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Z DRUGIEJ STRONY

PRL-owski go³¹bek pokoju
i kamieñ z Kobylej G³owy

Prof. Jerzy Przystawa
Komentarz: TVP1 pokaza³a w poniedzia³ek 1 lutego 2010 film dokumentalny pt. „Towarzysz genera³”, autorstwa
Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka.
Film przedstawia drogê ¿yciow¹ Wojciecha Jaruzelskiego. Po filmie odby³a siê
dyskusja prowadzona przez red. Rafa³a
Ziemkiewicza, z udzia³em publicystów
Jacka ¯akowskiego, Wojciecha Mazowieckiego, Piotra Zarêby i £ukasza Warzechy. Jako mój g³os w dyskusji przedstawiam artyku³ napisany 12 paŸdziernika
1994 na proœbê sekretarza redakcji „Gazety Polskiej”. Tekst nie zosta³ dopuszczony do druku.
We wtorek 11 paŸdziernika 1994, ok.
godziny 16.00, w ksiêgarni na Placu Legionów we Wroc³awiu zdarzy³o siê coœ, co
bulwersowa³o opiniê publiczn¹ przez kilka dni. Stanis³aw Helski, 65. letni rencista-rolnik, uderzy³ Wojciecha Jaruzelskiego kamieniem w twarz. Dzia³o siê to,
gdy Gen. Jaruzelski promowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê i rozdawa³ autografy.
Œrodki masowego przekazu donios³y, ¿e
Helski uderzy³ Jaruzelskiego ceg³¹, ale nie
by³a to ¿adna ceg³a, tylko symboliczny
kamieñ z jego pola, który przywióz³ specjalnie, ukryty w „pederastce”. Naturalnie, oficerowie BOR ochraniaj¹cy Genera³a, b³yskawicznie obezw³adnili rencistê,
który nie próbowa³ ani siê broniæ, ani
uciekaæ, obdzielaj¹c go przy okazji kolorowymi wyzwiskami typu „gnoju, œwinio,
bydlaku, zdechniesz na œmietniku” itp.
Poszkodowanego Genera³a bezzw³ocznie odwieziono do szpitala, jak siê
wydaje obra¿enia nie by³y zbyt powa¿ne.
Natychmiast te¿, jak prawdziwy go³¹bek
pokoju i przyk³adny katolik, Genera³
wielkodusznie wybaczy³ ten okropny
czyn swojemu napastnikowi, który „nie
wiedzia³, co czyni”. Napastnik, niestety,
nie wykaza³ podobnie chrzeœcijañskiego
ducha – ani mi³osierdzia, ani skruchy – i
wrêcz oœwiadczy³, ¿e przebaczaæ nie ma
zamiaru. Noc spêdzi³ w areszcie, oczekuje
go proces karny na podstawie art. 156 kk,
zagro¿ony kar¹ od 6 miesiêcy do 5 lat
wiêzienia. Wielkodusznoœæ Genera³a nie
zrobi³a na nim najmniejszego wra¿enia.
Odpowiada³, ¿e w moralnoœci chrzeœcijañskiej (jeœli Genera³ Jaruzelski chce
pozowaæ na chrzeœcijanina) istnieje wymóg zadoœæuczynienia. Gdyby Genera³
zamiast „przebaczania” by³ gotów zadoœæuczyniæ za wyrz¹dzone z³o, wówczas
by³by gotów rozwa¿yæ zmianê swego stanowiska.
Nie ma potrzeby przedstawiaæ ofiary
tego incydentu, Genera³a Jaruzelskiego,
aczkolwiek gdy rozje¿d¿a po Polsce rz¹dow¹ limuzyn¹ pod ochron¹ BOR, zbiera
honoraria za swoje ksi¹¿ki i rozdaje autografy, uœmiechaj¹c siê kordialnie zza
ciemnych okularów do ludzi o krótkiej
pamiêci – warto przypomnieæ, ¿e to ten

sam cz³owiek, który 24 lata wczeœniej
kaza³ strzelaæ do bezbronnych robotników udaj¹cych siê do pracy w Gdañsku, a
11 lat póŸniej wys³a³ czo³gi na ulice przeciwko swojemu narodowi. „S¹ w OjczyŸnie rachunki krzywd”, które w ¿adne sposób nie zosta³y wyrównane. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wielkoduszny Genera³ ju¿
dawno przebaczy³ matkom, których synowie zostali zabici w wyniku jego rozkazów, a tak¿e wybaczy³ Polsce za wiele
cierpieñ, które jej przysporzy³ podczas
swego d³ugiego panowania. Ale Polska?
Czy te¿ ju¿ przebaczy³a? Czy ju¿ zgodzi³a
siê przekazaæ wszystko “historii” lub
puœciæ w niepamiêæ? Gdy wci¹¿ ¿yje jeszcze mnóstwo ludzi, którzy bezpoœrednio
doœwiadczyli „dobrotliwoœci” i mi³osierdzia Genera³a?
Kim jest wroc³awski napastnik i jaki
z³y los, kaza³ mu podnieœæ kamieñ z jego
pola, jechaæ do dalekiego Wroc³awia,
napadaæ na tak ¿yczliwie usposobionego
Genera³a i jeszcze krzyczeæ „nie wybaczam!”?
Stanis³aw Helski, ch³op z ch³opów
Zamojszczyzny, to cz³owiek twardy i
dumny. Bo trzeba byæ twardym i dumnym,
¿eby w wieku 15 lat pójœæ do lasu i do³¹czyæ do partyzantów, trzeba byæ twardym
i dumnym, ¿eby uciec z poci¹gu wioz¹cym
go do Majdanka. Trzeba byæ twardym i
dumnym, ¿eby odkupiæ od PGR ziemiê
nieuprawian¹ przez 15 lat, ze zrujnowanymi zabudowaniami i zamieniæ to
wszystko, w ci¹gu kilku lat w kwitn¹ce
gospodarstwo. Stanis³aw Helski sam jeden
by³ w stanie hodowaæ stado 250 byczków
– ok.60 ton wyœmienitej wo³owiny, wystarczaj¹cej do miesiêcznego pokrycia
kartkowego zapotrzebowania miasta
œredniej wielkoœci! 60 kwintali pszenicy,
jak¹ z jednego hektara zbiera³ Helski to
by³o dwa razy tyle, ile wynosi³a œrednia
krajowa! Helski by³ nie tylko ch³opem
twardym i dumnym, który nie dawa³ ³apówek, ale te¿ nie zgina³ karku przed sekretarzami i naczelnikami. By³ œwietnym gospodarzem i do niego zje¿d¿a³y pielgrzymki rolników z ca³ej Polski, aby zobaczyæ, jak on to robi? Sk¹d czerpa³ si³ê
i upór, ¿eby to wszystko robiæ w panuj¹cej
wówczas atmosferze nieustannych szykan, wygarbowanych na plecach ka¿dego
polskiego ch³opa, w codziennej szarpaninie o sznurek do snopowi¹za³ki, o ka¿dy
kilogram nawozu itd., itp.?
Ale Stanis³aw Helski mia³ doœæ szykan
i handryczenia siê ze skorumpowanymi
urzêdnikami. Gdy stoczniowcy Gdañska
rozpoczêli strajk, „ruszy³ w Polskê” i
zawi¹za³ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Rolników Województwa
Wa³brzyskiego. Razem z takim ch³opami
jak bracia Bartoszcze, Stanis³aw Janisz
utworzy³ organizacjê pod nazw¹ „Solidarnoœæ Ch³opska” i zosta³ cz³onkiem Krajowego Komitetu Koordynacyjnego
Ch³opskich Zwi¹zków Zawodowych. Gdy
Genera³ Jaruzelski odmówi³ zgody na ich
zarejestrowanie zorganizowa³ w lutym
1981 g³odówkê ch³opów w koœciele p.w.
Œwiêtego Jakuba w Œwidnicy. Do momentu
og³oszenia Stanu Wojennego z pasj¹ usi³owa³ zorganizowaæ opór ludowy.
Dzisiaj Genera³ Jaruzelski publicznie

„przebacza”, ale pod os³on¹ Stanu Wojennego inaczej próbowa³ z³amaæ upartego
ch³opa: w maju 1982, gdy Helski przygotowywa³ swoje pola pod uprawê rzepaku,
wys³a³ tam batalion 14 traktorów, pod
os³on¹ milicji, aby przymusowo zasiaæ
tam… jêczmieñ! By³o to w Sudetach,
gdzie wed³ug s³ów pisarza Józefa Kuœmierka, jest wiêcej ziemi le¿¹cej od³ogiem, ni¿
ziemi uprawnej w ca³ej Norwegii! I z tych
tysiêcy hektarów le¿¹cych od³ogiem Genera³ nakazuje przymusowo zagospodarowaæ tych kilkanaœcie hektarów Helskiego! I, naturalnie, na jego koszt, poniewa¿ razem z milicj¹ przyby³ i prokurator, który nakaza³ natychmiast zaj¹æ i
zlicytowaæ sprzêt i maszyny Helskiego, w
tym budz¹cy zawiœæ s¹siadów nowoczesny
traktor. Trzeba by³o zapewniæ, ¿e Helski
ju¿ nie bêdzie mia³ œrodków na prowadzenie swojej destrukcyjnej dzia³alnoœci.
Jak na tê napaœæ zareagowa³ ch³op?
No có¿, wzi¹³ bronê i t¹ bron¹ wybronowa³ dopiero co zasiany jêczmieñ. Jak zareagowa³ Genera³? Starego Helskiego do
wiêzienia, a m³odego do wojska! „¯egnajcie pola i chaty, skazany ch³op poszed³ w
so³daty” – pisze na œcianie swego domu
Robert Helski, a „tajemnicze rêce”, noc¹,
próbuj¹ ten napis zamalowaæ.
W wiêzieniu, Stanis³aw Helski, ciê¿ko
pobity pa³kami przez stra¿ników, traci
zêby i zdrowie. Odwo¿¹ go do wiêziennego
szpitala, tam zamieniaj¹ mu wiêzienie na
internowanie. Toczy siê absurdalny proces karny, w którym sprawa trzykrotnie
trafia na wokandê Sadu Najwy¿szego. S¹d
Najwy¿szy, podobnie jak Genera³ Jaruzelski, „wybacza” niedobremu ch³opu i dwukrotnie zarz¹dza amnestiê! Ta amnestia
jest po to, ¿eby Helski nie móg³ dochodziæ
swoich strat przed s¹dem cywilnym.
Do koñca 1987 roku zawziêty i niewybaczaj¹cy ch³op toczy walkê z s¹dami
Genera³a Jaruzelskiego, domagaj¹c siê
uniewa¿nienia nakazu administracyjnego
obsiania jego pola jako niezgodnego z
prawem. Niestety, jak to sam g³oœno
stwierdza przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym w Warszawie „klucze z
Moskwy jeszcze nie nadesz³y”. Przepracowany batalion sêdziów i prokuratorów
(w sprawie Helskiego wyrokowa³o ok. 40
sêdziów!) zosta³ wpl¹tany w poszukiwanie formu³y prawnej sankcjonuj¹cej
oczywiste bezprawie. Helski apeluje do
Rzecznika Praw Obywatelskich, apeluje
do Sejmu: domaga siê postawienia Genera³a Jaruzelskiego przed Trybuna³em Stanu! A Genera³ wielkodusznie wybacza! On
tylko oczekuje, ¿e Helski z rodzin¹, chodz¹c po pustych polach i zrujnowanym
gospodarstwie uzna w koñcu jego dobroæ
i wielkodusznoœæ!
Dwa lata wczeœniej, w tej samej ksiêgarni, Ch³op i Genera³ stanêli po raz
pierwszy twarz¹ w twarz. Genera³, podobnie jak feralnego wtorku, podpisywa³
ksi¹¿kê i rozdawa³ autografy. Stanis³aw
Helski podszed³ do sto³u. „A gdzie ksi¹¿ka?” – zapyta³ uœmiechniêty Genera³.
“Nie staæ mnie na ksi¹¿ki, od kiedy mnie
pan zrujnowa³” – pad³a ma³o dyplomatyczna odpowiedŸ. Genera³ potraktowa³
j¹ jako ¿art: „Ach, nie szkodzi, oto prezent dla pana” i rêka zamachnê³a siê do
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podpisu. „Pañski podpis nie jest mi dzisiaj
potrzebny. Potrzebowa³em go w 1982
roku. Dzisiaj ja panu przynios³em coœ z
moim podpisem”. I wrêczy³ zdumionemu
Genera³owie petycjê do Sejmu, datowan¹
w 1986 roku, domagaj¹c¹ siê postawienia
Jaruzelskiego przed Trybuna³em Stanu.
Minê³y dwa lata. Genera³ nie znalaz³
czasu, ¿eby odpowiedzieæ na oskar¿enia
ch³opa, którego zrujnowa³ i zniszczy³,
sprowadzaj¹c jego rodzinê do skrajnego
ubóstwa. Có¿ by to by³o, gdyby Jaruzelski
nagle zacz¹³ odpisywaæ tym wszystkim
Polakom, którzy czyni¹ go odpowiedzialnym za ich parszywy los? Czy mia³by
wówczas czas na „wieczory autorskie”,
„promocje” i odgrywanie roli „Europejczyka”? To znacznie ³atwiej i wygodniej
WYBACZYÆ wszystkim, a samemu zaj¹æ
siê fa³szowaniem historii, na której s¹d
mo¿na siê spokojnie oddaæ.
Stanis³aw Helski nie ma zaufania do
werdyktu historii tworzonej przez Genera³a Jaruzelskiego. Tylko wtedy, gdy ju¿
wyczerpa³ WSZELKIE MO¯LIWE
DROGI PRAWNE, postanowi³ w tak dramatyczny sposób zaprotestowaæ przeciwko demonstracji cynizmu i pogardy dla
milionów Polaków, jak¹ okazuje cz³owiek, na którego rêkach jest krew wielu
ludzi oraz ruina i bieda tysiêcy. Kamieñ z
Kobylej G³owy mia³ tylko uzmys³owiæ
Genera³owi, ¿e nie wszyscy Polacy ju¿ o
wszystkim zapomnieli, ¿e jest jeszcze
wiele rzeczy, o których pamiêtaj¹, a o
których Wojciech Jaruzelski dawno zapomnia³ w swoich ksi¹¿kach.
Wroc³aw, 2 lutego 2010
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Starosta da³ g³owê
(WÊGORZYNO). Podczas wêgorzyñskiej sesji radny
Adam Hlib, korzystaj¹c z obecnoœci dyrektora
Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³awa Bernackiego
dopytywa³ siê o plany remontu ul. Runowskiej.
Dyrektor zapewni³, ¿e starosta da³ g³owê, i¿ ta droga
zostanie zrobiona. A to w jakiej czêœci, zale¿y od
urzêdników wojewódzkich i odrobiny szczêœcia.
Przypominamy, ¿e na tê drogê
starostwo powiatowe w £obzie ju¿
raz sk³ada³o wniosek. Zosta³ odrzucony. Starostwo ponownie z³o¿y³o
wniosek i jak na razie przeszed³ on
ocenê formaln¹. Poprzednim razem,
jak t³umaczy³ dyrektor, starostwo
nie mog³o wykazaæ siê natê¿eniem
ruchu na tej ulicy. Ten fakt okreœli³
jako zaniedbanie poprzedników.
Rozstrzygniêcie wniosku mia³o nast¹piæ do koñca roku, potem zosta³o
przesuniête do koñca stycznia,

ostateczny termin ma byæ prawdopodobnie 15 lutego.
- Jako powód przesuniêcia terminów podaj¹ fakt, i¿ nie ma ekspertów,
którzy chcieliby siê podj¹æ oceny
wniosków. Ludzie boj¹ siê tym zajmowaæ, nie chc¹. Dodatkowo nas,
jako teren, który nie jest blisko aglomeracji, po prostu pomija siê w rozdawaniu pieniêdzy.
Jeœli przejdzie wniosek, to bêdzie
robiony ca³y odcinek od skrzy¿owania do przejazdu kolejowego, a do

Melina pod 13
(£OBEZ). Kwestia budynku przy ul. Bema 13 ponownie zosta³a
podjêta podczas sesji. Tym razem ju¿ nikt nie argumentowa³,
by zachowaæ najstarszy budynek w mieœcie. Przewodnicz¹cy
rady Osiedla Z. Szklarski zwróci³ jedynie uwagê, ¿e
opuszczony budynek sta³ siê melin¹ dla ró¿nych osób.
Do budynku ³atwo wejœæ przez wybite okna i otwarte drzwi.
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Sielska - powierzchniowe utrwalenie. Gdyby ten wniosek przeszed³,
dodatkowo dostalibyœmy 300 tys. z³
na most ko³o m³yna. Chcemy tak
wynegocjowaæ, aby powierzchniowe utrwalenie wykonaæ do miejsca,
gdzie koñczy siê zakres prac, który
robiliœmy wczeœniej. Od razu jednak
mówiê, ¿e w tej chwili nie mam na to
pieniêdzy. Je¿eli nie dostaniemy pieniêdzy, to starosta jest zdeterminowany. Da³ g³owê, ¿e weŸmie kredyt i
zrobimy najwiêkszy zakres, jaki nam
siê uda. Z pewnoœci¹ od skrzy¿owania do ulicy Nowy Œwiat, a z dalszym
odcinkiem w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych powiatu. Jeœli bêdzie w stanie finansowaæ wiêcej, to
zrobimy od skrzy¿owania do przejazdu kolejowego. Jeœli nie bêdzie mo¿na, to robimy odwodnienie ul. Runowskiej. To jest czarny scenariusz,
ale te¿ bierzemy go pod uwagê. Powiat taki, jak powiat ³obeski, pomimo
tego, ¿e sk³ada dobre wnioski, nie
zawsze jest brany pod uwagê. Nasz
powiat nie ma przebicia – powiedzia³
dyrektor ZDP W. Bernacki.
MM
– Tam jest gniazdo zbieraj¹cych siê równych elementów niepo¿¹danych z punktu widzenia
spo³ecznego. Mieszkañcy prosz¹
o to, by pan burmistrz spowodowa³ zabezpieczenie otworów
okiennych i drzwiowych, ¿eby
ograniczyæ dostêp, a s³u¿by
mundurowe proszê o czêstsze
wizyty w tym rejonie w godzinach popo³udniowych, a nawet
nocnych – powiedzia³ przewodnicz¹cy rady osiedla podczas styczniowej sesji.
MM

KUPIMY ZBO¯A NIEPE£NOWARTOŒCIOWE

owies, otrêby i inne odpady zbo¿owe
tel. 509 288 407, 509 288 386, 91 3971951

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Resko przejmie Zespó³ Szkó³
(£OBEZ). Reszczanie
chc¹ przej¹æ sprawy
w swoje rêce i
poprowadziæ Zespó³
Szkó³ w swoim mieœcie.
Przez trzy nastêpne lata
starostwo powiatowe w
£obzie ma wspomagaæ
finansowo resk¹
placówkê.
W minion¹ œrodê w starostwie
spotkali siê przedstawiciele gminy
Resko z zarz¹dem powiatu, aby omówiæ przysz³oœæ reskiego liceum. W
spotkaniu nie bra³a udzia³u dyrektor
Zespo³u Szkó³, bo jak stwierdzono,
poruszane kwestie jej nie dotyczy³y.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski ju¿ we wstêpie zaznaczy³, i¿
wiêkszoœæ radnych wyrazi³a chêæ
przejêcia prowadzenia szko³y œredniej. Takie stanowisko zosta³o wypracowane podczas spotkania, jakie
mia³o miejsce kilka dni wczeœniej.
- Samorz¹d reski gotowy jest do
prowadzenia szko³y, ale pod warunkiem, ¿e przez nastêpne trzy lata starostwo bêdzie wspomaga³o Resko
finansowo. My ze swojej strony deklarujemy wszelkie dzia³ania maj¹ce
przynieœæ poprawê - mówi³ burmistrz.
Starosta Antoni Gutkowski zgodzi³ siê na ogólne warunki przedstawione przez burmistrza. Zaznaczy³,
¿e pierwsze spotkanie nie jest miejscem do wypracowywania szczegó³ów przejêcia placówki przez samorz¹d gminny. Tym ma zaj¹æ siê specjalnie w tym celu powo³ana komisja,
któr¹ ze strony starostwa bêd¹ reprezentowaæ: radny Ryszard Sarna
(przewodnicz¹cy), wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu Ryszard Sola
oraz dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i
Promocji Teresa £añ, a stronê resk¹:
burmistrz Arkadiusz Czerwiñski,
przewodnicz¹ca rady Barbara Bassowska i radny Jan Czaban.
Radny Zdzis³aw Trojga wyrazi³
obawê, aby nie dosz³o do takiej sytuacji, ¿e po trzech latach Resko „odrzuci zgni³e jajko”. Stanowczo temu
zaprzeczy³ burmistrz Reska, deklaruj¹c, ¿e po trzech latach gmina w pe³ni
weŸmie na siebie odpowiedzialnoœæ
za placówkê oœwiatow¹, bowiem
wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ nie tylko
do uratowania placówki, ale i jej rozwoju. Przedstawiciele rady miejskiej
w Resku oraz burmistrz deklarowali,
¿e chc¹ doprowadziæ do takiej sytuacji, aby po trzech latach szko³a
œrednia nie wymaga³a dop³at ze strony bud¿etu gminy. Jak wyjaœnili, trzy
lata to pe³ny cykl nauki jednego
naboru i st¹d taki okres.

O woli utrzymania placówki zapewni³ równie¿ wicestarosta Ryszard Brodziñski. Doda³, ¿e przez
kolejne trzy lata bêdzie to wspólna
inicjatywa. Na pytanie radnego Seredyñskiego - co zosta³o uczynione,
aby ratowaæ placówkê, starosta odpar³, ¿e zosta³a zwiêkszona iloœæ
godzin pozalekcyjnych o 80 proc.,
utworzono po dwa profile w jednej
klasie, czego nie zrobiono w £obzie.
Starosta zapewni³, ¿e jest to magnes,
który mo¿e przyci¹gn¹æ uczniów.
Przy okazji doda³, ¿e powiat ma zapewnione œrodki na odprawy dla
nauczycieli oraz urlopy.
Do koñca 2010 roku gmina Resko
otrzyma tyle pieniêdzy, ile bêdzie
potrzebowa³a na zamkniêcie roku
bez d³ugów. Negocjacje odnoœnie
wysokoœci dofinansowania maj¹
dotyczyæ lat 2011, 2012 oraz 2013.
Jednak¿e w ka¿dym roku dotacja ma
byæ ni¿sza. Radny Trojga zaznaczy³
jednak, ¿e przekazane bêdzie tylko
prowadzenie szko³y, a nie obiekty.
Porozumie ma zostaæ wypracowane do marca, a prowadzenie szko³y
przez gminê ma rozpocz¹æ siê od
wrzeœnia. Burmistrz Czerwiñski podkreœla³, ¿e tylko szybkoœæ i sprawnoœæ dzia³añ mog¹ przynieœæ sukces.
- Z pewnoœci¹ nie jesteœmy w stanie przej¹æ tego liceum bez dodatkowych zapisów. Dzisiaj szko³a wymaga dop³aty do subwencji okreœlonej
sumy. Wyraziliœmy chêæ, by w przeci¹gu trzech lat, czyli w okresie pe³nego obiegu liceum, starostwo nas
wspomaga³o. W tym czasie wprowadzimy porz¹dek, aby po tym okresie
doprowadziæ do takiej sytuacji, gdy
bêdziemy w stanie sami je prowadziæ, bez potrzeby dop³aty do subwencji. Nie chodzi o to, abyœmy
wystawiali rachunek, bo w jednym
roku wysz³o tak, a w innym inaczej.
Skoro bierzemy na siebie jakieœ zobowi¹zanie, to zobowi¹zujemy siê,
¿e za dan¹ kwotê poradzimy sobie.
Nie chodzi o to, ¿e bêdziemy siedzieæ
i nic nie robiæ, a bêdziemy wystawiaæ
rachunki starostwu, bo nam siê nie
uda³o. Dlatego uwa¿amy, ¿e w pierwszym roku dop³ata ta powinna byæ
wiêksza, bo przecie¿ z dnia na dzieñ
wszystkiego nie zrobimy, w drugim
roku mniejsza, w trzecim jeszcze
mniejsza. Takie za³o¿enie proponowa³em naszym radnym i wiêkszoœæ
radnych takie stanowisko przyjê³a –
mówi³ burmistrz.
Radny miejski Adam Seredyñski
powróci³ do kwestii naboru. Chcia³
wiedzieæ, dlaczego starosta nie zgodzi³ siê na utworzenie klasy zawodowej. Jego zdaniem szko³a na tym straci³a, nie otrzymuj¹c przez kolejne lata
subwencji, a potencjalni uczniowie
szko³y zostali zmuszeni do szukania

innych placówek poza Reskiem.
- Nie ulega dla mnie ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e lepiej by by³o, gdyby
organem prowadz¹cym by³a gmina
Resko. Ca³a sprawa w porozumieniu
bêdzie rozbija³a siê o pieni¹dze. Decyzja, która zosta³a podjêta o
wstrzymaniu naboru, sprawi³a, ¿e
nasze dzieci musia³y szukaæ edukacji poza Reskiem, a nie jest to takie
proste. Nasza gmina jest bardzo rozrzucona i jeœli chodzi o po³¹czenie
Orzeszkowa, Mi³ogoszczy czy Iglic z
P³otami, to nie jest takie proste. Od
kilku lat uczeñ trzeciej klasy mo¿e
mieæ poprawkê. W tym roku oœmioro
uczniów w gimnazjum mia³o poprawki. Mo¿na domniemywaæ, ¿e to potencjalni kandydaci do szko³y
zawodowej. Chodzi o pieni¹dze, bo
tej klasy nie bêdzie przez trzy lata.
Oczekiwa³bym analizy finansowej
takiej decyzji, czy to by³a decyzja
dobra, czy nie. Tu nie ma podzia³u na
grupy, finanse powinny byæ dok³adnie rozliczone, bo jeœli nie ma podzia³u na grupy, to s¹ du¿e oszczêdnoœci, jeœli chodzi o p³ace. Najwiêksz¹
rolê odgrywa tu niestety pani dyrektor szko³y, która powinna o to zabiegaæ, a nie wiem, czy zabiega³a. To bêdzie skutkowaæ na trzy lata. Te¿ jestem wiêc za tym argumentem, aby
przej¹æ szko³ê nie wczeœniej jak za
trzy lata, gdy sprawy finansowe
bêd¹ uregulowane. Nie wyobra¿am
sobie dzisiaj, gdy gmina dok³ada do
szkó³ 1600 tys. z³, a powiat da nam
Zespó³ Szkó³ od wrzeœnia. Chocia¿ z
pe³nym utrzymaniem szko³y, to mo¿emy i od wrzeœnia przej¹æ – mówi³
radny Seredyñski.
Starosta Antoni Gutkowski wyjaœni³, ¿e dyrektor placówki w Resku
przyjecha³a do starostwa u schy³ku
wakacji. Wówczas do klasy zawodowej mia³a kilkunastu chêtnych,
podobnie do liceum.
- Na podstawie obserwacji wielu
lat wiem, ¿e we wrzeœniu nie tylko
uczniowie dochodz¹, ale i w trakcie
nauki spora grupa odchodzi. Co by
siê sta³o, gdybym wyrazi³ zgodê, na
otwarcie klasy z 16 uczniami, nawet
gdyby dosz³o dwóch, trzech, a w

trakcie roku odesz³oby np. do 12
uczniów i by³bym zmuszony podj¹æ
decyzjê o likwidacji? To by³oby gorsze. Subwencja, która trafia na
ucznia ma nie tylko zapewniæ p³ace
nauczycieli, ale oko³o 20 proc. z tej
subwencji musi iœæ na wydatki administracyjne i wydatki rzeczowe. W
tej chwili nie odpowiem panu, czy to
by siê bilansowa³o przy grupie 16osobowej. Pani dyrektor wiedzia³a
ju¿ od zesz³ego roku, ¿e tak musi
robiæ agitacjê, tak musi robiæ nabór,
¿eby by³o minimum, które jest finansuj¹ce. A minimum finansuj¹ce siê,
to jest 26. uczniów. Decyzjê podj¹³em na podstawie naboru, jaki mi
pani dyrektor przedstawi³a i na podstawie obserwacji tego, co siê dzieje
od wielu lat, szczególnie w klasach
zawodowych. Dlatego zaproponowa³em jej, aby spróbowa³a namówiæ
czêœæ uczniów, którzy kandydowali
do zawodówki, aby przeszli do liceum, przynajmniej mo¿na by³o
utworzyæ klasê. Ju¿ nie patrzy³em na
to, by by³o 30 uczniów, ale ponad 20.
- t³umaczy³ starosta Gutkowski.
***
W konsekwencji podczas spotkania wszyscy byli zgodni co do
koniecznoœci ratowania reskiej placówki. Reszczanie nawet nie chc¹
myœleæ, ¿e szko³y tej mia³oby nie
byæ. Uznali wiêc, ¿e lepiej wzi¹æ
sprawy w swoje rêce i wyprowadziæ
szko³ê na prost¹. Na to daj¹ sobie
trzy lata. W tym czasie starostwo
zobowi¹za³o siê dop³acaæ do szko³y
wypracowane przez komisjê kwoty.
Jakie one bêd¹, oka¿e siê zapewne
w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy. Starosta dawa³ do zrozumienia, ¿e bêd¹
one wystarczaj¹ce do tego, aby
reszczanie mogli zrealizowaæ swój
plan. Po trzech latach placówka ma
sama siê finansowaæ. W jaki sposób? Reszczanie na razie milcz¹, ale
widaæ, ¿e maj¹ ju¿ jakieœ pomys³y na
podniesienie atrakcyjnoœci szko³y.
Póki co, rada miejska w Resku dogada³a siê z zarz¹dem powiatu i rozpoczê³a pracê nad przygotowaniem
porozumienia odnoœnie przejêcia
placówki.
MM
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Inwestycje w gminie
Radowo Ma³e

(RESKO) W czwartek, 28 stycznia, w Centrum Kultury w Resku odby³y
siê eliminacje Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Konkurs zgromadzi³ du¿¹ liczbê uczestników i cieszy³ siê sympati¹ wœród dzieci i m³odzie¿y.
Najlepsi recytatorzy wezm¹ udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie Recytatorskim, który odbêdzie siê 23 lutego w domu kultury w £obzie.
Komisja oceniaj¹ca w sk³adzie: Joanna Jakuszyk, Alicja Mielniczek i Barbara
Raniewicz, po wys³uchaniu recytatorów, postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca:
W kategorii klas I – III:
1. Anna Piskorowska
2. Marita Romañczuk
3. Adrianna Szczeœniak
(RADOWO MA£E) Rok 2010
dla mieszkañców gminy Radowo
Ma³e zacz¹³ siê bardzo obiecuj¹co.
Najprawdopodobniej ju¿ jesieni¹
ruszy Gminny Oœrodek Kultury
(GOK), a szko³y, przedszkola i
œwietlica wiejska doczekaj¹ siê termomodernizacji.

W kategorii klas IV - VI
1. Ewa Sobolewska
2. Marta Jarosz
3. Paula Jankowska
W kategorii Gimnazjum
2. Aleksandra Kondrat
3. Patryk Babak (o)

Plany ju¿ s¹, pozyskane fundusze czekaj¹, wykonawcy wybrani.
Zatem czekamy na efekty. W gminie
Radowo Ma³e powstan¹ nowe miejsca pracy, jeœli uruchomiony zostanie Gminny Oœrodek Kultury. Tu na
pewno bêd¹ miejsca pracy dla 2-3
osób. A jakie bêd¹ rozrywki i zajêcia?
O tym zdecyduje kierownictwo
GOK. Oœrodek bêdzie wyposa¿ony
w supernowoczesny sprzêt elektroniczny. Jest scena, wiêc na pewno
bêd¹ dzia³a³y ko³a zainteresowañ.
GOK ma znajdowaæ siê w by³ej ma³ej
sali gimnastycznej. Œrodki na ten cel
s¹, wiêc jeœli realizacja bêdzie prze-

Balkon Janusza
Matulewicza
naj³adniejszy
Rada Osiedla w £obzie rozstrzygnê³a konkurs na naj³adniejsz¹ i
najciekawsz¹ dekoracjê œwi¹teczn¹ balkonu, ogrodu przydomowego oraz witryny placówki handlowej.
Komisja w sk³adzie: Miros³awa
Borowska, Jadwiga Doroszu i Rafa³
¯ukowski, dokona³a oceny dekoracji i przyzna³a I nagrodê panu Janu-

szowi Matulewiczowi za wystrój balkonu. Pozostali uczestnicy konkursu: Karolina Piszcz, Janusz Wo³oszyn, Ryszard Jagie³³o, Marzena
Krê¿el, Lidia i Krzysztof Postlep
otrzymali wyró¿nienia. Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zdzis³aw Szklarski sk³ada uczestnikom gratulacje i
zaprasza do udzia³u w przysz³ych
edycjach konkursu.
(r)

biega³a bez problemów, jest szansa,
¿e oœrodek ruszy ju¿ jesieni¹. Na
pewno bêdzie dzia³aæ kó³ko fotograficzne. Jest to temat na czasie. Wójt
Wypijewski przyzna³, ¿e prowadzi³
kiedyœ takie ko³o. - Wywo³ywaliœmy
zdjêcia technikami, jakie wtedy by³y,
w chemikaliach - wspomina³.
Aktualnym tematem jest równie¿
termomodernizacja. Inwestycja ta
jest roz³o¿ona na dwa lata.
-W pierwszej kolejnoœci zrobimy
szko³ê w Siedlicach. Wymienimy tam
centralne i elewacjê. Potem zabierzemy siê za Gminny Oœrodek Kultury
oraz œwietlicê wiejsk¹. W nastêpnej
kolejnoœci wyremontujemy szko³ê w
Radowie Ma³ym, urz¹d i przedszkola. Umowy mamy ju¿ podpisane na
2,5 mln z³. Czêœæ prac wykonamy
wiosn¹, a czêœæ w przysz³ym rokuobjaœni³ wójt.
Maj¹c na wzglêdzie tegoroczn¹
zimê, takie remonty na pewno przynios¹ po¿¹dany skutek.
GD

Copernicus z wystrza³em
(£OBEZ). 10 lutego
w ramach obchodów Copernicus
2010 odbêd¹ siê
zawody strzeleckie
w SP nr 2.
W zawodach, które rozpoczn¹
siê ju¿ o godz. 10.00 w sali gimnastycznej SP2, bêd¹ uczestniczyæ
reprezentacje SP1, SP2 oraz SP
Be³czna. W ten oto wystrza³owy
sposób zostan¹ rozpoczête obchody Dnia Patrona Copernicus.
Zwyciêzcy otrzymaj¹ puchar dy-

rektora szko³y oraz nagrody ufundowane przez prezesa Ko³a
£owieckiego „Lis” Jaros³awa Œwirskiego.
Kadra z SP 2, która weŸmie udzia³
w zawodach strzeleckich, zosta³a
wy³oniona na zasadzie treningu odbywaj¹cego siê w £DK, podczas
ferii, pod kierunkiem Janusza Zareckiego. Grupê tê J. Zarecki za kilka
miesiêcy bêdzie prowadzi³ ju¿ w gimnazjum.
Kadra A: Pawe³ Molenda, Mi³osz
Rapacz, Paulina Obszyñska.
Kadra B: Adrian Iskra, Maksymilian Dzieniak, £ukasz Zieliñski.
Opiekunem jest Andrzej Jurzysta.
MM
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Laureaci na sesji
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
w tym mieœcie znalaz³ siê czas i
miejsce na z³o¿enie gratulacji zwyciêzcom ogólnopolskiego konkursu Eurozagroda. Beata Sak nie pozosta³a d³u¿na i podzieli³a siê swoimi wiadomoœciami, z których byæ
mo¿e skorzystaj¹ rolnicy.
Pañstwo Andrzej i Beata Sakowie
z BrzeŸniaka zajêli pierwsze miejsca
w pierwszej edycji ogólnopolskiego
konkursu dla rolników i projektantów w konkursie Eurozagroda 2009,
w kategorii budynki mieszkalne.
– Pañstwo Sakowie zdobyli nagrodê w pierwszym konkursie ogólnopolskim na najlepiej zaadoptowany budynek gospodarski na kwaterê agroturystyczn¹. Uzna³am, ¿e
tacy ludzie, jak pañstwo Sak, którzy
przyjechali do gminy Wêgorzyno w
latach 80. i którzy w³asnym pomys³em dokonali adaptacji, potrafili z
piêkna przyrody, która nas otacza,
wydobyæ to, co najlepsze i zaprezentowaæ to w postaci piêknej, urokliwej
kwatery agroturystycznej. Laur
ogólnopolski przynosi zaszczyt za
ich pracê i zaanga¿owanie, ale i równie¿ piêknie promuje gminê Wêgorzyno. W imieniu w³asnym, mieszkañców i rady miejskiej chcia³am podziêkowaæ serdecznie za promocjê
gminy. Wiem, ¿e odbiera³a pani nagrodê osobiœcie wraz z moj¹ zastêpczyni¹ w Warszawie. Dziêkujê za
wybór Wêgorzyna na wasz¹ dzia³alnoœæ na niwie agroturystycznej. W

zwi¹zku z tym, ¿e teraz nie jest pora
na sadzenie krzewów, proszê sobie
wybraæ drzewko w naszej zaprzyjaŸnionej szkó³ce na koszt gminy – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Beata Sak zauwa¿y³a, ze mieszkañcy wsi na wiele rzeczy nie zwracaj¹ uwagi.
– Wiêkszoœæ z nas, przynajmniej
my, nie mamy dostêpu do internetu.
W BrzeŸniaku nie mo¿na nawet uzyskaæ propagacji na komórkê. W
zwi¹zku z powy¿szym od czasu do
czasu cz³owiek zdobywa jakieœ informacje. To jest europejska nagroda, do której nominowane by³y
trzy budynki spoœród zg³oszonych
220, w Zachodniopomorskiem jeden, jeden w Olsztyñskim i jeden w
Ma³opolskim. By³o to dla nas tym
bardziej wielkie wyró¿nienie, ¿e spoœród tylu osób uda³o siê to uzyskaæ
– powiedzia³a B. Sak.
Dla wszystkich zainteresowanych pozostawi³a w urzêdzie katalogi otrzymane od sponsora oraz czasopismo Dom i zagroda, rolniczy
magazyn budowlano-remontowy.
– Tu jest wiele informacji o tym,
jak nale¿y budowaæ np. przydomowe oczyszczalnie œcieków, nowoczesne obory, które otrzyma³y od
ministra nagrody, zagrody bez szamba, to wszystko dotyczy wsi i warunków budowlanych. Rolnik dostaje
gotowy projekt, mo¿e z tego wszystkiego korzystaæ – doda³a mieszkanka BrzeŸniaka.
MM

Inwestycje
przesuniête w czasie
(£OBEZ). W tym roku przedsiêbiorstwo PWiK wykona znacznie mniej zadañ, ni¿ planowa³o
wczeœniej.
13 stycznia do burmistrza £obza
wp³ynê³o pismo prezesa PWiK Sp. z
o.o. w £obzie, w którym wnioskuje o
zmianê obowi¹zuj¹cego w roku taryfowym 2010/2011 zakresu zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiêbiorstwo ze œrodków pozyskanych
w ramach op³at i stawek ujêtych w
taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzenie
œcieków. Zmiana planu sporz¹dzona
zosta³a po analizie kosztów inwestycyjnych, które s¹ do zaakceptowania przez strony, przy zatwierdzaniu
taryf na wodê i œcieki. W konsekwencji z zadañ planowanych na ten
rok zosta³ wycofany odwiert studni
g³êbinowej w Ro¿nowie, w £obzie

Problem doprowadzenia gazu do
Bonina poruszy³ podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie so³tys wsi Waldemar Zakrzewski.
- Wstyd by mi by³o, gdybym,
odpuœci³ sobie tê sprawê, tak jak
widzê, odpuszczaj¹ nasze w³adze.
Chodzi mi o mo¿liwoœæ doprowadzenia gazu do Bonina. Myœlê, ¿e jest to
jedyna okazja, by z tego skorzystaæ
i jedyna mo¿liwoœæ. PóŸniej na pewno bêdzie trudniej i bêd¹ wiêksze
koszty.
Chodzi³y takie plotki, ¿e doprowadzenie gazu do Bonina wi¹¿e siê
z du¿ymi kosztami, bo trzeba stacjê

stawiaæ, jest du¿e ciœnienie, a to jest
nieprawda. By³em na rozmowie w
firmie koszaliñskiej. Oni s¹ bardzo
zainteresowani tym, abyœmy z gazu
korzystali. Sami za³o¿¹ gaz. Przeprowadzi³em rozmowê praktycznie ze
wszystkimi mieszkañcami, prócz
osób zajmuj¹cych mieszkanie Nadleœnictwa, gminy oraz tych, którzy
mieszkaj¹ poza Boninem. Wszyscy,
których pyta³em, s¹ zainteresowani.
Jedni chc¹ ogrzewaæ ca³e mieszkanie, inni chc¹ gaz tylko do kuchenki.
Tylko wi¹¿e siê to z pieniêdzmi. Pod³¹czenie jest w granicach 4 tys. z³. S¹
tacy, którzy maj¹ na to, ale i s¹ tacy,
którzy maj¹ 600 z³ renty i nie wy³o¿¹
takich pieniêdzy. Jeœli gmina pomog³aby nam, aby do skrzynki pod³¹czyæ od g³ównej rury, to jest w granicach 2 tys. z³. Nie tylko moim obowi¹zkiem jest, aby tê sprawê pilotowaæ, ale panów burmistrzów, ¿eby
tym ludziom godnie siê ¿y³o na staroœæ. Oni sami nie dadz¹ rady. Gdyby
mieli tak¹ kasê jak panowie, to byœmy siê w ogóle nie zastanawiali. S¹

zosta³a wykreœlona analiza hydrauliczna sieci, podobnie jak zakup
pomp œciekowych na przepompowni przy ul. H. Sawickiej. Zadania zosta³y przesuniête na przysz³y rok.
Znacznie zosta³y okrojone wydatki
pierwotnie
przeznaczenie
na
oczyszczalniê œcieków w £obzie.
Pocz¹tkowo mia³a to byæ kwota 89
tys. z³, jednak pozostawiono jedynie
11 tys. z³ z przeznaczeniem na zakup
pompy œciekowej, a 78 tys. z³ przesuniêto na rok 2012.
W tym roku po przesuniêciu zadañ w dalsz¹ przysz³oœæ pozosta³y
jedynie do wykonania: zakup agregatu w Worowie oraz zakup pompy
œciekowej na oczyszczalniê œcieków
w £obzie. W sumie ³¹czne nak³ady
inwestycyjne i modernizacyjne na
ten rok wynosz¹ 19 tys. z³.
Uchwa³a zosta³a podjêta jednog³oœnie.
MM

Uczcili pamiêæ
(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji w tym mieœcie minut¹ ciszy uczczono pamiêæ niedawno zmar³ego Zbigniewa Sobczyka,
so³tysa Winnik.
– Na ostatniej sesji 2009 tradycyjnie na sali zajmowa³ miejsce so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk. Dziœ
go zabrak³o wœród nas. Ja osobiœcie
na niwie samorz¹dowej pracowa³em

Mieszkañcy Bonina chc¹ gazu
(BONIN). Gaz w Boninie?Adlaczego nie? Skoro w³aœnie budowany jest gazoci¹g do Wêgorzyna, a
nitka przechodziæ bêdzie przez te
miejscowoœæ. Ludzie s¹ chêtni,
spó³ka gazownicza równie¿. Nie
wiadomo jednak, jak do tego zagadnienia podejdzie samorz¹d gminny,
bo przecie¿ na tê inwestycjê nale¿a³oby wydaæ 50-60 tys. z³.
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ludzie, którzy nie maj¹ pieniêdzy, s¹
tacy, którzy p³ac¹ za to, aby mu œnieg
odœnie¿yæ, a jest i pani, która ma 70
lat i sama sobie odœnie¿a³a i taka jest
rzeczywistoœæ – powiedzia³ so³tys
Zakrzewski.
So³tysa popar³ radny Lech
Urbañski, który powiedzia³, ¿e skoro
rozmawia siê o ochronie œrodowiska, to nale¿y mówiæ przede wszystkim o jej ochronie na wsi.
– Nie ma w naszej gminie takiej
wsi, gdzie jest gazyfikacja. A w Bonina koszt oscylowa³by w granicach
50-60 tys. z³, to nie s¹ du¿e pieni¹dze.
Zróbmy coœ na wsi. Nie mówiê o
oczyszczalniach, o œciekach, ale tu
jest taka okazja. PóŸniej, jak nam
powiedziano, nie bêdzie takiej mo¿liwoœci, bo sieæ idzie przez Przytoñ
do Wêgorzyna – apelowa³ radny.
Czy jednak Bonin bêdzie mia³
gaz, poka¿e najbli¿sza przysz³oœæ,
tym bardziej, ¿e w tym wypadku nie
s¹ konieczne wielkie inwestycje.
Wystarczy jedynie dobra chêæ samorz¹du gminnego.
MM

ze Zbigniewem Sobczykiem od roku
1990. Uwa¿am, ¿e so³tys Z. Sobczyk
zas³u¿y³ na to, abyœmy jego pamiêæ
uczcili dzisiaj minut¹ ciszy – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Szymko.
Ze zdaniem radnego bezdyskusyjnie zgodzili siê wszyscy uczestnicy sesji, oddaj¹c ho³d zmar³emu w
ciszy i skupieniu.
MM

Miodowa przy
Przemys³owej
(£OBEZ). Droga
równoleg³a do ul.
Rolnej, ³¹cz¹ca siê
z Przemys³ow¹,
otrzyma³a nazwê
Miodowa.
Gmina z nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w obrêbie 2 miasta
£obez przy ul. Przemys³owej wydzieli³a 13 dzia³ek z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i 1 dzia³kê drogow¹
(ulicê).
W zwi¹zku z tym ulicy nadano
nazwê Miodowa. Wprawdzie nie
od miodu ani pszczelarzy nazwa
ta pochodzi, a raczej jest to nazwa
¿yczeniowa, by ¿y³o siê tam mi³o
i s³odko.
MM
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Stó³ m¹droœci, czyli szko³a przyjaŸnie
wymagaj¹ca
(RADOWO MA£E) Wiejska
szko³a, a mo¿e wiele. Innowacyjnoœæ to jej drugie imiê. Co jest recept¹ na sukces? Na pewno niewygasaj¹cy zapa³, systematyczna praca, wspólny cel i cierpliwoœæ przy
jego realizacji. Ka¿dy dzieñ to nowe
wyzwania, a bohaterami s¹ nauczyciele i uczniowie.
O realizowanych w Zespole
Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym projektach opowiedzia³a nam
dyrektor placówki Ewa Radanowicz.
- W naszej szkole systemowo,
czyli na co dzieñ, projekty odbywaj¹
siê od paŸdziernika 2008 roku. W
zwi¹zku z pojawieniem siê nowej
podstawy programowej, pojawi³ siê
pomys³ realizowania trudnej edukacji w dzia³aniu, szczególnie tej matematyczno-przyrodniczej. G³ównym
celem i za³o¿eniem projektu jest, aby
dzieci poprzez m. in. dzia³anie, eksperymentowanie, doœwiadczanie i
przeprowadzanie ró¿nego rodzaju
æwiczeñ, nabra³y dystansu, aby nie
baæ siê zdobywaæ nowe umiejêtnoœci, a przy okazji kszta³ciæ umiejêtnoœci kluczowe - mówi dyrektor.
Nauczyciele wspólnie napisali
autorski projekt dla klas I- III. Przez
szeœæ godzin w tygodniu ka¿de
dziecko z tego poziomu nauczania
bierze udzia³ w zajêciach organizowanych w trzech salach tematycznych: teatralnej, podró¿y i kuchennej, gdzie poprzez dzia³anie realizuj¹
podstawê programow¹.
- Patrz¹c na efekty, jakie przynios³y nam zesz³oroczne dzia³ania, zrodzi³ siê pomys³, ¿eby kontynuowaæ
tego rodzaju prace ju¿ w drugim etapie kszta³cenia. Razem z oœmioma
nauczycielami zaczêliœmy pisaæ autorski program dla klas 4-5. Powsta³y dwie nowe pracownie. Tu realizacja edukacji w dzia³aniu odbywa siê
pod ogóln¹ nazw¹ „Stó³ m¹droœci”.
Nauczyciele pracuj¹ w dwóch blokach: humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym.
Ka¿dy
nowy cykl zaczyna siê od warunków
wyjœciowych. S¹ one przygotowywane przez pedagogów i maj¹ na
celu zachêcenie dzieci do nowego
zakresu tematów, które bêd¹ omawiaæ. Obserwujemy, ¿e uczniowie
podejmuj¹ pewne dzia³ania w sposób naturalny. Niekoniecznie rozwi¹zania szukaj¹ w podrêczniku,
wiêc zajêcia nie kojarz¹ im siê z typow¹ szko³¹ i lekcjami. Dlatego w³aœnie, nasza placówka staje siê szko³¹
przyjaŸnie wymagaj¹c¹. - mówi.
Dzia³aniom przyœwieca ten sam
cel, co w m³odszych klasach. Jed-

nak¿e realizacja projektów to nie tylko wykonuj¹cy zadania uczniowie,
ale ogromna praca nauczycieli. Jest to
prze³amanie barier i stereotypów.
Nauczyciele sami musz¹ wewnêtrznie zaakceptowaæ now¹ metodê pracy. To jest trudne. Musz¹ zmieniæ
myœlenie, a do tego bardzo siê mobilizowaæ, pisz¹c autorskie programy i
plany. To wymaga du¿ej pracy, zaanga¿owania i wytrwa³oœci. Na szczêœcie radowscy nauczyciele to maj¹.
Panie w nauczaniu zintegrowanym
przesz³y ju¿ ca³y cykl. Natomiast pedagodzy z klas 4-5 tworz¹ dopiero
ten projekt. Na pewno odczuwaj¹
zmêczenie i maj¹ w¹tpliwoœci. Dyrektor podziwia ich za to, ¿e ca³y czas
realizuj¹ to z zaanga¿owaniem.
Rok szkolny siê skoñczy i co
dalej? Wiemy ju¿, ¿e po jego zakoñczeniu przyjdzie czas na podsumowanie pracy i wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ. Chodzi o to, aby
uczeñ bêd¹c ju¿ w gimnazjum potrafi³ samodzielnie przeprowadziæ pracê badawcz¹.
- W zesz³ym roku przeprowadziliœmy u nas kilka takich pilota¿owych prac. Byliœmy zbudowani,
gdy¿ zosta³y zrobione na miarê prac
licencjackich. Badania dotyczy³y
np. wp³ywu alkoholu na roœliny;
kwasowoœci gleb czy wad postaw
dzieci i wp³ywu zajêæ korekcyjnych
na te postawy. Ostatni temat dotyczy³ uczniów naszej szko³y. W ramach podsumowania zrobiliœmy
Festiwal Nauki i zaprezentowaliœmy
efekty. By³am zdumiona odbiorcami.
Osoby, które zazwyczaj ciê¿ko jest
czymkolwiek zainteresowaæ, siedzia³y z otwartymi ze zdziwienia buziami i wytrzeszczonymi oczami.
Docelowo chcielibyœmy, aby ka¿dy
uczeñ przynajmniej raz w ci¹gu ca³ej

edukacji przeprowadzi³ pracê naukowo-badawcz¹ - koñczy wypowiedŸ dyrektor Radanowicz.
Udajê siê na parter. Korytarze s¹
gêsto ozdobione pracami dzieci.
Œciany b³yszcz¹ wymyœlnymi kartkami œwi¹tecznymi z ¿yczeniami, a z
sufitu zwisaj¹ balonowe imitacje planet ziemskich. Wszystko wskazuje
na aktualnie realizowany dzia³
„Wielki kartograf”. Odwiedzam
jedn¹ z klas. Wita mnie widok poch³oniêtych prac¹ dzieci. Siedz¹ w
kilkuosobowych grupach i konsultuj¹ zawziêcie metody swojej pracy.
Jedn¹ z prowadz¹cych blok humanistyczny nauczycielek jest Magdalena Sakson, polonistka.
- Ogólnie jest 12 dzia³ów do zrealizowania przez ca³y rok szkolny.
Na ka¿dy przypada ró¿na liczba tygodni. Tematy lekcji s¹ tak u³o¿one
ze wszystkich przedmiotów, aby w
trakcie realizacji danego dzia³u podstawy programowe pokrywa³y siê.
Czasami temat sam narzuca, który
przedmiot jest wiod¹cy. W œwiêta
blok humanistyczny móg³ siê wykazaæ. Œpiewaliœmy kolêdy, pisaliœmy
¿yczenia, robiliœmy kartki i ozdoby
choinkowe oraz inscenizacje - opowiada nauczycielka.
Z odwiedzinami trafi³am na temat
„Wspó³czesny konflikt i sposób
jego rozwi¹zania”. Dzieci poznaj¹
ró¿nego rodzaju konflikty i mo¿liwoœci ich rozwi¹zania. Dziœ mia³y za
zadanie napisaæ opowiadanie z dialogiem na temat pokojowego rozwi¹zywania konfliktów.
Kolejn¹ napotkan¹ nauczycielk¹
jest Elwira Stawska, plastyczka.
Oceniaj¹c pocz¹tki realizacji projektu, przyznaje, ¿e by³o strasznie dla
ka¿dej ze stron.

- Zajêcia odbywa³y siê na 7, 8 i 9
godzinie lekcyjnej, kiedy dzieci i
nauczyciele byli ju¿ zmêczeni. W tej
chwili zajêcia s¹ na pierwszych godzinach lekcyjnych. Ponadto plan
jest tak u³o¿ony, aby dzieci nie mia³y
tego dnia ciê¿kich lekcji. My z kolei
nauczyliœmy siê, aby nie narzucaæ
dzieciom zbyt wiele treœci. Lepiej
zrobiæ dobrze jedn¹ rzecz. Wiadomo,
¿e po takich zajêciach czêœæ informacji zapamiêtaj¹, a czêœæ zapomn¹.
Jednak lepiej przyswaja siê wiedzê,
kiedy samemu siê coœ zrobi. Kiedy
rozpoczynaliœmy dzia³ o baœniach, w
ramach warunków wyjœciowych
czyta³am ma³ym s³uchaczom bajki.
Siedzia³am w fotelu przy zapalonej
lampce. Korytarz by³ celowo przyciemniony. Po wstêpie dzieci same
musia³y podaæ wyznaczniki baœni.
Praca nauczyciela polega³a na kierowaniu uczniami i podsuwaniu im
narzêdzi pracy. To jest tak skonstruowane, ¿eby g³ówna pracê wykonali
oni - opowiada pani Elwira.
Zaraz na myœl nasuwa siê kolejna
historia. -Kiedy mówiliœmy o instrukcji, na plastyce dzieci mia³y do wykonania pracê polegaj¹c¹ na pokryciu
bia³ej kartki kolorowymi kredkami,
nastêpnie woskiem oraz tuszem pomieszanym z myd³em. Kiedy prace
wysch³y, przy u¿yciu wyka³aczek nanosi³y elementy legendy, jak¹œ postaæ
lub historiê. Po skoñczeniu czêœci plastycznej, zadaniem by³o samodzielne
napisanie instrukcji wykonania tej
pracy- wspomina nauczycielka.
Nastêpnym w kolejce do realizacji dzia³em jest „Od Dedala i Ikara po
podró¿e w kosmos”. W ramach warunków wyjœciowych zaplanowano
wystêp magika oraz naukowca.
Mo¿emy sobie tylko wyobraziæ, jak
wyj¹tkowe to bêd¹ zajêcia.
GD
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Kto walczy z bezrobociem?
Has³o walki z bezrobociem wpisane jest w ka¿d¹ kampaniê wyborcz¹. Prócz Urzêdu Pracy powo³anego do walki z bezrobociem jest
Powiatowa Rada Zatrudnienia, w
której - o ironio - w powiecie ³obeskim zasiada tylko jeden przedsiêbiorca, maj¹cy pojêcie o prowadzeniu dzia³alnoœci i znaj¹cy realia
rynku. Pozosta³e osoby nie prowadzi³y dzia³alnoœci gospodarczej, a
jednak powo³ane s¹ do naprawy sytuacji na rynku pracy.
Z rynkiem pracy i wysokoœci¹
bezrobocia nierozerwalnie wi¹¿e siê
system kszta³cenia.
Za³o¿enie walki z bezrobociem
polega na tym, ¿e urzêdy pracy badaj¹ rynek pracy i zapotrzebowanie
odpowiednich grup fachowców (a
to zmienia siê z biegiem czasu), natomiast szko³y kszta³c¹ uczniów w kierunkach, w jakich jest zapotrzebowanie. Czy tak jest w rzeczywistoœci?
Badania statystyczne prowadzone przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w £obzie wykazuj¹, ¿e najwiêcej
bezrobotnych zakoñczy³o swoj¹
edukacjê na poziomie szko³y podstawowej, b¹dŸ gimnazjalnej. Niemal
pó³tora tysi¹ca osób poszukuj¹cych pracy posiada wykszta³cenie
zawodowe. I tutaj warto zatrzymaæ
siê na d³u¿ej i przeanalizowaæ, w jakich zawodach na naszym terenie
trudno zdobyæ pracê.
W 2009 roku w powiecie ³obeskim z wykszta³ceniem wy¿szym bez
pracy pozostawa³o 136 osób, z policealnym i œrednim zawodowym - 393,
œrednim ogólnokszta³c¹cym – 424
(ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ bezrobotnych sprzedawców), zasadniczym zawodowym – 874, gimnazjalnym i poni¿ej – 1196. Najwiêcej bezrobotnych z wykszta³ceniem wy¿szym zamieszkiwa³o gminê £obez,
najmniej w gminie Dobra. Równie¿ w
gminie £obez mieszka³o najwiêcej
bezrobotnych z wykszta³ceniem
policealnym i œrednim zawodowym
oraz ogólnym. Wiele trudnoœci mieli
mieszkañcy z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym w gminie
Resko i w gminie £obez.
Najwiêcej problemów ze zdobyciem pracy maj¹ kobiety, które nie
maj¹ zawodu. Spor¹ grup¹ osób
pozostaj¹cych bez pracy s¹ sprzedawcy, mechanicy samochodowi,
najwiêcej mechaników samochodów osobowych oraz operatorów
pojazdów i maszyn rolniczych, piekarze, budowlañcy, najwiêcej murarzy, kucharze, œlusarze, technicy
ekonomiœci i technicy rolnicy.
Najczêœciej pracodawcy poszukuj¹ osób posiadaj¹cych prawo jazdy na samochody ciê¿arowe, bardzo

czêsto poszukuj¹cymi s¹ firmy miêdzynarodowe. Drug¹ grup¹ osób,
na któr¹ czekaj¹ pracodawcy, to
budowlañcy, w trzeciej grupie s¹
sprzedawcy. W okresie letnim szansê na zdobycie pracy maj¹ nauczyciele.
Teoretyczne absurdalne wydaje
siê, ¿e pracodawcy najczêœciej poszukuj¹ budowlañców i kilkudziesiêciu budowlañców nie ma pracy.
Ale czy rzeczywiœcie, ci bezrobotni
nie maj¹ szans zdobycia pracy na
budowach?
A jakie s¹ oferty szkó³? W Zespole Szkó³ w £obzie s¹ klasy wielozawodowe, gdzie w jednym oddziale
ucz¹ siê i kucharze i mechanicy samochodowi – czyli grupa potencjalnych bezrobotnych, albowiem kucharze i mechanicy samochodowi
stanowi¹ jedn¹ z najwiêkszych grup
osób niemog¹cych znaleŸæ pracy w
swoim zawodzie. Prosperuje technikum informatyczne, w przysz³ym
roku szkolnym ma powstaæ kierunek
hotelarsko-agroturystyczny. Kierunek agroturystyczny jest ju¿ w Œwidwinie, £obez zatem stwarza sam
sobie konkurencjê – nie wprowadzaj¹c niczego nowego, a œci¹gaj¹c
pomys³ ju¿ istniej¹cy i to „tu¿ za
miedz¹”. W powiecie ³obeskim jest
zaledwie kilka hoteli, w których, póki
co, nie ma ob³o¿enia, wiêc trudno powiedzieæ, aby by³ to kierunek przysz³oœciowy. Rodzi siê pytanie, dlaczego nie turystyka, jeœli ju¿, skoro
to teren turystyczny?
A mo¿e budowlanka?
Z badañ rynku pracy wynika, ¿e
na terenie powiatu ³obeskiego brakuje budowlañców. Dochodzi wiêc
do takiej sytuacji, ¿e szko³y œrednie
nie kszta³c¹ w tym kierunku, wypuszczaj¹ absolwentów, których z
kolei przejmuje PUP czy CIS i w CISie przechodz¹ szkolenia w zakresie
wstawiania okien, malowania itp. Za
te szkolenia p³acimy z naszych podatków.
– Szko³y budowlanej w okolicy
nie ma i podejrzewam, ¿e nikt nie
spieszy siê z utworzeniem, bo z czym
to siê wi¹¿e? Z warsztatami – a wyposa¿enie, stworzenie warsztatów
od zera, to s¹ ogromne koszty. W
£obzie nie ma warsztatów. Zosta³y
zlikwidowane oko³o 30 lat temu.
Znajdowa³y siê przy starym boisku.
U nas jest taka moda, albo idziemy
ca³kiem na prawo, albo w lewo. Przyszed³ zwrot, gdy ktoœ zadecydowa³,
¿e bêdzie nacisk na licea i zacz¹³
powoli likwidowaæ szko³y zawodowe. Nawet jeœli z wielkim trudem znalaz³yby siê œrodki, systemem gospodarczym czy innym wybudowaæ na
pocz¹tek skromne warsztaty, to

sk¹d wzi¹æ absolwentów gimnazjów, którzy by tu przyszli? Co z tego,
¿e robimy badania, ile przyjdzie do
liceum, ile do zawodówki – robi to
Resko, robi to £obez, a póŸniej cyfry
te maj¹ siê nijak do rzeczywistoœci.
Uczeñ ma mo¿liwoœæ sk³adania podañ w trzech szko³ach i okazuje siê,
we wrzeœniu, ¿e uczeñ jest gdzie indziej. A na podstawie badañ zainwestowaæ w coœ, a póŸniej co? £atwo
powiedzieæ komuœ siedz¹cemu z
boku – otwórzcie technikum takie,
siakie. Po pierwsze, to drogo kosztuje, po drugie – sk¹d nabraæ chêtnych? Dajemy woln¹ rêkê dyrektorkom i od nich zale¿¹ profile, my ze
swojej strony bêdziemy promowaæ–
mówi starosta Antoni Gutkowski.
Pojawia siê zatem pytanie, czy
ogromnym kosztem nie jest ponoszenie przez spo³eczeñstwo kosztów utrzymywania osób, które w
swoim zawodzie nie s¹ w stanie znaleŸæ pracy? To nie tylko PUP, CIS, ale
i OPS – to wszystko finansowane
jest z naszych pieniêdzy. Pytanie, co
jest bardziej kosztowne – wybudowanie warsztatów, zwiêkszenie oferty, czy utrzymywanie z w³asnych
podatków tysiêcy bezrobotnych i
doprowadzanie do dalszego regresu w regionie?
Przyk³adowo w Stargardzie
Szczeciñskim istnieje Zespó³ Szkó³
Budowlano-Technicznych, w którym uczy siê 853 uczniów w 34 oddzia³ach. W sk³ad ZSBT wchodzi a¿
osiem ró¿nych szkó³, w tym miêdzy
innymi szko³y dla doros³ych. Najbardziej obleganymi kierunkami s¹:
technolog robót wykoñczeniowych, sprzedawca, kucharz ma³ej
gastronomii, fryzjer, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych. Z
powiatu ³obeskiego kszta³ci siê tam
23 uczniów.
Wyniki badañ rynku pokazuj¹,
jakich zawodów na rynku brakuje,
nie kszta³c¹c w tym kierunku, produkuje siê bezrobotnych.
Skoro najwiêcej bezrobotnych
jest po liceach, to oczywiste jest, ¿e
m³ody cz³owiek po takiej szkole ma
najmniejsz¹ mo¿liwoœæ zdobycia
pracy. Zapewne sporo osób z premedytacj¹ wybierze techniczny kierunek, po którym ma zawód, b¹dŸ te¿
kierunek, którego nie ma w regionie.
Dlaczego nasi m³odzi ludzie musz¹
kszta³ciæ siê poza powiatem, a ich
rodzice ponosiæ koszty dojazdów
lub internatu? Informatyka, to jest
kierunek, który jest w ka¿dej szkole,
ona sta³a siê ju¿ standardem. Nie jest
wiêc konkurencyjna dla Œwidwina,
czy Drawska.
Kogo zatrudni¹ w regionie
Niedawno pisaliœmy o tym, ¿e
inne miasta powo³uj¹ klasy dzienni-
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karskie, wojskowe, policyjne, powo³uj¹ równie¿ lotnicze itd. Us³ysza³am zarzut, ¿e po pierwsze - to nie profil, a godziny dyrektorskie, a m³odzie¿ nic z tego nie ma. Po drugie - w
£obzie dziennikarstwa otwieraæ ju¿
nie mo¿na, skoro istniej¹ takie klasy
w regionie, a wojskowe te¿ nie, albowiem nie mamy poligonu. Na ten
temat mam odmienne zdanie, ale o
tym wkrótce. Nikt jednak nie ka¿e
powielaæ pomys³ów, tym bardziej
takich, które nie zdadz¹ tu egzaminu.
Wystarczy jednak przyjrzeæ siê badaniom przeprowadzonym przez
GUS, w koñcu jest to czyjaœ praca i
czemuœ ma s³u¿yæ. Wystarczy rozejrzeæ siê na rynku pracy, skoordynowaæ szkolnictwo z kierunkiem rozwoju regionu. Teoretycznie stawia siê
na turystykê, ale nie ma kierunków
kszta³cenia w tej dziedzinie. Jest teren rolniczy, ale szko³a rolnicza jest
po s¹siedzku, wiêc i ta odpada. A co
jest? Wystarczy spojrzeæ do opracowania, które dostêpne jest na stronie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Szczecinie, b¹dŸ te¿ przyjrzeæ siê
wynikom pracy urzêdników z Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie.
Najbardziej poszukiwane zawody w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku to: referendarz
s¹dowy, programiœci, kodowacze,
korektorzy, technicy i œredni personel oraz pracownicy do prac prostych. Bardzo czêsto pracodawcy
poszukiwali telemarketerów, specjalistów do spraw konsultingu, specjalistów do spraw ubezpieczeñ
maj¹tkowych i osobistych, doradców inwestycyjnych, ogrodników
szkó³karzy, operatorów kamery, pracowników kancelaryjnych, opiekunów zwierz¹t domowych, bukieciarzy, ogrodników, florystów, pracowników przy terenach zielonych, blacharzy budowlanych, robotników
szklarniowych.
Zawody w równowadze z kolei
to: projektanci systemów komputerowych, programiœci, technicy informatycy, higieniœci, tartacznicy.
Najwy¿sza liczba bezrobotnych
zarejestrowa³a siê w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, gdzie œrednio dla 327
bezrobotnych by³a jedna oferta,
równie trudno by³o zdobyæ pracê w
zawodzie szkolnym technik ekonomista, gdzie dla 2153 bezrobotnych
czeka³o 9 ofert pracy, czyli by³a jedna oferta pracy dla 239 bezrobotnych, trudno by³o zdobyæ pracê
równie¿ osobom posiadaj¹cym wykszta³cenie w kierunkach: socjolog,
technik mechanizacji rolnictwa, mechanik – operator maszyn rolniczych, asystent ekonomiczny, technik mechanik, technik ¿ywienia i
gospodarstwa domowego.
Wœród kobiet najwiêksz¹ grupê
stanowi³y panie posiadaj¹ce zawód
sprzedawcy (niemal 21 proc. wœród
bezrobotnych kobiet).
MM
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Zima sparali¿owa³a powiat
(POWIAT). Niezwykle obfite
opady œniegu sprawi³y, ¿e czêœæ
miejscowoœci zosta³o odciêtych od
œwiata, a zwyk³e p³ugi nie radzi³y
sobie z odœnie¿aniem. W wielu miejscach konieczny by³ ciê¿ki sprzêt,
czêœæ dróg musia³o byæ odkopywanych. W tej chwili w miastach le¿¹
ha³dy œniegu. Czêœæ z nich zosta³a
wywieziona. Wprawdzie zarz¹dcy
dróg zdaj¹ sobie sprawê, ¿e œniegu
przy ciekach wodnych, szczególnie
tego z sol¹, sk³adowaæ nie wolno, to
i tak ha³dy znajduj¹ siê w ich pobli¿u.
Powód? Œnieg, który zostanie w mieœcie i tak sp³ynie kanalizacj¹ burzow¹ do rzek i cieków wodnych.
PUK w £obzie ma wyznaczone miejsce przez gminê za targowiskiem
miejskim, ZDP – za oczyszczalni¹.
Obie lokalizacje znajduj¹ siê w pobli¿u Regi.
Pierwsze dni po obfitych opadach œniegu drogowcy wspominaj¹
jako koszmar. Zarówno szefowie, jak
i pracownicy, o œnie mogli jedynie
pomarzyæ, a i tak w biurach osób
odpowiedzialnych za drogi telefony
nie przestawa³y dzwoniæ. Ludzie
¿¹dali natychmiastowej interwencji.
Aby w jakikolwiek sposób poradziæ
sobie z niezwykle obfitymi, jak na ten
region, opadami œniegu, szukano
pomocy w firmach i u rolników.
(RESKO) W minion¹ œrodê ha³dy œniegu wywo¿ono do godziny
23.00. W czwartek z centrum miasta
bia³e zatory powoli znika³y. Tutaj ju¿
nikt nie patrzy³, czy chodnik ma odœnie¿aæ osoba prywatna, której posesja przylega do ci¹gu pieszego,
czy do gminy. W odœnie¿anie zostali
w³¹czeni ludzie, którzy mieli obowi¹zek odpracowaæ swoje wyroki s¹dowe.
– Zaczynamy od 4 rano, od centrum i sukcesywnie poszczególne
grupy kieruj¹ siê dalej. Teraz jest
nerwowy czas, bo s¹ ogromne ha³dy
œniegu. W pierwszej kolejnoœci jednak zajêliœmy siê wioskami. Do pomocy zatrudniliœmy rolników, którzy

odœnie¿aj¹ g³ównie tereny wiejskie.
Dzieje siê to na tej zasadzie, ¿e pracownik gminy dzwoni i zleca rolnikowi, a nastêpnie gmina rozlicza siê z
rolnikiem – mówi sekretarz gminy
Danuta Mielcarek.
Do odœnie¿ania przychodzi ten,
kto ma chêæ odpracowaæ. S¹d rozbija karê na miesi¹ce. W jednym mo¿e
odpracowaæ 20-30 godz. Mieszkañcy gminy sami wybieraj¹, w którym
miesi¹cu, jakie prace bêd¹ wykonywaæ. W tej gminie do wiêkszoœci
miejscowoœci prowadz¹ drogi powiatowe, rolnicy odœnie¿aj¹ jedynie
drogi, które do powiatu nie nale¿¹.
Takie dzia³ania praktykowane s¹ ju¿
od wielu lat. Newralgiczne miejsca
pomagali równie¿ odœnie¿aæ pracownicy CIS.
- W tej chwili sytuacja jest ju¿
opanowana. Czasami trzeba uzbroiæ
siê w cierpliwoœæ. Œnieg sk³adujemy
poza miastem, na polach z dala od
rzeki – powiedzia³ Mariusz Miszczyszyn odpowiedzialny za stan dróg w
gminie.
(WÊGORZYNO). W tej chwili
jest przejazd do wszystkich miejscowoœci. Najgorzej mieli mieszkañcy
Podlipiec i Sarnikierza. Tam w miniony czwartek pojecha³ ciê¿ki sprzêt
wypo¿yczony ze ¿wirowni. Ogromne zaspy uniemo¿liwia³y wjazd
mniejszym sprzêtem. W oczyszcza-

niu chodników pomaga³y osoby,
które maj¹ zaleg³oœci w czynszach.
W ten sposób odpracowywali swój
d³ug za lokale. Równoczeœnie zadbano o obiekty z p³askimi dachami.
Niektóre z nich odœnie¿ane by³y ju¿
kilka razy np. na szkole w Wêgorzynie. To zadanie wykonali stra¿acy z
OSP w Wêgorzynie. Ale nie tylko oni
zrzucali œnieg z dachów, bowiem w to
zadanie zostali zaanga¿owani wszyscy ochotnicy z terenu gminy. Dziêki
nim œnieg zosta³ usuniêty np. ze
œwietlicy w Mieszewie, w K¹kolewicach, w Sielsku.
Œnieg wywo¿ony jest na plac
przy ul. 3 Maja. Gdy stopi siê, sp³ynie do kana³u Po³chowskiego.
Wszystkie chodniki w mieœcie
odœnie¿ane s¹ z urzêdu przez miasto,
mimo, i¿ zgodnie z prawem obowi¹zkiem w³aœcicieli posesji jest odœnie¿anie swojej czêœci chodnika (o ile
nie jest on oddzielony pasem zieleni).
Gorzej jest na drogach dojazdowych do wiosek. Najwiêksze problemy s¹ na du¿ych i nieos³oniêtych
powierzchniach, gdzie tworz¹ siê
potê¿ne zaspy. Tak by³o w³aœnie na
drodze do Podlipiec i Sarnikierza.
Równie¿ tu rolnicy odœnie¿aj¹ wioski, tak jest np. w Mieszewie, Sulicach czy Sielsku. Do Sielska dodatkowo pojecha³ ciê¿ki sprzêt, by wykonaæ mijanki.
Drogê do Gardna odœnie¿a³ w³aœciciel zak³adu, w K¹kolewicach
czêœæ drogi równie¿ odœnie¿ona zosta³a prywatnie.
– Musimy udro¿niæ drogi, chocia¿by tak, aby mo¿na by³o dojechaæ
z chlebem i aby karetka mia³a dojazd.
Zaanga¿owany jest zak³ad z Wiewiecka. Zdarzy³a siê sytuacja, gdy
karetka zakopa³a siê. Nie mog³a dojechaæ do Wiewiecka, pomóg³ nam
w³aœciciel zak³adu. Nie byliœmy w
stanie poradziæ sobie sami. Z miasta
ha³dy œniegu s¹ wywo¿one. Dwa dni
pracowa³ sprzêt wypo¿yczony przez
kopalniê. W pi¹tek z kolei ju¿ od pi¹-

tej rano œnieg wywo¿ony by³ dwoma
ci¹gnikami. W Wêgorzynie Zak³ad
Us³ug Komunalnych obs³uguje drogi gminne i powiatowe. Najgorzej
jest na ul. Podgórnej, nale¿¹cej do
dróg wojewódzkich. Odœnie¿aj¹
drogê, nie chc¹ odœnie¿aæ chodników. Tu wspieramy siê pracownikami interwencyjnymi albo musimy liczyæ na to, ¿e mieszkañcy, którzy s¹
w³aœcicielami posesji, sami odœnie¿¹. Z grzecznoœci odœnie¿y pan
Makarski. Gdyby czeka³ a¿ w³aœciciel odœnie¿y chodnik, to w³aœciwie
ca³e miasto by³oby nieodœnie¿one –
mówi inspektor Pawe³ Bot.
(£OBEZ). W tym mieœcie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych
ma podpisan¹ umowê na oczyszczanie dróg miejskich, czêœci powiatowych i drogi wojewódzkie. Równoczeœnie musi wykonywaæ swoj¹
podstawow¹ pracê, zwi¹zan¹ z usuwaniem odpadów komunalnych. W
tym drugim wypadku nie zawsze jest
w stanie tego uczyniæ, albowiem
mieszkañcy odœnie¿aj¹c swoj¹
czêœæ chodnika, b¹dŸ posesji, zasypuj¹c wjazd do zasieków.
Drogi powiatowe i wojewódzkie
sterowane s¹ tzw. rêcznie. Oznacza
to, ¿e na sygna³ z ZDP b¹dŸ z ZDW
samochody PUK-u jad¹ i oczyszczaj¹ trasy. Inaczej rzecz ma siê odnoœnie dróg miejskich i gminnych.
Tutaj PUK sam ma decydowaæ,
gdzie i kiedy ma wyjechaæ. Na koniec
miesi¹ca przedstawia faktury. Przewa¿nie jest tak, ¿e na sygna³ powiatu
samochody PUK odœnie¿aj¹ ju¿
wszystkie drogi w mieœcie.
– Zanim otrzymamy sygna³ z
Drawska, to kierownik z ZDW zd¹¿y
ju¿ objechaæ wszystkie drogi wojewódzkie w powiecie ³obeskim. Gdy
dzwoni przez 4 rano wie ju¿ doskonale, jaka jest sytuacja na ka¿dym odcinku. Dopiero po objeŸdzie zleca
nam wyjazd. Drogi wojewódzkie
odœnie¿amy 6 razy dziennie, natomiast powiatowe i miejskie – dwa
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razy dziennie. Z urzêdu pracy zatrudniony jest jeden pracownik –
mówi prezes PUK Kazimierz Dzie¿ak.
W mieœcie chodniki przy swoich
posesjach odœnie¿ali w³aœciciele.
Niektórzy nadmiar œniegu z chodników przesypywali na swoje posesje.
Starali siê równie¿ utrzymaæ ha³dy
œniegu przy drogach w takim u³o¿eniu, by œnieg nie zsypywa³ siê na
jezdniê. Czêœæ mieszkañców osiedla
H. Sawickiej oraz w Œwiêtoborcu
sk³ada³o siê i p³aci³o prywatnie za
odœnie¿anie ulic. Na przyk³ad na
osiedlu H. Sawickiej sprzêt dojecha³
tylko do jednego bloku i zawróci³.
Ludzie nie mogli przez dwa dni wyjechaæ do pracy. Czêsto mieszkañcy
osiedli wychodzili razem i wspólnie
walczyli z zaspami.
Ha³dy œniegu zostaj¹ sukcesywnie usuwane, w czêœci z centrum
miasta, z ul. Konopnickiej, w nastêpnym etapie ma znikn¹æ œnieg z ul.
S³owackiego. Te dwie ulice s¹ o tyle
niebezpieczne, ¿e przy intensywnym topnieniu œniegu istnieje realne
niebezpieczeñstwo podtopienia domów. Poza tym ulice s¹ w¹skie, tote¿
na ulicy obecnie mo¿e jechaæ tylko
jeden samochód. Przy mijaniu kierowcy korzystaj¹ z odœnie¿onych
wjazdów do prywatnych posesji.
(DOBRA). Na terenie tej gminy
drogi s¹ bia³e. Œnieg ubity jest na
kilka centymetrów. Dwa ma³e samochody maj¹ mo¿liwoœæ miniêcia siê,
jednak by³ problem wówczas, gdy na
drodze pojawi³ siê wiêkszy samochód. Na trasie mo¿na by³o spotkaæ
samochody wbite w ha³dê. Dopiero
w pi¹tek pojawi³a siê koparka, która
przed sam¹ Dobr¹ spycha³a ha³dy
na pola.
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(RADOWO MA£E) W tej chwili
wszystkie drogi s¹ przejezdne, aczkolwiek drogowcy mieli problem z
utrzymaniem drogi Mo³dawin-Wo³kowo-Maliniec. Ta droga zosta³a
odkopana. Tutaj sprzêt odkopywa³
drogê do godziny 19.00, koparka
musia³a zjechaæ, bowiem zaczê³o
brakowaæ paliwa. Nastêpnego dnia
nale¿a³o rozpocz¹æ odkopywanie na
nowo. W nocy zawia³o j¹ ponownie.
(POWIAT). Wszyscy drogowcy podkreœlali, ¿e czêœæ osób prosi³o o pomoc, czêœæ mia³o postawê
roszczeniow¹ i domaga³o siê natychmiastowej interwencji. ZDP ma
328 km dróg, w tym 28 km jest w miastach. Najtrudniejsze w utrzymaniu
przejezdnoœci okaza³y siê odcinki
dróg z Mieszewa do Cieszyna w
gminie Wêgorzyno. Po³o¿enie drogi
jest na tyle niekorzystne, ¿e œnieg z
pól zwiewany by³ bezpoœrednio na
drogê. Droga w dwóch odcinkach
przebiega w g³êbokich wykopach i
owe wykopy zosta³y zasypane. Ta
droga musia³a byæ odkopywana, z
tego wzglêdu dopiero w pi¹tek mo¿na by³o tamtêdy wzglêdnie przejechaæ. Œnieg zasypa³ drogi w niektórych miejscach a¿ do dwóch metrów.
Ciê¿ki sprzêt pracowa³ równie¿ na
drodze z Przytoni do BrzeŸniaka.
Odœnie¿any jest tylko jeden pas ruchu, co oko³o 100 metrów robione s¹
mijanki. Bardzo ciê¿ka sytuacja jest
równie¿ pomiêdzy Kraœnikiem a
drog¹ Resko - Wêgorzyno. Drogowcy nie maj¹ ju¿ gdzie wypychaæ
œniegu i tutaj równie¿ porobione s¹
tylko mijanki.
Zarz¹d Dróg Powiatowych mia³
równie¿ problemy z utrzymaniem
przejezdnoœci drogi do Ro¿nowa w

gminie £obez. Tam œnieg, podczas
pierwszego odœnie¿ania, zosta³
doœæ szeroko rozsuniêty. Przy ponownych opadach œniegu ponownie j¹ zasypa³o. W pi¹tek wyruszy³y
tam równiarki, aby wykonaæ mijanki,
albowiem przejezdnoœæ by³a tylko
na jeden samochód. Podobnie jest
pomiêdzy Byszewem a Grabowem i z
Unimia do Dobieszewa. Problem z
wyjazdem ze swojej miejscowoœci
mieli równie¿ mieszkañcy Tarnowa.
Powa¿ne k³opoty z utrzymaniem
przejezdnoœci drogowcy mieli równie¿ na drodze Resko - Wêgorzyno.
W pi¹tek pracowa³a tam koparka.
Tutaj kierowca, jad¹c w nocy i maj¹c
przed sob¹ równ¹, bia³¹ przestrzeñ
zasypan¹ œniegiem, zjecha³ z pasa
drogi. W dzieñ samochody jad¹ce t¹
tras¹ zbacza³y z drogi i zsuwa³y siê
do rowu. Z tego te¿ powodu w miniony pi¹tek drogowcy przy pomocy
koparki starali siê odœnie¿yæ drogê
we w³aœciwym jej pasie.
Najtrudniejsza do odœnie¿ania
zdaniem drogowców jest gmina
Wêgorzyno. Wynika to z ukszta³towania terenu i po³o¿enia dróg. Jeœli
jest zadrzewienie, droga jest os³oniêta i naturalnie chroniona. A w tej
gminie wiele dróg jest na otwartej
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przestrzeni.
W £obzie ZDP zatrudni³ na prace
interwencyjne kilka osób do odœnie¿ania chodników w okolicy szkó³ i
urzêdów.
Drogowcy podkreœlaj¹ jedno.
Najwiêkszym problem maj¹ z parkingami. Stoj¹ na nich samochody i
ciê¿kim sprzêtem nie da siê wjechaæ.
Niektóre parkingi zlokalizowane s¹ w
s¹siedztwie ulic, tote¿ œnieg zgarniany z ulic nagarniany by³ na parkingi.
ZDP przy odœnie¿aniu i odkopywaniu dróg korzysta³ z pomocy firm,
od których wypo¿ycza³ koparki i
równiarki. W wielu sytuacjach standardowe samochody s³u¿¹ce do
odœnie¿ania nie by³y w stanie poradziæ sobie z zadaniem. Iloœæ œniegu
przewy¿sza³a ich mo¿liwoœci.
Od stycznia ZDP na drogi wyda³
oko³o 300 tys. z³, przy 250 tys. zaplanowanych na tê zimê. A ona - wed³ug
prognoz - jeszcze potrwa. Zapowiadane s¹ kolejne opady œniegu.
Zdaniem wielu mieszkañców
miast, w³adze zbyt d³ugo zwlekaj¹ z
wywo¿eniem œniegu z centrum i
skrzy¿owañ, zapewne licz¹c na odwil¿. Kolejne opady œniegu mog¹
doprowadziæ do parali¿u komunikacyjnego.
MM

Soli brak na drogi
Pojawi³y siê k³opoty z dostawami soli i chlorku wapnia. Kopalnia
soli w K³odawie przys³a³a pismo do
Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie, ¿e nie ma mo¿liwoœci nabycia soli a¿ do odwo³ania. Sól otrzymaj¹ jedynie ci, którzy maj¹ zamówienia d³ugoterminowe. Do nich
ma³e, lokalne firmy i zarz¹dy nie
nale¿¹.
Zarz¹dcy dróg byli przygotowani do standardowej zimy. ZDP zakupi³ w roku ubieg³ym 250 ton soli.
Taka iloœæ w latach ubieg³ych wystarcza³a. Dzisiaj dodatkowe 100
ton soli konieczne jest od zaraz.
Oznacza to, ¿e œrodki, które by³y
przygotowane na akcjê zima, w³aœnie siê skoñczy³y, b¹dŸ s¹ na ukoñczeniu. Na dzisiaj drogowcy z Zarz¹du Dróg Powiatowych maj¹

mieszkankê, która wystarczy na 3-4
wyjazdy. Jeœli do tego czasu nie uda
siê kupiæ soli, a najprawdopodobniej do koñca lutego nie bêdzie takiej mo¿liwoœci, drogowcy bêd¹
wykorzystywaæ mieszkankê tylko
do utrzymania miast: Resko, Wêgorzyno, £obez i Dobra, a odcinki
pozamiejskie bêd¹ sypane tylko
czystym piaskiem. O posypywaniu
szlak¹ drogowcy nie myœl¹, albowiem, jak t³umacz¹, s¹ w niej grube
ziarna, które stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo dla u¿ytkowników dróg.
Z drugiej strony przy du¿ych mrozach piasku nie bêdzie mo¿na u¿yæ,
bo piaskarka bêdzie zamarza³a.
Nale¿y wiêc uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i za kierownic¹ zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ.
MM
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INFORMACJE

Ulica £obeska
Zbigniew Harbuz i Eugeniusz Szymoniak odkryli i objaœnili nam w swoich publikacjach, ¿e £obez uhonorowany
zosta³ w nazwie ulicy £obeskiej
w Warszawie (W³ochy-Okêcie), Poznaniu (£awica) i P³otach. Tak siê z³o¿y³o, ¿e obie
ulice w metropoliach biegn¹ w
dzielnicach przylotniskowych,
a nawet w P³otach z ulicy £obeskiej mo¿na pojechaæ na wojskowe lotnisko w Makowicach
(dziœ zamkniête).
W Warszawie ul. £obeska to w³aœciwie tabliczka na ogrodzeniu z
siatki. Dwudzielne ujœcie tej ulicy w
arteriê Alei Krakowskiej zabudowane zosta³o wielkim centrum ogrodniczym, zwróconym ku Krakowskiej.
Ul. £obesk¹ w P³otach wszyscy
znaj¹, bo to wylotówka w stronê
£obza. Ul. £obeska w Poznaniu – to
nowa zabudowa jednorodzinna – w
jej s¹siedztwie Miros³awiecka, Z³otowska, Dobiegniewska, Perzycka
(w³aœnie tak!), a nawet Malechowska i Moryñska.
Jest tu – w przypadku ul. £obeskiej – te¿ pewna pu³apka ortograficzna; mimo ¿e £obez koñczy siê na
„z”, w przymiotniku „³obeski” nastêpuje historyczne ju¿ uproszczenie
grupy spó³g³oskowej (³obezski) do
formy ³obeski. Proœciej to formu³uje
zasada umowna: przymiotniki maj¹
koñcówkê –ski, -dzki lub –cki oraz

odmieniaj¹ siê przez rodzaje.
Przed wojn¹ by³o wiêcej ulic z
nazw¹ £obza. Wtedy zwa³ siê Labes.
Labeserstrasse w Bia³ogardzie przemianowano po wojnie na ul. Szczeciñsk¹. Za nasz¹ Szosê Œwidwiñsk¹
rewan¿owa³ siê Œwidwin Labeserstrasse (dziœ tak jak w Bia³ogardzie
tak¿e pod nazw¹ ul. Szczeciñskiej).
W stronê £obza prowadzi³y Labeser
Chausse (z francuskiego – szosa) z
Wêgorzyna (dziœ ul. Jagielloñska) i z
Drawska (ul. Gdyñska). Nigdy do
tego siê nie zni¿y³o Resko, ju¿ na
zawsze pogniewane za odebranie mu
rangi sto³ecznej w powiecie Regenwalde (w 1860 r.). Sta³o siê to, gdy
przez £obez wybudowano kolej.
Wœród miast niemieckich tylko w
Berlinie pamiêtano o £obzie. Labeser Weg (Droga £obeska) osta³a siê
tylko w b. Berlinie Zachodnim w
pó³nocnej dzielnicy Heiligensee tu¿
przy autostradzie 111. Obok Drogi
£obeskiej na planie dzielnicy wypatrzeæ mo¿na Polziner Weg (Drogê
Po³czyñsk¹), Altdamer
Weg
(D¹bsk¹-D¹bie), czy skromn¹ Neuwarpen Pfad (Œcie¿kê Nowego
Warpna). Obwodnicê tej dzielnicy
tworzy Regenwalder Weg (Droga
Reska), od nazwy powiatu Kreis
Regenwalde. Resko wydawa³o siê
zapewne berliñczykom miastem
wiêkszym od £obza. (Gdyby kogoœ
dra¿ni³y niemieckie nazwy polskich
miast, niech wspomni nasze ulice.
Nikt nie nazywa ich przecie¿ ul.
Lwiwska, czy ul. Vilniuska).

W K¹kolewicach i Wo³kowie

Skoro mowa o Resku, warto zastanowiæ siê nad krótkotrwa³ym nazwaniem go £awiczk¹. Wszystkie
tropy prowadz¹ do „S³ownika geograficznego Królestwa Polskiego i
innych krajów s³owiañskich”. XVtomowe to dzie³o wydawano w Warszawie w latach 1880-1902. Jasne, ¿e
dla pokrzepienia serc w czasie niewoli. Czytamy tam (tom V, s. 611):
„£awiczka, niem. Lawitzke, LabesSee, jezioro, pow. cz³uchowski (dziœ
szczecinecki), przy mieœcie Bia³oborzu (dziœ Bia³y Bór) i granicy pomorskiej. Na pó³n. le¿y jez. Tesentyno
(dziœ Cieszêcino), na po³udnie Bieliczka (dziœ jez. Bielsko). Po³¹czone
s¹ te jeziora przez strugê Bia³¹, która
przez nie p³ynie”. Autor tego has³a
pamiêta³, ¿e Ziemia Bytowska i Ziemia Lêborska by³y lennami oddanymi we w³adanie ksi¹¿êtom pomorskim, a niezwróconymi Koronie Polskiej po ich wymarciu. Wtedy Brandenburgia wziê³a we w³adanie ca³e
Pomorze Zachodnie i owych lenn ju¿
nie odda³a. Dlatego tam, pod Bia³ym
Borem, widzi granicê pomorsk¹.
Na wspó³czesnym planie miasteczka Bia³y Bór jest jezioro £awiczka jak i (s¹siednie) jezioro £obez. S¹
te¿ te wy¿ej wymienione, wszystkie
po³¹czone strug¹ Bia³¹.
Wœród hase³ owego s³ownika
jest np. Regenwalde, Rega, Piepenhagen (dziœ Przyborze), Piepstock
(obecnie Podlipce), lecz nie ma
£obza, choæ wymieniony jest jako
miasto Labes - ze stacj¹ pocztow¹ przez które przep³ywa Rega.
Z owego pomieszania, gdy tu¿
po wojnie, poszukuj¹c nazwy dla
powiatu Regenwalde ze stolic¹ La-
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bes-£obez, wypatrywano s³owiañskiej nazwy, £awiczka komuœ z decydentów wyda³a siê najlepsza. Po
okresie chaosu nazw stosowna komisja nazewnicza uporz¹dkowa³a te
sferê, choæ k³opoty z odmian¹ £obezu-£obza jeszcze wtedy siê nie
skoñczy³y.
Chyba nikt w £obzie w pierwszym dziesiêcioleciu po wojnie nie
wiedzia³ o istnieniu wsi £obez w
Wielkopolsce, niedaleko Jarocina.
Tam bowiem wszystkie problemy
fleksyjno-onomastyczne zosta³y
dawno rozwi¹zane. Ów £obez le¿y w
wilgotnej dolinie rzeki Obry i wywodzi siê nazewniczo od ³abuzia, ³obza
– tataraku w gwarze wielkopolskiej.
Obok tej wsi dumnej ze œwietlicy
OSP, stacji benzynowej i pobliskiego grodziska le¿y £obzowiec – te¿,
jak widaæ w nazwie, z „e” ruchomym,
znikaj¹cym w przypadkach dzier¿awczych lub wyrazach pokrewnych. Ten¿e £obzowiec ma przystanek kolejowy na linii Jarocin-Gostyñ. Nawiasem mówi¹c, Gostyniem
w³ada³ przed wiekami ród Borków
Gostyñskich.
Ale i pod £obzem, choæ uparcie
mówiono „£obezem”, nikt nie kwestionowa³ £ob¿an, ani nieco odleglejszego przysió³ka £obzów, niedaleko Wiewiecka, gdzie „e” ruchome
zanika. Dziwny ten ³obeski ludek!
Ale wyobraŸmy sobie wa¿nego
decydenta w Drawsku. Rok 1945.
Telefon przy uchu:
- Oni tam w £obezie nazwali ulicê
Drawsk¹. My powinniœmy te¿ nazwaæ £obesk¹. No przez „z”. Co? A
mamy ulicê Gdyñsk¹? Nie? No to ju¿
mamy!
Ludwik Cwynar

Pusty paœnik

Agencja sprzedaje
ziemiê w powiecie
(POWIAT) Agencja
Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w
Szczecinie og³osi³a kilka
przetargów na sprzeda¿
nieruchomoœci w
naszym powiecie.
Niedawno ukaza³y siê dwa og³oszenia ANR w „Rzeczpospolitej” o
sprzeda¿y ziemi wraz z zabudowaniami w miejscowoœciach naszego
powiatu. Najbli¿szy przetarg, wp³acenie wadium wyznaczono na
23.02.2010 r., ma odbyæ siê na ziemiê
w K¹kolewnicach, w gminie Wêgo-

rzyno. Tutaj ANR chce sprzedaæ
52,5 ha ziemi ornej i 5,2 ha lasu.
£¹cznie ponad 57 ha. Cena wywo³awcza – 694,9 tys. z³.
Drugie og³oszenie jest informacj¹ o zamiarze sprzeda¿y nieruchomoœci w Wo³kowie, w gminie
Radowo Ma³e. £¹czna powierzchnia
– trochê ponad 92 ha. W sk³ad tej nieruchomoœci wchodz¹: grunty orne
(77 ha), ³¹ki, pastwiska, lasy, rowy,
nieu¿ytki oraz zabudowania (cielêtniki, magazyny, wiaty, silosy). Cena
nieruchomoœci – 1.758 tys. z³.
Wiêcej informacji, tak¿e o innych
przetargach, mo¿na uzyskaæ w ANR
w Szczecinie: tel. 8144265 lub w JZG
w Nowogardzie: tel. 4326000. (r)

Jednak nie wszyscy myœliwi poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoœci za
dzikie zwierzêta. Pomiêdzy £obzem a
Wysiedlem stoi paœnik, którego od
dawna nikt nie odwiedza³. Do stêch³ego siana nie podchodz¹ sarny ani zaj¹ce. Pokarmu szukaj¹ pod grubymi
zwa³ami œniegu. Wokó³ paœnika jest

pe³no wykopanych do³ów, w których
zwierzêta stara³y siê wyskubaæ trochê
znajduj¹cej siê tam trawy. Dziki bli¿ej
miasta szuka³y po¿ywienia. Odgrzebywa³y œnieg, aby ryæ w zamarzniêtej
ziemi. Na œniegu brakuje odcisków
ludzkich stóp œwiadcz¹cych o tym, ¿e
ktokolwiek tu zagl¹da.
MM
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Dokarmiali zwierzêta
(£OBEZ). Du¿e masy
œniegu, to z jednej
strony frajda dla dzieci,
ale i katastrofa dla
zwierz¹t. Nie maj¹c
po¿ywienia, zwierzêta
gin¹ z g³odu. O to, aby
tak siê nie sta³o, zadbali
szóstoklasiœci z SP2
pod czujnym okiem
doros³ych.
Przed po³udniem na parkingu
przy SP2 szóstoklasiœci: Agata Goryczko, Urszula Masztaler, Pawe³
Molenda oraz Adrian Iskra wraz z nauczycielem w-f Andrzejem Jurzyst¹,
jego ¿on¹ Zofi¹ oraz z cz³onkiem zarz¹du Ko³a £owieckiego „Lis” Zenonem Iskr¹ oczekiwali na przybycie
³owczego z tego¿ ko³a Roberta Maciejewskiego. Myœliwi przygotowali na uczniów SP2 wiele atrakcji. Po
chwili, zapakowani w dwa samochody, wyruszyli w stronê Rynowa.
Na miejscu podjêto próbê kuligu,
ale po chwili zrezygnowano z niej.
Wysoki œnieg sprawi³, ¿e po kilku
minutach jazdy niedoszli uczestnicy
saneczkowych wra¿eñ wyl¹dowali
w bia³ym puchu. Ze œmiechem na
ustach ruszono dalej, ale ju¿ o w³asnych nogach. £owczy zdo³a³ wjechaæ swoim samochodem g³êbiej w
las. Tam zaparkowa³, wyj¹³ rynienkê
oraz karmê dla zwierz¹t. Nim wszystko przygotowa³, dotarli pozostali
uczestnicy. W zwi¹zku z tym, ¿e karma by³a ciê¿ka, obowi¹zywa³a demokracja, co oznacza³o, ¿e ka¿dy musia³
w³o¿yæ odrobinê wysi³ku w dotarciu
do paœnika. Dziewczêta nios³y wiaderko, a mê¿czyŸni, zarówno ci m³odsi, jak i starsi - ci¹gnêli karmê. Na
miejscu ³owczy pokaza³ wszystkim w
jaki sposób rozsypuje siê karmê
wokó³ paœnika. Po chwili ka¿dy z

uczestników poszed³ w jego œlady.
W sumie odwiedzono dwa paœniki.
Nie obesz³o siê bez ma³ych przygód, które jedynie wprawia³y
wszystkich w œmiech i nadawa³y
wyprawie znamion wspania³ej przygody. Pogoda równie¿ okaza³a siê
³askawa, albowiem mroŸne powietrze sprawi³o, ¿e œnieg by³ sypki,
dziêki czemu ubrania by³y suche i
mo¿na by³o harcowaæ po bia³ym
puchu. Równoczeœnie œwieci³o
s³oñce, dodaj¹c uroku ca³ej wyprawie.
Kolejna akcja dokarmiania ju¿ w
najbli¿sz¹ sobotê. Jak poinformowali myœliwi – zwierzêta przy takich
zimach, jakie mia³y miejsce przez
ostatnie lata, musz¹ poradziæ sobie
same. Jednak w przypadku tegorocznych opadów œniegu, niemo¿liwoœci¹ jest, aby mog³y zdobyæ pokarm. Dlatego konieczne jest ich
dokarmianie.
MM

A tak oto sobotni¹ wyprawê zapamiêtali sami uczestnicy.
W sobotnie, mroŸne i s³oneczne

przedpo³udnie jako przedstawiciele
klasy VIa SP nr 2 wraz z naszym wychowawc¹ Andrzejem Juryst¹ udaliœmy siê na zimow¹ wyprawê. Naszy-

mi przewodnikami byli przedstawiciele Ko³a £owieckiego „Lis” p.
³owczy Robert Maciejewski i cz³onek zarz¹du p. Zenon Iskra. Celem
naszej wyprawy by³o dokarmianie
zwierz¹t w okresie zimowym. Na
miejsce dotarliœmy samochodami,
sk¹d drogê do paœników pokonywaliœmy pieszo, brn¹c w g³êbokim œniegu. Jednak takie warunki nie zniechêci³y nas i z pe³nym zaanga¿owaniem uzupe³nialiœmy miejsca dokarmiania zwierz¹t. Odwiedziliœmy dwa
paœniki, wysypuj¹c treœciw¹ karmê
w formie zbo¿a. Od p. ³owczego dowiedzieliœmy siê o innych rodzajach
po¿ywienia. Nie ominê³a nas przygoda. Jeden z samochodów „osiad³”
w zaspie i trzeba by³o trochê namêczyæ siê, aby wyjechaæ na twardy
grunt.
Jednak g³êboki œnieg nie wystraszy³ nas i z ochota bêdziemy uczestniczyæ w kolejnych, podobnych
wyprawach licz¹c na udzia³ naszych
kolegów.
Uczniowie kl. VIa
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

TANIE MEBLE KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych ( IKEA, HOFFNER...). Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do sklepu £obez ul. Bema ( by³y
plac POM. ). tel. 885 310 483
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Meble kuchenne bia³e, sofy w starym style, 2 ³awy, 2 du¿e wygodne
fotele, lampê pokojow¹ stoj¹c¹,
szafkê na buty, kosz wiklinowy du¿y
na bieliznê, tanio sprzedam. Na
¿yczenie przeœlê zdjêcie na maila.
Tel. 501 894 828.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Reklama
Tel./fax

0913973730

Resko, do wynajêcia parter domu
85m2, 4 pokoje, po generalnym
remoncie, 1000z³, 888169572
Wynajmê 3-pokojowe mieszkanie
w centrum £obza, I piêtro. Tel.
601429991.
Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104
Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 68 mkw. w Drawsku Pom.,
c.o. gazowe i eta¿owe, 4 pokoje,
gara¿, piwnica i du¿y ogród. Tel.
501 520 406.

PRACA

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,16 hektara na wsi, 4 km od
£obza. Tel. 91 3954062

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 197 mkw uzbrojon¹, z Ksiêg¹
Wieczyst¹ oraz wydanymi warunkami zabudowy, przy ul. Bocznej w
£obzie ( 100m od Lidla i 500m od
centrum miasta). Przeznaczenie:
funkcja us³ugowo-handlowa z
mieszkaln¹. Tel. 501 894 828
Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.
Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

Powiat drawski

MOTORYZACJA

PPUH. W.G. Fabich w Drawsku
Pom. zatrudni elektryka. Tel. 94 363
45 31

Sprzedam VW GOLF 2 poj. 1,6 benzyna, 1991 rok, 5-cio drzwiowy, szyberdach. Cena 1100 z³. Tel. 667 338
466

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

ROLNICTWO
Sprzedam siano prasowane,
ma³e kostki, 60 ton. Tel. 94
3631258 lub 504362527.
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Z ¯YCIA POWIATU
Kronika Zbigniewa Harbuza

Dobra, dn.18.01.2010r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie miasta
Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- niezabudowana dzia³ka nr 288/2 – po³o¿ona przy ul. Nowogardzkiej,
obrêb miasta Dobra, powiat ³obski, oznaczona ,,RIV - £III”, uzbrojenie w
media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki nieregularny, konfiguracja terenu p³aska
z lekkim spadkiem na u¿ytku £III, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z
us³ugami, nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW21165 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c
do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników,
je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 23.02.2010 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1,
w dniu 26 lutego 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium
nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

Projektant chcia³
wyci¹æ alejê lipow¹
do Kraœnika
(KRAŒNIK). Jak zapewni³ dyrektor ZDP w £obzie Wies³aw Bernacki, na drogê do Kraœnika powiat
ju¿ wywalczy³ pieni¹dze.
– W tej chwili jesteœmy ju¿ na etapie przygotowywania siê do przetargu. To bêdzie robione na sto procent. Tam projektant wytypowa³
drzewa do wycinki. Nie zgodzi³em

Str
Str.. 15

siê na to. Wytniemy tylko te drzewa,
które naprawdê bêd¹ wchodzi³y w
skrajniê. Akurat szkoda mi tej alei. S¹
drzewa, które faktycznie przeszkadzaj¹, ale tam jest ³adna aleja, a do
Kraœnika du¿ego ruchu nie ma, ¿eby
wszystkie drzewa wycinaæ. By³aby
to zbrodnia na przyrodzie – powiedzia³ W. Bernacki.
MM

Minê³o ju¿ 10 lat
Poni¿ej podaje siê wa¿niejsze wydarzenia, które mia³y miejsca lub zwi¹zek z powiatem
³obeskim. G³ównym Ÿród³em wiadomoœci by³a lokalna, nasza ³obeska prasa, Tygodnik
£obeski i Nowy Tygodnik £obeski. Wykaz zawiera fakty za 2000 rok.
08.01. Szczecin - Grupa mieszkañców powiatu ³obeskiego pikietowa³a pod Kas¹ Chorych
11.01. £obez - W Wyborach prezesem klubu sportowego MLKS Œwiatowid zosta³
Jacek £ukaszewicz.
14.01. £obez - W³adze podpisa³y umowê partnersk¹ ze szwedzk¹ gmin¹ Svalov.
ok. 01. £obez - Za³o¿ono ko³o Unii Wolnoœci.
01.02. Resko - G³ówny przystanek autobusów PKS przeniesiono sprzed dworca
kolejowego na ulicê Krótk¹ w centrum miasta.
26.02. £obez - Miasto odwiedzi³ wicepremier i minister pracy Longin Komo³owski.
29.02. Wêgorzyno - po wieloletniej pracy Danuta Grabowska, sekretarz Urzêdu
Miasta i Gminy, odesz³a.
01.03. Wêgorzyno - Zofia Makarec zosta³a sekretarzem Urzêdu Miasta i Gminy.
03.03. Za³o¿ono zwi¹zek Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego.
10.03. Sielsko - Zorganizowano za³o¿ycielskie zebranie Stowarzyszenia Kuropatniczan. Powo³ano dziesiêcioosobow¹ komisjê organizacyjn¹.
22.03. £obez - W Klubie Nauczyciela odby³ siê wieczór autorski Artura Liskowackiego.
15.04. £obez - Uporz¹dkowano park w centrum. Usuniêto stare krzewy i kilka
drzew. Posadzono nowe drzewa i krzewy. Od strony ulicy Segala urz¹dzono plac
zabaw dla dzieci - huœtawki, zje¿d¿alnie i inne.
24.05. £obez - Filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego otrzyma³a ambulans Ford Transit.
12.06. £obez - S¹d Okrêgowy w Szczecinie wpisa³ do rejestru pod numerem 149
ognisko TKKF B³yskawica.
22.06. £obez - Z okazji zjazdu absolwentów zosta³o wydane wydawnictwo „Pamiêtnik ³obeskiego licealisty”.
23-24.06. £obez - Zjazd absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego. By³ to 3 zjazd.
06. K¹kolewice - Zaprzestano nauczania w Szkole Podstawowej.
06. Przyborze - Zbudowano most na Redze.
06. £obez - Wydawnictwo Machowskiego w Bydgoszczy wyda³o plan miasta.
ok. 06. Resko - Ksi¹dz Tadeusz Uszkiewicz namalowa³ dla koœcio³a w Be³cznej 2
obrazy przedstawiaj¹ce aposto³ów œw. Piotra i Paw³a. Obrazy zosta³y poœwiêcone.
01.07. £obez - W S¹dzie utworzono Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.
03.07. £obez - Rozpoczê³o dzia³alnoœæ Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich.
07.07. £obez - Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka, w³aœciciel szaletu przy ul.
Niepodleg³oœci róg Murarskiej, rozwi¹za³a z ZGKiM umowê na dzier¿awê.
07. Wêgorzyno - Rozpoczêto remonty koœcio³a i budowê wie¿y z krzy¿em o
wysokoœci 21,5 m. G³ównym projektantem by³ Maciej P³otkowiak.
25.08. £obez - Do parafii przyby³ nowy proboszcz Stanis³aw Helak.
25.08. Dobra - Do parafii przyby³ nowy proboszcz Marek Prusiewicz.
25.08. £obez - Ksi¹dz proboszcz Wac³aw P³awski odszed³ na emeryturê i wyjecha³
w okolice Pe³czyc.
01.09. Sielsko - Szko³a zosta³a fili¹ Szko³y w Runowie. Posiada klasy 0-3.
01.09. £obez - Œrodowisko Armii Krajowej otrzyma³o i poœwieci³o sztandar.
02.09. £obez - Otwarcie œcie¿ki ekologicznej.
03.09. £obez - Parafia ustali³a odprawianie mszy œwiêtej nastêpuj¹co: – £obez
niedziele 7.00, 9.00, 10.30, 13.30, 18.00; dni powszednie 6.30, 9.00, 18.00;
koœcio³y filialne niedziele: 9.00 Karnice i Karwowo, 10.30 Dalno i Strzmiele, 12.00
Dobieszewo i Grabowo; soboty 18.00 Smorawina.
21.09. £obez - Przy ulicy Bema otwarto sk³adnicê akt - kubatura 4950 m szeœc.,
powierzchnia 1700 mkw.
30.09. Zmieniono numeracje telefoniczn¹. Dotychczas by³ kierunkowy 0-923 i nr
piêciocyfrowy. Teraz dodano 0-91 oraz 39 i nr jest siedmiocyfrowy.
10. £obez - Jan WoŸniak zosta³ prezesem TDP.
10.11. £obez - W Klubie Nauczyciela zorganizowano spotkanie z Kazimierzem
Obuchowskim.
11.11. £obez - Z inicjatywy ksiêdza Jaros³awa Cieplichiewicza powsta³ klub m³odzie¿owy Milenium.
16.11. £obeska delegacja uczestniczy³a w demonstracji w Warszawie, w grupie
spotka³a siê z marsza³kiem Sejmu M. P³a¿yñskim.
ok. 24.11. £obez - w koœciele zamontowano kraty przy drzwiach wejœciowych.
11. £obez - Zorganizowano pierwszy przegl¹d teatralny Œrodowiskowych Domów
Pomocy Spo³ecznej z udzia³em szeœciu zespo³ów z terenu województwa.
11. £obez - Uruchomiono sieæ telefoniczn¹ Idea.
17.12. £obez - Zebranie za³o¿ycielskie ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
Pstr¹g. Jest to drugie ko³o w mieœcie, prezesem zosta³ Andrzej Kozie³.
27.12. Grabowo - Za³o¿ono ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej.
30.12. £obez - Zorganizowano bieg Sylwestrowy.
12. £obez - Za³o¿ono ko³o stowarzyszenia na rzecz osób z upoœledzeniem umys³owym.
2000. £obez - Bank Spó³dzielczy zosta³ w³¹czony do Banku w Goleniowie.
2000. Dobra - Rozpoczêcie budowy hali sportowej.
2000. Dobra - Zorganizowano I Jarmark Doberski.
2000. Wêgorzyno - Zorganizowano po raz pierwszy wyœcig psich zaprzêgów.
2000. Wêgorzyno - Gospodarstwo Rybackie w Iñsku przerwa³o dzier¿awê jeziora
Wêgorzyñskiego.
2000. Wêgorzyno - Urz¹dzono now¹ pla¿ê nad jeziorem.
2000. Wêgorzyno - Bank Spó³dzielczy zosta³ w³¹czony do banku w Goleniowie.
2000. Wêgorzyno - Wybrukowano p³ytami jumbo plac targowy - 787 p³yt.
2000. Che³m - Nad jeziorem zbudowano syberyjsk¹ chatê.
2000. K¹kolewice - Zorganizowano filiê biblioteki.
2000. Mieszewo - Ko³o cmentarza urz¹dzono parking, u³o¿ono 300 szt. p³yt jumbo.
2000. Na 25-lecie parafii Radowo Wielkie wykonano witra¿e dla koœcio³a.
2000. Rogowo - Ko³o plebanii wystawiono jubileuszowy krzy¿.
2000. £obez - Przy orkiestrze zorganizowano grupê mar¿onetek.
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Obóz przygotowawczy Sarmaty w Pobierowie

Historyczny mecz z pierwszoligowcem
Wygrana z Hutnikiem
Drugiego lutego, w trzecim dniu
pobytu na obozie przygotowawczym w Pobierowie, pi³karze Sarmaty rozegrali mecz kontrolny z Hutnikiem Szczecin, równie¿ przebywaj¹cym na obozie. Po wczorajszym remisie 1:1, tym razem Sarmata wyszed³
zwyciêsko z tej potyczki i wygra³ 3:1
(1:0). Bramki dla Sarmaty: £ukasz
Olechnowicz, Damian Padziñski i
zawodnik testowany.

Remis z Gryfem
Mecz z Gryfem odby³ siê 3 lutego.
Tradycyjnie ju¿ w meczu miêdzy tymi
dru¿ynami pad³o du¿o bramek.
Pierwsz¹ uzyskali pi³karze z Kamienia Pom., jednak pi³karzom z Dobrej
uda³o siê wyrównaæ i obj¹æ prowadzenie, ale pierwsza po³owa zakoñczy³a siê wynikiem 2:2. Po przerwie
Sarmata dwukrotnie wychodzi³ na
prowadzenie 3:2 i 4:3, lecz zawodnikom Gryfa udawa³o siê doprowadziæ
do remisu i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:4. Strzelcy Sarmaty: Damian
Padziñski, Wojciech Kliœ, Krzysztof
Szkup i Zdzis³aw Szw¹der.

Sparing z Mew¹ Resko
W kolejnym dniu przeciwni-

kiem Sarmaty by³a Mewa Resko
(Kl. O.) Z powodu trudnych warunków drogowych pi³karze z Reska spóŸnili siê, wiêc skrócono
mecz do 70 minut. Reszczanie zaczêli mocnym akcentem, gdy¿ ju¿
w 3 min. uzyskali prowadzenie,
jednak by³a to ich jedyna zdobycz bramkowa w tym meczu.
PóŸniej inicjatywê przejêli „Sarmaci” i do koñca po³owy strzelili
cztery bramki. W drugiej czêœci
pad³a jedna bramka, strzelona
technicznym
uderzeniem
przez niespe³na 17-letniego Wojciecha GuŸniczaka, co spotka³o
siê z uznaniem kibicuj¹cych pi³karzy Pogoni. Sarmata Dobra –
Mewa Resko 5:1 (4:1). Strzelcy:
Damian Padziñski, £ukasz Olechnowicz, Wojciech GuŸniczak, zawodnik testowany 2.

M³odzie¿ te¿ gra
5 lutego przeciwnikiem Sarmaty by³a Iskra Golczewo, wystêpuj¹ca w klasie A. Sarmata wygra³
3:0 (2:0), a bramki zdobyli: zawodnik testowany, Damian Padziñski
i Zdzis³aw Szw¹der. Ze wzglêdu
na planowany w dniu nastêpnym
bardzo trudny sparring w Ko³o-

Puchar Machoñskiego
dla oldbojów Mewy
(£OBEZ) Turnieju
pi³karski oldbojów
pod nazw¹ IX Memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego okaza³ siê szczêœliwy
dla Mewy Resko,
która w finale karnymi pokona³a Mirstal
Miros³awiec.
Do zmagañ przyst¹pi³o osiem
zespo³ów: dwa zespo³y z £obza oraz
ekipy z Reska, Dobrej, Œwidwina,

Iñska, Wa³cza i Miros³awca. Do pó³fina³ów z eliminacji awansowa³y po
dwie dru¿yny z ka¿dej grupy: z
pierwszej - Ina Iñsko i Mirstal Miros³awiec, z drugiej - Pamet Œwidwin i
Mewa Resko. W pófinale, w meczu
Iny z Mew¹ pad³ bezbramkowy remis, ale w karnych lepsi okazali siê
reszczanie. W drugim pó³finale Mirstal Miros³awiec pokona³ 2:1Pamet
Œwidwin.
W walce o trzecie miejsce w regulaminowym czasie gry Pamet zremisowa³ z In¹ 2:2. W karnych lepszy
okaza³ siê zespó³ z Iñska i wygra³ 3:1.
Fina³owy mecz Mewy z Mirstalem
rozstrzygn¹³ jeden celny strza³ Józefa Andrzejewskiego z Mewy i to ona
wywioz³a puchar z £obza.
(r)

Zarz¹d OSP Wêgorzyno
informuje wszystkich cz³onków OSP w Wêgorzynie, ¿e w dniu
13.02.2010r. o godz. 16.00 w Centrum Kszta³cenia na odlegloœæ, sala przy
Gimnazjum w Wêgorzynie ul. Koœciuszki 29 odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze za rok 2009.

brzegu z Dolcanem Z¹bki (I liga),
w Sarmacie w II po³owie meczu
zagrali juniorzy i m³odzie¿owcy.

Historyczny sparring
Sarmaty
6 lutego, na sztucznym boisku w
Ko³obrzegu, IV ligowy Sarmata Dobra zmierzy³ siê w meczu sparringowym z I ligowym Dolcanem Z¹bki.
Fakt ten zas³uguje na miano historycznego, gdy¿ jeszcze nigdy w
swojej historii istnienia klubu, zespó³ Sarmaty nie zmierzy³ siê z tak
wymagaj¹cym rywalem. I chyba ten
fakt spowodowa³, ¿e pi³karze Sarmaty wyszli na boisko „spiêci”, co
skrzêtnie wykorzysta³ bardziej doœwiadczony rywal i po prostych b³êdach pi³karzy z Dobrej, ju¿ na samym
pocz¹tku meczu, strzeli³ dwie bramki. Przewaga pierwszoligowca trwa³a praktycznie przez ca³¹ I po³owê, co
udokumentowa³ strzelaj¹c bramkê
„do szatni” i ustalaj¹c wynik do przerwy na 3:0. Trudno zgadn¹æ, co w
przerwie trener Tomasz Surma powiedzia³ swoim pi³karzom, faktem
jest, ¿e zespó³ Sarmaty zagra³ II po³owê ca³kowicie odmieniony. Ju¿ w
47 min. Damian Padziñski wygra³
pojedynek biegowy ze stoperem

Dolcana i strzeli³ obok wybiegaj¹cego bramkarza. Druga po³owa mia³a
praktycznie wyrównany przebieg,
choæ okazjê „sam na sam” z bramkarzem mia³ Wojciech GuŸniczak, a
Krzysztof Szkup minimalnie przestrzeli³ z wolnego nad poprzeczk¹.
Dolcan strzeli³ w koñcówce meczu i
wygra³ 4:1.
Dolcan Z¹bki – Sarmata Dobra
4:1 (3:0). Strzelcy dla Dolcana: Micha³ Zapaœnik 2, Andrzej Stretowicz
i zawodnik testowany, dla Sarmaty:
Damian Padziñski 47’.
Sk³ady.
Dolcan Z¹bki: Maciej Humerski,
Marcin Warakomski, Dariusz Dadacz, Marcin Kirsz, Przemys³aw Grajek, Micha³ Zapaœnik, Andrzej Stretowicz, Jaros³aw Sochowski, Sergiusz Wiechowski, Jakub Kabala,
Micha³ Zapaœnik oraz Rafa³ Wiêcek
i Rafa³ Leszczyñski.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski (46’ Sebastian Marciniak), Jakub Durkowski, Jaros³aw Jaszczuk,
Maciej Garliñski, Grzegorz Mêdrek,
Piotr Grochulski (80’ Pawe³ Kaleta),
Krzysztof Szkup, Wojciech GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Damian Padziñski (80’ Patryk Dzierbicki), Emilian Kamiñski (55’ Pawe³ Za³êcki).
estan

Grupa inicjatywna dzia³aczy spo³ecznych
pragnie zachêciæ dzieci i m³odzie¿ ³obeskich szkó³
do uczestnictwa w zajêciach sportowych.

ZAPRASZAMY
rodziców z dzieæmi i m³odzie¿ na spotkanie organizacyjne
Termin: 18 lutego 2010 r. (czwratek), godz. 16.30
Miejsce: Szko³a Podstawowa Nr 1 w £obzie
Cel: propagowanie sportu masowego na terenie miasta £obza.

Kursokonferencja
trenerów ZZPN
Kursokonferencja trenerów
ZZPN odbêdzie siê w dniach 20-21
lutego br. w ZCE przy ul. Ho¿ej 6 w
Szczecinie. Wpisowe za udzia³ - 25
z³ od osoby. W ramach tej kwoty,
ka¿dy z uczestników otrzyma p³ytê CD/DVD z materia³ami szkoleniowymi wszystkich wyk³adowców, gazetkê z dodatkowymi materia³ami, certyfikat uczestnictwa
oraz bon ¿ywnoœciowy na 3 posi³ki podczas trwania 2-dniowej kursokonferencji. Planowany jest

udzia³ ok. 180 trenerów, dzia³aczy
i pasjonatów pi³ki no¿nej. O udziale w kursokonferencji decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ, wype³nion¹
kartê zg³oszenia nale¿y przes³aæ
na
adres
e-mail:
trener@zce.szczecin.pl (zg³oszenia
bêd¹ przyjmowane tylko drog¹
elektroniczn¹). Op³aty za uczestnictwo w kursokonferencji nale¿y
wnosiæ przelewem do 17.02. br.
Wiêcej informacji pod nr tel. 515
068 246 - trener Pawe³ Podgórski. (r)
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Memoria³ im. Jerzego Machoñskiego – Nike Teamsports Cup

Najwiêksze emocje w walce o trzecie
miejsce
(£OBEZ) Drugi dzieñ Memoria³u
im. J. Machoñskiego w ³obeskiej hali
widowiskowo-sportowej, to turniej
Nike Teamsport Cup. W rozgrywkach udzia³ wziê³o siedem dru¿yn.
Niestety, nie przyjechali zapraszani Flota Œwinoujœcie i Piast Chociwel.
Pomimo tego, kibice mogli zobaczyæ
w akcji zawodników Pogoni Szczecin, Pogoni 04 (futsal), Hutnika
Szczecin, B³êkitnych Stargard, Gryfa Kamieñ Pomorski, Sarmatê Dobra
oraz zawodników gospodarzy –
Œwiatowida £obez.
Rozpoczêto o godz. 11.00. Po
rozegraniu kilku meczy, jasnym sta³o
siê, ¿e w grze fina³owej nie pojawi¹
siê szczeciñskie dru¿yny. Pogoñ 04
zdoby³a w turnieju 3 pkt., Pogoñ
Szczecin – 2, Hutnik – 4. W porównaniu z zespo³ami z powiatu ³obeskiego (Sarmata, Œwiatowid), wyniki
te mog³y nie satysfakcjonowaæ kibiców.
W czasie ca³ego turnieju dobrze
radzi³y sobie dru¿yny ze Stargardu i
Kamienia Pom. St¹d ich spotkanie w
walce o pierwsze miejsce.
W walce o trzecie miejsce rozegrano derby powiatu. Naprzeciw
siebie stanê³y bowiem Sarmata, która na co dzieñ gra w IV lidze i Œwiatowid (kl. okrêgowa). W czasie meczu niektórzy z dzia³aczy i kibiców
bliscy byli zawa³u serca. Pocz¹tkow¹ przewagê zawodników z Dobrej ³obezianie wyrównali praktycz-

nie w ostatniej minucie spotkania.
Wynik 2:2 sprawi³, ¿e rozpoczêto rzuty karne. Bardzo dobr¹ interwencj¹
popisa³ siê bramkarz Œwiatowida
Pawe³ Krystosiak, który broni¹c
strza³ zapewni³ swojej dru¿ynie trzecie miejsce (wynik w karnych 3:2 dla
Œwiatowida).
W meczu fina³owym spotka³y siê
dru¿yny Gryfa i B³êkitnych. Zawodnicy z Kamienia Pom. musieli uznaæ
wy¿szoœæ swoich rywali przegrywaj¹c 2:1.
***
Turniej ukaza³ bardzo dobr¹ postawê zawodników Œwiatowida.
Trzech jej pi³karzy strzeli³o ³¹cznie 8

Okres przygotowawczy Œwiatowida

Gra pod dyktando
Œwiatowida
Iskra Golczewo – Œwiatowid £obez 3:5 (2:3)
(£OBEZ) W ubieg³¹ œrodê (6.02)
seniorzy Œwiatowida rozegrali mecz
sparingowy z Iskr¹ Golczewo, na
boisku w Pobierowie. Tu¿ przed wyjœciem na p³ytê zawodników z £obza,
inny sparing rozegrali zawodnicy
Pogoni Szczecin i Polonii P³oty.
Szczecinianie nie dali szans Polonistom, pewnie wygrywaj¹c 17:0.
Œwiatowid w meczu z Iskr¹ kontrolowa³ sytuacjê na boisku. Ju¿ do 20 min.
prowadzi³ 3:0. PóŸniej nast¹pi³o rozprê¿enie, co wykorzystali zawodnicy z
Golczewa.Wynik po pierwszej po³owie
3:2. Œwiatowid straci³ wówczas bramki
po rzucie ro¿nym i b³êdzie obroñcy.

Druga po³owa to dalsza gra pod
dyktando zawodników z £obza. To
spowodowa³o, ¿e na konto Œwiatowida zapisano kolejne dwie bramki.
Tego dnia bramki dla Œwaitowida
zdobyli: Dudek (2), Samal, Ostaszewski i Koba.
Kilka dni wczeœniej seniorzy z
£obza rozegrali sparing z V-ligowym
Pomorzaninem Nowogard. Do
pierwszej po³owy Œwiatowid prowadzi³ 1:0. Druga po³owa odmieni³a
losy spotkania i mecz zakoñczy³ siê
3:1 dla Nowogardu.
MLKS Œwiatowid £obez
Marcin Oœci³owski

bramek (T. Skibiñski 5,A. Samal 2, M.
Mosi¹dz 1). Dla Sarmaty strzelali: P.
Grochulski 4, D. Padziñski, W.
Dorsz, W. GuŸniczak.
Po finale puchary wrêczali Miss
Ziemi £obeskiej Paulina Bych wraz z
wiceburmistrzem £obza Ireneuszem
Kabatem. Nagrody przyznano królowi strzelców – Tomaszowi Królakowi
(B³êkitni Stargard – 5 bramek, tyle
samo ile zdoby³ tego dnia zawodnik
Œwiatowida T. Skibiñski), najlepszemu bramkarzowi – Markowi Ufnalowi
(B³êkitni) oraz najlepszemu zawodnikowi – Tomaszowi Skibiñskiemu.
B³êkitni odebrali równie¿ puchar
przechodni memoria³u, który ufun-

dowa³ syn J. Machoñkiego.
***
W barwach Œwiatowida grali: B.
Marczak, M. Koba, M. Mosi¹dz, P.
Oko³owicz, K. Iwachniuk, D. Dudek,
P. Wawrzkiewicz, £. Zielonka, M.
Grzywacz, £. Falkiewicz, D. Chodyna oraz P. Krystosiak, T. Skibiñski, D.
Skibiñski, B. Szymañski, R. Borejszo,
A. Samal, £. Brona, W. Popielewski,
T. Rokosz.
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski, E.
Kamiñski, D. Padziñski, K. Szkup, P.
Grochulski, W. Dorsz, P. Za³êcki, M.
Garliñski, W. GuŸniczak.
MLKS Œwiatowid £obez
Marcin Oœci³owski

Przed nami VI Memoria³
Szachowy im. Gabriela
Bieñkowskiego
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”, Teresa i
Grzegorz Bieñkowscy, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, Szko³a Podstawowa nr 1, kluby szachowe „Gambit” SP 1, „Pat-Mat” SP 2, firma CompBi,
Szczep Harcerski ZHP w £obzie.
Termin: 6 marca 2010 r. (sobota) godz. 9.30 – 17.00.
Zapisy w dniu zawodów od godz. 8.30.
Miejsce: Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie, ul. Bema 6.
Kategorie: kl. 0-III, IV-VI, gimnazjum, open, policjanci.
Gramy systemem szwajcarskim, 9 rund, 2x15 minut.
Op³aty: 5 z³ doroœli, 1z³ dzieci i m³odzie¿.
Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Ka¿dy uczestnik przynosi szachownicê z bierkami i zegar szachowy.
Fundatorzy pucharów i nagród: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, rodzina Bieñkowskich, Starosta Powiatu £obeskiego, samorz¹dy lokalne, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, firmy i zak³ady z powiatu ³obeskiego.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub
Zieniuk. Sekretariat: Joanna Chabecka, Robert Kazienko, Henryk Musia³.
Kontakt: Henryk Musia³, tel. kom. 667 201 207.
Organizatorzy
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V Rycerski Zjazd Zimowy za nami

W sobotê 6 lutego odby³
siê V Rycerski Zjazd
Zimowy. Organizatorami
imprezy byli Urz¹d
Miejski i Gimnazjum
w Dobrej. Uroczystego
otwarcia Zjazdu
dokona³a burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek,
witaj¹c przyby³e
do Dobrej bractwa
rycerskie.
Ich prezentacji dokona³ Komandor Bractwa Maltañskiego rycerz
Marcin Siedlecki. Do Dobrej zawitali: Zbrojna Gwardyja ze Œwinoujœcia,
Grupa artystyczna DRA z Czaplinka,
Bractwo Rycerskie œw. Maurycego z
Kamienia Pomorskiego, Hufiec
Przedni Wójtostwa Lêbork, Dru¿yna
Rycerska Zamku Falkenburg, Grupa
odtwórstwa historycznego Midgard z Wa³cza, Alba Crux ze Szczecina oraz wspó³organizator Zjazdu Bractwo Maltañskie ze Szczecina.
Uczestnicy zabawy zaprezentowali przyby³ym goœciom bogaty
program sk³adaj¹cy siê m.in. z walk
rycerskich, pokazów tañca œredniowiecznego, œpiewu pieœni ³aciñskich
i polskich oraz zajêæ rêkodzielniczych. Zajêcia realizowane by³y
metod¹ warsztatow¹, wiêc ka¿dy
uczestnik spotkania móg³ samo-

dzielnie spróbowaæ swoich si³ w lepieniu garnków glinianych, czy próbach w³adania mieczem. Pokazy tradycyjnie zakoñczy³y siê bitw¹ zorganizowan¹ przez bractwa na podzamczu doberskiej warowni, gdzie
swój obóz rozbi³a braæ rycerska.
Najwa¿niejszym jednak punktem
programu, patrz¹c przez pryzmat rozwoju turystycznego gminy, by³a
konferencja naukowa „Szlak Olbrzymów – historia, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ”. Celem jaki przyœwieca³ konferencji, by³a dyskusja na temat
przysz³oœci œcie¿ki, bogactwa przyrody i historii oraz mo¿liwoœci podniesienia rangi turystycznej tego¿

miejsca. Pierwszym prelegentem by³
Pan Sebastian Czapiewski, który
zaprezentowa³ aspekt turystyczny
gminy poprzez prezentacjê wszystkich atrakcji turystycznych miasta
(historycznych i sportowych). Nastêpnie historiê Dobrej przybli¿y³
zgromadzonym goœciom Pan Zbigniew Miller – autor licznych publikacji o gminie Dobra, który wiele
miejsca w wyk³adzie poœwiêci³ osadzie „¯urawi Ostrów”.
W drugiej czêœci konferencji prelekcjê wyg³osili: pan Rafa³ Maruszewski z Nadleœnictwa Nowogard oraz pan
dr Przemys³aw Krajewski z Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ta czêœæ spotka-

nia dotyczy³a wy³¹cznie „Szlaku Olbrzymów” – aspektu przyrodniczego i
historii grodziska. Bardzo ciekawe
wyk³ady zakoñczy³y siê dyskusj¹, która ma staæ siê zal¹¿kiem do badañ archeologicznych, maj¹cych wyjaœniæ kilka
hipotez. Najwa¿niejszymi pytaniami,
jakie stawiali sobie naukowcy to: czy
osada œredniowieczna zosta³a zbudowana na palach oraz jak ewoluowa³a
przyroda na pó³wyspie i otaczaj¹cym je
jeziorze? OdpowiedŸ na te pytania, pozwol¹ dokonaæ analizy historycznej
osadnictwa oraz umo¿liwi¹ podj¹æ
dzia³ania ku budowie wioski tematycznej w Dobrej.
Informacja i zdjêcia: UM Dobra

INFORMACJE
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Zniszczyli sobie
samochody
(RUNOWO) 2 bm. oko³o godz.
13.55, na drodze Runowo – Runowo
Pomorskie, kieruj¹cy samochodami
Audi i Mercedes zbyt blisko zjechali
do osi jezdni, w wyniku czego
uszkodzili sobie boki pojazdów.

Ukrad³ torebkê
(RESKO) 31.01. oko³o godz.
16.15, w Resku przy ul ¯eromskiego,
w budynku Nadleœnictwa Krzysztof
I., bez sta³ego miejsca zameldowania, ukrad³ torebkê damsk¹ wraz z
dokumentami i telefonem. Sprawca
zosta³ przez policjantów zatrzymany
do wyjaœnienia.

Potr¹cenie nietrzeŸwego
pieszego
(PORADZ) 31.01. o godz. 17.30,
w Poradzu, kieruj¹cy Oplem potr¹ci³
pieszego Mariusza M. Jak siê okaza³o, pieszy by³ pod wp³ywem alkoholu, a ponadto szed³ nieprawid³ow¹
stron¹ jezdni. Na szczêœcie dozna³
tylko nieznacznych pot³uczeñ cia³a.

Ukradli butle
(DOBRA) W nocy z 29 na 30
stycznia br. w Dobrej, przy ul. Ofiar
Katynia, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y 4 butli gazowych. Butle
sta³y w otwartej piwnicy. Ich w³aœciciel wyceni³ straty na kwotê 500 z³.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(RESKO) 29.01. oko³o godz.
20.50, na drodze Resko - Smólsko
Miko³aj P. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Policjanci, którzy zatrzymali mê¿czyznê
do kontroli ustalili, ¿e mia³ on 1.22
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zatrzymany
poszukiwany
(£OBEZ) 28.01. oko³o godz.

17.20, policjanci prewencji Komendy Powiatowej Policji w £obzie na ul.
Obr. Stalingradu, dostrzegli dobrze
im znanego mieszkañca Micha³a P.
Policjanci wiedzieli, ¿e jest on poszukiwany przez S¹d Rejonowy w
£obzie, aby doprowadziæ go do zak³adu karnego, gdzie ma odbyæ wyrok za pope³nione przestêpstwo.
Mê¿czyzna by³ na tyle zaskoczony,
¿e nie stawia³ oporu i zosta³ natychmiast zatrzymany.

Kradzie¿ z w³amaniem
w Grabowie
(GRABOWO) W okresie od 26
do 28 stycznia, w Grabowie w gm.
£obez, nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y z w³amaniem do jednego z
mieszkañ. Sprawca dosta³ siê do
mieszkania po wybiciu szyby w
oknie. Ukrad³ sprzêt TV i telefony.
Straty wynosi³y oko³o 7 tys. z³.

Nie wyhamowa³
(£OBEZ) 27.01. o godz. 17.50 w
£obzie, na ul. Bema, kieruj¹cy samochodem Mitsubishi Galant nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze i uderzy³ w
poprzedzaj¹cy go pojazd Ford Fiesta. Skoñczy³o siê na uszkodzeniach
samochodów.

Usi³owali wy³udziæ
kredyt w banku
(£OBEZ) 27.01. w £obzie, do
jednego z banków wszed³ mê¿czyzna wraz z dwiema kobietami. Wszyscy byli mieszkañcami powiatu œwidwiñskiego. Ich celem by³o wy³udzenie kredytu w kwocie 20 tys. z³.
W tym celu posiadali przygotowane fa³szywe zaœwiadczenia o zatrudnieniu i osi¹gniêtych dochodach. Dziêki przytomnoœci umys³u
pracownicy banku, na miejscu po
chwili pojawili siê policjanci kryminalni Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, którzy zatrzymali ca³¹
trójkê do wyjaœnienia.

Przyjechali po
kredyt do £obza
(£OBEZ) 27.01. w £obzie, do jednego z banków wszed³ mê¿czyzna
wraz z dwiema kobietami. Wszyscy
byli mieszkañcami powiatu œwidwiñskiego. Ich celem by³o wy³udzenie
kredytu w kwocie 20 tys. z³. W tym
celu posiadali przygotowane fa³szy-

we zaœwiadczenia o zatrudnieniu i
osi¹gniêtych dochodach. Dziêki
przytomnoœci umys³u pracownicy
banku, na miejscu po chwili pojawili
siê policjanci kryminalni Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, którzy
zatrzymali ca³¹ trójkê do wyjaœnienia.
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Policjanci uratowali
pieska wyrzuconego
z poci¹gu
(£OBEZ) W miniony pi¹tek po
po³udniu, policjanci z £obza uratowali pieska, którego prawdopodobnie ktoœ wyrzuci³ z poci¹gu.
Policjanci z £obza otrzymali zg³oszenie, ¿e w zaspie œnie¿nej przy torach,
na ulicy Waryñskiego w £obzie, jest
ma³y pies, który nie mo¿e wydostaæ
siê na drogê. Funkcjonariuszom
uda³o siê dotrzeæ do zwierzaka i zabraæ go do samochodu. Piesek by³

bardzo zmarzniêty, nie móg³ ustaæ na
³apach, by³ przymarzniêty do lodu.
Z ustaleñ policjantów wynika, ¿e
zosta³ on wyrzucony z jad¹cego
poci¹gu, gdy¿ nie by³o ¿adnych œladów prowadz¹cych do pobliskich
posiad³oœci. Pies nie mia³ obro¿y
wskazuj¹cej na to, kto jest jego w³aœcicielem. Funkcjonariusze przewieŸli psa do lecznicy weterynaryjnej w £obzie, gdzie pozosta³ pod
opiek¹ lekarza.
(kp)

Warto przeczytaæ

Ksi¹¿ka, która wstrzyma³a
proces beatyfikacyjny
Paw³a VI
W najbli¿szym czasie uka¿e siê ksi¹¿ka ks. Luigi Villa „Pawe³ VI
beatyfikowany?”, która wstrzyma³a proces beatyfikacyjny Paw³a VI.
Mam œwiadomoœæ, i¿ publikuj¹c tê ksi¹¿kê dotykam bolesnej rany, lecz
jak¿e jej nie wydaæ i nie spowodowaæ, by wolnoœæ by³a wreszcie wykorzystana, by dojœæ do prawdy, nawet jeœli trzeba by³oby uznanym autorytetom
powiedzieæ w twarz „non possumus”...
Jak¿e z tej wolnoœci korzystano dawniej, nie bano siê nawet cesarzom i
papie¿om mówiæ o ich grzechach i b³êdach, by lepiej byæ poddanym woli
Boga. Jak¿e ku ratunkowi Koœcio³a korzysta³a z tej wolnoœci œw. Katarzyna
z Sieny...
Dziœ, gdy tak wiele mówi siê o wolnoœci, prawie wszyscy dr¿¹ ze strachu,
nie chc¹c powiedzieæ na g³os „Król jest nagi”.
Ksi¹¿kê napisa³ redaktor naczelny katolickiego pisma „La Chiesa Viva”,
wychodz¹cego od dziesiêcioleci we W³oszech. Ks. Luigi Villa to by³y sekretarz s³ynnego œp. kard. Ottavianiego; za ¿aden z numerów pisma, ani te¿ za
¿adn¹ ze swych ksi¹¿ek ks. Villa nie by³ nigdy potêpiony przez Koœció³.
Ksi¹¿ka powstrzyma³a proces wynoszenia na o³tarze Paw³a VI.
Tu mo¿na przeczytaæ jej fragment: ksiegarnia.antyk.org.pl/img/230/
img85.pdf
Marcin Dybowski, w³aœciciel Wydawnictwa Antyk

Chodnik z odzysku?
(MIELNO). W tej miejscowoœci
strach chodziæ do sklepu b¹dŸ na
przystanek. Dwa lata temu pod ko³ami samochodu o ma³o nie zginê³o
dwóch ch³opców, a wszystko przez
to, ¿e nie ma chodnika.
Wprawdzie na ten rok ZDP nie
zamierza³ wykonywaæ ¿adnych prac,
maj¹cych zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ruchu w tej miejscowoœci. Jednak so³tys Mielna Józef Korcz u¿y³
argumentów, które trudno by³o odeprzeæ dyrektorowi ZDP w £obzie.
– By³ sk³adany wniosek, by
wykonaæ chodnik w Mielnie. Mieszkañcy otrzymali odpowiedŸ, ¿e mog¹

chodziæ poboczami. W tej chwili jest
to niemo¿liwe, raz, ¿e jest du¿o œniegu. Dwa lata temu dwóch ch³opców
o ma³y w³os a zginêliby pod kolami
samochodu przez to, ¿e nie ma chodnika – powiedzia³ so³tys.
Dyrektor ZDP W. Bernacki zasugerowa³, ¿e jeœli bêdzie materia³, chocia¿by z rozbiórki chodnika w Wêgorzynie, to wówczas byæ mo¿e uda
siê po³o¿yæ chodnik w Mielnie.
– Oczywiœcie mówiê o p³ytkach w dobrym stanie, a nie jakiœ
z³om. Tym bardziej, ¿e tam jest niewielki odcinek – powiedzia³ W. Bernacki.
MM
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o:

„Promocja, pobili za darmo”.
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
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