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BITWA O TRAWNIK
(£OBEZ) Pierwszy raz
mieszkañcy bloku przy ul.
Bema protestowali w 1993 r.
Wtedy na zieleñcu przed ich
domem mia³ stan¹æ pawilon
meblowy. Protest odniós³
skutek  sklep nie powsta³,
a oni otrzymali pismo i
obietnicê o ówczesnego
burmistrza Marka Romejki,
¿e na skwerze nie bêd¹
powstawa³y sklepy.
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Z drugiej strony

Wielkanoc to nie zaj¹czki i króliczki,
ale trud podnoszenia siê z upadku

Kazimierz Rynkiewicz
Ostatnio by³em na dwóch sesjach rad powiatów, w Gryficach i
Drawsku Pomorskim, na których
omawiano kondycjê szpitali. W Gryficach co prawda szpital jest rangi
wojewódzkiej, ale rada powiatu broni go jak mo¿e, a ma przed czym. To
najwiêkszy zak³ad pracy, jednoczenie z najwiêkszym 11-milionowym
d³ugiem. Tam wyranie toczy siê
walka z NFZ o pieni¹dze, które malej¹ z roku na rok. Gryfice politycznie
nie le¿¹ NFZ-towi, którym zarz¹dza
polityk SLD pan Makowski z Po³czyna Zdroju.
Odwrotnie w Drawsku Pom.,
gdzie pan Makowski mia³ z³o¿yæ
propozycjê tamtejszemu zarz¹dowi powiatu, o czym mówi³ mi jeden
z cz³onków zarz¹du , by szpitale w
Po³czynie, Drawsku i Bia³ogardzie
po³¹czyæ w holding. Oddzia³y
mia³yby byæ poprzenoszone i podzielone, a szpitale wyspecjalizowa³yby siê.
18 marca Rzeczpospolita donios³a jednak, ¿e Sejmowa Komisja
Zdrowia wykreli³a zapis umo¿liwiaj¹ce przekszta³canie siê szpitalom w
spó³ki. Gdyby do tego dosz³o, 75
proc. udzia³ów musia³by mieæ w nich
samorz¹d.
Takie rozwi¹zanie lansuje lewicowa wiêkszoæ w Sejmie. Dziwnie

brzmi w ustach lewicy s³owo holding, ale przecie¿ nie takie rzeczy w
Polsce robi³a lewica, o czym pisze
prof. Jerzy Przystawa w komentarzu
na stronie 11.
Na tej¿e sesji w Drawsku napomykano o kolejnej reformie administracyjnej, dotycz¹cej powiatów.
Mówi³ o tym miêdzy innymi dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który ju¿ zainwestowa³ w nowoczesne laboratorium,
wpisa³ je do systemu zintegrowanego i od 1 stycznia br. przej¹³ nadzór
nad badaniem wody w powiecie ³obeskim. Wspomnia³ o reformie w
kontekcie posiadania przez powiat
instytucji zdolnych po reformie obs³ugiwaæ wiêksze jednostki samorz¹dowe.
£obeski impet powiatotwórczy
jakby os³ab³. Nie widaæ efektów zabiegów o utworzenie Urzêdu Skarbowego w £obzie, bezrobocie nie
spada, firm nie przybywa, chocia¿
jak poinformowa³ nas jeden z pracowników ZNMR - zatrudniono tam
ostatnio dziewiêciu pracowników
wiêcej. Dobre i to.
Pomys³ z utworzeniem zak³adu
karnego móg³by byæ jak¹ nadziej¹
na utworzenie trwa³ych miejsc pracy, ale jak to w polskim piekie³ku
bywa, ju¿ zaczê³y siê wokó³ niego
gry wyborcze ró¿nych osobników
¿¹dnych politycznych sukscesów,
co grozi jego uduszeniem w zarodku.
Mia³ byæ pomys³em dla ca³ej ³obeskiej spo³ecznoci, a zaczê³o siê rozdrapywanie i rozci¹ganie w ró¿ne
strony. Stare przys³owie mówi, ¿e
sukces ma wielu ojców, a pora¿ka

jest sierot¹. Jednak na sukces trzeba
najpierw zapracowaæ. Przekleñstwem polityki polskiej sta³a siê
mentalnoæ graczy, co pokaza³y
sprawy Rywina, Orlenu, PZU i wiele
innych, schodz¹c na peryferie. Ze
znanej definicji polityki jako zawodu
i powo³ania to ostatnie gdzie zniknê³o. Zosta³ zawód, jako forma zdobywania pieniêdzy. Mentalnoæ
graczy to mentalnoæ postkomunistyczna, wyprana z religijnoci ¿ycia. Religijnoæ owa nak³ada na cz³owieka pewne obowi¹zki wobec drugiego cz³owieka i Boga. Gdy w ¿yciu
codziennym sprzeniewierza siê bliniemu, wie, ¿e nie ukryje swoich
uczynków przed Bogiem. Bêdzie
misia³ rozliczyæ siê z grzechów-b³êdów przed nim. Buduje sumienie,
Bóg jest lustrem dla niego samego,
w którym ogl¹da swoje uczynki,
wa¿y sprawy w swoim sumieniu,
wiedz¹c, ¿e tu nie mo¿e byæ oszustwa, bo Jego oczy widz¹. K³ami¹c
mu uwiadamia sam sobie, ¿e k³amie
w³anie sobie i ¿e to odbuja sie w
lustrze i wraca jak echo. Tym jest
pamiêæ, która nie pozwala zapomnieæ. Ta wiadomoæ obecnoci
Boga ka¿e mu nieustannie czuwaæ
nad w³asn¹ dusz¹.
Dla cz³owieka porzucaj¹cego
Boga lustrem dla jego uczynków
pozostaje tylko drugi cz³owiek. Jego
sumienia nie strze¿e ¿aden inny
stra¿nik. Jego sumienie kszta³tuj¹
inni, najczêciej bliscy mu mentalnie
ludzie. Jest wrêcz zdany na kszta³towanie przez nich. A jeli oni kszta³tuj¹ go w przekonaniu, ¿e inni s¹
niewiele warci, ¿e liczy siê tylko

STADO OGIERÓW POD M£OTEK
(£OBEZ) Wizytówka naszego miasta, stado ogierów
w wiêtoborcu, ma zostaæ sprzedane. O planach takich
poinformowa³ na sesji rady miejskiej administrator
³obeskiego oddzia³u Agenci Nieruchomoci Rolnej pan
Tadeusz Jówiak.
Pocz¹tkowo teren ten mia³ byæ
wydzier¿awiony, jednak zg³osi³o siê
kilku chêtnych na kupno 31 hektarów wraz zabudowaniami po prawej
stronie szosy. Dyrektor przygotowa³ wiêc program prywatyzacji stada i poprosi³ o opiniê radê miejsk¹. 
Przy ka¿dej restrukturyzacji maj¹tku
zorganizowanego pytamy w³adze
lokalne i podmioty zainteresowane,
bran¿owe, o opiniê.  powiedzia³
nam administrator. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt prywatyzacji. Jest on o tyle nowatorski, ¿e do

tej pory w kraju takiej prywatyzacji
nie przeprowadzono w ¿adnym z istniej¹cych orodków hodowli. Teraz
projekt trafi do dyrektora ANR w
Szczecinie, który bêdzie musia³ wyraziæ zgodê na jego realizacjê. Ma
trafiæ do niego do koñca marca. Tak¹
zgodê bêdzie musia³ wyraziæ tak¿e
prezes ANR w Warszawie. Dopiero
wtedy mo¿na bêdzie og³osiæ przetarg. Poszukiwany jest inwestor
bran¿owy, to znaczy taki, który nie
zmieni hodowli koni na przyk³ad na
sk³adowisko mieci.  Nie mo¿na

tego zmieniæ dowolnie. O zmianie
sposobu u¿ytkowania musieliby
zdecydowaæ burmistrz, starostwo i
konserwator zabytków.  t³umaczy
administrator.
Administrator doda³, ¿e niektóre
z tych obiektów bêd¹ wpisane do
rejestru zabytków. Od kilku lat trwa
inwentaryzacja konserwatorska budynków i dyrektor spodziewa siê, ¿e
wkrótce otrzyma od wojewódzkiego
konserwatora zabytków wykaz
obiektów objêtych ochron¹. Budynki mieszkalne wpisane do rejestru
nie podlegaj¹ sprzeda¿y. Radni wyra¿ali obawê o to, co stanie siê z
ludmi zatrudnionymi tam obecnie.
Pan Jówiak odpowiedzia³, ¿e gdyby
znalaz³ siê nabywca, na pewno czêæ
ludzi znalaz³aby tam pracê. Gwarancji, ¿e znajd¹ j¹ wszyscy dzi tam
pracuj¹cy nikt nie da³. SM, KR

spryt, sukces, zdobywanie dóbr za
wszelk¹ cenê, to st¹d ju¿ tylko krok
do sprzeniewierzenia siê cz³owiekowi takiemu jakim jest. Tê pokusê
sprzeniewierzenia siê cz³owiekowi
znamy z utopii XX wieku, ale te¿ z
¿ycia codziennego, gdy jedni drugich topimy w ³y¿ce wody.
A przecie¿ mamy nosiæ cie¿ary
jedni drugich - jak podpowiada papie¿ nie tylko chrzecijanom. To
sprzeniewierzenie siê cz³owiekowi
jest najgroniejsz¹ chorob¹ odziedziczn¹ po totalizmach XX wieku.
Fizyczne zg³adzenie milionów to
by³a tylko czêæ owej zbrodni, jakiej
wtedy dokonano. Zamordowano
równie¿ duszê cz³owieka, który z
boskiego wehiku³u sta³ siê ludzkim
konsumentem podobnym zwierzêciu, który ca³y dzieñ poluje, a nasyciwszy siê chce siê bawiæ.
Wielkanoc to nie zaj¹czki, jajka,
kurczaczki. To zmartwychwstanie.
Codzienny trud podnoszenia siê z
upadku, jakiego doznaje cz³owiek.

Sprostowanie

W artykule Pojad¹ do
Szczecina podaj¹c wyniki konkursu recytatorskiego b³êdnie
podalimy nazwisko Marcela
Dy³y, który zakwalifikowa³ siê do
eliminacji wojewódzkich.
Przepraszamy. Redakcja.
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Zarz¹d Dróg Powiatowych na cenzurowanym

Oberwa³o siê radnym za drogi
(RESKO-DOBRA) Zima mija, chcia³oby siê powiedzieæ  na
szczêcie, bo odnie¿anie dróg powiatowych w tym roku
by³o fatalne. Takie opinie wielokrotnie pada³y na sesjach
rad gmin, gdzie negatywnie oceniano odnie¿anie dróg,
zw³aszcza tych do mniejszych miejscowoci. Radni gminni
kierowali swoje skargi do radnych powiatowych. Ci
musieli t³umaczyæ siê za Zarz¹d Dróg Powiatowych.
W Resku o kiepskim odnie¿aniu wê poruszy³a radna Jarczewska z
radni dyskutowali ponad pó³ godziB³¹dkowa, która powiedzia³a, ¿e drony. Dyskusjê wywo³a³ radny An- ga do jej wsi nie by³a odnie¿ana i
drzej Nowak, który zapyta³, co siê
zrobi³y siê takie koleiny, ¿e nie mo¿na
dzieje z drogami powiatowymi w kie- by³o jedziæ.  Nikt nie ma pretensji
runku £abunia i £osonicy. S¹ nie do powiatu, tylko obwinia siê so³tyodnie¿ane.  powiedzia³. Wiele
sa. Potrzeba pisma, które mog³auwag krytycznych zg³osi³ rówbym wywiesiæ we wsi, ¿eby lunie¿ radny Ryszard Kosmala (sadzie wiedzieli, kto za to odpomochód jedzie i sypie piach, ale
wiada.  mówi³a. Bohaterem
nie odnie¿a). Przewodnicz¹walki z zim¹ okaza³ siê so³cy rady powiatu Adam Szattys z Anielina, który sam
kowski odpowiada³  czarodnie¿a drogi, a gmina
nych miejsc na drogach
pokrywa mu koszty papowiatowych nie bêdzie.
liwa.  I robi to bardzo
Mówi³, ¿e w ka¿dej takiej
dobrze.  pochwali³
sprawie trzeba dzwoniæ
go radny Marek Kodo Zarz¹du Dróg.
walczyk.
KAR
Na sesji w Dobrej spraRadna Jarczewska

Stacja w Mo³dawinie
(RADOWO MA£E) Firma Polkomtel chce postawiæ stacjê
telefonii komórkowej w Mo³dawinie. Musi na tê
inwestycjê uzyskaæ pozwolenie na budowê.
O wydanie pozwolenia na budowê stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM firma zwróci³a siê do starostwa powiatowego w £obzie. Stacja mia³aby byæ
zlokalizowana na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 142/2 w Mo³dawinie, na gruncie gminy Radowo

Ma³e. W tej sprawie ka¿dy, kto ma
zastrze¿enia, ma prawo do sk³adania uwag i wniosków w prowadzonym postêpowaniu administracyjnym do starostwa powiatowego w £obzie, przy ul. Konopnickiej 41, pokój 33, w terminie do 31
marca br.
KAR

Zarz¹d rozstrzygn¹³
konkurs na realizacjê zajêæ
(POWIAT) Zarz¹d powiatu rozstrzygn¹³ konkurs ofert na
realizacje zadania z zakresu prowadzenia pozalekcyjnych
zajêæ sportowo - rekreacyjnych dla uczniów Zespo³u Szkó³
im. T. Kociuszki w £obzie oraz dla uczniów Zespo³u Szkó³
w Resku.
Zarz¹d powiatu zaakceptowa³
werdykt Komisji Konkursowej dotycz¹cej wyboru ofert na realizacjê zadania z zakresu prowadzenia pozalekcyjnych zajêæ sportowo - rekreacyjnych
dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Resku i
Zespo³u Szkó³ im. T. Kociuszki w
£obzie. W wyniku przeprowadzonego konkursu zosta³y wy³onione ofer-
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ty: do realizacji zadania w Zespole
Szkó³ im. T. Kociuszki w £obzie wybrano ofertê UKS SP£YW przy Zespole Szkó³ w £obzie.
Otrzyma on na ten cel 7000 z³. Do
realizacji zadania w Zespole Szkó³ w
Resku wybrano ofertê UKS przy Zespole Szkó³ w Resku, który otrzyma
3000 z³.
KAR

Nie by³o chêtnych

Co dalej z budynkiem
przy Bema?
(£OBEZ) Nie dosz³o do rokowañ w sprawie kupna
budynku, gdzie kiedy mieci³a siê poradnia
psychologiczno-pedagogiczna przy ul. Bema.
Problem ze sprzeda¿¹ tego budynku ci¹gnie siê ju¿ kilka lat. Starostwo og³osi³o dwa przetargi, które nie
dosz³y do skutku z powodu braku
chêtnych. W drugim obni¿ono cenê
i jako wywo³awcza wynosi³a ona 240
tys. z³. Po nieudanych przetargach
og³oszono mo¿liwoæ rokowañ z dat¹
sk³adania ofert na dzieñ 16 marca. Jak
siê dowiedzielimy, do rokowañ nikt
nie przyst¹pi³. Cz³onek zarz¹du powiatu Henryk Kmieæ powiedzia³ nam,
¿e o tym, co dalej zrobiæ z budynkiem,
zarz¹d bêdzie rozmawiaæ po wiêtach. Rozwa¿ana jest mo¿liwoæ przeniesienia tam Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie lub jego wynajêcie
Centrum Integracji Spo³ecznej. W tej
chwili PCPR wynajmuje pomieszczenia od SPZZOZ.
KAR

Polistyl wchodzi do Dalna
(DALNO) Do starostwa w £obzie wp³yn¹³ wniosek spó³ki Polistyl z Wysiedla, w gminie £obez, w
sprawie wydania decyzji o pozwolenie na zmianê sposobu u¿ytkowania istniej¹cych budynków inwentarskich z czêci¹ socjaln¹ w Dalnie, na zak³ad produkcji blatów z
wype³niaczy mineralnych ³¹czonych ¿ywic¹ poliestrow¹. Zak³ad
ma byæ zlokalizowany na dzia³ce o
numerze ewidencyjnym 7/34 w Dalnie, gmina £obez. Zgodnie z prawem ka¿dy, kto ma zastrze¿enia, ma
prawo do sk³adania uwag i wniosków w prowadzonym postêpowa-

niu administracyjnym do starostwa
powiatowego w £obzie, przy ul.
Konopnickiej 41, pokój 33, w terminie do 1 kwietnia br.
KAR
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PRACY PUP
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie
zatrudni: nauczyciela matematyki
Tel. 397-14-18
Firma Polistyl w Wysiedlu zatrudni: ksiêgow¹. Tel. 397-33-54
Speed Concept w £obzie zatrudni: szwaczki. Tel. 397-61-36
ZA£OM w Szczecinie Za³omiu
zatrudni: mechanika maszyn rolniczych (umiejêtnoæ naprawy kombajnów) Sta¿ pracy minimum 5 lat.
Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i obiady. Tel. 3973-274 lub
505-573-520
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Resku zatrudni: nauczyciela matematyki. Tel. 39-51-800
Kokos w Stargardzie Szczeciñskim zatrudni: cukierników oraz
piekarzy. Tel. 577-69-70
Zakwaterowanie zapewnione
Salon Sped ze Szczecina zatrudni:
kierowcê kat. C+E. Tel. 606-966-599
Restauracja Rybka w Iñsku zatrudni: kucharza pomoc kuchenn¹
Tel. 56-23-787
Firma Swedwood Poland w Resku zatrudni: technologa produkcji
Tel. 57-90-725
Norwegian Trade Ltd w Ko³baskowie zatrudni do pracy w Norwegii:
cieli budowlanych, izolerów, monterów ruroci¹gów okrêtowych, spawaczy z Tig-iem, mechaników samochodowych z diagnostyk¹ komputerow¹, monterów rusztowañ
Tel. 311-93-23; strona internetowa
www.norwegian.pl, aplikacje wysy³aæ mailem biuro@norwegian.pl
W zwi¹zku z zainteresowaniem pracodawców zatrudnianiem kobiet w
bran¿y krawieckiej PUP w £obzie
rozwa¿a mo¿liwoæ przeprowadzenia Kursu szwaczki.
Osoby zainteresowane proszone s¹
o sk³adanie wniosków w PUP
w £obzie.

Og³oszenie PUP
Osoby bezrobotne zainteresowane sta¿em proszone s¹ o sk³adanie wniosków w PUP w £obzie w
pokoju nr 5. Istnieje mo¿liwoæ powtórnego odbycia sta¿u.
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O wspó³pracy szko³y z rodzicami

Co dwie g³owy, to nie jedna
(RESKO) Wydarzenia wokó³ nas zmieniaj¹ siê jak obrazki
w kalejdoskopie. ¯ycie we wspó³czesnym wiecie wymaga
elastycznoci mylenia oraz umiejêtnoci szybkiego
przystosowania siê do zachodz¹cych zmian. Nowoczesna
szko³a nic przekazuje jedynie wiedzy encyklopedycznej,
lecz chce uczyæ sprawnego radzenia sobie w ró¿nych
¿yciowych sytuacjach.
£atwiej temu sprostaæ zapraszaj¹c rodziców do wspólnego rozwi¹zywania problemów, które nurtuj¹
uczniów. My doroli wiemy, ¿e m³odzi ludzie czêsto rozprawiaj¹ na temat swoich praw, rzadziej na temat
obowi¹zków. Jakie prawa i obowi¹zki zapisane s¹ w najwa¿niejszym
dokumencie pañstwowym? Aby
uzyskaæ odpowied na to pytanie,
11.02.2005 r. zorganizowalimy debatê na temat: Czy w Polsce respektowane s¹ konstytucyjne prawa
obywateli?. Uczestnikami debaty
byli uczniowie klas trzecich i czwartych Szko³y Podstawowej w Resku,
delegaci pozosta³ych klas, redaktorzy gazety Echa szko³y oraz rodzice, którzy podjêli trud wyjanienia
dzieciom zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Debatê poprowadzi³a Ola z klasy III

b. Dyskusje nad kolejnymi artyku³ami konstytucji poprzedzone by³y
scenkami dramowymi, interpretuj¹cymi humorystycznie ich treæ. Art.
49 zapewniaj¹cy wolnoæ i ochronê
tajemnicy komunikowania wyjania³ Grzegorz z kl. III b, przy pomocy
pani J. Kondrat - urzêdniczki Poczty
Polskiej. Treæ prawa do nienaruszalnoci mieszkania pomog³a
uczniom zrozumieæ p. B. Rola - policjant. Informacji na temat prawa
dostêpu do dotycz¹cych nas dokumentów urzêdowych udzieli³a p. W.
Roszyk - pracownik Urzêdu Miejskiego w Resku. Natalia z kl. IV b
przeprowadzi³a wywiad z p. J. Czabanem - radnym Rady Miejskiej w Resku, który mówi³ o tym, jakie informacje dotycz¹ce dzia³alnoci organów w³adzy publicznej mog¹ byæ
ujawniane. Cz³onek Zarz¹du Rady

Wiadomoci ³obeskie laureatem
III konkursu ekologicznego
(£OBEZ) By³ to konkurs dla redakcji gazet lokalnych
maj¹cych najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie
wiadomoci proekologicznej spo³eczeñstwa w 2003,
2004 r. Udzia³ w nim wziê³o 99 gazet z 16 województw
i w obrêbie ka¿dego z nich przyznawano nagrody.
Nades³ane materia³y ocenia³o
jury w sk³adzie:
Anna Kalinowska, - Dyrektor
Centrum Badañ nad rodowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego
Ewa Ucinek  Kierownik Wydzia³u Edukacji w Departamencie
Edukacji i Ekspertyz Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej,
Krzysztof Kafel  Radca Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
Departament Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego.
W województwie zachodniopomorskim nagrody otrzymali:
I miejsce nagroda w wysokoci
5000 z³ Gazeta Goleniowska
II nagroda wysokoci 4000 z³
Dziennik Nowogardzki
Dwie III nagrody ex aequo:

III nagroda w wysokoci 3000 z³
 Rzecz Ko³obrzeska
III nagroda w wysokoci 3000 z³
 Wiadomoci £obeskie
Wiadomoci £obeskie nagrodê otrzyma³y za cykl powiêcony
sprawom lenym.
Milena Poczykowska redaktor
Wiadomoci w ten sposób opisa³a
inicjatywy oraz akcje podjête w gazecie na rzecz ochrony rodowiska:
W styczniowym numerze Wiadomoci £obeskich z 2003 r. zosta³
opublikowany list do burmistrza
£obza, którego autorami by³o 27
mieszkañców £obza niezadowolonych z agresywnej wycinki drzew w
parku lenym nieopodal miasta. Od
tego momentu rozpoczê³a siê walka
o wiekowe drzewa, które ros³y w
owym parku. Po kilku miesi¹cach

Powiatu p. A. Gradus dyskutowa³ z
uczniami na temat bezp³atnego dostêpu do opieki zdrowotnej. Klasa
III a, wraz z pedagogiem szkolnym p.
D. Walentynowicz uwiadomi³a zebranym, co czeka uczniów, którzy
³ami¹ obowi¹zek szkolny unikaj¹c
szko³y. Do ¿ycia w zgodzie z przyrod¹ zachêcali uczniowie klasy III e,
przy pomocy p. D. Mielcarek - gminnego Inspektora Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie prezentacje mia³y przystêpn¹ i
zrozumia³¹ formê. Na zakoñczenie
debaty sprawdzono opiniê zebranych na temat respektowania konstytucyjnych praw Polaków. 185
uczestników debaty uwa¿a³o, ¿e odbywa siê ono zgodnie z zapisem, tylko 3 by³o odmiennego zdania. Praca
nad przygotowaniem debaty pozwoli³a uczniom wykazaæ siê umiejêtnoci¹ planowania, skutecznego
komunikowania, wspó³prac¹ z innymi, niekonwencjonalnym rozwi¹zywaniem problemów, wykorzystaniem ró¿nych róde³ informacji.
Dziêkujemy rodzicom za zaanga¿owanie. Wierzymy, ¿e nasze starania
przygotuj¹ m³odzie¿ do aktywnego i
twórczego funkcjonowania w XXI
wieku.
Alicja Górska-Powchowicz
niezadowoleni mieszkañcy  obroñcy drzew zawi¹zali Spo³eczny Komitet Ochrony Przyrody. W póniejszym okresie ci sami mieszkañcy
za³o¿yli w £obzie ko³o Polskiego
Klubu Ekologicznego. Dziêki
ostrym dzia³aniom tego Komitetu
wstrzymano wycinanie drzew ww.
parku. Szkody, jakie powsta³y w
wyniku bezmylnej wycinki s¹
ogromne. Za obron¹ starych drzew
opowiedzia³y siê równie¿ Wiadomoci £obeskie w walce o przetrwanie wiekowych buków i dêbów pomaga³y Spo³ecznemu Komitetowi
Ochrony Przyrody porednio, publikuj¹c na ³amach gazety artyku³y
w³asne oraz artykó³y i opiniê ww.
komitetu w rubrykach: Listy i opinie czytelników oraz Eko-Echo.
Mylê, ¿e nasz miesiêcznik dzia³aj¹c
w ten oto sposób, mia³ wp³yw na
ochronê rodowiska w naszym regionie.
Milena Poczykowska podkrela,
¿e mimo ¿e nagrodê otrzyma³a redakcja gazety to prawdziwymi zwyciêzcami s¹ cz³onkowie Klubu Ekologicznego.
Za pieni¹dze z nagrody ma zostaæ zakupiony nowy komputer do
redakcji. Pani redaktor ¿a³uje i¿
udzia³u w konkursie nie wzi¹³ Tygodnik £obeski, który tak¿e zajmowa³
siê t¹ problematyk¹.
SM
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KONSEKEWNCJE
BÓJEK PO REKOLEKCJACH
(£obez) Cztery osoby ukarano nagan¹
dyrektora, kilkanastu obni¿ono stopnie za
sprawowanie  to bilans zajæ, które mia³y
miejsce przed kocio³em w czasie rekolekcji.
W bójkach wziê³o udzia³ ponad dwadziecia
osób, problem agresji wród m³odzie¿y
gimnazjalnej jest wiêc powa¿ny.
Dyrektor Ewa Pop³awska wezwa³a na rozmowy rodziców bij¹cych siê uczniów. Przyszli prawie
wszyscy i w rozmowach przyznawali
, ¿e dzieci te tak¿e w domu sprawiaj¹
k³opoty. Niektórzy wrêcz cieszyli
siê, ¿e spraw¹ zajê³a siê policja. 
Mo¿e to ich wreszcie nauczy rozumu, zobacz¹, ¿e to nie ¿arty  mówili
na rozmowach w szkole.
Pani dyrektor dodaje, ¿e te dzieci
niestety  krzycz¹ i bij¹, bo tak w³anie postêpuje siê z nimi w domu.
W³adze szko³y robi¹ wszystko, aby
takie zajcia nie mia³y ju¿ miejsca. Na
zajêcia, do szko³y zosta³ zaproszony
asp. Robert Kazienko z Komendy
Powiatowej Policji, który zajmuje siê
sprawami nieletnich. Rozmawia³ z
m³odymi ludmi o przyczynach
agresji, jej skutkach, a tak¿e konsekwencjach prawnych takich nagannych zachowañ. Pedagog W³adys³awa Gajdzis bra³a czynny udzia³ we
wszystkich spotkaniach. Postanowi³a, za zgod¹ dyrekcji przeprowadziæ zajêcia dotycz¹ce komunikacji
miêdzyludzkiej.  To jedna z przyczyn takich zachowañ, m³odzi ludzie
nie potrafi¹ ze sob¹ rozmawiaæ. Na
drobn¹ nawet krytykê odpowiadaj¹
agresj¹. Piêæ staje siê coraz czêciej
argumentem, takim jak ka¿dy inny.
Asp. Kazienko na spotkaniach z

rodzicami bêdzie informowa³ o odpowiedzialnoci nieletnich, a tak¿e
rodziców za takie czyny. Bowiem to
na nich spoczywa obowi¹zek wychowywania dziecka, o czym niestety czêsto zapominaj¹ przerzucaj¹c
go na szko³ê, a w ostatecznoci na
policjê czy kuratora.
Zajêcia rekolekcyjne mia³y sk³oniæ m³odych ludzi do zadumy i refleksji. Mówi siê na nich o pojednaniu,
tolerancji i szacunku dla innych.
Niestety w £obzie s³owa kap³anów
do gimnazjalistów nie dotar³y, a w
ka¿dym b¹d razie ich nie zrozumieli.
Taka forma rekolekcji nie sprawdza
siê i najwy¿szy czas aby pomyleæ o
zmianach. Teraz m³odzie¿ dostaje
trzy dni wolne i spêdza je praktycznie bez ¿adnego nadzoru i wed³ug
w³asnego pomys³u. A skutki tego
mielimy okazjê obserwowaæ kilka
dni temu.
SM

Bêdzie przetarg
na ochronê starostwa
(£OBEZ) Zarz¹d Powiatu w £obzie og³osi³ przetarg nieograniczony na wykonywanie
us³ugi ca³odobowej elektronicznej ochrony i
monitorowania obiektów starostwa powiatowego.Oferty mo¿na sk³adaæ w Starostwie
Powiatowym w £obzie do 29 marca 2005 r.
do godz. 12.00.
KAR

UNIA POLSKO - LITEWSKA

(£OBEZ) W dniach od 14 do 18
marca br. przedstawiciele samorz¹du
Kiejdañskiego - Kedainiai z Republiki Litewskiej w osobach: Pan Vytautas Kundrotas - kierownik projektu,
Pan Algimantas Gedgaudas - in¿ynier projektu, Pani Violeta Berletaite pracownik ochrony zabytków, Pani
Yanda Kupione - pracownik s³u¿by
finansowej projektu, Rimas Jodinskas - kierowca. Przebywali w gminie
£obez, która jest partnerem polskim w
programie PHARE projektu pod nazw¹ Preparation ofinvestment project and tender documentation for restoration and arrangement of Apytalaukis manor for development of Via
Baltica turism infrastructure.
W ramach wizyty przeprowadzono wyjazdy do miejscowoci
Klêpnica i Be³czna w gminie £obez,
gdzie poznawano obiekty zabytkowe bêd¹ce w trakcie renowacji do
celów turystycznych.

Wyjazdowa sesja
rady powiatu
(WÊGORZYNO) W ostatnim
dniu marca, w sali
wêgorzyñskiego urzêdu
miejskiego odbêdzie siê
sesja wyjazdowa rady
powiatu ³obeskiego.
Radni wys³uchaj¹ informacji i
sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du
Dróg Powiatowych, Stra¿y Po¿arnej, Policji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie oraz
komisji rady za drugie pó³rocze.

Przeprowadzono spotkania i wizyty na terenie miast £obza i Szczecina w obiektach zabytkowych stanowi¹cych infrastrukturê turystyczn¹
regionu Pomorza Zachodniego.
Odbyto wyjazd studyjny i spotkanie z w³acicielem zabytkowego
dworu w miejscowoci Stare Resko,
gmina Po³czyn Zdrój, gdzie mo¿na
by³o zapoznaæ siê z obiektem w ca³oci przywróconym do dawnej
wietnoci i przeznaczonym na cele
turystyczne.
(Red.)

Ustal¹ najni¿sze wynagrodzenie
zasadnicze w pierwszej kategorii
zaszeregowania oraz wartoæ jednego punktu w z³otych dla pracowników PUP, DPS, Zarz¹du Dróg Powiatowych, PCPR oraz pracowników obs³ugi w placówkach owiatowych. Ustal¹ plan finansowy dla
Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok oraz stawkê dotacji
przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego £obeskie Centrum Turystyki. Sesja odbêdzie siê 31 marca o
godz. 15.30 w urzêdzie miejskim w
Wêgorzynie.
KAR
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BITWA O TRAWNIK
(£OBEZ) Pierwszy raz mieszkañcy bloku przy ul. Bema
protestowali w 1993 r. Wtedy na zieleñcu przed ich
domem mia³ stan¹æ pawilon meblowy. Protest odniós³
skutek  sklep nie powsta³, a oni otrzymali pismo i
obietnicê o ówczesnego burmistrza Marka Romejki, ¿e na
skwerze nie bêd¹ powstawa³y sklepy.
I tak by³o do czerwca 2004. Wtedy mieszkañcy zauwa¿yli na trawniku pracowników zak³adu energetycznego robi¹cych wykop. Zaniepokojeni zapytali ich co tu robiæ odpowiedziano im, ¿e przy³¹cze energetyczne do maj¹cego tu powstaæ
sklepu. Udali siê wiêc do urzêdu
miejskiego, gdzie poinformowano
ich, i¿ dzia³kê w 2003 r. burmistrz
Marek Romejko wyznaczy³ do zbycia. Odby³ siê przetarg, który wygra³a pani Micha³owska. Pan Mieczys³aw Fojna z Wydzi³u Rolnego powiedzia³ mieszkañcom bloku na
Bema, ¿e umowa jest ju¿ zawarta i
sporz¹dzono ju¿ akt notarialny. Pani
Micha³owska jest pe³noprawnym
w³acicielem tego terenu i bêdzie tam
budowa³a sklep. Ludzie byli tym
zbulwersowani i postanowili protestowaæ. Na to, czy sklep na skwerze
zostanie wybudowany nie mieli
wp³ywu, napisali wiêc protest dotycz¹cy chodnika prowadz¹cego do
niego
- Ten zieleniec to jedyne miejsce
gdzie mo¿emy usi¹æ i odpocz¹æ. Ze

wszystkich stron nasz blok otoczony jest ulic¹, w dodatku codziennie
przyje¿d¿aj¹ tu samochody dostawcze podje¿d¿aj¹ce do sklepów znajduj¹cych siê na parterze. Mamy ju¿
doæ spalin i ha³asu  t³umaczy organizator protestów Jadwiga Koza 
nie chcemy wiêc aby przez nasz zieleniec bieg³ chodnik, bo ludzie zadepcz¹ nam tu wszystko, Trawnik
ju¿ w tej chwili jest ju¿ zdewastowany, wyciêto nam tak¿e szeæ piêknych drzewek. W naszym bloku
mieszka sporo starszych schorowanych ludzi którzy nie maj¹ si³, aby
chodziæ na dalekie spacery. To w³anie ich skrzywdzono.
- Odbiera siê nam ostatni¹ oazê
zieleni mówi inna mieszkanka bloku.
W odpowiedzi na swoje protesty
mieszkañcy otrzymali od burmistrza
Marka Romejki zapewnienie, ¿e na
wiosnê zieleniec zostanie obsiany
now¹ traw¹ ogrodzony drewnianym
p³otem. Mieszkañcy maj¹ jednak ¿al
do w³adz miast, ¿e o zamiarze sprzeda¿y dzia³ek nikt ich nie poinformowa³  najpierw zapewnia siê nas, ¿e

Sklep pani Micha³owskiej
na trawniku niê bêd¹ powstawa³y
¿adne sklepy, a póniej o tej obietnicy siê nie pamiêta - mówi¹ z ¿alem.
W jeszcze gorszej sytuacji znalaz³a siê pani Micha³owska, która na
zakupionym terenie postawi³a sklep.
Protesty mieszkañców bardzo jej tê
budowê utrudni³y, kilka razy musia³a
robiæ przeprojektowanie inwestycji,
co znacznie podnios³o jej koszty.
Sklep zosta³ jednak wybudowany
doæ szybko, a pracê tam znalaz³y
dwie osoby. Niestety na tym k³opoty pani Micha³owskiej i jej pracowników nie skoñczy³y siê. Utargi w sklepie s¹ kiepskie i jak do tej pory przynosi on straty. W³acicielka przyczyn takiej sytuacji dopatrujê siê w
braku odpowiedniego dojcia do
sklepu i niektórych dzia³aniach
protestuj¹cych mieszkañców. Pani
Micha³owska próbowa³a siê z nimi
porozumieæ  niestety bezskutecznie. Wyst¹pi³a tak¿e do Urzêdu

Wejcie od ulicy Bema

Miejskiego z podaniem o wybudowanie chodnika przez trawnik  czego tak¿e jej odmówiono.
- Gdybym wczeniej mia³a informacjê z urzêdu o wczeniejszych
protestach mieszkañców na pewno
bym siê z decyzj¹ o budowie sklepu
zastanawia³a. Niestety nikt mi o tym
nie mówi³. Urz¹d do tej pory by³ dla
mnie powa¿n¹ i wiarygodn¹ instytucj¹ i jeli wystawia na przetarg jak¹
dzia³kê to powinien wiedzieæ co robi.
Wszelkie dzia³ania jakie podjê³am
by³y zgodne z prawem i pe³n¹ aprobat¹ ze strony urzêdu. Pani Micha³owska przyznaje, ¿e sytuacja jest
skomplikowana i aby ten konflikt
zakoñczyæ urz¹d powinien podj¹æ
zdecydowane dzia³ania.
Na koniec chcemy dodaæ, ¿e nie
wszystkim mieszkañcom bloku przy
ulicy Bema ten sklep przeszkadza a
w³acicielka us³ysza³a siê z ich strony wiele ¿yczliwych s³ów.
SM
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NOWO OTWARTY WIELOBRAN¯OWY
SKLEP w DOBREJ
- Materia³y Budowlane - Elektryczne
- Sanitarne
- Elektronarzêdzia
- Metalowe
- Pokrycia dachowe
- Hydrauliczne
Zapraszamy codziennie od 8.00  17.00 Soboty od 8.00  14.00
Dobra Ul. Bema 2 Tel/Fax: (091) 39 14 055 (przy poczcie)

MATERIA£Y
BUDOWLANE
Ul. Toruñska

78-500 Drawsko Pom.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Blachodachówka

od 23,98 z³ / m kw. brutto

Dachówka cementowa
od 21,65 z³ / m kw. brutto

SUPOREX 24

od 4,80 z³ / szt. brutto

PROMOCJA
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 80 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 80
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1029,00 z³/szt.
KABINA pó³okr¹g³a ROMA 90 szklana
+ BRODZIK Polimat Roma 90
+STELA¯ + OBUDOWA
BRODZIKA tylko 1099,00 z³/szt.
Promocja trwa do odwo³ania lub wyczerpania
zapasów magazynowych.

STUDIO NIE¯KA

Farby, lakiery, narzêdzia

Tel. 0 94 363 20 80
Wysoki rabat = dobra cena!
Tel/fax 094 363 30 89
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W OPIECE JAK SARDYNKI
(£OBEZ) O tym jaka ciasnota panuje w Miejsko - Gminnym
Orodku Pomocy Spo³ecznej w £obzie przekonuje siê
ka¿dy, kto korzysta³ z pomocy tej instytucji. Ludzie
pracuj¹ tam i przyjmowani interesanci t³ocz¹ siê, jak
przys³owiowe sardynki. O zmianê tej sytuacji zaapelowa³
na sesji pan Bogdan K³apacz.
W siedmiu pomieszczeniach,
z których dwa pokoje to klitki, a
wszystkie s¹ przechodnie, pracuje ok. 20 osób. Do orodka
zg³asza siê miesiêcznie ok. 1000
interesantów, mo¿na wiêc sobie
wyobraziæ w jakich warunkach
s¹ oni przyjmowani. W pokojach stoi po kilka biurek z³¹czonych ze sob¹, przy ka¿dym s¹
nawet po dwa krzes³a. Gdy
sprawy za³atwiaj¹ naraz dwie
urzêdniczki, interesanci siedz¹
obok siebie i musz¹ wys³uchiwaæ cudzych, czêsto intymnych lub dramatycznych historii. W innych pokojach nawet nie

ma co marzyæ o tym, by posadziæ gdziekolwiek petenta. Pokoje s¹ przechodnie; przez prawie wszystkie z nich przebiega
wspólne przejcie, gdy wiêc siedzi kilku interesantów, trudno
siê przecisn¹æ nawet samym
pracownikom, nie mówi¹c o
odwiedzaj¹cych opiekê.
O swoich problemach, a czêsto o dramatach ¿yciowych,
opowiadaj¹ pracownikowi socjalnemu w obecnoci innych
pracowników, a przede wszystkim wielu obcych osób. Trudno
tu mówiæ o intymnoci i prywatnoci, jaka siê tym ludziom

Tañszy Nowy Rok

Przyzwyczailimy siê, ¿e co roku od stycznia p³acimy wy¿sze rachunki. Dro¿eje pr¹d,
gaz, benzyna. W tym roku mamy jednak wyj¹tek. Taniej¹, chyba po raz pierwszy w historii
naszego kraju, lokalne rozmowy telefoniczne.
Czy obni¿ka jest du¿a? Jeli zamiast 35 groszy w standardowym planie Telekomunikacji
Polskiej jako klienci indywidualni mo¿emy za szeciominutow¹ rozmowê zap³aciæ tylko 24
grosze to ró¿nica jest spora. W przeliczeniu wynosi to 31 procent. Tak du¿ej obni¿ki w tak krótkim
czasie nie pamiêtamy chyba na ¿adnym innym polu dzia³alnoci gospodarczej.
Tyle oszczêdzamy w czasie rozmów poza szczytem, czyli w godzinach od 22 do 8 rano.
W szczycie oszczêdnoci s¹ nieco mniejsze, bo wynosz¹ 17 procent, czyli zamiast 35 za
trzy minuty rozmowy w TP p³acimy 29 za taki sam czas rozmowy. Ale to przecie¿ g³ównie
i tak odnosi siê do czasu, którego gros spêdzamy poza domem, g³ównie w pracy.
Za to znacznie wiêcej zaoszczêdziæ w godzinach pracy, czyli miêdzy 8 a 18, mog¹
prowadz¹cy ma³e firmy, nawet przy zwyk³ej dzia³alnoci gospodarczej. Dla tak zwanych
klientów biznesowych przygotowano ofertê, wed³ug której zap³ac¹ tylko 24 gr brutto za trzyminutow¹ rozmowê i to jest a¿ o 31 proc mniej ni¿ korzystaj¹c ze Standardowego Planu TP.
Ni¿sze ceny s¹ sukcesywnie dostêpne dla coraz to wiêkszej liczby abonentów w kolejnych strefach numeracyjnych. Wystarczy tylko podpisaæ odpowiedni¹ umowê z Tele2 i
mo¿na ju¿ rozmawiaæ taniej. Ten to operator, jako pierwszy alternatywny, po zmianach prawnych dopuszczaj¹cych konkurencjê w rozmowach lokalnych na podobnych zasadach jak przy
miêdzystrefowych, przygotowa³ tak atrakcyjne cenniki.
Po aktywowaniu preselekcji, czyli podpisaniu umowy zmieni nam siê troszkê sposób
wybierania numeru: najpierw bêdziemy musieli wykrêciæ 0  potem numer danej strefy czyli
np. 22  i dopiero potem numer abonenta. W ca³oci bêdzie to wygl¹da³o mniej wiêcej tak 022-7654321, czyli identycznie jak w przypadku po³¹czenia miêdzystrefowego, wiêc nie jest
skomplikowane.

Tekst opracowany przez IAP tel.net

nale¿y. Najgorzej jest w dniach
wyp³at wiadczeñ. W w¹skim
korytarzyku t³oczy siê wtedy
kilkadziesi¹t osób, czêsto matki
z ma³ymi dzieæmi. £awka, na
której te osoby, czêsto starsze,
mog³yby usi¹æ, jest tylko jedna,
na trzy-cztery osoby. A¿ dziwne,
¿e nikt do tej pory nie pomyla³ o
rozwi¹zaniu tego problemu.
Kwestiê tê poruszy³ na sesji
Rady Miejskiej Bogdan K³apacz
z £obeskiej Alternatywy. Pyta³, co w tej kwestii robi dyrektor orodka El¿bieta Graliñska.
Co zamierzaj¹ zrobiæ w³adze
miasta, aby warunki lokalowe w
opiece poprawiæ. Zapyta³, czy
gmina nie mog³aby pomieszczeñ
podnajmowanym w tej chwili
innym instytucjom przekazaæ
orodkowi pomocy spo³ecznej.
Chodzi o to, ¿e w urzêdzie jest
kilka pomieszczeñ, które s¹
wynajmowane Agencji Nieruchomoci Rolnej, Urzêdowi
Wojewódzkiemu (biuro pasz-

portowe) oraz Urzêdowi Skarbowemu. Jak nam t³umaczy³ jeden z czytelników, ANR mog³aby znaleæ siedzibê w budynku
Archiwum ANR przy ul. Bema
lub w budynku  wielkim przecie¿, po by³ej szkole  Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przy placu Spó³dzielców. Ta ostatnia jest przecie¿ instytucj¹ pokrewn¹, je¿eli chodzi
o zakres dzia³alnoci, a rolnicy
mogliby na miejscu za³atwiaæ
wszystkie rolnicze sprawy.
Dyrektor El¿bieta Graliñska
odpowiedzia³a, ¿e ma pewne
plany zwi¹zane z popraw¹ tej fatalnej sytuacji lokalowej, ale
wola³a ich nie zdradzaæ. Sekretarz Ireneusz Kabat doda³, i¿
w³adze miasta zdaj¹ sobie sprawê z powagi sytuacji i do koñca
roku chc¹ j¹ poprawiæ. Okaza³o
siê przy okazji, ¿e gmina nie
pobiera op³at za dzier¿awione
Agencji pomieszczenia.
SM

Internet
w bibliotekach powiatu

Bibliotekarze naszego powiatu na szkoleniu w Jarocinie
Zupe³nie niedawno biblioteki
województwa zachodniopomorskiego, w tym powiatu ³obeskiego,
zosta³y wyposa¿one w komputery
w ramach programu ministerialnego
IKONKA. Biblioteki publiczne w Dobrej, £obzie, Resku i Wêgorzynie
otrzyma³y po trzy komputery z oprogramowaniem. W³adze poszczególnych miast zobowi¹za³y siê op³aciæ
m.in. koszty utrzymania tego sprzêtu
i jego ubezpieczenia, oraz op³aty abonamentowe. W ramach programu biblioteki bêd¹ wiadczyæ mieszkañcom
bezp³atny dostêp do internetu.

Miejska Biblioteka Publiczna
w £obzie, pe³ni¹ca funkcje biblioteki powiatowej, op³aci³a ze rodków
powiatu ³obeskiego specjalne szkolenie dla bibliotekarzy, wytypowanych placówek bibliotecznych, którzy opiekuj¹ siê nowymi k¹cikami
internetowymi. Szkolenie odby³o siê
w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Dokumentacyjnej i Informacyjnej w Jarocinie.
Wiêcej o zasadach korzystania
z internetu w bibliotekach mo¿na siê
dowiedzieæ poszczególnych placówkach wymienionych wy¿ej miast. E.S.
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Jana Adamowa opowieci o burzliwej historii
Kresów na lekcjach w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) 15 marzec by³ drugim dniem w cyklu
spotkañ historycznych w wêgorzyñskim gimnazjum,
w którym udzia³ wziêli przedstawiciele Stowarzyszenia
Kresowian z Kuropatnik w Sielsku.
W tym dniu lekcjê prowadzi³ przewodnicz¹cy stowarzyszenia Jan Adamów. Opowiada³ o burzliwej historii
Kresów. Sw¹ opowieæ rozpocz¹³ od
przedstawienia zró¿nicowania narodowociowego tych terenów. Nastêpnie
omówi³ sytuacjê Polski w czasie dwudziestolecia miêdzywojennego. Przypomnia³ wojnê polsko-bolszewick¹,
patriotyczny zryw Polaków podczas tej
wojny, Cud nad Wis³¹ i przegonienie
liczniejszej armii bolszewickiej a¿
pod Smoleñsk. Podkreli³, ¿e
rz¹d polski w latach dwudziestych i trzydziestych
postawi³ na edukacjê, buduj¹c wiele szkó³, do których uczêszczali wspólnie
Polacy, Ukraiñcy i ¯ydzi.
Nastêpnym poruszonym zagadnieniem
by³a sytuacja po³udniowowschodnich terenów Polski po
wybuchu II
wojny wiatowej, kiedy to
na te tereny
wkroczyli Sowieci. Przewodnicz¹cy
stowarzyszenia przedstawi³ gehennê
narodu polskiego przeladowanego przez nacjonalistów ukraiñskich jak i
przez Rosjan. Przypomnia³ o polskich ¿o³nierzach powracaj¹cych po klêsce wrzeniowej do swoich domów. Wielu z nich Ukraiñcy wy³apali i zamordowali. Potem omówi³ przeladowania jakich naród
polski dowiadczy³ ze strony Rosjan.
Przypomnia³ o mordach polskiej inteligencji w Katyniu, Charkowie i wielu
innych miejscach. W swoim opowiadaniu nie pomin¹³ równie¿ masowej wywózki polskich rodzin na Sybir. W dalszej czêci swojej wypowiedzi Jan Adamów przedstawi³ sytuacjê w jakiej znalaz³a siê ludnoæ polska w czerwcu 1941
roku, kiedy to Niemcy zaatakowa³y
Zwi¹zek Radziecki i zajêli tereny
wschodniej Polski.
- Niemcy witani byli przez Ukraiñ-

ców chlebem i sol¹. Mieli oni nadziejê,
¿e Niemcy spe³ni¹ obietnicê utworzenia
wolnej Ukrainy w zamian za udzielon¹
pomoc. - Wspomina Jan Adamów - Po
rozprawieniu siê z ludnoci¹ ¿ydowsk¹, zaczê³y siê masowe przeladowania Polaków. Mimo wspó³pracy Ukraiñców, Niemcy nie mieli w planach utworzenia wolnej Ukrainy.
Kolejnym poruszonym tematem
by³o przesiedlenie ludnoci polskiej na
Ziemie Odzyskane i represje ze strony Zwi¹zku Radzieckiego, które
dotknê³y wielu bojowników
o woln¹ Ukrainê, gdy¿ ich nacjonalistyczna postawa nie
by³a nowym w³adzom na
rêkê.
Na koniec Jan Adamów podkreli³, ¿e
wolna Ukraina powsta³a dopiero po
rozpadzie Zwi¹zku Radzieckieg o ,

wraz z wieloma
innymi pañstwami na terenach,
których nie mia³y
miejsca przeladowania ludnoci.
Tym stwierdzeniem
zaznaczy³, ¿e ludobójstwo dokonane
na ludnoci polskiej
na Kresach Wschodnich by³o bezsensowne, poniewa¿ nie spowodowa³o utworzenia wolnej Ukrainy,
do czego d¹¿yli nacjonalici. Swój
wyk³ad zakoñczy³ stwierdzeniem, ¿e
dzi równie¿ w wielu miejscach wiata
mamy do czynienia z terrorem.
Marcin Horbacz
Na zdjêciu powy¿ej pani Anna
Kamiñska, która od stowarzyszenia
otrzyma³a ksi¹¿kê i dyplom za
zaanga¿owanie i entuzjazm w pracy z
m³odzie¿¹ oraz krzewienie w m³odzie¿y
zami³owania do historii Polski.

Nagrodzone uczennice.
W dniu 15 marca zosta³y wrêczone nagrody i dyplomy dla uczniów,
którzy napisali najciekawsze prace w konkursie: Historia wybranego cz³onka rodziny.
Nagrodami uhonorowano nastêpuj¹ce prace:
- Dlaczego musia³a tak cierpieæ - Agaty Mikiewicz
- Zes³anie - Damiana Kowalczyka
- Z Kresów na Pomorze - Magdalenay Winiewskiej
- Fotografia - Joanny Chilakowskiej
- Historia mojego dziadka - Lidii Bochner
- Wspomnienia z lat dziecinnych - Karola Strychalskiego
Pami¹tkowymi dyplomami wyró¿niono nastêpuj¹ce prace:
- Rozalia Szafuni - Marcina Teszki
- Emilia Lankiewicz - historia ¿ycia - Pauliny Lankiewicz
- Prze¿y³ dwie wojny - Agnieszki Turek
- Krystyna ¯ywica - dziecko wojny, Kazimierz ¯ywica - uciekinier
z Bia³orusi - Mirelli Nizio
- Ujrzeæ Ojczyznê - Patrycji Gibkiej
- Historia mojej babci - Aleksandry Piec
- Wspomnienia z dzieciñstwa - Jonatana Sawki
- Kartka z kalendarza - Jakuba Margola

Jan Adamów wrêcza dyplomy.
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Ruch na rzecz Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych wchodzi na Pomorze
O Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych czytam od doæ dawna w Internecie. Przesy³aj¹ mi regularnie wiadomoci
na skrzynkê. Pomimo, ¿e dorobek ruchu jest imponuj¹cy, niewiele o tym
w mediach ogólnopolskich i TVP, która sama siebie zwie telewizj¹ publiczn¹ i przekonuje nas do p³acenia abonamentu na... ³zawe seriale.
Jednak tak naprawdê ¿ycie samorz¹dowe toczy siê poza ekranem, na
peryferiach. Jako, ¿e ruch g³ównie rozwin¹³ siê na po³udniu i w centralnej
Polsce, postanowi³em w koñcu zebraæ te informacje i przedstawiæ naszym czytelnikom, by wiedzieli, ¿e co takiego w kraju siê dzieje. W kilku
kolejnych odcinkach postaram siê zaprezentowaæ JOW w formie listów
mailowych, które prezentuj¹ nie tylko teoriê JOW, ale tak¿e ludzi,ich
mylenie i dzia³anie. Mi³ej lektury. Zapraszam do dyskusji na ten temat
na naszych ³amach.
Kazimierz Rynkiewicz
Fragment artyku³u z gazety
krakowskiej (z 14 listopada 2004 r.
Sobota-Niedziela)
¯eby by³o normalnie
Wprowadmy okrêgi jednomandatowe. Z ka¿dego powiatu jeden
pose³
Ordynacja wiêkszociowa przyczynia siê do korupcji w Polsce. Jest
to szczególnie niebezpieczne na
szczeblu lokalnym  mówi³a wczoraj
dr Wis³a Sura¿ska, cz³onek PAN podczas ogólnopolskiego zjazdu organizacji, które chc¹ wprowadziæ do
polskiego ¿ycia publicznego zasadê
jednomandatowych okrêgów wyborczych.  Im wiêkszy okrêg wyborczy, tym wiêksz¹ szansê maj¹ populici  argumentowa³a dr Sura¿ska.
W Krakowie odby³ siê wczoraj zjazd
zwolenników jednomandatowych
okrêgów wyborczych. Pod t¹ nazw¹
kryje siê obywatelska inicjatywa
zmiany ordynacji wyborczej. Polegaæ ma ona na wprowadzeniu takiego systemu g³osowania, w którym
zwyciê¿a osoba, która uzyska³a najwiêcej g³osów w danym okrêgu.
Prezes Stowarzyszenia Janusz Sanocki podkrela, ¿e trudno jest przeforsowaæ ten pomys³, poniewa¿
wszystkie partie polityczne cechuje
niespotykana jednomylnoæ.  Pos³owie nie chc¹ zmian  dodaje.
Zwolennicy JOW postulujà dokonanie podzialu kraju na 460 okrêgów
wyborczych, ka¿dy liczy³by ok. 62
tys. wyborców. Kandydowaæ móg³by obywatel, który uzyska³ np. 15
podpisów wyborców z tego okrêgu.
Kolejna innowacja to na³o¿enie na
kandyduj¹cego obowi¹zku wp³acenia kaucji w wysokoci 2000 z³.
Kaucja by³aby zwracana jeli kandydat zdoby³ w wyborach wiêcej ni¿ 5
procent g³osów. Takie rozwi¹zania
funkcjonuja i sprawdzaj¹ siê m.in. w
Wielkiej Brytanii. JOW dzia³a w ca³ym kraju.
(am)

List mailowy.
Szanowni Pañstwo, chcê siê podziliæ z Pañstwem smutn¹ wiadomosci¹, któr¹ przed chwil¹ otrzyma³em.18 listopada 2004 zmar³a w Arlington, USA, wielka, ofiarna, Polka,
Alina Kozio³-Starczewska-Byrska,
która od ponad 25 lat ze wszystkich
si³ dzia³a³a i wspomaga³a wysi³ek
Polaków walcz¹cych w Kraju o woln¹, suwerenn¹, niepodleg³¹ Polskê.
Razem ze swoim mê¿em, Zbigniewem Byrskim, znanym publicyst¹
(Kultury), na najró¿niejsze sposoby wspomagali ofiarnie ludzi zaanga¿owanych w podziemny ruch Solidanoci, w (Solidarnoæ Walcz¹ca), a potem, od samego pocz¹tku
w Ruch na rzecz Jednomandatowych Okregow Wyborczych. Alina
i Zbigniew Byrscy pomogli te¿ materialnie wielu polskim rodzinom, które znalazly sie w trudnej sytuacji materialnej. Organizowali na terenie
Stanow Zjednoczonych wiele akcji
obywatelskich, demonstracji patriotycznych, kolportowali wydawnictwa podziemne, a potem wszelkie
materialy JOW, w tym moje artyku³y
i ksi¹¿ki, z którego to powodu moja
osobista wdziecznoæ jest szczególna. W ksi¹¿ce (Otwarta Ksiega)
znajduje sie zdjêcie Aliny Starczewskiej-Byrskiej, jak, w czasie kampanii
wyborczej 1997, stoi przed Konsulatem RP w Nowym Jorku z plakatem
(Jan Olszewski signed the demand
for majority vote, so we vote for
ROP), a w rêku trzyma nasze wydawnictwa z tamtego czasu. Takich
akcji Alina Starczewska przeprowadzi³a wiele, w ró¿nych miejscach.
Spotyka³y j¹ za to najró¿niejsze szykany, wiele lat temu opisywa³em w
dostêpnych mi wydawnictwach, jak
za rozdawanie ulotek przed koncertem Pendereckiego w Carnegie Hall,
zosta³a ciê¿ko pobita. W moim przekonaniu trudno by by³o znaleæ osobê bardziej serdecznie i ofiarnie oddan¹ sprawie polskiej, ni¿ Alina
Starczewska - Byrska. Proszê
wszystkich WoJOWników o pamiêæ
i modlitwê w Jej intencji. Kto mo¿e,
proszê wzi¹æ udzia³ w pogrzebie,
który odbêdzie siê 22 listopada o godzinie 14. na cmentarzu w Mount
Auburn, w Cambridge, Ma.
Jerzy Przystawa

Drodzy woJOWnicy!
Z radocia informujê, ¿e do grona cz³onków Krajowego Komitetu
Referendalnego do³¹czy³ Burmistrz
Gostynina pan W³odzimierz niecikowski. Rada Miejska Gostynina
podjê³a tak¿e stosown¹ uchwa³ê
popierajac¹ JOW i wys³a³a j¹ do Prezydenta i Parlamentu. Cieszymy siê
i gratulujemy Kolegom z Gostynina.
Wszystkim woJOWnikom przypominamy, ¿e zima wkrótce siê skoñczy, niegi stopniej¹ i trzeba ruszaæ

z nasz¹ akcj¹. Zachêcam wszystkich
do kontynuowania zak³adania lokalnych komitetow referendalnych i
przesy³am dwa zaktualizowane wzory dokumentów, które s¹ pomocne
przy powo³aniu lokalnego KR.
Wkrótce - mam nadzieje - uda
nam siê podaæ miejsce kolejnego naszego zjazdu, na którym przygotujemy plan naszych dzia³añ na rok 2005.
Pozdrawiam serdecznie z zasypanej niegiem Nysy.
Janusz Sanocki

Stanowisko
IV Zjazdu Krajowego Komitetu Referendalnego
o JOW w Wyborach do Sejmu RP
Kraków, 12 listopada 2004
1. Krajowy Komitet Referendalny powo³any przez Ruch Obywatelski
na rzecz Jednomandatowych Okrêgów wyborczych stawia sobie za cel
doprowadzenie do zmiany systemu wyborczego i wprowadzenia wyboru
pos³ów w Jednomandatowych Okrêgach Wyborczych. Zbieranie podpisów
pod wnioskiem referendalnym jest tylko etapem tego procesu. Konieczne
jest prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat JOW, szerzenie
wiedzy nt. ordynacji wród spo³eczeñstwa, a tak¿e organizowanie struktur
zdolnych do skutecznego przeprowadzenia w³aciwego referendum.
2. Podjêta ostatnio inicjatywa Platformy Obywatelskiej zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum zawiera cztery pytania,
z których ka¿de dotyczy innego problemu, ma ró¿n¹ wagê i wymaga oddzielnego rozpatrzenia. Os³abia to skutecznoæ podjêtej przez PO akcji. Jednak
wobec zbierania podpisów przez tê partiê pod wnioskiem o referendum m.in.
w sprawie JOW, podejmowanie podobnej akcji przez Komitet Referendalny
powodowa³oby dezorientacjê spo³eczeñstwa. W tej sytuacji Krajowy Komitet Referendalny bêdzie w dalszym ci¹gu prowadzi³ dzia³ania przygotowawcze, akcjê informacyjn¹, tak by ewentualne referendum (jeli Platforma
Obywatelska zbierze odpowiedni¹ iloæ podpisów i uzyska stosowna aprobatê Sejmu) zosta³o przeprowadzone z sukcesem.
3. Komitet Obywatelski zwraca uwagê, ¿e ordynacja wyborcza, okrela
praktyczne funkcjonowanie demokracji i sprawa ta powinna staæ siê przedmiotem ogólnonarodowej powa¿nej i szerokiej dyskusji, z udzia³em strony
spo³ecznej. Nie mo¿e ona ograniczaæ siê jedynie do wypowiedzi zainteresowanych trwaniem obecnego stanu polityków, czy autorów obecnych rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie. Zwracamy siê do stowarzyszeñ naukowych, organizacji spo³ecznych, samorz¹dów i kadry naukowej polskich
uczelni o wywieranie presji na w³adze by do takiej szerokiej, spo³ecznej
dyskusji dosz³o.
4. Z wielkim uznaniem witamy poparcie jakie postulatowi wprowadzenia JOW udzielaj¹ samorz¹dowcy a zw³aszcza szeroki udzia³ w Komitecie
Referendalnym wielu bezporednio wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast polskich. Apelujemy do pozosta³ych gospodarzy gmin o
akces do grona Honorowych Patronów JOW. Apelujemy do rad gmin o
podejmowanie uchwa³ poparcia dla idei JOW. Do tej pory uchwa³y takie
podjê³o kilkadziesi¹t rad. Oczekujemy, ¿e podobne kroki podejm¹ kolejne
rady co pozwoli³oby na znaczeni zwiêkszenie skutecznoci naszych dzia³añ.
5. Wszystkich zwolenników JOW, a w szczególnoci wszystkie lokalne
komitety referendalne, wzywamy do wzmo¿enia akcji wyjaniaj¹cej cele
JOW, organizowania spotkañ i gromadzenia rodków finansowych niezbêdnych do skutecznego przeprowadzenia akcji referendalnej.
6. Wzywamy wszystkie komitety referendalne do podjêcia przygotowañ do III Marszu na Warszawê, który planujemy wiosn¹ 2005.
7. Oczekujemy, ¿e media publiczne (radio i TV) w ramach swej misji
publicznej udostêpni¹ swe studia dla zaprezentowania naszego stanowiska
i argumentów przez nas przedstawionych. Stanowiæ to bêdzie dowód, ¿e
media te rzeczywicie zas³uguj¹ na miano publicznych.

OPINIE
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Jerzy Przystawa (komentarz wyg³oszony na antenie Katolickiego Radia Rodzina
Rozg³oni Archidiecezji Wroc³awskiej, 92 FM, 9 listopada 2004)

Agraryci

Motto:
Adam Michnik:
Po prostu potrzebujecie takiej propozycji i g³osów, by z nas zrobiæ dekoracjê.
Stanis³aw Ciosek:
My starzy agraryci. Dla nas zawsze jest kwestia: kto kogo zakopie do ziemi.
(K. Dubiñski, Magdalenka. Transakcja epoki, Sylwa, Warszawa 1990, str. 173-4).

P

owracam do tego w¹tku
agrarnego, bo przypo
mnia³ mi go niedawno
Aleksander Kwaniewski w rozmowie z Tomaszem Lisem. Po¿ali³ siê
nasz obecny prezydent kandydatowi na przysz³ego prezydenta, ¿e oto
napadaj¹ na niego ze wszystkich
stron, g³ównie tacy ludzie jak Rokita
czy Giertych, i ¿e nie chodzi im w tym
wszystkim o Polskê, tylko, ¿e stosuj¹ podejcie agrarne. Biedny Lis,
za m³ody (choæ przecie¿ wcale nie tak
m³ody!), ¿eby rozumieæ tê subteln¹
gwarê starych czekistów, nie poj¹³ w
lot o co chodzi, wiêc trzeba mu by³o
t³umaczyæ rzecz, któr¹ czekista, starszy wiekiem i dowiadczeniem, tak
zgrabnie w Magdalence uj¹³.
Wtedy, w Magdalence, ³opaty
zosta³y od³o¿one na bok i schowane
w szopie. Przy wódeczce i zak¹skach
rozstrzygniêto sporne kwestie. Aleksander Kwaniewski, który, najwyraniej, bardzo siê t¹ sytuacj¹ bawi³,
zaproponowa³ treæ komunikatu: Na
podstawie pieszczot z opozycj¹ przy
okr¹g³ym stole ustalono podzia³
przyjemnoci (protokolant Dubiñski
odnotowa³ to na str. 126).
eraz jednak co siê dzieje,
z czego mo¿na by domnie
mywaæ, ¿e czas pieszczot
min¹³. Dramatycznie uj¹³ to by³y
naczelny Rzeczpospolitej, Maciej
£ukasiewicz, w dodatku Plus-Minus z dnia 6-7 listopada: Dzieje siê
w ostatnich dniach co niebywa³ego. Pop³och i agresja rz¹dz¹cego
obozu wobec opozycji i mediów  pocz¹wszy od prezydenta i marsza³ka
Sejmu  osi¹gaj¹ niespotykan¹
wczeniej skalê natê¿enia. Widaæ, ¿e
dzieje siê co dziwnego. Kto wie co,
czego my  zwykli obywatele  jeszcze
nie wiemy. Kto siê czego boi, mo¿e
jeszcze wyp³yn¹æ co, co dramatycznie wstrz¹nie tym pañstwem.
eli tego co nie wie taki
zwyk³y obywatel jak Na
czelny Rzeczpospolitej, to
có¿ maj¹ robiæ ci, co na salony wstêpu nie maj¹? Mo¿na by domniemywaæ, ¿e to co ma zwi¹zek z rewelacjami ujawnianymi przy okazji przes³uchañ przed Sejmow¹ Komisj¹ led-
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cz¹ do zbadania sprawy PKN Orlen. Rzeczywicie, przesuwa siê
tam ponura procesja typów z pod
ciemnej gwiazdy, w których rêkach,
jak siê okazuje, znalaz³y siê kluczowe elementy i decyzje dotycz¹ce najbardziej ¿ywotnych interesów gospodarczych i politycznych pañstwa. Wszystkie te ¯agle, Kuny i
Wiatry, ci bywalcy salonów, kumple
Olka, Józka i W³odka, nie
wiem czy to jest towarzystwo trzymaj¹ce w³adzê, o którym rozmawia³
Michnik z Rywinem , ale z pewnoci¹
jest to towarzystwo przy towarzystwie. W ksi¹¿ce Via bank i FOZZ
zastanawiamy siê jak to siê sta³o, ¿e
nowa polityka ekonomiczna i reformy profesora Balcerowicza niespecjalnie umo¿liwi³y start w biznesie ludziom inteligentnym i energicznym, odwa¿nym i przedsiêbiorczym,
wykszta³conym i znaj¹cym obce jêzyki, którzy dzia³ali w podziemiu Solidarnoci, ale nie weszli w uk³ady
magdalenkowo-okr¹g³o-sto³owe,
natomiast od razu umo¿liwi³y zawrotne kariery wczorajszym esbeckim ³apsom, ludziom, którzy za ca³e
kwalifikacje mieli pracê w spó³dzielni d³ugie ucho? Z zeznañ przed
Komisj¹ ledcz¹ wynika, ¿e to czysty przypadek: ot, wystarczy³o
mieszkaæ w tym samym bloku co Pan
W³odek, Pan Olek czy Pan Józek i
tam, spotykaj¹c siê, jak s¹siad z s¹siadem, w windzie, w piaskownicy
na spacerze z dzieæmi, ewentualnie
na imieninach czy urodzinach, po
s¹siedzku, wchodzi³o siê w proste
relacje biznesowe, ¿adnej, oczywicie polityki, i mo¿na siê by³o zajmowaæ handlem kompensacyjnym 
jak Pan Oleg czy Olek i zacz¹æ zamieniaæ kamazy na pszenicê kazachsk¹,
albo gaz na naftê, albo...itd. itp. Dziêki tym znajomociom z piaskownicy
i windy mo¿na by³o zaopiekowaæ siê
Panem W³odkiem, przypadkowo
bezrobotnym sekretarzem sowieckiej ambasady, który, nudz¹c siê z
braku pracy, zabija³ czas grywaniem
w tenisa z prezydentem, marsza³kiem Sejmu, premierem, no bo co
mia³ robiæ cz³owiek bez pracy, w
dodatku w obcym kraju?

M

ylê, ¿e to nie te rewe
lacje na przes³ucha
niach mog¹ byæ przyczyn¹ wstrz¹su, o którym pisze £ukasiewicz. W koñcu dla nas, Polaków nie uczêszczaj¹cych na salony,
nie ma tam nic rewelacyjnego. Jakby
siê nie zarzeka³ p. ¯agiel, ¿e nigdy nie
mia³ nic wspólnego z FOZZ, to my i
tak wiemy, ¿e to nieprawda, tak jak
nie wierzymy zaklêciom ani jego, ani
jego kumpli z osiedla, które lud warszawski nazwa³ Zatok¹ Czerwonych wiñ, ¿e nie mieli nic wspólnego ze s³u¿bami specjalnymi, a z panami Zacharskim czy Czempiñskim
spotykali siê, najzupe³niej przypadkowo, w windzie na Majorce czy na
Krecie i tylko po to, by zapytaæ: Jak
siê pan ma, panie s¹siedzie? £adna
pogoda, nieprawda? Ile by bia³ych ksi¹g nie napisano w sprawie
Pana Józka Oleksego i ile by procesów nie wygra³ Aleksander Kwaniewski, wszyscy wiemy co s¹dziæ o
ich za¿y³oci z Panem W³odkiem i
jego kolegami. My wszyscy wiemy
jak wygl¹da prawda o FOZZ, tak jak
wiedzielimy, jak wygl¹da prawda o
Katyniu, mimo, ¿e intelektualici i
prokuratorzy - wspierani w tym, nota
bene, przez naszych zachodnich sojuszników - przekonywali nas, przez
dziesi¹tki lat, ¿e wygl¹da³a ca³kiem
inaczej. Nasi nowi agraryci wymachuj¹ ³opatami i staraj¹ siê robiæ wra¿enie, jakby ju¿ jutro mieli zakopywaæ
agrarystów starych Starzy za broni¹ siê ¿a³onie wo³aj¹c: A wy, to co?
A gdzie wycie byli? Nie pilicie z
nami wódki, nie zagryzalicie ledzikiem remoulade, nie odpowiadalicie
pieszczot¹ na pieszczoty? Nic tylko
szambo i szambo?
ympatyczny satyryk, Sta
nis³aw Tym, w tym samym
numerze Rzeczpospolitej wystawia opiniê Janowi Rokicie:
Pose³ Jan Rokita zademonstrowa³
ca³ej Polsce co niezwyk³ego. Zademonstrowa³ mianowicie, ¿e niezale¿noæ pogl¹dów, rozum, wiedza i inteligencja, a przy tym uczciwoæ i odpowiedzialnoæ w dochodzeniu do prawdy, wdziêk wreszcie
i sposób bycia  to wszystko s¹
przymioty nie do przecenienia. Jak
na satyryka, mocno powiedziane.
mnie siê w tym miejscu
przypomina
satyra
sprzed lat. W³adys³aw
Gomu³ka mia³ powiedzieæ o przymiotach cz³onków PZPR: Cz³onkowie
partii s¹ inteligentni i uczciwi. Sta³o
siê to przedmiotem niestosownych
¿artów, bo nikt nie mia³ w¹tpliwoci,
¿e po³¹czenie tych trzech cnót w jednym cz³owieku jest absolutnie niemo¿liwe. O tych sprzecznociach
wewnêtrznych zapomnia³ nasz nie-

S
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oceniony satyryk, wystawiaj¹c laurkê Janowi Rokicie. Szambo!  wo³a
Rokita. Tym razem pyta sam prezydent Kwaniewski: Ile lat cz³owiek
m¹dry, inteligentny i uczciwy jest
gotów siedzieæ w szambie?
ie dajmy siê zwodziæ i nie
ufajmy agrarystom sta
rym, ani m³odym, nie
ufajmy wymachiwaniu ³opat¹. Zaufajmy sobie, za ufajmy Polakom,
wymumy zmianê ordynacji wyborczej: JOW to jedyny sposób rzeczywistego oczyszczenia tej stajni Augiasza. Co tam siê dzieje, co pêk³o
w globalnym pancerzu, co zwiêksza
nasze szanse. Oto ojciec chrzestny
Leszka Balcerowicza, specjalista od
gigantycznych spekulacji finansowych, takich jak FOZZ, ale przy których FOZZ to ma³e piwo, s³ynny dobroczyñca ludzkoci, fundator niezliczonych fundacji, wypowiedzia³
wojnê innemu dobroczyñcy, Georgowi Bushowi. Jak widzimy, w tej
walce dobroczyñców, p. Soros przegra³, ale mo¿e jeszcze nie do koñca?
Mo¿e to ta walka gigantów tak siê
przek³ada na wstrz¹sy na górze?
Mo¿e to dlatego Fundacja Batorego
dosta³a zielone wiat³o na poruszanie sprawy JOW i organizuje debaty oksfordzkie na ten temat? A i sam
George Bush niedawno potêpi³ Putina za to, ¿e chce wyeliminowaæ w
Rosji JOW, bo to gwa³t na demokracji! Nie wiemy o co naprawdê chodzi
Bushowi, nie wiemy o co Sorosowi,
nie wiemy kto naprawdê reprezentuje w Polsce ich interesy, dlatego zadbajmy o swój interes. Interes Polski
to przede wszystkim JOW w wyborach do Sejmu. Mo¿e ³opaty agrarystów nie bêd¹ do tego potrzebne.

N
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Teraz og³oszenia drobne w nowej formule

Dajesz og³oszenie do
jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
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M

A

:

Masz co do sprzedania
lub kupienia
- zamieæ og³oszenie drobne.
To nie drogo.
Cena na kuponie.
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
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OG£OSZENIA DROBNE

nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centum £obza w domku 3rodzinnym, strych, 2 komórki, piwnica i dzia³ka. Tel. 0608 048 560.
n Sprzedam mieszkanie o pow.
100mkw. 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, ogród. Nieruchomoæ
mieci siê w Gryficach ul. Kociuszki. Tel 504 371 712.
nSprzedam mieszkanie 2 pokojowe, wysoki standard wykoñczenia.
Cena 52 tys. z³. Wêgorzyno, tel. 501
657 800.
n Do wynajêcia mieszkanie 2-poziomowe w centrum £obza. Tel.
3973259.
nSprzedam M4 w Wêgorzynie, w³asnociowe lub zamieniê na Kam.
Pom. lub winoujcie; tel. (091)
4220108, 0503340004.
nSprzedam mieszkanie 3 pokojowe w bloku, 1 piêtro w centrum
£obza. Cena do uzgodnienia. Tel.
3975294.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 75mkw. na osiedlu Hanki Sawickiej, I piêtro. Cena do
uzgodnienia, tel.3973628 po 15.
nSprzedam kawalerkê 2 piêtro w
centrum £obza 31mkw. tel.
608374962.

nSprzedam Opel Vectra 1,8i. Wersja bogata CD. Rok produkcji
1991. Stan super, tel 397 23 49,
0600 523 783.
n Kupiê motocykl WSK. Tel. 691
958 871.
nPilnie sprzedam ASTRA Combi
1995r. (1.4 benzyna), przebieg
240.000km, przegl¹d do sierpnia
2005. Cena 4,500z³.
Tel. 887-137-390.
nVECTRA z niemiec 91r. 1,7 160
tys. Czerwona, nowe opony, radio,
c. zamek, Cena 5200 z³ , do uzgodnienia + op³aty.
Tel. 507 082 917.

nUs³ugi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel
3974127, 604845753 w domu
klienta i zak³adzie RTV.

nSprzedam mieszkanie 61mkw. w
bloku 2 piêto, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka i WC osobno, mieszkanie
z balkonem i gara¿em. Tel (094)
3670148.

nMieszkanie w³asnociowe urz¹dzone wynajmê lub sprzedam, pokój, kuchnia, ³azienka, 32mkw. w
P³otach. Tel. 0696 757 393.
n Kupiê mieszkanie w³asnociowe w Gryficach 3-pokojowe. Tel.
607 425 987.

n Wannê naro¿nikow¹ z akrylu
(lewa) w bardzo dobrym stanie
sprzedam, tel 39 74 947 - Wieczorem.
nSprzedam dzia³kê nad jeziorem
Womin w miejscowoci Cieszyno
£obeskie o pow 650mkw. tel.
3979682.

nGoldeny Retriever po championach polski. Szczeniêta rodowodowe z metrykami i wyprawk¹, tel.
0603-973496.

nKomputerowe
przepisywanie
prac magisterskich, dyplomowych.
Szybko i tanio! Tel. 0509 142 654

nKupiê dom lub segment bliniaka, tel. 501 131 628.

nSzukam pomieszczenia do wynajêcia w £obzie. Tel. 0601 967 551.
n Wynajmê lub sprzedam halê
110mkw. ul. Starogrodzka 36, trasa
na Szczecin, plac asfaltowy
456mkw., mo¿liwoæ adaptacji na
biuro. Tel. (094) 36 36032, 0505
096 165.

nDzia³ka pod zabudowê - Gryfice
- Borzyszewo, wydane warunki,
czêciowo uzbrojona, pow.
2000mkw. tel. 504 114 202.
nSprzedam mieszkanie 52 mkw.,
budynek gosp., sad, ogród; 778
mkw. Cena 35 tys.
Tel. 0600 009 509.

nRolety zewnêtrzne alu., ceny producenta, monta¿. Rolety tkaninowe wszystkie typy. Tel 604 560 745.

nWynajmê pomieszczenie warsztatowe na ka¿d¹ dzia³alnoæ.
Wszystkie media, zaplecze socjalno-biurowe. Plac 800m2. Kontakt:
Gryfice 384 24 33, 693 140 421.

nKosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931

n Sprzedam gospodarstwo rolne
(dom luz ziemiê) pow. 5ha na terenie Gryfic. Mo¿liwoæ wykorzystania
ogrodu pod zabudowê - teren
uzbrojony tel. 661 740 395.

n Sprzedam M4 w³asnociowe w
Wêgorzynie tel. 3971051.

n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 3 pokoje 57mkw., IV piêtro, generalny remont, okna PCV,
glazura, terakota, armatura nowa,
suchy tynk, kuchnia z antresol¹.
Tel. 0506 941 188, 0502 600 124.

n Kupiê pojemnik plastikowy z
zaworem pojemnoæ 1000 litrów.
Tel. 0501 546 817.

nANGIELSKI- korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów:
studia, FCE, CAE, CPE. Tel. 363 66
20 w godz. 8-16
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Z ¯YCIA POWIATU

Przegl¹d Piosenki
Estradowej i Dzieciêcej

W £obeskim Domu Kultury 15
marca 2005 r. odby³ siê Miejsko 
Gminny Przegl¹d Piosenki Estradowej i Dzieciêcej. W kategorii Piosenki Dzieciêcej jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Robert Uss, cz³onkowie: Andrzej dziegieæ, Robert Nawrocki po przes³uchaniu 9 zespo³ów
i 32 wykonawców indywidualnych
przyzna³o tytu³ laureata przegl¹du w
kategorii 6  9:
1.
Magdalenie Adamowicz
2.
Zespo³owi Jedyneczka
3.
Patrycji Koz³owskiej
4.
Klaudii Laska
5.
Magdalenie Malinowskiej
6.
Kornelii Mierzwiak
7.
Zespo³owi Pi³eczki
8.
Katarzynie Wojtowicz
9.
Rados³awowi Kariñskiemu
Wyró¿nienie miejscowe przyznano:
1.
Zespo³owi Dziewczynki z
klas¹
2.
Alicji Pancerz
W kategorii 10  12 lat:
1.
Zespo³owi Ch³opaki w czerni
2.
Dorocie Cajce
3.
Monice Kolenikow
4.
Kamilowi Piotrowiczowi
5.
Karolinie Rudzkiej

6.
Zespo³owi Weso³e dwojaczki
Wyró¿nienia miejscowe przyznano:
1. Emilii Sola
2. Zespo³owi
3. Zespo³owi Dziewczyny
W kategorii Piosenki Estradowej
jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy
Dariusz Ledzion, cz³onkowie Andrzej Dziegieæ, Robert Nawrocki
przyzna³o tytu³y laureatek przegl¹du :
1. Paulinie Czerniawskiej
2. Karolinie Szar³an
3. Oldze Szerszeñ
Wyró¿nienia
miejscowe
otrzymali:
1. Magdalena Bachorska
3. Daria i Krellia Mierzwiak
4. Justyna Ropelewska
5. Magdalena Kutkowska.
Jury podkrela bardzo wysoki
poziom przygotowania solistek z
£obeskiego Domu Kultury pod kierownictwem pana Tomasza Ró¿yckiego. Dziêkuje równie¿ dyrektorowi £obeskiego Domu Kultury i jego
pracownikom za wzorowe przygotowanie przegl¹du.
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Najm³odsi pisarze
(RESKO) Przedszkole Miejskie w Resku to placówka
owiatowa, w której dzieci nie maj¹ czasu na nudê. Nie
ma tu dnia, tygodnia, miesi¹ca, w którym ka¿dy
przedszkolak nie znalaz³by w ofercie zajêæ co dla siebie.
Tak te¿ by³o 10 marca b.r. Tego
dnia nast¹pi³o rozstrzygniêcie I edycji Gminnego Konkursu Twórczoci
Literackiej Przedszkolaków, który
kilka tygodni wczeniej zosta³ og³oszony przez organizatora - nauczycielkê dzieci szecioletnich, mgr Barbarê Woszczyñsk¹.
W konkursie mog³o wzi¹æ udzia³
ka¿de dziecko, które samodzielnie
(lub przy niewielkim udziale osoby
starszej) u³o¿y³o wierszyk, rymowankê, opowiadanie lub bajkê o tematyce bliskiej dzieciom.
Form¹ organizacyjn¹ spotkania
by³ konkurs, ale nie by³o tu ani przegranych, ani wygranych. Organizatorowi zale¿a³o najbardziej na tym,
aby wyzwoliæ u dzieci s³own¹ aktywnoæ twórcz¹, pobudziæ do mylenia, wzbogaciæ s³ownik czynny, zintegrowaæ rodziców i dzieci, a przede
wszystkim uczyæ przez zabawê wed³ug powiedzenia: Im wiêcej zabawy, tym wiêcej nauki. I zamierzone
cele zosta³y osi¹gniête.
W konkursie wziê³y udzia³ dzieci
z przedszkola oraz z oddzia³ów zerowych z £abunia Wlk., £osonicy,
Starogardu £obeskiego. Swoje
utwory zaprezentowa³y przed komisj¹ w sk³adzie:
p.p. A. Bogdañska - dyrektor ds.
Kultury i Biblioteki w Resku, B. Raniewicz - kierownik Biblioteki Miejskiej w Resku, A. Borowiec  przewodnicz¹ca Rady Rodziców Przed-

szkola, U. Szumska - nauczycielka
oddzia³u 0 z £osonicy oraz dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku
B. Tomecka.
Prezentacje bacznie obserwowali równie¿ zaproszeni rodzice. Oprawê teatralno-muzyczn¹ zapewni³a
organizatorka spotkania ze swoj¹
grup¹. Dzieci swoimi dzie³ami zaskoczy³y wszystkich obecnych nawet Brzechwa i Tuwim zachwyciliby siê! I tylko ¿yczyliby sobie, aby
o te talenty zatroszczono siê równie¿
w szkole.
Poniewa¿ konkurs pozbawiony
by³ rywalizacji, zapewni³ za wszystkim wspania³¹ zabawê, ka¿dy z
uczestników zosta³ nagrodzony kolorowym dyplomem i nagrod¹. Nastêpnie wszyscy delektowali siê
smako³ykami i napojami. Na koniec
spotkania swoje fraszki zaprezentowali cz³onkowie komisji oraz rodzice,
czym rozbawili zgromadzon¹ publicznoæ.
Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e inicjatywa nie posz³a na marne i konkurs
bêdzie kontynuowany w nastêpnym
roku. Wysi³ek dzieci i ich rodziców,
nauczycieli i organizatorów zosta³
doceniony i nagrodzony dziêki hojnoci sponsorów: p. A. Bogdañskiej, spó³ce Administrator, piekarni p. Bujnowskiego i Sobczaka,
którym serdecznie dziêkujemy.
Organizator
mgr Barbara Woszczyñska.

Pisanki, kraszanki, zaj¹czki
(RESKO) Biblioteka tradycyjnie
ju¿ zorganizowa³a Konkurs Wielkanocny. Tematem tegorocznych prac
by³a karta i stroik wi¹teczny.
Autorami wspania³ych i kolorowych prac w których nie zabrak³o
pisanek, kraszanek, zaj¹czków i kur-

czaków by³y przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Komisja
konkursowa mia³a problem w nagrodzeniu najlepszych. Wystawê prac
obejrzeæ mo¿na do koñca kwietnia w
holu Biblioteki

SPORT
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Siatkówka w hali
na wojewódzkim poziomie

Zespó³ z liceum: Piotr Szymañski, Piotr Szczepañski, Piotr wiat³owski, Piotr
Kordyl, Tomasz Sola, Tomasz Dorawa, £ukasz Kowalewski, Mateusz Galczak,
Mateusz Witas, Karol Wielgus, Micha³ Zarzeczny, trener Marcin Æwik³a.

(£OBEZ) £obez, po otwarciu hali sportowej, dziêki zabiegom
jej pracowników i ludzi skupionych wokó³ ³obeskiego
sportu, sta³ siê miejscem rozgrywek wojewódzkich.
Ostatnie mia³y miejsce w miniony poniedzia³ek.
Do £obza przyjecha³y zespo³y
siatkarskie z Wa³cza, Szczecina,
Stargardu Szcz. i Czaplinka. Odby³y
siê tutaj fina³owe rozgrywki wojewódzkie szkó³ ponadgimnazjalnych
w pi³ce siatkowej. £obez reprezentowa³a ekipa licealistów prowadzona
przez pana Marcina Æwik³ê. Trady-

POLICJA 997
CZYSZCZ¥ PRZEDSZKOLA Z KOMPUTERÓW
W dniach 15  16 marca, w godz.
16.00 - 7.10 nieznany sprawca, po
rynnie zwisaj¹cej z balkonu, wszed³
na balkon znajduj¹cy siê na piêtrze
budynku Przedszkola Publicznego
w Wêgorzynie przy ul. Kociuszki,
nieustalonym przedmiotem dokona³
wy³amania drzwi balkonowych,
wszed³ do wnêtrza, gdzie po wy³amaniu zamka w drzwiach pomieszczenia
biurowego wszed³ do wnêtrza, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia komputer, drukarkê, klawiaturê, mysz,
modem nieznanej marki oraz pieni¹dze w kwocie 200 z³otych. Nastêpnie
po wy³amaniu zamka w drzwiach
magazynu z ¿ywnoci¹ zabra³ artyku³y w postaci cukru, sera, miêsa,
mas³a , kisielu. Ogólna wartoæ strat
wynios³a 2.826,35 z³otych na szkodê
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.

cyjnie dru¿yna szczeciñska okaza³a
siê poza zasiêgiem rywali. Najpierw
wygra³a ze Stargardem, póniej w
finale pokona³a Wa³cz 2:0. £obez w
walce o trzecie miejsce uleg³ Stargardowi. Zespo³y zajê³y miejsca w kolejnoci: Szczecin, Wa³cz, Stargard
Szcz., £obez, Czaplinek.
KAR
POBI£ TRZECH
(RESKO) W dniu 13.03.2005
roku ok. godz. 12.40 w Resku na ul.
Bol. Prusa, Dawid Z lat 19 u¿ywaj¹c
nóg i piêci r¹k uderzy³ w twarz
Marcina Z lat 17, Przemys³awa Z lat
17 i Piotra Z lat 16 powoduj¹c u nich
obra¿enia cia³a w postaci: u Marcina
podbiegniêcie krwawe lewego oka,
u Przemys³awa rozciêcie prawego
ucha natomiast Piotr dozna³ z³amania grzbietu nosa i rozciêcia skóry na
twarzy. Po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu w Resku wy¿ej
wymienieni zwolnieni do domu.
Sprawca zatrzymany
UKRAD£ GOLFY I CZAPKI
(£OBEZ) W okresie od godz.
23.00 dnia 12.03.2005 r. do godz. 4.05
dnia 13.03.2005 r. w £obzie na ul. Niepodleg³oci , nieznany sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
wystawowym sklepu odzie¿owego
zabra³ w celu przyw³aszczenia art.
odzie¿owe w postaci 4 sztuk golfów
w kolorze bia³ym oraz 3 czapki we³niane w kolorze siwym, o ³¹cznej
wartoci 158 z³otych, czym dzia³a³ na
szkodê Janusza K.
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Pod siatk¹ najlepsi studenci
W dniach 19-20.03.2005 r. w hali sportowo-widowiskowej
w £obzie odby³y siê dwa turnieje w pi³ce siatkowej i
no¿nej. By³y to otwarte turnieje, w których uczestniczy³o 17
zespo³ów z gminy £obez oraz zespo³y z powiatu drawskiego.
W sobotê, 19 bm. odby³ siê
Otwarty Turniej Pi³ki Siatkowej
o Puchar Prezesa MLKS wiatowid £obez. W turnieju
uczestniczy³o 5 zespo³ów, mecze
rozgrywano systemem ka¿dy z
ka¿dym.
Klasyfikacja koñcowa:
1 m. - No Name £obez (studenci)
2 m. - UKS SP£YW przy LO £obez
3 m. - INVEST BUD ze Z³ocieñca
4 m. - Rezerwa Rzeni £obez
5 m. - KAZIKI (Gimnazjum £obez)
Najlepsze 3 dru¿yny otrzyma³y
puchary za wszystkim wrêczono
dyplomy. Nagrody wrêcza³ Marcin Æwik³a  cz³onek Zarz¹du klubu wiatowid £obez.
Spotkania sêdziowali: Marcin Æwik³a  sêdzia g³ówny oraz
Mateusz Witas i Rafa³ Szyliñski.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania dla p. W³adys³awa Kutyni za zakup wody dla uczestników turnieju.

W pi¹tkach najlepsze LO

W dniu 20 marca br. od godz.
11.00, w hali sportowo-widowiskowej w £obzie odby³ siê Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej 5 o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica
£obez.
Do turnieju zg³osi³o siê 12 zespo³ów, które zosta³y podzielone
na 4 grupy. Mecze rozgrywano
system ka¿dy z ka¿dym w grupie, czas gry: 10 min. Do æwieræfina³ów awansowa³y po 2 najlepsze
dru¿yny. Zespo³y z 3 miejsca walczy³o o miejsca 9-12.
Po rozegraniu 28 meczy (!), o
godz. 16.30 poznalimy najlepsz¹
czwórkê zespo³ów niedzielnego
turnieju.
1 miejsce LO w £obzie (zespó³
ten wygra³ w finale z oldbojami

£obez 7:1) - opiekun Mariusz
W³odarz.
2 m. - Oldboje £obez (mi³a niespodzianka , rednia wieku 47 lat
- brawo!).
3 m. - Huragan (w meczu o 3
miejsce pokona³ Margo-Sklep
2:1).
4 m. - Margo-Sklep  menager dru¿yny Zbigniew Gabski.
O miejsca V-VIII walczy³y zespo³y: ZNMR S.A. £obez, NOWAMYL £obez, LZS Dalno, Parys £obez. Miejsca IX-XII: LZS
Be³czna, Cherlaki, Bajern,
Rega Rynowo.
3 najlepsze dru¿yny otrzyma³y
puchary ufundowane i wrêczone
przez Prezesa TKKF w £obzie p.
Jerzego Rakocego. Ponadto pan
Zbigniew Gabski ufundowa³ puchar dla najlepszego zawodnika
turnieju. Jako fundator nagrody
wyró¿ni³ Wacka Sarnowskiego z
dru¿yny Oldbojów; do meczu fina³owego bramkarz z tej dru¿yny
wpuci³ tylko 2 bramki, kilkakrotnie udowadniaj¹c wysokie predyspozycje bramkarskie.
Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc organizatorsk¹ sêdziom: Andrzejowi Belinie, Marianowi Szyjce, Jerzemu Ratajskiemu oraz pracownikom biura: Andrzej Mrozowicz, Andrzej Bejnar, Robert Sikorki, Zdzis³aw Urbañski.
Wszystkie dru¿yny wiejskie,
które posiadaj¹ pe³nowymiarowe
boiska sportowe do pi³ki no¿nej
Zarz¹d Gminnego Zrzeszenia LZS
w £obzie zaprasza na spotkanie organizatorskie kapitanów oraz so³tysów w dniu 5 kwietnia o godz. 16.00,
do hali sportowo-widowiskowej w
£obzie, celem omówienia rozgrywek C klasy na prze³omie miesiêcy maj - czerwiec br.
Zapraszamy. Zdzis³aw Urbañski

Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej zaprasza
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej B³yskawica
w £obzie zaprasza na rajd pieszy
Dolin¹ rzeki Regi do grodziska Karwowo, trasa: £obez  Dalno  Przyborze  jezioro Karwowo  grodzisko Karwowo  jez. Che³m  £obez
- przewidziano poczêstunek
przy ognisku

- wpisowe  3 z³ (koszty organizacyjne)
- dla wszystkich uczestników
pami¹tkowe dyplomy niedziela 3
kwietnia br., start godz. 10.00, £obez,
przed stacj¹ PKP informacje: tel.
(091) 397 31 48, pani E. Winiewska
ze sportowym pozdrowieniem za
zarz¹d Ogniska TKKF B³yskawica
El¿bieta Winiewska
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AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI

SAMORZ¥DOWCY Z £OBZA

Liga V
Kluczevia Stargard - Iskra Banie
Pomorzanin Nowogard - GKS Mierzyn
wiatowid £obez - Piast Choszczno
K³os Pe³czyce - Vineta Wolin
Polonia P³oty - Korona Stuchowo
Sparta Gryfice - Zorza Dobrzany
Radovia Radowo Ma³e - Fagus Ko³bacz
Rybak Trzebie¿ - Gryf Kamieñ Pomorski
Klasa okrêgowa
Orkan Suchañ - KP Police II
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Sarmata Dobra
Sparta Wêgorzyno - Masovia Maszewo
Promieñ Mosty - Jeziorak Szczecin
Orze³ Rega Merida II Mrze¿yno D¹brovia Stara D¹browa
wit Szczecin - Wicher Brojce
Piast Chociwel - Orze³ £o¿nica
Iskra Golczewo - Mewa Resko
Przypominamy tabelê V ligi seniorów po rundzie jesiennej
1. Piast Choszczno 35
2. Gryf Kamieñ Pom. 33
3. GKS Mierzyn
32
4. Vineta Wolin
32
5. Zorza Dobrzany 29
6. Fagus Ko³bacz
27
7. Korona Stuchowo 24
8. K³os Pe³czyce
24
9. Radovia Radowo 22
10. Pomorzanin Now. 22
11. Kluczevia Stargard19
12. Polonia P³oty
17
13. Iskra Banie
15
14. Sparta Gryfice 14
15. wiatowid £obez 12
16. Rybak Trzebie¿ 6

40-22
43-25
39-21
28-18
32-17
38-33
33-31
21-26
27-25
29-35
29-26
23-41
24-33
29-46
27-36
11-38

Tabela rozgrywek kl. okrêgowej
gr. 1 seniorzy
1. Piast Chociwel
38
2. Hutnik EKO TRAS 38
3. wit Szczecin
32
4. Mewa Resko
29
5. KP Police II
26
6. Masovia Maszewo 25
7. Sarmata Dobra. 23
8. Orze³ £o¿nica
21
9. Orkan Suchañ
20
10. Jeziorak Szczecin 20
11. Iskra Golczewo 19
12. Sparta Wêgorzyno 17
13. D¹brovia D¹browa 16
14. Promieñ Mosty 15
15. Wicher Brojce 10
16. Orze³ Rega Merida II 6

38-11
39-17
52-19
21-20
37-26
32-23
28-20
23-34
18-20
13-17
35-42
18-26
29-38
22-33
12-44
17-44

Najlepsza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Andrzej Jurzysta, Andrzej Mrozowicz, Tadeusz Sikora, Miros³aw
Urbañski, Mariusz W³odarz, Bogdan Osieczko, Grzegorz Urbañski, Grzegorz Pawlak, Arkadiusz Kogut, Mariusz Poniweira, Piotr Grochulski , Zdzis³aw Urbañski. Powodzenia w Brennej !
Kapitan Zdzis³aw Urbañski

Czy te roszady pomog¹
wiatowidowi
Inauguracja rundy wiosennej w
V lidze z udzia³em wiatowida £obez
ju¿ za pasem. Planowo rozgrywki
mia³y rozpocz¹æ siê pi¹tego marca,
jednak z powodu niesprzyjaj¹cej
aury pierwsze trzy kolejki zosta³y
przeniesione na póniejsze terminy.
Tak wiêc pierwszy mecz wiatowid
rozegra w najbli¿sz¹ sobotê podejmuj¹c na w³asnym boisku lidera tabeli  dru¿ynê Piasta Choszczno.
Podczas przerwy zimowej ka¿da z
dru¿yn przygotowywa³a siê do tego
aby rozpocz¹æ rozgrywki w mo¿liwie
najwy¿szej formie. Nie inaczej by³o
w przypadku ³obeskiego zespo³u. W

okresie ferii dzieñ w dzieñ mielimy
okazjê obserwowaæ zawodników trenuj¹cych na boiskach stadionu
miejskiego i hali sportowej. Ponadto
raz w tygodniu wiatowid rozgrywa³
mecze sparingowe z takimi dru¿ynami jak: Radowia Radowo Ma³e, Ina
Iñsko, Sparta Wêgorzyno, Piast
Chociwel, Hutnik Szczecin, Sarmata
Dobra i Mewa Resko.
Najczêciej nasza dru¿yna okazywa³a siê bardzo gocinna i pi³karze
schodzili z boiska ze zwieszonymi
g³owami. Pamiêtajmy jednak i¿ sparingi s¹ miarodajne jedynie dla trenera i najczêciej nie maj¹ odzwier-

wiatowid
wykorzysta³ przerwê
wiatowid £obez  Ina Iñsko 2:0
(£OBEZ WIÊTOBORZEC) wiatowid wykorzysta³ przerwê spowodowan¹ przesuniêciem terminu rozpoczêcia gier ligowych i rozegra³ sparing z
In¹ Iñsko.
Mecz odby³ siê w sobotê na boisku w wiêtoborcu. By³ zaciêty i w dobrym tempie - pi³karze powa¿nie potraktowali ostatni przed rund¹ sparing.
Po bramkach Grzegorza Urbañskiego i Andrzeja Jêdrysiaka wiatowid pokona³ Inê 2:0.
(PO)

ciedlenia w meczach o punkty. Podczas nich ustala siê nowe taktyki,
sprawdza zawodników na poszczególnych pozycjach, a wyniki s¹ ma³o
istotne.
Kadra zespo³u zosta³a mocno
zmieniona. Klub opucili Kurlapski,
Kêdzierski, Zaczek i Mielniczek. W
ich miejsce sprowadzeni zostali Rybczyñski, Koz³owski, £ojek, Kazimierowicz (wszyscy Sarmata Dobra).
Kazimierczak (powrót po odbytej
s³u¿bie wojskowej), Sadowski (powrót do gry po rocznej przerwie),
Hnat (Arkonia Szczecin).
Miejmy nadziejê, ¿e wszystkie te
roszady wyjd¹ dru¿ynie na dobre i
piêtnaste miejsce zajmowane po rundzie jesiennej odejdzie w niepamiêæ.
Przed trenerem Januszem Skrobiñskim bardzo trudne zadanie, gdy¿
podejmuj¹c pracê w tak ciê¿kiej sytuacji dla klubu bierze on na swoje
barki bardzo du¿¹ odpowiedzialnoæ. Oby ta presja wywierana na
trenerze i pi³karzach odbi³a siê pozytywnie na grze zespo³u i dostarczy³a
kibicom wielu emocji.
Pierwszy arcytrudny sprawdzian
ju¿ w sobotê. Wszyscy liczymy na
porcjê dobrego futbolu po obu stronach boiska.
Mecz o mistrzostwo V ligi 
wiatowid £obez : Piast Choszczno
26 marca godz. 14 (juniorzy o 12)
stadion XX-lecia przy ulicy Siewnej.
Rados³aw Orze³ek
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Kto najlepszy
w województwie? Be³czna
( £OBEZ) Przez dwa dni ³obeski obiekt hali sportowo
 widowiskowej by³ okupowany przez najlepszych
m³odych badmintonistów naszego województwa. Na 6
przygotowanych boiskach przeprowadzono fina³y
Dru¿ynowych Mistrzostw Szkó³ Podstawowych i Szkó³
Gimnazjalnych. £¹cznie rywalizowa³o 108 lotkarzy z 18
placówek owiatowych.

Bardzo udanie wystartowa³y 3
zespo³y szkolne z terenu powiatu
³obeskiego: SP z Be³cznej, SP nr 2
z £obza oraz Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych z £obza. W gronie szkó³
podstawowych rewelacj¹ okaza³
siê zespó³ UKS Badminton ze
Szko³y Podstawowej w Be³cznej.
M³ody, lecz dowiadczony team
pana Kazimierza Pawelca zaj¹³ I
miejsce i zdoby³ tytu³ Mistrza
Województwa na rok szkolny
2004/2005. Godny podkrelenia
jest fakt, i¿ sportowcy z naszej
wiejskiej szko³y z gminy ³obeskiej
zdeklasowali pozosta³e dru¿yny
rówienicze. Wygrali wszystkie
mecze, przy czym nie stracili nawet seta, a korzystna ró¿nica
punktów wynosi³a a¿ 396 : 20.
Mali mistrzowie wyst¹pili w sk³adzie: Dorotka Sosnowska, Asia
Jachym, Karolinka Syku³a, Patryk

Berna, Pawe³ Afeltowicz i Marcin Sypu³ek. Twórc¹ tego sukcesu
jest nauczyciel wf, entuzjasta i
promotor sportu badmintowego
w gminie  Kazimierz Pawelec.Brawo dla UKS Badminton z Be³cznej. Gratulacje za sukces sportowy i organizacyjny kierujemy w
stronê Pana Dyrektora Jana Wocha i grona pedagogów usportowionej placówki. Oficjalne wyniki
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej w badmintonie:
I miejsce  Szko³a Podstawowa
Be³czna
II miejsce  Szko³a Podstawowa Ustronie Morskie
III miejsce Szko³a Podstawowa
Sto³eczna (gmina Trzciñsko
Zdrój)
IV miejsce  Szko³a Podstawowa Smolnica
V miejsce  Szko³a Podstawowa nr 1 Dêbno Lubuskie
VI miejsce  Szko³a Podstawowa nr 1 Trzebiatów
VII miejsce  Szko³a Podstawowa Chojna, Szko³a Podstawowa
Szczecin, Szko³a Podstawowa
Zielniewo, Szko³a Podstawowa nr
2 £obez.
Wojewódzka sportowa Gimnazjada zgromadzi³a w finale wojewódzkim 8 placówek szkolnych.
G³ównym faworytem turnieju

Na zdjêciu nauczyciel i opiekun najlepszych
badmintonistów w województwie osobicie wrêcza z³ote
medale dru¿ynie SP w Be³cznie
by³o typowane Gimnazjum Gminne z Sianowa. W gronie zawodników tego zespo³u wystêpowa³
Piotr Nawrot  zdobywca w ubieg³ym roku tytu³u Mistrza Polski
M³odzików. Badmintonici sianowscy pod opiek¹ Krzysztofa
S³omiana nie zawiedli zdobywaj¹c I miejsce w finale rozgrywek.
Sukcesem zakoñczy³ siê start
dru¿yny Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych z £obza. 6-cio osobowa
reprezentacja szko³y zajê³a II
miejsce, otrzymuj¹c w nagrodê
puchar, dyplom i srebrne medale. W sk³adzie wyst¹pili: Alicja
Mrozek, Ma³gorzata Majchrzak,
Ilona D¹bbro, Stanis³aw Panasz,
Jakub Belina, Micha³ Piórko.
Gratulacje!
Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady w Badmintonie:
I miejsce  Gimnazjum Gminne
Sianów, II miejsce  Zespó³ Szkó³

Gimnazjalnych £obez, III miejsce
 Gimnazjum Ustronie Morskie,
IV miejsce  Gimnazjum Góralice
(gmina Trzciñsko Zdrój), V miejsce  Gimnazjum nr 22 Szczecin,
VI miejsce  Gimnazjum Recz Pomorski, VII miejsce  Gimnazjum
w Mcice, VIII miejsce  Gimnazjum Pyrzyce. Laureatom Gimnazjady puchary, dyplomy i medale
wrêcza³ Zastêpca Burmistrza pan
Ryszard Sola. Wszyscy badmintonici otrzymali okazyjne dyplomy. Uczestnicz¹ca m³odzie¿ i ich
opiekunowie wielokrotnie wyra¿ali bardzo pozytywn¹ i mi³¹ opiniê o nowoczesnym obiekcie
sportowym w £obzie oraz o
sprawnym przebiegu imprezy.
Funkcjê organizatora wzorowo
wype³niali uczniowie z grupy wolontariatu sportowego i dzia³acze
klubów UKS Badminton i MKS
Olimp.
Z. Bogdanowicz

Na zdjêciu mecz deblowy ch³opców Sianów- £obez. Lotko serwuje mistrz polski - Piotr nawrot cina po prawej zagywki
przyjmuj¹ - Jakub Belina, Micha³ Piórko.
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Przysz³a wiosna dbajmy o wygl¹d

Jak dbaæ o rêce ?
Odpowied na to pytanie wcale nie jest taka
prosta, jakby siê mog³o wydawaæ. Doskonale wiemy, ¿e o rêkach - podobnie jak i o szyi - mówi siê, i¿
jest to metryka kobiety. Ale wiemy, ¿e na rêce czyha
codziennie mnóstwo niebezpieczeñstw: proszki,
które chemia wynalaz³a, aby nam ul¿yæ, rodki do
czyszczenia i polerowania - wszystko to nie jest obojêtne dla skóry r¹k. Do tego dodam, ¿e rêce s¹ bez przerwy zajête - nic
dziwnego, rêce starzej¹ siê szybciej, ¿e trzeba o nie troskliwie dbaæ aby
temu wszystkiemu zapobiec. Jak? Odpowiem kilkoma artyku³ami w specjalnym k¹ciku powiêconym dla kobiet.
Rêce wymagaj¹ czu³ej troskliwoci, zw³aszcza po zimie gdy ³atwo
pierzchn¹ - siekaj¹ siê - a skóra na ich grzbietach staje siê bardzo szorstka, czerwonosin¹, nieprzyjemna w dotyku i niemi³a dla oka. Skórê d³oni
nale¿y traktowaæ jak skórê such¹ i dlatego wymaga ona od¿ywienia i
nawil¿enia, aby nasze rêce nie zdradza³y naszego wieku. Pielêgnacjê
d³oni w gabinecie kosmetycznym powinno wykonywaæ siê raz w miesi¹cu (mo¿na czêciej). Po dok³adnym umyciu r¹k wykonuje siê peeling,
nastêpnie masa¿ kremem od¿ywczym polegaj¹cy na nak³adaniu odpowiedniej maseczki a na ni¹ ciep³ej parafiny na 15-20 minut.
Po takim zabiegu skóra r¹k staje siê idealnie g³adka od¿ywiona
zregenerowana dziêki witaminom zawartym w parafinie. równie¿ poprawia siê ukrwienie skóry. cdn.
Dyplomowana manikiurzystka Kamila Urbañska
SALON FRYZJRRSKI WIESIA £obez

¯ó³ty Tydzieñ rozpoczêty
14 marca ruszy³a edycja akcji
¯ó³ty Tydzieñ. Jej celem jest popularyzacja szczepieñ ochronnych i
uwiadomienie zagro¿eñ zdrowotnych zwi¹zanych z wirusowymi zapaleniami w¹troby (WZW) typu A i
B. Od 14 do 25 marca bêdziemy mogli
siê zaszczepiæ i ochroniæ na d³ugie
lata przed tymi gronymi chorobami.
W czasie ¿ó³tego tygodnia w Polsce dzia³a oko³o 1300 punktów
szczepieñ. W powiecie ³obeskim w
akcjê ¿ó³tego tygodnia w³¹czy³y
siê dwa punkty szczepieñ: NZOZ
MEDICOR w £obzie ul. Kwiatowa
12 oraz NZOZ Przychodnia Wêgorzyno ul. Runowska 22. Oprócz tych
co chc¹ rozpocz¹æ szczepienia do
punktów szczepieñ powinni siê
zg³osiæ równie¿ wszyscy, którzy s¹
zaszczepieni pierwsz¹ dawk¹ podczas jesiennej akcji WZW A oraz
przyj¹æ trzeci¹ dawkê WZW B. Bagatelizowanie WZW mo¿e miêæ fa-

talne konsekwencje. W Polsce oko³o 93% osób do 15 roku ¿ycia i a¿ 70%
osób do 30 roku ¿ycia nie ma przeciwcia³ chroni¹cych przed WZW A
czyli ¿ó³taczk¹ pokarmow¹. W Polsce co roku notuje siê oko³o 2 tysi¹ce nowych zaka¿eñ .W grupie ryzyka jest ka¿dy co siê nie zaszczepi³.
Do zaka¿eñ dochodzi poprzez kontakt z zaka¿on¹ krwi¹ i wydzielinami
osoby chorej oraz poprzez naruszenie ci¹g³oci skóry ( m.in. iniekcje,
dializy, zabiegi stomatologiczne
itp.). Od lat lekarze informuj¹, ¿e jedyn¹ skuteczn¹ i d³ugotrwa³¹ metod¹ zapobiegania WZW typu A i B s¹
szczepienia ochronne. ¯ó³ty Tydzieñ to okazja do zaszczepienia siê.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w Powiatowej Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej w £obzie
ul. Niepodleg³oci 66 tel. 3974542
lub w w/w punktach szczepieñ.
S.Podyma
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Rozk³ad jazdy PKP ze stacji £obez
Odjazdy
Bia³ogard: 5.17, 6.49p, 8.52pg, 9.47, 11.39p, 15.21, 15.66p, 16.52, 18.28p,
20.49pb, 14,25
Bia³ystok: 11.39p, 22.22pb
Bielsko Bia³a: 19.12pg
Gdynia: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 18.28p, 22.22pb
Elbl¹g: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 22.22pb
Ko³obrzeg: 8.52pg
Koszalin: 5.17, 6.49p, 9.47, 11.39p, 15.21, 15.56p, 16.52, 18.28p, 20.49e,
22.22pb,14.25
Olsztyn G³.: 6.49p, 11.30p, 15.56p, 22.22pb
Tczew: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 22.22pb
Runowo Pom.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.35p, 17.10, 17.36p,
19.12pg, 19.50, 22.20p, 15.22
S³upsk: 6.49p, 11.39p, 15.56p, 18.28p, 22.22pb
Stargard Szcz.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.55p, 17.10, 17.36p,
19.12pg, 19.50, 22.20p, 15.22
Szczecin G³.: 4.16pa, 4.30c, 6.02, 7.36e, 10.08p, 13.25p, 17.36p, 19.12pg,
19.30, 22.20p
Przyjazdy
Bia³ogard: 4.15pa, 6.01, 7.35e, 10.07p, 13.34p, 17.10, 17.36p, 19.11pg,
19.50p, 22.19p
Bia³ystok: 4.15pa, 17.36p
Bielsko Bia³a: 8.51pg
Gdynia G³.: 4.15pa, 10.07p, 13.34p, 17.36p, 22.15p
Elbl¹g: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Ko³obrzeg: 19.11pg
Koszalin: 4.15pa, 6.01, 7.35e, 10.07p, 13.34p, 17.10, 17.36p, 19.50, 22.19p
Olsztyn G³.: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Tczew: 4.15pa, 13.34p, 17.36p, 22.19p
Runowo Pom.: 5.16, 6.48p, 8.51pg, 9.46, 11.36p, 15.20, 15.55p, 16.51,
18.27p, 20.45c, 22.16pb, 23.13h, 14.25
S³upsk: 4.15pa, 10.07p, 13.34p, 17.36p, 22.19
Stargard Szcz.: 5.16, 6.48p, 8.51pg, 9.46, 11.28, 15.20, 15.55p, 16.51, 18.27p,
20.49e, 22.16pb, 23.12h, 14.25
Szczecin G³.: 6.48p, 851pg, 9.46, 11.38p, 15.20, 15.55p, 16.51, 18.27p, 20.49e,
22.16pb, 23.12h
Legenda
p  pospieszny
a  kursuje w soboty i w poniedzia³ki oraz 24, 31.12, 29.03., 29.04.-01.05,
2, 11.11, oprócz 25.12, 01.01, 28.03., 31.10., 12.11.
b  kursuje w pi¹tki i niedziele oraz 23, 30.12, 28.03., 29.04.-02.05., 01, 10.11.,
oprócz 24, 31.12., 27.03., 30.10., 11.11.
c  kursuje od poniedzia³ku do soboty, oprócz 01.01., 28.03., 03.05., 12.11.
e  kursuje oprócz 25, 26.12., 01.01., 27.03., 01, 02.05., 11, 12.11.
g  kursuje 25.06.  04.09.
h  kursuje od poniedzia³ku  pi¹tku i w niedzielê oprócz 31.12., 27.03.,
02.05., 11.11.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
W 2004 r. na drogach powiatu £obeskiego zdarzy³y siê 33
wypadki w których cztery osoby ponios³y mieræ a 59
odnios³o obra¿enia. W porównaniu z 2003 r. nast¹pi³ spadek
wypadków drogowych o 6.
Spadek liczby osób zabitych o 4.
O 2 zwiêkszy³a siê iloæ osób rannych. Najczêstsze przyczyny wypadków: niestosowanie prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych  17 wypadków w których 3
ponios³y mieræ a 25 ponios³o obra¿enia , nie udzielenia pierwszeñstwa

przejazdu  12 wypadków jedna osoba ponios³a mieræ i 30 osób rannych,
nag³e wtargniêcie osoby na jezdnie 
4 osoby zosta³o rannych. Najwiêcej
wypadków zdarzy³o siê w gminie Resko  13, gmina Wêgorzyno  8 wypadków, gmina Dobra - 6 wypadków,
gmina £obez  5 wypadków, gmina

Radowo  1 wypadek. Do policji zg³oszono tak¿e 289 kolizji drogowych.
Z porównaniem z 2003 r. nast¹pi³
wzrost zg³oszonych kolizji o 67. W
177 przypadkach by³o to zderzenie
pojazdów a w 112 najechanie pojazdu na przeszkodê. Przyczynami kolizji by³o nieprawid³owe wyprzedzanie, nie ust¹pienie pierwszeñstwa
przejazdu i niedostosowanie prêdkoci do warunków drogowych. W
gminie £obez by³o 140 kolizji, w
gminie Wêgorzyno 61, w gminie
Resko 54, w gminie Radowo 20, w
gminie Dobra 14. Najniebezpiecz-

niejsze miesi¹ce to grudzieñ i wrzesieñ, najbezpieczniejszy za by³ luty.
Najgorsze dni do jazdy to czwartek i niedziela a najbezpieczniejszym
dniem by³ wtorek.
Najwiêcej wypadków i kolizji zdarzy³o siê w godzinach popo³udniowych od 14:00 do 22:00.
W 2004 roku na drogach naszego
powiatu zatrzymano 227 nietrzewych kierowców z czego 105 kierowa³o pojazdami mechanicznymi, a
122 to rowerzyci. Kierowcy znajduj¹cy siê pod wp³ywem alkoholu spowodowali 8 wypadków i 7 kolizji. SM
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LUSTERKO W LEASINGU
(£OBEZ) W okresie od 12 do 14
marca, w godz. 12.00  14.00. w £obzie przy ul. H. Sawickiej, na nieogrodzonym terenie spó³ki Prodal, nieznany sprawca, po uprzednim zdemontowaniu z samochodu KIA, zabra³ w celu przyw³aszczenia prawe
zewnêtrzne lusterko z obudow¹.
Straty w kwocie 700 z³ na szkodê
Europejskiego Funduszu Leasingowego w Szczecinie.
CZYSZCZ¥
SZATNIE W LICEUM
(£OBEZ) 14 bm. pomiêdzy godz.
8.05 a godz. 8.45 nieustalony sprawca w £obzie przy ul. Niepodleg³oci,
dokona³ kradzie¿y z szatni Liceum
Ogólnokszta³c¹cego telefonu komórkowego marki Samsung R 210S
wartoci 200 z³, czym dzia³a³ na szkodê Marty J. (zam. £., pow. ³obeski).
Tak¿e 15 bm. w godz. 9.00  10.00
w £obzie, w szatni LO, nieustalony
sprawca z kieszeni kurtki zabra³ w
celu przyw³aszczenia telefon komórkowy NOKIA 3310 dzia³aj¹cy w sieci
IDEA wartoci 200 z³ na szkodê
Moniki £.
KOMÓRKOCH£ON
(DOBRA) W okresie od
11.03.2005 r. godz. 15.00 do
12.03.2005 r. godz. 8.00. w Dobrej
przy ul. S³owackiego, z pomieszczenia biurowego firmy IMOPROJEKT,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Siemens
C-62, wartoci 200 z³, na szkodê
Ma³gorzaty J.
ZCZEPI£YSIÊ
(RESKO-RADOWO) W dniu
15.03.2005 r . oko³o godz. 11.50 na
drodze Resko - Radowo Wielkie,
podczas wymijania siê samochodów ciê¿arowych Volvo z przyczep¹, kierowanego przez Grzegorza D.
i Iveco z przyczep¹, kierowanego
przez Mieczys³awa W., w wyniku
nie zachowania ostro¿noci dosz³o
do zderzenie siê przyczep, które
uleg³y uszkodzeniu.
MALUCHOWYPIRAT
(£OBEZ) 16 bm., o godz. 14.50 w
£obzie na ul. Chopina, nieustalony
kieruj¹cy samochodem marki Fiat
126p, wyje¿d¿aj¹c z parkingu przed
sklepem Biedronka, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noci jazdy, w wyniku czego uszkodzi³ stoj¹cy na poboczu samochód marki Ford, którego
w³acicielem jest Rafa³ Z. (zam. £.,
pow. ³obeski).

POLICJA 997

GIMNAZJALNY BOKSER
(DOBRA) 11 bm. w godz. 9.30 10.00, na sali gimnastycznej Daniel
B. (zam. W., gm. Dobra) uczeñ Gimnazjum w Dobrej, w trakcie zajêæ
wychowania fizycznego bez powodu rêk¹ uderzy³ w krocze Szymona K.
(zam. D., pow. ³obeski), a nastêpnie
kolanem uderzy³ w twarz powoduj¹c
pêkniêcie ust, naruszenie dwóch
zêbów (jedynek) oraz zbicie nosa. W
trakcie udzielania pomocy lekarskiej
za³o¿ono osiem szwów. Odniesione
obra¿enia naruszy³y prawid³owe
funkcjonowanie narz¹dów cia³a powy¿ej dni siedmiu.
DEMOLKA
(£OBEZ) W £obzie na ul. Niepodleg³oci, w okresie od
16.03.2005r. godz. 20.00. do
17.03.2005r. godz. 05.00. nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
samochodu m-ki Peugeot 205,
wartoci 2000 z³ na szkodê Lecha
M. (zam. Po³czyn Zdrój). Pojazd
odnaleziono w dniu 17.03.2005 r.
oko³o godz.14.45 na poboczu
drogi miêdzy miejscowociami
Zagórzyce i Zajezierze (pow. ³obeski). Stwierdzono brak przednich i tylnych kó³ oraz powybijano w nim szyby.
KRADZIE¯
NA NIEPODLEG£OCI
(£OBEZ) W £obzie przy ul.
Niepodleg³oci w dniu 17.03.2005
r. w godzinach od 3.00 do 4.30 nieznany sprawca dokona³ w³amania
do sklepu z odzie¿¹, przez wybicie
szyby w oknie wystawowym i kradzie¿y 36 sztuk koszulek, 3 sztuk
parasolek, 2 szt. bluz, ³¹cznej wartoci 593 z³ na szkodê Janusza K.
(zam. £., pow. ³obeski).
MOG£O BY Æ GORZEJ
17.03. 2005 r. oko³o godz. 18.00
na drodze Siedlice - Wêgorzyno
Jan S. (zam. Choszczno), kieruj¹c
samochodem Fiat Dukato, podczas
omijania zalegaj¹cego niegu zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, w
wyniku czego zderzy³ siê lusterkami
z prawid³owo jad¹cym Fiatem kierowanym przez Marka R. (zam. £.,
pow. ³obeski), w wyniku czego
uszkodzeniu uleg³o lusterko w samochodzie tego ostatniego.
MULTIW£AM
(£OBEZ) 18.03. 2005 r. oko³o godz. 2. 20 w £obzie przy ul.
Kocielnej, nieznany sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby w

oknie wystawowym sklepu
Multi 5 RTV AGD wszed³ do
wnêtrza, sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia 4 aparaty fotograficzne, 3 radia samochodowe
SONY, grê play station, 7 sztuk
discmanów, powoduj¹c ³¹czne
straty w kwocie 4500 z³otych, na
szkodê MULTI Polska sp. z
o.o. oddzia³ w Szczecinie.
POCI¥GN¥£
(£OBEZ) 18.03.2005 r. pomiêdzy
godz. 3.30 a godz. 5.00 w poci¹gu
relacji Kraków - Ko³obrzeg, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z
kurtki portfela skórzanego z zawartoci¹ 250 z³otych oraz prawa jazdy
kat. B, czym dzia³a³ na szkodê £ukasza Z. (zam. Z., pow. ³obeski)
KOMÓRKOCH£ON 2
(£OBEZ) W Worowie, gmina
£obez, w dniu 5.03.2005 r. nieznany
sprawca dokona³ przyw³aszczenia
telefonu Ericsson T230, wartoci 300
z³, na szkodê Rados³awa P. (zam. P.,
pow. ³obeski).
SZYBOT£UKI
(DOBRA) W nocy z 17 na
18.03.2005 r. w Krzemiennej, nieznany sprawca po uprzednim wybiciu
szyby w oknie wystawowym i zerwaniu k³ódki w kracie okna, wszed³ do
wnêtrza sklepu sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia papierosy ró¿nych
marek, piwo, artyku³y spo¿ywcze i
przemys³owe wartoci 300 z³otych,
czym dzia³a³ na szkodê Wojciecha D.
(zam. D., pow. ³obeski).
KOMÓRKOCH£ON 3
(RESKO) 18.03.2005 r. pomiêdzy
godz. 9.55 a godz. 10.40 w Resku,
nieznany sprawca z szatni Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w Resku dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Siemens C-60 o wartoci 400 z³otych, czym dzia³a³ na szkodê Eugenii
K. (zam. R., pow. ³obeski).
OGO£OCI£ ALTANÊ
(£OBEZ) W okresie 18 19.03.2005 r. w godzinach nocnych, w £obzie przy ul. Podgórnej, nieznany sprawca po
uprzednim zerwaniu drzwi altany
zabra³ w celu przyw³aszczenia
wiertarkê elektryczn¹, narzêdzia
lusarskie i stolarskie. Straty w
kwocie 500 z³ na szkodê Piotra N.
(zam. £., pow. ³obeski).
CHCIA£
KULTURALNIE ZJEÆ
(KARWOWO)
W
dniu
19.03.2005 r. oko³o godz. 15.00 w
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Karwowie, nieznany sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w oknie
baraku, zabra³ w celu przyw³aszczenia zastawê sto³ow¹. Straty w
kwocie 300 z³ na szkodê Adama B.
(zam. £., pow. ³obeski). Mienie
odzyskano.
WANDAL
(WINNIKI) W okresie 18 19.03.2005 r. w godz. 23.00  6.30 w
Winnikach, nieznany sprawca dokona³ zniszczenia ogrodzenia ogrodu
w postaci drewnianego p³otu w ten
sposób, ¿e wyrwa³ 147 sztachet, które rozrzuci³ po okolicznym terenie.
Straty w kwocie 500 z³ na szkodê
Kazimierza £. (zam. W., pow. ³obeski).
WANDAL I Z£ODZIEJ
(STAROGARD) W dniach z 17
na 18.03.2005 r. w godz. 20.00  9.30 w
Starogardzie £ob. nieustalony
sprawca po uprzednim demonta¿u z
samochodu ciê¿arowego Mercedes,
zabra³ w celu przyw³aszczenia 4 listwy ozdobne d³ugoci 3 m i szerokoci 10 cm ka¿da, wykonane z aluminium. Straty w kwocie 200 z³ na szkodê El¿biety G. (zam. S., pow. ³obeski).
KOMÓRKOCH£ON 4
(WÊGORZYNO) W dniu
19.03.2005 roku o godz. 8.00 w Wêgorzynie przy Placu 3 Maja w sklepie
spo¿ywczym, nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego m-ki SAGEM My x 5-2 o wartoci 600 z³otych na szkodê Eugeniusza M. (zam. C., pow. ³obeski).
DROGA BY£A ZA W¥SKA
(RUNOWO POM.) W dniu
19.03.2005 roku o godz. 16.50 w
Runowie Pomorskim na ul. Strzeleckiej, Wioletta W. (zam. P., gm.
W-no) znajduj¹c siê w stanie nietrzewym 0,41 mg/l, kieruj¹c motorowerem m-ki TGB na prostym
odcinku drogi zjecha³a na prawe
pobocze i uderzy³a w przydro¿ne
drzewo doznaj¹c z³amania koci
udowej prawej nogi. W/w zosta³a
przewieziona do Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom.
AWANTURNIK
(RESKO) W dniu 20.03.2005 r.
oko³o godz. 15. 45 Antoni B. (zam.
R., gm. Resko) znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci umylnie
wprowadzi³ w b³¹d Policjê, zg³aszaj¹c awanturê domow¹ u Marka L. (zam. R., pow. ³obeski), co
spowodowa³o niepotrzebn¹ interwencjê patrolu z Rewiru Dzielnicowych w Wêgorzynie.
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HUMOR TYGODNIA
FRAGMENTY AUTENTYCZNYCH
RAPORTÓW POLICYJNYCH
CZÊÆ VI
Wierzê w wysoki organ Generalnej Prokuratury, który
sprawi, ¿e karz¹ca rêka sprawiedliwoci dosiêgnie tê bandê
z³odziei.
Widzia³em, jak le¿a³a na pod³odze nago, tj. bez odzie¿y.
W\wym. stwierdzi³a, ¿e zosta³a pobita przez 3 nieznanych
mê¿czyzn, z których jeden nazywa siê Gólka Andrzej.
W okolicy zw³ok nie znaleziono ¿adnych przedmiotów,
które mog³y pos³u¿yæ do nag³ej mierci.
Oskar¿ony r¿n¹³ na mnie ubranie. Sukienki nie por¿n¹³,
gdy¿ zd¹¿y³am siê rozebraæ.
Uprzejmie proszê Pana Prokuratora o zmianê trybu postêpowania z aresztu ledczego na woln¹ stopê.
Napastnik wlaz³ oknem i zaczynaj¹c gwa³t zamaskowa³ siê
i nie by³o widaæ, kto to móg³ byæ. Domylam siê, ¿e to by³o
napuszczenie C. Stefanii co nosi mój p³aszcz i miêdzy innymi
inne ubranie.
Uderzy³ mnie w prawy barek.
Na osiedlu Niedwiadek powinna byæ czêsta i sta³a kontrola MO, bo dziej¹ siê tam niestworzone rzeczy a chuligañstwo siê sadzi i dalej rozwydrza.
Swe dziecko chce obywatel wychowaæ na postrach Wwia Rakowiec na co ja jako dzielnicowy nie mogê siê zgodziæ.
Powiadomiony przez sklepow¹ o w³amaniu uda³em siê od
razu na miejsce. Przed sklepem na rozsypanym popiele
stwierdzi³em lady. Nie mo¿na by³o rozpoznaæ czy to lady
cz³owieka, czy kota. Musia³y to jednak byæ lady kota, gdy¿
po wejciu do sklepu zauwa¿y³em siedz¹cego kota, który siê
ró¿nie bawi³, a na moje wejcie nie zareagowa³. W sklepie
by³o pe³no wydzielin od kota. Nic z towaru nie brakowa³o
tylko by³y na pod³odze rozsypane papierosy. Na pewno
papierosy ten kot wzi¹³ sobie do bawienia. Dlatego stwierdzi³em, ¿e w³amanie nie mia³o miejsca, a tylko kot w sklepie
rozrabia³ i sklepowa niepotrzebnie z³o¿y³a doniesienie.

NAGRODA
miesiêczna prenumerata
tygodnika ³obeskiego
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy nadsy³aæ do 1 kwietnia
na adres redakcji. Sporód prawid³owych odpowiedzi
wylosujemy miesiêczn¹ prenumeratê.
Poprawne has³o krzy¿ówki nr 10 brzmia³o:
Oczekiwanie wiosny.
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Zofia Klimek (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Cecylia Dzwonnik (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Marianna Krzykalak (Prztoñ),Jerzy Wilczrski (radowo Ma³e),
Halina Dynarska (Zwierzynek), Telesfor Waliszewski (£obez), Jan Milszyñski (Resko),
Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Marianna Krzykalak z Przytonia. Gratulujemy.
CMYK

