em kwalifikacje zawodowe I stopnia w dziale œlusarsko-mechanicznym. W szkole
by³ wysoki poziom nauki. Uczyli nauczyciele Gimnazjum i Liceum w
£obzie. Byli bardzo wymagaj¹cy, jak
pan Kutkiewicz z matematyki, pani
Koronowska i inni. Jeszcze w czasie
nauki na wakacje w 1949 r. skierowano mnie i dwóch kolegów na praktykê do Czachowa. Pracowaliœmy w
Gminnym Oœrodku Maszynowym.
Naprawialiœmy snopowi¹za³ki i inne
maszyny rolnicze. Mieszkaliœmy w
pa³acu Czachowo. By³o tam wiele
m³odzie¿y. By³o weso³o i mi³o.
Po ukoñczeniu szko³y poszed³em
pracowaæ w PPB Oddzia³ nr 4 Stargard Szcz. To by³a grupa w akcji odbudowy wsi i PGR-ów. Ja by³em zastêpc¹ kierownika, który mieszka³ w
Stargardzie Szeciñskim. Konkretnie
zgodnie z katalogiem wyznacza³em
prace i w zale¿noœci od grupy I, II czy
III wed³ug pomiaru wyznacza³em
wynagrodzenie pracownikom. Remonty prowadziliœmy w wielu miejscowoœciach, wœród nich w Radowie Wielkim, gdzie chwilowo mieszka³em u pana Twardowskiego, po-

Publiczna Œrednia Szko³a Zawodowa w £obzie, czerwiec 1948 r.
tem w Maliñcu, gdzie mieszka³em w
pa³acu. Prowadziliœmy remonty oraz
budowaliœmy Dom Rybaka na tamtejszych stawach.
Jesieni¹ powo³ano mnie do s³u¿by wojskowej. S³u¿y³em w 2 Pu³ku
Artylerii Lekkiej w Szczecinie. Skierowano mnie do Szko³y Podoficerskiej 12 Dywizji. To by³ dywizjon
szkolny, w którym szkolono podoficerów o ró¿nych specjalnoœciach
artylerii, a po zakoñczeniu kierowano do poszczególnych pu³ków piechoty 12 Dywizji. Szko³ê Podoficersk¹ o specjalnoœci 120 mm moŸdzierzy ukoñczy³em w 1951 r. W
zwi¹zku z tym, ¿e uznano mnie za
najlepszego elewa w szkole, skierowano mnie do pu³ku piechoty, gdzie
by³a taka broñ, a pozostawiono w II
PAL 3 Dywizjon. Przed zakoñczeniem szko³y ostrzy¿ono nam g³owy
na zero. W 3 Dywizjonie by³y dzia³a
75 mm, których ja nie zna³em. By³em
dowódc¹ dzia³onu, a moi ¿o³nierze to
by³y stare wygi i mieli ³atane mundury. Musia³em od pocz¹tku sam siê
uczyæ, aby nazajutrz przekazaæ wiedzê ¿o³nierzom mojego dzia³onu.
Pocz¹tkowo mówili na mnie ³ysa
pa³a, ze wzglêdu na ostrzy¿on¹ g³owê. PóŸniej, kiedy zobaczyli, ¿e ja
posiadam trochê wiêcej wiedzy od
nich, zaczêli mnie szanowaæ. ZaprzyjaŸniliœmy siê. A na ostrych strzelaniach z dzia³ na poligonie w Ziemsku
ko³o Drawska bateria nasza by³a
najlepiej przygotowana i otrzyma³a
wyró¿nienie.
Na pocz¹tku roku 1952 przeniesiono mnie do pracy w sztabie dy-

wizjonu. Brali mnie do robienia dokumentacji na wszystkie æwiczenia
12 Dywizji. Mówili, ¿e jestem niezast¹piony. W wyniku wojny koreañskiej i nadal nieustabilizowanej sytuacji pozostawiono podoficerów
na trzeci rok s³u¿by. Szczegó³ów i
ciekawych prze¿yæ nie bêdê opisywa³. Zwolniono mnie w 1953 r. Jeszcze przed zwolnieniem byli agitatorzy, którzy zwerbowali mnie do pracy w LPZ £obez. Zgodzi³em siê i
zacz¹³em pracê od 1 marca 1953 r.
jako instruktor szkolenia. Wynagrodzenie 815 z³otych. Nie wiedzia³em czy to du¿o czy ma³o, gdy¿ jak
szed³em do wojska, to pieni¹dze
by³y w milionach. Tu chcê przypomnieæ, ¿e na zakoñczeniu szko³y
podoficerskiej jako najlepszy elew
otrzyma³em nagrodê - pióro wieczne oraz 30 z³. W pracy w LPZ zacz¹³em now¹ dziedzinê szkolenia. By³
to okres zimnej wojny. By³o zarz¹dzenie, aby wszystkie zak³ady pracy przeszkoli³y swe za³ogi w obronie przed broni¹ masowego ra¿enia.
Znów musia³em sam siê uczyæ, aby
przekazaæ wiedzê zgromadzonej za³odze zak³adu. Dali mi rower s³u¿bowy. Mia³em z wojska pa³atkê, kupi³em 1 kg s³oniny, 1 kg cebuli i 2 kg
chleba. Zawin¹³em to w pa³atkê i
wioz³em na baga¿niku rowerem.
Dali mi teren P³ot i okolic. P³oty
wówczas nale¿a³y do powiatu ³obeskiego. Latem jeŸdzi³em na kilka dni,
spa³em pod pa³atk¹ i jad³em to co
mia³em. Jesieni¹ i zim¹ jeŸdzi³em poci¹giem. By³ taki, kursowa³ rzadko,
wyje¿d¿a³ oko³o 9 a wraca³ oko³o 15.

Mia³em zazwyczaj szkolenia po pracy. Musia³em wiêc nocowaæ. Ró¿nie
to bywa³o.
Zapozna³em kilka dziewcz¹t i lubi³em w ich gronie przebywaæ. By³y
³adne, mi³e i lubi³y mnie. Wówczas
kierownikiem biura by³ Stanis³aw
Raiñczuk. Jak mieliœmy czas chodziliœmy na kawê do restauracji klubowej (by³a w miejscu obecnego domu
kultury). By³ to obiekt piêkny, w starym stylu z bardzo dobr¹ i uprzejm¹
obs³ug¹. Skierowano mnie na kilkumiesiêczne kursy do Poznania. Centralny Oœrodek Wyszkolenia LPZ.
by³ w tym samym budynku, gdzie
by³a operetka poznañska oraz Garnizonowy Klub Oficerów WP. By³em
tam kilka razy. Spotyka³y mnie
dziewczynki, a czasem mówi³y - Kaziu zaprowadŸ nas do klubowej na zabawê, bo nam samym nie wypada. I
tak spotyka³em siê czasem, zaprowadza³em, a¿ zakocha³em siê w jednej z
nich. To by³ rok 1954. Nadal jeŸdzi³em do poszczególnych zak³adów
pracy, organizowa³em ko³a LPZ i prowadzi³em szkolenia. PóŸn¹ jesieni¹
poci¹giem pojecha³em do P³ot. St¹d
zabrali mnie bryczk¹ do Badkowa ,12
km za P³otami. Po szkoleniu so³tys
zaprowadzi³ mnie do gospodarza,
gdzie nocowa³em. Rano g³odny, bez
œniadania, nie czekaj¹c na bryczkê
poszed³em pieszo do P³ot, aby zd¹¿yæ na poci¹g. W nocy napada³
œnieg. Id¹c wyci¹gn¹³em notes z têsknoty do mojej wówczas dziewczyny pisa³em wiersz.
Œlub wzi¹³em w drugi dzieñ Œwi¹t
Wielkanocnych 1 kwietnia 1955 r.
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Cywilny pod koniec maja. Moj¹
wybranka by³a Helenka Burak, mi³a
skromna, ³adna, w moim guœcie.
Jeszcze z Helenk¹ nie chodzi³em, to
jej mamie przyœni³o siê, ¿e wyjdzie za
m¹¿ za Kazika znad rzeki. A moja
mama sprz¹ta³a w Banku Spó³dzielczym, gdzie pracowa³a umys³owo
Helenka. My ju¿ mieliœmy wzajemne
uczucia, ale mama nic nie wiedzia³a o
tym. Stale rano przychodz¹c z pracy
mówi³a, ¿e jest tam dziewczyna
³adna, skromna i przyjemna i bardzo
siê jej podoba. A wiêc w oparciu o
dwie mamy nie mia³em ¿adnych przeszkód. Nie bêdê pisa³ szczegó³ów,
które s¹ równie¿ w moim ¿yciu ciekawe. Ca³e ¿ycie nie pali³em papierosów i nie pi³em alkoholu. Oczywiœcie
czasem mo¿na wypiæ a nawet trzeba
jeœli jest odpowiednie towarzystwo,
miejsce oraz atmosfera.
Powo³ywano mnie na æwiczenia
wojskowe. Przeszkolenie takie odby³em w Lêborku, Œwinoujœciu i na
Helu, konkretnie w miejscowoœci
Bór, po³o¿onej miêdzy KuŸnic¹ i Helem.
Mieszkaliœmy z mam¹ w £obzie
na ul. Przyrzecznej, by³o to moje
kawalerskie ³o¿e. Sprê¿ynowa siatka, taki wk³ad do ³ó¿ka ustawiony z
czterech stron po trzy cegie³ki. Potem siostra z dzieæmi przesz³a na ul.
Koœciuszki 20. Tam zmontowaliœmy
³ó¿ko, które nam siê rozwala³o. Urodzi³o siê nam dwoje dzieci. Mieliœmy
jeden pokój z piecem i zimn¹ lodowat¹ kuchniê. Ja pracowa³em do
póŸna i ma³¿onka do 15. Dzieci by³y
w ¿³obku i przedszkolu. Czêsto siê
przeziêbia³y, chorowa³y i dziêki lekarzowi panu Staszkiewiczowi i panu
£abaziewiczowi utrzyma³y siê i s¹
zdrowe.
Ja pracuj¹c uczêszcza³em do liceum wieczorowego w £obzie. Po
œredniej szkole zawodowej zosta³em
przyjêty do kl. X, nastêpnie XI.
Maturê zdawa³em w Stargardzie
Szczeciñskim. Moimi ulubionym
przedmiotem by³ jêzyk polski. Lubi³em s³uchaæ pani¹ polonistkê i patrzeæ na ni¹. By³a ³adna, mi³a i chyba
wielu mia³o takie samo zdanie. Lubi³em tak¿e matematykê.
W roku 1956 znów zosta³em skierowany na szkolenie do Centrum w
Poznaniu. Tym razem szkolono w
¿eglarstwie i lotnictwie. P³yn¹æ musieliœmy wp³aw na drug¹ stronê jeziora Kiekrz k/Poznania.Na lotnisku
sportowym w Kiekrzu po drugiej
stronie jeziora, æwiczyliœmy siê w lotach m.in. skoki spadochronowe,
zwijanie spadochronu, skakaliœmy z
najwy¿szej wie¿y spadochronowej
w poznañskim parku Kasprowicza.
Mieliœmy skakaæ z samolotu, ale zamieszki poznañskie spowodowa³y,
¿e kazano nam jechaæ do domów.
Nied³ugo by³em w pracy, gdy¿
wys³ano mnie na szkolenie do Centralnego Oœrodka Obrony Cywilnej
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w Starej Mi³osnej k/Warszawy. Æwiczenia mieliœmy na Bielanach w Centralnym Oœrodku Po¿arnictwa i
Œwierku pod Warszaw¹, gdzie jest
reaktor atomowy EWA (Eksperymentalny Wodny Atomowy). Otrzy-

rzelni, mleczarni, m³ynie i innych
upad³ych zak³adach.
Ja nadal pracowa³em w tym samym miejscu tj. w LOK po zjednoczeniu, tylko ju¿ na stanowisku kierowniczym. Kiedy ju¿ min¹³ okres

Helena i Kazimierz Ziêba
ma³em tytu³ instruktora I klasy.
W domu by³o ciê¿ko. Oprócz pracy chowaliœmy œwinie i kury. Mieliœmy ogródek. W koñcu otrzymaliœmy mieszkanie w nowym budownictwie na ul. Murarskiej. Urodzi³a
siê nam córka. Obecnie mamy troje
dzieci, dwóch synów i córkê.
Wszystkie dzieci maj¹ wykszta³cenie wiêksze jak ja i to uwa¿am za prawid³owe. Mamy piêkne, dobre i pracowite synowe i dobrego ziêcia oraz
9 wnuków.
W 2005 r. obchodziliœmy nasze
50-lecie. Obecnie mieszkamy na ul.
Kiliñskiego we w³asnym domu. Jesteœmy szczêœliwi i zadowoleni.
Tak jak cieszy³em siê powstawaniem coraz to nowych zak³adów lub
ich uruchamianiem, tak teraz smuci
mnie ich upad³oœæ. Zobaczmy jak
wygl¹da gorzelnia w £obzie, m³yn,
sala kinowa. Jak mo¿na sprzedaæ i
doprowadziæ do takiej ruiny dobro
spo³eczne. To mo¿e jeszcze sprzedamy bibliotekê czy Dom Kultury?
To by³a sala o wysokim standardzie, dŸwiêkoch³onna, chodniki,
fotele, scena, kurtyna, pomieszczenie dla orkiestry itp. Tam odbywa³y
siê teatry i koncerty z udzia³em najwy¿szych polskich s³aw jak Æwikliñska, Fogg, Chór Juranda i inne
zespo³y. £obez, miasto powiatowe
bez sali kinowej, koncertowej. Pere³k¹ wœród tych budynków jest
krochmalnia ³obeska. Myœlê, ¿e to
chyba dziêki dyrektorowi panu
Kaczmarkowi jest ozdob¹ £obza i
dalej funkcjonuje. Szkoda, ¿e nie
mieliœmy takich dyrektorów w go-

zimnej wojny zaj¹³em siê organizacj¹ kó³ i klubów. By³o ich w powiecie du¿o. Ko³a te by³y kolebk¹ do
wychowania zawodników w sportach obronnych. Zorganizowa³em
w powiecie 8 modelarni, 2 kluby oficerów rezerwy, 2 kluby strzeleckie,
radioklub, stacjê SP 1 KBO oraz
sporty obronne. Organizowa³em
coroczne obchody Dni Morza.
Urz¹dzono strzelnicê za cmentarzem, gdzie odbywa³y siê zawody
wojewódzkie. Prace melioracyjne
wykonano na zlecenie miasta i gminy. Rozszerzono i podwy¿szono
wa³y ochronne. Wykonano wiatê.
Teren zaorano, zagrabiono, posiano trawê. Te ostatnie prace wykonaliœmy we w³asnym zakresie. To
pan p³k Klemens Górski ora³ spo³ecznie w³asnym ci¹gnikiem teren i
go bronowa³, posia³ trawê. Wyciêto
krzewy i drzewa. Strzelnica by³a
dum¹ powiatu ³obeskiego.
W roku 1993 odszed³em na zas³u¿on¹ emeryturê. Nikt nie podj¹³ pracy spo³ecznej, aby utrzymaæ to, co
by³o zrobione. LOK pozosta³ jako
spó³ka, ale nic nie robi dla obronnoœci kraju poza dochodowym szkoleniem kierowców, co jest jedynym
sposobem bogacenia siê spó³ki.
Szkoda, to przecie¿ tysi¹ce m³odzie¿y mia³o zajêcia i wychowanie.
Korzystaj¹c z okazji chcia³em z³o¿yæ ¿yczenia i podziêkowania
wszystkim bez wyj¹tku, z którymi
mia³em zaszczyt wspó³pracowaæ w
okresie mojej d³ugiej 40-letniej dzia³alnoœci. Dziêkuje prezesom kó³ i klubów LOK, spo³ecznym dzia³aczom
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strzelectwa sportowego, modelarzom, sportu motorowego, sportów
obronnych, krótkofalowcom i radiofalowcom, sympatykom oraz
wszystkim, którzy wspierali mnie i
moj¹ dzia³alnoœæ. Szczególne podziêkowania kierujê do pana Bogumi³a Suruga³y - legendy ³obeskiego
krótkofalarstwa, pana p³k Klemensa
Górskiego, który spo³ecznie w³asnym ci¹gnikiem ora³, grabi³, sia³ trawê porz¹dkuj¹c strzelnicê za cmentarzem. Dziêkuje wszystkim, którzy
brali udzia³ w naradach instruktorskich, spotkaniach i imprezach.
Bêd¹c na emeryturze jeszcze prowadzi³em dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
szkolenie kierowców. Od kilku lat ju¿
nie prowadzê i nic nie robiê. Mam
du¿o czasu na rozmyœlania i wspomnienia.
Smuci mnie, ¿e nie wszyscy Polacy powrócili do ojczyzny. Wiem jaka
to têsknota i pragnienie byæ wœród
swoich. Nastêpuje wynarodowienie
rodaków na Ukrainie, Bia³orusi. Niektórzy boj¹ siê przyznaæ, ¿e s¹ Polakami pamiêtaj¹c rzezie nacjonalistów ukraiñskich z 1943 r. Na Litwie
zmieniono nazwiska polskie na
¯uwskis, Kowalskis itp. Nie wiem po
co s¹ tam przedstawicielstwa konsularne, a przywódcy jak siê spotkaj¹
klepi¹ siê nawzajem po ramionach
nie widz¹c problemów.
Martwi mnie równie¿ to miasto,
nie rozbudowuje siê w centrum, a
tylko na obrze¿ach. Jest wiele budynków, które trzeba by³oby rozwaliæ lub rozbudowaæ, odmalowaæ. W
centrum miasta ul. Ogrodowa i s¹siednie to ogrody dzia³kowe. A
prawdê mówi¹c jest jeden wielki
œmietnik, z niektórymi gara¿ami w
postaci slamsów. Tam powinny staæ
bloki z pomieszczeniami na sklepy
czy punkty innej dzia³alnoœci us³ugowej. Miasto przybra³oby ca³kiem
inny wygl¹d. Jestem pionierem miasta, mieszkam tu od pocz¹tku czerwca 1946 r. i razi mnie to. Cieszy mnie
to, ¿e mamy ³adne chodniki, ¿e w
parku ju¿ nie chodzimy po b³ocie.
Szczególnie cieszy mnie jak widzê
spaceruj¹ce m³ode pary z wózkami
na promenadzie czy po chodnikach.
Te m³ode mamy ze swoimi pociechami to nasza przysz³oœæ. Jest tych
mam z dzieæmi bardzo du¿o. Wynika
st¹d zadanie, ¿e ju¿ teraz nale¿y im
zapewniæ godn¹ przysz³oœæ. To bêdzie kwiat narodu. Ja ju¿ jestem
schorowany. Bol¹ mnie wszystkie
starocie od stóp do g³owy. Stale
mówiê, ¿e to w tym wieku musi boleæ,
bo jak ju¿ ca³kiem przestanie boleæ to
i mnie nie bêdzie.
Mimo tych wszystkich trosk i
bólów jestem szczêœliwy, ¿e mam
liczn¹ rodzinê, w sumie jest nas 17
osób, tj. my, dzieci i wnuki. Wnuki siê
ucz¹, studiuj¹ i myœlê, a raczej jestem
pewien, ¿e godnie zast¹pi¹ nas w
¿yciu.

OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

Œwidwin

£obez

Region

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

Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

PRACA

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów
wodno-kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

INNE

Region

Sprzedam mieszkanie 2 pok., II p. w
£obzie. Tel. 091 397 40 28.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 63 mkw. w Œwiêtoborcu.
Tel. 609 863 917, 721 141 009.
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.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.

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

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

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

US£UGI

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

£obez
Sprzedam piec C.O., miech kowalski skórzany. Tel 694 140 816.
Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.
Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y
szklane na cukierki. Tel. 601 212
335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Region
Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
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.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

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

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie ul. 3-go Maja. Tel. 697 393
752

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

Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.

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

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

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
Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam OPEL CADET, r.pr. 1988,
1,6, benzyna, gaz. Cena 1.500,00
z³. Tel. 782 925 431.

INNE

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

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach. Tel. 505 081 153.
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie.
Tel. 512 584 156.

Œwidwin
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.

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

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INFORMACJE
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Burmistrz
uniewinniona
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a radnych, ¿e zosta³a uniewinniona z zarzutów, jakie wobec niej
wysunêli radni miejscy.
Podczas sesji Rady Miasta 19
grudnia burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a, ¿e

rzecznik dyscypliny finansowej
uchyli³ zarzuty Rady Miejskiej w
sprawach: podpisanie aneksu do
umowy na wykonanie studium, z³amania ustawy o zamówieniach publicznych przy remoncie œwietlicy w
Po³chowie oraz zarzutów zwi¹zanych ze zobowi¹zaniami gminy z
2007 r.
mm

Zalewa od parku
(WIEWIECKO). Coraz wiêkszym zagro¿eniem dla mieszkañców Wiewiecka staje siê okolica
parku w tej miejscowoœci.
Od pewnego czasu powiêksza siê
tam rozlewisko wody. Jeszcze jakiœ
czas temu nie by³o go w tym miejscu.
Obecnie na ten temat s¹ ró¿ne spekulacje dotycz¹ce Ÿród³a jego powsta-

nia, ale t¹ spraw¹ ma zaj¹æ siê gmina,
bowiem to ona jest w³aœcicielem parku, choæ tereny wokó³ s¹ agencyjne
– obecnie w dzier¿awie. Woda ju¿
podchodzi pod domostwa, do zalania nieruchomoœci niewiele brakuje.
Czy gmina zd¹¿y przed kolejnymi
opadami, b¹dŸ roztopami wiosennymi - czas poka¿e.
mm
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Prezent z wyrokiem
(RUNOWO POMORSKIE).
Trwaj¹ rokowania dyrektora ekonomicznego PKP z burmistrz Wêgorzyna Gra¿yn¹ Karpowicz odnoœnie przejêcia przez gminê obiektów bêd¹cych w³asnoœci¹ kolei.
PKP ma wobec gminy 5 niewykonanych wyroków o eksmisjê z 1999

r. Dyrektor ekonomiczny PKP naciska, aby gmina zap³aci³a odszkodowania, albo przejê³a niesprzedane
mieszkania w Runowie Pomorskim.
Wœród nich s¹ lokale, których
mieszkañcy objêci s¹ wyrokami o
eksmisjê. Póki co decyzja w tej sprawie nie zapad³a; nadal trwaj¹ rokowania.
mm

Przejœcie grozi œmierci¹
(GINAWA). Mieszkanie przy
drodze krajowej, a przy tym z³e rozwi¹zania komunikacyjne, to nie
lada problem, z którym codziennie
mierz¹ siê mieszkañcy tej miejscowoœci.
¯adne zmiany w taryfikatorze kar
za przekroczenia drogowe nie powoduj¹ u kierowców naciœniêcia hamulca, gdy przeje¿d¿aj¹ przez ma³e
miejscowoœci, tym bardziej, ¿e nie ma
tam radaru, ani ¿adnych rozwi¹zañ,
które w jakikolwiek sposób wymusi³yby na kierowcach zmniejszenie

prêdkoœci. Problem polega na tym,
¿e wieœ jest po obu stronach drogi,
a wiêkszoœæ mieszkañców, by zrobiæ
zakupy, musi przejœæ przez skrzy¿owanie.
Dlatego te¿ przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Wêgorzynie Monika KuŸmiñska, podczas sesji Rady
Miasta, zwróci³a siê do burmistrz
Wêgorzyna, by ta uruchomi³a swoje
mo¿liwoœci i doprowadzi³a do zainstalowania przez Zarz¹d Dróg Krajowych choæby grzechotek, które
wymusi³yby na kierowcach zmniejszenie prêdkoœci.
mm

Do wyciêcia
(MALINIEC-MO£DAWIN). 86 sztuk drzew przy drodze Maliniec-Mo³dawin przeznaczonych jest do wyciêcia. Wykonawca, który zostanie wy³oniony w przetargu w zamian za wykonan¹ pracê pozyska drewno.
mm

INFORMACJE
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OTYLIA JÊDRZEJCZAK w STOWARZYSZENIU
w RADOWIE WIELKIM
Mi³¹ niespodziankê sprawi³
dzieciom uczêszczaj¹cym do szkó³
i OREW w Radowie Wielkim na
Miko³ajki Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z
Autyzmem w Resku Czes³aw
Frost zapraszaj¹c do nas MISTRZYNIÊ OLIMPIJSK¥ W
P£YWANIU PANI¥ OTYLIÊ JÊDRZEJCZAK wraz z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej
HMI POLSKA Pani¹ Lucyn¹ Frost
oraz kapitanem dru¿yny pi³karskiej POGONI SZCZECIN „04” w
FUTSALU (halowa pi³ka no¿na)
Panem £ukaszem Piaseckim.
Po przywitaniu siê z Pani¹
Katarzyn¹ Tyz¹-Sika³a - dyrektork¹

Szkó³ i przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Czes³awem Frostem szacowni goœcie pospiesznie udali siê powitaæ naszych uczniów.
Pani Otylia Jêdrzejczak odpowiada³a na pytania naszych uczniów,
którzy pytali - kiedy rozpoczê³a p³ywanie i w jakim wieku swego ¿ycia
zaczê³a p³ywaæ wyczynowo? Pytali
o jej pierwsze starty na arenie miêdzynarodowej no i oczywiœcie o
sukcesy jakie dotychczas osi¹gnê³a. Dzieci bardzo uwa¿nie s³ucha³y
odpowiedzi mistrzyni, bili brawo
przerywaj¹c okrzykami radoœci,
gdy by³a mowa o z³otych medalach
olimpijskich. By³o widaæ wielkie
wzruszenie w oczach naszego goœcia, kiedy dzieci zgotowa³y jej tak¹
owacjê.

Po zapoznaniu siê z uczniami i
personelem, goœcie poznawali
warsztatow¹ pracê edukacyjno-terapeutyczn¹ w poszczególnych grupach. Widzieliœmy wiele uœmiechów
z ka¿dej strony. Otylia Jêdrzejczak
bra³a czynny udzia³ w zajêciach z
grup¹ dzieci le¿¹cych w suchym
basenie.

Spacer po szkole zaprowadzi³
naszych goœci do naszej Pani psycholog Agnieszki Kopañskiej.

Goœcie zapoznawali siê z prowadzonymi formami nauki i terapii w naszych
szko³ach.

Konkurs czytelników
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Jolanta Charowska z Radowa Ma³ego. Gratulujemy.

Po czterogodzinnym uczestnictwie w ró¿norakich formach zabawowo-edukacyjnych, umêczeni ale w
pe³ni usatysfakcjonowani z pobytu
w tak cudownym miejscu, po¿egnali
siê z dzieæmi, ¿ycz¹c im du¿o, du¿o
zdrówka, sukcesów w nauce i nie
tylko w tym roku, ale i na ca³e ich
cudowne ¿ycie. A z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
samych prezentów i wiele mi³oœci od
wszystkich ludzi œwiata.
Dzieci w podziêkowaniu za mile
spêdzony czas oraz serdecznoœæ
kochanych goœci obdarowa³y ich
œwi¹tecznymi prezentami, ¿ycz¹c
Pani Otylii samych z³otych medali,
mi³oœci i pozostania zawsze sob¹ KOCHAMY PANI¥, a pozosta³ym
goœciom weso³ych, zdrowych i suto
zastawionych sto³ów przez ca³y rok.
Monika Duszyñska
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SPORT

List do redakcji
Niniejszy felieton powsta³ z
inspiracji artyku³em zatytu³owanym „Œwiatowid po prêgierzem
s³ów” zamieszczonym w „Tygodniku £obeskim”.
Chcielibyœmy jednak na starcie zaznaczyæ, ¿e poni¿szy tekst
nie jest z za³o¿enia przeciwko komukolwiek, czy przeciwko czyjejœ
dzia³alnoœci, bo chyba bardziej o
jej braku.
Nowy sezon, nowy prezes, a
Œwiatowid wci¹¿ ten sam. Mo¿na
znowu krytykowaæ, czy wytykaæ
b³êdy zarz¹du, co robiliœmy ju¿ kilkakrotnie. Nie ma siê co oszukiwaæ,
w Œwiatowidzie potrzebne s¹ jakieœ konkretne dzia³ania, aby poprawiæ ogólny wizerunek klubu
czy stworzyæ dobr¹ dru¿ynê mog¹c¹ powalczyæ na pocz¹tek chocia¿by o znalezienie siê w górnej
po³owie tabeli ligi okrêgowej.
Jako kibice chcielibyœmy dowiedzieæ siê czy zarz¹d ma pomys³
na to aby wybrn¹æ z obecnej sytuacji klubu?
Wygl¹da na to, ¿e sytuacja finansowa klubu jest godna pozazdroszczenia, bo niewiele klubów z
naszego regionu mo¿e dysponowaæ kwot¹, któr¹ zapewnili Œwiatowidowi ³obescy radni (136.000
z³). Bardzo du¿a w tym zas³uga
równie¿ poprzedniego prezesa
Andrzeja Beliny, który dobro
Œwiatowida nosi w sercu od wielu
lat i przedk³ada je nawet nad w³asne zdrowie. £obescy w³odarze
s³usznie zauwa¿yli, ¿e mo¿liwoœci
pozyskania kolejnych dotacji
mog¹cych wspomóc bud¿et klubu nie zosta³y wykorzystane wcale. Nie dziwi nas to zupe³nie, gdy¿
w klubie po prostu nie ma ludzi,
którzy mogliby siê tym zaj¹æ, czy
w ogóle posiadali wiedzê na ten
temat. Pan Andrzej Belina nie
mo¿e robiæ wszystkiego. Nie mo¿emy siê wci¹¿ wyzbyæ wra¿enia,
¿e On sam zdaje sobie doskonale
sprawê z tragizmu sytuacji, jednak¿e trzyma siê, chyba tylko
przez kole¿eñsk¹ lojalnoœæ, kurczowo swoich kolegów, którzy
obracaj¹ jego pracê w py³.
Obecny prezes „s³up”, bo inaczej go nazwaæ siê nie da, nie mo¿e
zrobiæ nic, gdy¿ funkcjê tê przyj¹³
z braku jakichkolwiek innych kandydatów i nie ma pojêcia ani o
funkcjonowaniu klubu, nie mówi¹c o tym, ¿e nie wie nawet, w
którym roku klub powsta³.
Sytuacja ta jest delikatnie mówi¹c chora – wybory nowych
w³adz mia³y przynieœæ konkretne
zmiany, a skoñczy³o siê tym, ¿e
jest tak samo lub gorzej. Wiemy o
tym, ¿e po ka¿dym meczu dru¿yny
oldboyów pojawiaj¹ siê wci¹¿ ciekawe pomys³y mog¹ce poprawiæ
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III SYLWESTROWY WOJEWÓDZKI TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
O PUCHAR PREZESA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWI¥ZKU TKKF

sytuacjê klubu, jednak¿e ¿aden
(sic!) z oldboyów na wyborach siê
nie pojawi³.
Jednym z celów obecnego zarz¹du mia³a byæ wspó³praca z kibicami. Skoñczy³o siê tylko i wy³¹cznie na deklaracjach. Jednak¿e nie
zwa¿aj¹c na to wyszliœmy pierwsi
z pomys³ami. Zaproponowaliœmy
proste, lecz konkretne dzia³ania
marketingowe, których koszt jest
naprawdê symboliczny, a na których klub zarabia³by tak pieni¹dze, jak i nieprzeliczaln¹ poprawê
wizerunku. Dyskusjê z w³adzami
klubu ciê¿ko nazwaæ wspó³prac¹,
gdy¿ by³o to stawianie ¿¹dañ czy
warunków przy ca³kowitej negacji
naszych pomys³ów.
Jedna rzecz jest priorytetowa dzia³anie dla dobra klubu, a tego bez
wspó³pracy nie da siê osi¹gn¹æ.
Najgorsze jest te¿ to, ¿e wielu
ludzi pogodzi³o siê z gr¹ Œwiatowida w okrêgówce. Najczêstszym
usprawiedliwieniem takiego stanu
rzeczy by³ ten, ¿e nie ma pieniêdzy.
Sarmata Dobra jest liderem V ligi, a
czy ich bud¿et jest wiêkszy od naszego, czy œci¹gaj¹ tabuny zawodników z zewn¹trz? Czêsto s³yszymy, ¿e nie ma sponsorów - proponujemy spojrzeæ na nasze trybuny,
jakie firmy sponsorowa³y kiedyœ
Œwiatowid. Czy ktoœ kiedykolwiek
sporz¹dzi³ jak¹kolwiek ofertê reklamow¹ dla firm mog¹cych umieœciæ
swój wizerunek, logo na trybunach, p³ocie okalaj¹cym boisko,
koszulkach czy dresach pi³karzy?
Byæ mo¿e naiwnie, ale wci¹¿
bêdziemy siê upierali, ¿e kilkuletnia z³a polityka doprowadzi³a do
tego, ¿e wizerunek klubu jest na
tyle s³aby, ¿e ciê¿ko przyci¹gn¹æ
do niego sponsorów, czy te¿
utrzymaæ utalentowanych pi³karzy. Taki stan rzeczy nie mo¿e
utrzymywaæ siê wiecznie, gdy¿
mo¿e doprowadziæ do ca³kowitej
ruiny. Ju¿ dochodzimy do wra¿enia, ¿e klub z tradycjami maj¹cy
konkretny bud¿et umiera.
Klubowi potrzeba w tej chwili
ludzi zdolnych do rzeczowych
dzia³añ, maj¹cych na celu polepszenie jego wizerunku przede
wszystkim. Nie bêdziemy ukrywali, ¿e widzimy konkretn¹ osobê na
stanowisku prezesa klubu, jednak¿e jest ona pracownikiem samorz¹dowym i nie mo¿e zgodnie z
prawem byæ prezesem stowarzyszenia finansowanego przez samorz¹d w³aœnie.
Jako kibice mamy nadziejê, ¿e
istnieje jednak jakieœ wyjœcie z tej
sytuacji mog¹ce pomóc odbudowaæ coœ, co sta³o siê wa¿nym elementem naszego ¿ycia.
KIBICEMLKS
ŒWIATOWID £OBEZ

SPORTOWY SYLWESTER

W dniu 28 grudnia 2008 r. w
Pyrzycach odby³y siê rozgrywki
dru¿yn pi³ki no¿nej w hali sportowej
Oœrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy zaprosili dru¿yny ognisk
TKKF z województwa zachodniopomorskiego. Rywalizowa³y ze sob¹
reprezentacje Portu Szczecin, Gryfa
Szczecin, Stoczni Szczecin, PachRostek ze Szczecina oraz dru¿yny z
Przec³awia, Polic, Barlinka, Pyrzyc
oraz £obza.
Ognisko TKKF „B³yskawica”
£obez i zarazem powiat ³obeski reprezentowa³a dru¿yna Sparty Wêgorzyno. Zakwalifikowa³a siê ona do
tych rozgrywek zwyciê¿aj¹c wczeœniej w powiatowym turnieju pi³ki
no¿nej, rozegranym 30 listopada br.
Po zaciêtej walce w hali w Pyrzycach
nasi zawodnicy zajêli 4 miejsce w

swojej grupie i tym samym nie uda³o
im siê zakwalifikowaæ do œcis³ego
fina³u. Naszej m³odej dru¿ynie potrzeba wiêcej doœwiadczenia w grze,
czyli tak zwanego ogrania. Najistotniejsze jednak, ¿e chc¹ graæ, poœwiêcaj¹ sportowi swój czas i energiê.
Takie sparingi mog¹ byæ dobrym
Ÿród³em motywacji dla m³odych zawodników.
Zdecydowanie najlepsz¹ i najciekawsz¹ pi³kê gra³a dru¿yna gospodarzy. W finale pokona³a zas³u¿enie reprezentacjê Polic 5:2. Trzecie
miejsce zajê³a dru¿yna z Barlinka,
przed reprezentacj¹ Portu Szczecin.
Ognisko TKKF „B³yskawica”
zapewni³o naszym reprezentantom
transport oraz ciep³y posi³ek.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Kogut

Wpuœcili narybek, póŸniej
bêd¹ ³owiæ

Wêdkarze z £obza widz¹c, ¿e ze
z³owieniem okazu jest coraz trudniej,
zebrali siê i z³o¿yli kupuj¹c za kwotê
1650 z³ ponad 110 kg narybku szczupaka. By³ to doœæ wyroœniêty narybek, gdy¿ niektóre ryby by³y ponad
wymiarowe. Ryby zosta³y wpuszczone do najbardziej obleganych
jezior przez wêdkarzy spiningistów i
miejmy nadziejê, ¿e kilkadziesi¹t z
tych ryb wytrze siê naturalnie i wysi³ek wêdkarzy nie pójdzie na marne.
Oto lista darczyñców, którym

serdecznie dziêkujemy za okazana
pomoc finnsow¹: Jerzy Rakocy,
Wojciech Burchardt, Marek Buksa,
Krzysztof Niko³ajczyk, Witold Juncewicz, Robert Banaszczyk, Marcin
Burchardt, Robert Chowañski,
Adam Jeleñski, Zbigniew Jaskowski, Marek Wieczorek, Stanis³aw
Muszalski, Andrzej Szafrañski, Ryszard Sola, Krzysztof Michniewicz,
Andrzej Laszuk, Kazimierz Antosik,
Adam Piesiakowski oraz Zarz¹d
Ko³a Pstr¹g w £obzie.
(w)
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Kronika powiatu ³obeskiego
Zuzia

Marcel z rodzicami
i chrzestnymi
Micha³ek z mamusi¹

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Marcin

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

POLICJA - INFORMACJE
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Znaleziono cia³o
mê¿czyzny w basenie
W³amanie do mieszkania
(WÊGORZYNO) Niecodziennego narzêdzia u¿y³ sprawca, aby
w³amaæ siê do mieszkania w Wêgorzynie. W nocy z 21 na 22 grudnia 2008 r., przy pomocy szpadla
wybi³ on szybê w drzwiach balkonowych, a nastêpnie wszed³ do
wnêtrza, sk¹d zabra³ sprzêt RTV i
alkohol o ³¹cznej wartoœci 4000 z³.

Kradzie¿ torebki
(RADOWO MA£E) W dniu 22
grudnia 2008 r., oko³o godz. 18.50, w
Radowie Ma³ym, nieznany sprawca
podbieg³ do id¹cej drog¹ kobiety i
wyrwa³ jej z r¹k torebkê. W wyniku
kradzie¿y poszkodowana utraci³a
pieni¹dze, okulary, ksi¹¿eczki do
nabo¿eñstwa oraz ró¿aniec o ³¹cznej
wartoœci 400 z³.

Potr¹ci³ kobietê na przejœciu
(£OBEZ) W dniu 22 grudnia 2008
r., oko³o godz. 16.20, w £obzie, przy
ul. Niepodleg³oœci, kieruj¹cy samochodem marki Opel Vektra potr¹ci³ na
przejœciu dla pieszych mieszkankê
£obza, która dozna³a ogólnych pot³uczeñ cia³a. Po udzieleniu pomocy
lekarskiej kobieta zosta³a zwolniona
do domu.

W³amanie do biura
(TUCZE) W nocy z 22 na 23
grudnia 2008 r., w miejscowoœci
Tucze, nieznany sprawca dokona³
w³amania do pomieszczenia biura
firmy Tucz-Dan. Z³odziej ukrad³
aparat fotograficzny, radioodtwarzacz, urz¹dzenie do pomiaru wilgotnoœci zbo¿a. Ogólna suma strat
- 3350 z³.

Wy³ama³ drzwi
w samochodzie
(ZAGÓRZYCE) W dniu 22 grudnia 2008 r., oko³o godz. 0.45, w Zagórzycach, Pawe³ R. zniszczy³ drzwi w
samochodzie marki Mercedes.
Sprawca dokona³ uszkodzenia poprzez ich wy³amanie. Poszkodowany wyceni³ straty na kwotê 570 z³.

Szybot³uk
(WÊGORZYNO) W okresie od
17 do 22.12.2008 r. w Wêgorzynie,
przy ul. Drawskiej, nieznany
sprawca wybi³ szybê w zak³adzie
RTV. W³aœciciel wyceni³ straty na
kwotê 200 z³.

Ukrad³ laptopa
(£OBEZ) W dniu 22 grudnia

2008 r., oko³o godz. 21.00, w jednej
z ³obeskich pizzerii nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y komputera przenoœnego (laptopa)
marki Asus, o wartoœci 2500 z³.
W³aœciciel komputera pozostawi³
go przez chwile bez nadzoru i w
tym czasie dosz³o do kradzie¿y.

Wigilia pod znakiem
kieliszka
(POWIAT) W dniu 24 grudnia
2008 r. policjanci byli zmuszeni zatrzymaæ do wytrzeŸwienia a¿ trójkê
mê¿czyzn. Wszyscy zatrzymani wszczêli wczeœniej awantury domowe
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Nie
wszystkim jak widaæ udzieli³a siê atmosfera œwi¹t.

W³amanie do sklepu
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W nocy, 24
grudnia 2008 r., nieznany sprawca
w³ama³ siê do sklepu w
Wêgorzynie przy ul. Podgórnej.
Po wczeœniejszym wy³amaniu skrzyd³a okna wszed³ do wnêtrza i spenetrowa³ pomieszczenie. Sprawca odszed³ bez ³upu.

Policyjna akcja „Grawer”
przynosi efekty
(£OBEZ) W dniu 27 grudnia
2008 r. mieszkaniec £obza przy ul.
H. Sawickiej zauwa¿y³ rower, który
u¿ytkowa³ jego s¹siad. Rower ten
zosta³ mu skradziony w czerwcu
2008 roku. Byæ mo¿e nie by³by w
stanie udowodniæ, ¿e jest to jego
w³asnoœæ, gdyby wczeœniej nie
oznakowa³ go w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie. Rower mia³
na ramie wygrawerowany swój indywidualny numer, a w³aœciciel
posiada³ na to œwiadectwo wydane przez Policjê. Sprawca kradzie¿y odpowie przed s¹dem, a w³aœciciel bêdzie móg³ siê cieszyæ z odzyskanego roweru.

M³odzi wandale
(£OBEZ) W dniu 28 grudnia 2008
r., oko³o godz. 3.00, dwóch m³odych
mieszkañców £obza dokona³o zniszczenia szyb okiennych w lokalu
„Kartel” w £obzie, przy ul. Browarnej. Straty w³aœciciel wyceni³ na
ponad 250 z³. Sprawcy zostali przez
policjantów zatrzymani i osadzeni w
areszcie do wyjaœnienia. Ponadto
jeden z nich bêdzie odpowiada³
przed s¹dem za zniewa¿enie funkcjonariusza.

(RESKO) W dniu 26 grudnia
2008 r., oko³o godz. 14.25, mieszkaniec Reska powiadomi³ Policjê o
ujawnieniu zw³ok mê¿czyzny w basenie przeciwpo¿arowym przy ul.
Kieleckiej. Na miejsca zosta³a wezwana Stra¿ Po¿arna oraz Pogotowie Ratunkowe.
Ustalono, ¿e jest to mieszkaniec
Reska Waldemar M., lat 31. Prokura-

tor Rejonowy w £obzie zarz¹dzi³
sekcjê, która powinna daæ odpowiedŸ, co do przyczyn œmierci. Nale¿y nadmieniæ, ¿e basen by³ istn¹
pu³apk¹ i w przypadku wpadniêcia
do niego praktycznie ¿adna osoba
nie mia³a szans siê z niego wydostaæ.
Policja ze swojej strony zwróci³a siê
do w³aœciciela obiektu o jego w³aœciwe zabezpieczenie.

Wszed³ na komin i sam
nie wiedzia³ dlaczego
(£OBEZ) W dniu 27 grudnia
2008 r., oko³o godz. 12.30, Komenda Powiatowa Policji w £obzie zosta³a powiadomiona, ¿e na kominie
£obeskiej Energetyki Cieplnej
znajduje siê mê¿czyzna.
Jak siê okaza³o by³ to mieszkaniec £obza, Arkadiusz T., lat 31.
Mê¿czyzna by³ pod wp³ywem alkoholu. Przez oko³o 2 godziny trwa³y
negocjacje z mê¿czyzn¹, aby zszed³
na dó³. Ca³a akcja zakoñczy³a siê

szczêœliwie. Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do szpitala.
W czasie akcji ratowniczej pod
kominem sta³ miedzy innymi kolega
wymienionego, Edward R., lat 56,
który równie¿ znajdowa³ siê pod
znacznym dzia³aniem alkoholu.
Mê¿czyzna ten utrudnia³ prowadzenie akcji ratowniczej i wobec prowadz¹cych dzia³ania u¿ywa³ s³ów wulgarnych, szarpa³ za odzie¿. Zosta³
on zatrzymany i odpowie za swoje
zachowanie przed s¹dem. (kp)

Zaproszenie

Zebranie wyborcze
Ko³a „Pstr¹g”
Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego nr
8 „Pstr¹g” w £obzie serdecznie zaprasza wszystkich cz³onków ko³a
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które bêdzie mia³o miejsce w
dniu 11 stycznia 2009 r., o godzinie
10.00, w sali konsumów w £obzie,
przy ul. Sienkiewicza.
Obecnoœæ cz³onków ko³a powin-

na byæ obowi¹zkowa z uwagi na fakt
wyborów nowych w³adz i rozliczenia z czteroletniej dzia³alnoœci stary
odchodz¹cy zarz¹d naszego ko³a.
Oczywiœcie po wyborach tradycyjne pieczenie kie³basek, przy których
bêdziemy debatowaæ o przysz³oœci
naszego Ko³a Pstr¹g w £obzie. Serdecznie zapraszamy.
Zarz¹d Ko³a Pstr¹g £obez.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

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

CMY K

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 51 brzmia³o: „Weso³ych Œwi¹t”
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Jolanta Charowska (Radowo Ma³e).
Nagrodê wylosowa³a pani Jolanta Charowska z Radowa Ma³ego.
Gratulujemy.

