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Kurator do wojewody - uniewa¿nienie konkursu odby³o siê z naruszeniem prawa

Burmistrz Karpowicz
wojenki o swojego dyrektora
(WÊGORZYNO) Konkurs na dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim zapewne przejdzie
do historii wêgorzyñskiej oœwiaty i historii
rz¹dów burmistrz Gra¿yny Karpowicz, choæ
jeszcze nie wiadomo,
pod jakim has³em. Nie
znamy te¿ jeszcze zakoñczenia tej historii,
bo dopiero nabiera ona
rozpêdu.
Str. 6-7
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Dziêkujemy mieszkañcom £obza

18 marca mija kolejna rocznica Zaœlubin Polski z Morzem,
których dokona³ Franciszek
Niewidziaj³o. Od kilku lat, jak
co roku, jedziemy wraz z m³odzie¿¹ ze Szko³y Podstawowej
w S³awie (która nosi jego imiê)
do Ko³obrzegu, by uczestniczyæ
w obchodach rocznicowych.
Za ka¿dym razem odwiedzamy
cmentarz w £obzie, gdzie pochowany
zosta³ jedyny syn Franciszka Niewidziaj³y – Mieczys³aw. Zgin¹³ on w okolicach £obza 6 marca 1945 roku.
Przesy³am Waszej Redakcji krótkie
wspomnienie o moim wujku, Mieczys³awie Niewidziajle, który jest pochowany na cmentarzu w £obzie, chc¹c w
ten sposób przybli¿yæ mieszkañcom
Waszego miasta jego postaæ i podziêkowaæ za opiekê nad jego grobem.
***
Mieczys³aw Niewidziaj³o
1925-1945
Mieczys³aw Niewidziaj³o by³ synem Franciszka i Marii Niewidziaj³o.
Urodzi³ siê 4 kwietnia 1925 roku w
Stryjówce - 7 km od sienkiewiczowskiego Zbara¿a, gdzie mia³a miejsce
legendarna obrona twierdzy z czasów
Powstania Bohdana Chmielnickiego, a
tak piêknie opisana w powieœci
„Ogniem i mieczem”.
Od samego pocz¹tku rodzice wi¹zali
z Mieczys³awem du¿e nadzieje, a on z
uporem realizowa³ ich plany. Pomoc¹
by³ brat jego ojca - Micha³, który by³
nauczycielem pe³nej szeœcioklasowej
Szko³y Powszechnej w Krasnymstawie.
Mieczys³aw ukoñczy³ cztery klasy
w szkole w Stryjówce, resztê we wspomnianym wczeœniej Krasnymstawie.
Po ukoñczeniu tej szko³y zda³ egzamin
do Gimnazjum Mêskiego im. Juliusza
S³owackiego w Tarnopolu. Ojciec –
Franciszek Niewidziaj³o, bardzo prze¿ywa³ ten egzamin i by³ z syna bardzo
dumny.
Wraz z Mieczys³awem dosta³o siê
do gimnazjum kilku jego kolegów ze
Stryjówki. Szczególna przyjaŸñ ³¹czy³a
go z Boles³awem £ukasiewiczem, który by³ jego krewnym, razem te¿ s³u¿yli
do Mszy œw. jako ministranci. Po wojnie Boles³aw osiedli³ siê w Szczecinie i
odda³ siê badaniom historycznym. Ocali³ od zapomnienia losy mieszkañców
Stryjówki i okolicznych wsi.
Mieczys³awowi dalsz¹ naukê niestety przerwa³a wojna. Od wczesnych lat
pasj¹ mojego wujka by³a filatelistyka,
zgromadzi³ bogat¹ kolekcjê znaczków.
Szkoda, ¿e nie zachowa³y siê, niestety,
na wieœæ o œmierci syna, matka, bêd¹c w
rozpaczy ca³y ten zbiór zniszczy³a.
Kiedy Sowieci w marcu 1944 roku
wkroczyli po raz drugi na ziemie, gdzie
mieszkali Niewidziaj³owie, Mieczys³aw wraz z ojcem poszed³ na front. W
Sumach, gdzie formowa³y siê odzia³y
Wojska Polskiego, drogi Mieczys³awa i
jego ojca na zawsze siê rozesz³y.

to œmieræ tragiczna i niepotrzebna.
Gdyby by³ nieco ostro¿niejszy, to ¿y³by
do dzisiaj. On jednak by³ bardzo odwa¿ny, za bardzo, dobrze to pamiêtam, gdy
musieliœmy strzec siê banderowców w
Stryjówce...”.
Mieczys³aw Niewidziaj³o jest pochowany z dala od swych najbli¿szych,
jednak pamiêtaj¹ o Nim mieszkañcy
£obza. Jad¹c do Ko³obrzegu w marcu,
odwiedzamy Jego grób i zawsze le¿¹ tam
œwie¿e kwiaty. Dziêkujemy za pamiêæ.
Roman Frankiewicz
(wnuk Franciszka Niewidziaj³y)

Mieczys³aw Niewidziaj³o z kolegami
Wspomniany wczeœniej Boles³aw
tak wspomina: „W Sumach, w Rosji, na
komisji poborowej uznano nas za wysoko wykszta³conych, znaliœmy nawet nieco ³aciny i francuskiego. Byliœmy z Mietkiem na bardzo wysokim poziomie, bo
zdarzali siê nawet tacy, co mieli trudnoœci z pisaniem. Mieli za to oblicze polityczne bez zarzutu, czêsto poza nazwiskiem nic z Polsk¹ ich nie ³¹czy³o”.
Mieczys³aw trafi³ do Szko³y Oficerskiej w Riazaniu, przydzielony zosta³
do artylerii. W liœcie z 15.04.1944 roku
tak pisa³: „... Jestem przydzielony do
Szko³y Artylerii. W szkole jest nas
dwóch ze Stryjówki, ja i Toœko Barylski.
Miasto Riazañ nie spodoba³o mi siê.
Jest du¿e, ulice szerokie, ale szalenie
brudne. We wrzeœniu koñczymy naukê,
obiecali nam urlopy i wtedy przyjadê do
domu...”. Domu ju¿ jednak nie zobaczy³.
Ciekawie wygl¹da³ ich dzieñ. Korespondencja z 31.05.1944 roku:
„...Rano wstajesz tylko w spodenkach i
koszuli pod studniê - umyæ siê. Po umyciu gimnastyka, œniadanie i 8 godzin
zajêæ. Do spania k³adziemy siê o 23,
pobudka 6 rano. Przychodzisz na salê
wieczorem zmêczony , apel, Rota i spaæ.
Modlitwy nie ma...”.
Wielkim jego marzeniem by³o odwiedziæ dom. W listach przewija siê
têsknota za domem i krajem. ,,...Jak
po³o¿ê siê spaæ, to ci¹gle myœlê o Tobie
Mamo. Na skrzyd³ach chcia³bym przylecieæ do Was, do Polski. Nie wiedzia³em, ¿e têsknota za domem, za rodzin¹
i za krajem ojczystym jest tak silna...”.
Po pobycie w Riazaniu szko³ê przeniesiono do Che³ma. Ukoñczy³ naukê
23 grudnia 1944 roku, a 24 grudnia
uzyska³ promocjê na podporucznika.
Marzeniem Mieczys³awa by³o
przeniesienie ojca do swojej jednostki,
chcia³ mieæ go u swojego boku. Tak siê
jednak nie sta³o. Mieczys³aw zosta³
skierowany do 6 Brygady Artylerii Lekkiej w 2 Dywizji - by³a to najwiêksza
polska jednostka artyleryjska. Kiedy
ojciec walczy³ o Ko³obrzeg, jego syn po
s¹siedzku pod Po³czynem, Trzebiatowem i £obzem. Tu pod £obzem 6 marca
1945 roku poleg³ ppor. Mieczys³aw
Niewidziaj³o.
Oto opis okolicznoœci Jego bohater-

skiej œmierci: „...W tydzieñ po prze³amaniu Wa³u Pomorskiego w rejonie
miasta Retz na Pomorzu, noc¹ dnia 5
marca zajêliœmy nocn¹ obronê na zachód od miasta Labes. Nastêpnego dnia
pozycje nasze zosta³y zaatakowane
przez grupê nieprzyjacielsk¹ usi³uj¹c¹
przez okoliczne lasy przedrzeæ siê do
swoich linii. Ze wzglêdu na to, ¿e pododdzia³y nasze zajmowa³y pozycje nieco dalej w innym kierunku i nie zosta³y
zaatakowane, postanowiliœmy cofn¹æ
siê ze sztabem w stronê Labes, gdy¿
nieprzyjaciel ostrzeliwa³ silnie w³aœnie
z przeciwnego kierunku, tj. z lasu, w
g³êbi którego sta³y nasze pu³ki artylerii
lekkiej. Ppor. Niewidziaj³o zszed³ z szosy w pole, przypuszczaj¹c, ¿e tak bêdzie
bezpiecznie, gdy¿ rozkaz wy¿szych dowódców nakazywa³ bezwzglêdnie ustêpowaæ – planowo do Labes, by unikn¹æ
okr¹¿enia. Drogê zagrodzi³o kilku wyskakuj¹cych Niemców z pobliskich
krzaków. Niemcy zaczêli coœ g³oœno
krzyczeæ, a Niewidziaj³o momentalnie
zacz¹³ strzelaæ z trzymanego na pogotowiu nagana k³ad¹c jednego trupem
na miejscu – jak siê póŸniej okaza³o
wpakowa³ w niego trzy z piêciu naboi w
bêbenku. Drugi Niemiec da³ seriê z
automatu i Niewidziaj³o upad³ na ziemiê. W tej samej chwili pad³o czterech
naszych ludzi bêd¹cych ko³o Niewidziaj³y. Dzia³o siê to wszystko na odleg³oœæ 30 m wci¹gu pó³ minuty. Chybienie by³o wykluczone jak dla jednej, tak
dla drugiej strony. Ca³e zajœcie widzieli
nasi ¿o³nierze wycofuj¹cy siê szos¹. W
chwilê póŸniej opanowaliœmy sytuacjê,
gdy nasze pu³ki wypchnê³y Niemców z
lasu, gdzie wszyscy w iloœci oko³o 200
poddali siê bez walki do niewoli. W ten
czas spokojnie zabraliœmy cia³o Niewidziaj³y oraz innych kolegów i pochowaliœmy w tym samym miejscu – dwa kilometry na zachód od Labes...”.
Dziêki staraniom kombatantów cia³o Mieczys³awa Niwidziaj³y przeniesiono z miejscowoœci Œwiêtoborzec na
cmentarz w miejscowoœci £obez.
Tak zakoñczy³o siê krótkie ¿o³nierskie ¿ycie Mieczys³awa. Po latach to
wydarzenie tak oceni³ Jego krewny i
przyjaciel - Boles³aw £ukasiewicz:
,,...Kiedy tak rozpamiêtujê œmieræ Mietka, to wci¹¿ jestem przekonany, ¿e by³a
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Zatrzymano dealera
narkotyków
W dniu 24 lutego br.
policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie
dokonali zatrzymania
19-letniego mieszkañca
£obza, Damiana K. M³ody
mê¿czyzna jest podejrzany o
rozprowadzanie narkotyków
wœród ma³oletnich
mieszkañców miasta.

innego przestêpstwa, pozwoli³a na
rozpracowanie dzia³ania dealera i
jego zatrzymanie.
W chwili obecnej trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia wszystkich okolicznoœci pope³nionych
przez niego przestêpstw, sprawca
przebywa w policyjnym areszcie.
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Kolejna tragedia
na jeziorze
(ROGOWO). 1 marca, oko³o
godz. 13.00, w pobli¿u
Rogowa, w przerêblu
jeziora Okrzeja znaleziono
zw³oki Tadeusza M.
Dzieñ wczeœniej Tadeusz M.
wyszed³ na ryby. Rodzina nie by³a
zaniepokojona d³ug¹ jego nieobecnoœci¹, poniewa¿ czasami zdarza³o
siê, ¿e nie wraca³ do domu na noc.
Dopiero przypadkowa osoba,
przechodz¹c w pobli¿u jeziora zauwa¿y³a na lodzie pieska oraz le¿¹c¹ torbê obok przerêbla. Zawia-

Damian K. od d³u¿szego czasu
by³ podejrzewany o rozprowadzanie
narkotyków, lecz nie mo¿na by³o
tego potwierdziæ w materiale procesowym. Dopiero praca policjantów z
jednym z nieletnich, który dokona³

domi³a policjê. Ta po przybyciu na
miejsce znalaz³a w wodzie zw³oki
Tadeusza M.
Wprawdzie niemal do samego
przerêbla prowadzi k³adka, jednak
najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ tragedii by³o za³amanie siê
lodu. Ostateczn¹ przyczynê œmierci
wyka¿e sekcja zw³ok. Póki co sprawê przejê³a ³obeska prokuratura.
Policja apeluje o wiêksz¹
ostro¿noœæ, tym bardziej, ¿e o tej
porze roku lód jest bardzo zdradliwy. Wchodzenie na lód przy roztopach, to równie¿ bardzo z³y przyk³ad dla m³odszych.
op

NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171

Tanie meble Ka-Mar
Nowoczesne meble u¿ywane
(IKEA, HOFFNER...)
Ceny dla ka¿dego!!!
Zapraszamy do sklepu:
pon. - pt.: godz. 10-18
soboty: godz. 10-14

£obez, ul. Bema
(by³y plac POM-u) nowy w³aœciciel
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Burmistrz umorzy³
(£OBEZ). W po³owie stycznia
burmistrz £obza umorzy³ czêœæ
podatków mieszkañcom gminy.
Firmie Us³ugi Tapicerskie Piotr
Janik z £obza, umorzono III i IV ratê
zaleg³ego podatku od nieruchomoœci za 2008 rok w ³¹cznej kwocie
6.881,00 z³,
Firmie Us³ugi Edukacyjne Katarzyna Kur³owicz Zygmund Heland
s.c., Strzelewo 20, umorzono IV
ratê podatku od nieruchomoœci za
2007r. w kwocie 439 z³ oraz umorzono I i II oraz czêœæ III raty podatku od nieruchomoœci za 2008r. w
³¹cznej kwocie 1.816,00 z³. Negatywnie rozpatrzono proœbê o umorzeniu czêœci III raty oraz ca³ej IV
raty zaleg³ego podatku od nieruchomoœci za 2008 r., negatywnie rozpatrzono podanie mieszkanki £obza o
umorzenie zaleg³oœci z tytu³u podatku od nieruchomoœci za 2006, 2007
i 2008 r., mieszkance Worowa, gmina £obez- p. Helenie Majchrzak,
umorzono III ratê podatku rolnego
za 2008r. w kwocie 291 z³. Negatywnie rozpatrzono proœbê o umorzeniu
IV raty ww. podatku, mieszkañcowi
£obza- p. Julianowi Sierpiñskiemu,
umorzono 50 proc. IV raty podatku
rolnego za 2008 r. w kwocie 1.451
z³, mieszkance £obza - p. Emilii
Sierpiñskiej, umorzono czêœæ IV
raty podatku rolnego za 2008 r. w
kwocie 1256 z³, mieszkance Grabowa, gmina £obez - p. Helenie Mordka, umorzono czêœæ nale¿noœci
czynszowych 507,56 z³ oraz czêœæ
odsetek od ww. nale¿noœci w kwocie
30,54 z³, mieszkance £obza p. Halinie Zeimoidin, wyra¿ono zgodê na
roz³o¿enie na IV raty op³aty za wieczyste u¿ytkowanie gruntu za 2008r.
w kwocie 892,95 z³, po³o¿onego
przy ulicy Waryñskiego, mieszkañcowi £obza p. Szymonowi Gruza,
wyra¿ono zgodê na wydzier¿awie-

nie dzia³ki nr 97/5 o powierzchni 15
m.kw., po³o¿onej przy ul. Krótkiej, z
przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci gastronomicznej, ma³¿eñstwu z £obza p. Alicji i Danielowi
Sto³owskim, wyra¿ono zgodê na
wydzier¿awienie czêœci gruntu przy
sklepie, po³o¿onym przy ul. Orzeszkowej, negatywnie rozpatrzono podanie ma³¿eñstwa z Wysiedla, gmina
£obez o odst¹pienie od ¿¹dania zap³aty kwoty zas¹dzonej wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie tytu³em
kosztów zastêpstwa procesowego.
Razem umorzono 12.672,10 z³,
w tym: podatek od nieruchomoœci
(nale¿noœæ g³ówna) - 9.136,00 z³,
podatek rolny (nale¿noœæ g³ówna)-

2.998 z³, op³ata z tytu³ czynszu za
lokal mieszkalny wraz z odsetkami538,10 z³.
op

Mêtna woda w kranach
(£OBEZ). Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przygotowa³ na sesjê Rady Powiatu ocenê
stanu bezpieczeñstwa sanitarnego
za rok 2008. Wynika z niego m.in.,
¿e k¹paæ wprawdzie jest gdzie, ale
nie zawsze jest z czego piæ.
W minionym roku poprawi³a siê
jakoœæ wody do picia w Smólsku
gm. Resko, gdzie wprowadzono
uzdatnianie wody oraz w Dobropolu w gminie Dobra. W roku ubieg³ym stwierdzono zanieczyszczenie
mikrobiologiczne w wodoci¹gu
Be³czna Szko³a Podstawowa. W
ci¹gu trzech dni woda zosta³a doprowadzona do stanu czystoœci.
Tyle dobrego.
Jakoœæ wody nieodpowiadaj¹c¹
wymaganiom sanitarnym pod
wzglêdem wymagañ fizyko-chemicznych Sanepid stwierdzi³ w wodoci¹gach: Komorowo, gmina Resko, gdzie zauwa¿ono podwy¿szon¹ mêtnoœæ i zabarwienie wody,
stê¿enie zwi¹zków ¿elaza i manganu, w Potulinach gm. Resko, gdzie z
kolei stwierdzono mêtnoœæ oraz
podwy¿szone stê¿enie azotanów. W
Œwiêciechowie, równie¿ w gminie
Resko, stwierdzono mêtnoœæ oraz
stê¿enie zwi¹zków ¿elaza. W wodoci¹gu Dorowo tak¿e w reskiej gminie Sanepid zauwa¿y³ podwy¿szon¹
mêtnoœæ a tak¿e stê¿enie zwi¹zków
¿elaza i manganu. W szkole w
Be³cznej z kolei zauwa¿ono mêt-

noœæ wody. W Krzemiennej gm.
Dobra woda by³a mêtna i zawiera³a
stê¿enie zwi¹zków manganu. W
wodoci¹gu Wêgorzyno z kolei równie¿ stwierdzono mêtnoœæ oraz stê¿enie zwi¹zków ¿elaza i manganu.
We wszystkich przypadkach
Sanepid ³obeski prowadzi postêpowanie administracyjne.
Nie lepiej rzecz ma siê odnoœnie
studni publicznych, gdzie jakoœæ
wody nie odpowiada wymaganiom
pod wzglêdem fizyko-chemicznym.
Przyk³adowo w £obzie w studni ul.
Nowe Osiedle 6 stwierdzono podwy¿szon¹ mêtnoœæ oraz stê¿enie
zwi¹zków manganu, w studni ul.
Chopina 5 stwierdzono podwy¿szon¹ mêtnoœæ, przy ul. Pomorskiej
z kolei woda jest mêtna oraz zawiera
stê¿enie zwi¹zków manganu, w
Worowie przy Nastawni Wykonawczej PKP równie¿ stwierdzono mêtnoœæ oraz podwy¿szone stê¿enie
zwi¹zków ¿elaza.
Inaczej rzecz siê mia³a z k¹pieliskami. Nadzorem sanitarnym w
roku minionym objêto dwa k¹pieliska w sezonie: Woœwin w Cieszynie
oraz Wêgorzyno. Badania prowadzono od pocz¹tku czerwca do
wrzeœnia co dwa tygodnie i przez
ca³y czas woda by³a zdatna do k¹pieli. Sanepid nie mia³ równie¿ ¿adnych zastrze¿eñ odnoœnie pla¿ w
Wêgorzynie i Cieszynie podczas
trwania sezonu letniego.
mm
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Dyrektor £DK chcia³ 128 tys. z³ na imprezê

Mêtna woda w kranach

Nie bêdzie orkiestr

Za poprzedniego
operatora tego nie by³o

(£OBEZ). Wszystko wskazuje
na to, ¿e Miêdzynarodowe Spotkania Orkiestr Dêtych nie odbêd¹ siê. Wiceburmistrz zapowiedzia³, ¿e festiwal mo¿na zorganizowaæ jako trzeci dzieñ Dni
£obza. Dyrektor Oœrodka Kultury Dariusz Ledzion odpar³ jednak, ¿e to siê nie uda, bowiem
wtedy „dzieci rozjad¹ siê po œwiecie”.
Podczas obrad sesji Rady Miasta w minionym tygodniu wiceburmistrz Ireneusz Kabat potwierdzi³
informacjê, ¿e w tym roku nie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Spotkanie Orkiestr Dêtych w maju.
- Analizuj¹c dochody - nie uzyskamy takich, jakie mamy zaplanowane w bud¿ecie, a koszt organizacji wynosi ponad 100 tys. z³, przy
¿adnych œrodkach zewnêtrznych.
Nie mo¿emy pozwoliæ na to, by
gmina takie œrodki wyda³a, nie maj¹c zabezpieczenia. Dlatego zaproponowaliœmy, ¿e nie odbêd¹ siê jako
miêdzynarodowe. Mamy drug¹
du¿¹ imprezê – Dni £obza. Dlatego
proponujemy jako trzeci dzieñ przegl¹d wojewódzki, który musi siê
odbyæ. W takiej sytuacji niepewnoœci nie mo¿emy tak daleko pójœæ, by
wydatkowaæ z bud¿etu ponad 100
tys. z³. – powiedzia³.
Festiwalu stara³ siê broniæ dy-

rektor £obeskiego Domu Kultury
Dariusz Ledzion.
- Ten festiwal nigdy nie poch³ania³ tyle pieniêdzy. Nie trzeba 100
tys. z³, tylko trzeba chcieæ go uratowaæ i rozmawiaæ. Mo¿e jest niepotrzebny, ale chcê powiedzieæ jedn¹
rzecz - nie potrzebujemy 100 tys.,
potrzebujemy woli do zrobienia festiwalu. Naprawdê chcia³bym spokojnie na ten temat porozmawiaæ. W
lipcu tego festiwalu nie zrobimy, bo
s¹ to zespo³y dzieciêce, które rozjad¹ siê po ca³ej Europie na inne
festiwale. Impreza jest zaplanowana i naprawdê nie widzê zagro¿enia.
Robiê j¹ 15 lat i nigdy w ¿yciu nie
prosi³em o du¿e pieni¹dze. Chcê
spokojnie porozmawiaæ na temat
finansów i zorganizowania festiwalu. Albo stracimy przyjació³ w ca³ej
Europie, bo Ministerstwo Kultury
Chorwackiej zainwestowa³o pieni¹dze w pewne rzeczy, albo go uratujemy. Uwa¿am, ¿e mo¿emy go zrobiæ – powiedzia³ Dariusz Ledzion.
Sytuacjê próbowa³a jeszcze ratowaæ przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka zauwa¿aj¹c, ¿e byæ mo¿e nie zapad³o jeszcze
ostatnie zdanie i nale¿y na ten temat
rozmawiaæ. Wiceburmistrz odpar³,
¿e to w³aœnie dyrektor z³o¿y³ kosztorys na festiwal w kwocie 128 tys.,
tym samym ucinaj¹c dyskusjê. mm

(WÊGORZYNO) Dwoje radnych na czwartkowej sesji poinformowa³o o mêtnej wodzie w
kranach w Wêgorzynie i Runowie
Pomorskim. Namacalnie potwierdzi³ jej z³y stan tak¿e so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk, który
przekaza³ burmistrz Wêgorzyna
butlê z mêtn¹ wod¹.
O z³ym stanie wody w Runowie
Pomorskim poinformowa³a radna
Jadwiga Kamiñska. - Trzeba wyprosiæ PUWiS, bo woda jest straszna. –
powiedzia³a. - Taka sama woda jest
na ul. Runowskiej. - dorzuci³ radny

Eugeniusz Ko³odyñski. Stan wody
unaoczni³ obecnym na sesji so³tys
Winnik Zbigniew Sobczyk, który
wrêczy³ burmistrz Gra¿ynie Karpowicz piêciolitrow¹ butlê z ¿ó³t¹,
mêtn¹ wod¹.
- Za poprzedniego operatora
tego nie by³o. - powiedzia³. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e kilka dni wczeœniej burmistrz otrzyma³a analizê
wody sporz¹dzon¹ przez Sanepid i
przekaza³a j¹ do PUWiS.
- Wczeœniej PUWiS przesy³a³
nam dane dotycz¹ce stanu wody. Jak
woda jest gorsza, to przestali przysy³aæ. - skomentowa³ so³tys. KAR

Dzisiaj sesja rady powiatu

Trzynastka dla starosty
(£OBEZ). Dzisiaj bêdzie mia³a
miejsce sesja Rady Powiatu, podczas której m.in. radni powiatowi
przyznaj¹ dodatkowe wynagrodze-

nie roczne staroœcie powiatu ³obeskiego Antoniemu Gutkowskiemu.
Tzw. trzynastka za rok 2008
wyniesie 9970,50 z³ brutto.
mm
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Kurator do wojewody - uniewa¿nienie konkursu odby³o siê z naruszeniem prawa

Burmistrz Karpowicz wojenki o swojego dyrektora
(WÊGORZYNO) Konkurs na
dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim zapewne przejdzie do historii wêgorzyñskiej oœwiaty i historii rz¹dów burmistrz Gra¿yny
Karpowicz, choæ jeszcze nie wiadomo, pod jakim has³em. Nie znamy
te¿ jeszcze zakoñczenia tej historii,
bo dopiero nabiera ona rozpêdu.
W miniony czwartek, 26 lutego,
mia³ odbyæ siê konkurs na dyrektora
szko³y podstawowej w Runowie
Pomorskim. Na dzieñ przed wyznaczonym terminem burmistrz Gra¿yna Karpowicz uniewa¿ni³a go.
Cz³onkowie komisji konkursowej,
którzy mieli stawiæ siê rano w urzêdzie, zostali powiadomieni o tym w
ostatniej chwili, niektórzy telefonicznie. Byli zdezorientowani i nie
wiedzieli, czy to nie jest jakiœ podstêp, wiêc piêcioro cz³onków komisji pojawi³o siê w czwartek, o godz.
10, w sali urzêdu miejskiego, gdzie
mia³ odbyæ siê konkurs. Po kwadransie oczekiwania spisali protokó³ stwierdzaj¹c, ¿e konkurs nie
odby³ siê z powodu braku kworum.
Szkolne podchody
Do koñca sierpnia 2008 r. dyrektorem szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim by³a Maria Jêdrzejczak. Trudno dzisiaj powiedzieæ, co
siê sta³o w trakcie jej dyrektorowania, ¿e burmistrz Karpowicz robi³a
wszystko, by ponownie ta pani dyrektorem nie zosta³a. Ale nie tylko
ona. Jedna z nauczycielek tej szko³y
napisa³a list do redakcji, w którym
wysunê³a wobec dyrektorki ró¿ne
zarzuty. Pech chcia³, ¿e dzisiaj zamieni³y siê miejscami i teraz na ni¹
p³yn¹ skargi. Ot, rewolucja po¿era
w³asne dzieci. Mieliœmy sporo czasu, by siê tego nauczyæ, ale niektórzy ucz¹ siê wolniej. Innym faktem
jest, ¿e pod rz¹dami dyrektor Jêdrzejczak to ta szko³a osi¹gnê³a
najlepszy wynik z testu kompetencji w powiecie ³obeskim – mierzony
zewnêtrznie. Czy jednak o wyniki w
nauczaniu w tym przypadku chodzi? Wydaje siê, ¿e nie, ¿e odk¹d
trwaj¹ tu szkolne podchody, toczy
siê wojenka o stanowiska, zaœ mówienie o naprawianiu z³a panuj¹cego w szkole jest tylko dymn¹ za-

s³on¹. Bo gdyby wzi¹æ pod uwagê
rozdmuchiwan¹ skalê tego z³a, to
dzisiaj po³owa nauczycieli powinna
siedzieæ w kryminale, a nie siedzi.
Osadzona na sto³ku dyrektorskim
przez burmistrz Karpowicz, bo bez
konkursu, pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora szko³y pani El¿bieta Ciochoñ mia³a pó³ roku czasu, by wykryæ te wielkie nieprawid³owoœci i
ukaraæ winnych. Jednak oprócz podejrzeñ o sfa³szowanie podpisów w
jakimœ programie unijnym, dziêki
któremu szko³a dosta³a komputery,
a co jest w trakcie wyjaœniania przez
³obesk¹ prokuraturê, nic nie s³ychaæ
o tych wykrytych wielkich aferach,
jakie mia³y dziaæ siê wczeœniej.
Zreszt¹ o tym, jak ³atwo sformu³owaæ zarzuty typu formalnego (np.
zarzuty finansowe dotycz¹ce by³ej
dyrektor okaza³y siê zarzutami pod
adresem by³ego Biura Obs³ugi
Szkó³, które podleg³o burmistrzowi,
albo ¿e gdzieœ tam brakuje podpisu,
a gdzie indziej przecinka), bardzo
szybko przekona³a siê p.o. dyrektora po wizytacji z Kuratorium, które
podobnego typu nieprawid³owoœci
ujawni³o. Tu znowu przypomina siê
stare powiedzenie – jak siê chce
uderzyæ psa, to zawsze znajdzie siê
kij. Nauka st¹d jakaœ p³ynie, ale czasami idzie w las.
Co by tu zrobiæ, ¿eby nie by³o
konkursu
Kadencja by³ej ju¿ dyrektor Jêdrzejczak up³ywa³a z koñcem sierpnia 2008 roku. Burmistrz powinna
wiêc og³osiæ konkurs, by wybraæ
nowego dyrektora z dniem 1 wrzeœnia. Niektóre samorz¹dy przeprowadzaj¹ konkursy nawet w czerwcu,
by wiadomo by³o, kto od wrzeœnia
bêdzie zarz¹dzaæ szko³¹, a nie robiæ
je w wakacje, gdy nikt nie myœli o
takich sprawach. Tak jest, jak jest
normalnie. W Wêgorzynie normalnie nie jest i konkurs... nie odby³ siê
wcale. Ponoæ burmistrz obawia³a
siê, ¿e urzêduj¹ca dyrektor przyst¹pi do niego i znowu wygra. A przecie¿ jej „koniem”, na którego postawi³a w rozgrywce z t¹ szko³¹ by³ kto
inny. Pe³nienie obowi¹zków powierzy³a na pó³ roku pani El¿biecie Ciochoñ. Na nic zda³y siê sygna³y s³ane

do wojewody, ¿e tak nie mo¿na. ¯e
powierzaæ mo¿na tylko w przypadku, gdy konkurs nie zosta³ rozstrzygniêty lub do niego nie dosz³o z
przyczyn obiektywnych. Tu nic takiego nie mia³o miejsca. Po prostu
nie zosta³ og³oszony.
Pó³ roku wertowania akt i wycierania kurzów
Przez pó³ roku trwa³y przygotowania do konkursu na dyrektora, w
którym „koñ” burmistrz Karpowicz
mia³ wygraæ „w cuglach”. Przygotowania polega³y na tym, ¿e przez ten
czas mia³y znaleŸæ siê haki na by³¹
dyrektor i potencjalnych kandydatów. Przy okazji szukano kurzów, bo
sprz¹taczk¹ w tej szkole jest radna
Jadwiga Kamiñska, nieustannie
ostro strofuj¹ca na sesjach pani¹
burmistrz i wytykaj¹ca jej ró¿ne
b³êdy. Jedna z nauczycielek opisuje, jak to nowa w³adza wesz³a na
lekcjê i nie zwa¿aj¹c na wywo³ane
zainteresowanie uczniów, postawi³a krzese³ko przy tablicy, wspiê³a siê
na nie i palcem przejecha³a po górnej listwie tablicy, chc¹c znaleŸæ
tam zalegaj¹cy kurz. Ot, by³by pretekst do ukarania radnej. Minê³o pó³
roku i jedynie co osi¹gnê³a forpoczta pani burmistrz, to lekki zamêt w
szkole, wœród nauczycieli i rodziców. Nauczyciele szybko mieli okazjê wystawiæ laurkê nowej w³adzy,
druzgoc¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przeg³osowuj¹c jej kandydatów na
cz³onków do komisji konkursowej
w og³oszonym na luty konkursie na
nowego dyrektora. A i rodzice jakoœ
nie do koñca zrozumieli, ¿e idzie
nowe.

Karty na stó³, sprawdzamy
Mija³o pó³ roku, koñczy³ siê
okres powierzenia dyrektorowania i
przyszed³ moment na sprawdzenie
dorobku oœwiatowego burmistrz i
nowej w³adzy szkolnej. By³oby normalnie, gdyby konkurs zosta³ og³oszony w styczniu, bo przecie¿ mo¿e
byæ nierozstrzygniêty i trzeba by
by³o go powtórzyæ, wiêc na to trzeba te¿ mieæ czas. Ale pod rz¹dami
burmistrz Karpowicz normalnie byæ
nie musi. Burmistrz konkurs wyznaczy³a na jeden z ostatnich dni przed
up³ywem powierzenia, na 26 lutego.
Od 1 marca powinien byæ w szkole
nowy dyrektor.
Kilkanaœcie dni wczeœniej ustalony zosta³ sk³ad komisji konkursowej. Swoich cz³onków wyznaczyli:
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, dwa zwi¹zki zawodowe, kuratorium i burmistrz. Wp³ynê³y równie¿ zg³oszenia kandydatów do konkursu na dyrektora. Przyst¹pi³y do
niego pe³ni¹ca obowi¹zki El¿bieta
Ciochoñ i nauczycielka tej szko³y
Ilona Œmigielska. Ta ostatnia kandydatura by³a ponoæ wielkim zaskoczeniem dla w³adzy.
Obie strony szybko „policzy³y
siê” i wysz³o, ¿e pani Ciochoñ wcale
nie jest takim pewnym kandydatem.
¯e mo¿e nawet przegraæ. To chyba
w tym momencie burmistrz wpad³a
w panikê, bo zmiany w szkole w
Runowie Pomorskim mia³y byæ jej
zapowiadanym od dawna zwyciêstwem. A wczeœniej ju¿ dozna³a
pora¿ki w szkole podstawowej w
Wêgorzynie, gdzie jej kandydat,
sprowadzony z Iñska, zatrudniony
przez ni¹ w urzêdzie, przegra³ sro-

tygodnik ³obeski 3.03.2009 r.
motnie z nauczycielk¹ tej szko³y.
Okaza³o siê, ¿e dzisiaj „rêcznie”
zarz¹dzaæ nie jest ³atwo. Trzeba liczyæ siê z innymi.
Burmistrz uniewa¿nia konkurs, który nie odby³ siê
Na dzieñ przed wyznaczonym
terminem burmistrz Karpowicz wyda³a zarz¹dzenie, którym uniewa¿ni³a konkurs na dyrektora szko³y.
Wykonanie zarz¹dzenia powierzy³a
powo³anemu miesi¹c wczeœniej koordynatorowi oœwiaty pani El¿biecie Bobryk, która pracuje w szkole
w Runowie Pom. Zarz¹dzenie wysz³o w ostatniej chwili, bo cz³onków
komisji konkursowej powiadamiano nawet telefonicznie. Kilku z nich
nie dowierzaj¹c tej informacji, a
nawet wietrz¹c jakiœ podstêp, przyby³o na drugi dzieñ rano do urzêdu,
by w razie gdyby jednak odby³ siê,
ich nieobecnoœæ nie stanowi³a pretekstu do jego uniewa¿nienia. Uniewa¿nienie okaza³o siê faktem. Po
kwadransie piêcioro cz³onków komisji spisa³o protokó³, w którym
oœwiadczyli, ¿e konkurs nie odby³
siê z powodu braku kworum. Zapisali równie¿, ¿e uniewa¿nienie jest
niezgodne z przepisami prawa
oœwiatowego. Pod pismem podpisali siê: Gra¿yna Kata, Agnieszka
Moroz, Piotr B³a¿ejowski, Jaros³aw
Regulski i Józef Drozdowski. Obecna by³a kandydatka na dyrektora Ilona Œmigielska. Poproszona o wyjaœnienie burmistrz Karpowicz powiedzia³a, ¿e robi¹ demonstracjê i
niepotrzebnie marnuj¹ swój czas.
Burmistrz wyda³a obszerne uzasadnienie do zarz¹dzenia o uniewa¿nieniu konkursu. W skrócie sprowadza siê ono do zarzutów pod adresem
Kuratorium. Napisa³a w nim m.in.:
„Podjête przez Kuratora dzia³ania,
maj¹ce na celu zdyskredytowanie jednego z kandydatów podwa¿aj¹ intencje Kuratora jako bezstronnego
cz³onka komisji konkursowej. W
szczególnoœci zarzucam Kuratorowi
zlecenie na 7 dni przed konkursem
kontroli w szkole w Runowie, bez
zachowania wymogów okreœlonych
w rozporz¹dzeniu z dnia 15 grudnia
2006 w sprawie zasad sprawowania
nadzoru pedagogicznego. (...) Ponadto w toku kontroli, na proœbê dyrektor
El¿biety Ciochoñ nie zbadano dokumentacji ocen nauczycieli, co do których dyrektor wskazywa³a, ¿e s¹ wydane przez poprzedni¹ dyrektor w
sposób niezgodny z przepisami, tj.
brak podstawowej dokumentacji do
oceny. Jedna z ocen dotyczy nauczyciela, Pani Œmigielskiej, która równie¿ kandyduje na dyrektora”.
Mo¿emy siê tylko domyœlaæ po
datach na pismach, ¿e uniewa¿nienie konkursu w dniu 25 lutego mog³o mieæ zwi¹zek z wydanymi dzieñ
wczeœniej przez Kuratorium zaleceniami z dnia 24 lutego, w których
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wskazano p.o. dyrektora E. Ciochoñ
nieprawid³owoœci, jakie kontrola
stwierdzi³a.
Odnosz¹c siê do zarz¹dzenia
burmistrz Karpowicz kurator Artur
Ga³êski przes³a³ do wojewody pismo, w którym zwróci³ uwagê, ¿e nie
ma mo¿liwoœci wy³onienia dyrektora inaczej, ni¿ w drodze konkursu, a
powierzyæ stanowisko mo¿na tylko
na 6 miesiêcy, zaœ wskazane w uzasadnieniu motywy prowadz¹ do
wniosku, ¿e uniewa¿nienie konkursu
odby³o siê z naruszeniem prawa.
Z³amane prawo
Sprawa uniewa¿nienia pojawi³a
siê na sesji rady miejskiej, która
odbywa³a siê w tym samym dniu, w
którym mia³ odbyæ siê konkurs. Niektórzy dziwili siê, jak mo¿na uniewa¿niæ coœ, co siê jeszcze nie odby³o. Nauczyciel i radny powiatu Józef
Drozdowski odczyta³ przepisy, na
podstawie których organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e uniewa¿niæ konkurs. S¹ to trzy przypadki: 1. nieuzasadnionego odrzucenia oferty; 2.
brak wymaganej obecnoœci 2/3
cz³onków komisji; 3. innych nieprawid³owoœci w postêpowaniu konkursowym, które mog³y wp³yn¹æ na
wynik konkursu.
Zapytano radcê prawnego pana
Judka, czy uniewa¿nienie nast¹pi³o
zgodnie z prawem. Ten odrzek³, ¿e
tak, wskazuj¹c na punkt 3, na który
zreszt¹ powo³ano siê w zarz¹dzeniu. Jednak trzeba zwróciæ uwagê,
¿e w tym punkcie mówi siê o „nieprawid³owoœciach w postêpowaniu
konkursowym”, a z kolei paragraf 4
pkt. 1 tej ustawy mówi: „Komisja
rozpoczyna postêpowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty
zosta³y z³o¿one w terminie i...”.
WyraŸnie wiêc wskazuje, kiedy
„postêpowanie konkursowe” siê
rozpoczyna. Od zebrania komisji i
rozpoczêcia jej prac. A to zosta³o
uniemo¿liwione przez burmistrz.
Obiektywizm a rebours
„Uwa¿am, ¿e organy administracji publicznej, zarówno rz¹dowej jak i samorz¹dowej winny postêpowaæ w sposób gwarantuj¹cy
obywatelowi uczciwe i rzetelne
traktowanie wobec prawa” - poucza
kuratora w swoim uzasadnieniu burmistrz Karpowicz. Radna Kamiñska
na sesji zapyta³a – czego siê pani
boi, przecie¿ kurator ma trzy g³osy
i pani ma trzy g³osy. Jednak nie tylko
o matematykê chodzi. Jak¹ rzetelnoœæ i uczciwoœæ w swoim postêpowaniu mog¹ zagwarantowaæ wobec
pani Œmigielskiej cz³onkowie komisji konkursowej: burmistrz Gra¿yna
Karpowicz, wiceburmistrz Zofia
Makarec i inspektor urzêdu Pawe³
Bot, który tyle zna siê na oœwiacie,
ile s³ucha pani burmistrz? Kto siê da
na to nabraæ?
KAR

Przy samej hali sportowej

Bomba pod samochodem

(£OBEZ) W pi¹tek wieczorem
wybuch³a bomba pod³o¿ona pod
samochodem
zaparkowanym
przy hali sportowej. Najprawdopodobniej by³a to kolejna próba
zastraszenia jednego z ³obzian.
O wybuchu powiadomi³ nas jeden z mieszkañców ul. Orzeszkowej, który us³ysza³ przyt³umiony
huk i w chwilê póŸniej zobaczy³
ogieñ. Gdy przybyliœmy na miejsce, ogieñ zosta³ ju¿ ugaszony. Z
uzyskanych przez nas informacji
wynika, ¿e w zaparkowanym samochodzie przy hali sportowej, przy
wejœciu do si³owni (od strony li-

ceum), nast¹pi³ wybuch. Najprawdopodobniej ktoœ pod³o¿y³ pod
auto bombê. Samochód zapali³ siê,
ale dziêki szybkiej interwencji
stra¿aków zosta³ ugaszony i nie
dosz³o do wybuchu zbiornika z
paliwem. Miejsce zdarzenia zabezpiecza³a ³obeska policja. PóŸniej
sprawê przejê³o Centralne Biuro
Œledcze (CBŒ). W zwi¹zku z miejscem wybuchu, pojawi³y siê spekulacje, ¿e mog³a to byæ kolejna próba zastraszenia w³aœciciela si³owni, któremu kilka lat temu pod³o¿ono bombê pod drzwiami mieszkania w £obzie. Wtedy policja z³apa³a sprawców.
KAR

Pa³ac sprzedany
(ZAJEZIERZE) W poniedzia³ek zosta³ sprzedany zespó³ pa³acowy w Zajezierzu za kwotê 653.400
z³. Nabywcami s¹ dwa ma³¿eñstwa: z Czaplinka i Z³ocieñca.
Nowi nabywcy zamierzaj¹ stworzyæ tu centrum turystyczno-wypoczynkowo-szkoleniowo-konferencyjne. Ju¿ dzia³aj¹ w podobnej bran¿y, a pa³ac jak i jego otoczenie sprzyja rozwojowi tego typu dzia³alnoœci.

Ostateczna finalizacja kupnasprzeda¿y ze wzglêdów proceduralnych nast¹pi w ci¹gu trzech tygodni. W ci¹gu dwóch – nowi nabywcy s¹ zobowi¹zani wp³aciæ na
konto starostwa 50 proc. ceny. W
tej chwili na koncie znajduje siê
131 tys. z³, które zosta³o wp³acone jako wadium. Druga transza
ma zostaæ uiszczona do 15 listopada.
mm
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Bêd¹ œwiat³a
w Cieszynie?
(CIESZYNO). Sprawa przejazdu w Cieszynie wraca jak bumerang. Po tragedii, jaka mia³a
tam miejsce, radni miejscy
zwrócili uwagê, ¿e kwestia niebezpiecznego przejazdu ju¿
wielokrotnie by³a poruszana
podczas sesji.
Zauwa¿yli równie¿, ¿e pomiêdzy wiosk¹ a Winnikami oraz na
kolonii w Cieszynie przejazdy s¹
oznakowane sygnalizacj¹ œwietln¹ i
widoczne. Natomiast w miejscu,
gdzie jest najwiêksze natê¿enie ruchu, ukszta³towanie terenu sprawia,
¿e niestrze¿ony przejazd jest niewidoczny – znajduj¹ siê tylko znaki
œw. Andrzeja.
Podczas jednej z sesji burmistrz
Wêgorzyna, Gra¿yna Karpowicz

wyjaœni³a, ¿e ju¿ wielokrotnie zg³asza³a tê kwestiê do PKP. Jak dotychczas jednak ze strony Kolei ¿adnych
ruchów w tej kwestii nie widaæ. 24
lutego burmistrz Wêgorzyna wys³a³a kolejne pismo do naczelnego dyrektora PKP Szczecin Józefa Matuszczaka. W piœmie tym burmistrz
prosi o zamieszczenie rogatek oraz
sygnalizacji œwietlnych.
Burmistrz „maj¹c na uwadze
bezpieczeñstwo u¿ytkowników
przejazdu kolejowego” zwraca
siê z proœb¹ „o powa¿ne potraktowanie sprawy, jako bardzo wa¿nej i bardzo pilnej” – czy jednak
naczelny dyrektor uzna interpelacje radnych, wnioski mieszkañców, pisma burmistrz, tragediê w
koñcu – za doœæ wa¿n¹, by postawiæ œwiat³a – czas poka¿e. mm

Najpierw place,
potem reszta
(WÊGORZYNO – gmina).
W zwi¹zku z tym, ¿e Urz¹d
Marsza³kowski w Szczecinie
uœciœli³, ¿e gmina mo¿e z³o¿yæ
jeden wniosek obejmuj¹cy
jedn¹ miejscowoœæ z po³¹czonym zakresem robót, np. budowa œcie¿ki, zagospodarowanie
centrum wsi, remont œwietlicy,
b¹dŸ jeden wniosek obejmuj¹cy kilka miejscowoœci ale wówczas nazwa zadania w ka¿dej
miejscowoœci musi byæ taka
sama, wiec gmina postanowi³a
z³o¿yæ wniosek pod nazw¹:
„Utworzenie placów zabaw
wraz wyposa¿eniem w miejscowoœciach na terenie gminy”.
Zakres tego zadania bêdzie
obejmowa³ zakup wyposa¿enia
(urz¹dzenia z atestem, ³awki, œmiet-

niczki, nasadzenia krzewów) wraz
monta¿em. Szacowany koszt jednego placu wynosi 30.000 z³, z czego
kwota dofinansowania w wysokoœci
75 proc. - 22.500 z³, natomiast
udzia³ w³asny gminy - 7.500 z³.
Z tego te¿ powodu podczas
ostatnich obrad sesji Rady Miasta zmieniano Plany Odnowy
Miejscowoœci na lata 2008 –
2015. Dziêki temu we wszystkich miejscowoœciach, bez
wzglêdu na to, czy uznawano na
pocz¹tku jako zadania priorytetowe czy nie – bêd¹ place zabaw.
Niektórzy so³tysi nie byli z tego
faktu zbyt zadowoleni, wszak w
pierwszym rzêdzie oczekiwali
œwietlic wiejskich, jednak przy tak
postawionej sprawie przez Urz¹d
Marsza³kowski – nikt wyboru w³aœciwie nie mia³.
mm
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Radosne Ma³e Przedszkole
w Siedlicach
W listopadzie 2008r. odby³o siê uroczyste pasowanie na przedszkolaka.
Dzieci zaprezentowa³y przed rodzicami oraz zaproszonymi goœæmi piosenki, wiersze i zabawy. Od tamtego czasu odby³o siê wiele ciekawych zajêæ.

Dzieci w Ma³ym Przedszkolu w Siedlicach mi³o spêdzaj¹ czas.

Nie zabrak³o tak¿e s³odkiego poczêstunku.

6 GRUDNIA 2008 ROKU Miko³aj odwiedzi³ dzieci w przedszkolu.
Przyniós³ nie tylko wspania³e prezenty, ale tak¿e œwietn¹ zabawê.

Ostatecznie wojewódzkie
(£OBEZ). Po trzech latach
ostatecznie zakoñczono kwestiê
przekazania Zarz¹dowi Dróg
Wojewódzkich ulic Segala
i Kraszewskiego.
24 lutego w Kancelarii Notarialnej w Œwidwinie sporz¹dzono umowê darowizny nieruchomoœci stano-

wi¹cych ulicê Segala i Kraszewskiego w £obzie. Powiat ³obeski
przekaza³ nieodp³atnie te nieruchomoœci na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego – Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Tym samym zosta³a zakoñczona
ostatecznie tocz¹ca siê od 2005 r.
sprawa przekazana tych ulic powiatowych dla dróg wojewódzkich. op

A w lutym zajêcia otwarte z rodzicami Pod tytu³em „Mamo, tato,
pobawcie siê z nami”.
Opracowa³a M. Piotrowska, wychowawczyni MP w Siedlicach.
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Œwietlica ze œmieciami Bêd¹ mieszkania
w Radzimiu

(GINAWA.gm. Wêgorzyno).
Podczas lutowej sesji radni podjêli uchwa³ê w sprawie kierunków
dzia³ania burmistrza dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj¹cego na przebudowie budynku
mieszkalnego nr 27 na œwietlicê
wiejsk¹ i urz¹dzeniu placu zabaw
na terenie dzia³ki o nr ewidencyjnym 68, po³o¿onej w obrêbie Ginawa, Gmina Wêgorzyno.

28 sierpnia 2008 r. Rada Miejska
w Wêgorzynie podjê³a uchwa³ê w
sprawie nieodp³atnego nabycia od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
dzia³ki w obrêbie Ginawa zabudowanej budynkiem, który zostanie
zaadaptowany na œwietlicê wiejsk¹
z urz¹dzeniem placu zabaw na niezabudowanej czêœci nieruchomoœci. Agencja Nieruchomoœci Rolnych poinformowa³a, ¿e do nieodplatnegoprzekazania tej dzia³ki niezbêdne jest wydanie decyzji o usta-

leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz podjêcie uchwa³y
Rady Miejskiej zobowi¹zuj¹cej
burmistrza do realizacji tego
zamierzenia.
23. stycznia br. z³o¿ony zosta³
wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na tej nieruchomoœci a
przedstawiony projekt uchwa³y
umo¿liwi nieodp³atne nabycie nieruchomoœci i realizacjê zamierzenia.
O przejêcie budynku stoj¹cego
w Ginawie mieszkañcy wsi staraj¹
siê ju¿ od dawna. Póki co mury budynku s¹ jeszcze zdrowe, ale czêœæ
mieszkañców z obiektu zrobi³a sobie swoiste wysypisko œmieci. Teraz, gdy mo¿liwoœci przejecia
obiektu z przeznaczeniem go na
œwietlicê wiejsk¹ s¹ coraz bardziej
realne, czas pomyœleæ o sprz¹taniu
stert œmieci, którymi ju¿ zasypano
piwnice budynku.
mm

Kurator nie zgodzi³
siê na likwidacjê
(SIELSKO-MIESZEWO. gm.
Wêgorzyno). Z dniem 31
sierpnia mia³y zostaæ
zlikwidowane filie Szko³y
Podstawowej w Runowie
Pomorskim - w Sielsku
i Mieszewie, w których
odbywa siê nauka
w klasach 0-3.
Taki projekt uchwa³y mia³ zostaæ przedstawiony Radzie Miejskiej w Wêgorzynie podczas lutowej sesji. Tak siê jednak nie sta³o,
burmistrz wycofa³a projekt z po-

rz¹dku obrad, bowiem nie by³o pozytywnej zgody kuratora oœwiaty.
Plany likwidacji filii w Sielsku i
Mieszewie wynikaj¹ z bardzo ma³ej
liczby dzieci ucz¹cych siê w tych
filiach. Ju¿ od 2001 r nauka odbywa
siê w klasach ³¹czonych. Ju¿ w roku
szkolnym 80/09 w Sielsku oddzia³
0-1 w ogóle nie zosta³ otwarty, bowiem ju¿ teraz nie by³o dzieci do
klasy pierwszej. To z kolei spowodowa³o koniecznoœæ przeniesienia
kilkoro uczniów zerówki do szko³y
w Runowie.
Gmina zamierza³a w zlikwidowanych placówkach otworzyæ
punkty przedszkolne.
mm

Drogi z PKP
(SULICE-g. Wêgorzyno). W
minionym tygodniu radni podjêli
uchwa³ê wyra¿aj¹ca zgodê na
nieodp³atne nabycie od Polskich
Kolei Pañstwowych praw
maj¹tkowych u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci
gruntowych po³o¿onych w
obrêbie ewidencyjnym Sulice.
Proces komunalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Ko-

leje Pañstwowe skutkuje czêœciowym wyzbywaniem siê maj¹tku na
rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego.
Dzia³ki drogowe nr 4/2 o pow.
0,0149 ha i 4/3 o pow. 0,1347 ha
le¿¹ w ci¹gu drogi gminnej po³o¿onej na dzia³kach nr 137 i 58 w
obrêbie Sulice i stanowi¹ jej
czêœæ. Z tego te¿ powodu radni
uznali za zasadne, aby czêœci drogi przej¹æ na mienie gminy i z
bud¿etowych pieniêdzy dokonywaæ ewentualne naprawy.
m

(RADZIM – gm. Radowo
Ma³e). Zosta³ ju¿ z³o¿ony wniosek o
wydanie warunków zabudowy na
bloki po³o¿one w tej miejscowoœci.
Stoj¹ce od 15. lat cztery bloki w
Radzimiu w koñcu przestan¹ straszyæ swoim widokiem. TBS z³o¿y³
ju¿ wniosek o wydanie warunków
zabudowy i jak siê dowiedzieliœmy,
prace remontowe i adaptacyjne
maj¹ zostaæ rozpoczête ju¿ w tym
roku. Ka¿dy blok ma mieæ w³asn¹

kot³owniê opalan¹ na zrêbki. Osiedle ma byæ ogrodzone, posiadaæ
parkingi i tereny zielone. Projekt
jest ju¿ na ukoñczeniu.
Po wielu latach i w¹tpliwoœciach
TBS jednak zdecydowa³ siê na budowê mieszkañ i ich sprzeda¿. Czy
to dobry okres na tego typu inwestycjê, czas poka¿e. Mimo pewnego
rodzaju marazmu na rynku nieruchomoœciami, mimo wszystko –
mieszkañ wci¹¿ brakuje.
mm

Autobus z Goœcicina
(£OBEZ). Dopiero przy drugim przetargu nieograniczonym
na „Zakup i dostawê autobusu do
przewozu osób niepe³nosprawnych” wybrano firmê, od której
gmina pozyska autobus.
Jak siê okaza³o pierwszy przetarg uniewa¿niono poniewa¿ z³o¿one oferty przewy¿sza³y mo¿liwoœci
finansowe gminy. Podczas drugiego
postêpowania z³o¿ono 6 ofert, w
tym 3 niepodlegaj¹ce odrzuceniu.
Umowê podpisano z firm¹ AUTO-

CUBY s.c. z siedzib¹ w Goœcicinie,
na kwotê 243.756 z³ brutto. Termin
dostawy autobusu okreœlono do 20
marca. Przypominamy, ¿e poprzedni zakup zakoñczy³ siê fiaskiem,
bowiem firma, która wygra³a przetarg postanowi³a przerobiæ bus dostawczy na autobus. Na takie rozwi¹zanie gmina nie zgodzi³a siê i
uniewa¿ni³a ofertê. Tym razem,
przy og³aszaniu przetargu uœciœlono, ¿e bus ma byæ wykonany fabrycznie.
mm
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Obwody niezgody

(£OBEZ). Lutowa sesja pod
wzglêdem wagi decyzji i stopnia
emocji przypomina³a nieco ubieg³oroczn¹ sesjê, podczas której
wa¿y³y siê losy szko³y w Be³cznej.
Tym razem radnym zosta³ przed³o¿ony projekt uchwa³y dotycz¹cy
zmiany obwodów administracyjnych szkó³. Dzieci z miejscowoœci
Prusinowo i Worowo postanowiono
przy³¹czyæ obwodem do Be³cznej, a
nie jak dotychczas – do £obza. Ta
decyzja nie spodoba³a siê wielu rodzicom z tych miejscowoœci oraz
czêœci nauczycieli z SP 1. Zarówno
urzêdnicy, radni, rodzice jak i nauczyciele w swoich argumentach
powo³ywali siê przede wszystkim
na dobro dziecka.
Przed podjêciem uchwa³y w
kwestiê wprowadzi³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
- W Szkole Podstawowej w
Be³cznej uczy siê w klasach od 8. do
12. dzieci. Powsta³o pytanie co zrobiæ, skoro szko³a ma mo¿liwoœci, a
klasy s¹ bardzo ma³e, natomiast w
£obzie klasy licz¹ po 25 - 29 dzieci;
jedna klasa ma 31 osób – powiedzia³
wiceburmistrz.
W dalszej swojej wypowiedzi
wyjaœni³, ¿e po przeanalizowaniu
demografii zauwa¿ono, ¿e liczba
dzieci z okrêgu SP2 niewiele siê
zmieni, natomiast z okrêgu SP1
znacznie
przybêdzie
liczba
uczniów. Zauwa¿y³, ¿e klasy w Jedynce s¹ przepe³nione, a nauka w
takich warunkach jest trudna.
- Analizuj¹c uk³ad miejscowoœci braliœmy pod uwagê najbli¿sze
miejscowoœci dla szko³y podstawowej w Be³cznej. Odby³y siê konsultacje, by³a dyskusja nad zmian¹
obwodów i muszê powiedzieæ, ¿e
podczas dyskusji nie by³o jakiœ wyst¹pieñ rodziców, ¿e siê nie zgadzaj¹. Burmistrz, zaraz po spotkaniu zaproponowa³ przejazd do szko³y w Be³cznej, osoby które by³y zainteresowane - z takiej propozycji
skorzysta³y – powiedzia³.
Jak wyjaœni³, po wprowadzeniu
uchwa³y liczebnoœæ w klasach w £obzie
bêdzie oscylowaæ w granicy oko³o 25
osób a w Be³cznej - od 16 do 21.
Propozycja zmiany obwodu dotyczy jedynie dzieci z klas 0-3.
Dzieci starsze mog¹ kontynuowaæ
naukê w dotychczasowej szkole.
Jak zauwa¿y³ w³odarz droga
dziecka do szko³y nie zostanie wyd³u¿ona; bêd¹ dowo¿one autobusem, koszt dowozu pokrywa gmina,
dzieci bêd¹ mia³y zajêcia pozalekcyjne, opiekê po lekcjach, sto³ówkê.
W swojej wypowiedzi uspokaja³

równie¿ nauczycieli z SP1, twierdz¹c, ¿e placówka niewiele straci,
bowiem iloœæ oddzia³ów nie zmniejszy siê – podobnie jak przyznawane
œrodki finansowe na rzecz szko³y.
Swojego dziecka nie dam
do Be³cznej
Tak przedstawiona sytuacja wydawa³aby siê jasna i nie nasuwaj¹ca
¿adnych w¹tpliwoœci. Przybyli na
sesjê rodzice dzieci z Prusinowa i
Worowa byli przeciwni zmianie
szko³y dla ich dzieci. Apelowali
przeto, aby nie zmieniaæ dzieciom
szko³y i umo¿liwiæ im kontynuowanie nauki w dotychczasowej placówce.
- Mój syn chodzi do SP1 do
klasy II. Nie jest tak jak wiceburmistrz mówi, ¿e jest 31 osób, w tej
chwili jest tam 22 osoby i z tego co
wiem, to bêdzie jeszcze mniej, bo
niektóre dzieci z rodzicami siê wyprowadzaj¹. Ja sam mam zamiar siê
wyprowadziæ do Goleniowa.
Chcia³bym powiedzieæ za siebie –
¿e swojego dziecka nie dam do
Be³cznej – powiedzia³ Aleksander
Rodak, mieszkaniec Prusinowa.
Przeciw zmianie obwodów wyst¹pi³ równie¿ Jaros³aw Œwirski,
nauczyciel z SP1.
– Czy gmina zada³a sobie trud,
¿eby zobaczyæ jaki to bêdzie mia³o
wp³yw na obni¿enie liczby uczniów
w kolejnych latach? Uwa¿am, ¿e
jest to nieprzygotowane, bo nie s³ysza³em jaki wp³yw bêdzie mia³o na
zmianê obwodów oddanie lokali
komunalnych w Prusinowie, gdzie
zostanie zasiedlonych 20 rodzin.
Czy ktoœ zada³ sobie trud, by to
policzyæ? – pyta³.
W¹tpliwoœci szybko rozwia³
wiceburmistrz, wyjaœniaj¹c, ¿e
wœród zasiedlonych rodzin bêdzie
troje dzieci. Od razu doda³, ¿e nauczyciele nie musz¹ siê martwiæ

Jaros³aw Œwirski

Aleksander Rodak
utrat¹ pracy, bowiem w tym roku w
SP1 odchodzi dwoje nauczycieli, a
godziny po nich zostaj¹ do podzia³u
dla innych nauczycieli. Nauczyciel
nie dawa³ jednak za wygran¹ dopytuj¹c, czy ktokolwiek jest w stanie
zarêczyæ, ¿e za rok albo dwa, ze
wzglêdu na kryzys, sytuacja nie ulegnie zmianie i nie oka¿e siê, ¿e decyzja ta jest strza³em w stopê.
I w tym wypadku wicebumistrz
szybko rozwia³ w¹tpliwoœci informuj¹c, ¿e jest wrêcz przeciwnie,
bowiem szko³a wiejska otrzymuje
wy¿sz¹ subwencjê, ni¿ szko³a miejska, tote¿ zmiana obwodów sprawi
jedynie pozyskanie wiêkszych subwencji na oœwiatê.
Rodzice dopytywali burmistrzów czy wszystko jest ju¿ z góry
ustalone i dzieci bêd¹ musia³y uczyæ
siê w Be³cznej bez wzglêdu na ich
sprzeciw.
– Przy projektach organizacyjnych bêdzie okreœlona liczba dzieci w
klasach, obowi¹zuj¹ca od nowego
roku. Zmniejsz¹ siê klasy w SP1, SP2
równie¿ chce zmniejszyæ klasy. Czêœæ
dzieci przeniesiemy do SP1. Je¿eli
nadal bêd¹ wolne miejsca, to taka
mo¿liwoœæ bêdzie – wyjaœni³ I. Kabat.
– Wychodzi na to, ¿e dzieci ze
wsi s¹ na samym koñcu. Dzieci z
miasta które s¹ teraz w SP2 bêd¹
mia³y pierwszeñstwo. Nasze s¹ w tej
chwili w gorszym po³o¿eniu. Niektórzy rodzice nie maj¹ samochodów – jak maj¹ siê dostaæ do Be³cznej np. na wywiadówkê? Przypuœæmy, ¿e do rodzica zadzwoni nauczycielka, ¿e dziecko jest chore. Jak siê
dostanie? Nie ma ani poci¹gu ani autobusu. ¯eby siê dostaæ muszê
chodziæ po s¹siadach i prosiæ, ¿eby
mnie ktoœ zabra³ - doda³ Aleksander
Rodak.
I tutaj wiceburmistrz mia³ gotow¹ odpowiedŸ. Wyjaœni³, ¿e na

trasie Worowo-Prusinowo-Be³czna
bêdzie kursowa³ autobus liniowy.
Dziêki temu rodzic, chc¹c dojechaæ
do szko³y, bêdzie móg³ skorzystaæ z
autobusu. Jeœli natomiast wyst¹pi
sytuacja nadzwyczajna, jest zapewnienie dyrektora szko³y, ¿e ten osobiœcie, swoim samochodem, odwiezie dziecko do domu. Burmistrz
zadeklarowa³, ¿e zorganizuje dowóz rodziców na wywiadówki.
G³os w dyskusji zabra³a równie¿
Mariola Marciniak z Worowa.
– Na zebraniu nie zaprzeczyliœmy, ale i zgody nie wyraziliœmy. To
by³a tylko propozycja i nie wyra¿amy zgody na to, aby nasze dzieci
chodzi³y do szko³y w Be³cznej –
powiedzia³a.
Na te s³owa wiceburmistrz spokojnie i stanowczo odpar³, ¿e proponuj¹c tak¹ uchwa³ê nie musi zgody
rodziców uzyskiwaæ.
Propozycje burmistrzów na temat organizacji dowozów nie
spodoba³y siê nauczycielowi Jaros³awowi Œwirskiemu.
- Burmistrz powiedzia³, ¿e bêdzie autobus liniowy a dzieci bêd¹
mia³y bilet miesiêczny, czy nale¿y to
interpretowaæ tak, ¿e ma³e dzieci
bêd¹ jeŸdziæ bez opiekunki? Nie
wiem na jakiej zasadzie pan dyrektor w szkole w Be³cznej mo¿e odwoziæ dziecko, które jest chore. Nauczyciel nie posiada uprawnieñ do
tego, aby przewoziæ dzieci chore do
lekarza czy gdziekolwiek indziej,
od tego s¹ rodzice, którzy s¹ opiekunami bezpoœrednimi i s³u¿ba zdrowia – powiedzia³.
I w tym wypadku okaza³o siê, ¿e
nie taki diabe³ straszny. Wszystkie
autobusy dowo¿¹ce dzieci, s¹ bowiem – liniowymi, a w ka¿dym z
nich jest opiekun. Dziêki temu rodzice maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z
po³¹czeñ. Aleksander Rodak z kolei
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Radny Kazimierz Chojnacki
zauwa¿y³, ¿e tylko rodzic ma prawo
zdecydowaæ w jakie szkole jego
dziecko bêdzie siê uczyæ. Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e owszem, ale pod
warunkiem, ¿e s¹ wolne miejsca w
danej szkole. Jeœli jednak rodzic bêdzie siê upiera³, ¿e chce oddaæ
dziecko do szko³y spoza obwodu, to
bierze na siebie koszty dowozu
ucznia. Wiceburmistrz podkreœli³
równie¿, ¿e obwody nie s¹ sztywne,
w indywidualnych przypadkach
urz¹d zgadza siê na zmianê obwodów. Przewodnicz¹ca Rady El¿bieta Kobia³ka wyjaœni³a, ¿e samorz¹d
jest tak skonstruowany, ¿e musz¹
byæ pewne ramy i zasady, a burmistrz na wnioski rodziców, bêdzie
decydowa³ w jaki sposób post¹piæ w
indywidualnych przypadkach. Odpowiednim terminem na sk³adanie
takich wniosków jest maj, bowiem
wówczas dyrektorzy szkó³ sk³adaj¹
burmistrzowi projekty organizacyjne szkó³. Wówczas te¿ wiadomo ju¿
ile jest oddzia³ów w szko³ach i dzieci w klasach.
Chcia³bym aby moje dziecko
chodzi³o do Be³cznej
Aleksander Rodak zapyta³ w
koñcu, po co inwestowano w szko³ê
w Be³cznej, wiedz¹c, ¿e jest tam
coraz mniej dzieci. Na to pytanie
odpar³ radny Marek Rokosz.
– Rok temu stawaliœmy przed
trudna decyzj¹, kiedy g³osowaliœmy
za lub przeciw likwidacji szko³y w
Be³cznej. By³o du¿o g³osów za i
przeciw. Min¹³ rok i pan pyta dlaczego burmistrz inwestowa³? Szko³a dosta³a gwarancjê, ¿e mo¿e funkcjonowaæ i siê rozwijaæ. Pañstwo siê
tej szko³y boj¹. Szczerze mówi¹c do
koñca nie wiem dlaczego. Po roku w
tej szkole zmieni³o siê bardzo du¿o
nie tylko technicznie. Od strony
wizualnej ta szko³a wygl¹da zupe³nie inaczej, ale tam zmieni³a siê ca³a
atmosfera. Ca³kiem inaczej dzia³a ta
szko³a, jest pe³ne zaanga¿owanie
zarówno kadry nauczycielskiej jak i
mieszkañców, jest wspó³praca, któ-

SAMORZ¥D

rej mo¿na pozazdroœciæ tutaj w
£obzie. Ta szko³a ma wielk¹ perspektywê. I teraz jeœli operujemy
sloganem “dobro dziecka”, to naprawdê zastanówmy siê, czy wyrz¹dzamy krzywdê. I teraz je¿eli dobro
dziecka ma byæ dla nas najwy¿szym
celem, to przyjrzyjmy siê, czy to
dziecko straci na tym, skoro burmistrz gwarantuje te wszystkie rzeczy, o których mówi tutaj oficjalnie.
Burmistrzowie zapewniaj¹: dowóz,
opiekê a przede wszystkim to, ¿e
dzieci bêd¹ mia³y miejsce do wspania³ego rozwoju w niewielkich zespo³ach klasowych, w miejscu doskonale wyposa¿onym technicznie.
Ucz¹c w gimnazjum w £obzie zazdroszczê teraz nauczycielom w
Be³cznej warunków. S¹ œwietne pracownie, wspania³a pracownia komputerowa, wyremontowana sala
gimnastyczna, ma³e zespo³y, co
wa¿ne, gdzie nauczyciel do ka¿dego mo¿e dotrzeæ. I co wa¿ne – wyniki nauczania. Ta szko³a ma teraz
najlepsze wyniki w nauczaniu.
Czy SP1 coœ straci? Na pewno nie
bêdzie zupe³nie bez strat. Ale z drugiej strony medalu, je¿eli bêdzie
mniej dzieci w SP nr 1 przy tej samej
iloœci oddzia³ów, to te klasy bêd¹
mniej liczne, dla nauczycieli ucz¹cych w tej szkole wydaje siê byæ to
tylko z korzyœci¹, a przede wszystkim dla dzieci. Czêsto by³o tu poruszany argument w kwestii jêzyków
obcych, ¿e bêdzie zmniejszony podzia³ na grupy. Patrzê z punktu widzenia jako polonista. Bardzo siê
cieszê, ¿e nauczyciele jêzyka polskiego i nauczyciele innych przedmiotów œcis³ych bêd¹ pracowaæ w
innych warunkach, tam gdzie bêd¹
mniej liczne klasy. Mam du¿o
wiêksz¹ nadziejê na to, ¿e dzieci
opanuj¹ nie tylko jêzyk obcy, ale i
jêzyk ojczysty, z którym nie ukrywajmy, s¹ straszliwe problemy i sytuacja
jest dramatyczna. Je¿eli w gimnazjum naprawdê wielka grupa dzieci
nie potrafi czytaæ tekstu, nie potrafi
napisaæ paru zdañ, to znaczy, ¿e tu

mamy wielkie pole do zrobienia. Tu
trzeba stworzyæ dzieciom warunki,
aby mog³y naprawdê siê rozwijaæ.
Szko³a w Be³cznej stwarza te warunki, przy zapewnieniu ca³ej infrastruktury wraz z dowozami, z opiek¹,
przedszkolem, z opiek¹ po lekcjach,
to s¹ rzeczy, o których siê nie mówi,
a s¹ wa¿ne. Nie widzê tutaj ma ¿adnego dyskryminowania dzieci wiejskich, naprawdê chcia³bym aby moje
dziecko w tym momencie chodzi³o
do szko³y w Be³cznej. Mówiê to zupe³nie odpowiedzialnie. Miejsce nie
gra roli, pojêcie szko³a wiejska ju¿
dawno przesta³o byæ zabarwione
negatywnymi zabarwieniami. W tym
momencie ten ruch bêdzie bardzo
korzystny i przede wszystkim skorzystaj¹ na tym dzieci – powiedzia³.
W tej kwestii polemikê podj¹³
równie¿ radny Kazimierz Chojnacki.
– Szko³a wiejska nie odstaje w
niczym wobec szkó³ miejskich pod
warunkiem, ¿e jest atmosfera. Kto
robi atmosferê? Rodzice, nauczyciele, a z tego pozyskuj¹ jedynie
dzieci. Rozmawiamy o pañstwa
przywilejach i decyzjach, ale w kontekœcie niedomówieñ mamy pieni¹dze i to po imieniu trzeba nazwaæ.
Uwa¿am, ¿e trzeba by³oby przemyœleæ, czy te¿ SP1 i SP w Be³cznej
mamy traktowaæ jednakowo, czy te¿
jedn¹ priorytetowo a drug¹ jako
dziecko gorszego Boga. Chyba nie
o to chodzi. Poprzez rozmowê, normalne podejœcie do sprawy mo¿emy
zrobiæ coœ bardzo fajnego. Z Prusinowa i Worowa jest blisko do Be³cznej - wokó³ tej szko³y mo¿na zrobiæ
œwietne centrum, ale to zale¿y od
was od samorz¹du gminnego, od
burmistrzów. Centrum kultury wiejskiej nie tylko dla dzieci ale równie¿
dla m³odzie¿y, Jestem nauczycielem szko³y ponadgimnazjalnej. Jak
wygl¹da sprawa wolnych godzin
m³odzie¿y z Worowa, Prusinowa,
Be³cznej i innych, które chodz¹ do
szkó³ w £obzie? Co one z tego maj¹?
Nic. Je¿eli takie centrum siê utrzyma wokó³ szko³y w Be³cznej, co ju¿
jest zal¹¿kiem, to te dzieci ze szkó³
ponagimnazjalnych, równie¿ wasze
dzieci, skorzystaj¹ – powiedzia³.
Innego zdania by³a nauczycielka z SP 1 Ma³gorzata Ziemiuk, która
podchwyciwszy okreœlenie dzieci
gorszego Boga, uzna³a, ¿e okreœla
ono w³aœnie nauczycieli z Jedynki.
Nauczycielka stwierdzi³a równie¿, ¿e jako rodzic, nie zgodzi³aby
siê, na zmianê, bo jak zauwa¿y³a dzieci, to nie “dzbaneczki, ani kubeczki,
które mo¿na przestawiæ na pó³ce”.
- Na ró¿nych spotkaniach w
szkole, jestem równie¿ cz³onkiem
Rady Szko³y, nikt nie by³ w szkole
przeciwko likwidacji szko³y w
Be³cznej. Tutaj s³ysza³am s³owa
dziecko gorszego Boga – naprawdê
jako nauczyciel z Jedynki czujê siê
dzieckiem gorszego Boga. Nam
faktycznie liczebnoœciowo klasy siê
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zmniejsz¹ - to o co myœmy zawsze
prosili - o klasy mniej liczne. Pan
mówi jêzyk polski, matematyka,
przyroda. No dobrze, ale s¹ jêzyki
obce. Szko³a nasza od pierwszej
klasy wprowadza dwa jêzyki obce.
Pójd¹ do klasy czwartej nie bêd¹ siê
uczyæ tak jak dzieci w Dwójce w
grupach po 13 osób, tylko po 22
osoby. Mamy informatykê, gdzie
jest podzia³ na grupy. W myœl nowej
ustawy o oœwiacie ka¿de dziecko
powinno mieæ swoje stanowisko.
Pocz¹tkowo pomyœla³am sobie –
fajnie ratujemy szko³ê w Be³cznej.
Myœla³am, ¿e jak dziecko idzie do
pierwszej klasy, to rodzic mo¿e zadecydowaæ czy dziecko idzie do
Jedynki, czy do Dwójki lub do
Be³cznej, bo s³ysza³am o elastycznoœci podejœcia w³adz gminy do
kwestii rejonizacji. Ja w³asnych
dzieci nie pozwoli³abym wyrwaæ ze
œrodowiska rówieœniczego. Nie
wierze, ¿e pañstwo coœ takiego, by
w³asnym dzieciom zrobili. Jestem
przeciwko wyrywaniu dzieci w klasie trzeciej i zmianie œrodowiska –
powiedzia³a.
Tê wypowiedŸ rodzice nagrodzili oklaskami, bo nauczycielka
poruszyla kwestiê ich najbardziej
interesuj¹c¹: rozdzielania rodzeñstwa i wyrywanie ich ze œrodowiska
rówieœniczego. Rodzice przedstawiali indywidualne przypadki, gdy
np. starsze dzieci ucz¹ siê ju¿ w SP
1, b¹dŸ ich dzieci s¹ ju¿ w klasie II.
Przedstawiali swoje w¹tpliwoœci
dotycz¹ce zmiany programu nauczania, otoczenia, ale i koniecznoœci
rezygnacji z uczestniczenia w zajêciach pozalekcyjnych, czy wyst¹pienia z Zuchów. Podkreœlili, ¿e nie
maj¹ nic przeciw szkole w Be³cznej,
ani nauczycielom tam pracuj¹cym,
bowiem im chodzi tylko i wy³¹cznie
o to, by nie wyrywaæ dzieci ze œrodowisk, w których obecnie przebywaj¹.
Burmistrzowie jeszcze raz podkreœlili, ¿e rejonizacja nie jest sztywna,
a gmina w indywidualnych wypadkach jest elastyczna.
Ireneusz Kabat, udzielaj¹c odpowiedzi Ma³gorzacie Ziemiuk zauwa¿y³, ¿e nie jest prawd¹, ¿e klasy
nie mog¹ byæ dzielone przy nauczaniu jêzyków obcych i informatyki.
- Ustawa mówi, ¿e powy¿ej 24.
uczniów jest obowi¹zek dzielenia,
ale do 24. – to jest decyzja dyrektora.
Pañstwo wiecie, ¿e dyrektor ma godziny dyrektora, nie widzê przeszkód, by te godziny przeznaczyæ na
podzia³ na jêzyki czy na informatykê. Dyrektor powinien zadecydowaæ
jak podzieliæ te godziny – wyjaœni³.
W konsekwencji radni przyjêli
uchwa³ê jednomyœlnie przy jednym
g³osie wstrzymuj¹cym siê. Tym samym od nowego roku szkolnego
dzieci mieszkaj¹ce w Prusinowie i
Worowie ucz¹ce siê klasie 0 i 1-3
bêd¹ administracyjne podlega³y
okrêgowi szko³y w Be³cznej. mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

£obez
Apteka „Centrum w £obzie zatrudni
magistra i technika farmacji. Tel.
603 677 369.
Salon fryzjerski „SHOCK” £obez ul.
Kraszewskiego 30/2 zatrudni fryzjera/fryzjerkê. Tel. 600 494 903.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.
Firma Trójka z Wêgorzyna zatrudni
przedstawiciela handlowego Tel.
601 930 220.
Zaopiekujê siê od zaraz dwojgiem
dzieci. Tel. 607 478 332.

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Wynajmê pomieszczenie ju¿ od
100 z³/m-c, Radowo Ma³e. Tel. 604
997 741.
Sprzedam 4 ha, £obez - Unimie. Tel.
609 311 340.

Inspektor ochrony przeciwpo¿arowej poszukuje pracy w dowolnym
zakresie - tel. 880 617 293.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
£obez, przy Szymanowskiego,
uzbrojona. Tel. 091 397 63 35, 517
401 635.

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

Sprzedam lokal o pow. 16 mkw. w
centrum £obza, przy ul. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel.
505 721 688, 091 397 30 56.

Gryfice

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
Kupiê stare dokumenty, karty pocztowe, widokówki i inne. Tel. 508 262
927, 091 387 33 11.
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.
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 drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300,00 z³. Tel. 607 578 874.
Sprzedam drzwi gara¿owe, dwuskrzyd³owe ocieplone. wymiary 210 x
210, cena 400 z³. Tel. 604 99 77 41.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

NIERUCHOMOŒCI

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

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 mieszkanie w³asnoœciowe - £obez H. Sawickiej. Tel. 091
397 60 54.

Region
Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

£obez
Sprzedam samochód osobowy
LAND ROVER FREE LANDER 2006
R., poj. 1,8, benzyna, przebieg i rej.
Do kwietnia 2009 r. + dodatkowa
skrzynia biegów. Tel. 091 397 48 86.

Drawsko
Sprzedam VOLVO 340 po kapitalnym remoncie – z braku kierowcy.
Tel. 696 972 337.

Region
Sprzedam tanio Fiata 126 p, r. pr.
1997, stan dobry. Tel. 091 384 20 05.
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340

Gryfice

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1425 mkw. z pe³nym
uzbrojeniem w dzia³ce, z pozwoleniem na budowê lub bez - Trzebiatów 10 km od morza. Cena 165 z³ za
mkw. - do uzgodnienia. Tel. 511 713
435.

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

Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

£obez

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Resku w starym budownictwie, 53
mkw. Kontakt z panem Piotrem - tel.
665 483 052.

Sprzedam Forda Mondeo r. 96, Volvo V70 r. 99. Tel. 506 272 584.

Sprzedam dom z dzia³k¹ 1001 mkw.
w £obzie przy ul. Pomorskiej 7. Tel.
091 563 70 18, 697 423 434, 00 491
762 416 87 78.

MIESZKANIA

Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a i
32a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 692 173 708.

Sprzedam górê domku dwurodzinnego, pow. 100 mkw. z gara¿em
oraz dzia³k¹ rekreacyjn¹ (ul. M. Konopnickiej). Cena 290 tys. (do negocjacji). Tel. 600 248 907.

Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.

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

Drawsko

MOTORYZACJA

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.

(wp³ata na konto)

Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie, 37,9 mkw., pokój, kuchnia,
³azienka, ogrzewanie gazowe. Tel.
785 420 682.

Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.

Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia
stawów. Tel. 091 397 84 51.
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Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam mieszkanie na ul.
Orzeszkowej o pow. 36 mkw. (2 pokoje), po kapitalnym remoncie wraz
zabudow¹ kuchni, przedpokoju i
szaf¹ w sypialni. Cena 120 tys. z³.
Tel. 501 520 406.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.
Sprzedam mieszkanie 46 mkw., 2
pokoje z kuchni¹ po kapitalnym remoncie w centrum £obza. Tel. 602
200 002, 604 080 908.
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza (I piêtro, 33 mkw., 2 pokoje),
113 tys. z³. Tel. 606 613 249.
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 80
mkw., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
pom. gospodarcze, parter z du¿ym
tarasem, ca³oœæ ogrodzona, w³asne
ogrzewanie gazowe. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe,
pow. 64 mkw. w £obzie na ul.
Orzeszkowej. Tel. 792 965 997.
Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.
Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567 631.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo
– us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku o pow. 53 mkw., 2 pok.,
kuchnia, ³azienka z wc, gara¿, piwnica i strych. Cena do uzgodnienia.
Tel. 665 483 052.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I
piêtro w bloku w Lesiêcinie, 8 km od
£obza sprzedam. Tel. 504 091 593.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.

INFORMACJE
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US£UGI

MIESZKANIA

Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 664.

Gryfice

Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach 64 mkw., 3 pokoje, rozk³adowe, du¿y balkon, niski czynsz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 384
41 69.

Region

Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
Serwis - RTV - naprawa TV, wie¿e,
sat, piloty itp. Us³ugi w zak³adzie i
domowe. £obez ul. Cicha 3. Tel. 091
39774127, 604845753.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
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.

Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.
Sprzedam mieszkanie; Gryfice
ul. Akacjowa, parter, 4 pokoje,
pow. 54 mkw. Cena 160 tys. Tel.
091 384 86 79, 608 221 702.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
- centrum, 52 mkw., po remoncie,
s³oneczne, niski czynsz, w³asne
ogrzewanie gazowe, 2 piêtro. Tel.
607 717 402.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach, ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji.
Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.
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MATRYMONIALNE

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

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

Uwaga
reklamodawcy

Od nowego roku oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie.
Na stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

O cenach
za wodê
(£OBEZ) W czwartek o godz.
14.00 odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji radni zadecyduj¹ czy zatwierdziæ taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków. Kwestia taryf bêdzie jedynym punktem obrad sesji.
m

Yorki miniaturki
sprzedam;
tel. 509-313-019.

OG£OSZENIE
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„Warto byæ aktywnym-rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia pozalekcyjne w gminie Dobra"

GIMNAZJUM W DOBREJ
W ramach realizowanego projektu „Warto byæ aktywnym - rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia pozalekcyjne w gminie Dobra” - wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ m³odzie¿ gimnazjalna z Dobrej uczestniczy w sobotnich zajêciach pozalekcyjnych, które odbywaj¹ siê w co drug¹
sobotê miesi¹ca. Zajêcia trwaj¹ od wrzeœnia 2008 r. i obejmuj¹:

poznaje now¹ dyscyplinê sportu, doskonali swoje umiejêtnoœci z unihokeja
poznaje przepisy gry. W ramach programu rozegraliœmy spotkania towarzyskie z zespo³ami Szko³y Podstawowej w Maszewie (2 spotkania) oraz z zespo³em Gimnazjum w Resku. Uczestnicy zajêæ startowali w rozgrywkach powiatowych i regionalnych w unihokeju. Byliœmy na tygodniowym obozie w
Miêdzyzdrojach. W planach spotkania towarzyskie z zespo³ami z Tuczna,
Wierzchowa, Trzebiatowa oraz organizacja du¿ych turniejów unihokeja.
Z komputerem za Pan Brat (SP Dobra)

· „Igraszki z teatrem” - m³odzie¿
pracuje w dwóch grupach- teatru tradycyjnego oraz kabaretu, przygotowuj¹c i
wystawiaj¹c okolicznoœciowe scenki.
W zajêciach uczestniczy 30 osób, które
maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania swoich aktorskich zainteresowañ. Gimnazjaliœci
uczestnicz¹ w zajêciach warsztatowych
prowadzonych przez profesjonalnych
aktorów Teatru Polskiego ze Szczecina.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do Teatru Wspó³czesnego na sztukê „Moralnoœæ pani Dulskiej”. Od stycznia rozpoczê³a siê druga edycja zajêæ teatralnych.
Przed kolejn¹ grup¹ nowe wyzwania.
· „Zespó³ taneczny FIK” - zespó³
stanowi 20 osobowa grupa dziewcz¹t
(czyrliderek), która pracuje nad uk³adami tanecznymi. Swoimi wystêpami
uatrakcyjni³a ju¿ kilka imprez sportowych. Dziewczêta pracuj¹ ci¹gle nad
popraw¹ sprawnoœci i umiejêtnoœci tanecznych. Najwa¿niejsze, ¿e nie brakuje chêci i wytrwa³oœci. Grupa mia³a
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w zajêciach
warsztatowych w Szkole Tañca w
Szczecinie.
· „Geometria na co dzieñ” - W rozpoczêtych od stycznia zajêciach z geometrii m³odzie¿ w sposób praktyczny podchodzi do zadañ. 15 osobowa grupa
wytrwale oblicza pola powierzchni oraz objêtoœci wielu figur i bry³, uczy siê
praktycznego podejœcia ¿ycia. Zdobyte umiejêtnoœci z pewnoœci¹ przydadz¹
siê w doros³ym ¿yciu, a dziêki ciekawej formule zajêæ nasza m³odzie¿ ma szansê
przekonaæ siê, ¿e geometria to nie tylko ciekawa, ale i niezmiernie przydatna
dziedzina nauki.
· „Trening autoprezentacji” - Równie¿ w styczniu rozpoczê³y siê zajêcia,
na których m³odzie¿ uczy siê trudnej sztuki prezentowania swoich pogl¹dów,
argumentowania w³asnego zdania. Maj¹c do dyspozycji kamerê, uczniowie
mog¹ weryfikowaæ swoje umiejêtnoœci.
· „Doberscy s³owianie” - to 12 osobowa grupa, która od pocz¹tku roku
szkolnego pracuje nad zg³êbianiem tajników historii Dobrej i okolic. M³odzi
historycy wytrwale szukaj¹ materia³ów i informacji na temat ¿ycia i losów naszych przodków, wykonuj¹ ozdoby ze sznurka i gliny, poznaj¹ i wykorzystuj¹
stare techniki. Zadaniem grupy jest równie¿ przygotowanie stoiska promuj¹cego nasz¹ gminê. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Narodowego w Szczecinie.
· „Chemia wokó³ nas” - na pocz¹tku stycznia zakoñczy³y siê trwaj¹ce od
wrzeœnia zajêcia przeznaczone dla m³odych chemików naszego Gimnazjum.
M³odzie¿ przeprowadza³a ciekawe doœwiadczenia chemiczne, poznawa³a w³aœciwoœci kwasów, zasad, soli, bawi³a siê, przygotowuj¹c w³asn¹ kolekcjê zapachów. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do Zak³adów Chemicznych w Policach.
Przygotowa³: Asystent Koordynatora Krzysztof Motyliñski

SZKO£A PODSTAWOWA W DOBREJ
„Floorbalowe potyczki” (SP Dobra)
Zajêcia sportowe odbywaj¹ siê w grupach: dziewcz¹t i ch³opców ze
szko³y podstawowej oraz dziewcz¹t z gimnazjum. W ramach zajêæ m³odzie¿

Zajêcia w odbywaj¹ siê w formie kursów: 16 godzinnych. Zrealizowano
dotychczas 4 kursy z których skorzysta³o 80 osób.
Uczestnicy w trakcie zajêæ podwy¿szaj¹ swoje umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê komputerem, urz¹dzeniami peryferyjnymi oraz ucz¹ siê jak korzystania z
Internetu. Uczniowie opracowali proste prace z wykorzystaniem komputera, Na
koniec zaprezentuj¹ pokazy multimedialne.
Jêzyk angielski - moje okno na œwiat (SP Dobra)
Zajêcia prowadzone s¹ w 3-ech grupach 14 osobowych. W trakcie zajêæ
uczniowie klas I-III nabywaj¹ umiejêtnoœci jêzykowe w mowie i piœmie. Poznali
nowe s³ownictwo z zakresu swojego otoczenia, rodziny i szko³y. W trakcie zajêæ
korzystaj¹ z gier edukacyjnych, filmów i muzyki w jêzyku angielskim przy wykorzystaniu œrodków audiowizualnych.
„Wyginam œmia³o cia³o” (SP Dobra)
Zajêcia gimnastyki przy muzyce odbywaj¹ siê w grupach 12-osobowych klas I-III i IV-VI, Æwiczenia, które wykonuj¹ w czasie zajêæ kszta³tuj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i prawid³ow¹ postawê cia³a, m³odzie¿ przygotowuje pokazy taneczne. W ramach propagowania zdrowego stylu ¿ycia
odbywaj¹ siê wyjazdy na basen do centrum wodnego Laguna w Gryfinie
Przygotowa³: Asystent Koordynatora Janusz £ukomski

SZKO£A PODSTAWOWA
W WOJTASZYCACH
Pocz¹tek roku 2009 i przed nami nowe wyzwania przy realizacji projektu
w Wojtaszycach „Warto byæ aktywnym - rozwijanie kompetencji kluczowych
poprzez zajêcia pozalekcyjne w gminie Dobra” - wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach podobnie jak w roku
ubieg³ym z przyjemnoœci¹ i uœmiechem na twarzy spotykaj¹ siê w co drug¹
sobotê, realizuj¹c kolejno zadania zgodnie z za³o¿eniami projektu.
Czêœæ uczniów bardzo ciê¿ko pracuje nad przygotowaniem siê do wystawienia widowiska zatytu³owanego „Mojego drzewa rodzinnego nie z³amie wiatr”, które chcemy pokazaæ 9 marca 2009 roku rodzicom, goœciom
zaproszonym oraz kole¿ankom i kolegom ze szko³y. Nagrod¹ i podziêkowaniem dla uczestników zadania „Teatrzyk Ha³aba³a” bêdzie wyjazd w
dniu 13 marca do Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie na spektakl „Pipi”.
Plastycy natomiast aktywnie pracuj¹ nad przygotowaniem dekoracji
„sceny” dla naszych ma³ych artystów, a na kolejnych spotkaniach bêd¹ pracowaæ przy dekoracjach tematycznych z wykorzystaniem nowych technik i
pomocy dydaktyczno - plastycznych.
Uczestnicy zadania „Z kompem za pan brat” na najbli¿szych zajêciach
maj¹ zaplanowan¹ naukê tworzenia stron internetowych oraz niezwykle
wa¿n¹ w dzisiejszej „dobie komputerów” obs³ugê komunikatorów internetowych.
Ostatnia grupa uczniów
z zadania „Zmagania z jêzykiem
obcym” dalej intensywnie przyswaja s³ówka z jêzyka angielskiego i coraz odwa¿niej komunikuj¹
siê w tym jêzyku, a pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby
realizacji tego zadania bardzo im
w tym pomagaj¹.
Przygotowa³a: Asystent
koordynatora Mariola
Skibiszewska
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Szpital, przychodnia
i RUM pod m³otek
(POWIAT) Ju¿ 10 marca odbêdzie siê drugi przetarg nieograniczony na zbycie budynku, w którym
mieœci siê Rejonowe Biuro Us³ug
Medycznych. Starostwo stargardzkie wyceni³o obiekt na 285 tys. z³.
W tym samym dniu, tylko pó³ godziny póŸniej, zaplanowano przetarg

obiektu przychodni w £obzie. Starostwo w Stargardzie Szczeciñskim
wyceni³o budynek na kwotê
3.600.500 z³. Kolejny przetarg w
tym dniu nastawiony jest na zbycie
obiektów szpitala w Resku. Powiat
stargardzki chcia³by za nie otrzymaæ
4.750.000 z³.
mm

BURMISTRZ RESKA Og³asza I przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onej na terenie
miasta i gminy Resko.
1. Nieruchomoœæ gruntowa oznaczona nr 107/3 o pow. 191 mkw po³o¿ona w m. Resko ul. W¹ska 50 z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
z funkcjami uzupe³niaj¹cymi, KW Nr 22024.
Nieruchomoœæ znajduje siê na obszarze podlegaj¹cym ochronie prawnej tj.
na terenie Starego Miasta w Resku, które wpisane jest do rejestru zabytków /
dec. Nr 78 z dnia 27.02.1956 r. , KL.V-0/62/56 / w zwi¹zku z powy¿szym projekt
zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.
Cena wywo³awcza - 12.690,00 z³ w tym podatek VAT.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06.04.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie tut.
Urzêdu pok.7.
2. Nieruchomoœæ gruntowa (¿wirownia) oznaczona nr 7 o pow. 0,52 ha
po³o¿ona we wsi Dorowo, KW Nr 22225.
Cena wywo³awcza - 30.100,00 z³ zw. z podatku VAT.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06.04.2009r. o godz. 10.15 w siedzibie tut.
Urzêdu pok.7.
3. Nieruchomoœæ zabudowana (2 budynki magazynowe o powierzchni
u¿ytkowej 605 m2 i 122 m2) oznaczona nr 242/16 o pow. 3006 m2 po³o¿ona
w m. Resko przy ul. Kielecka 17a, przeznaczona w SUiKZP Miasta Resko na
us³ugi uci¹¿liwe, KW Nr 17470.
Cena wywo³awcza - 341.950,00 z³ zw. z podatku VAT.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06.04.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie tut.
Urzêdu pok.7.
Wadium w wysokoœci 20% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank
Spó³dzielczy Gryfice Oddzia³ Resko do dnia 01.04.2009 roku. Za datê wniesienia
wadium uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków pieniê¿nych na w/w konto. Minimalne
post¹pienie wynosi 1 % wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni , za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia. Je¿eli wy³oniony
w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic jest on
zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na
konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Resku 91 9376 0001 0050 6515 2003
0007 Bank Spó³dzielczy Gryfice O/ Resko kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej
z jednostk¹ geodezyjn¹ na roboty wy³onion¹ w drodze przetargu.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona³a wymaganej wp³aty ceny, w terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj¹cego do
zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa kupuj¹cy. Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia przetargu.
Resko 02.03.2009r.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
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V Memoria³ Szachowy
(£OBEZ). Komenda Powiatowa Policji w £obzie wspólnie z
Stowarzyszeniem „Bezpieczny
Powiat £obeski” w dniu 07.03.
2009 r. organizuje kolejny V
£obeski Memoria³ Szachowy im.
Gabriela Bieñkowskiego oraz IV
Wojewódzkie Mistrzostwa Policjantów w Szachach pod honorowym patronatem Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Zapisy przewidziano w dniu zawodów od godz. 8.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie, gdzie odbêdzie siê Memoria³.
Kategorie: kl. 0-III, IV-VI, gimnazjum, open. Zawodnicy bêd¹ graæ
systemem; szwajcarskim, 9 rund,
2x15 minut. Ka¿dy zawodnik musi
przynieœæ ze sob¹ szachownicê z bierkami i zegar szachowy. Op³aty wynosz¹ po 5 z³ doroœli i po 1 z³ dzieci
i m³odzie¿. Na memoria³ uczestnicy
przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Celem organizacji Memoria³u
Szachowego jest propagowanie
szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y szczytnych idea³ów sportowej
walki oraz wskazanie alternatyw-

nej mo¿liwoœci spêdzenia wolnego
czasu.
Jednoczeœnie Memoria³ ten bêdzie kolejna okazj¹ do przeprowadzenia IV Szachowych Mistrzostw
Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego. Policjanci w swojej
grupie rozgrywaæ bêd¹ w systemie
ka¿dy z ka¿dym (do 10 zawodników),
w przypadku wiêkszej liczby uczestników w systemie szwajcarskim.
Organizatorami memoria³u s¹:
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat
£obeski”, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, Szko³a Podstawowa Nr
2 w £obzie, kluby szachowe „Gambit” SP 1, „Pat-Mat” SP 2, Teresa i
Grzegorz Bieñkowscy, firma Combi,
Szczep Harcerski ZHP w £obzie.
Fundatorzy pucharów i nagród:
Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie, rodzina Bieñkowskich,
Starostwa Powiatu £obeskiego, samorz¹dy lokalne, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, firmy i zak³ady
z powiatu ³obeskiego.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub
Zieniuk.
Telefon kontaktowy organizatora: 667 201 207.
op

Burmistrz Reska og³asza rokowania
w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym
(12-to lokalowym, stan robót budowlanych surowy) po³o¿onej we wsi Przemys³aw
2 w dzia³ce oznaczonej nr 14/21 o pow. 1964 m2, KW - 15931 w SUiKZP Gminy
Resko przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹.
Cena wywo³awcza - 193.860,00 z³otych zwolniona z VAT
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 06.04.2009r. o godz. 11.00 w siedzibie tut.
Urzêdu pok. Nr 13.
Zaliczkê w wysokoœci 38.800,00 z³otych nale¿y wp³aciæ do kasy tut. Urzêdu
lub na konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Resku 91 9376 0001 0050 6515
2003 0007 Bank Spó³dzielczy Gryfice O/ Resko
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ;
Terminy przeprowadzonych przetargów w sprawie sprzeda¿y lokalu w dniach:
pierwszy
26.09.2008 roku
drugi
19.12.2008 roku
Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z
dopiskiem '”Rokowania w sprawie kupna nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
we wsi Przemys³aw 2 '' w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek
1(pokój nr 13) najpóŸniej do dnia 06.04.2009r. do godz. 10.00.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1) imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3) oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4) proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty;
5) kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Zaliczkê wp³acon¹ przez uczestników rokowañ zwraca siê niezw³ocznie po
zamkniêciu rokowañ nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni, za wyj¹tkiem uczestnika, który rokowania wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu rokowania zaliczkê
zalicza siê na poczet ceny nabycia. Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat
na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w
terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto depozytowe Urzêdu
Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spó³dzielczy Gryfice
O/ Resko kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej z jednostk¹ geodezyjn¹ na roboty
wy³onion¹ w drodze przetargu. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona
wymaganej wp³aty ceny, w terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedaj¹cego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Reska odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa kupuj¹cy.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez dokonania wyboru nabywcy
nieruchomoœci.
Resko 02.03.2009r.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
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Mini basket w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E). 15 lutego w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym rozegrano Mistrzostwa
Powiatu £obeskiego Szkó³ Podstawowych w Mini Koszykówkê
Dziewcz¹t.
Podobnie jak w ubieg³ym roku I
miejsce i tytu³ najlepszej dru¿yny
basketu zdoby³y uczennice Szko³y
Podstawowej w Radowie Ma³ym.
M³ode koszykarki pod opiek¹
nauczyciela wychowania fizycznego Miros³awa Budzyñskiego bêd¹
reprezentowaæ nasz powiat w rozgrywkach szczebla regionalnego.
Klasyfikacja koñcowa
I. Szko³a Podstawowa Radowo
Ma³e (opiekun Miros³aw Budzyñski)
II. Szko³a Podstawowa nr 2
£obez (opiekun El¿bieta Romej)
III. Szko³a Podstawowa nr 1
£obez (opiekun Piotr B³a¿ejowski).
Starostwo Powiatowe w £obzie
dziêkuje dyrekcji i nauczycielom
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym za wspó³organizacjê
rozgrywek koszykarskich w ramach
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
zb

Sk³ad reprezentacji dziewcz¹t Szko³y Podstawowej z Radowa Ma³ego: Ola Brzeziñska, Oliwia Chat³as, Jagoda
Ciechanowska, Kamila Durkowska, Sandra Kornacka, Roksana Krupa, Ola Przygodzka, Patrycja Smoleñ, Katarzyna Stêpieñ, Magda Wañcowicz , Kinga W¹cha³a. Trener Miros³aw Budzyñski.

Resko, Radowo Ma³e - spotkania z olimpijczykami
Chc¹c przybli¿yæ m³odym
mieszkañcom powiatu
³obeskiego niezniszczaln¹
wartoœæ idei olimpijskiej
oraz walory wychowawczozdrowotne sportu Starostwo
Powiatowe w £obzie wraz
z w³adzami samorz¹dowymi
gminy Resko i gminy
Radowo Ma³e organizuje
uroczyste „Spotkania z
Polskimi Olimpijczykami”
Spotkania odbêd¹ siê 4 marca br.
(œroda) w Resku i Radowie Ma³ym.
Program £obeskich Spotkañ
z Olimpijczykami
Godzina 10.00 - powitanie goœci (kawiarnia Duo Cafe w £obzie).
Wœród zaproszonych:
- Olimpijczycy Monika Pyrek
(lekka atletyka), W³adys³aw Stecyk
(zapasy), Dariusz Adamczuk (pi³ka
no¿na),
- Pawe³ Bartnik v-ce prezes
Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki ds. kontaktów z samorz¹dami lokalnymi,

- laureaci konkursów telewizyjnych TVN Piotr W¹sik - Snake
(„Mam talent”)
Micha³ Paw³owski („You can
dance”).
Godzina 11.30 - Gimnazjum
Resko – hala sportowa.
Uroczystoœæ otwarcia imprezy
sportowej „TURNIEJ OLIMPIJSKICH GWIAZDECZEK klas I III” z udzia³em dzieciêcych reprezentacji gmin: Dobra, £obez, Radowo Ma³e, Wêgorzyno i Resko.
Prezentacja Olimpijczyków:
Moniki Pyrek, W³adys³awa Stecyka, Dariusza Adamczuka oraz wystêp gwiazd programów telewizyjnych Piotra W¹sika (Snake) i Micha³a Paw³owskiego (You can dance), m³odzie¿owa konferencja prasowa z Olimpijczykami,
wrêczenie nagród „olimpijskim
gwiazdeczkom” klas I - III.
Godzina 14.30 - Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym –
hala sportowa.
Akademia sportowa pod has³em
„I ja zostanê Olimpijczykiem” - prezentacja Olimpijczyków, wystêp
gwiazd konkursów telewizyjnych –

(Snake) i Micha³ Paw³owski (You
can dance), otwarte spotkanie Olimpijczyków z m³odzie¿¹ szkoln¹,
mieszkañcami gminy Radowa Ma³ego i powiatu ³obeskiego (seminarium).
Godzina 16.00 - Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym;
spotkanie przy kawie Olimpijczyków i goœci z gospodarzami gminy
Radowo Ma³e oraz z w³adzami samorz¹dowymi powiatu i gmin, nauczycielami i dzia³aczami kultury
fizycznej.
Godzina 17.00 - Po¿egnanie
Olimpijczyków i goœci.

Nasi znajomi Polscy
Olimpijczycy
Monika
PYREK
(MKL Szczecin)
Lekka atletyka –
skok o tyczce (r. ¿.
4,82 m), 3-krotna uczestniczka
Igrzysk Olimpijskich
Ateny 2004 – 4. miejsce
Sydney 2000 – 7. miejsce
Pekin 2008 – 5. miejsce

W³adys³aw
STECYK
(WKS Grunwald
Poznañ)

wie Ma³ym

Urodzi³
siê
17.07.1951 r. w Rado-

Zapasy – styl wolny, waga musza
do 52 kg
srebrny medalista olimpijski –
Moskwa 1980
3-krotny uczestnik Igrzysk
Olimpijskich
Montreal 1976 – 6. miejsce
Moskwa 1980 – 2. miejsce
Seul 1988 – 7. miejsce
Dariusz
ADAMCZUK
(MKS Pogoñ
Szczecin)
Pi³ka no¿na,
obroñca, pomocnik,
srebrny medalista olimpijski –
Barcelona 1992
11 razy wyst¹pi³ w reprezentacji
Polski.
Zdzis³aw Bogdanowicz

SPORT

tygodnik ³obeski 3.03.2009 r.

67 tys. z³
dla Radovii
(RADOWO MA£E). Zosta³ ju¿
rozstrzygniêty konkurs na realizacjê zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na 2009 r na terenie gminy.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê zadania wynosi 67 tys.
z³. W ramach konkursu wp³ynê³a
jedna oferta, spe³niaj¹ca warunki
okreœlone w og³oszeniu o konkursie. Po analizie Komisja Konkursowa przyzna³a dotacjê Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Radovia”
Radowo Ma³e.
LKS „Radovia” ma za zadanie
m.in.: prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ w zakresie objêtym konkursem, dysponowaæ odpowiednio
wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadañ i posiadaæ doœwiadczenie niezbêdne do realizacji zadania
objêtego konkursem oraz spe³niaæ
wymogi formalne okreœlone w ustawie oraz rozporz¹dzeniu.
mm
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„Trucht” na zawodach Strabag
1 marca odby³y siê Mistrzostwa Szczecina w biegach prze³ajowych „STRABAG 2009” Bieg
poœwiêcony pamiêci szczeciñskiemu biegaczowi Krzysztofowi Nawrotowi (zgin¹³ w wypadku samochodowym) zgromadzi³ na
starcie 150 osób.
Tradycyjnie impreza mia³a bardzo siln¹ obsadê (w dwóch poprzednich edycjach zwyciê¿a³ mistrz Polski w pó³maratonie Artur Koz³owski). Wœród startuj¹cych by³a
czwórka zawodników z £obeskiego
Klubu Biegacza „Trucht”: Kamil
Lisowski, Marcin Horbacz, Tomasz
Orysiak oraz Ryszard Stulig³owa.
Dystans biegu liczy³ oko³o 8 km na
trudnej trasie leœnymi duktami Lasku Arkoñskiego.
Bieg ten by³ pierwszym wiosennym sprawdzianem formy przed
wa¿nymi zawodami na w³asnym terenie. W dniu 5 kwietnia odbêdzie
siê Bieg o Puchar Burmistrza £obza
na dystansie 12 km organizowany
przez £obeski Klub Biegacza
Trucht.
m

Turniej charytatywny - zagrali dla Pauliny

Kolejny zwyciêski sparing

Zebrali 3600 z³otych

Sarmata Dobra - Hutnik
Szczecin 4:3 (1:2)

1 marca 2009r. w hali
sportowej w Dobrej zosta³
rozegrany turniej pi³ki
no¿nej pod has³em „Gramy
dla Pauliny”.
W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn, podzielonych na 2 grupy. Ka¿dy mecz trwa³ 12 minut. W grupie I
zagra³y: Hutnik Szczecin, Sarmata I
Dobra, Olimpia Nowogard i Pogoñ
II Szczecin, a w grupie II: Sokó³
Pyrzyce, Œwit Skolwin Szczecin,
Ina Iñsko i Sarmata II Dobra.
Wyniki w grupie I
Hutnik - Sarmata
0:1
Olimpia - Pogoñ II
2:1
Sarmata I - Olimpia
0:1
Hutnik - Pogoñ II
4:0
Sarmata I - Pogoñ II
3:0
Hutnik - Olimpia
4:1
Wyniki w grupie II
Sokó³ - Œwit
Ina - Sarmata II
Œwit - Ina
Sokó³ - Sarmata II
Œwit - Sarmata II
Sokó³ - Ina
Mecz o 7 miejsce:
Pogoñ II - Œwit 2:0
Mecz o 5 miejsce:

4:1
1:1
0:3
1:1
0:2
1:1

Sarmata II - Olimpia 5:1
I pó³fina³:
Hutnik - Ina 1:1 k. 2:3,
II pó³fina³:
Sarmata I - Sokó³: 1:0,
Mecz o 3 miejsce:
Sokó³ - Hutnik 3:2,
Mecz fina³owy:
Ina Iñsko - Sarmata I Dobra: 3:1
Król strzelców turnieju - Grzegorz Gunia (Hutnik), najlepszy zawodnik - Tomasz Kwaœniewski
(Ina), najlepszy bramkarz - Marcin
Kamiñski (Sarmata).
Organizatorzy pragn¹ bardzo
gor¹co podziêkowaæ zarówno
wszystkim dru¿ynom, które zagra³y
w tym turnieju jak i wszystkim kibicom, którzy tak licznie przyszli na
turniej. To dziêki Nim hala w Dobrej
wype³ni³a siê do ostatniego miejsca
i to dziêki Nim uda³o siê zebraæ 3600
z³otych, które zosta³o przekazane
dla - tak bardzo potrzebuj¹cej
wsparcia - mieszkanki naszej gminy
Pauliny Skrzyniarz.
Sarmata Dobra, organizator turnieju, chcia³by równie gor¹co podziêkowaæ wszystkim darczyñcom,
których fanty pozwoli³y w licytacji
uzyskaæ kwotê, o której wspomnia³em wy¿ej.
estan

W pi¹tek 27 lutego
w kolejnym meczu
sparringowym na sztucznej
trawie przy ulicy
Witkiewicza w Szczecinie
V-ligowy Sarmata Dobra
pokona³ IV-ligowego
Hutnika Szczecin 4:3 (1:2).
By³ to kolejny dobry mecz
pi³karzy z Dobrej.
Mimo, i¿ w I po³owie bardziej
doœwiadczony zespó³ ze Szczecina
prowadzi³ do przerwy 2:1, to w II
po³owie zawodnicy z Dobrej strzelili
trzy kolejne bramki doprowadzaj¹c
do stanu 4:2 dla Sarmaty. Pi³karze
Hutnika Szczecin odpowiedzieli tylko jedn¹ bramk¹ i mecz zakoñczy³ siê
zas³u¿onym zwyciêstwem Sarmaty
4:3. Wszystkie bramki strzelone
przez Sarmatów by³y przedniej marki: pierwsz¹ strzeli³ z woleja Damian

Dzierbicki, po wczeœniejszym przyjêciu pi³ki na klatkê piersiow¹, drug¹
precyzyjnym strza³em z rzutu wolnego (ok. 20 m od bramki Hutnika)
zdoby³ Wojciech Bonifrowski, trzeci gol, to znakomite uderzenie z ok.
25 metrów Piotra Grochulskiego,
pi³ka po drodze do bramki odbi³a siê
jeszcze od s³upka, czwart¹ bramkê
strzeli³ Dawid Dudek, który wykorzysta³ znakomite podanie Damiana
Padziñskiego.
Ostatni mecz, jak i poprzednie,
sprawi³y ¿e powoli krystalizuje siê
solidny, stabilny sk³ad Sarmaty. W
meczu z Hutnikiem z podstawowego
sk³adu zabrak³o Emiliana Kamiñskiego, a jedenastka wyjœciowa
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
M. Kamiñski, Dorsz, Jaszczuk,
Mêdrek, Grochulski, D. Dzierbicki,
Olechnowicz, Bonifrowski, Kieruzel, Padziñski i Kliœ. W meczu tym
grali tak¿e: Marciniak, Dudek, Garliñski, Pacelt, GuŸniczak, Olejnik i
M. Dzierbicki.
estan

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730
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ROZMAITOŒCI
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Kronika naszych mieszkañców
Wioletta i Tomasz

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Wspomnienia

Zbigniew Harbuz

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

Wed³ug mojej pamiêci, na stacjê
kolejow¹ nosz¹c¹ nieznan¹ mi nazwê
£obez, przyjecha³em w transporcie
Polaków z Brze¿an w godzinach popo³udniowych 1 maja 1946 roku. Od tego
te¿ dnia zosta³em mieszkañcem tego
miasta. Po wy³adowaniu wiêcej ni¿
skromnego dobytku, przez ponad tydzieñ mieszka³em wraz z innymi rodzinami w budynku magazynowym przy
stacji. Ten magazyn dla kilkudziesiêciu rodzin stanowi³ prawie ¿e pa³ac, do
czasu znalezienia sobie jakiegoœ lepszego mieszkania. By³ to pa³ac, bo nie
pada³ na g³owy deszcz, nie wia³ wiatr,
zimno nie by³o pod pierzyn¹, woda
pitna by³a na peronie, ubikacje – w
krzakach. Zabawy z rówieœnikami odbywa³y siê najczêœciej na czo³gach, samochodach i innym sprzêcie wojskowym zgromadzonym blisko miejsca
zamieszkania.
Gdy zainteresowa³em siê otoczeniem, to wybiera³em siê w okolice.
Gdzieœ oko³o czwartego dnia, prawdo-

podobnie z Marianem Targoszem, wybraliœmy siê w dalsz¹ podró¿. Trasa
wiod³a ówczesn¹ ulic¹ Osóbki Morawskiego i przez Rynek skrêciliœmy na
ulicê Koœcieln¹. Przy ul. Bema przestraszyliœmy siê, ¿e mo¿emy zab³¹dziæ.
Szybko wiêc powróciliœmy do naszego
mieszkania w magazynie. Na ulicê
Mostow¹ nie wybiera³em siê, bo tam
by³o wojsko rosyjskie pilnuj¹ce sk³ady, chyba broni.
Do dzisiaj zapamiêta³em du¿e po³acie gruzów i stercz¹cych, wypalonych budynków mieszkalnych parterowych i nielicznych dwupiêtrowych.
Centrum by³o ca³kowicie zniszczone. Na ulicach, wtedy nosz¹cych
zupe³nie inne nazwy, zalega³y gruzy i
przechodnie szli zwyczajnie jezdni¹.
Chodniki zasypane by³y gruzem rozbitych domów. Na ulicy Osóbki Morawskiego, od Rapackiego do Rynku, zachowa³ siê tylko piêtrowy budynek
oznaczony numerem 4 ze sklepem na
parterze. Koœcielna od Rynku do Bema
by³a w¹ska, bo gruz ze zniszczonych
budynków zalega³ i chodnika nie by³o
wcale widaæ. Dooko³a Rynku same
ruiny. Tylko ratusz mia³ solidniejszy
mur, ale by³ wypalony. Przy ratuszu od
strony po³udniowej ros³y lipy, które
przez kilka lat mia³y nadpalone ga³êzie
od strony wypalonych budynków. Gruzy te¿ znajdowa³y siê przy ulicy Bieruta i na tych gruzach przez szereg lat
organizacje, szko³y, pracownicy zak³adów pracy realizowali czyny z okazji
podjêtych zobowi¹zañ na 1 maja, 22
lipca lub rocznicê Rewolucji PaŸdziernikowej.

POLICJA - INFORMACJE
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Zniszczenie samochodu
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 1.03.2009 r. o godz.
00.05 w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci policjanci zatrzymali kieruj¹cego rowerem Piotra Z. Jak siê
okaza³o po badaniu, mê¿czyzna
mia³ 0.72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za pope³nione przestêpstwo odpowie przed s¹dem.

Motorowerem uderzyli
w drzewo
W dniu 28.02.2009 r. o godz.
1.40 w nocy, na drodze Dobra Krzemienna, kieruj¹cy motorowerem Roman K. z nieustalonej przyczyny zjecha³ z drogi i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. W wyniku uderzenia kieruj¹cy w stanie ciê¿kim
zosta³ odwieziony do szpitala w
Gryficach, a jego pasa¿er w urazem
g³owy do szpitala w Nowogardzie.

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 28.02.2009 r. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwszy z nich Tomasz T.
kierowa³ rowerem na drodze Unimie - Dobieszewo i posiada³ 0.57
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi z kieruj¹cych Dariusz £. zosta³ zatrzymany w Winnikach i mia³ 0.86 mg/l. Rowerzyœci
pope³nili przestêpstwo i grozi im
kara do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

W dniu 27.02.2009 r. oko³o
godz. 18.50 w £obzie przy ul.
Orzeszkowej dosz³o do po¿aru samochodu m-ki BMW. W chwili
obecnej trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia jego przyczyny.
Straty w wysokoœci 20.000 na szkodê Mariusza M.

Kolizja w £obzie
W dniu 23 lutego 2009 r. o godz.
10.00 w £obzie na ulicy Bema kieruj¹cy samochodem marki Fiat Mariusz S. wykonuj¹c manewr cofania
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci
uderzaj¹c w samochód marki Renault, którego kierowc¹ by³ Jakub £.

W³amanie do altanki
W dniach 21- 23 lutego 2009 r. w
£obzie przy ul. Obr. Stalingradu, na
terenie ogródków dzia³kowych, nieznany sprawca w³ama³ siê do altanki
poprzez wybicie szyby. Ze œrodka
skrad³ sekator o wartoœci 15 z³ na
szkodê Paw³a G.

Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy wobec Paw³a T., lat 17, mieszkañca £obza, który udziela³ wielokrotnie œrodków odurzaj¹cych i
psychotropowych w postaci amfetaminy i marihuany dla ma³oletnich w celu uzyskania korzyœci
maj¹tkowej.

Zatrzymano trzy osoby
poszukiwane
W dniu 26 lutego 2009 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali przy ul.
Podgórnej Adriana B., poszukiwanego w celu odbycia karypozbawienia wolnoœci.
Tego samego dnia w Grabowie
policjanci zatrzymali Rafa³a J., poszukiwanego w celu ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturê Okrêgow¹ we Wroc³awiu.
W £agiewnikach natomiast za-
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trzymano Dariusza W., który by³
tak¿e poszukiwany do odbycia kary
pozbawienia wolnoœci.

Kierowca na zakazie
W dniu 26 lutego 2009 r. oko³o
godz. 11.10 w Resku, na ulicy W.
Polskiego, policjanci zatrzymali
Piotra M., który kierowa³ samochodem marki Land Rover wbrew zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami. Zakaz taki orzek³ S¹d Rejonowy w £obzie.

W³amanie do gara¿u
W okresie od 25 do 26 lutego
2009 r. w £abuniu Wielkim nieznany sprawca w³ama³ siê do gara¿u
poprzez przeciêcie k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejœciowe. Z
otwartego baga¿nika samochodu
Renault 19 skrad³ skrzynkê z narzêdziami. Sprawca ten próbowa³ siê
dostaæ do kolejnych gara¿y, lecz
zosta³ sp³oszony przez okolicznych
mieszkañców.

ZODR szkoli³ rolników

Kradzie¿ pi³y
W okresie 22 - 23 lutego 2009 r. w
Grabowie nieznany sprawca z otwartego przedsionka mieszkania skrad³
pi³ê motorow¹ marki Stihl o wartoœci
1365 z³, na szkodê Jerzego I.

Areszt dla dealera
W dniu 26 lutego 2009 r. S¹d
Rejonowy w £obzie, na wniosek

Wyrok
Sygn. akt II KI /08 Ds. 1102/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Emilia Olas przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post - Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 29.01.2009 r. sprawy

Edwarda Zenona Cha³ki

s. Henryka i Alfredy z d. Zielonka, ur. 29.11.1965 r. w Radowie Ma³ym;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 23 sierpnia 2008 r. o godzinie 19.50 na drodze
publicznej nr 147 na trasie Radowo Ma³e - Radowo Wielkie, gm. Radowo
Ma³e, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Edwarda Zenona Cha³kê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karê grzywny 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. 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;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
Na pod stawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn tekst: Dz.U. Nr 49, poz. 223
z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (stu dwudziestu) z³otych.

Zachodniopomorski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego zorganizowa³ w dniach 26 - 27 lutego
szkolenie rolników z powiatu
³obeskiego. Szkolenie odby³o siê w
£obzie w lokalu „Retro” przy ul.
Drawskiej.
W pierwszym dniu szkolenia
zapoznano uczestników z tematem
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013
(PROW), wymogami oraz korzyœciami wynikaj¹cymi z dostosowania gospodarstw rolnych, hodowli

zwierz¹t i upraw rolnych do tego
programu. W drugim dniu zajêæ
omówiono rodzaje i sposób stosowania nawo¿enia mineralnego, sposób uprawy zbó¿ oraz stosowania
koncentratów paszowych i korzyœci
z tego p³yn¹cych. Prelegentami byli
doradcy z Zachodniopomorskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach oraz przedstawiciele
Zak³adów Chemicznych „Police”,
KWS Lochow Polska i Provimi.
S³awek Szy³owicz, Cieszyno
(uczestnik szkolenia).

C MY K

Dzieñ Kobiet
Dziœ Panowie id¹ strojnie
Wiêkszoœæ kwiatek niesie
By go wrêczyæ tej wybranej
Swojej ukochanej.
To Dzieñ Kobiet - dzieñ szczególny
Ka¿dy Mê¿czyzna Panie docenia
Gdy¿ nie zawsze jest tak co dzieñ
U niektórych czasu lub chêci na to nie ma.
Œwiêto to jak dzieñ powszechny
Panie po pracy do domu siê spiesz¹
By tu zadbaæ o porz¹dek
Ugotowaæ smaczne danie
Wiêc brak czasu na œwiêtowanie.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 brzmia³o: "Odwaga ma sto
r¹k, strach tyle samo nóg".
Poprawne rozwi¹zanie nades³¹li: Kazimiera Witkowska (Radowo
Ma³e), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez), Bogdan Charowski
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

A wieczorem po kolacji
Rodzina siada przy Matuli
Jednak Ona nie ma czasu
Swe dzieci¹tko do serduszka tuli.
Mo¿e by tak ten Dzieñ Kobiet
W czasie go roz³o¿yæ
Aby zawsze dbaæ o nasze Panie
W zgodzie i szczêœciu rodzinnym po¿yæ.
Kazimierz Ziêba
£obez 08.03.2009

