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Walczyæ z bezrobociem,
czy bezrobotnymi?
Grzegorz Paciorek

Postawiony na posiedzeniu
ostatniej Powiatowej Rady Zatrudnienia problem braku r¹k do
pracy sk³oniæ mo¿e do postawienia radykalnego pytania: po co
nam urzêdy pracy w ogóle? Tyle,
¿e w pañstwie, w którego konstytucji widnieje zapis o spo³ecznej
gospodarce rynkowej (mogli
wpisaæ kapitalizm ale kto na to
by siê odwa¿y³), kwestionowanie
sensu istnienia pañstwowego parasola nad rzesz¹ biednych i potrzebuj¹cych i w rezultacie d¹¿enie do jego zwiniêcia, ma równie
realne umocowanie, jak twierdzenie, ¿e w ci¹gu piêciu lat powstanie w tym kraju 900 km autostrad.
Uznaj¹c wiêc koniecznoæ
istnienia instytucji, którym spada teraz manna z nieba w postaci
rodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizuj¹cych w ten sposób europejski
model socjalny, trzeba siê zastanowiæ jak przystosowaæ
funkcjonowanie ca³ego systemu

opieki do warunków, które poniek¹d zaprzeczaj¹ sensowi jego
istnienia. Pierwszym z samorz¹dowców, który stwierdzi³, ¿e co
tu jest chyba nie tak by³ wiceburmistrz £obza, odpowiedzialny w
gminie za kontakty z pojawiaj¹cymi siê inwestorami. Trudno
siê wiêc dziwiæ Ireneuszowi Kabatowi, ¿e postuluje o obciêcie
zasi³ków dla uchylaj¹cych siê od
pracy. Burmistrz dba tutaj o finanse gminy i w³asny PR  ci¹gniêcie szwalni na Drawsk¹ by³o
jednym z pierwszych osi¹gniêæ
nowych w³adz £obza. Odejcie
firmy z powodu braku r¹k do pracy, by³oby niew¹tpliwie pora¿k¹
obu burmistrzów, którzy za jeden z celów obrali sobie ci¹ganie do miasta inwestorów.
Czas walki z bezrobociem
w³anie ju¿ mija, a urzêdy pracy
musz¹ znaleæ sobie now¹ p³aszczyznê dzia³ania, bo stan¹ siê
coraz bardziej przedmiotem krytyki jako instytucje miel¹ce pañstwowe i unijne rodki (jedno i
drugie to nasze podatki).
Odebranie pieniêdzy z opieki
to jeden z kroków w ca³kiem
dobr¹ stronê. Inspiruj¹cym przy-

k³adem dzia³añ urzêdu, dostosowuj¹cego siê do nowych realiów
jest podany w jednym z numerów Metra przyk³ad Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku.
Tam pracê bezrobotnym postanowiono podaæ na tacy i zorganizowano dla nich targi, na które
zg³osi³y siê 53 du¿e firmy z okolicy. Pracownicy PUP byli tak
uprzejmi, ¿e rozes³ali zaproszenia do ka¿dego z ponad 6 tys.
bezrobotnych. Na targach pojawi³a siê wiêkszoæ z nich ale tylko piêciuset chcia³o rozmawiaæ
o zatrudnieniu, a trzystu zdecydowa³o siê podj¹æ pracê. Pozosta³ych, którzy na targach siê nie
pojawili (oko³o 1,3 tys. osób)
urz¹d postanowi³ karnie wyrejestrowaæ ze statusu osób bezrobotnych. W ten sposób s³upski
poredniak zaoszczêdzi 140 tys.
z³ miesiêcznie. Pracownicy
urzêdu postanowili pójæ jeszcze dalej i wprowadzaj¹ specjalne karty dla bezrobotnych. Kierowani do zak³adów pracy, oferuj¹cych zatrudnienie bezrobotni, bêd¹ musieli uzyskaæ na nich
potwierdzenie od pracodawcy,
¿e ten nie chce ich zatrudniæ.

Wysz³a z domu
i nie potrafi³a wróciæ

Dawno nic tak nie poruszy³o
mieszkañców Dalna jak to zdarzenie. W pi¹tek oko³o godz. 18.00
wysz³a z domu 71-letnia Henryka
D., starsza kobieta, mieszkaj¹ca z
synem. Jako ¿e syn wiedzia³, i¿
matka raczej nie wychodzi z domu i
ma k³opoty z pamiêci¹, zaniepokoi³
siê, gdy matka nie wraca³a. Powiadomi³ policjê o zaginiêciu. Do poszukiwania zaanga¿owano wielu
policjantów, a pomaga³o im wielu

mieszkañców wsi, którzy ruszyli w
okoliczne lasy szukaæ zaginionej.
Niestety, zapada³ zmrok, a poszukiwania nie przynosi³y rezultatu, wiêc
zawieszono akcjê do nastêpnego dnia.
Na szczêcie nie by³a ona ju¿
potrzebna. Nastêpnego dnia rano
kobietê znalaz³ na polnej drodze
prowadz¹cej nad Regê mieszkaniec
Dalna pan S³awek Wielgus, który
wybra³ siê na grzyby. Odprowadzi³
kobietê do wsi. Kobieta straci³a
orientacjê, gdy znalaz³a siê na polnej drodze wród m³odników lenych ogrodzonych drutami. Maj¹c
k³opoty z pamiêci¹ nie potrafi³a
odnaleæ drogi powrotnej.
W naszych wioskach, ale tak¿e i
miastach, jest coraz wiêcej osób
starszych, które czêsto ¿yj¹ same

Zabraæ wietlice,
bo znika kultura
Informacja o stanie wietlic w gminie i ich nowym umiejscowieniu w
strukturze domu kultury przesz³a na
sesji rady miejskiej bez echa. Widocznie na wsi jest dobrze, a w wietlicach
rozb³ys³y kaganki owiaty, a kultura
wdziera siê tam drzwiami i oknami.
Bardzo mo¿liwe, ¿e systemem naczyñ po³¹czonych kultura przep³ynê³a z
domu kultury na wie. By³a ponoæ w
domu kultury, a skoro teraz tu jej nie ma,
to musi, ¿e jest na wsi, bo gdzie musia³a siê przemieciæ, zak³adaj¹c, ¿e w
£obzie bilansuje siê zazwyczaj na zero,
a nie na plus.
A ¿e jej w £obzie nie ma, to widaæ
go³ym okiem. Widaæ te¿ go³ym okiem,
¿e gdzie indziej jest jej w okresie letnim
szczególnie du¿o. W lato gdzie indziej
orodki kultury pracuj¹ pe³n¹ par¹. Pary
niestety zabrak³o nowym burmistrzom,
by ten stan stagnacji zmieniæ. £obezianom pozostaje wyje¿d¿aæ z £obza do
Ko³obrzegu, Trzebiatowa, Drawna,
Czaplinka, a nawet na wie do Strzelewa pod Nowogardem, by co interesuj¹cego zobaczyæ i us³yszeæ. Szanowna
Rado Miejska i Panowie Burmistrzowie, zabierzcie z domu kultury wietlice wiejskie, bo kultura w miecie znika.
Albo zróbcie z tego przybytku wietlicê
wiejsk¹, to ja wam ci¹gnê tu kilka fajnych kapel folkowych, parê teatrów i
kilkunastu ciekawych ludzi. A jak nie,
to oddajcie ludziom pieni¹dze, jakie id¹
na to nic nie robienie.
Kazik

Gazeta Powiatowa

Coraz wiêcej ludzi nieporadnych

(DALNO k. £obza) Jedna z
mieszkanek Dalna, wsi ko³o
£obza, wysz³a w pi¹tkowe popo³udnie z domu i nie wróci³a.
Mieszkañcy powiadomieni przez
syna, który z ni¹ mieszka³, ruszyli
na poszukiwanie kobiety.
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lub z doros³ymi ju¿ dzieæmi, które
nie potrafi¹ siê nimi zaopiekowaæ.
Zdarza siê, ¿e dzieci wyje¿d¿aj¹ do
miasta i zapominaj¹ o rodzicach.
Dopóki m¹¿ z ¿on¹ ¿yj¹ razem,
jako sobie radz¹. Gdy jedno z nich
umiera, drugie przestaje sobie radziæ i dochodzi do dramatycznych
sytuacji, o jakich czêsto pisze prasa
i pokazuje telewizja. Te sytuacje
zdarzaj¹ siê - jak widaæ  tak¿e w
naszym otoczeniu, i to wcale nie
rzadko Trzeba sobie pomagaæ.
Trzeba zwracaæ uwagê, jak sobie
radz¹ samotni ludzie, informowaæ o
tym ich dzieci lub opiekê spo³eczn¹,
dzielnicowego. Te s³u¿by równie¿
powinny w³¹czyæ siê w pomoc ludziom starszym, schorowanym, nieporadnym.
KAR
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Chomontek bêdzie
w £obzie biæ rekord
Guinessa

(£OBEZ) Sportowiec
Janusz Chomontek jest
cz³owiekiem znanym i lubianym w £obzie. Bywa
tu czêsto. Ostatnio zabawia³ publicznoæ podczas
wiêta Radoci. W rozmowie z nim dowiedzielimy siê, ¿e w³anie w
£obzie chce biæ rekord
Guinessa w podbijaniu
pi³ki. Z tego w³anie s³ynie
w ca³ej Polsce.

Pan Chomontek chce
sam przygotowaæ scenariusz imprezy, podczas której bêdzie próbowa³ pobiæ
rekord w podbijaniu pi³ki.
W rozmowie w po³owie
czerwca nie wiedzia³ jeszcze, jakiej pi³ki bêdzie u¿ywaæ  no¿nej czy koszykowej, gdzie rekord podbiæ
wynosi oko³o 20 tysiêcy. Dzisiaj
wiadomo ju¿, ¿e zdecydowa³ siê na
pi³kê koszykow¹.
Przypomnijmy, ¿e do pana Janusza nale¿y ju¿ 18 rekordów Guinessa. Pokona³ dystans 100 kilometrów
non stop ¿ongluj¹c pi³kê. Uda³o mu
siê podbijaæ pi³kê 100 tysiêcy razy
bez przerwy.
- ¯onglowanie pi³k¹ koszykow¹
jest trudniejsze, bo jest pi³ka du¿o
ciê¿sza. Rekord podbiæ t¹ pi³k¹ to
oko³o 18 tysiêcy razy, ale nie nale¿y
on do mnie. Teraz chcê go pobiæ. mówi.
Pan Janusz zaczyna³ uprawianie
sportu w Zawiszy Grzmi¹ca, ma³ej
miejscowoci w by³ym województwie koszaliñskim. Teraz, dziêki
uporowi i ciê¿kiej pracy, jest znany
w ca³ej Polsce. Obecnie mieszka w
Czaplinku.
- W £obzie czujê siê bardzo
dobrze. Czasami robiê pokazy w
szko³ach. S¹ tu wspaniali ludzie.
Przyjecha³em, bo jest tu impreza dla
dzieci i trzeba by³o przyjechaæ.
Wiele dzieci po takim pokazie próbuje ¿onglowaæ i garnie siê do spor-

tu. Jest to dla nich jaki przyk³ad i tak
ma byæ. - mówi³ podczas wiêta
Radoci.
Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e próba
bicia rekordu Guinessa odbêdzie siê
29 lipca br. na Hali Widowiskowo
Sportowej w £obzie o godz. 13.00.
Janusz Chomontek bêdzie podbija³
pi³kê koszykow¹. Zobaczymy, czy
spe³ni obietnice i sam zaplanuje i
zorganizuje to widowisko. Zapowiada³, ¿e bêdzie weso³o. Trzymamy kciuki, aby mu siê uda³o. KAR

Fina³
wojewódzkich
rozgrywek
Samoobrony
(REGION) Ostatnie aktywnoæ
Samoobrony w województwie, objawiaj¹ca siê g³ównie w przeprowadzaniu roszad w agencjach odpowiedzialnych za rolnictwo, odbi³a siê równie¿ na Zachodniopomorskiej Izbie
Rolniczej, któr¹ na wniosek tej partii
skontrolowaæ ma Najwy¿sza Izba
Kontroli. Informacjê tê poda³ Kurier
Szczeciñski. Jak twierdz¹ przedstawiciele partii, samorz¹d rolniczy w
województwie zdominowany jest
przez PSL, które jak stwierdzi³ na
³amach Kuriera rzecznik prasowy Samoobrony uczyni³o z izby prywatny
folwark i mia³o w nielegalny sposób
dysponowaæ jej funduszami.
Wbrew czêstym zapowiedziom
prasowym, dotychczasowa prezes zachodniopomorskiego
oddzia³u
ARiMR Halina Szymañska, po wtorkowym spotkaniu w Warszawie nadal
pozostaje na stanowisku. Podobnie
rzecz ma siê z administratorem Jednostki Zasobu Gospodarczego ANR w
Nowogardzie, obs³uguj¹cej powiaty
goleniowski i ³obeski. Na ostatniej
sesji rady miejskiej w £obzie burmistrz
£obza informowa³ o jego odejciu ze
stanowiska. Wczoraj rozmawialimy
ze Szczepanem Olesiñskim, który
stwierdzi³, ¿e nadal jest na stanowisku,
potwierdzaj¹c jednoczenie, ¿e pewne
zamieszanie zwi¹zane z jego funkcj¹
mia³o miejsce.
Poczynania Samoobrony mog¹
siê na tym skoñczyæ. Wczoraj zdymisjonowany zosta³ wicepremier Andrzej Lepper i partia ma teraz zupe³nie
inne problemy.
(gp)

Monika Jarzêbska
sekretarzem
(£OBEZ) Monika Jarzêbska
zosta³a w na wtorkowej sesji
rady miejskiej wybrana jednog³onie na stanowisko sekretarza urzêdu.
- Mój wybór wi¹¿e siê z koniecznoci¹ odci¹¿enia wiceburmistrza, który przez ostatnie pó³ roku sprawowa³ równie¿ funkcjê sekretarza.
Jestem równie¿ konsekwentny
je¿eli
chodzi o zatrudnianie i d¹¿ê do powierzania nowych funkcji osobom, które
ju¿ pracuj¹ w urzêdzie. St¹d moja
propozycja na to stanowisko 

stwierdzi³ jeszcze przed g³osowaniem burmistrz Ryszard Sola.
Nowo wybrana sekretarz
podziêkowa³a za zaufanie
jakim obdarzyli j¹ radni i
burmistrz i obieca³a godnie reprezentowaæ urz¹d i
solidnie pracowaæ na powierzonym jej stanowisku.
- Dziêkujê równie¿ pani Alicji
Tulig³owicz
(kierownik biura rady), od której wiele siê nauczy³am i której
najwiêcej
w
swojej pracy w urzêdzie zawdziêczam  doda³a.
(gp)
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Bêd¹ klasy multimedialne

Od wrzenia lekcje
z wykorzystaniem
komputerów

(DOBRA) Pocz¹tek wakacji
to dobry okres na przeprowadzenie drobnych remontów szko³ach.
Tak te¿ wykorzystuj¹ ten wolny
czas w gimnazjum w Dobrej,
gdzie oprócz remontów odbywa
siê przygotowanie nowej pracowni komputerowej do przysz³ego
roku szkolnego.
Pracownia powstaje dziêki realizacji ministerialnego programu
komputeryzacji szkó³. Doberskie
szko³y, zarówno gimnazjum jak i
szko³a podstawowa, zg³osi³y siê do
programu i komputery otrzyma³y.
Gimnazjum dosta³o ich dziesiêæ,
wraz oprogramowaniem, skanerem,
drukark¹ i serwerem oraz rzutnik
multimedialny. Wartoæ tego wyposa¿enia szacowana jest na oko³o 40
tys. z³.
Szko³a ma ju¿ pracowniê internetow¹, wiêc postanowi³a skomputeryzowaæ klasê do nauki innych
przedmiotów.
- Bêd¹ mogli z niej skorzystaæ

wszyscy nauczyciele, je¿eli bêd¹
chcieli prowadziæ lekcje z wykorzystaniem multimediów.  mówi Urszula Ko³odziejczyk, nauczycielka
tej szko³y. Ona oraz trójka nauczycieli przeszli odpowiednie szkolenie pozwalaj¹ce bezpiecznie obs³ugiwaæ ten sprzêt. Od wrzenia br.
lekcje z ró¿nych przedmiotów bêd¹
wiêc mog³y odbywaæ siê w klasie
multimedialnej.
(r)

Podzia³ so³ectwa
sfinalizowany
(RUNOWO POMORSKIE 
PO£CHOWO) 7 lipca w Runowie
Pomorskim i Polchowie wybrano
nowych so³tysów.
W Runowie zosta³a nim Maria
REKLAMA

S³awska, zwyciê¿aj¹c konkurenta
Marcina Maja. W Po³chowie wybrano Romana Wojnarowskiego,
poprzedniego so³tysa obu miejscowoci.
(r)
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Interpelacyjne deja vu
(£OBEZ) Uczêszczaj¹c regularnie na sesje gminy odnieæ mo¿na wra¿enie, ¿e gdzie siê ju¿ s³ysza³o podnoszone w czasie interpelacji problemy, które pe³ni¹ w
tym miecie rolê dy¿urnych i od
lat nierozwi¹zanych. Zdawa³ sobie sprawê z tego zapewne pan
Tadeusz Barañski, który na ostatniej sesji rady podniós³ ponownie
kwestiê dworca PKP i progów
zwalniaj¹cych, zapowiadaj¹c
jednoczenie, ¿e czyni to po raz
ostatni.
- Gocilimy tutaj niedawno abiturientów naszego liceum, z jego
pierwszych lat istnienia  mówi³ Tadeusz Barañski.  Wielu z nich widzia³o £obez po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat. Wród zas³yszanych przeze mnie g³osów o obecnym stanie miasta, da³o siê s³yszeæ
zgodn¹ opiniê, ¿e jest to miasto czyste i zadbane. Wszyscy jednak równie zgodnie orzekli, ¿e to co najbardziej odstrasza i psuje wizerunek to
stan dworca PKP. Wiem, ¿e po raz
kolejny poruszam ten problem. Po
raz kolejny i tym razem ostatni apelujê o zwiêkszenie nacisków na powiat, by w koñcu zamontowaæ progi
zwalniaj¹ce na ulicach Konopnickiej i S³owackiego. Nie tak dawno
na ulicy Konopnickiej mia³ miejsce
wypadek. Nie czekajmy na to, a¿

kto na której z tych ulic straci
¿ycie  powiedzia³.
Kwestiê bezpieczeñstwa na
³obeskich ulicach poruszyli równie¿
radni Helena Szwemmer i Kazimierz Chojnacki. Radna Szwemmer
zwróci³a uwagê na koniecznoæ zainstalowania na ulicy Niepodleg³oci sygnalizacji wietlnej na wysokoci skrzy¿owania z ulic¹ Segala i
Placem 3 Marca. Kazimierz Chojnacki po raz kolejny postulowa³ o
rozwi¹zanie problemu piratów drogowych na ulicy H. Sawickiej.
Do apelu Tadeusza Barañskiego
odniós³ siê zarz¹dzaj¹cy gminnymi
drogami Marian Kozioryñski, który
obieca³ przekazaæ sprawê Zarz¹dowi Dróg Powiatowych.
Progi spowalniaj¹ce maj¹ zostaæ zainstalowane jeszcze w tym
miesi¹cu na ulicy Chopina. Kwesti¹ progów na drogach powiatowych burmistrz obieca³ zaj¹æ siê
osobicie. Nie bêdzie to jednak
³atwe, do progów nale¿y jeszcze
przekonaæ policjê i stra¿, które
by³y im przeciwne równie¿ ze
wzglêdów bezpieczeñstwa.
Od lutego trwaj¹ negocjacje
miêdzy gmin¹, PKP i PKS-em w
sprawie dworca. PKS jest zainteresowany zainwestowaniem w obiekt,
jedynie wówczas, gdy stanie siê
w³acicielem jego czêci.
(gp)

NARKOTYKI - NIE DAJ
SIÊ WCI¥GN¥Æ
Dzieñ 26 czerwca og³oszony jest
wiatowym Dniem Zapobiegania
Narkomanii. Jest to okres wakacji,
dlatego te¿ Krajowe Biuro d/s Przeciwdzia³ania Narkomanii og³osi³o w
okresie od maja do grudnia kampaniê
antynarkotykow¹ pod has³em NARKOTYKI - NIE DAJ SIÊ WCI¥N¥Æ. W kampaniê w³¹czy³y siê równie¿ RMFFM, Agencja Reklamowa
CAPITOL, Regionalne TVP3, kampaniê wspieraj¹ prasa m³odzie¿owa
COGITO VIKTOR, TWIST,
NICOLE oraz FILIPINKA.
Skierowana jest ona do grupy potencjalnie zagro¿onej - m³odzie¿y w
wieku 14-18 lat przed inicjacj¹ narkotykow¹ - nie posiadaj¹c¹ osobistych
dowiadczeñ z u¿ywaniem narkotyków, oraz grupy zagro¿onej uzale¿nieniem - po inicjacji narkotykowej - u¿ywaj¹cej narkotyku w formie eksperymentu.
Celami szczegó³owymi kampanii
s¹ : wzrost poziomu wiedzy m³odzie¿y
na temat szkód zwi¹zanych z u¿ywaniem narkotyków, rozpowszechnienie informacji kierowanych do m³odzie¿y na temat placówek profilaktycznych, rozpowszechnienie numeru infolinii, /Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0 801 199 990/, pod
którym osoby potencjalnie zagro¿one

uzale¿nieniem uzyskaj¹ informacjê o
mo¿liwociach otrzymania pomocy w
wyspecjalizowanych placówkach,
wzrost bezpieczeñstwa m³odzie¿y w
miejscach jej przebywania i spêdzania
wolnego czasu.
Sposobami realizacji kampanii s¹:
emisja filmu o tematyce antynarkotykowej, oddzia³ywanie na m³odzie¿ poprzez media, prasê m³odzie¿ow¹ oraz
rozdawnictwo materia³ów informacyjno-edukacyjnych na festynach, mitingach , w dyskotekach itp.
Kampaniê antynarkotykow¹ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w £obzie rozpoczê³a w dniu
10.06.2007 r. stoiskiem sanitarnym, na
którym prowadzone by³o rozdawnictwo
materia³ów owiatowo - zdrowotnych o
tematyce zwi¹zanej z narkomani¹ i zagro¿eniami, jakie nios¹ uzale¿nienia
narkotykiem. By³ to festyn zorganizowany wspólnie z policj¹ pod nazw¹
Niebieska Niedziela. Prowadzone s¹
równie¿ wspólne dzia³ania kontrolne z
Policj¹ oraz Stra¿¹ Po¿arn¹. Dzia³alnoæ profilaktyczna jest prowadzona w
ramach akcji BEZPIECZNE WAKACJE. Podobne dzia³ania bêd¹ prowadzone na wszystkich orodkach wypoczynkowych, jak równie¿ wietlicach
wiejskich naszego terenu.

S. Podyma.

Str. 6

Z ¯YCIA POWIATU

RIO o urzêdzie
w Resku

Remonty dróg wojewódzkich
omijaj¹ £obez
(£OBEZ) Zarz¹d Dróg Wojewódzkich obiecywa³ zainstalowane wiate³ na skrzy¿owaniu ulic
Niepodleg³oci i ulicy Obroñców
Stalingradu, przeprowadzony
mia³ równie¿ zostaæ dalszy remont drogi Drawsko  Wêgorzyno. Po zmianach politycznych na
szczeblu województwa, okazuje
siê, ¿e plany te mog¹ zostaæ nie
zrealizowane.
- Poprzedni dyrektor Dróg Wojewódzkich informowa³ mnie o zamiarze za³o¿enia wiate³ na skrzy¿owaniu ulicy Niepodleg³oci z
ulic¹ Obroñców Stalingradu 
mówi³ na ostatniej sesji burmistrz
Ryszard Sola  Drogi wojewódzkie
mia³y równie¿ zaj¹æ siê mostem na
Segala i remontem drogi Drawsko
 Wêgorzyno. Dyrektor dróg jednak siê zmieni³. Niedawno bra³em
udzia³ w konwencie wójtów i bur-

(RESKO) Wiosn¹ Regionalna
Izba Obrachunkowa w Szczecinie
przeprowadzi³a kompleksow¹ kontrolê gospodarowania finansami w
2006 roku urzêdzie gminy w Resku.
Kontrolê zakoñczono na pocz¹tku
kwietnia. 6 kwietnia protokó³ zosta³
przekazany burmistrzowi Arkadiuszowi Czerwiñskiemu. O wnioskach pokontrolnych mówi³a na
ostatniej sesji skarbnik gminy.
RIO chwali urz¹d za wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dotacji
na zadania w³asne i zlecone, dokonywania wydatków na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
zgodnie z celami programu i ustaw¹ o
wychowaniu w trzewoci, przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
stosowanie ustawy prawo zamówieñ
publicznych, windykacje nale¿noci
gminnych i gospodarowanie sk³adnikami maj¹tkowymi i inwentaryzacji.
W protokole wyszczególniono
równie¿ uchybienia pope³nione przez
urz¹d w ci¹gu ostatnich lat. Pope³nione b³êdy dotycz¹ spraw organizacyjnych, kwestii bud¿etowych i zwi¹zaREKLAMA

nej z nimi sprawozdawczoci oraz gospodarowaniem mienia.
Izba zarzuca gminie brak procedur, dotycz¹cych przeprowadzania
wstêpnej oceny zasadnoci zaci¹gania
zobowi¹zañ i dokonywania wydatków. W finansach gminy zabrak³o
równie¿ badañ porównuj¹cych stan
faktyczny ze stanem wymaganym.
Jednym z kolejnych zarzutów jest fakt
udzielenia dotacji na ponad 1,5 tys. z³
trzem podmiotom, pomimo nie ustalenia przez rade miejsk¹ trybu postêpowania o ich udzielenie. Jak wynika z
protoko³u pokontrolnego pope³niono
równie¿ b³êdy dotycz¹ce funkcjonowania jednostek gminnych. Biblioteka funkcjonuj¹ca nadal jako zak³ad
bud¿etowy nie zosta³a wpisana do rejestru placówek kulturalnych.
W 2006 roku ówczesne w³adze
pope³ni³y równie¿ b³êdy przy naliczaniu i umarzaniu podatków lokalnych.
W 27 przypadkach dokonano umorzenia bez podania w dokumencie nazwy
podatnika, w 7 przypadkach nie okrelono rodzaju umarzanego podatku.
Jednym z podatkowych b³êdów by³
brak jakiejkolwiek kontroli stwierdzaj¹cej wymiar naliczanych nale¿noci.
Stosunkowo powa¿nym b³êdem by³o
pobieranie op³aty targowej przez niewybranego przez radê inkasenta.
Gmina nie uniknê³a równie¿ b³êdów zwi¹zanych z zakoñczonymi w
ubieg³ym roku inwestycjami. Przebudowê drogi dojazdowej do gimnazjum
przy ulicy Prusa o wartoci ponad 700
tys. z³ ujêto w ewidencji 123 dni od
daty odbioru technicznego. Podobnie
te¿ by³o gdy odebrano drogê Smólsko
 Resko, gdzie wydatki ujêto w 275
dni po odbiorze.
W koñcowych wnioskach izba
uwa¿a za niezbêdne przestrzeganie
ordynacji podatkowej i przepisów
ustawy o rachunkowoci.
gp
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mistrzów. W spotkaniu wzi¹³
udzia³ wicemarsza³ek województwa pan Husejko, który przedstawi³
propozycjê inwestycji na drogach
wojewódzkich na najbli¿sze piêæ
lat. W proponowanym przez marsza³ka planie nie znalaz³a siê ¿adna
z inwestycji, o których wczeniej
mówi³ mi poprzedni dyrektor.
Wzbudzi³o to  delikatnie mówi¹c
 moje niezadowolenie, które wyrazi³em na spotkaniu z samym marsza³kiem i jego zastêpc¹. Stwierdzi³em, ¿e powiat ³obeski wygl¹da
na mapie inwestycji jak bia³a plama. Wiêkszoæ inwestycji drogowych zaplanowano w pasie nadmorskim oraz w okolicach Szczecina i Koszalina. Postulowa³em by
uwzglêdniæ w planach remontów
drogi Drawsko  Wêgorzyno oraz
Drawsko  Resko. Czy zostanie to
uwzglêdnione  zobaczymy 
doda³.
(gp)

Dokumentacje za kredyty,
inwestycje za obligacje
(£OBEZ) Na ostatniej sesji
rady miejskiej rada zadecydowa³a o zaci¹gniêciu kilku kredytów
na gminne inwestycje.
Gmina ma zaci¹gn¹æ 600 tys. z³
kredytu, z czego 400 tys. z³ przeznaczone ma zostaæ na gminne drogi,
reszta zostanie wydana na dokoñczenie prac zwi¹zanych z ukoñczeniem prac na targowisku, obejmuj¹cych za³o¿enie owietlenia, przy³¹czenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Dwa kolejne kredyty maj¹
zostaæ zaci¹gniête w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ten
udziela preferencyjnych kredytów
dla samorz¹dów na opracowanie
dokumentacji pod projekty realizowane z udzia³em rodków zewnêtrznych. Pierwszy kredyt oszacowany
na 470 tys. z³ pos³u¿y do sfinansowania dokumentacji na remont i
modernizacjê szkó³ i przedszkola.
Wiêkszoæ rodków z tej po¿yczki
przeznaczona zostanie na opracowanie projektu przebudowy dróg
wraz z modernizacj¹ towarzysz¹cej
infrastruktury. Drugi kredyt z BGK,
wyceniony na 500 tys. z³ pos³u¿yæ
ma opracowaniu dokumentacji pod
Kompleksowe rozwi¹zanie gospodarki wodno  ciekowej w gminach
le¿¹cych w dorzeczu Regi. Gmina
zad³u¿y siê na ponad 1,5 mln z³. Jak
twierdzi skarbnik Piotr Szymczak
gmina ma jeszcze mo¿liwoci i nie
zbli¿a siê jeszcze do ustawowych

60% zad³u¿enia bud¿etowego.
Tyle projekty. Inwestycje gminne dotyczyæ bêd¹ w najbli¿szym
czasie g³ównie dróg gminnych.
W tym roku zmodernizowana
ma zostaæ ulica Dubois. Wkrótce
zostanie og³oszony przetarg na
wykonanie nawierzchni i chodników. Na przysz³y rok zaplanowano modernizacjê ulic £okietka,
Racibora, Bogus³awa, Warcis³awa, Czcibora, Moniuszki, Szymanowskiego, pozosta³a czêæ z
Orzeszkowej,
Przechodnia,
³¹cznik Kiliñskiego ze Spokojn¹,
drogi w Dalnie i £ob¿anach. w
przysz³ym roku powstaæ maj¹
równie¿ dwa parkingi: jeden przy
rondzie na Obroñców Stalingradu,
drugi za przy bloku nr 30 na Placu
3 Marca. Na sfinansowanie miêdzy innymi tych inwestycji w³adze
miasta chc¹ siê równie¿ zapo¿yczyæ.
- Jestemy zainteresowani wydaniem w przysz³ym roku obligacji komunalnych. Rozmawialimy
wstêpnie z nowym dyrektorem
PKO w Drawsku Pomorskim  poinformowa³ na ostatnim spotkaniu
z mediami wiceburmistrz Ireneusz
Kabat  Ich g³ówn¹ zalet¹ jest
przede wszystkim trzyletni okres
karencji sp³aty. Jestemy zmuszeni do zad³u¿ania siê, g³ównie z
uwagi na rosn¹ce ceny materia³ów
budowlanych.
(gp)
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Kolejne wiejskie
szko³y zagro¿one

(WÊGORZYNO) Tak jak w
£obzie przysz³oæ szko³y w Be³cznej
stoi pod du¿ym znakiem zapytania, tak
i w gminie Wêgorzyno los dwóch wiejskich szkó³ staæ siê ma w niedalekiej
przysz³oci przedmiotem publicznej
debaty. Jej pocz¹tek mia³ miejsce na
ostatniej sesji w Wêgorzynie.
Demografia odbija siê tutaj na
dwóch filiach Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim: w Sielsku i Mieszewie. Jak wynika z przedstawionej na
sesji informacji o stanie gminnej owiaty z uwagi na drastycznie ma³¹ liczbê
dzieci (po kilkoro w ³¹czonych oddzia³ach) konieczne bêdzie rozwa¿enie ich
likwidacji.
Temat ten wywo³a³ na sesji zdecydowany sprzeciw czêci radnych i obecnych goci.
G³os w obronie obu placówek zabra³ radny powiatu Józef Drozdowski.
- Prawie wszystkie gminy maj¹ problem z finansowaniem owiaty , bowiem subwencja owiatowa jest niewystarczaj¹ca  mówi³ radny Drozdowski
 Je¿eli zamknie siê szko³ê w Mieszewie, to wobec braku obecnoci instytucji gminnych we wsi mo¿e dojæ do

od³¹czenia siê Mieszewa i Zwierzynka
o odejcia do gminy Dobra. To za bêdzie skutkowa³o mniejsz¹ subwencj¹
bud¿etow¹.
- Mieszkañcy nie wyobra¿aj¹ sobie
by zlikwidowaæ jedyne miejsca, w których odbywa siê ¿ycie kulturalne i spo³eczne  mówi³ radny Adam Hlib  Pan
Drozdowski wspomnia³ o mo¿liwoci
przy³¹czenia siê do Dobrej. Nie jest to
jak na razie realne, ale mo¿e nast¹piæ w
razie likwidacji szkó³. Mieszkañcy chc¹
jednak w wiêkszoci byæ w tej gminie i
mieæ w³asne szko³y. Na owiacie nie
mo¿emy oszczêdzaæ, bo odbije siê to na
nas w przysz³oci.
- Likwidacja szkó³ nie jest to¿sama z
rozbiórk¹ obiektów. One pozostan¹ dla
mieszkañców  argumentowa³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz  zgadzam siê
z tym, ¿e nie nale¿y oszczêdzaæ na owiacie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nale¿y
kierowaæ siê równie¿ wymogami ekonomii. Mo¿emy na przyk³ad zamkn¹æ szko³ê ale utworzyæ wiejskie przedszkole. T¹
informacj¹ chcia³am otworzyæ dyskusjê, abymy wiedzieli co w tej kadencji
nas czeka. Decyzje w kwestii szkó³ bêd¹
nieuniknione  doda³a.
(gp)

Pociek³o do Regi
(£OBEZ) Wadliwa i niedoinwestowana sieæ wodoci¹gowo 
kanalizacyjna
spowodowa³a
trwaj¹ce osiem miesiêcy zanieczyszczenie Regi.
Wszystko to za spraw¹ przepompowni przy ulicy Bocznej, która zosta³a usytuowana w doæ nieszczêliwy sposób  postawiono j¹
w miejscu, gdzie po za ciekami
przep³ywaj¹ naturalne cieki wodne
(opadowe, drena¿owe), po za tym
przy podniesionym poziomie rzeki
dochodzi³o do jej podtapiania.
Wówczas do oczyszczalni trafia³a
tak¿e woda z rzeki. Przepompownia ulega³a równie¿ zapiaszczeniu

i w zwi¹zku z tym konieczne by³o
podjêcie przez PWiK prac modernizacyjnych. Trwa³y one osiem
miesiêcy. Przez ca³y ten czas
wszelkie cieki przep³ywaj¹ce normalnie przez przepompowniê trafia³y do rzeki.
Spraw¹ zainteresowa³ siê jeden
z radnych, który pod koniec maja
poinformowa³ o sprawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska. Pod koniec ubieg³ego miesi¹ca urz¹d udzieli³ pisemnie wyjanieñ, przyznaj¹c, ¿e dosz³o do zanieczyszczenia rzeki. Jak na razie
WIO nie podj¹³ ¿adnych kroków
przeciwko gminie.
(gp)
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Dzieci z Przemys³awia
odchodz¹ do Starogardu
(BE£CZNA) Nad Szko³¹ Podstawow¹ w Be³cznej zbieraj¹ siê
czarne chmury. W³aciwie to
wisz¹ nad ni¹ odk¹d tylko zaczê³a siê zmieniaæ sytuacja demograficzna regionu.
Poprzednie w³adze nie uczyni³y
w kwestii przysz³oci szko³y zbyt
wiele. Po wyborach nowy burmistrz
wysun¹³ propozycjê by szko³¹ zajê³o siê miejscowe, dzia³aj¹ce od kilku lat stowarzyszenie. Ostatnia debata owiatowa, której jednym z poruszanych tematów by³a kwestia
szko³y w Be³cznej nie przynios³a
¿adnego rozwi¹zania. Stowarzyszenie nie chce przej¹æ szko³y w zarz¹dzanie, a gmina ju¿ w nastêpnym
roku szkolnym bêdzie musia³a sporo dop³aciæ do jej funkcjonowania.
Przy zmniejszaj¹cej siê liczbie
uczniów, a co za tym idzie mniejszej
subwencji bud¿etowej funkcjonowanie tej szko³y stoi pod znakiem
zapytania. W nadchodz¹cym roku
szkolnym placówka bêdzie jednak
funkcjonowaæ nadal, bowiem decyzja o jej ewentualnym zamkniêciu
musia³aby zapaæ do koñca lutego
bie¿¹cego roku. Sytuacjê pogarsza
jeszcze dodatkowy spadek liczby
uczniów w szkole, wynikaj¹cy z
przenoszenia czêci dzieci do szko³y w pobliskim Starogródku. W
ubieg³ym tygodniu zrobili to rodzice dzieci z Przemys³awia mimo, ¿e
jeszcze w lutym na spotkaniu z burmistrzem Sol¹ twierdzili, ¿e nadal
bêd¹ posy³aæ dzieci do szko³y, le¿¹cej w gminie £obez.
We wrzeniu naukê w szkole
rozpocznie 67 uczniów. Ju¿ dwa
tygodnie temu ze szko³y odesz³o ich
17. Dane te pochodz¹ z ubieg³ego
tygodnia i jak stwierdzi³ na ostatniej

sesji wiceburmistrz Ireneusz Kabat
liczba ta mo¿e siê jeszcze zmniejszyæ. W samej zerówce jest obecnie tylko trójka dzieci. Wobec takiej
sytuacji w³adze gminy zak³adaj¹
przeniesienie oddzia³u zerowego do
£obza lub po³¹czenie go z klas¹
pierwsz¹.
Gmina, która w ubieg³ym roku
do³o¿y³a do szko³y 200 tys. z³ z w³asnych rodków (na utrzymanie
owiaty samorz¹dy otrzymuj¹ subwencjê od pañstwa i to z niej g³ównie utrzymuj¹ siê szko³y) bêdzie
musia³a do³o¿yæ jeszcze wiêcej.
Sytuacja wydaje siê doæ jasna, a
burmistrz, który jak twierdzi nie
chce likwidacji ostatniej szko³y
wiejskiej w gminie bêdzie musia³
podj¹æ w koñcu radykaln¹ decyzjê,
kieruj¹c siê wzglêdami bud¿etu
gminy, zw³aszcza wobec stanowiska lokalnego stowarzyszenia, które jak na razie nie zamierza przej¹æ
szko³y w zarz¹d.
W Be³cznej od 2001 roku dzia³a
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Owiaty, Kultury i Sportu wsi
Be³czna i okolic Dzieci  Nasza
Przysz³oæ. Stowarzyszenie za cel
stawia sobie wyrównywanie szans
rozwoju edukacyjnego i kulturalnego dla dzieci wiejskich. Na poprzedniej debacie owiatowej cz³onkowie Dzieci  Nasza Przysz³oæ
wyrazili zdecydowany sprzeciw,
przeciwko oddaniu w ich rêce miejscowej szko³y.
- Niestety co raz mniej argumentów przemawia za utrzymaniem tej
szko³y  powiedzia³ dzieñ po sesji
burmistrz Ryszard Sola.
U progu nowego roku rada miejska mo¿e wiêc stan¹æ przed koniecznoci¹ okrelenia przysz³oci
szko³y.
(gp)

Skarbnik zlikwiduje ZEC
(£OBEZ) Skarbnik gminy
£obez, Piotr Szymczak bêdzie likwidowa³ Zak³ad Energetyki
Cieplnej. Ujawni³ to na ostatniej
sesji burmistrz Ryszard Sola, podaj¹c jednoczenie kandydatów do
REKLAMA

rady nadzorczej, maj¹cej powstaæ
spó³ki. S¹ to: Zygmunt Raczyñski,
Bogumi³ Ku i Jan Paszkiewicz. W
zarz¹dzie spó³ki znaleæ siê ma równie¿ dotychczasowy dyrektor zak³adu Ryszard Sola.
(gp)
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Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie

Nowa przestrzeñ tradycji
 spotkania, muzyka, piew

(STRZELEWO k. Nowogardu)
Zapowiadany przez nas Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie pod Nowogardem by³ okazj¹ do zetkniêcia siê z
nurtami kultury trochê odbiegaj¹cymi od tej oficjalnie i zazwyczaj urzêdowo robionej w miastach i miasteczkach. Jednak te nurty, chocia¿ ma³o
widoczne, s¹ ¿ywe i pulsuj¹ ró¿norodnym przekazem. W Strzelewie artyci
przekazywali tradycjê za pomoc¹
sztuki, a ta okaza³a siê dobrym jêzykiem porozumienia z m³odymi odbiorcami.
Wiejski Festiwal Sztuki w Strzelewie od kilku lat organizowany jest
przez Zygmunta Helanda, który swoje
gospodarstwo zaadaptowa³ do dzia³añ
artystycznych. W stodole jest scena, w
budynku gospodarskim mieszcz¹ siê
pokoje i jadalnia. Jest miejsce na parking i ognisko. Ale nie tylko w tym
miejscu dziej¹ siê rzeczy twórcze.
D³u¿sza wspó³praca z mieszkañcami
wsi zaowocowa³a wybudowaniem w
rodku wioski podestu do tañca, a realizacja ciekawych projektów odbywa siê
w miejscowym kociele, je¿eli jest taka
potrzeba.
W tym roku festiwal w Strzelewie
by³ czêci¹ festiwalu artystów ulicy,
jaki odbywa³ siê w Szczecinie. W ramach wspó³pracy ze szczeciñskim Teatrem Kana, do Strzelewa przyjechali
muzycy z Korei, którzy dali pokaz gry
na bêbnach. Dwóch m³odych aktorów z
gdañskiej Grupy Muflasz pokaza³o,
czym jest wyobrania w sztuce. Przedstawili godzinny spektakl oparty na
pomyle przedstawienia polowania z
pozycji zwierzêcia, na które trwa nagonka. Jednak nie by³ to w zamyle
dramat, a lekki tekst i humor sytuacyjny
spowodowa³y, ¿e przez godzinê publicznoæ znakomicie siê bawi³a. Tu¿
po nich zagra³a warszawska grupa Ko-

Stodo³a u Zygmunta

chankowie Gwiezdnych Przestrzeni,
graj¹ca funky i pokrewne wspó³czesne
odmiany tej muzyki.
Najciekawszym dniem dla mnie
by³a niedziela. W tym dniu pojawi³ siê
we wsi duet owiany legend¹ prekursorów nowej muzyki wiejskiej, czyli rodzina Ha³asów - Alicja z Jackiem i
dzieæmi. Od lat wystêpuj¹ we dwójkê
pod nazw¹ Nomadzi kultury. - Jestemy nomadami. Jak nasi pradziadowie
przemierzamy wzd³u¿ i wszerz Europê.
Ale przestrzeni¹ dla naszej pielgrzymki jest tradycja. Chcemy postawiæ
nasz¹ Jurtê na rozdro¿ach i zaprosiæ
Was do spotkania. - zachêcali mieszkañców ustawiaj¹c jurtê na rodku wsi.
W jurcie spotykaj¹ siê z ludmi, graj¹,
piewaj¹, rozmawiaj¹.
Wieczorem w stodole u Zygmunta
odby³ siê ich koncert.
Jacek Ha³as piewa³ pieni ludowe
graj¹c na lirze korbowej i akordeonie,
za Alicja wspomaga³a go na bêbnach.

Jacek i Alicja Ha³as

DIKANDA

Metaliczny, mocny g³os
pieniarza z towarzyszeniem takiego instrumentarium nadawa³ starym pieniom nowy wyraz. By³a to
muzyka g³êboko siêgaj¹ca
w tradycjê, ale trudno by³oby nazwaæ j¹ wiejsk¹, bo
poziomem wykonania i ornamentacj¹ odbiega³a od
prostych melodii ludowych. Jacek po koncercie
powiedzia³, ¿e od wielu lat
bada tradycyjne, archaiczne formy tañca, muzyki i
rzemios³a. Muzyki nauczy³
siê praktykuj¹c w wielu
grupach i projektach artystycznych, bo tradycji muzycznej nie mia³ nawet w
rodzinie. Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych. W
pewnym momencie zaj¹³
siê etnografi¹; muzyk¹ wê-

drownych grajków, lirników, tañcem
ludowym. Grywa na weselach prowadz¹c ca³y weselny obrz¹dek, uczy tañców. W Poznaniu za³o¿y³ Dom Tañca.
Na pytanie, czy muzyka ludowa
mo¿e byæ w dzisiejszych czasach atrakcyjna dla ludzi m³odych, odpowiada, ¿e
mo¿e. I ¿e jest, o czym wiadczy chocia¿by koncert w Strzelewie, na którym
zebra³a siê prawie setka g³ównie m³odych ludzi.
- Ja organizujê przestrzeñ i zapraszam do niej, na spotkanie, bymy szukali wspólnego jêzyka komunikacji. mówi Jacek. Dodaje, ¿e dzisiaj problemem jest brak tej komunikacji miêdzy
ludmi, bo ludzie stracili wspólne
kody, pojêcia, za pomoc¹ których rozumieli wiat. Rozpad³ siê jêzyk, rozpad³y siê pojêcia, rozpad³ siê wiat.
Siêganie w g³¹b tradycji jest prób¹
jego porz¹dkowania. Jednak czy jest
to mo¿liwe w szybko zmieniaj¹cym siê
wiecie globalizacji? Jacek wierzy, ¿e
tak. Mówi, ¿e coraz wiêcej ludzi m³odych s³ucha muzyki ludowej i podaje
przyk³ad Bu³garii, gdzie nie wypada
wród m³odych nie umieæ zatañczyæ
czardasza. Mo¿e ma racjê, bo przecie¿
muzyki ludowej, w nowoczesnym
brzmieniu, coraz wiêcej, coraz wiêcej
m³odych zespo³ów ludowych, p³yt,
festiwali.
Przyk³adem choæby zespó³, który
zagra³ jako ostatni w Strzelewie  Dikanda. To ju¿ znany i uznany zespó³ w
ca³ym kraju. To jeszcze inna odmiana
muzyki ludowej  bardziej ludyczna.
Gdy zagrali wiêkszoæ porzuci³a siedziska i ruszy³a w tany. Po koncercie
Dikandy jeszcze d³ugo w nocy rozbrzmiewa³y w stodole dwiêki muzyki,
bo muzycy ró¿nych formacji zorganizowali naprêdce ludowe jam session. I
ja tam by³em, miód i wino pi³em, a co
widzia³em, to opowiedzia³em.
Kazimierz Rynkiewicz
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Reg¹ p³ynê³o co

(£OBEZ) Wczoraj rano jeden z
czytelników poinformowa³ nas, ¿e
Reg¹ sp³ywa dziwna piana. Piana
p³ynê³a w du¿ych ilociach i przez
d³u¿szy czas. Byæ mo¿e zaczê³a p³yn¹æ ju¿ w nocy, a w po³udnie prze-

sta³a. W wydziale ochrony rodowiska starostwa w £obzie nic o zanieczyszczeniu rzeki nie wiedzieli.
Nikt po prostu tego faktu tam nie
zg³osi³. Z wygl¹du raczej nie by³a to
piana naturalnego pochodzenia. (r)

OG£OSZENIE

Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku

sprzeda agregat pr¹dotwórczy
o mocy 55kVA rok prod. 1980.
Stan techniczny urz¹dzenia nie jest znany.
Pisemne ofert nale¿y sk³adaæ do dnia 16.07.2007 na adres:
Dom Pomocy Spo³ecznej, ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko
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£OBESKIE
KALENDARIUM (cz. 2)
03.1945 RUNOWO POMORSKIE, osiedle kolejowe przy stacji  Zbudowano
obelisk ¿o³nierzy radzieckich. Oko³o 1999 obelisk pomalowano wapnem i zakryto
oko³o 6 nazwisk zapisanych w jêzyku rosyjskim.
03.1945 STAROGARD £OBESKI  Zbudowano obelisk ¿o³nierzy radzieckich.
03.1945 WÊGORZYNO, ul. Runowska  Zbudowano obelisk ¿o³nierzy radzieckich. Znajduj¹cy siê pomnik na granicy nieruchomoci ogrodzono i od chodnika
zbudowano kilka stopni. Oko³o 1990 roku przy budowie domków mieszkalnych
pomnik usuniêto.
05.03.1945 Zajête zosta³y Iglice, £abuñ Wielki, Zwierzynek i inne okoliczne miejscowoci.
Ok. 05.03.1945 IGLICE  Przypadkowo natrafiono na zw³oki Franciszka Franka
i 6 innych Polaków zamordowanych przez Niemców. Zosta³y przykryte trocinami.
¯o³nierze Wojska Polskiego zabierali trociny z ha³dy na ció³kê dla koni. Zbiorowa
mogi³a w Pniewach na cmentarzu przy szosie.
06.03.1945 £OBEZ  W przypadkowej potyczce przy wiêtoborcu z przebijaj¹cymi siê Niemcami zgin¹³ miêdzy innymi Mieczys³aw Niewidziaj³o. Ranny zosta³
kanonier Armii Czerwonej Chmielewski.
06.03.1945 WIÊTOBORZEC (Stadniki)  w przypadkowej potyczce z Niemcami ranny Chmielewski  komisarz Armii Czerwonej.
06.03.1945 Zajête zosta³y Ro¿nowo, Rynowo i Tarnowo.
08.03.1945 RESKO  Ko³o miasta poleg³ oficer ogniowy 5 baterii, dowódca plutonu, podporucznik Konstanty Bie³yszew syn Aleksandra.
08.03.1945 RESKO  Bia³yszew Konstanty s. Aleksandra podporucznik, dowódca plutonu 5 baterii poleg³ ko³o Reska.
Ok. 10.03.1945 £OBEZ  Teofil Fiutowski, polski robotnik wywieziony na przymusowe roboty do Poradza, podczas chwilowego pobytu w miecie zostaje przez sowieckiego komendanta mianowany burmistrzem (inna przypuszczalna data 17 03).
Ok.10.03.1945 £OBEZ  Zastêpc¹ burmistrza miasta, wtedy u¿ywano jeszcze
nazwy Labes, zosta³ Stanis³aw (nazwisko nie jest znane).
13.03.1945 WINNIKI  Antoni Szatkowski zamieszka³ we wsi Jawiny (Winniki). Tu organizowa³ Urz¹d Gminy.
14.03.1945 Rada Ministrów Rz¹du Tymczasowego powo³a³a tak zwany Okrêg
Pomorze Zachodnie  odpowiednik województwa oraz Obwody, w tym Obwód
£awiczka (Resko) z siedzib¹ w miecie £obez  odpowiednik powiatu. By³a to
uchwa³a o podziale administracyjnym Ziem Odzyskanych.
15.04.1945 £OBEZ  Pierwsze zebranie w budynku starostwa w³adz PPR
24.03.1945 RESKO  Zorganizowano pierwszy Zarz¹d Miejski. Burmistrzem
zosta³ Jan Helski.
04.03.1945 SIENNO  Zajê³a je Armia Czerwona.
15.04.1945 £OBEZ  W siedzibie Starostwa zorganizowano pierwsze zebranie
cz³onków Polskiej Partii Robotniczej.
04.1945 £OBEZ  Na terenie miasta wysoko wznosi³y siê kominy zak³adów przemys³owych. Na terenie krochmalni by³o ich a¿ trzy. Inne to kominy przy mleczarni,
cegielni sylikatowej, gorzelni i rzeni.
30.04.1945 RESKO  Obsadzenie stacji kolejowej.
Ok. 05.1945 £OBEZ  Przy Bieruta Adam Jegier uruchomi³ zak³ad fryzjerski
Ok. 05.1945 £OBEZ - Utworzono ma³y szpital przy Lipowej W. Brasinn; Genia
Guinka, zam. nad aptek¹.
08.05.1945 Leopold P³achecki otrzymuje w Pile nominacjê na stanowisko Pe³nomocnika Rz¹du na Obwód £awiczka.
08.05.1945 Koniec II wojny wiatowej.
08  12.05.1945 Z Pi³y wyjecha³a grupa operacyjna do Obwodu £awiczka, wyjecha³o 16 osób.
10.05.1945 RUNOWO  Jan milgin z grup¹ 10 kolejarzy obejmuje stacjê od
w³adz radzieckich.
17  19.05.1945 Ewakuacja polskich w³adz miejskich ze Szczecina do Stargardu
Szczeciñskiego W³adze wojewódzkie mia³y siedzibê przez ponad pó³ roku w
Koszalinie.
22.05.1945 WÊGORZYNO  Franciszek B³ociñski uruchomi³ Urz¹d pocztowotelekomunikacyjny.
Ok. 05.1945 LESIÊCIN  We wsi przez pewien czas czynna by³a poczta.
23.05.1945 Grupa operacyjna przyby³a do P³ot. Leopold P³achecki rozpocz¹³ urzêdowanie jako Pe³nomocnik Rz¹du.
30.05.1945 Siedziba Pe³nomocnika Rz¹du zosta³a przeniesiona. £obez mimo
zniszczeñ dysponowa³ wiêkszymi budynkami na lokalizacjê instytucji pañstwowych ani¿eli P³oty.
05.1945 P£OTY  Powsta³a placówka Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego,
która udziela³a pomocy przesiedlanej ludnoci.
Maj 1945 P£OTY powstaje placówka PUR.
Ok. 05.1945 £OBEZ - Przy ulicy Rapackiego uruchomiono aptekê, której w³acicielem by³ farmaceuta Jan Kurczewski. Z czasem zosta³a upañstwowiona.
Ok. 05.1945 £OBEZ  Józef Bartnik uruchomi³ przy Kraszewskiego 32 zak³ad
szewski.
Ok. 05.1945 £OBEZ  Dwie po³o¿ne zorganizowa³y w budynku przy ulicy Lipowej 8 izbê chorych  szpitalik.
Ok. 05.1945 £OBEZ - Przy Browarnej Gryczyñski uruchomi³ zak³ad fryzjerski.
Opracowa³ Zbigniew Harbuz
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wiêto Radoci - podsumowanie

Jakby siê dzielili sercem

(£OBEZ) Przyjaciele £obeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom wiêto Radoci zainspirowani
wiadomoci¹ p³yn¹c¹ z dzienników telewizyjnych o decyzji zorganizowania w naszym Kraju
Mistrzostw Europy - EURO 2012,
postanowili nadaæ tempa pomys³owi i zorganizowaæ Uroczyst¹
Ceremoniê Otwarcia Mistrzostw
Europy ... tu, w £obzie. Zaplanowano program obejmuj¹cy 3dniowe obchody wiêta Radoci,
któremu nadano sportowy charakter.
Tegoroczne wiêto zainaugurowa³o w dniu 15 czerwca br. uroczyste Spotkanie Dzia³aczy Sportowych z okazji promocji ksi¹¿ki autorstwa Zdzis³awa Bogdanowicza
pt. Historia sportu £obza w latach
1945 - 2006. Sportowy charakter
obchodów wiêta podkrelili te¿
cz³onkowie Klubów TKKF B³yskawica oraz HDK PCK, organizuj¹c
zawody wêdkarskie i rajd rowerowy. Wodna Przygoda J. Sola, R.
Sola zaplanowa³a wspólnie z Fundacj¹ zorganizowanie Zabawy z
kajakiem dla dzieci na jeziorze,
jednak z powodu niepewnej pogody
imprezê prze³o¿ono.
Choæ nie na sportowo, ale jak
REKLAMA

zwykle z klas¹, do programu obchodów wiêta Radoci w³¹czyli siê
Dorota i Grzegorz Stefanowscy.
Prowadzeni przez nich uczniowie
Prywatnej Szko³y Gry na Instrumentach Muzycznych na Galowym
Koncercie zaprezentowali umiejêtnoci muzyczne nabyte w trakcie
roku szkolnego. Uroczystoæ odby³a siê w Dniu Dzia³acza Kultury tj.
16.06.br., daj¹c tym sposobem
piêkn¹ oprawê tego wiêta.
Tegoroczna edycja Festynu
wiêto Radoci (ju¿ 12) zosta³a
zorganizowana
w
niedzielê
17.06.br. na Stadionie Miejskim w
£obzie. Has³o: Radosny Strat do
Euro 2012 spotka³o siê z ogóln¹
mobilizacj¹ rodowiska corocznie
uczestnicz¹cego w naszym ³obeskim integracyjnym wiêcie. Sportowy charakter imprezy zachêci³ do
udzia³u okoliczne gminy. Ciekawie
by³o zobaczyæ reprezentacje £obza,
Wêgorzyna, Radowa Ma³ego, Reska, Dobrej, Chociwla, które w uroczystym bia³o - czerwonym pochodzie prowadzili w³odarze miast i
gmin w takt marsza granego przez
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹. Dumnie i barwnie prezentowa³y siê te¿
nasze ³obeskie przedszkolaki od
Krasnala Ha³aba³y.

Patroni tegorocznego wiêta,
burmistrz £obza Ryszard Sola i starosta Antoni Gutkowski, w uznaniu
zas³ug za wieloletni¹ pracê na rzecz
dzieci i pomoc w dzia³aniu Fundacji
zostali nagrodzeni w tym roku Honorowymi Medalami Przyjaciel
wiêta Radoci. To dziêki ich
wsparciu uda³o siê uzyskaæ pomoc
finansow¹ na zorganizowanie tegorocznego wiêta, którego z³otymi
sponsorami byli: PCPR - PFRON
£obez, Starostwo Powiatowe w
£obzie, Urz¹d Miejski w £obzie.
Przybyli na wiêto uczestnicy z
wielu okolicznych miast i wsi, a tak¿e ze Szczecina, Ko³obrzegu - podporz¹dkowali siê przyjêtej konwencji i prawie ca³y Stadion Miejski w
£obzie zala³y stroje kibiców w barwach narodowych. Prowadz¹cy imprezê na bia³o - czerwono Janusz
Skrobiñski i Monika Smulska piêknie podkrelali wyj¹tkowy charakter wiêta.
Puchar Fundacji za najlepiej
przygotowanych kibiców powêdrowa³ do Domu Pomocy Spo³ecznej w

Resku. Rozstrzygniêto te¿ konkurs
na logo Mistrzostw, w którym Puchar zdoby³a uczennica pani Lidii
Dzie¿ak. Artyci ze rodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie
zaprezentowali bezkonkurencyjnie
przebój Soko³y, za który z dum¹
odebrali Puchar w konkursie na
Hymn Mistrzostw EURO 2012.
Wszystkie startuj¹ce dzieci w
otwartych zawodach paraolimpijskich odnios³y swoje zwyciêstwo i z
dum¹ nosi³y medale Mistrz EURO
2012. Ka¿da uczestnicz¹ca w rozgrywkach futbolowych dru¿yna (10
reprezentacji miast) wyjecha³a z
£obza z Pucharem za udany start do
Euro 2012. Sportowe i artystyczne
zmagania da³y szansê wszystkim
chêtnym spróbowania swoich si³ i
pokaza³y, ¿e ka¿dy bez wzglêdu na
sprawnoæ fizyczn¹ lub jej niedostatek mo¿e odnieæ swój sukces i byæ
mistrzem.
Wspania³ym przyk³adem dla
m³odych sportowców (i nie tylko)
by³a wizyta pana Janusza Chomontka - wiatowej s³awy sportowca,
który na swoim przyk³adzie pokaza³, co znaczy wytrwa³oæ po³¹czona z chêci¹ m³odego cz³owieka wyp³yniêcia z ma³ego miasteczka na
szersze wody. Jego sportowe popisy
na ³obeskim stadionie zainspirowa³y do zorganizowania w niedalekiej
przysz³oci wielkiej imprezy sportowej w naszym miecie - bicia rekordu Guinessa w dyscyplinie uprawianej przez sympatycznego pana
Janusza.
Prezentem dla dzieci okaza³ siê
prawdziwy mecz podarowany
³obeskiej publicznoci przez Klub
Sportowy wiatowid, a tak¿e prezentacja sprzêtu stra¿ackiego i policyjnego. wiêto uwietnili te¿
szczeciñscy artyci plastycy z Klubu Arka przy TWK. Jak na ka¿dym
festynie du¿o radoci mia³y te¿ dzieci uczestnicz¹ce w zabawach na
dmuchanych zamkach i zje¿d¿al-
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niach. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê Loteria Fantowa organizowana przez HDK. Wielu darczyñców przekaza³o fanty i wielu
te¿ zostawi³o symboliczny grosz,
z czego uzbiera³a siê kwota 696 z³.
W wiêkszoci ludzie daj¹ fanty nie
oczekuj¹c niczego w zamian, nawet podziêkowañ, jednak ich pomoc, choæ bezimienna, jest nieoceniona. W odruchu wsparcia
przekazuj¹ rzeczy jakby siê dzielili sercem, wierz¹c, ¿e jakiemu
dziecku uda siê dziêki temu drobnemu gestowi pomóc. Dziêki takim ludziom nasza Fundacja dzia³a ju¿ dwanacie lat i wspiera potrzebuj¹cych w miarê mo¿liwoci.
To darczyñcy ka¿¹ wierzyæ w
dobr¹ wolê drugiego cz³owieka, a
jeli ona jest, to mo¿e nie jest z
nami tak ca³kiem le. To buduje.
Jednak z przykroci¹ trzeba zaznaczyæ, ¿e wród uczestników Festynu znaleli siê niestety amatorzy
cudzych rzeczy - w trakcie ca³odziennej zabawy zginê³y 2 plecaki
szkolne i 2 pi³ki, które mia³y zostaæ
zlicytowane na rzecz pomocy potrzebuj¹cym dzieciom. Mamy tylko
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nadziejê, ¿e jednak trafi³y one do
naprawdê potrzebuj¹cych dzieci.
Dobr¹ zabawê popsu³a pogoda,
a raczej jej brak; kilkakrotne ulewy
zniechêci³y wielu uczestników do
udzia³u w Festynie, dlatego tylko
najwytrwalsi mogli obejrzeæ i wys³uchaæ udanego wystêpu Gocia
Specjalnego tegorocznego wiêta Zespo³u Rockowego WODA ze
Szczecina.
Nad sprawn¹ organizacj¹ Festynu panowali niezawodni pracownicy Stadionu, Hali Sportowej i Urzêdu Miejskiego oraz £DK, a tak¿e
wolontariusze z ZS £obez (szczególnie Magda Karpiñska z Dalna) i
³obescy harcerze pod kier. p. M.
Zieniuk. Nieocenion¹ pomoc¹ wykaza³ siê p. Darek Wrotek z £obeskiego Centrum Turystycznego mistrz w rozk³adaniu i sk³adaniu namiotów na czas i za³atwianiu spraw
niemo¿liwych od rêki.
Obchody wiêta Radoci i temat
integracji z niepe³nosprawnoci¹ zosta³y zauwa¿one przez lokalne media:
TV Rega, Polskie Radio Szczecin,
Kurier Szczeciñski, Nowy Tygodnik £obeski, Tygodnik £obeski.

Tegoroczne wiêto Radoci
dziêki przychylnoci ³obeskich
w³adz odby³o siê na wymarzonym
do tego celu miejscu - na Stadionie
Miejskim w £obzie. Uczestnicy
mieli do dyspozycji bezpieczn¹
wygodn¹ przestrzeñ, du¿o trawy i
zaplecze organizacyjne.
Wiele jednak wysi³ku przysporzy³ fakt braku odpowiedniego
dostêpu do elektrycznoci na potrzeby pod³¹czenia dmuchanych
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zabawek czy gastronomii. Mo¿e
na przysz³oæ warto by pomyleæ
o rozwi¹zaniu tego problemu, co
umo¿liwi³oby zorganizowanie
niejednej wielkiej imprezy plenerowej. Wielu uczestników Festynu, a przede wszystkim nasz niezast¹piony spo³ecznik pan Zdzis³aw Bogdanowicz, sugerowa³o
te¿ rozwa¿enie pomys³u wykonania sceny na sta³e przy budynku
Klubu. Mo¿na by w ten sposób
unikn¹æ problemów z kosztownym przewo¿eniem wyeksploatowanej ju¿ sceny i jej trudnym
technicznie rozk³adaniem. Scena
przyklejona do budynku na co
dzieñ mog³aby spe³niaæ funkcjê
rekreacyjnego tarasu, z którego
mo¿na by obserwowaæ wydarzenia na boisku.
Powy¿sze wnioski przekazujemy pod rozwagê ³obeskim w³adzom, maj¹c jednoczenie nadziejê
na kontynuowanie tradycji organizowania wiêta Radoci w przysz³ych latach w³anie na Stadionie
Miejskim w £obzie.
Bo¿ena Zarecka

Prezes Fundacji wiêto
Radoci Marek Kubacki

- Zaczynalimy 12 lat temu na
wiêtoborcu, póniej na starym
boisku, a teraz jestemy po raz
drugi na stadionie i to jest dobry
wybór. wiêto Radoci to podsumowanie rzeczy, jakie dziej¹ siê
przez ca³y rok i przez ca³e lata.
Gdy zaczynalimy 12 lat temu
udzia³ osób niepe³nosprawnych
w takich imprezach by³ nik³y lub
nie by³o go wcale. Tak by³o w
ca³ym kraju. Dzisiaj widaæ, jak¹
Fundacja wykona³a przez te lata
pracê. Dlaczego dzia³am w Fundacji? Jestem lekarzem, czyli zajmujê
siê leczeniem, ale w tym wszystkim
bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest profilaktyka. To co my robimy tutaj to jest
jaki rodzaj leczenia i profilaktyki.
Chcemy, ¿eby te dzieci by³y normalnymi cz³onkami spo³eczeñstwa, nie
tylko dzieci, starsi równie¿. Nie
mo¿na wstydziæ siê, albo chowaæ
kogo, kto jest chory. Ludziom trzeba pokazaæ, ¿e niepe³nosprawni s¹
tak samo wa¿ni i potrzebni nam, tak
jak my im.
Dzisiaj jest wiêto, ale fundacja
pracuje przez ca³y rok. Tu s¹ reali-

zowane takie proste rzeczy  pomoc
komu w nieszczêciu, w chorobie,
pomoc komu, kto tego potrzebuje.
Nawet czasami kto nie mo¿e zap³aciæ za lekarstwa na receptê i my mu
pomagamy zbieraj¹c pieni¹dze. To
s¹ drobne rzeczy robione przez ca³y
rok. Organizujemy w lato Kino pod
gwiazdami. To te¿ jest nasz pomys³. Nie jestemy bogat¹ fundacj¹
i tu nikt nie pracuje za pieni¹dze  to
trzeba podkreliæ, chocia¿ nazywamy siê prezesami i dyrektorami. Te
wszystkie drobne rzeczy sk³adaj¹
siê na to, ¿e dzisiaj uczestniczymy
w³anie w takim wiêcie. I jest ono
chyba radosne dla tych osób.

List do redakcji
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PRZEDE
WSZYSTKIM
NIE SZKODZIÆ
PRAWDZIE!

Po przeczytaniu artyku³u ,,Przede
wszystkim nie szkodziæ trzeba przyznaæ, ¿e pan J. Drozdowski bardzo
rozmija siê z prawd¹, pisz¹c taki elaborat pochwalny na czeæ pani dyrektor Szko³y Podstawowej w Runowie
Pom. Marii Jêdrzejczak. Czytelnik
mo¿e siê zastanawiaæ, o co w tym
wszystkim chodzi, co siê dzieje w tej
szkole, dlaczego sprawy dotycz¹ce
szko³y podawane s¹ do publicznej
wiadomoci?
Temat szko³y i problemy, które
siê pojawiaj¹, nie s¹ nowe. Muszê
przypomnieæ, ¿e trzy lata temu po raz
pierwszy pojawi³y siê na ³amach prasy. Ówczesne w³adze nie potrafi³y siê
nawet nimi zainteresowaæ. Powróci³y
wiêc ponownie i to ze zdwojon¹ si³¹.
A skoro ju¿ do tego dosz³o, to muszê
pokrótce odnieæ siê do argumentów
pana J. Drozdowskiego. W³aciwie
niezrozumia³a wydaje siê niewiedza
pana J. Drozdowskiego odnonie rzekomych sukcesów pani dyrektor.
1. Wyniki sprawdzianów po klasie
szóstej nie s¹ zas³ug¹ pani dyrektor,
tylko samych uczniów i nauczycieli,
którzy ich przygotowywali, a zw³aszcza nauczycieli przedmiotów wiod¹cych na sprawdzianie, czyli j. polskiego i matematyki. By³a to ciê¿ka praca,
zw³aszcza uczniów, o których pan J.
Drozdowski zapomnia³. Bardzo trudno jest przecie¿ przygotowaæ uczniów
zza dyrektorskiego biurka, nie maj¹c
¿adnych kontaktów z uczniami. Czytelnicy powinni zdawaæ sobie sprawê,
¿e sukces ma zawsze wielu ojców, niestety, nie tych prawdziwych. A ponadto trzeba nadmieniæ, ¿e pani dyrektor
chcia³a siê pozbyæ ze szko³y nauczyciela maj¹cego du¿y wp³yw na wynik
sprawdzianu. Unikn¹³ egzekucji dziêki interwencji Kuratorium Owiaty i
Wychowania oraz w³adzom naszej
gminy.
2. Osi¹gniêcia pani dyrektor w
zakresie klas integracyjnych s¹ zas³ug¹ przede wszystkim samych nauczycieli. Mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta³y one po to, aby niektórzy nauczyciele mieli odpowiedni¹ iloæ
godzin (wiêcej pieniêdzy dla wybranych nauczycieli), nie maj¹c odpowiedniego przygotowania do prowadzenia tych zajêæ. Czy¿by pan J. Drozdowski zapomnia³, ¿e specjalistka do
ich prowadzenia w ubieg³ym roku
szkolnym zosta³a zwolniona?
3. Wspó³praca pani dyrektor z
Rad¹ Pedagogiczn¹, któr¹ tak wychwala³ pan J. Drozdowski, wcale nie
by³a kolorowa, przecie¿ sam jest
cz³onkiem Rady i powinien o tym
doskonale wiedzieæ.
4. W sprawie awansów zawodowych trzeba zaznaczyæ, ¿e ,,w spokoju
mogli awans robiæ tylko ci, którzy nale¿¹

do cis³ego grona pani dyrektor.
5. Oczywicie nikt nie kwestionuje pracy pani dyrektor, jeli chodzi
o remont szko³y i boiska. By³o to
mo¿liwe dziêki du¿ej pomocy ze strony w³adz gminy. Ka¿dy dyrektor,
gdyby mia³ takie dofinansowanie, to
by te¿ szko³ê wyremontowa³.
Szkoda, ¿e nie w opinii pana J.
Drozdowskiego pani dyrektor wykaza³a siê wyj¹tkow¹ aktywnoci¹ w
zwalnianiu m³odych nauczycieli,
przy czym zauwa¿yæ trzeba, ¿e j. angielskiego w ci¹gu kilku lat uczy³o a¿
5 osób, które po kilku miesi¹cach
albo 1 tygodniu odchodzi³y z pracy.
Ciekawe dlaczego?
Metodologi¹ dzia³añ personalnych pani dyrektor by³o cis³e podporz¹dkowanie sobie ludzi oraz ich
,,lepa wiernoæ. Wszystkich za
tych, którzy odwa¿yli siê niemia³o
napomkn¹æ o niesprawiedliwoci,
która dzieje siê na terenie szko³y,
trzeba najlepiej usun¹æ. Robiono to w
ró¿ny sposób  przez plotki, oszczerstwa, anonimy, napuszczanie swoich
nauczycieli i manipulowanie rodzicami. Je¿eli pan J. Drozdowski i ludzie, którzy za nim stoj¹ chc¹ takiej
szko³y, to niech stworz¹ prywatn¹,
natomiast publiczna szko³a powinna
rz¹dziæ siê zasadami demokracji,
uczciwoci, poszanowania praw
dzieci, nauczycieli i pracowników
szko³y, którzy niemia³o zaczepiali
na korytarzu nauczycieli, aby dowiedzieæ siê o sprawach, które ich dotycz¹. Pani dyrektor nie raczy³a nawet informowaæ swoich pracowników o najprostszych sprawach. Dochodzi³o do takich paradoksów, ¿e
niektórzy nauczyciele bali siê ze sob¹
rozmawiaæ, bo to mo¿e zaszkodziæ
ich wizerunkowi w oczach pani dyrektor i mieæ wp³yw na wysokoæ
dodatku motywacyjnego oraz liczbê
nadgodzin. Je¿eli pan J. Drozdowski
o tym nie wiedzia³, to jest wielkim
hipokryt¹, bo sam by³ tak¿e dowiadczony przez pani¹ dyrektor, co tym
bardziej wskazuje na interesownoæ
jego elaboratu.
Celem tego artyku³u jest nawietlenie cienia sytuacji panuj¹cej w
szkole, gdy¿ w paru zdaniach nie da
siê oddaæ tego, co siê w szkole dzia³o,
a ujawnienie prawdy o pani dyrektor
jest wo³aniem o uczciwoæ, sprawiedliwoæ i zasady, którymi powinna
rz¹dziæ siê szko³a. W prawie ka¿dej
placówce, firmie, zak³adzie pracy
maj¹ miejsce tego typu nadu¿ycia,
wiêc trzeba zerwaæ z lêkiem i strachem przed pracodawc¹, który nie
przestrzega przepisów i regulaminów, a zak³ad pracy traktuje jak prywatny folwark.
(nazwisko znane redakcji)
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Do artyku³u Samowola
budowlana burmistrz
Karpowicz.
W zwi¹zku z artyku³em proszê o
zamieszczenie mojego sprostowania. Wykona³am tymczasow¹ zatokê
dla autobusów szkolnych, poniewa¿
na budowie gimnazjum zamkniêto
przejazd dla autobusów szkolnych.
W trybie nag³ym, w ci¹gu roku
szkolnego musia³am przygotowaæ
now¹ trasê. Podkrelam, jest to rozwi¹zanie tymczasowe, a nie budowa
nowej drogi. Tak¹ decyzjê podjê³am
dla bezpieczeñstwa dzieci, poniewa¿ dalszy przejazd przez plac budowy by³ niebezpieczny (mo¿liwoæ
osuniêcia siê podkopanej drogi).
Dokona³am wiêc niezbêdnych
uzgodnieñ z zarz¹dcami dróg; powiatowej i wojewódzkiej, w ramach
prac interwencyjnych u³o¿ono ok.
60 m drogê z p³yt betonowych, ustawiono znaki drogowe. Teraz autobusy bezpiecznie przywo¿¹ i odwo¿¹
dzieci do szko³y. Nie jest to ¿adna
budowa nowej zajezdni, jak pisze
gazeta, tylko rozwi¹zanie tymczasowe na czas budowy gimnazjum.
Prawdziwym kuriozum jest to, ¿e
doniesienie do Nadzoru Budowlanego napisa³a radna Jadwiga Kamiñska, przewodnicz¹ca komisji
spo³eczno-owiatowej, której powinno le¿eæ na sercu dobro dzieci uczniów. Temat zmiany trasy autobu-

sów szkolnych powinien byæ za³atwiony w tamtej kadencji, kiedy radni
i burmistrz rozpoczynali budowê
gimnazjum. Wówczas pani radna
nie interesowa³a siê, jak przez plac
budowy bêd¹ kursowaæ autobusy
szkolne. Ale nikt o tym nie pomyla³, bo najwa¿niejsze by³o aby
przed wyborami szybko rozpocz¹æ
budowê gimnazjum. Tak szybko, ¿e
burmistrzowie nie dopilnowali inwestycji, a budynek zlokalizowano
niezgodnie z pozwoleniem. Teraz
kiedy prostujê b³êdy poprzednich
burmistrzów, to radna Kamiñska pisze skargi. Nie rozumiem takiej postawy spo³ecznej, ale widocznie niektórzy tak widz¹ swoj¹ pracê radnego
dla spo³ecznoci lokalnej.
Karpowicz Gra¿yna
Burmistrz
Od redakcji:
Trudno uznaæ to za sprostowanie,
gdy¿ to nie redakcja ustali³a, ¿e jest to
samowola budowlana, lecz uprawniony do tego organ administracji.
Podchodz¹c z tak¹ swad¹ do prawa
pani burmistrz mo¿e zechce nied³ugo
prostowaæ i sama interpretowaæ przepisy. Nawet dobre intencje nie usprawiedliwiaj¹ ³amania prawa.

A propos artyku³u
Ubieg³oroczne umorzenia
w £obzie

Opublikowana lista osób prawnych i fizycznych, które otrzyma³y
czêciowe umorzenia podatku wywo³a³a falê burzliwych komentarzy
mieszkañców gminy. Wed³ug nich
umorzenia otrzymali ci, którzy nie
powinni. Nie zapominajmy jednak o
tym, i¿ 2006 rok by³ rokiem klêski;
najpierw suszy, póniej ulewnych
deszczów, uniemo¿liwiaj¹cych zbiór
p³odów rolnych, stanowi¹cych podstawowy dochód rolnika (nie wypowiadam siê w sprawie problemów finansowych w innych bran¿ach). Rolnik p³aci podatek rolny, który jest zrycza³towanych podatkiem dochodowym p³aconym w czterech kwartalnych ratach  nie myliæ z roz³o¿eniem
na raty (jak cytuje gazeta).Szkoda, ¿e
oberwa³o siê równie¿ tym osobom,
które o umorzenie wyst¹pi³y. Do jednego worka wrzucono osoby, reguluj¹ce podatek w póniejszym terminie, uiszczaj¹c dodatkowo op³atê
prolongacyjn¹. Sugerujê aby w przysz³oci redakcja gazety nie doprowa-

dza³a swoimi nie do koñca jasnymi
sformu³owaniami do niew³aciwego
interpretowania tekstu. Okaza³o siê,
¿e dla czêci czytelników umorzenie
to to samo co odroczenie. Je¿eli mamy
byæ krajem pe³nej demokracji  jawnych finansów publicznych nie zapominajmy o ogromnej rzeszy osób korzystaj¹cych z szeroko pojêtej pomocy finansowej poprzez instytucjê
opieki spo³ecznej i innych.
Proponujê dla zaciekawienia
czytelników gazety sporz¹dzenie listy osób (rodzin) otrzymuj¹cych
wszelkiego rodzaju pomoc finansow¹ na przestrzeni tylko jednego
roku. Mylê, ¿e bilans ulg dla bogatych bêdzie nieporównywalnie
mniejszy ni¿ tych, stale od wielu lat
bez pracy otrzymuj¹cych gotowe
pieni¹dze. Nie poddawajmy siê
z³ym emocjom, m¹droæ w³adzy w
podejmowaniu decyzji ma dalekowzroczne spojrzenie na rodzim¹
przedsiêbiorczoæ.
(nazwisko znane redakcji)
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Cudowne zes³anie przepiórek i manny
Kazalnica-Ambona
Ambona nie jest wymys³em reformacji, nale¿y ona do obrazu nowej pobo¿noci. Wys³uchanie kazania sta³o siê nabo¿eñstwem. Nabo¿eñstwo sta³o teraz na równi ze wiêtem ostatniej wieczerzy.
Ambonê wykonano w 1624 r.
Korpus ambony usytuowany jest na
filarze, który wsparty jest na wolutach w kszta³cie litery S. Dojcie do
kazalnicy u³atwiaj¹ schody. Ca³a
ambona ozdobiona jest rzeb¹ i p³askorzeb¹, a w partii schodów równie¿ malowid³ami, niestety nie zachowa³a pe³nego swego programu
treciowego z powodu utraty w³aciwej podpory, bramki, zaplecza i
baldachimu.
Na balustradzie widnieje werset
Szczêliwi ci, co s³ysz¹ s³owo Bo¿e i je
zachowuj¹. Co daje nam wyran¹
wskazówkê na znaczenie kazania.

odgrywaj¹ istotn¹ rolê. Obecnoæ
herbów w p³ycinach cianek korpusu ambony - Henniga v. Borcke i v.
Winterfeld, v. Neuenkirchen i v.
Oppen wskazuj¹ na przynale¿noæ
tych, którzy ambonê wznieli do
grona s³uchaj¹cych i strzeg¹cych
s³owa Bo¿ego i jednoczenie w ten
sposób wspominaj¹ rodziny fundatorów ze strony matek.

niem Ducha wiêtego. (Dzieje
apostolskie 2,1)

Na parapecie schodów widoczne
s¹ dwie figury ze Starego Testamentu. Postaæ z tablicami jest przypisana
Moj¿eszowi, natomiast drug¹ rzebê
trudno jednoznacznie przypisaæ, jest
to postaæ z ksiêg¹ w rêku.

Je¿eli chodzi³oby tu o Aarona
tak nie ma on tu przywdzianej szaty
wysokiego kap³ana, tak jak zazwyczaj jest przedstawiany. Wspólnie z
Moj¿eszem wyprowadzi³ on lud
Izraela z Egiptu. Bóg powo³a³ go na
pierwszego kap³ana i tak sta³ siê on
mediatorem miêdzy ludem ¿ydowskim, a Bogiem. (2Moj.28). Tym
sta³ siê on prefigur¹ Chrystusa. W

Przypuszcza siê, ¿e jest
to Jakub, brat Moj¿esza
- wysoki kap³an ¿ydów.
Moj¿esz przedstawiony zosta³
w Starym Testamencie jako usta-

Ambona- kazalnica

Obecnoæ figur snycerskich w
rogach kazalnicy Salvatore mundi (Chrystus wybawicielem wiata)
i towarzysz¹cy jemu ewangelici,
którzy dali wiadectwo ¿ycia, dzia³ania i mierci Jezusa, mia³y i maj¹
dla wiata chrzecijañskiego
ogromne znaczenie. W programach
protestanckich ambony odgrywa³y i

wodawca i przywódca ludu ¿ydowskiego. Zgodnie z chrzecijañsk¹
interpretacj¹ symbolizuje on starotestamentowe prawo, które Chrystus wyjania za pomoc¹ ewangelii. Typologia starochrzecijañska
³¹czy otrzymanie dziesiêciu przykazañ przez Moj¿esza ze zes³a-

Jakub i jego dwie ¿ony Leg i Rachel mieli dwunastu synów, którzy
uto¿samiaj¹ dwanacie izraelskich
plemion. (Moj. 49,1-27). W starej typologii symbolizuje on prefigurê
Chrystusa, a jego dwunastu synów,
dwunastu uczniów / aposto³ów.

Empory

Empora organowa na zachodniej stronie zosta³a zbudowana byæ
mo¿e jeszcze za ¿ycia Henniga.
Przedpiersia podzielone na pola
zawieraj¹ dziesiêæ scen z historii
pasyjnej. Ukrzy¿owanie podpisane
jest tekstem jednego z ewangelistów, po ³acinie. Sceny te przedstawione s¹ w nastêpuj¹cej kolejnoci:
1. Jezus w Gestemie; 2. Jego uwiêzienie; 3. Jezus przed najwy¿sz¹ kapitu³¹ ¿ydowsk¹; 4. Jezus przed Pi³atem; 5. Jego omieszenie; 6. Wystawienie jego na publikê; 7. Niesienie
krzy¿a; 8. Ukrzy¿owanie; 9. Pochówek; 10. Zmartwychwstanie.
Wiernym dekoracja ta mia³a
unaoczniæ i przypominaæ o mêce
Pañskiej.

Kiedy ustawione zosta³y
organy tego niestety nikt dok³adnie nie wie. Stare fotografie dokumentuj¹ jednak¿e ich
istnienie. Prawdopodobnie na
pocz¹tku pieni kocielne
piewane by³y bez akompaniamentu muzycznego. Pieni
mia³y charakter pieni ludowych, nios³y ze sob¹ treci
ewangeliczne i s³owo Bo¿e.
Tak d³ugo by³y piewane, a¿
wierni znali i umieli je poprawnie zapiewaæ. Pieni odpiewywano na mszach od
Jakub/ Aron
Moj¿esz
pierwszej do ostatniej zwrotki. Po zreformowaniu porz¹dnowym testamencie Chrystus staje ku mszalnego piew by³ równie wa¿n¹
siê po wsze czasy kap³anem media- czêci¹ nabo¿eñstwa jak kazanie czy
torem. (List do Heb. 4,14) Maj¹c, modlitwa.
wiêc arcykap³ana wielkiego, który
przyszed³ przez niebiosa, Jezusa,
Empory po obu stronach d³ugoSyna Bo¿ego, trwajmy mocno w wy- ci kocio³a - po³udniowa ca³a, a
znaniu wiary.
pó³nocna w po³owie d³ugoci, s¹
przeznaczone dla uczestników naTypologicznie ze scenami kor- bo¿eñstwa. Wspomniane przedpusu powi¹zane s¹ zestawienia scen piersia empor podzielone na pola,
parapetu schodów - gdzie umiesz- zawieraj¹ w p³ycinach tarcze herboczono Eliasza w rydwanie (2 List do we ustawione parami- po lewej stroKor. 2,11) i Wniebowst¹pienie, któ- nie ma³¿onek, po prawej jego ¿ona.
re nios¹ g³ówn¹ myl o zwyciêstwie Po³udniowa strona powiêcona jest
nad mierci¹. (Mak. 16,19; £uk. rodzinie v. Borcke. Znajduj¹ siê tam
24,51; Dzieje apost. 1,9)
miedzy innymi macierzysty herb
Henniga i Cathariny, ich szeciorga
Na obrazie przedstawiona jest ¿yj¹cych dzieci (czterech synów i
przypowieæ o Eliaszu, który na dwóch córek). Trzy mniejsze herby
oczach swojego ucznia wsiada do w dolnej, czêci pola herbowego
ognistego rydwanu i znika w niebio- przypominaj¹ ogl¹daj¹cemu o
sach, jest to porównanie z wniebo- zmar³ych dzieciach: Adama; Chrywst¹pieniem Chrystusa, które mia- stiana; Dorothea Sophie. Joachim
³o miejsce równie¿ na oczach jego Detlof i Christian Carol w czasie
uczniów. Na drugim malowidle sporz¹dzania macierzystego herbu
umieszczono dwa bia³o odziane byli jeszcze stanu wolnego, dlatego
anio³y, które przemawiaj¹ do apo- te¿ puste by³y miejsca przeznaczosto³ów spogl¹daj¹c na wstêpuj¹ce- ne dla wspó³ma³¿onków w herbie.
go Chrystusa. Ten Jezus, wziêty od Detlof o¿eni³ siê póniej z Mari¹
was do nieba, przyjdzie tak samo, Catharin¹ v. Winterfeldt, a Christian
jak widzielicie go wstêpuj¹cego do Carol z Barbar¹ v. Wedel.
Cdn.
nieba. (Dzieje apost. 1,11)
Dr W. D. von Borcke
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Zjednoczeni wspóln¹ przesz³oci¹

Najprê¿niejszy klub Sybiraków
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych
powsta³o jedyne ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszaj¹ce Sybiraków, których ³¹czy wspólne miejsce pobytu w
czasie zsy³ki. Paw³odarczycy swoj¹
nazwê wywodz¹ z Okrêgu Paw³odarskiego i miasta Paw³odar po³o¿onych
nad rzek¹ Irtysz w Kazachstanie. Do tej
czêci azjatyckiej republiki ZSRR trafili zes³añcy, pochodz¹cy g³ównie z deportacji lutowych i kwietniowych 1940
roku. Pierwsi zes³añcy trafili tam jednak
ju¿ w 1936 roku. Oko³o miliona Polaków znalaz³o siê w wyniku traktatu w
Rydze w granicach Zwi¹zku Radzieckiego i wraz z nasileniem siê totalitaryzmu sowieckiego pierwsi mieszkañcy
¯ytomierza, zamieszka³ego do dnia dzisiejszego przez spor¹ grupê naszych
rodaków zostali wywiezieni do Kazach-

Ostatni zjazd cz³onków
klubu mia³ miejsce miêdzy
15, a 18 czerwca w Rewalu w
zaprzyjanionym z Sybirakami kurorcie Jantar
- Paradoksalnie jest nas
coraz wiêcej  mówi Zofia
Majchrowicz, jedna z ³obeskich cz³onków klubu  W
nasze dzia³ania anga¿ujemy
równie¿ nasze rodziny i dlatego te¿, pomimo tego, ¿e co
roku który z nas odchodzi
zawsze jest nas sporo na
zjedzie. Chcemy by nasi
bliscy poznali czêæ historii naszego
narodu, niejako z pierwszej rêki. Gdyby nie klub, zapewne nigdy w ¿yciu nie
dowiedzielibymy o sobie nawzajem.
Zw³aszcza ci, którzy byli tam jeszcze

darze jest równie¿ niesienie pomocy
rodakom, mieszkaj¹cym w Kazachstanie. Poszukiwanie grobów bliskich i
ladów ich ¿ycia, sta³o siê przyczynkiem do nawi¹zania kontaktów z miejscow¹ Poloni¹ i lokalnymi, w³adzami,
które po odzyskaniu przez Kazachstan
niepodleg³oci zaczê³y przychylnie
traktowaæ polsk¹ mniejszoæ i pamiêæ o
niej. W 2004 roku na cmentarzu w Paw³odarze ods³oniêto pomnik upamiêtniaj¹cy w jêzyku polskim, kazachskim i
rosyjskim zmar³ych nad Irtyszem zes³añców. Tam grobami Polaków zajmuje siê polsko  kazachskie ma³¿eñstwo
£ucji i Bu³ata Tokinów.
Wspó³praca z krajem, który sta³ siê
miejscem wiecznego spoczynku bli-

skich i znajomych wielu z cz³onków
klubu, objawia siê choæby w uczestnictwie przedstawicieli w³adz Kazachstanu w dorocznych zjazdach. Dzia³alnoci¹ klubu interesowa³ siê nawet prezydent Kazachstanu Nursu³tan Nazarbajew. Ogólnopolski Klub Paw³odarczyka pozostaje najprê¿niej dzia³aj¹c¹ organizacj¹, funkcjonuj¹c¹ wewn¹trz
Zwi¹zku Sybiraków. Dziêki staraniom
jego cz³onków do kraju co roku przyje¿d¿aj¹ na wakacje dzieci polskich
rodzin z okolic Paw³odaru. Oko³o 70,
80 dzieci spêdza co roku wakacje w
dobrach biskupów poznañskich w Kiekrzu. Pod opiek¹ zarz¹du znajduje siê
tak¿e piêædziesiêciu studiuj¹cych w Poznaniu studentów z Kazachstanu. (gp)

Marcin Grynkiewicz
blisko kadry
stanu. Jak twierdzi Tadeusz Barañski,
równie¿ paw³odarczyk paru z tych
pierwszych przesiedleñców mieszka
jeszcze w £obzie.
Ogó³em wywieziono nad Irtysz oko³o 8,5 tys. Polaków. Pomys³odawc¹ powstania Ogólnopolskiego Klubu Paw³odarczyka by³ Wincenty Dowojna, który
na jednym ze zjazdów Zwi¹zku Sybiraków zaproponowa³ utworzenie klubu,
który ³¹czy³ by ludzi, którzy czêsto maj¹c
wspólne wspomnienia i wspóln¹ przesz³oæ, zwi¹zane z jednym miejscem nie
znali siê i nie wiele wiedzieli o sobie. Do
powstania klubu i zintegrowania siê zes³añców przyczyni³a siê równie¿ monografia Teofila Mikulskiego Fotografia
zbiorowa Polaków deportowanych do
okrêgu paw³odarskiego.
REKLAMA

jako dzieci. W tym roku w czasie zjazdu, przekazalimy podczas mszy ziemiê
z Kazachstanu wraz z kapliczk¹ na organizowany w Bia³ymstoku na Marsz
¯ywej Pamiêci - dodaje
W 1999 na pierwszym, za³o¿ycielskim zjedzie wybrano zarz¹d klubu. Prezesem klubu zosta³ Wincenty Dowojna.
W sk³ad zarz¹du weszli Stanis³aw Aleksandrowicz, Stanis³awa Chêciñska, Ludwika Guriew i Danuta Maciejewska.
Pierwszy zjazd mia³ miejsce w Kiekrzu,
niedaleko Poznania, kolejne w wiêkszoci odbywa³y siê ju¿ w wiêkszoci w Rewalu. W 2005 roku spotkanie umiejscowiono w £obzie i Mrze¿ynie.
Celem klubu, obok organizowania
wspólnych zjazdów i dbania o zachowane jeszcze groby Polaków w Paw³o-

(£OBEZ-STARGARD SZCZ.)
Gdyby Marcin Grynkiewicz ciut
wczeniej uzyska³ swój rekord
¿yciowy w biegu na
400 metrów, pojecha³by na mistrzostwa wiata juniorów
i reprezentowa³by
Polskê w biegu sztafetowym.
Tak wynika ze s³ów
jego trenera Zbigniewa Krzyka. W tej
chwili Marcin trenuje
w Pomorzu Stargard,
ale przebywa w domu,
w £obzie. Po znakomitym starcie w niemieckim Neubrandenburgu, gdzie zdoby³ z³oto
reprezentuj¹c nasze
województwo, przygotowuje siê do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y, która ma odbyæ siê pod
koniec lipca br.
W kategorii juniora m³odszego
Marcin na 400 m sklasyfikowany
jest na licie Polskiego Zwi¹zku
Lekkiej Atletyki na drugim miejscu

w Polsce, z czasem 49,23 sek. Minione pó³rocze to pasmo jego zwyciêstw w ró¿nych igrzyskach i zawodach, w tym czterokrotnie zajmowane pierwsze
miejsce pod rz¹d w zawodach mistrzowskich rozgrywanych w kraju. Jak
wiêc widaæ, jego forma
ci¹gle ronie.
W rozmowach z ojcem, panem Andrzejem
Grynkiewiczem, wyszed³
problem pomocy Marcinowi w sportowym rozwoju. Niemia³o podpowiadamy  mo¿e jaki
sponsor zainteresuje siê
tym m³odym ch³opcem i
zainwestuje w jego rozwój, za Marcin móg³by
zrewan¿owaæ siê nosz¹c
nazwê sponsora na koszulce. Mo¿e za kilka lat
pojedzie na Olimpiadê i
mo¿e nie zapomni wtedy o £obzie
i sponsorze. Warto o tym pomyleæ.
Gdyby kto mia³ jaki pomys³ lub
propozycjê, prosimy o kontakt z
redakcj¹.
Kazimierz Rynkiewicz
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Szczecin centrum 69 mkw, ³adnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê z
rozliczeniem lub kupiê kawalerkê
(Gryfice, Trzebiatów). Tel 091 384
48 64
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40

INNE

NIERUCHOMOCI

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Zamieniê dom 180 mkw w ³obzie
na mniejszy o po³owê - te¿ w £obzie.
Tel. 091 397 45 06.

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

INNE

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel 600 265 547.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

n Sprzedam rower 3-biegowy damka. Tel. 511 298 592
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.

US£UGI

n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel 091 392 23
21, 696 399 244.
n Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-dzwiowy, pojemnoæ 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 z³ + op³aty. Tel. 0697
424 727.
n Sprzedam Opel Vectra 1,6 rod
produkcji 1996, ABC 2x AiR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ op³aty. Tel 0697 424 727.

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084

n Firma w winoujciu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcê. Tel
600 262 279

n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367mkw, pow
mieszkalna 83m, pow. dzia³ki
914, Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 m2 dwupokojowe po kapitalnym remoncie
w budynku szer., poddasze do
adaptacji, Bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 m2 Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 m2 zabudowana
altan¹ murowan¹, drzewa owocowe. Cena 15 tys. z³ Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³. BN
ATUT 600 265 547
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys. BN
ATUT 600 265 547
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Podsumowanie sezonu pi³karskiego 2006/07 - Sparta Wêgorzyno

Oczekiwalimy trochê wiêcej
Sparta zajê³a pi¹te miejsce na
finiszu rozgrywek sezonu 2006/07
z dorobkiem 48 punktów, przy 47
zdobytych i 26 straconych golach.
Najwy¿sze od czterech sezonów
pobytu w klasie okrêgowej miejsce w tabeli i najmniejsza liczba
straconych bramek ze wszystkich
dru¿yn wystêpuj¹cych w grupie
pierwszej klasy okrêgowej nie
daj¹ jednak powodu do dumy.
W przerwie zimowej do zespo³u
do³¹czyli: Tomasz Kmieæ, Wojtek
Kli, Marcin Tomaszkiewicz, Marek Dro¿d¿ewski, Jerzy Wojciechowicz, Micha³ Szwalec oraz Tomasz
Side³. Wzmocnienia te, owszem,
przyczyni³y siê do tego, i¿ zespó³
zdoby³ 26 punktów w minionej rundzie, a nie 22, jak to mia³o miejsce
w rundzie jesiennej, jednak absencje za ¿ó³te kartki, niezdyscyplinowanie co niektórych zawodników,
czy rezygnacja z gry w trakcie rundy
kilku z nich sprawi³y, i¿ zespó³ gra³
s³abiej, oddaj¹c cenne punkty takim
tuzom jak np. Orkan Suchañ.
Podopieczni trenera Ryszarda
Jamro¿ego pogoñ za czo³ówk¹ rozpoczêli od derbowego spotkania z

Mew¹ Resko. Derbowy mecz po trafieniach Micha³a Szwalca oraz
dwóch Daniela Romañczyka zakoñczy³ siê wysokim zwyciêstwem nad
zagro¿on¹ spadkiem dru¿yn¹ z Reska. Tydzieñ póniej uciekaj¹
pierwsze trzy (z dziewiêciu) punkty
naszym pi³karzom. Awansuj¹ce
póniej, po bara¿ach, rezerwy Klubu Pi³karskiego Police, nieco szczêliwie zdoby³y pierwsz¹ bramkê w
meczu 19 kolejki. Potem z boiska usuniêty zostaje Romañczyk. Kilka niewykorzystanych setek sprawia, i¿ to gociom udaje siê podwy¿szyæ
wynik spotkania, a gol w koñcówce zdobyty przez Tomka
Kmiecia by³ ju¿ tylko golem
kontaktowym.
W pierwszy weekend
kwietnia nasi pi³karze udali siê
na pierwszy wyjazd do Stuchowa. Nie najlepsza p³yta do gry
nie przeszkodzi³a zawodnikom
trenera Jamro¿ego w odniesieniu wysokiego zwyciêstwa.
Bramki w tym meczy zdobyli:
Darek Nadkierniczny - dwie,
Krzysztof Gwód oraz Daniel
Romañczyk z karnego.
W po³owie kwietnia mia³
miejsce kolejny mecz derbowy.
Do Wêgorzyna przyjecha³ Sarmata, znajduj¹cy siê o wiele
wy¿ej w tabeli, jednak to nie
mia³o ¿adnego prze³o¿enia na
koñcowy wynik. Gol zdobyty
na pocz¹tku spotkania przez
Marka Dro¿d¿ewskiego wietnie ustawi³ mecz. Znakomit¹
obron¹ rzutu karnego w koñcówce pierwszej po³owy popisa³ siê Przemek Noryca, utrzymuj¹c jednobramkowe prowaNajlepszy strzelec Sparty
dzenie swojego zespo³u. W
drugiej ods³onie z kilku zdobyKrzysztof Gwód, 14 bramek
tych bramek sêdzia uzna³ tylko
w sezonie
jedn¹ i tak wynikiem 2:0 nasi

pi³karze pokonali trzeci¹ dru¿ynê w
tabeli.
W 22 serii spotkañ Sparta walczy o kolejne punkty, tym razem w
Starej D¹browie. £adna bramka
Wojtka Klisia w pierwszych minutach meczu, oraz przypieczêtowuj¹ca zwyciêstwo druga- zdobyta przez
Micha³a Szwalca, pozwala odnieæ
kolejne zwyciêstwo na wyjedzie.
28 kwietnia mia³ miejsce trzeci i
ostatni mecz derbowy ze wiatowidem £obez. Gocie zdobyli bramkê
ju¿ na pocz¹tku spotkania i wobec
bezradnoci naszych zawodników
ten wynik dowo¿¹ do koñca, a Spartanie trac¹ szósty (z dziewiêciu)
komplet punktów.
Pierwszy majowy weekend to
trzeci wiosenny wyjazd do Brojc,
zespo³u licz¹cego siê w tym okresie
w walce o drugie miejsce. Od 52
minuty nasi pi³karze przegrywali
ju¿ 2:0, jednak król strzelców Sparty sezonu 2006/07 Krzysztof
Gwód dwukrotnie pokona³ bramkarzy rywali i mecz ten zakoñczy³
siê podzia³em punktów.
W 25 serii spotkañ nasi zawodnicy mierz¹ siê z Masovi¹ Maszewo. Po 90 minutach ¿adnej z dru¿yn
nie uda³o siê zdobyæ bramki i mecz
ten koñczy siê podzia³em punktów.
Tydzieñ póniej to prawdziwa
kanonada strzelecka w szczeciñskiej dzielnicy Wielgowo. Tamtejsza Vielgovia zdoby³a tylko jednego gola, podarowanego przez naszego bramkarza - Przemka Norycê.
Nasi pi³karze bez pomocy zawodników dru¿yny przeciwnej a¿ siedmiokrotnie zdobywali bramki. Byli
to: Daniel Romañczyk z rzutu karnego, Wojtek Kli, Micha³ Szwalec
oraz czterokrotnie Krzysztof
Gwód. Ostatnie trzy punkty (z
dziewiêciu) nasi pi³karze stracili w
meczu ze zdegradowanym ju¿ Orkanem Suchañ. Wiele niewykorzy-

stanych okazji zawodników Sparty,
tyko jedna wykorzystana goci,
sprawia, i¿ na usta cisn¹ siê s³owa
gorzej ju¿ byæ nie mo¿e. W przedostatnim wyjedzie nasza dru¿yna
gra w podszczeciñskiej mierdnicy.
Beniaminek postawi³ twarde warunki gry, wielokrotnie stwarzaj¹c zagro¿enie. W koñcówce spotkania
znów b³ysn¹³ król strzelców minionego sezonu Krzysztof Gwód,
zdobywaj¹c zwyciêskiego gola.
Kiepskie wyniki na w³asnym terenie najprawdopodobniej sprawi³y, i¿ po¿egnalny mecz sezonu Sparty na w³asnym terenie i jednoczenie
po¿egnalny Iny Iñsko w klasie okrêgowej, ogl¹da³o kilkadziesi¹t osób.
W tym spotkaniu pad³y dwa gole,
oba rzadkiej urody, daj¹ce pewne
zwyciêstwo naszym futbolistom.
Autorami bramek byli Tomasz Side³
i Andrzej Nadkierniczny. W po³owie czerwca, na zakoñczenie sezonu, nasi pi³karze zagrali ze wie¿o
upieczonym V-ligowcem witem
Szczecin Skolwin. Tu, podobnie jak
w Brojcach (do pewnego momentu), naszym pi³karzom uda³o podnieæ siê z dwubramkowej straty,
by póniej do³o¿yæ dwie kolejne
bramki i byæ pierwsz¹ dru¿yn¹, która wywioz³a komplet punktów z
tamtego terenu.
Mimo wszystkich wzmocnieñ,
jakie nast¹pi³y w przerwie zimowej,
zajêcie drugiego miejsca by³o teoretycznie trudnym zadaniem, jednak
patrz¹c przez pryzmat pora¿ek z KP
II Police, wiatowidem £obez czy
Orkanem Suchañ na w³asnym terenie, realizacja tego zadania by³a jak
najbardziej w zasiêgu mo¿liwoci
naszych zawodników. Z dorobkiem
57 punktów na zakoñczenie sezonu
trwa³aby walka w bara¿ach o V ligê.
A tak jest jak jest.
Prezes Sparty
Marcin Szostakiewicz
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Na inauguracjê zobaczymy tylko wiatowida

Klasa okrêgowa
rusza ju¿ za miesi¹c
(REGION) Informacje o rozgrywkach zakoñczylimy na meczach rundy wiosennej. Warto dodaæ, ¿e oprócz witu Szczecin, do
ligi V awansowa³ z naszej klasy
okrêgowej, z drugiej pozycji, zespó³
KP II Police, a spad³y trzy zespo³y.
£¹cznie bêdzie wiêc w naszej klasie
okrêgowej gra³o piêæ nowych zespo³ów.

AWANSE I SPADKI

KP II Police, jako wicelider,
zmierzy³y siê w walce o awans do V
ligi w bara¿ach z Uni¹ Dolice.
Pierwszy mecz Unia przegra³a na
w³asnym stadionie z KP Police 0:1
W rewan¿u Police zremisowa³y 2:2
i ten remis wystarczy³ rezerwom KP
do awansu.
£¹cznie grupê 1 klasy okrêgowej opuci³o piêæ zespo³ów: awansowa³y: KP II Police oraz wit
Szczecin Skolwin, a opuci³y j¹ Ina
Iñsko, Orze³ Prusinowo i Orkan
Suchañ.
Na ich miejscu pojawili siê spadkowicze z V ligi - Radovia Radowo
Ma³e i Zorza Dobrzany, za z A kla-

sy awansowali Jantar Dziwnów,
Polska Ehrle Dobra Szczeciñska i
Fagus Ko³bacz.

LIGA RUSZA NA POCZ¥TKU
SIERPNIA

ZZPN wyznaczy³ termin rozgrywek sezonu pi³karskiego 2007/08 i
poda³ terminarz gier. Klasa okrêgowa startuje do rozgrywek ju¿ 4
sierpnia 2007 r., w sobotê. Niestety,
na inauguracjê ligi nie zobaczymy
na swoich boiskach wiêkszoci naszych dru¿yn, gdy¿ wyje¿d¿aj¹ one
do rywali. Tylko ³obezianie bêd¹
mogli w tym dniu obejrzeæ mecz,
gdy¿ wiatowid bêdzie podejmowaæ
w £obzie Iskierkê ze mierdnicy.
Sarmata Dobra wyje¿d¿a na
mecz z D¹brovi¹ Stara D¹browa,
Radovia Radowo Ma³e jedzie do
Dziwnowa sprawdziæ umiejêtnoci
beniaminka Jantara Dziwnów,
Sparta Wêgorzyno trafi³a na znajomego rywala Wichra, z którym
zmierzy siê w Brojcach, za Mewa
Resko pojedzie do Szczecina na
mecz z Vielgovi¹.
(r)

OKRES PRZYGOTOWAWCZY
LATO SEZON 2007/2008
SARMATA DOBRA

10 lipiec (wtorek)
godz.18.00
11 lipiec (roda)
godz.18.00
12 lipiec (czwartek) godz.18.00
14 lipiec (sobota)
godz.18.00
17.lipiec (wtorek)
godz.18.00
18 lipiec (roda)
godz.18.00
(mecz w Iñsku)
19 lipiec (czwartek) godz.18.00
21 lipiec (sobota)
godz.18.00
24 lipiec (wtorek)
godz.18.00
25 lipiec (roda)
godz.18.00
26 lipiec (czwartek) godz.18.00
28 lipiec (sobota)
godz.18.00
31 lipiec (wtorek)
godz.18.00
01 sierpieñ (roda)
godz.18.00
02 sierpieñ (czwartek) godz.18.00

-

trening
trening
trening
Sarmata Dobra  Piast Chociwel
trening
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra

-

trening
Drawa Drawsko - Sarmata Dobra
Sarmata Dobra  Ina Iñsko
trening
trening
Sarmata Dobra  Ina Iñsko
trening
trening
trening

Telefony kontaktowe
TRENER
Tomasz Surma
PREZES
Antonii Kontowicz
SEKRETARZ
Damian Padziñski

604244418
600660790
663409366

Informacje z klubu Sparta
(WÊGORZYNO) Jak poinformowa³ prezes Sparty Marcin Szostakiewicz, na ostatnim posiedzeniu Zarz¹du
LKS Sparta, Zarz¹d postanowi³ przed³u¿yæ wspó³pracê z trenerem Ryszardem
Jamro¿ym. Zapad³a równie¿ decyzja o

przed³u¿eniu wspó³pracy z Biurem
Ochrony Osób i Mienia FORT, zabezpieczaj¹c¹ mecze w minionej rundzie
wiosennej. Nie do koñca wyjaniona
zosta³a kwestia ewentualnych transferów na nadchodz¹cy sezon.
(r)
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Sarmata Oldboye

Dobry start
beniaminka

(DOBRA) W sierpniu 2006 r. dru¿yna Sarmata Oldboys przyst¹pi³a do
rozgrywek o mistrzostwo II Ligi Oldbojów naszego województwa. I mimo, i¿
na starcie rozgrywek niektórzy z kibiców przepowiadali rych³y rozpad dru¿yny, to swoj¹ postaw¹ Sarmata Oldboys udowodni³, ¿e nawet w ich wieku
oprócz czynnika sportowego, gra w pi³kê no¿n¹ mo¿e byæ przyjemnoci¹ i lekiem na stresy codziennego ¿ycia.
Sarmata Oldboys mimo, i¿ by³ beniaminkiem rozgrywek, zajmuj¹c 4
miejsce wród 12 uczestnicz¹cych w
rozgrywkach dru¿yn, osi¹gn¹³ znaczny
sukces sportowy. Autorami tego sukcesu w minionym sezonie byli: A. Mioduszewski, J. Plewiñski, W. Michalski, P.
Ga³ka, A. Jaromin, M. Pucz, T. Kontowicz, Z. Szkup, K. Zapa³owski, J. Kamiñski, Z. Górski, J. Jaszczuk, K. Kamiñski, K. Sosnowski, Z. Awgul, D.
Cielica, M. Podbieg³o, J. Górski, K. Sasin, Z. Kwiatkowski i J. Borek.
Andrzej Mioduszewski rozegra³ w
dru¿ynie wszystkie 22 mecze, a Tadeusz
Kontowicz 20. Najwiêcej bramek dla

dru¿yny zdobyli: Jerzy Plewiñski - 15,
Andrzej Mioduszewski - 12 i Józef
Kamiñski - 7.
Zawodnicy pragn¹ podziêkowaæ
Osobom i Instytucjom, którzy znacz¹co
przyczynili siê prawid³owego funkcjonowania naszej dru¿yny a szczególnie:
Masarni Krzemienna M. Kowalczyka,
Urzêdowi Miejskiemu w Dobrej, Firmie Samba p. Kontowicz, Piotrowi
Ga³ce, M-G LKS Sarmata.
Koñcowa tabela (pkt., bramki)
1. Drink Team Szczecin 51 71 : 42
2. Konsorcjum Bia³ogard 51 73 : 37
3. Rega-Merida Trzebiatów 48 46 : 25
4. Sarmata Dobra
40 68 : 38
5. Olimp Z³ocieniec
37 61 : 43
6. Stra¿ak Manowo
37 76 : 70
7. Mewa Resko
30 42 : 39
8. Ikar Krosino
26 51 : 49
9. SCAL/KPPD Wierzchowo 22 40 : 79
10. Czarni Czarne
21 38 : 55
11. Wybrze¿e Rewal
20 42 : 57
12. Drawa Drawsko Pom. 1 21 : 105

estan

I Rzut Pucharu Polski 2007/2008

Puchar Polski ruszy pod koniec sierpnia
(REGION) Wydzia³ Gier Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
poinformowa³ o dokonaniu losowania par I rzutu Pucharu Polski na szczeblu
województwa zachodniopomorskiego region szczeciñski. Mecze te zostan¹
rozegrane 22.08.2007 roku (roda) o godzinie 17:30. Kluby wymienione na
pierwszym miejscu s¹ gospodarzami spotkañ. I rzut PP  szczebel wojewódzki.
Orze³ £o¿nica (A 1) - Sarmata Dobra (O 1)
Sowianka Sowno (A 1) - Mewa Resko (O 1)
Zorza II Dobrzany (B 1) - Radovia Radowo Ma³e (O 1)  boisko: Szadzko
Ba³tyk Gostyñ (A 1) - Sparta Wêgorzyno (O 1)
Pomorzanin Przybiernów (A 1) - wiatowid £obez (O 1)
W rozgrywkach PP szczebla wojewódzkiego w meczach mo¿na dokonaæ 4 zmian. (r)

Damian Padziñski odebra³
nagrodê redakcji
Damian Padziñski z Sarmaty Dobra odebra³ nagrodê naszej redakcji dla
króla strzelców powiatu ³obeskiego za strzelenie w minionym sezonie 18
bramek w klasie okrêgowej - weekendowy pobyt w hotelu w Miêdzyzdrojach.
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Kolejny £abu jubileuszowy
Dostêpne ju¿ jest jubileuszowe wydanie Prowincjonalnego
Okazjonalnika
Literackiego
£abu, tym razem sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w
£obzie. Wydanie urodzinowe zawiera w sobie skondensowan¹ informacjê na temat dziejów
£obza, zarówno tych najdalszych
w czasie, jak i bli¿szych wspó³czesnoci. To specjalne wydanie okaza³o siê elementarzem wiedzy,
któr¹ powinien posiadaæ ka¿dy
mieszkaniec powiatu.
W najnowszym wydaniu £abuzia zdecydowanie dominuje Kalendarium ziemi i powiatu ³obeskiego Jest to efekt d³ugiej i ¿mudnej
pracy Zbigniewa Harbuza, który
to dzieje powiatu zebra³ z ksi¹g archiwalnych. Spyta mo¿e kto, dlaczego kalendarium, wszak to nic
innego jak daty i krótkie do nich
opisy. Jak¿e jednak inaczej mo¿na
by³o w krótkiej, b¹d co b¹d formie, przedstawiæ ponad tysi¹cletni
okres dziejów tej ziemi? Na ksi¹¿kê
historyczn¹ zapewne przyjdzie jeszcze czas, byæ mo¿e autorami bêd¹
ludzie zwi¹zani z £abuziem, byæ
mo¿e wie¿a krew do³¹czy do tak
wiat³ej idei... Jakkolwiek siê nie stanie, kalendarium jest solidn¹ baz¹,
kamiennym fundamentem, na którym w tej chwili mo¿na rozpocz¹æ
budowê ciekawej i zró¿nicowanej
historii. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ historia pocz¹tków pañstwa polskiego
ma³o jest znana, ma³o bowiem jest
dokumentów pisanych z tego okresu,
opieraæ siê mo¿na jedynie na nadaniach i wzmiankach dziejopisarzy,
b¹d kupców  historia z okresu redniowiecza tyczy siê Pomorza Zachodniego, z zachowaniem jednak

³¹cznika, którym w owym czasie by³
ród Borków i Wedlów. Dopiero dalsze wydarzenia, pocz¹wszy od XIII
wieku, skupiaj¹ siê cilej wokó³
³obeskiej ziemi. Taki uk³ad pozwala
na szersze spojrzenie na historiê.
Ilu ³obezian wie, ¿e Dobra i
Dargomyl by³y w³asnoci¹ Templariuszy? Albo, ¿e w 1295 roku
przy podziale Pomorza obszary nad
Reg¹ przypad³y wo³ogoskiej linii

wieloletniego kolekcjonowania
wszelkich informacji, to te¿ wynik
póniejszego segregowania i dopasowywania do granic obecnego powiatu ³obeskiego, tak wiêc zamiast
historycznie przynale¿nej gminy
P³oty w kalendarium pojawi³y siê
dzieje gminy Dobra.
W wydaniu specjalnym dzieje
ziemi ³obeskiej przedstawione s¹ do
1945 roku, ale jak zapewnia Lu-

ksi¹¿¹t pomorskich? Linia wo³ogoska ksi¹¿¹t nie raz bêdzie siê przeplataæ z histori¹ Borków, a to za
spraw¹ konfliktów zbrojnych, a to
za spraw¹ przepiêknej Sydonii.
Albo ile razy by³ zdobywany zamek
w Strzmielach i palony? O s³ynnej
napaci Maæka Borko oraz Eckharda Voldego z czterdziestoma przyjació³mi (a¿ chce siê napisaæ z czterdziestoma rozbójnikami) na ksiêcia
geldryjskiego Wilhelma jad¹cego
do Krzy¿aków s³ysza³ zapewne ka¿dy, ale czy wiadomo jak d³ugo pozostawa³ wiêniem Maæka? Na te i na
wiele pytañ Czytelnicy znajd¹ odpowied w kalendarium. Tam te¿
przeczytaæ mo¿na o wietnoci Dobrej, w której to ksi¹¿êta spotkali siê
na zjedzie, i z której to wywodzi³
siê znakomity Jobst I Dewitz.
Tak oto Zbigniew Harbuz, dziêki swej wytrwa³ej pracy przy zbieraniu wycinków prasowych, informacji, zapisków historycznych, dokona³ dzie³a wielkiego. Kalendarium
przecie¿ nie jest jedynie owocem

dwik Cwynar  wydarzenia po
1945 roku zostan¹ jeszcze zaprezentowane na ³amach £abuzia.
Historycznie nastawione wydanie odkrywa przed Czytelnikiem
dzieje powstania powiatu reskiego z
siedzib¹ w £obzie, a tak¿e szczegó³owy opis powstania herbu powiatu
³obeskiego w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Na pytania, dlaczego dopiero w tym okresie rozpoczêto prace nad heraldyk¹ powiatów i
co wspólnego z herbem £obza ma
NSDAP, czytelnicy dowiedz¹ siê z
artyku³u Agnieszki Gut.

WÊDKARZE ZAPRASZAJ¥
Ko³o Wêdkarskie Pstr¹g w £obzie
wspólnie z Ko³em Wêdkarskim £oso
w Resku w nocy z 14 na 15 lipca 2007
r. organizuj¹ zawody gruntowe nocne.
Zawody te odbêd¹ siê na jeziorze Dobrzyca w miejscowoci Stara Dobrzyca.
Zbiórka zawodników o godzinie 17.00
nad jeziorem. Wpisowe od osoby wynosi 25 z³, które nale¿y uiciæ do dnia
11.07.2007 r. u skarbników kó³ w Resku b¹d te¿ w £obzie w siedzibie Ko³a
Pstr¹g na ul. Bema z uwagi na ograniczon¹ iloæ stanowisk (60 stanowisk).
Zawodnicy w zawodach startuj¹ indywidualnie.
Regulamin zawodów:
1. Wêdkowanie odbywa siê z
miejsc wyznaczonych z brzegu jeziora.
2. Zawodnicy u¿ywaj¹ zgodnie z
Regulaminem Amatorskiego Po³owu
Ryb dwie wêdki.

3. W zawodach dopuszczona jest
wy³¹cznie metoda gruntowa (koszyczki zanêtowe).
4. Wêdkowanie rozpoczyna siê od
godziny 19.00, koniec zawodów zostanie ustalony na miejscu.
5. Po³awiane s¹ ryby zgodnie z
RAPR (wymiary, okres ochronny i limit).
Plan zawodów:
Godz. 17.00  zbiórka
Godz. 17.30  losowanie stanowisk
Godz. 19.00 - rozpoczêcie wêdkowania
Godz. 22.00  pierwszy posi³ek
Zakoñczenie zawodów (do ustalenia na miejscu).
Organizatorzy zapewniaj¹ ciep³e
posi³ki, atrakcyjne nagrody (do 6 miejsca), mi³¹ i rodzinna atmosferê. Kontakt
z organizatorami 517 789 830 lub 698
097 886.

Inn¹ kwesti¹ s¹ pradzieje ziemi ³obeskiej. Czy chodz¹c na spacery wzd³u¿ Regi lub £onicy
zdajemy sobie sprawê, i¿ st¹pamy
pradawnymi szlakami? Jeszcze
dzisiaj przy sprzyjaj¹cym losie
podczas spacerów odkryæ mo¿na
artefakty wiadcz¹ce o bytnoci
cz³owieka na tych ziemiach w
m³odszej epoce kamienia, br¹zu
czy czasach kultury ³u¿yckiej.
Ignacy Skrzypek jednak wiedzie
czytelnika poprzez dzieje tych
ziem od pradziejów, ale przedstawia historie znalezisk, które
przedwojenni mieszkañcy ziemi
³obeskiej zaczêli znosiæ do ówczesnego nauczyciela, inspektora
szkolnego Alfreda Rowe. Co sta³o siê ze zbiorami regionalnego
muzeum, oficjalnie otwartego w
1931 roku, mieszcz¹cego w sobie
nie tylko znaleziska prehistoryczne, ale i przedmioty sakralne i
wieckie typu: krucyfiksy, wieczniki, mapy, wagi wyjania autor na
kartach £abuzia.
Jako ¿e wydanie specjalne sponsorowane jest przez Starostwo Powiatowe w £obzie, to w³anie m.in.
w siedzibie powiatu dostêpny jest
Okazjonalnik, natomiast mieszkañcy centrum i miasta bli¿ej bêd¹ mieli
do ksiêgarni.
(m)

Wyrok

Sygn. akt II K 408/07 Ds. 789/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu
dnia 25.06.2007 r. sprawy

Mariusza Myd³o

s. Eugeniusza i Stanis³awy z d. Karwas, ur. 11 sierpnia 1972 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 23 czerwca 2007 r. o godzinie 16.45 na drodze
publicznej Be³czna  Poradz kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Mariusza Myd³o uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34
par. 1 i par. 2 i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieci dziewiêæ 20/100)
z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ 20/100) z³otych tytu³em
nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Mariusza Myd³o;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z
dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. tekst: Dz.U. z 1983
r. Nr 49, poz. 223 z pó. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.
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Napromilowani
Okradziony w sklepie
Skasowa³ zderzak

(£OBEZ) 2 lipca o godz. 15:30 w
£obzie na ul. Orzeszkowej nieznany
osoba kieruj¹c samochodem Deawoo
Lanos, wykonuj¹ manewr cofania uderzy³ w zaparkowany za nim samochód
Fiat, nale¿¹cy do Piotra F., powoduj¹c
uszkodzenie przedniego zderzaka w samochodzie Fiat.

(£OBEZ) 5 lipca w godz. 11:10 
11:30 w £obzie w sklepie przy ul. Niepodleg³oci, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
900 z³otych i 65 euro, dzia³aj¹c na szkodê Czes³awa L.

W³amy piwniczne

(£OBEZ) Miêdzy 1 a 2 lipca w
£obzie, na ul. Okopowej, nieznany
sprawca pos³uguj¹c siê nieustalonym
narzêdziem dokona³ w³amania do samochodu VW Golf, a nastêpnie skrad³
radioodtwarzacz samochodowy SONY,
wartoci 400 z³.

(RADOWO MA£E) Miêdzy 4 a 6
lipca w Radowie Ma³ym nieznany
sprawca po uprzednim przeciêciu skobla z k³ódk¹ zabezpieczaj¹cego drzwi
piwnicy, dokona³ w³amania i skrad³
rower górski wartoci 1000 z³, dzia³aj¹c na szkodê Jadwigi M. W tym samym
miejscu i czasie nieustalony sprawca
dzia³aj¹c w ten sam sposób, dokona³
w³amania do piwnicy Krystyny W.,
sk¹d skrad³ dwa chodniki dywanowe
wartoci 100 z³.

Oszust na Allegro

Okrad³ Telekomunikacjê

W³am po radio

(WÊGORZYNO) 10 czerwca o
godz. 16:00 w Wêgorzynie, przy ul.
Grunwaldzkiej, nieletni Arkadiusz S.
na aukcji internetowej na stronie Allegro zakupi³ za sumê 210 z³ telefon komórkowy Motorolla L6 od Jakuba . z
Wroc³awia. Pomimo wp³aty pieniêdzy
na podane konto do dnia dzisiejszego
nie otrzyma³ telefonu.

Zwin¹³ ko³paki

(RESKO) 2 lipca w Resku przy ul.
D¹browszczaków, z zaparkowanego
pojazdu Audi 80 nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y czterech ko³paków samochodowych. Straty w kwocie 400 z³
poniós³ Wies³aw K.

Ukrad³ pi³ê i spawarkê

(RESKO) 1 lipca w Resku na ul.
Kociuszki nieznany sprawca po wy³amaniu skobla nieustalonym narzêdziem dosta³ siê do pomieszczenia
gospodarczego a nastêpnie zabra³ w
Husqwarna 357XP oraz migomat
spawalniczy. Straty w kwocie 1500 z³
poniós³ Zbigniew K.

S³ynne skrzy¿owanie

(£OBEZ) 4 lipca oko³o godz.
12:40 w £obzie na skrzy¿owaniu ulic
Niepodleg³oci - Segala Kamil G., kieruj¹c motorowerem TGB, wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu na Józefie
D., kieruj¹cym pojazdem Opel Astra.
Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Wyniós³ 300 z³

(TRZESZCZYNA) Miêdzy 3 a 4
lipca, w jednym z mieszkañ w Trzeszczynie, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 300 z³.

Pobicie

(DOBRA) 4 lipca w Dobrej przy ul.
Rynek Hubert D. popchn¹³ z podwy¿szenia Janusza I. w wyniku pokrzywdzony uderzy³ g³ow¹ o chodnik doznaj¹c wstrz¹su mózgu oraz ogólnych pot³uczeñ.

(SULISZEIWCE) Miêdzy 5 a 6
lipca w rejonie wsi Suliszewice nieznany sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y oko³o 150 m napowietrznej linii telekomunikacyjnej, czym dzia³a³ na
szkodê Telekomunikacja Polska S.A. w
Szczecinie.

M³otkiem w malucha

(WÊGORZYNO) 6 lipca w Wêgorzynie przy ul. Kopernika Andrzej B.
wybi³ m³otkiem szybê w samochodzie
Fiat 126P powoduj¹c straty w kwocie
50 z³.

Spenetrowa³, nic nie zabra³

(£OBEZ) W okresie od 1 do 6 lipca
w £obzie na ul. Szosa widwiñska,
nieznany sprawca usi³owa³ dokonaæ
w³amania do altanki po uprzednim
wypchniêciu skrzyd³a okiennego
wszed³ do wnêtrza, dokona³ penetracji
nie zabieraj¹c ¿adnych przedmiotów.

Zatankowa³

(£OBEZ) Miêdzy 6 a 7 lipca w
£obzie w bazie PUK £obez, nieznany
sprawca po uprzednim przeciêciu kab³¹ka k³ódki zabezpieczaj¹cej zbiornik
paliwa w samochodzie MAN, dokona³
kradzie¿y 126 litrów oleju napêdowego. Straty w kwocie oko³o 472 z³ poniós³ PUK £obez.

Z³odziej altankowy

(£OBEZ) W okresie miêdzy 3, a 6
lipca w £obzie w kompleksie DALNO
III, nieznany sprawca po wy³amaniu
zamka patentowego drzwi altany, dokona³ kradzie¿y narzêdzi w postaci pi³ki
do metalu, klucza francuskiego, siekiery, kuchenki spirytusowej.

Uderzy³ i uciek³

(£OBEZ) 7 lipca w £obzie na
cie¿ce prowadz¹cej do dzia³ek (wjazd
przed poczt¹ z ul. Obr. Stalingradu)
nieustalony kierowca VW Golf II uderzy³ w zaparkowany samochód Ford
Mondeo, nale¿¹cy do Damiana Z. i
odjecha³ z miejsca zdarzenia.

(£OBEZ) 2 lipca o godz. 14:00 w
£obzie na ul. Waryñskiego Andrzej
G., kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzewoci (0,9 promila).
(£OBEZ) 5 lipca o godz. 11:40 w
£obzie na ul. Spokojnej, Adam A.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewym (2,02 promila).
(£OBEZ) 5 lipca oko³o godz.

20:40 w £obzie na ul. Spokojnej Bogdan K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (1,7 promila),
tym samym naruszj¹c zakaz kierowania wszelkimi pojazdami wydany
przez SR w £obzie.
(RESKO) 7 lipca oko³o godz.
15:35 w Resku na ul. Szpitalnej, Andrzej W. kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (oko³o 1,5
promila).

Wyrok
Sygn. akt II K 404/07 Ds. 784/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia
22 czerwca 2007 r. sprawy:

Adama Raniewicza

s. Mariana i Barbary z d. Wysokiñska, ur. 26 wrzenia 1983 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 21 czerwca 2007 r. oko³o godz. 01.50 w Resku
na ul. Szczeciñskiej kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Vectra numer rej. ZLO M524 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Adama Raniewicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu karê
6 (szeciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie jego treci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego rodka karnego zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 czerwca
2006 r.;
V. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Zdzis³awa Mikuckiego
tytu³em wynagrodzenia za obronê z urzêdu oskar¿onego Adama Raniewicza
kwotê 439,20 z³otych (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu
groszy), w tym 79,20 z³otych (siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych dwadziecia
groszy)tytu³em podatku VAT;
VI. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa wydatki zwi¹zane
z postêpowaniem, a zwalnia go od nale¿nej op³aty.

Wyrok
Sygn. akt II K 318/07 Ds. 585/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu
dnia 20 czerwca 2007 r. sprawy:

Macieja Skarbiñskiego

s. Waldemara i Józefy z d. Miszczuk, ur. 03. Maja 1976 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 17.50 w £obzie na ul.
Podgórnej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cej
siê zawartoci¹ 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Macieja Skarbiñskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w
£obzie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech)
lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie jego treci w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w sprawie.
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KRZY¯ÓWKA 28
HUMOR TYGODNIA
Lepper wzywa wró¿kê:
- W nocy ni³y mi siê ziemniaki. Co to znaczy?
- To znaczy, ¿e Pana na jesieñ wykopi¹
albo na wiosnê posadz¹.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego

