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Tzw. opinia publiczna

Nie wiem ilu mieszkañców powiatu ³obeskiego, a
bardziej czytelników Tygodnika £obeskiego, wczytuje
siê w felietony Kazimierza
Rynkiewicza. Je¿eli takich
osób jest du¿o, to i tak o wiele
za ma³o, aby przemyœlenia Redaktora Naczelnego sta³y siê inspiracj¹ do refleksji nad ¿yciem publicznym nie tylko naszych Ma³ych
Ojczyzn, ale te¿ nad losem Rzeczypospolitej. Jego – Kazimierza Rynkiewicza – teksty prezentuj¹ owoce
wielu g³êbokich przemyœleñ, które
powodowane okazjonalnym impulsem – choæby takim jak ostatnio posiedzenie Rady Krajowej PO – znajduj¹ swój publiczny wyraz we wspomnianych wy¿ej felietonach. To jest
bardzo dobry wzorzec istnienia –
choæ niestety rzadko spotykanej na
tym poziomie – opinii publicznej w
prasie lokalnej. W ostatnim wydaniu
Tygodnika Kazimierz Rynkiewicz
zamieœci³ znakomity felieton-komentarz pt.: „Du¿emu znios¹, ma³y
dop³aci, czyli my na peryferiach
RP”, w którym odnosi siê do politycznych propozycji Platformy Obywatelskiej.
Pierwsza sprawa to zwolnienie z
podatku od dochodów osi¹gniêtych
w postaci odsetek od oszczêdnoœci
oraz z transakcji gie³dowych, a tak¿e
obietnica wprowadzenia podatku
liniowego. Autor felietonu podsumowuje, pomys³y przedstawione
przez PO, w kilku zdaniach: (…)
dlaczego akurat te grupy maj¹ przestaæ p³aciæ podatki, skoro p³ac¹
wszyscy.
Do bud¿etu tylko z tytu³u tych
podatków w roku ubieg³ym wp³ynê³o 4,1 mld z³. Jak te podatki zostan¹ zniesione i pieni¹dze nie
wp³yn¹, to kto uzupe³ni tê bud¿etow¹ dziurê? Bardzo mo¿liwe, ¿e
my wszyscy, w formie podatków
poœrednich, czyli na przyk³ad p³ac¹c wy¿sz¹ cenê za gaz, pr¹d, wêgiel. Jak one dro¿ej¹, rosn¹ ceny
wszystkich produktów i pañstwo
ma wiêksze wp³ywy z podatku vat
wliczanego w ceny, z ró¿nego rodzaju akcyz na paliwa itp. (…).
Bardzo krótkie i zwiêz³e, wrêcz
has³owe potraktowanie problemu,
zawiera ca³¹ istotê g³oœnego od lat
dylematu: jednolity podatek liniowy
jest lepszy od progresywnego, czy
te¿ nie? Otó¿ moim zdaniem sprawa
nie jest taka prosta.
Na pewno nie nale¿y tego dylematu wi¹zaæ z dziur¹ bud¿etow¹, bowiem
ona (dziura bud¿etowa) nie wynika
wprost z wysokoœci obci¹¿eñ podatkowych obywateli (u nas wysokich), ale
ze sposobu organizacji pañstwa i systemu finansów publicznych. Dziurê
bud¿etow¹ doœæ ³atwo mo¿na by zlikwidowaæ poprzez podjêcie stosownych rozwi¹zañ ustawowych, jak

choæby likwidacja Agencji Nieruchomoœci Rolnych czyAgencji Mienia Wojskowego i przekazanie zarz¹dzania
nimi samorz¹dowi gminnemu, powiatowemu. Jednak tego rodzaju decyzje
wymagaj¹ odwagi politycznej.
Na pewno podatek liniowy nie jest
wy³¹cznym remedium na dobry rozwój gospodarczy. Ten fakt potwierdzi³
nawet pierwszy libera³ RP – Leszek
Balcerowicz. Ale przyznaæ trzeba racjê Ryszardowi Bugajowi, ¿e podatek
zale¿ny od wysokoœci dochodów jest
bez w¹tpienia sprawiedliwy spo³ecznie. Szczególnie w przypadku pañstwa na dorobku, takiego jak nasze.
Problemem zasadniczym jest skuteczna egzekucja nale¿noœci podatkowych. A, ¿e na to jest recepta, pokaza³a Angela Merkel, która prezesa poczty niemieckiej pozbawi³a lukratywnego stanowiska za fakt ucieczki ze swoimi dochodami, uzyskiwanymi na terenie Niemiec od obywateli tego pañstwa, do tzw. „raju podatkowego”. Recept¹ jest praworz¹dny i skuteczny
aparat pañstwowy.
Druga propozycja PO, skomentowana przez red. Rynkiewicza, dotyczy
zmian w ordynacji wyborczej, tj. planu wprowadzenia okrêgów jednomandatowych oraz bezpoœrednich
wyborów starosty (tak jak teraz wybiera siê wójta, burmistrza). Autor komentuj¹c projekt zmian pisze o braku
struktur partyjnych w terenie, o mia³koœci – by nie powiedzieæ o absolutnym braku – ¿ycia politycznego na
prowincji i zamyka swój wywód
czarn¹ prognoz¹: (…) „Ka¿de z tych
powiatowych kó³ nie tworzy ¿adnych
faktów w przestrzeni publicznej, wiêc
w œwiadomoœci spo³ecznej nie istnieje. Niestety, brak wyraŸnej opozycji w
¿yciu politycznym spo³ecznoœci lokalnych powoduje, ¿e rz¹dz¹cy nimi
robi¹ co chc¹. Dobrze jest, jak potrafi¹
siê sami ograniczaæ w swoich zapêdach, ale czêsto - jak nie widz¹ jakiegokolwiek sprzeciwu – rozbudowuj¹ i
umacniaj¹ swoj¹ w³adzê wykorzystuj¹c ka¿de dostêpne metody. Realizacja wyborów starostów systemem
wiêkszoœciowym (tak jak burmistrzów) bêdzie dla nich wielkim prezentem, tak jak zmiana ordynacji do
sejmu na okrêgi jednomandatowe.
Znaj¹c nasze realia a¿ strach myœleæ
co bêdzie, gdy starosta na zagrodzie
bêdzie równy wojewodzie. Ale na to
trzeba siê przygotowaæ, bo je¿eli PO
wdro¿y swój plan wyborczy, a PiS nie
odpowie na niego lepszym pomys³em
i realizacj¹, to za kilka lat na d³ugo
utrwali siê feudalna struktura w³adcza
w lokalnych samorz¹dach. Bêd¹ nieusuwalni burmistrzowie, starostowie
i pos³owie z kas¹, która bêdzie zapewniaæ im nieustann¹ reelekcjê poprzez
kupowanie g³osów wyborców i sprzedajnych lokalnych mediów i inne robione „cuda” oraz spauperyzowan¹ i
zastraszon¹ miejscow¹ opozycjê, z lu-

dem w tle, który bêdzie siê temu biernie przygl¹daæ. To nie jest political
fiction. To lokalna Polska w³aœnie, w
wielkim zagro¿eniu.”
S³owa Kazimierza Rynkiewicza
zawieraj¹ wiele trafnych spostrze¿eñ,
które jednak w³aœciwszym by³oby
kierowaæ pod adresem polityków parlamentarnych ni¿ gminnych, czy powiatowych. Przecie¿ pomys³ bezpoœrednich wyborów burmistrza, jako
panaceum na o¿ywienie aktywnoœci
politycznej œrodowiska lokalnego, to
nic innego jak polityczny humbug.
Wybory bezpoœrednie to w polskim
wydaniu zaprzeczenie, nie tyle demokracji, co zdrowego rozs¹dku. Nie s¹
emanacj¹ oczekiwañ wiêkszoœci. S¹
efektem dobrego, skutecznego marketingu. Niekoniecznie politycznego. Skutkiem tego s¹ burmistrzowie/
prezydenci pe³ni¹cy swe funkcje,
mimo oskar¿eñ prokuratorskich i prowadzonych przeciwko nim spraw s¹dowych za czyny pope³nione m.in. na
zajmowanych stanowiskach. Przyk³ady? Wiele ich, a czytelnikom Tygodnika na pewno znane s¹ przypadki
Czes³awa Ma³kowskiego prezydenta
Olsztyna, czy Gra¿yny Karpowicz
burmistrz Wêgorzyna. Tego rodzaju
sytuacje niemo¿liwe s¹ w przypadku
wyborów poœrednich, tzn. kiedy starostê (tak jest obecnie) czy burmistrza
wybiera i odwo³uje Rada. Wystarczy
przypomnieæ starostów, którzy potracili swoje stanowiska za picie alkoholu podczas pamiêtnego wyjazdu do
Brukseli. A zatem ma racjê Rynkiewicz. Nie coraz to nowe pomys³y polityczne daj¹ nadziejê na dobre rz¹dzenie w terenie, lecz aktywnoœæ obywatelska, rzetelni radni i niezale¿na
prasa jako forum wyra¿ania opinii. O
pomyœlnoœci naszych ma³ych ojczyzn
nie zadecyduj¹ politycy w Warszawie, lecz mieszkañcy gmin i powiatu
zaanga¿owani w pracê dla dobra
wspólnego. Przy ich biernoœci zrealizuje siê czarny scenariusz Kazimierza Rynkiewicza, bowiem nie zawsze
mo¿na liczyæ na samoograniczenie
siê rz¹dz¹cych, takie jak w przypadku
Józefa Wypijewskiego - wójta Radowa Ma³ego, który po objêciu Urzêdu
zrezygnowa³ z zastêpcy, czy Antoniego Gutkowskiego, który nie tylko
ograniczy³ swoje pobory, ale te¿
zmniejszy³ liczbê etatowych cz³onków zarz¹du powiatu. A przecie¿ ka¿da z tych decyzji nie tylko, ¿e nie spowodowa³a uszczerbku w funkcjonowaniu Urzêdu Gminy czy Starostwa,
lecz przynios³a oszczêdnoœci siêgaj¹ce pewnie pó³ miliona z³otych w trakcie ca³ej 4-letniej kadencji. Nie zawsze te¿ komisje rewizyjne naszych
samorz¹dów potrafi¹ nale¿ycie wywi¹zaæ siê ze swych powinnoœci w zakresie kontroli dzia³alnoœci urzêdów,
tak jak czyni¹ to np. komisje Rad
Miejskich w £obzie i w Wêgorzynie.

Czytelnik (nazwisko i adres
do wiadomoœci redakcji).
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Pieni¹dze
z akcyzy
(DOBRA). Jeœli do koñca
marca rolnicy z³o¿¹ wnioski
o zwrot podatku akcyzowego,
zawartego w cenie oleju
napêdowego zakupionego
od wrzeœnia ub. r. do lutego
br., bêd¹ mogli otrzymaæ
pieni¹dze ju¿ w maju.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub
ich kopiami potwierdzaj¹cymi zakup oleju napêdowego nale¿y z³o¿yæ do koñca marca. Wnioski dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w
Dobrej, pokój nr 16, u so³tysów oraz
na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ od 2
do 31 maja 2008 r. gotówk¹ w kasie
urzêdu miejskiego, b¹dŸ przelewem
na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
Kwota zwrotu podatku na 1 litr
oleju napêdowego za rok 2008 wynosi 0,85 z³, tj. 73,10 z³ na hektar
u¿ytków rolnych.
(m)
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Nie bo nie

Umowa z PUWiS-em na razie
niedostêpna
(WÊGORZYNO) Do doœæ ciekawej wymiany zdañ dosz³o na
na sesji miêdzy przewodnicz¹c¹
rady miejskiej Wêgorzyna Monik¹ KuŸmiñsk¹, a burmistrz
Gra¿yn¹ Karpowicz. Rzecz posz³a o umowê ze spó³k¹ PUWiS z
Nowogardu, która przejê³a obs³ugê gminnych wodoci¹gów.
Przewodnicz¹ca rady chcia³a dowiedzieæ siê, co jest zapisane w tej
umowie i czego mieszkañcy mog¹
siê po niej spodziewaæ w przysz³oœci.
W trakcie omawiania projektu
uchwa³y o zatwierdzeniu taryf na
wodê i œcieki (obecne taryfy zosta³y
przed³u¿one do koñca lutego 2009 r.
pod warunkiem zachowania kosztów na tym samym poziomie), prze-
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wodnicz¹ca KuŸmiñska przypomnia³a burmistrz, ¿e mia³a otrzymaæ umowê Gminy z PUWiS-em.
Burmistrz odrzek³a, ¿e pracownik
przygotuje j¹ w czasie trwania sesji.
Przed jej zakoñczeniem przewodnicz¹ca przypomnia³a o tym. Burmistrz odrzek³a wtedy, ¿e jej nie da.
Argumentowa³a, ¿e do umowy s¹
przygotowywane trzy za³¹czniki,
dwa ju¿ s¹, a trzeci – o inwentaryzacji – jest opracowywany. Jak bêd¹,
to da, by – jak powiedzia³a – przewodnicz¹ca nie mówi³a, ¿e dosta³a
bez nich.
KuŸmiñska stwierdzi³a, ¿e zgadza siê na umowê bez za³¹czników,
a weŸmie je, jak bêd¹ gotowe. Burmistrz stwierdzi³a, ¿e umowy nie
wyda. Wœród radnych i goœci zapanowa³a konsternacja.

Ze starostwa do gminy

(WÊGORZYNO) N ostatniej sesji
so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk poprosi³ o przedstawienie pani, która do
tej pory siedzia³a cicho i przygl¹da³a siê
obradom. Burmistrz Gra¿yna Karpowicz przedstawi³a nowego pracownika
Wydzia³u Nieruchomoœci – jak powiedzia³a – pozyskanego ze starostwa,
Beatê Chodorowsk¹. Wesz³a ona w
miejsce Tadeusza JóŸwiaka, który odszed³ z urzêdu w Wêgorzynie.
(r)

Sprostowanie
W ubieg³ym tygodniu podaliœmy informacjê, ¿e bêdzie odbudowywana droga na odcinku Resko£abuñ Wielki. Oczywiœcie chodzi o
odbudowê drogi Resko-£abuñ
Ma³y.

PCK
Zarz¹d Rejonowy PCK informuje, ¿e podczas kwesty w
dniu 1.03.2008 r. zebrano
480,00 z³ i ¿ywnoœæ o wartoœci
ok. 500,00 z³. Zebrane pieni¹dze
i ¿ywnoœæ zostan¹ przeznaczone
na paczki wielkanocne dla ubogich.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Zatrudnimy
na umowê o pracê pracowników do treningu koni.
Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, wodê i energiê. Dobre
wynagrodzenie. Wymagana umiejêtnoœæ jazdy konnej.
Tel. kontaktowy: 502 666 778.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.

Bêdzie cieplej
(POWIAT). Ju¿ jakiœ czas
temu gminy podpisa³y ze
starostwem umowê, zgodnie
z któr¹ starostwo mia³o
koordynowaæ dzia³ania na
rzecz termomodernizacji
obiektów u¿ytecznoœci
publicznej. Wraz z
koordynacj¹ dzia³añ,
starostwo mia³o wnieœæ 1
milion z³. Kwestia szpitala
zmieni³a szyki – starostwo
siê wycofa³o, a jego
miejsce jako koordynatora
przej¹³ £obez.
Starostwo powiatowe w
£obzie wycofa³o siê z projektu,
bowiem przejê³o na siebie zadania
zwi¹zane z koordynacj¹ dzia³añ
zwi¹zanych z prowadzeniem spó³ki handlowej na rzecz szpitala w
Resku., Tam te¿ pójd¹ zaoferowane wczeœniej pieni¹dze na ocieplenie obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Zadania zwi¹zane z prowadzeniem dzia³añ przejê³a gmina
£obez.
Na ten cel dostêpne s¹ fundusze
unijne w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwie Œrodowiska. W zwi¹zku z tym, ¿e dotowane s¹ tylko du¿e projekty, których wartoœæ jest wy¿sza ni¿ 10
mln z³, szefowie gmin porozumieli
siê, ¿e z³o¿¹ wspólny wniosek.
Dziêki temu bêd¹ mieli szansê uzyskaæ wsparcie finansowe na ocieplenie obiektów.
Gmina Wêgorzyno zg³osi³a do
wspólnego projektu: Szko³ê Podstawow¹, Przedszkole, przychodniê, Bibliotekê i tzw. Dom Nauczyciela przy SP Wêgorzyno.
Gmina £obez równie¿ ju¿ wpisa³a obiekty, które w pierwszej kolejnoœci musz¹ byæ docieplone, s¹
to: SP nr 1, SP2 Przedszkole, Szko³a w Be³cznej, £DK, Urz¹d Miejski oraz obiekt ARiMR. Biblioteka
Miejska, jak twierdzi burmistrz,
jest docieplona jednak w ramach
projektu istnieje szansa na pozyREKLAMA

skanie œrodków na wymianê systemów grzewczych w tym obiekcie.
Gmina nie mo¿e wejœæ z ociepleniem w obiekt, w którym ma siedzibê Inspekcja Sanitarna, chyba
¿e zadanie zosta³oby wspó³finansowane przez podmiot prywatny,
znajduj¹cy siê w tym obiekcie.
Jak zapewnia Ryszard Sola, jeœli chodzi o Szko³ê Podstawow¹ nr
1, gmina wejdzie w zadanie bez
wzglêdu na to, czy projekt uzyska
dofinansowanie czy te¿ nie. Ju¿ w
tym roku w szkole zostan¹ wymienione okna z nadwy¿ki bud¿etowej, a jeœli wystarczy œrodków, to
i sam obiekt zostanie ocieplony.
Radowo Ma³e równie¿ wykona³o ju¿ ocenê stanu obiektów
przeznaczonych do termomodernizacji, a s¹ to: Szko³a Podstawowa w Siedlicach, Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym
oraz œwietlica w Radowie Ma³ym.
W trakcie przygotowywania
audytu jest gmina Dobra. Z tego
wzglêdu nie mo¿na jeszcze dok³adnie okreœliæ, które zadania
mo¿e podj¹æ. W planach jest ocieplenie obiektu Szko³y Podstawowej w Dobrej oraz Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach. W Gimnazjum natomiast ze wzglêdu na fakt,
i¿ jest zbudowane z czerwonej ceg³y, docieplenia wykonaæ nie mo¿na. Póki co, odnoœnie tej placówki
oœwiatowej, szuka siê innego rozwi¹zania. Poza tym w szko³ach
podstawowych zamierza siê dociepliæ poddasza wraz z wymian¹ poszycia dachowego, wymianê centralnego ogrzewania oraz wymianê okien. W planach jest równie¿
termomodernizacja Urzêdu Miejskiego. W tym obiekcie samorz¹dowcy planuj¹ ociepliæ dach oraz
wymieniæ centralne ogrzewanie.
W zwi¹zku z tym, ¿e w budynku
Urzêdu Miejskiego okna zosta³y
ju¿ wymienione, a istnieje taka
mo¿liwoœæ – samorz¹d zwróci siê
o zwrot poniesionych kosztów.
Równie¿ w trakcie przygotowañ do wejœcia we wspólny projekt jest gmina Resko. Tutaj termomodernizacji wymagaj¹ wszystkie
cztery szko³y podstawowe, przed-

szkole w Resku, Centrum Kultury,
obiekty OSP w Resku oraz £osoœnicy, a tak¿e sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Resku.
Okres finansowania zadania z
programu „Infrastruktura i œrodowisko” w ramach dzia³ania 9.3.
„Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej” wynosi
trzy lata. A jest o co walczyæ, bowiem maksymalny poziom finansowania mo¿e wynieœæ nawet 50
proc. inwestycji. Œrodki przeznaczone s¹ na termomodernizacjê
budynków u¿ytecznoœci publicznej, w tym na zmianê ich wyposa¿enia w urz¹dzenia o najwy¿szej
uzasadnionej ekonomicznie klasie
efektywnoœci energetycznej. Dofinansowaniem mog¹ byæ objête jedynie obiekty u¿ytecznoœci publicznej, czyli m.in.: budynki administracji publicznej, szko³y,
obiekty opieki zdrowotnej, spo³ecznej, sportu itp.
Ze œrodków na zmniejszenie
zu¿ycia energii w sektorze publicznym samorz¹dowcy bêd¹ mogli
przede wszystkim: ociepliæ budynki, wymieniæ okna, drzwi zewnêtrzne oraz oœwietlenie na energooszczêdne. Dodatkowo istnieje
mo¿liwoœæ przebudowy systemów
grzewczych (z preferencj¹ dla wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a
energii), systemów wentylacji i
klimatyzacji. W koszty samorz¹dy
bêd¹ mog³y wrzuciæ równie¿ przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.
Wspólny projekt wszystkich
gmin ma zostaæ z³o¿ony na prze³omie czerwca.
(mm)

Podziêkowania
Cech Rzemios³ Ró¿nych w
£obzie sk³ada serdeczne podziêkowania dla Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie oraz dla Centrum
Integracji Spo³ecznej za wykonanie
remontu wewn¹trz naszego obiektu.
Szczególne podziêkowania i wyrazy uznania sk³adamy na rêce dyrektora PUP - Jaros³awa Namaczyñskiego.
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Wichura uszkodzi³a pa³ac

Stado wycenione
(£OBEZ). Agencja Nieruchomoœci Rolnych ju¿ poda³a do publicznej
wiadomoœci og³oszenie o zamiarze
sprzeda¿y by³ego Pañstwowego Stada
Ogierów w £obzie, którego powierzchnia wynosi prawie 18,2 ha.
Ca³oœæ wyceniono na niemal 3,7 mln z³.
Powalone drzewa, podczas ostatnio
szalej¹ce wiatry, uszkodzi³y budynek
pa³acu ju¿ wczeœniej zniszczonego
przez po¿ar poddasza. Uszkodzeniu
uleg³a równie¿ stajnia. Wiatr nie
oszczêdzi³ tak¿e blaszane pokrycie krytej uje¿d¿alni. Wichura po³ama³a tak¿e
drzewa na terenie dziedziñca i parku
oraz na terenach leœnych wokó³ Stada.
- Ca³y czas liczê na to, ¿e Agencji
uda siê zbyæ nieruchomoœæ. W zwi¹zku
z tymi szkodami zg³osiliœmy zaistnia³¹
sytuacjê do Nowogardu. Pracownik Agencji
powiedzia³, ¿e
postaraj¹ siê zabezpieczyæ, by
nie dosz³o do
dalszych szkód.
Mia³ te¿ okreœliæ stan zniszczeñ – powiedzia³ Ryszard
Sola burmistrz
£obza.
Póki co, ruchomoœæ zabudowan¹, w której
sk³ad

wchodz¹: grunty orne (0,38 ha), zadrzewienia, tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dwa
budynki o ³¹cznej powierzchni 1,785 ha
wyceniono na 909 tys. z³.
Równoczeœnie Agencja og³osi³a, i¿
zamierza sprzedaæ drug¹ czêœæ Stada o
powierzchni 18,19 ha. W sk³ad tej czêœci wchodzi 9,80 ha gruntów ornych,
zadrzewienia, tereny mieszkaniowe o
powierzchni 5,78 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 1,98 ha oraz budynki i budowle. Cena wiêkszej czêœci wynosi 3.687,330 z³. Czêœæ zabytkowa, sk³adaj¹ca siê z Zespo³u
pa³acowo - parkowego o ³¹cznej powierzchni 7,713 ha wpisanego do
rejestru zabytków, wyceniona jest
na kwotê 822 700 z³.
(mm)

Mieszkañcy na sprzeda¿
(£OBEZ). Ju¿ w ubieg³ym
roku burmistrz £obza Ryszard
Sola wys³a³ pismo do ANR OT w
Szczecinie o mo¿liwoœæ przejêcia
od Agencji na mienie gminy ca³ej
infrastruktury w Œwiêtoborcu.
Przejêcie pozwoli³oby rozpocz¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji mieszkaniowej w tej
czêœci miasta. Agencja jednak
uzna³a, ¿e mieszkania wraz z lokatorami maj¹ zostaæ sprzedane.
Sprzeda¿ obiektów mieszkalnych wraz z lokatorami, nowemu
nabywcy mo¿e doprowadziæ do sytuacji doœæ czêstych w kraju, w których to nowy w³aœciciel narzuca
wysokie czynsze, niczego w zamian
nie oferuj¹c. Aby zapobiec przysz³ym nieporozumieniom Gmina
£obez chcia³a przej¹æ ca³¹ infrastrukturê. Wi¹za³o siê to równie¿ z
faktem, i¿ wówczas Gmina, w ramach œrodków w³asnych, mog³aby
poprawiæ stan obiektów mieszkalnych. Bêd¹c w³aœcicielem mia³aby
tak¿e mo¿liwoœæ pod³¹czenia nowej
sieci wodoci¹gowej w ramach projektu, który obecnie realizuje. Przejêcie umo¿liwi³oby tak¿e zadbanie
o stan dróg na tym terenie. Agencja
nie widzi jednak ¿adnych niebezpieczeñstw.
- Przetarg, jaki przygotowuje
obecnie ANR OT w Szczecinie
obejmuje równie¿ budynki (stajnia i
budynek gospodarczy) zamieszka³e
przez by³ych pracowników stada
ogierów w £obzie na prawach tzw.
mieszkañ przyzak³adowych i stanoREKLAMA

Chc¹ wykupiæ sprzêt szpitalny
(RESKO). W poniedzia³ek odby³o
siê tutaj nadzwyczajne posiedzenie
Rady Miasta, na którym rajcy miejscy
zagwarantowali œrodki na rzecz wykupu ruchomoœci szpitala w Resku.
W zwi¹zku z tym, i¿ 14 marca ma siê
odbyæ licytacja ruchomoœci sprzêtu
szpitala w Resku, w tym sprzêtu me-

dycznego, Resko w porozumieniu ze
Starostwem w £obzie postanowi³o
przyst¹piæ do wykupu. Podczas sesji
nadzwyczajnej, która mia³a miejsce w
poniedzia³ek, rajcy miejscy zabezpieczyli na ten cel 100 tys. z³. Pozosta³¹
kwotê, konieczn¹ do dokonania transakcji, przeka¿e starostwo.
(mm)
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wi¹ nieroz³¹czn¹ czêœæ ca³ego kompleksu. S¹dzê, ¿e z chwil¹ zakupu
nieruchomoœci przez nowego w³aœciciela, zamieszkuj¹ce je osoby
bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ podjêcia
pracy.
Gmina £obez wyst¹pi³a z pismem o nieodp³atne przekazanie
ca³ej nieruchomoœci Stado Ogierów
w £obzie pismem z dnia
03.07.2007r. Nieruchomoœæ ta jest
jednak przeznaczona w ca³oœci do
sprzeda¿y w zwi¹zku z czym Gmina
otrzyma³a od ANR odpowiedŸ negatywn¹. We wspomnianym piœmie
nie by³o mowy o losach by³ych pracowników stadniny, bêd¹cych
mieszkañcami przedmiotowych budynków – zauwa¿y³a El¿bieta Kurpiel, Agencja Nieruchomoœci Rolnych, Oddzia³ Terenowy w Szczecinie z Sekcja Organizacyjnej Marketing.
- Nie otrzyma³em ¿adnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Nadal spokojnie oczekiwaliœmy oficjalnej odpowiedzi ze strony Agencji. To oczywiste, ¿e jeœli wyst¹pi³em o przejêcie ca³ej infrastruktury,
to z myœl¹ o mieszkañcach. Przejmuj¹c infrastrukturê Gmina mog³aby zadbaæ zarówno o lokale mieszkalne, drogi jak i sieæ wodoci¹gow¹
– powiedzia³ burmistrz £obza.
Na razie, skoro Gmina nie jest
w³aœcicielem, nic nie mo¿e zrobiæ,
by w jakikolwiek sposób poprawiæ
poziom ¿ycia mieszkañcom w tej
czêœci miasta. A to jak potocz¹ siê
losy mieszkañców Œwiêtoborca,
oka¿e siê ju¿ niebawem.
(mm)
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Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.

M³odzie¿ w akcji
(POWIAT). Akty wandalizmu,
które maj¹ miejsce na terenie powiatu, œwiadcz¹ o coraz mniejszym poszanowaniu urz¹dzeñ u¿ytecznoœci
publicznej. Rozbiæ, zniszczyæ, spaliæ –
to motto m³odzie¿y dewastuj¹cej elementy ma³ej architektury.
Coraz wiêcej rozbitych miejsc wypoczynkowych, palonych ognisk, dewastowanych elementów ma³ej architektury staje siê obrazem naszego otoczenia. Najczêœciej z pietyzmem wykonywane ró¿ne elementy padaj¹ ³upem
m³odzie¿y, która spotykaj¹c siê wieczorami dla rozrywki niszczy to, co mieszkañcy danych miejscowoœci op³acaj¹ z
w³asnych kieszeni. Zamiast szanowaæ,
to co jest, niszcz¹ tylko po to, by pieni¹dze przeznaczone na inny cel ponownie
trafia³y na odbudowê œcie¿ek ekologicznych i spacerowych, parków, pla¿...
W £obzie ulubionych miejsc spotkañ m³odzie¿y jest kilka. £atwo je rozpoznaæ po pozostawionych œmiechach,
butelkach, palonych ogniskach... O
opuszczonym obiekcie PKP pisaliœmy
ju¿ na ³amach naszej gazety. Park Miejski, to kolejne miejsce spotkañ, gdzie
dewastacji ulegaj¹ ³awki i plac zabaw.
Równie czêstym miejscem spotkañ jest
park znajduj¹cy siê za cmentarzem
miejskim. Tutaj ju¿ „zniknê³a” z krajobrazu budka, pod któr¹ mo¿na by³o
usi¹œæ i odpocz¹æ. Z ³awki pozosta³y
szcz¹tki. Dalej na œcie¿ce walaj¹ siê

œmieci, pozostawione przez nocnych
goœci. A¿ dziwne siê wydaje, ¿e pozostawili ostatni¹ ³awkê. Zapewne dlatego, by przynajmniej oni mieli na czym
siedzieæ.
Nie inaczej jest w Dobrej. Tutaj problem pojawi³ siê na terenie pla¿y miejskiej. Zniszczone kosze œmietnikowe,
znaki, ³awki drewniane itp. Z pewnoœci¹
nie zachêc¹ do korzystania z pla¿y.
Urz¹d Miejski w Dobrej zwróci³ siê
do Posterunku Policji w Dobrej oraz
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, z proœb¹ o zwiêkszenie iloœci
patroli policyjnych w tym rejonie. Efekty mog¹ byæ podobne jak w £obzie. Na
widok nadje¿d¿aj¹cego patrolu ³atwo
siê skryæ.
Do aktów wandalizmu dochodzi
najczêœciej w póŸnych godzinach wieczornych oraz w dni weekendowe. Systematyczne patrole, zarówno policji,
stra¿y miejskiej jak i stra¿y leœnej powinny ukróciæ samowolê i rozpasanie
nieodpowiedzialnych osób. Póki co
wandale bawi¹ siê w najlepsze kosztem
wszystkich mieszkañców.
Gdy poszczególne gminy i nadleœnictwa planuj¹ w swoich bud¿etach
œrodki finansowe na poprawê wizerunku gmin, wandale w ci¹gu jednej nocy
potrafi¹ zniszczyæ wysi³ek wielu osób.
W takich sytuacjach w¹tpliwym staje
siê walka o kolejne uatrakcyjnianie
miejsc, skoro chuligani i tak nie potra-

fi¹ uszanowaæ niczego. Przyk³adem
niech bêdzie Chata Syberyjska, która
mia³a mo¿liwoœæ przyci¹gniêcia turystów na teren powiatu ³obeskiego. Sp³onê³a ku uciesze wandali.
W £obzie te¿ planuje siê postawienie ma³ej architektury na pla¿y przy
Jeziorze Miejskim, ale czy okoliczna
m³odzie¿ potrafi to uszanowaæ? Czy nie
stanie siê tak jak w Dobrej, ¿e konieczne bêd¹ patrole, aby uchroniæ przed
chuliganami kolejn¹ ³awkê, kosz itp.?

Póki co, w Dobrej planuje siê wykonanie instalacji oœwietleniowej wzd³u¿
drogi prowadz¹cej do przejêtej pla¿y od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Ponadto Gmina Dobra wyst¹pi³a z
wnioskiem do ANR o przejêcie przyleg³ych terenów, tak by móc w przysz³oœci zagospodarowaæ ca³y teren wzd³u¿
jeziora Dobre, z przeznaczeniem na
turystykê i rekreacjê, a tak¿e w celu
organizacji imprez kulturalno-sportowych.
(mm)

tygodnik ³obeski 3.03.2008 r.

Stanowisko Burmistrza Wêgorzyna
do sprawy zawieszenia Pani Marii Jêdrzejczak
w obowi¹zkach dyrektora szko³y podstawowej
w Runowie.
W zwi¹zku z przedstawieniem
w ostatnim numerze waszej gazety,
sprawy zawieszenia Pani dyrektor,
proszê o zamieszczenie mojego stanowiska celem poinformowania
mieszkañców gminy Wêgorzyna o
przes³ankach mojej decyzji;
1- 25 lutego br. podjê³am decyzjê o zawieszeniu Pani Marii Jêdrzejczak w obowi¹zkach dyrektora, po otrzymaniu Postanowienia
Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, która postawi³a Pani dyrektor
zarzut przyw³aszczenia pracy magisterskiej drugiego nauczyciela, skopiowania pracy a nastêpnie przed³o¿enia jako swojej pracy dyplomowej
w trakcie studiów podyplomowych
o kierunku „Zarz¹dzanie oœwiat¹ w
reformowanym systemie edukacji „
czyli przestêpstwa tzw. plagiatu.
Prokurator, z powodu przedawnienia karalnoœci ww czynu umorzy³
postêpowanie (minê³o 5 lat od zdarzenia). Na postanowienie o umorzeniu postêpowania wp³ynê³o za¿alenie strony pokrzywdzonej.
2- Wniosek o uniewa¿nienie
dyplomu studiów podyplomowych
Pani Marii Jêdrzejczak - z urzêdu
zapowiedzia³a Prokuratura.
3- Pani dyrektor na moje zapytanie w tej sprawie udzieli³a odpowiedzi niezgodnej ze stanem faktycznym, nie informuj¹c mnie - organ prowadz¹cy - ¿e jest prowadzone przez Prokuraturê w Stargardzie
postêpowanie wyjaœniaj¹ce w tej
sprawie.
4- Maj¹c na uwadze powy¿sze
fakty, w oparciu o przepisy Karty
Nauczyciela, podjê³am stosown¹
decyzjê, to jest z³o¿y³am wniosek
do komisji dyscyplinarnej przy Wojewodzie.
5- Z chwil¹ z³o¿enia wniosku
do komisji dyscyplinarnej burmistrz, jako organ prowadz¹cy
mo¿e zawiesiæ w obowi¹zkach
dyrektora szko³y ze wzglêdu - jak
mówi przepis - na powagê i wiary-
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godnoœæ wysuniêtych zarzutów.
Oceniaj¹c dokumenty w tej sprawie uzna³am, ¿e zarzut postawiony przez Prokuraturê jest powa¿ny. W przypadku dyrektora i nauczyciela zobowi¹zanego do postêpowania zgodnie ze szczególn¹ etyk¹, zarzut o przyw³aszczenie pracy magisterskiej jest
wyj¹tkowo naganny i niegodny
nauczyciela. Pamiêtajmy, ¿e
szko³a ma uczyæ i wychowywaæ
na dobrych wzorcach a ucznia
karze siê za œci¹ganie na klasówce. W tej sytuacji uzna³am, ¿e
decyzja o zawieszeniu bêdzie
s³uszna.
6- Jednak po spotkaniu z dyrektorami placówek i wys³uchaniu
ich argumentów zmieni³am swoj¹
decyzjê i w tym samym dniu - 27
lutego powiadomi³am Pani¹ Mariê Jêdrzejczak, ¿e uchylam decyzjê o jej zawieszeniu w obowi¹zkach dyrektora. Wziê³am pod
uwagê argumenty dyrektorów, ¿e
niezale¿nie od stopnia winy nauczyciela - nale¿y kierowaæ siê
przede wszystkim dobrem dziecka
i szko³y. Zawieszenie dyrektora,
szczególnie w okresie zbli¿aj¹cego siê sprawdzianu klas VI mo¿e
mieæ wp³yw na jakoœæ pracy szko³y. Przed³o¿y³am racje burmistrza
dla dobra uczniów i spokoju w
szkole. Jednak wniosku do komisji dyscyplinarnej nie cofam, zajmie siê ona ocen¹ postêpowania
Pani Marii Jêdrzejczak.
7- W dniu 7 marca do urzêdu
wp³ynê³o do wiadomoœci pismo
informuj¹ce, ¿e Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Zachodniopolskim
wszcz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie Pani Marii Jêdrzejczak, w zwi¹zku z obwinieniem o
uchybienie godnoœci zawodu nauczyciela.
Wêgorzyno, dnia 7 marca 2008
Burmistrz - Gra¿yna Karpowicz

Sportowo z dotacj¹
(POWIAT). A¿ cztery spoœród
piêciu gmin z terenu powiatu ³obeskiego stara siê o œrodki finansowe
na budowê boisk w ramach programu „Boisko w ka¿dej gminie”. W
trakcie trzech lat w miastach powstan¹ boiska m.in.: do gry w koszykówkê oraz tenisa ziemnego.
Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego 2 stycznia poinformowa³ wszystkie gminy o planowanym uruchomieniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu
„Boisko w ka¿dej gminie”. Program
zak³ada budowê kompleksu dwóch
boisk: - boiska pi³karskiego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach
30m x 62 m (pole gry 28 m x 57 m)
ogrodzonego do wysokoœci 4 m wraz
z pi³kochwytami o wysokoœci 5 m,
oraz boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w pi³kê siatkow¹,
koszykow¹ oraz tenis ziemny o wymiarach min. 32 m x 18 m ogrodzonego do wysokoœci 4 m. Boiska bêd¹
wyposa¿one w niezbêdny sprzêt sportowy: boisko pi³karskie – m.in. bramki, chor¹giewki przegubowe do zaznaczania naro¿ników boiska, boisko
wielofunkcyjne: stalowe kosze do koszykówki, siatka do pi³ki siatkowej
oraz tenisa ziemnego rozpiêta na s³upach.
W Dorej na terenie boisk zak³ada
siê budowê budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz placu zabaw. Zaplanowano tak¿e 6 s³upów oœwietleniowych dla potrzeb boiska pi³karskiego, doœwietlaj¹cych jednoczeœnie
boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.
Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia dzia³ki wynosi ok. 3000M
kw. Na obiekcie bêdzie zatrudniony
trener œrodowiskowy, który bêdzie
prowadzi³ zajêcia sportowo-rekreacyjne oraz zapewni bezpieczeñstwo
osobom na nim przebywaj¹cym.
Szacowany koszt budowy takiego
kompleksu wyniesie oko³o 1 mln z³.
Podstawowymi Ÿród³ami finansowania
s¹: Ministerstwo Sportu i Turystyki –
oko³o 330 tys. z³, bud¿et Województwa
Zachodniopomorskiego – oko³o 330 tys.
z³ oraz 330 tys. z³, to wk³ad w³asny
gminy.
Przy rozpatrywaniu wniosków
priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym, które bêd¹ realizowane na terenie gmin nie posiadaj¹cych boiska z nawierzchni¹ sztuczn¹,
a tak¿e tych gmin, które bêd¹ mia³y zarezerwowane œrodki w swoich bud¿etach na realizacjê inwestycji w 2008
roku.
4 lutego br. odby³o siê spotkanie
robocze na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie, którego celem
by³o omówienie spraw technicznych,
zwi¹zanych z zasadami budowy boisk, szczegó³owoœci ich wspó³finansowania a w szczególnoœci o kryteriach wyboru kolejnoœci budowy boisk. W chwili obecnej zosta³o zg³oszonych do realizacji 96 projektów. W

2008 roku mia³o byæ wstêpnie zrealizowanych 40 projektów. Ca³oœæ mia³a
byæ zrealizowana w trakcie trzyletniej
edycji programu. 7 marca odby³o siê
kolejne spotkanie, na którym mia³a
byæ przestawiona lista gmin, objêtych
programem w tegorocznej edycji,.
Listy jeszcze nie ma, jest natomiast
szansa, i¿ liczba finansowanych gmin
zwiêkszy siê z 40. do 55.
18 marca ma siê odbyæ sesja Sejmiku i byæ mo¿e wówczas zostanie
przekazana lista. Do koñca marca ma
siê odbyæ jeszcze jedno spotkanie
przedstawicieli gmin zainteresowanych budow¹ boisk na swoim terenie.
Z terenu powiatu ³obeskiego do
projektu w³¹czy³y siê gminy: Dobra,
£obez, Wêgorzyno i Resko.
DOBRA
Bior¹c pod uwagê kryteria wyboru, m.in.: brak w gminie boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹, wyskoki
wskaŸnik bezrobocia na terenie gminy, ustalon¹ lokalizacjê oraz mo¿liwoœci finansowania, Gmina Dobra ma
bardzo du¿e szanse na skorzystanie z
tego programu jeszcze w tym roku.
Urz¹d Miejski w Dobrej 22 stycznia wystosowa³ list intencyjny do Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, potwierdzaj¹cy zg³oszenie Gminy Dobra na realizacjê tego
typu programu jeszcze w 2008 roku.
Rada Miejska w Dobrej zarezerwowa³a niezbêdne œrodki finansowe na realizacjê budowy kompleksu boisk.
Bior¹c pod uwagê specyficzny charakter ca³ego przedsiêwziêcia, ustalono wstêpnie, ¿e najlepsz¹ lokalizacj¹
bêdzie niezagospodarowany teren
Szko³y Podstawowej, przy ul. Mieszczañskiej.
£OBEZ
W £obzie boisko mia³oby powstaæ
przy Szkole Podstawowej nr 2, by³by
to kompleks, bêd¹cy przed³u¿eniem
sali gimnastycznej. £obez posiada ju¿
zabezpieczone œrodki na ten cel, a ze
wzglêdu na spe³nienie wszystkich warunków, koniecznych do otrzymania
wsparcia ma du¿¹ szansê realizacji
projektu. Aby móc wejœæ w program
konieczne s¹ badania geologiczne
miejsca, w którym ma zostaæ zlokalizowane boisko. Gmina £obez takie
badania posiada.
RESKO
Podczas posiedzenia lutowej
Rady Miasta i Gminy radni zabezpieczyli œrodki na budowê boiska. Zgodnie z planem mia³oby ono powstaæ
przy Szkole Podstawowej w Resku (z
czerwonej ceg³y) w miejscu obecnego
boiska typu piaskowego.
WÊGORZYNO
W tym mieœcie boisko z programu
„Boisko w ka¿dej gminie” ma powstaæ
przy obecnym stadionie na tzw. górnej
p³ycie. Radni ju¿ zabezpieczyli œrodki
finansowe na ten cel.
(mm)
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Piêkne œwiêto piêknej mowy

Malowane s³owem
(£OBEZ). W ubieg³y wtorek
odby³ siê Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski i Turniej Poezji
Œpiewanej, eliminacje powiatowe. Spoœród dziesiêciu recytatorów wybrano trzy finalistki.
W sali £obeskiego Domu Kultury dziesiêciu mi³oœników Muzy Erato stanê³o w szranki w walce na s³owa. Polem walki by³a poezja i teksty
pisane proz¹. O ile dobór poezji by³
doœæ urozmaicony i dobrze dobrany,
o tyle teksty prozatorskie - nie. Podczas recytacji obu jak¿e ró¿nych
gatunków literackich niewielka
by³a ró¿nica w sposobie przedstawiania tekstów. O ile wiersz powinien byæ recytowany, to proza powinna byæ opowiedziana. Wœród
recytatorów zaledwie kilku zauwa¿y³o tê istotn¹ ró¿nicê. W recytacji
zabrak³o równie¿ zaanga¿owania
emocjonalnego;
prezentowane
utwory nie zosta³y w pe³ni przetrawione i zrozumia³e przez uczestników konkursu. Mo¿na by³o to odczuæ zarówno po sposobie interpretacji niektórych utworów, jak i spojrzeniu recytuj¹cego, w którym nie
odbija³y siê emocje.

Konkurs by³ równie¿ okazj¹ do
zaprezentowania swoich umiejêtnoœci w dziedzinie poezji œpiewanej. W tej kategorii udzia³ wziê³a
jedna uczestniczka, jednak nie
otrzyma³a ¿adnego wyró¿nienia. W
trakcie konkursu nie oby³o siê bez
potkniêæ, bêd¹cych wynikiem tre-

tekstu. Utwory s¹ niepog³êbione,
nieprzemyœlane. Recytator ma niewielkie mo¿liwoœci, by g³osem i
oczami wyraziæ emocje. W oczach
wszystko widaæ. Proza, to nie
wiersz. Starajcie siê mówiæ tak, jakbyœcie opowiadali historiê komuœ
bliskiemu – powiedzia³ L. Zalewski

rencji tworzy³ zamkniêt¹ ca³oœæ, z
zachowaniem podstawowej zasady
– zawi¹zania, rozwiniêcia i puenty.
Równoczeœnie powinna pojawiæ siê
gra dramaturgicznych skojarzeñ.
Przy doborze tekstu nale¿y te¿
zwracaæ uwagê na to, by nie by³a to
tylko opowieœæ o czymœ. Tekst, jak

Umiejêtnoœæ recytacji przedstawi³a Barbara Filipiak w wierszu
Adama Mickiewicza „Romantycznoœæ”. Ten znany wszystkim utwór
zosta³ zaprezentowany w sposób
¿ywy, emocjonalny i z pe³nym zrozumieniem. I gdy zdawa³oby siê, ¿e
w pe³ni pojê³a zasady dobrej recytacji, zabrak³o zakoñczenia. Utwór
urwa³ siê nagle, niby uciêty ostrym
no¿em. To jednak nie przeszkodzi³o
dostaæ siê Barbarze do eliminacji
wojewódzkich.

my, ale to jak okreœli³ przewodnicz¹cy jury Leszek Zalewski, aktor
scen szczeciñskich, zdarza siê nawet najwiêkszym.
- Szkoda, ¿e niewiele osób
uczestniczy w konkursie. Nie jesteœmy specjalnie zachwyceni poziomem recytacji. Szukacie utworów
ciekawych, st¹d urozmaicony repertuar. Natomiast sama recytacja... W
kilku przypadkach mia³o siê wra¿enie, jakbyœcie siê tekstu w niedzielê
uczyli. I nie chodzi tu o oponowanie

podsumowuj¹c wyst¹pienia m³odych recytatorów.
Zwróci³ równie¿ uwagê na czêsto pope³niane b³êdy jêzykowe odnoœnie wymawiania koñcówki -om,
zamiast -¹. Zaznaczy³, ¿e w wyg³osie zanika tekst, co jest spowodowane z³ym oddechem. Zaledwie dwietrzy osoby uzna³ za dojrza³e, reprezentuj¹ce zamkniêt¹ ca³oœæ.
Zaproponowa³ równie¿, aby dobieraj¹c tekst prozatorski nie baæ siê
go ci¹æ w taki sposób, aby po inge-

zaznaczy³, powinien nieœæ ze sob¹
przes³anie – a tego w wielu wypadkach zabrak³o.
Do pó³fina³u wojewódzkiego
zakwalifikowa³y siê: Joanna Czaban, Barbara Filipiak oraz Anna
S³onina. Wyró¿nienia otrzyma³y:
Dorota Skomorokiewicz oraz Sandra Sabatowicz.
Jury obradowa³o w sk³adzie:
przewodnicz¹cy Leszek Zalewski
oraz Barbara Radzikowska i Sabina
Bil.
(mm)
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Jak obchodzimy Wielkanoc?
(£OBEZ). W pierwszy czwartek marca w Klubie Nauczyciela
mia³o miejsce lokalne spotkanie
ekumeniczne. O œwiêtach wielkanocnych opowiada³ proboszcz
Koœcio³a Prawos³awnego ks. Jaros³aw Maksimiuk oraz pastor
Edward Kowaliñski z Koœcio³a
Ewangelicznych Chrzeœcijan w
£obzie. Ks. Proboszcz Koœcio³a
katolickiego, mimo zaproszenia,
na spotkanie nie przyby³.
Spotkanie dwóch przedstawicieli od³amów wyznañ chrzeœcijañstwa by³o doskona³¹ szans¹ na poznanie sposobów obchodzenia najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich w ró¿nych koœcio³ach. Spotkanie zorganizowane przez Czes³awa Szawiela okaza³o siê byæ zderzeniem dwóch skrajnych podejœæ do
sposobów obchodzenia œwi¹t, choæ
baz¹ obu wyznañ jest Biblia.
Czym wiêc siê ró¿ni¹ sposoby
obchodzenia œwi¹t w obu od³amach? Jak zgodnie przyznali obaj
pasterze, w Biblii nigdzie nie jest
napisane w jaki sposób i kiedy nale¿y obchodziæ dane œwiêta, st¹d te¿
wyp³ywaj¹ ró¿nice w formie pomiêdzy koœcio³ami.
Chrzeœcijañstwo rodzi³o siê,
gdy Biblia nie by³a jeszcze spisana,
a proœci ludzie byli niepiœmienni,
tote¿ ca³a oprawa mszy, a w szczególnoœci œwi¹t, mia³a zobrazowaæ i
wp³ywaæ na emocje wiernych. Podobnie rzecz siê mia³a w wiekach
póŸniejszych, gdy niepiœmienni ludzie s³uchali mszy po ³acinie w
Koœciele katolickim i po starocerkiewnos³owiañsku w Koœciele prawos³awnym. St¹d koniecznoœæ dope³niania czytanego s³owa obrazem, rzeŸb¹ i gr¹ œwiate³, a tak¿e
wa¿n¹ w Koœciele prawos³awnym
intonacj¹ g³osu, w szczególnoœci w
pieœniach, w zale¿noœci od okresu w
roku liturgicznym.
Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan natomiast narodzi³ siê zaledwie wiek temu, gdy umiejêtnoœæ
czytania by³a powszechna, a dostêpnoœæ Biblii zdecydowanie wiêksza –
ju¿ w jêzykach narodowych. To da³o
mo¿liwoœæ samodzielnego zg³êbiania Pisma Œwiêtego, a tak¿e odejœcie
od ca³ej otoczki, maj¹cej wyeksponowaæ dany czas.
Batiuszka do zagadnienia, dotycz¹cego ró¿nic w poszczególnych
koœcio³ach, podszed³ z wielu stron.
Z jednej strony zwróci³ uwagê na
historiê – wskazuj¹c na przyczyny
powstania ró¿nic w Koœcio³ach katolickim i prawos³awnym, z drugiej
strony wyjaœnia³ z punktu widzenia
teologicznego symbolikê przygotowania do œwi¹t Wielkiej Nocy oraz

czterdziestodniowego okresu œwi¹tecznego po Wielkiej Nocy. Pastor
natomiast po doœæ obszernym wprowadzeniu batiuszki wyjaœni³ tylko,
¿e tak odmienny charakter obchodzenia œwi¹t wielkanocnych w jego
koœciele wynika z tego, i¿ w Biblii
nie ma zapisu w jaki sposób i kiedy
konkretnie nale¿y czciæ dane œwiêta. Podkreœli³, ¿e œwiêtem dla wyznawców Koœcio³a ewangelicznego
jest ka¿dy dzieñ, a Wielkanoc – czasem szczególnym. Szczególnym
jest te¿ Wielki Pi¹tek – jako dzieñ,
w którym Chrystus odda³ siê w ofierze za ludzi. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e w kraju najbardziej komunistycznym, czyli Rosji, do dziœ nazwa niedzieli – czyli pierwszego
dnia – to woskriesienije – czyli
Zmartwychwstanie. To w³aœnie
uzna³ za cud, z czym zgodzili siê pozostali uczestnicy spotkania.
O tym, jak konieczne s¹ tego
typu spotkania, œwiadczy fakt, i¿
tylko w przeci¹gu krótkiego zebrania zosta³o wyjaœnionych wiele ró¿nych kwestii – w tym przyczyna
ró¿nicy w datach obchodzenia
œwi¹t. Prawos³awni korzystaj¹ w liturgii z kalendarza juliañskiego, a
nie gregoriañskiego, obowi¹zuj¹cego w ¿yciu codziennym. Przyczynê
wyjaœni³ ks. J. Maksimiuk.
- Ju¿ w pocz¹tkach wieków
chrzeœcijañstwa ¯ydzi zwrócili uwagê, ¿e oni jeszcze nie zd¹¿yli ukrzy¿owaæ Chrystusa, a chrzeœcijanie ju¿
œwiêtuj¹ jego zmartwychwstanie.
Przez pewien czas chrzeœcijanie,
kontynuuj¹c tradycjê judaizmu, obchodzili Wielkanoc w noc paschaln¹,
czyli 14 dnia miesi¹ca Nisan. Dopiero u pocz¹tku czwartego stulecia
cesarz Konstantyn ujednolici³ w ca-

³ym Cesarstwie praktykê œwiêtowania Zmartwychwstania w niedzielê
po 14 Nisan – powiedzia³.
G³ówny problem w ogóle przy
ustaleniu œwi¹t Wielkiej Nocy rozpocz¹³ siê przy zmianie kalendarza
z ksiê¿ycowego na s³oneczny. Baz¹
¿ydowskiego kalendarza by³ ksiê¿yc i jego cykle. Dla nas jest s³oñce
i jego cykle.
Pascha u ¯ydów ma miejsce
podczas pierwszej wiosennej pe³ni.
Zarówno w Koœciele katolickim jak
i prawos³awnym data Œwi¹t Wielkanocnych nie by³a ustalona precyzyjnie, a¿ do powszechnego Soboru
Nicejskiego, który odby³ siê w 325
roku n.e., zwo³any przez cesarza
Konstantyna Wielkiego. Zgodnie z
ustalon¹ wtedy definicj¹ Wielkanoc
przypada w pierwsz¹ niedzielê po
wiosennej pe³ni Ksiê¿yca. Niedziela Wielkanocna mo¿e wypaœæ najwczeœniej 22 marca, a najpóŸniej 25

kwietnia. Taka data Wielkanocy
u¿ywana jest w Koœciele zachodnim, poœród np. katolików czy protestantów, gdzie datowanie oparte
jest na kalendarzu gregoriañskim,
wprowadzonym przez papie¿a
Grzegorza XIII w 1582 roku n.e.
Koœcio³y Wschodnie obliczaj¹ daty
œwi¹t koœcielnych, w tym Wielkanocy, kieruj¹c siê kalendarzem juliañskim, który obowi¹zywa³ przed reform¹ kalendarza w 1582 roku.
Po spotkaniu ³obzianie zostali zaproszeni przez batiuszkê do odwiedzenia cerkwi z czego czêœæ chêtnie
skorzysta³a. Po nastêpnym spotkaniu
bêdzie mo¿liwoœæ obejrzenia obiektu, w którym gromadz¹ siê ewangelicy. Pastor wyraŸnie zaznaczy³, i¿
obiektu tego nie nale¿y nazywaæ koœcio³em. – Koœció³, to ludzie, po rozejœciu siê wiernych, obiekt pozostaje
tylko budowl¹ - wyjaœni³.
(mm)
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Krzysztof Uczciwek - œladami pamiêci
(£OBEZ). Krzysztof Uczciwek
z £obza mo¿e mówiæ niemal
o cudzie. Po kilkudziesiêciu
latach poszukiwañ
zamordowanego przez
UB kapitana AK Stanis³awa
Uczciwka, w po³owie lutego
br. trafi³ na jego grób.
Kilkudziesiêcioletnie
poszukiwania zakoñczy³y siê
sukcesem. Okaza³o siê, ¿e
kapitan by³ znany i pochowany
pod obcym nazwiskiem.
- Stanis³aw Uczciwek by³ bratem
mojego taty, czyli dla mnie stryjem.
Stanis³aw ukoñczy³ Szko³ê Podoficersk¹ w Ostrowiu Mazowieckim.
S³u¿y³ pod jeszcze wówczas p³k dypl.
Roweckim – dowódc¹ Warszawskiej
Brygady Pancerno-Motorowej, sk³adaj¹cej siê z wczeœniejszych: Pierwszego Pu³ku Strzelców Konnych (Garwolin) i I Pu³ku Strzelców Pieszych.
Brygada zosta³a skierowana do
obrony linii na Wiœle. Piêknie broni³
odcinek Wis³y przed znacznie przewy¿szaj¹cymi si³ami niemieckimi, ale
dlaczego? Dlatego, ¿e pu³k nie ustêpowa³ Niemcom w uzbrojeniu, ja ju¿
nie mówiê o wyszkoleniu. Przecie¿
tam byli skupieni najlepsi ¿o³nierze.
To by³a œmietanka ¿o³nierzy zawodowych i oficerów. 20 wrzeœnia pod Tomaszowem Lubelskim pu³k stoczy³
ostatni¹ bitwê i poszed³ w rozsypkê.
Czêœæ oficerów jednak nie posz³a do
niewoli, wœród nich Stasiu – opowiada ³obzianin.
Do rodziny dociera³y jedynie
strzêpki informacji. Z relacji najbli¿szych wynika³o, ¿e dwukrotnie tylko
przebywa³ w domu, w £owiczu. Stanis³aw, by nie nara¿aæ rodziny przyj¹³
nowe nazwisko. Od tamtej pory by³ znany jako Stanis³aw Wolnicki vel Woliñski, pseudonim Wola. Wolnicki – od
wolnoœci, za któr¹ walczy³. O tym jednak nie wiedzieli cz³onkowie rodziny.
W³aœciwie poszukiwania na szerok¹ skalê Krzysztof Uczciwek móg³
rozpocz¹æ dopiero, gdy wszed³ w Internet. To w jego bazie odnalaz³ sporo
informacji i za jego pomoc¹ skontak-

towa³ sie z ludŸmi, którzy naprowadzili go na trop.
- Na pocz¹tku lat 90. wróciliœmy
do tej sprawy. Jeden z moich kuzynów
by³ oficerem Wojska Polskiego w latach 70. i próbowa³ wydostaæ jakieœ
informacje. Dosta³ ostrze¿enie, ¿e jeœli bêdzie siê za bardzo interesowa³, to
z jego karier¹ mog¹ byæ problemy.
W³aœciwie ja nigdy tej sprawy nie zostawi³em, bo wychowywa³em siê z
tym. Te zdjêcia rodzinne... Jakoœ to
mnie inspirowa³o. Zawsze by³ obecny
patent oficerski, na czerpanym papierze. Historia Stasia by³a znana w³aœciwie a¿ do wybuchu wojny... - mówi.
W po³owie lat 90. pojecha³ do Kolbuszowej. Odwiedzi³ wszystkie
cmentarze w poszukiwaniu grobu. Informacje, które posiada³, na temat
dzia³alnoœci konspiracyjno-niepodleg³oœciowej, by³y bardzo mgliste.
Przez te wszystkie lata gromadzi³ wiêc
wszelkie dane.
- JeŸdzi³em tam na miejsce. Myœla³em, ¿e mo¿e jakiœ Genius loci mnie
oœwieci. Wiedzia³em, ¿e dzia³ali na
Podkarpaciu, ale nigdzie nie trafi³em
na nazwisko Uczciwek. A by³o to o tyle
dziwne, ¿e znalaz³em o stryju informacje w ró¿nych wydaniach ksi¹¿kowych i w opracowaniach. Stryj by³ wyznaczony do odznaczenia krzy¿em
Virtuti Militari. Odnalaz³em o nim
informacje m.in. w ksi¹¿ce Wac³awa
Zaleskiego „W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939” . Ponown¹ próbê podj¹³em w po³owie lutego br. Powiedzia³em sobie: albo teraz, albo nigdy. Pojecha³em wraz z
¿on¹ do tej Kolbuszowej. Wczeœniej
jednak skontaktowa³em siê z profesorem Ostaszem, z Politechniki Rzeszowskiej. Jest m³ody, ale ma ju¿ masê
publikacji na temat ruchu wyzwoleñczo-niepodleg³oœciowej na Podkarpaciu. Poprosi³em go o pomoc. Odpisa³
po jakimœ czasie, ¿e niestety nie znalaz³ œladu, ale zaproponowa³, bym
skontaktowa³ siê z emerytowan¹ nauczycielk¹ historii Halin¹ Dudziñsk¹
w Kolbuszowej. Ta pani, jak mnie poinformowa³, zna³a i przebywa³a w
czasie wojny w œrodowiskach niepodleg³oœciowych, konspiracyjnych i byæ
mo¿e bêdzie mia³a informacje. W
Latach 90. wyda³a spor¹ iloœæ publika-

cji, artyku³ów prasowych na ten temat.
Pierwsze kroki skierowaliœmy na pocztê. Znalaz³em adres i numer telefonu do
pani Haliny. Przyznam, ¿e mia³em
pewne w¹tpliwoœci. Uprzedzano nas,
¿e mo¿e byæ trochê nieufna, ¿e nie
zawsze chce siê spotykaæ. Spróbowa³em. To by³ pierwszy moment, kiedy
ugiê³y mi siê nogi. Mówiê jej, ¿e nazywam siê Uczciwek. A ona „Jak?” Po-

Wesz³a do tego pokoiku i wynios³a
pude³ko po butach. Otworzy³a je i z
wierzchu wyjê³a zdjêcie z czasów
okupacji. Na nim siedzi w œrodku mój
stryj Stasiu. Po bokach jakieœ panie
stoj¹. Z ty³u by³o podpisane m.in. Stanis³aw Wolnicki vel Woliñski. Wszyscy s¹dzili, ¿e to nazwisko by³o prawdziwe, bo on mia³ pseudonim Wola.
By³ tak g³êboko zakonspirowany. Powiedzia³a nam, ¿e by³ pochowany na
cmentarzu w Tarnobrzegu. Na jego
grobie by³a 25 lat temu. Wówczas
jeszcze nie mo¿na by³o niczego pisaæ,
ale jak zapewni³a, ktoœ o ten grób dba³.
Okaza³o siê, ¿e to AK-owcy. W latach 80. nie mo¿na by³o daæ ¿adnej informacji na nagrobku, pojawi³a siê
jednak bia³o-czerwona chor¹giewka.
Jeszcze tego samego dnia ma³¿eñstwo
uda³o siê na cmentarz, ale nie odnaleŸli grobu.
W administracji nie uzyskali pomocy. Dokumenty nie s¹ archiwizowane chronologicznie. Wówczas o
pomoc zwrócili siê do ojców Dominikanów, do których nale¿y cmentarz.
- Poda³em zakonnikowi datê

wiedzia³em, ¿e szukam wiadomoœci o
stryju, który w czasie wojny prawdopodobnie dzia³a³ na tym terenie w organizacji niepodleg³oœciowej. By³ oficerem. I mówiê, byæ mo¿e mia³ pseudonim Wolnicki. Poda³em to nazwisko
trochê naiwnie, bo nigdzie nie mieliœmy potwierdzenia, ¿e taki pseudonim
stryj przyj¹³. A ona do mnie mówi tak:
„Tak, znam proszê pana. By³
dzielnym oficerem, zna³am go osobiœcie, chodzi³am do domu tam gdzie on
przebywa³.” - Takie informacje po kilkudziesiêciu latach poszukiwañ, jednym ci¹giem... a ja coraz s³abszy. Nogi
zrobi³y mi siê miêkkie. Myœla³em, ¿e
siê przewrócê. I zakoñczy³a swoj¹ odpowiedŸ chyba po to, by mnie dobiæ:
„I by³am na jego grobie.”
W domu p. Haliny jeden z pokojów
przeznaczony by³ na swoiste archiwum. W pude³kach po butach emerytowana nauczycielka zbiera³a wszelkie dokumenty, informacje, artyku³y i
zdjêcia, jakie uda³o jej siê zgromadziæ
przez te wszystkie lata.

œmierci i nazwisko. Maj¹c te dane brat
zakonny znalaz³ informacje w ksiêgach. Zacz¹³ czytaæ, a mnie znowu
œcisnê³o. Wróci³em do administracji
cmentarza. A tam siê okaza³o... Ja
mówiê cudowna sekwencja wydarzeñ, to jest takie niespotykane... Administratorem cmentarza jest m³ody
cz³owiek, który pasjonuje siê histori¹.
Chyba Pan Bóg prowadzi³ mnie z
miejsca na miejsce i mówi³: teraz tu,
teraz tu... Okaza³o siê, ¿e ten m³ody
cz³owiek mia³ masê informacji. Wiedzia³ kto to jest kapitan Wolnicki i jak
zgin¹³. I to wszytko mnie tak jakoœ
znowu poruszy³o...
Uda³o nam siê w koñcu odnaleŸæ
grób. Jakie by³o moje zdziwienie, gdy
zobaczy³em jak wygl¹da. Spodziewa³em siê raczej zapomnianej mogi³y.
Tutaj ludzie go jeszcze pamiêtaj¹, a
harcerze dbaj¹ o niego. Z naszej strony wystawimy jedynie niewielk¹ tabliczkê z prawdziwym nazwiskiem.
W nic wiêcej nie bêdziemy ingerowaæ...
(wys³ucha³a mm)
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Jak mamy umieraæ, to wszyscy razem
El¿bieta Stecko i Lidia Jankowska, to siostry, które swoje najpiêkniejsze lata m³odoœci spêdzi³y w niewolniczych warunkach na Syberii.
Po powrocie do Polski na tzw. „ziemie odzyskane”, przez pierwszy
miesi¹c nie mia³y gdzie spaæ, maj¹c
w alternatywie albo pracê w PGR w
Œwiêtoborcu, albo poszukiwanie
mieszkania w £obzie na w³asn¹
rêkê. Rodzina sióstr wybra³a to
drugie. Dom, który zajêli po powrocie z Syberii, by³ bez mebli, a nawet
bez okien i drzwi. Wydawa³ im siê
bardzo przestronny, wiêc do zamieszkania w nim poprosili jeszcze
jedn¹ rodzinê.
(c.d)
- Jak jecha³am na Syberiê, to
wziê³am karty i ksi¹¿kê do wró¿enia, œwiadectwa szkolne i kilka
zdjêæ. Gdy zbli¿a³ siê front, to ludzie dowiedzieli siê, ¿e mam ksi¹¿kê i wró¿ê z kart. A ja tylko tak w
domu sobie wró¿y³am. Nie wiadomo nawet kiedy siê zrobi³am wró¿k¹
tam na Syberii. Kobiety zaczê³y
przychodziæ do mnie nocowaæ i
wtedy im wró¿y³am. Ka¿da zamawia³a, ¿eby chocia¿ przyjœæ. Za to
przynosi³y, mleko, chleb, albo rogaliki, które upiek³y, czy plecionkê. Ja

mówi³am, ¿e nie umiem, ale upiera³y siê, ¿e mam ksi¹¿kê i z niej mam
czytaæ. No to ja tak rozk³ada³am te
karty i czyta³am z ksi¹¿ki. Potem ju¿
siê na pamiêæ nauczy³am. Jedn¹
wró¿bê bardzo dobrze pamiêtam.
Gospodyni mojej kole¿anki Czesi
powiedzia³a, ¿e skoro dobrze wró¿ê, to czy nie mog³abym i jej. Nie
mia³a od mê¿a listu z frontu. Zaczê³am wró¿bê. „Dosta³aœ wiadomoœæ
o tym, ¿e twój m¹¿ nie ¿yje. Ale to
jest nieprawda. Twój m¹¿ ¿yje, jest
w szpitalu. Przyjedzie do ciebie, ale
ty ju¿ bêdziesz w innym mieszkaniu
mieszka³a. Jeszcze przed tym bêdzie strata” - tak jej powiedzia³am.
Ona wtedy siê bardzo ucieszy³a i
odpar³a: „Oj Lizeczko, ¿eby to siê siê
sprawdzi³o, to ja ci najlepsz¹ krowê
oddam za to, ¿eby siê to spe³ni³o.”
Po jakimœ czasie przyszed³ list do
niej, ¿e jej m¹¿ jest w szpitalu, ¿e ¿yje.
Potem jej m¹¿ przyjecha³, ale wczeœniej pad³a jej jedna krowa. Wró¿ba siê
spe³ni³a. Po przyjeŸdzie jej mê¿a ta
gospodynie mnie zaprosi³a i powiedzia³a do mê¿a: „Ona mnie tylko przy
¿yciu trzyma³a, ¿e ty ¿yjesz”. Mi kaza³a wzi¹æ co tylko chcia³am. Ale jak¿e
tak? Jak mia³am wzi¹æ? Nic. Nic absolutnie. Po¿yczy³am tylko by szczêœliwi
byli – wspomina El¿bieta Stecko.

Urz¹d miejski informuje

SPRZEDA¯ I DZIER¯AWA
NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e
na tablicach informacyjnych Urzêdu
Miejskiego (w siedzibie Urzêdu oraz
przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. sprzeda¿y nieruchomoœci
lokalowych na rzecz najemców,
po³o¿onych na terenie gminy
£obez : Wysiedle 28/ 3,
2. sprzeda¿y nieruchomoœci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi w stanie surowym, po³o¿onych w obrêbie Be³czna oznaczonych numerami geodezyjnymi
173/1, 173/2, 173/3,173/4,
3. dzier¿awy nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie gminy
£obez:
- czêœci dzia³ki nr 200/6 o pow.
600 m2 po³o¿onej w obrêbie Za-

górzyce,
- dzia³ki nr 187/8 o pow. 0,22
ha po³o¿onej w obrêbie Bonin,
- dzia³ki nr 343 o pow. 1244
m2 po³o¿onej w obrêbie Bonin
- lokalu u¿ytkowego o pow.
23,60 m2 w dzia³ce nr 113/7 w obrêbie Unimie,
4. dzier¿awy nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie miasta
£obez:
- dzia³ki nr 108/3 o pow. 98 m2
po³o¿onej w obrêbie 1 miasta
£obez,
- dzia³ki nr 1218/23 o pow.
1065 m2 po³o¿onej w obrêbie 4
miasta £obez,
- czêœci dzia³ek nr 120/3 i nr
120/11 o pow. 860 m2 po³o¿onej
w obrêbie 1 miasta £obez.

Na Syberii tylko najm³odsza Antonina chodzi³a do szko³y. Wprawdzie w Polsce skoñczy³a ona pierwsza klasê, jednak w dalekim Kaukazie równie¿ musia³a rozpoczynaæ
naukê od pocz¹tku – tym razem jednak w jêzyku rosyjskim. Starsze siostry musia³y pracowaæ. Gdzie¿ tam
szko³a! - zdziwi siê po latach pani El¿bieta. - W naszej wiosce by³a szko³a
czteroklasowa, a 15 km dalej by³a
dziesiêciolatka. To gdzie? Kto by tam
za mieszkanie zap³aci³, a kto by na
¿ycie da³? Trzeba by³o pracowaæ.
Ju¿ wiadomo by³o, ¿e bêdzie siê
organizowa³a Armia Polska. Dosta³am wezwanie na komisjê wojskow¹. Ale nieprawid³owo napisali.
Zamiast najstarszej siostry wpisali
Mariê. A Maria m³odsza przecie¿ ode
mnie. Po badaniach komisyjnych
kazali mi na trzy dni suchary nasuszyæ i przygotowaæ siê do wojska. A
w zwi¹zku z Mari¹ pyta siê ten na
komisji: „Kogo wyœcie nam przywieŸli, dziecko ¿eœcie nam przy-

cz. 2.

wieŸli?” No wiêc tak czekam z ka¿dym z dniem, mamusia z ka¿dym
dniem sucharków szykowa³a. Min¹³
dzieñ, dugi, miesi¹c. Cicho. Tam
zabrali, tam zabrali, a nasz precidaciel ko³chozu wiedzia³, ¿e to si³a robocza i nie chcia³ nas powiadomiæ. I
tak nie trafi³am do wojska. A by³abym u tych Platerówek, gdzie mojego ziêcia matka. Ona nawet nie mia³a
tych lat. Przysz³a do sztabu i powiedzia³a: „zabierajcie mnie do wojska”. Nie chcieli, a ona powiedzia³a,
¿e ona i tak bêdzie za nimi sz³a i tak.
I przesz³a ca³y front. W Warszawie
dowiedzia³a siê, ¿e brat jej tam stoi.
Jeszcze odwiedzi³a brata. Mia³a
mnóstwo odznaczeñ. Teraz w styczniu zmar³a.
A ja bêd¹c na Syberii czeka³am a¿
mnie do tego wojska zabior¹. Napisa³am mojej siostrze na kartce, ¿e jak
bêdzie w rozterce, niech pamiêta o
swojej siostrze „Cyganeczce”. Ja
mia³am ³adne, czarne w³osy – doda³a
pani El¿bieta. (cdn)
(mm)
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Wolnoœæ bez prawdy, czyli po co wracamy
do tamtego Marca
40 rocznica obchodów Marca 68
sta³a siê okazj¹ do ró¿nych okolicznoœciowych wyst¹pieñ i wspomnieñ.
Najg³oœniejszym echem odbi³o siê
wrêczenie przez prezydenta Lecha
Kaczyñskiego medali uczestnikom
tamtych wydarzeñ, a raczej dwa incydenty; brak zaproszenia Adama
Michnika i odmowa przyjêcia odznaczenia przez Bogdana Czajkowskiego.
Czytelnicy Tygodnika mog¹ powiedzieæ – a co nas obchodzi Marzec
68. Raz, ¿e to dawno, a dwa – nie
dotyczy³ nas – tutaj na Pomorzu zamieszka³ych. Odpowiem, ¿e to wcale
nie tak dawno, bo ówczeœni uczestnicy sprawuj¹ dzisiaj wysokie funkcje
publiczne i pe³ni¹ ró¿ne role spo³eczne, wiêc wiedza o tamtych wydarzeniach ma wp³yw na wiedzê o wspó³-

czesnej Polsce, a ¿e one nie dotyczy³y
Pomorza, to te¿ mo¿e byæ przyczynkiem do zapytania – czy rzeczywiœcie,
a jak nie, to dlaczego. Takie pytania
dotycz¹ naszej tu sytuacji i odpowiedzi
na nie – tak¹ mam nadziejê – pozwalaj¹
lepiej j¹ zrozumieæ.
O ile Adam Michnik jest osob¹
znan¹, to o Bogdanie Czajkowskim
us³ysza³em po raz pierwszy, co przekonuje mnie po raz kolejny, ¿e wci¹¿
mamy problemy z pras¹ i wolnoœci¹
s³owa, o co ponoæ Adam Michnik wtedy walczy³. Studenci darli gazety,
wykrzykuj¹c, ¿e prasa k³amie. Czy
dzisiaj równie chêtnie podarliby „Gazetê Wyborcz¹” dlatego, ¿e jej œrodowisko zaw³aszczy³o wiedzê na temat
Marca 68, odmawiaj¹c pamiêci spo³ecznej wielu jego uczestnikom, jak
chocia¿by Bogdanowi Czajkowskie-

mu? Dzisiaj na szczêœcie drzeæ nie
trzeba, mo¿na po prostu nie kupowaæ,
ale czy z tego wynika, ¿e prasa zaczê³a
pisaæ prawdê? Wydarzenia wokó³
Marca 68 wci¹¿ pokazuj¹, ¿e s¹ z tym
wci¹¿ du¿e problemy, i to jeden z przyczynków, dlaczego pamiêæ o Marcu
jest wci¹¿ tak ¿ywa dla wspó³czesnych. St¹d zamieszczony poni¿ej
tekst Tadeusza M. P³u¿añskiego, pokazuj¹cy Marzec 68 z innej perspektywy, jakiej nie chce widzieæ „wolna”
ju¿ przecie¿ prasa.
Marzec - to przecie¿ naturalne
pytanie – a jak to przebiega³o u nas, na
Pomorzu. To pytanie do historyków
lokalnych, czy w ogóle takie pytania
sobie stawiaj¹ i czym dla nich jest
wspó³czesna historia Pomorza. Niestety, najczêœciej koñczy siê ona na
roku 1945 i z póŸniejszymi wydarze-

niami jakoœ nie mog¹ sobie poradziæ. Po prostu jej unikaj¹. Ale to
unikanie to te¿ przecie¿ jest jakaœ
opowieœæ o naszej tu kondycji... A
przecie¿ my tak¿e mieliœmy wydarzenia marcowe tzw. gryfickie z
1951 roku, zupe³nie nie rozpoznane
nawet przez lokalnych historyków.
Jak¿e one zawa¿y³y na historii Pomorza i mentalnoœci ludzi. To, z
czym dzisiaj siê borykamy, pozosta³oœci¹ po pegeerach i wytworzonej
przez nie mentalnoœci, która nas tak
krêpuje, mia³o swoje korzenie w
tamtych latach. ¯eby jednak z t¹
mentalnoœci¹ zmierzyæ siê, trzeba
by poznaæ prawdê o jej narodzinach.
Bo co to za wolnoœæ bez prawdy? Co
najwy¿ej dowolnoœæ, a jeszcze czêœciej frywolnoœæ. Czy tylko na tyle
nas staæ? Kazimierz Rynkiewicz

Ludowej nie bij¹«. Odmówi³a równie¿ Cisowskiemu zapoznania z ca³oœci¹ materia³ów œledztwa”.
Z kolei 6 grudnia 1951 r. Kernowa
zatwierdzi³a akt oskar¿enia przeciwko cz³onkom „Startu” - ekspozytury
delegata rz¹du RP na kraj (w sprawie
zapad³y trzy wyroki œmierci). Komisja
napisa³a: „Sprawa ta oparta by³a na
wymuszonych i sztucznie dobranych
dowodach” i wnioskowa³a wobec
Kernowej: „Zwolniæ z pracy w Prokuraturze PRL, gdy¿ stawiane jej zarzuty wskazuj¹ na to, i¿ nie daje ona gwarancji nale¿ytego spe³niania funkcji
prokuratora”.

1956 r. wszyscy skazani zostali zrehabilitowani. Michnik wyda³ m.in. wyrok na mjr Zefiryna Machallê. Ten
przedwojenny oficer, ¿o³nierz Wrzeœnia, wywieziony do ZSRR, potem w
PSZ na Zachodzie, od 1947 r. w Sztabie Generalnym WP, 19 listopada
1951 r., w odpryskowym procesie od
sprawy gen. Stanis³awa Tatara, zosta³
skazany na karê œmierci. Podczas
ostatniego widzenia z ¿on¹ mówi³, ¿e
zeznania zosta³y na nim wymuszone.
Zofia Machalla d³ugo nie mog³a uwierzyæ w œmieræ mê¿a.
Stefan Michnik dost¹pi³ nawet zaszczytu orzekania w sprawie, któr¹
prowadzi³a Helena Woliñska. Tadeuszowi Jêdrzejkiewiczowi (oskar¿onemu o dzia³alnoœæ kontrrewolucyjn¹
w Szkole Morskiej w Gdyni) uda³o siê
jednak ujœæ z ¿yciem - mimo dwukrotnej kary œmierci wyrok z³agodzono mu
do 10 lat wiêzienia.
W 1956 r., podczas narady partyjnej, sêdzia Michnik t³umaczy³ siê:
„Nam wtedy imponowa³o powiedzenie o zaostrzaj¹cej siê walce klasowej
i nieprawdê powie ten, kto by twierdzi³, ¿e wtedy z niechêci¹ rozpatrywa³
te sprawy. Ja wiem, ¿e raczej ludzie
garnêli siê do tych spraw, sam muszê
przyznaæ, ¿e kiedy dosta³em pierwszy
raz powa¿n¹ sprawê, to nosi³em j¹
przy sobie i stara³em siê, ¿eby mi tej
sprawy nie odebrano”
W 1957 r. przeniesiony do rezerwy,
z kraju wyjecha³ w 1969 r. i osiad³ w
Szwecji. By³y stalinowski sêdzia pêdzi³ spokojne ¿ycie bibliotekarza na
uniwersytecie w Uppsali. W po³owie
lat 90. przeszed³ na emeryturê. Stefan
Michnik zyska³ te¿ uznanie polskiej
emigracji (podobnie, jak w pewnym
okresie Woliñska). W latach 70. na
³amach paryskiej „Kultury” publikowa³ teksty o Czechos³owacji, u¿ywaj¹c

Ciemna strona Marca
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla Polaków ¿ydowskiego pochodzenia marzec 1968 r. by³ tragicznym wydarzeniem. Po upokarzaj¹cych procedurach, podpisywali oœwiadczenia, w
których zrzekali siê polskiego obywatelstwa, w zamian dostaj¹c tzw. certyfikat wyjazdowy. Po d³ugotrwa³ych i
uci¹¿liwych kontrolach dokumentów i
baga¿u odje¿d¿ali z Dworca Gdañskiego w Warszawie i £odzi Fabrycznej. „I gdy listê przyjació³ sprawdza³
Dworzec Gdañski, to tak ma³o nas
by³o, tak ma³o” - œpiewa³ „Do przyjació³” Tadeusz Sikora. To te¿ prawda.
Jednak taka forma relegowania z
Polski nie dotyczy³a wszystkich. Najbardziej przemilczan¹ spraw¹ jest jednak to, ¿e wœród tych kilkunastu tysiêcy
ludzi, którzy musieli wówczas emigrowaæ, byli i tacy, którzy miast wyje¿d¿aæ,
powinni byli stan¹æ przed s¹dem i odpowiedzieæ za zbrodnie stalinizmu. Za
to, co wyrabiali w aparacie bezpieczeñstwa, Informacji Wojskowej, s¹downictwie wojskowym. Nie zmienia to
oczywiœcie innego faktu, ¿e w 1968 r.
gros tych zbrodniarzy rzeczywiœcie
by³o ofiarami antysemickiej nagonki. A
wiêc najpierw kaci, potem ofiary. Nie
ma w tym ¿adnej sprzecznoœci. Takich
przypadków historia zna wiele.
Tych katów - zagorza³ych stalinistów, którzy opuszczali Polskê w wyniku wydarzeñ marcowych by³o oko³o
tysi¹ca. Jedn¹ z takich marcowych
emigrantek by³a œwietnie znana odbiorcom ASME prokuratorka Naczelnej Prokuratury Wojskowej HELENA
WOLIÑSKA, mieszkaj¹ca obecnie w
Oksfordzie (¿ona W³odzimierza Brusa - o którym ni¿ej), która w 1950 r.
wyda³a bezprawny nakaz tymczasowego aresztowania gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Poni¿ej przedstawiamy sylwetki innych.

„ZWOLNIÆ Z PRACY”
PAULINA KERN, wiceprokuratorka Generalnej Prokuratury PRL.
Podobnie jak Helena Woliñska wyjecha³a do Wielkiej Brytanii, gdzie
zmar³a w 1980 r. W Departamencie
Specjalnym Kernowa pracowa³a od
wrzeœnia 1950 r. do paŸdziernika
1951 r. Raport tzw. komisji Mazura z
1956 r., stwierdza, ¿e nagminnie
³ama³a prawo:
„W dniu 30 listopada 1950 roku
w toku tocz¹cej siê rozprawie s¹dowej odbywaj¹cej siê w wiêzieniu
przeciwko Eugeniuszowi Grzybowskiemu sprzeciwi³a siê wezwaniu na
rozprawê œwiadków powo³anych
przez oskar¿onego, a w szczególnoœci œwiadka Ejmego, motywuj¹c to
trudnoœciami w doprowadzeniu na
rozprawê, mimo ¿e œwiadek ten przebywa³ w tym¿e wiêzieniu. Œwiadek
ten, bêd¹c zwierzchnikiem Grzybowskiego, móg³ najbardziej wiarygodnie naœwietliæ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ oskar¿onego”. Paulina
Kern zignorowa³a równie¿ fakt, ¿e
Grzybowski odwo³a³ wszystkie z³o¿one w œledztwie zeznania, oœwiadczaj¹c, ¿e zosta³y na nim wymuszone. „W swoim wyst¹pieniu oskar¿ycielskim zarzuci³a Grzybowskiemu
prowokacjê i szkalowanie organów
MBP - jeœli chodzi o stosowanie »niew³aœciwych metod œledztwa« - co
znalaz³o swój wyraz w wyroku skazuj¹cym go na karê œmierci”.
Komisja przywo³ywa³a te¿ udzia³
Kernowej w sprawie W³adys³awa Cisowskiego. „W lipcu 1951 roku (...)
dokonuj¹c koñcowego przes³uchania,
nie umieœci³a w protokole wyjaœnieñ
podejrzanego o torturowaniu go w
toku œledztwa, a przeciwnie, oœwiadczy³a mu, ¿e »w³adze œledcze Polski

KIERUNEK: SZWECJA
STEFAN MICHNIK, kapitan,
sêdzia, przyrodni brat naczelnego
„Gazety Wyborczej”. Gdy w 1951 r.
zacz¹³ wydawaæ wyroki w Wojskowym S¹dzie Rejonowym w Warszawie, mia³ 22 lata. Podobnie jak inni
m³odzi stalinowcy, zawodu uczy³ siê
na przyspieszonych kursach w Oficerskiej Szkole Prawniczej, któr¹ ukoñczy³ jako prymus. Jego kariera pokazuje, w oparciu o jakich ludzi tworzono system bezprawia w Polsce. Orzekaj¹c w wielu procesach o du¿ym znaczeniu politycznym przyœwieca³a mu
zapewne myœl, któr¹ zawar³ w podaniu o przyjêcie do szko³y: „do OSP
chcê wst¹piæ dlatego, ¿e szko³a ta
kszta³ci tych, którzy bêd¹ realizowaæ
dyktaturê proletariatu w praktyce”.
Ludziom jego pokroju wiara w dyktaturê proletariatu nie wystarcza³a. Stefan Michnik wiarê tê przekuwa³ w
czyn. Kpt. Michnik ma na swoim koncie co najmniej dziewiêæ wyroków
œmierci na niewinnych ludzi (czêœæ
zosta³a wykonana). We wspomnianym raporcie Mazura czytamy, ¿e po
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pseudonimu Karol Szwedowicz. Dodaæ warto, ¿e przepojona duchem socjalizmu Szwecja udzieli³a schronienia
równie¿ innym komunistycznym
zbrodniarzom - marcowym emigrantom. Jednym z nich by³ „oficer” œledczy
JÓZEF BIK (vel BUKAR), odpowiedzialny m.in. za zamordowanie Danuty
Siedzikówny „Inki”, 17-letniej sanitariuszki z oddzia³u legendarnego Zygmunta Szendzielarza „£upaszki”.
PODLASKI I INNI
Czêœæ stalinowców uciek³a z Polski
ju¿ wczeœniej. Najbardziej charakterystycznym jest tu przypadek HENRYKA PODLASKIEGO. Jako zastêpca
Naczelnego Prokuratora Wojskowego
(s³ynnego kata Polaków Stanis³awa
Zarako-Zarakowskiego) do spraw
szczególnych czuwa³ nad „w³aœciwym” przebiegiem œledztw i procesów.
W dokumentach czytamy: Podlaski Hersz, syn Moj¿esza i Szpryncy
Austern, ur. 7 marca 1919 r. w Suwa³kach. Potem imiona rodziców zmieniono - odpowiednio - na Maurycego i
Stanis³awê. W 1956 r. Henryk Podlaski zacz¹³ u¿ywaæ imienia Bernard, po
czym œlad po nim zagin¹³. Przez d³u¿szy czas - bezskutecznie - szuka³a go
KG MO. Mówi³o siê, ¿e uton¹³ w nurtach Bugu. By³ to albo akt samobójczy,
albo wynik nieudanej ucieczki na
Wschód. W 1966 r., po trwaj¹cej 10 lat
sprawie, ¿ona krwawego prokuratora
uzyska³a potwierdzenie jego zgonu.
Istniej ¹ jednak relacje, ¿e ca³a sprawa
zosta³a sfingowana, a Podlaski... zamieszka³ w ZSRS u boku swojej siostry, która wysz³a za m¹¿ za wysokiego
funkcjonariusza NKWD. Niektórzy
twierdz¹, ¿e ¿yje do dziœ.
RUBIN SZWAJG, major Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Urodzony
15 listopada 1898 r. w Jaros³awiu, syn
Dawida. Podobnie jak Henryk (Hersz)
Podlaski w stalinowskiej prokuraturze
by³ odpowiedzialny za sprawy szczególne. 10 lipca 1948 r. Szwajg napisa³ list do
MON o zwolnienie ze s³u¿by wojskowej: „z uwagi na to, ¿e zamierzam wraz
z ¿on¹ wyjechaæ do Izraela, by tam po³¹czyæ siê z nasz¹ najbli¿sz¹ rodzin¹.
Mamy w Izraelu córkê nasz¹, rodziców
i rodzeñstwo”. Kilka lat temu Interpol, w
ramach pomocy prawnej, dostarczy³
stronie polskiej jego dane: „Rubin
Szwajg - Shatkay Reuben, s. Davida, ur.
15 listopada 1898 r., zm. 19 kwietnia
1992 r. w Izraelu”.
Do Izraela wyjechali te¿ m. in.: W
paŸdzierniku 1969 r. podpu³kownik
Naczelnej Prokuratury Wojskowej
MAKSYMILIAN
LITYÑSKI
(Maks Lifsches, zmar³ w 1982 r. w
Göteborgu), a w latach 90. oprawca z
obozów w Œwiêtoch³owicach i Jaworznie SALOMON MOREL. Sêdzia Najwy¿szego S¹du Wojskowego
mjr MARIAN ROZENBLIT (Rozenbluth Marian Meir) zmar³ w Izraelu w 1992 r. Stalinowcy uciekali
równie¿ do Australii, Brazylii, Kanady i na Kostarykê. Wielu jednak zosta³o w Polsce (niektórzy ¿yj¹ do dziœ),
ale nigdy nie dopad³a ich karz¹ca rêka
sprawiedliwoœci.

HISTORIA NAJNOWSZA
WYJAZDY IDEOWCÓW
W marcu 1968 r. nie tylko wymiar
sprawiedliwoœci i aparat represji ponios³y niepowetowan¹ stratê. Tak
by³o te¿ w przypadku polskiej nauki.
Do Anglii emigrowa³ np. W£ODZIMIERZ BRUS (w³aœciwie Beniamin
Zylberberg, karierê zaczyna³ jako
„oficer” polityczno-wychowawczy
LWP), stalinowski ekonomista, ortodoksyjny marksista, póŸniej rewizjonista. Z Uniwersytetu Warszawskiego
zosta³ wyrzucony 25 marca 1968 r. Ta
sama decyzja, któr¹ podpisa³ minister
oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego Henryk Jab³oñski, dotyczy³a równie¿ innych akademików. Zdaniem I sekretarza KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki,
LESZEK KO£AKOWSKI, BRONIS£AW BACZKO, ZYGMUNT
BAUMAN „zwalczaj¹c od lat politykê naszej partii z pozycji rewizjonistycznych - œwiadomie i z premedytacj¹ s¹czyli wrogie pogl¹dy polityczne w umys³y powierzonej ich pieczy
m³odzie¿y”. Ko³akowski - do 1956 r.
jeden z naczelnych ideologów stalinizmu w polskiej filozofii marksistowskiej - po krótkim pobycie w Pary¿u
osiad³ ostatecznie w Oksfordzie, gdzie
mieszka do dziœ, maj¹c za s¹siadkê
Helenê Woliñsk¹. Ortodoksyjny piewca komunizmu w nauce zmieni³ nie
tylko miejsce zamieszkania, ale i pogl¹dy - zaj¹³ siê g³ównie filozofi¹
chrzeœcijañsk¹.Drugi ideolog marksizmu - Bronis³aw Baczko, w trakcie
wydarzeñ marcowych te¿ wyrzucony z
Instytutu Filozofii UW, po wyjeŸdzie z
Polski w 1974 r. zwi¹za³ siê z Uniwersytetem Genewskim (obecnie jest honorowym profesorem tej uczelni).
Najbardziej „zas³u¿ony” z tej trójki - Zygmunt Bauman - te¿ filozof, a
tak¿e socjolog i postmodernista, od
1944 r. s³u¿y³ w moskiewskiej milicji,
potem politruk LWP i KBW (zwalcza³
nie tylko szabrowników, ale tak¿e antykomunistyczne podziemie), jako
agent „Semjon” przez lata wspó³pracowa³ ze zbrodnicz¹ Informacj¹ Wojskow¹. Po wyjeŸdzie z Polski wyk³ada³ na uniwersytetach w Tel Awiwie i
Hajfie. W 1971 r. wyjecha³ do Anglii,
gdzie - a¿ do przejœcia na emeryturê w
1990 r. - kierowa³ Katedr¹ Socjologii
na uniwersytecie w Leeds. Od 2004 r.
Bauman jest rektorem Uniwersytetu
Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach k. Bia³owie¿y.
Od kiedy wysz³a na jaw jego agenturalna przesz³oœæ, trochê rzadziej pojawia siê w mediach.
„CHWILOWY
ODPOCZYNEK”
W³odzimierz Brus o marcu 1968
r. pisa³: „Pomimo wysoce niepomyœlnych perspektyw, podj¹³em decyzjê
nie opuszczania kraju i przyj¹³em jedyn¹ dostêpn¹ mi pracê (¿adna instytucja nie oœmieli³aby siê zatrudniæ
mnie bez bezpoœredniego polecenia z
Komitetu Centralnego Partii) w Instytucie Ekonomiki Budownictwa
Mieszkaniowego. (...) Pracowa³em
tam prawie cztery lata”. Poniewa¿

jednak - kontynuuje Brus - „nie by³o
¿adnych widocznych perspektyw dla
podjêcia jakiejkolwiek otwartej pracy
akademickiej w Polsce (...), gdy nadesz³o zaproszenie na jednoroczny pobyt na University of Glasgow, zbiegaj¹ce siê z piln¹ potrzeb¹ rozwi¹zania
za granic¹ rodzinnych problemów
zdrowotnych, wybraliœmy [on i ¿ona Helena Woliñska - TMP] wyjazd na
chwilowy odpoczynek. Po owocnym
roku w Glasgow nadarzy³a siê sposobnoœæ kontynuowania pracy w mojej
dziedzinie na d³ugoterminowych zasadach w Oksfordzie”.
Pañstwo Brusowie zachowali polskie obywatelstwo, zamieszkali w
spokojnej, willowej dzielnicy tego

Str
Str.. 13
uniwersyteckiego miasteczka. Profesor wyk³ada³ ekonomiê, ale te¿ filologiê rosyjsk¹ i œrodkowoeuropejsk¹ w
Wolfson i Saint Anthony`s College.
Jego ¿ona uczestniczy³a w sympozjach naukowych, udziela³a siê towarzysko, ostentacyjnie manifestuj¹c
swoje poparcie dla „Solidarnoœci” i
potêpiaj¹c stan wojenny... Dziœ pewnie nadal przeklina Polaków (a nie komunistyczn¹ w³adzê) za marzec 1968
roku. A mo¿e cieszy siê, ¿e dziêki antysemityzmowi w PZPR do dziœ nie
stanê³a przed s¹dem wolnej Polski?
TADEUSZ M. P£U¯AÑSKI
Przedruk za portalem ASME –
Antysocjalistyczne Mazowsze

Program Bronis³awa Wildsteina w TVP „Cienie PRL”
5 marca w TVP I rusza cykliczny (emitowany w ka¿d¹ œrodê) program
Bronis³awa Wildsteina „Cienie PRL”. Bêdzie opowiada³ nie tylko o najnowszej historii Polski, ale przede wszystkim o ci¹gle ¿ywej obecnoœci Polski
Ludowej we wspó³czesnym ¿yciu Polaków. Czyli o tytu³owych cieniach PRL
w III RP.
- Program ma pokazywaæ prawdziw¹ historiê, odk³amuj¹c propagandê
serwowan¹ przez lata przez komunistów i to, jak mocno owa komunistyczna
przesz³oœæ wp³ywa na rzeczywistoœæ dzisiejszej demokratycznej Polski. A
zatem, na ile dawny system ukszta³towa³ Polskê, w której ¿yjemy - t³umaczy
Bronis³aw Wildstein.
Producentem programu jest krakowski oœrodek Telewizji Polskiej, pod
kierownictwem Witolda Gadowskiego. Badawcze wsparcie i konsultacjê naukow¹ zapewni³ Instytut Pamiêci Narodowej. W „Cieniach PRL” dyskusja
w studiu bêdzie wzbogacona o archiwalne, czêsto unikalne materia³y filmowe i felietony.
Autorzy „Cieniów PRL” bêd¹ ods³aniaæ „bia³e plamy” komunizmu, ludzi
tamtego systemu oraz to, jak uda³o im siê wtopiæ w now¹ rzeczywistoœæ Polski
po politycznej transformacji.
Pierwszy program bêdzie poœwiêcony niezale¿nym zwi¹zkom zawodowym, które na fali karnawa³u „Solidarnoœci” w 1981 roku chcieli powo³aæ
milicjanci. Tych, którzy w PRL czuli siê bardziej policjantami ni¿ funkcjonariuszami MO, spotka³y represje i szykany. Do idei policyjnego zwi¹zku
wrócono w wolnej Polsce, ale ten cieñ PRL-u jest obecny do dziœ. W III RP
ca³y czas mniej jest tradycji policji pañstwowej z czasów II RP, czyli s³u¿by
broni¹cej wolnych obywateli wolnego pañstwa, a czêsto mo¿na spotkaæ ludzi
i sposób myœlenia rodem z komunizmu. Autorzy programu doszli do smutnej
konstatacji, ¿e tylko ci ostatni - byli ju¿ milicjanci i SB-ecy zrobili karierê
po 1989 roku. W zwi¹zku z tym bardzo na czasie staje siê pytanie - czy
dzisiejsza policja, która ma staæ na stra¿y bezpieczeñstwa obywateli III RP,
rzeczywiœcie mo¿e - z takim PRL-owskim garbem - w sposób nie budz¹cy
w¹tpliwoœci wykonywaæ swoje zadania? Z ramienia Instytutu Pamiêci Narodowej opiekê merytoryczn¹ nad tym odcinkiem programu sprawuje dr
Maciej Korkuæ z Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej w Krakowie.
Kolejny odcinek „Cieniów PRL-u” bêdzie dotyczy³ sêdziów stanu wojennego. Aktualnym odniesieniem, œwiadcz¹cym o tym, ¿e ta historia nadal
trwa, jest decyzja S¹du Najwy¿szego z grudnia ubieg³ego roku. SN uzna³
wówczas, ¿e sêdziów, którzy wydawali wyroki w oparciu o dekret o stanie
wojennym, nie nale¿y poci¹gaæ do odpowiedzialnoœci. Nieistotny okaza³ siê
fakt, ¿e orzekali (czêsto skazuj¹c ludzi na kary nawet 10 lat wiêzienia) w momencie, kiedy ów dekret jeszcze nie obowi¹zywa³, gdy¿ nie zosta³ og³oszony
w dzienniku ustaw. Czytelnik mo¿e zapytaæ - i co to ma wspólnego z dzisiejszym wymiarem sprawiedliwoœci? Otó¿ ma, bo wielu z sêdziów stanu wojennego nadal orzeka. A jeœli nawet zostali zmuszeni do odejœcia w cieñ,
broni¹ ich koledzy - nadal aktywni sêdziowie.
W programie bêdzie te¿ mowa m.in. o p³on¹cych podczas prze³omu 1989
roku archiwach bezpieki, co dziœ znacznie utrudnia nam poznanie prawdy o
tamtych czasach czy komunistycznej symbolice wci¹¿ obecnej w przestrzeni
publicznej demokratycznej Polski. W tym miejscu trudno nie przywo³aæ nowej inicjatywy radnych Rzeszowa, którzy chc¹ nadaæ jednej z ulic miasta imiê
W³adys³awa Kruczka, jednego z odpowiedzialnych za masakrê robotników
na Wybrze¿u w roku 1970.
I tu pojawia siê kolejne pytanie: czy honorowanie takich ludzi i takiej
przesz³oœci jest zgodne z polsk¹ polityk¹ historyczn¹ - a szerzej - z polsk¹
racj¹ stanu? Czy takie wydarzenia buduj¹ nasz¹ narodow¹ to¿samoœæ i wzbogacaj¹ historiê Polski, czy wrêcz przeciwnie - nadal j¹ fa³szuj¹? W koñcu czy oddaj¹c honory oprawcom zamiast bohaterom, mo¿emy przekazaæ tradycjê wolnej Polski nastêpnym pokoleniom? Na te fundamentalne pytania
bêd¹ starali siê odpowiedzieæ autorzy cyklu „Cienie PRL”.

TADEUSZ M. P£U¯AÑSKI
Emisja pierwszego odcinka programu „Cienie PRL” w TVP I odby³a
siê w œrodê, 5 marca, o godz. 22.
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Nowe parkingi
(£OBEZ). Czasami
kosmetyczne poprawki,
budowa chodnika, b¹dŸ
kilku miejsc parkingowych
znacznie poprawia ¿ycie
w mieœcie, szczególnie
gdy jest problem z
miejscami do parkowania.
Po czêœci trudna sytuacja
ma siê zmieniæ w tym roku.
Ju¿ w kwietniu ma powstaæ bezpieczne przejœcie na ulicy Bocznej.
Wówczas to maj¹ rozpocz¹æ siê prace
przy udziale Powiatowego Urzêdu
Pracy.
Problemem w £obzie jest równie¿
ul. Spokojna. Z powodu braku miejsca
parkingowego, jest wci¹¿ zablokowana. O ile gmina w³¹czy siê we wspó³-

finansowanie, to Zarz¹d Dróg Powiatowych jeszcze w tym roku ze swojej
strony przeka¿e kostkê brukow¹. Tym
sposobem mo¿e powstaæ kilka miejsc
parkingowych, które choæ w czêœci
poprawi¹ sytuacjê na tej ulicy.
W planie prac ZDP na ten rok zarezerwowano równie¿ œrodki na po³o¿enie nawierzchni bitumicznej na
moœcie w Prusinowie oraz rozbudowê
parkingu przy ul. Murarskiej w
£obzie. Koszt dwóch ostatnich zadañ
wynosi 148 tys. z³.
O po³o¿enie chodnika przy ul.
H. Sawickiej na wysokoœci osiedla
radni apelowali ju¿ niejednokrotnie. Tê drogê jednak Wies³aw Bernacki - dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg okreœli³ jako niestrategiczn¹, tote¿ nie widzi koniecznoœci wchodzenia z pracami w tê ulicê
w bie¿¹cym roku. Sytuacja mo¿e
ulec zmianie, o ile gmina w³¹czy siê
w realizacjê zadania.
(mm)

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.

Grusze tylko podkrzesane
(KLÊPNICA). W poprzednim
wydaniu tygodnika pisaliœmy, ¿e decyzja wyciêcia grusz przy drodze do
tej wsi zale¿eæ bêdzie od mieszkañców
i rady so³eckiej. Postanowiono, ¿e
wyciêciu ulegn¹ tylko drzewa, które
zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu.
27 lutego Rada So³ecka wraz z
mieszkañcami Klêpnicy postanowili,
by Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie podkrzesa³ ga³êzie i wyci¹³
drzewa, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu. By³a to odpowiedŸ na pismo Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie z
26 lutego, które zaproponowa³o wyciêcie drzew owocowych, rosn¹cych w
pasie drogi Be³czna-Klêpnica. Tak¹
propozycjê z³o¿y³ Zarz¹d wyjaœniaj¹c
mieszkañcom, ¿e postêpuj¹c zgodnie z
ich wol¹, by jedynie podci¹æ ga³êzie
grusz, doprowadzi siê jedynie do ich
uœmiercenia. Wolê podkrzesania wyrazili mieszkañcy podczas zebrania wiejskiego 8 marca. Podciêcie znikome,
jak argumentowa³ dyrektor Zarz¹du

Dróg Powiatowych w £obzie Wies³aw
Bernacki, nie zlikwiduje problemu, z
jakim borykaj¹ siê kierowcy autobusów. Zarz¹d Dróg Powiatowych zaproponowa³ ze swojej strony wyciêcie
drzew i ewentualne nasadzenie w wiêkszej odleg³oœci od krawêdzi jezdni m³odych drzewek. Aleja w obecnym stanie
ogranicza bowiem skrajniê drogow¹,
tym samym stwarzaj¹c zagro¿enie bezpieczeñstwa drogowego i pieszego.
Na tê propozycjê mieszkañcy wsi nie
zgodzili siê, wystêpuj¹c ponownie tylko
o podkrzesanie ga³êzi i wyciêcie tych
drzew, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu.
Ju¿ po podjêciu tej decyzji, Federacja Zielonych wystosowa³a pismo do
ró¿nych mediów i instytucji z apelem, by
alei grusz nie wycinaæ. Proœba ta, nieco
spóŸniona i nie na miejscu, skoro nikt
wczeœniej nie mówi³ o likwidacji alei,
poparta jest szerok¹ argumentacj¹. Ich
zdaniem aleja grusz znacznie straci na
swej atrakcyjnoœci, bowiem jak czytamy,
nale¿y j¹ rozpatrywaæ jako „czêœæ historii, kultury i krajobrazu na wsi”. (mm)

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Wydzier¿awie stanowisko fryzjerskie w £obzie tel. 503 085 311.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920.
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
„FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446.

Region
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.

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

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki. £obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.
n Us³ugi remontowe - malowanie,
tapetowanie, monta¿ drzwi i paneli.
Tel. 609 888 083.
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.
n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

Gryfice
n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel. 0605 522 340.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340

Region

n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n £obez - Œwiêtoborzec - do sprzeda¿y dom wolnostoj¹cy o pow. 96
mkw, dzia³ka o pow. ok 1300 mkw.
Tel 0 691 761 100
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie. Tel. po 17. - 0501 845 768.
n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.
n £obez ul. Bema sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

PRACA

£obez
n Zatrudnie kierowce kat. C+E. Tel.
0 608 776 227.
n Zatrudniê kierowcê kategorii C+E
z terenu £obza. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 091 391
43 16, 667 359 903
n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918.

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.

Drawsko Pom.
n Przedstawiciele handlowi poszukiwani. Tel. 0 663 025 534, 094 367
32 10

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

MIESZKANIA

£obez
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
dwa pokoje 49 mkw, 4 piêtro. Cena
145 000 z³. Tel. 668 474 220.
n Sprzedam mieszkanie w Dalnie
60 mkw, w³asne CO, niski czynsz,
s³oneczne, 3 pokoje + balkon. Cena
95 000 z³ do uzgodnienia. Tel. 669
348 813

MOTORYZACJA
n Sprzedam felgi aluminiowe do
Opla Vectry C 2004 rok, stan bdb,
cena 1150 z³.tel 0605 522 340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³ , gwarancja
Tel. 0605522340
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³ Tel. 0605522340
n Sprzedam Renault Scenic, poj.
1,6 (110 km) 16v benzyna, automatic, przebieg 34000km, srebrny metalik, wa¿ne: przegl¹d, OC, ksi¹¿ka
serwisowa, bardzo zadbany. Abs, 6
pod. pow., klimatronic, 4 el. szyby,
el.lusterka, RO/CD,radio ster. przy
kierow., komp. pok³adowy, tapicerka skórzano - materia³owa czarna,
alufelgi, alarm, immobiliser, nowe
opony letnie i zimowe. Cena 28900
z³ do negocjacji. Tel. 0695 888 970,
0510708718.
n Skup - Sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. W ofercie silniki,
skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX” Prusinowo
- 7 km od £obza. Tel. 609 202 412.

INNE

Gryfice
n Sprzedam drzewo na opa³.
Tel. 667 612 010.
n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

MATRYMONIALNE.

Gryfice
n Pan ze Skandynawii zamieszka³y
w okolicy Gryfic, lat 58, szuka pani
w celu matrymonialnym w wieku od
35 do 50 lat. Tel. 509 785 911.
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SPORT

UDANE STARTY
BIEGACZY MKS „OLIMP”

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.

Po turnieju w Policach

Trampkarze – przysz³oœæ
doberskiej pi³ki
(POLICE) W minion¹ niedzielê, 9 bm., trampkarze „SARMATY” Dobra rozegrali Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej w Policach, o
puchar C.H.U. „FALA”. Zajêli
wysokie 4 miejsce, a Wojtek GuŸniczak zosta³ najlepszym pi³karzem turnieju.
W turnieju wziê³o udzia³ 12 dru¿yn: KP Police I, KP Police 94’,
SALOS II Szczecin, POGOÑ
Szczecin, ENERGETYK Gryfino,
SOKÓ£ Pyrzyce, KP Police II,
SALOS I Szczecin, Kadra ZZPN 94’
Szczecin, STAL Szczecin, WIELGOVIA Szczecin oraz reprezentant
Powiatu £obeskiego SARMATA
Dobra, zwyciêzca Powiatowej Ligi
Trampkarzy w hali. Meczów rozegrano w sumie 46.
SARMATA Dobra zaj¹³ 4 miej-

(STARGARD SZCZ.) 8 marca
w Stargardzie Szczeciñskim
rozegrane zosta³y
mistrzostwa województwa
zachodniopomorskiego
w biegach prze³ajowych.
W zawodach tych startowali
zawodnicy z MKS „Olimp”
w £obzie.
By³ to pierwszy start w nowym
sezonie dla naszych m³odych biegaczy. Uzyskane wyniki pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e start w zawodach nale¿y uznaæ za udany. Najlepszy
wynik osi¹gn¹³ Krzysztof Kraus,
który w biegu na dystansie 2100 m
w rywalizacji z o rok starszymi za-

wodnikami zaj¹³ 7 miejsce. W kategorii dziewcz¹t do lat 15, na dystansie 1200 m, dobrze zaprezentowa³y
siê Karolina Kamiñska - 9 miejsce i
Justyna Romej – 11 miejsce. Oprócz
w/w zawodników w mistrzostwach
brali równie¿ udzia³ inni nasi biegacze, min. Barbara Grankowska - 24
miejsce, Krystyna Kielan - 36,
Adam Grynkiewicz - 29.
Za tydzieñ, równie¿ w Stargardzie, odbêd¹ siê mistrzostwa miêdzywojewódzkie, które s¹ jednoczeœnie eliminacjami przed Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹ M³odzie¿y w
biegach prze³ajowych. W zawodach
tych wystartuj¹ równie¿ nasi najlepsi zawodnicy.
Ze sportowym pozdrowieniem
Kazimierz Mikul.

sce, przegrywaj¹c w pó³finale z najlepsz¹ dru¿yn¹ turnieju KP II Police
0:1. W meczu o trzecie miejsce
przegrali w rzutach karnych 1:3 z KP
II Police. Najlepszym zawodnikiem
turnieju - zdaniem trenerów i dzia³aczy wszystkich klubów - zosta³
WOJCIECH GU•NICZAK, zawodnik SARMATY Dobra – Gratulacje!. Poszczególne miejsca:
1. KP Police II
2. SALOS II Szczecin
3. KP Police I
4. SARMATA DOBRA
5. POGOÑ Szczecin
6. Kadra ZZPN 94’ Szczecin
7. STAL Szczecin
8. ENERGETYK Gryfino
9. SOKÓ£ Pyrzyce
10. SALOS I Szczecin
11. KP Police 94’
12. WIELGOWIA Szczecin

Marcin Grynkiewicz i Bartek Wierzchowski po kwalifikacjach

Pobiegn¹ w Mistrzostwach Polski
(STARGARD) Nasi m³odzi
³obzianie – lekkoatleci przeszli pomyœlnie Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego M³odzików, Juniorów M³odszych i Juniorów w Biegach Prze³ajowych, jakie
odby³y siê 8 marca w Stargardzie
Szczeciñskim, a które by³y kwalifi-

kacjami do Mistrzostw Polski.
Marcin Grynkiewicz w biegu na
3000 m zaj¹³ 4 lokatê, a Bartek
Wierzchowski na tym samym dystansie - 9 lokatê. Obaj zawodnicy 16
marca wezm¹ udzia³ w Mistrzostwa
Polski w biegach prze³ajowych seniorów i juniorów w Kwidzyniu. (r)

Powiatowy konkurs
FAIR PLAY 2007/2008
Za tydzieñ pierwsze mecze inauguracyjne rundy wiosennej sezonu 2007/2008 ligi okrêgowej w
pi³kê no¿n¹.
Od pocz¹tku rozgrywek trwa
Konkurs FAIR PLAY na boisku adresowany do wszystkich klubów z
terenu powiatu ³obeskiego, zarówno
seniorów jak i juniorów. Konkursowi „czystej gry” patronuje Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek Kubacki. Podsumowanie wspó³zawodnictwa i wrêczenie nagrody pucharowej nast¹pi po ostatniej kolejce sezonu (czerwiec 2008).
G³ównym celem konkursu jest
wykazanie kulturalnej i etycznej po-

stawy sportowców na boisku.
O miejscu klubu decyduje iloœc
otrzymanych kartek ¿ó³tych i czerwonych od sêdziów na boisku wpisanych do protoko³u meczu. Punkty
karne – za czerwona kartkê 3 punkty,
za ¿ó³t¹ kartkê 1 punkt.
Z tabelki konkursowej wynika,
i¿ tylko pi³karze dru¿yn seniorów
z Dobrej i £obza nie zostali ukarani przez sêdziów czerwonymi
kartkami.
Opracowa³ na podstawie protoko³ów sêdziowskich udostêpnionych przez Zachodniopomorski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Szczecinie:
Zdzis³aw Bogdanowicz.

Wyniki konkursu FAIR PLAY po I rundzie jesiennej
Nazwa klubu

Punkty karne
Juniorzy
Seniorzy
razem kartki kartki kartki kartki
czerwone ¿ó³te czerwone ¿ó³te
1. GKS SARMATA Dobra
63
1
23
0
37
2. MLKS ŒWIATOWID £obez
84
1
36
0
45
3. LKS SPARTA Wêgorzyno
86
2
33
1
44
4. LKS MEWA Resko
100
8
16
3
51
5. LKS RADOVIA Radowo Ma³e 120
3
35
1
75

tygodnik ³obeski 11.03.2008 r.

SPORT I REKREACJA

Str
Str.. 17

Memoria³ szachowy po raz czwarty
(£OBEZ) Rozgrywany 8 marca IV £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego
zgromadzi³ oko³o 130 zawodników z ca³ego województwa. Wygrali faworyci, czyli szachiœci z
Koszalina i Gryfic.
Koszaliñski klub „Hetman” reprezentowali ju¿ utytu³owani mistrzowie i nie mieli sobie równych
w kategorii Open. Zwyciêzc¹ tutaj
zosta³ Piotr Mickiewicz otrzymuj¹c Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
który wrêczy³ mu komendant podinsp. Zbigniew Podgórski. Wicemistrzem Memoria³u zosta³a jego
klubowa wychowanka Klaudia
Kulon. Trzecie miejsce zaj¹³ Andrzej Maniocha z Polic.
W tej kategorii wiêkszoœæ zawodników ju¿ siê zna z licznych
turniejów i trudno tu o niespodzianki. Zbyt ma³o jest nowych graczy z
powiatu, którzy mogliby powalczyæ o wysokie lokaty. Najwy¿sz¹
– 16, zaj¹³ Henryk Kowalski z Re-

ska, z którego przyjecha³a najliczniejsza ekipa w tej kategorii. Tu¿ za
nim by³ Rafa³ Peter, Jaros³aw
¯³obicki by³ 33, Martyna Zieniuk –
36, Patryk Soroczyñski – 42, Monika Nadkierniczna z Wêgorzyna –
45, tu¿ za ni¹ Robert Olejnik z
£obza, a stawkê zamknêli reszczanie – Eugeniusz Stañczak, Jerzy
Szczypkowski i Kazimierz Szewczuk.
KLASY 0-III
Tylko piêciu maluszków, na 15

Rusza liga
W najbli¿sz¹ sobotê rusza runda
wiosenna rozgrywek ligi okrêgowej
seniorów i juniorów. Ju¿ po kilku
meczach bêdzie wiadomo, kto i jak
przepracowa³ okres zimowy i jak jest
przygotowany do walki o ligowe
punkty. Wieœci ze sparingów naszych
powiatowych zespo³ów s¹ optymistyczne; wszyscy ciê¿ko pracowali i
sparowali, jak chyba nigdy dot¹d.
Rozegrano bardzo du¿o spotkañ towarzyskich na trawie, sztucznych
boiskach i w halach sportowych. To
powinni przynieœæ wymierne wyniki.
Dzisiaj przypominamy aktualne tabele seniorów i juniorów po 16 kolejkach jesieni oraz terminarz 17 kolejki na najbli¿szy weekend. (r)

Klasa okrêgowa po 16 kolejkach
1. Iskierka Œmierdnica 36 44-14
2. Sarmata Dobra 34 43-18
3. Sparta Wêgorzyno 34 40-19
4. Masovia Maszewo 31 27-17
5. GOK Ehrle Dobra Szcz. 28 36-16
6. Promieñ Mosty 25 29-25
7. Mewa Resko 23 38-36
8. Korona Stuchowo 20 21-35
9. Vielgovia Szczecin 20 24-27
10. Jantar Dziwnów 18 14-31
11. Zorza Dobrzany 17 16-29
12. Œwiatowid £obez 15 18-21
13. Wicher Brojce 14 19-34
14. D¹brovia Stara D. 14 18-31
15. Radovia Radowo M. 13 19-37
16. Fagus Ko³bacz 12 20-36

Termin 17 kolejki
15 marca - sobota
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. - Sarmata Dobra
14:00 Masovia Maszewo - Sparta
Wêgorzyno
15:00 Mewa Resko - Zorza Dobrzany
15:00 Wicher Brojce - Radovia
Radowo Ma³e
15:00 Jantar Dziwnów - Iskierka
Œmierdnica
15:00 Œwiatowid £obez - Fagus
Ko³bacz
Vielgovia Szczecin - Promieñ
Mosty
16 marca - niedziela
14:30 D¹brovia Stara D¹browa Korona Stuchowo

Klasa okrêgowa gr. 1 juniorzy
1. Œwiatowid £obez 44 62-12
2. Vielgovia Szczecin 39 62-18
3. Promieñ Mosty 37 103-26
4. Sarmata Dobra 30 65-29
5. Sparta Wêgorzyno 30 63-43
6. Masovia Maszewo 26 42-32
7. GOK Ehrle Dobra Szcz. 25 65-38
8. Zorza Dobrzany 24 45-26
9. Mewa Resko 24 38-32
10. D¹brovia Stara D.21 40-46
11. Fagus Ko³bacz 18 32-44
12. Iskierka Œmierdnica 17 46-49
13. Korona Stuchowo 13 26-93
14. Wicher Brojce 10 25-65
15. Radovia Radowo M. 6 18-65
16. Jantar Dziwnów 4 10-124

startuj¹cych w kategorii klas 0-III to
zbyt ma³o, jak na tradycje szachowe
w mieœcie. Tutaj najwy¿sz¹ lokatê
zaj¹³ Damian Molenda z Wêgorzyna, zaœ jego kolega Dawid Stasiak
by³ 8, ³obzianin Sebastian Moszyk
by³ 10, Arona Stasiak – 13, a £ukasz
Zieliñski z £obza – 14.
KLASY IV-VI
Trochê wiêcej zawodników z
powiatu wyst¹pi³o w kategorii klas
IV-VI. Ale najwy¿sze miejsce, jakie
zaj¹³ ³obzianin, by³o dopiero 10.
Uplasowa³ siê na nim Jacek Nowakowski z klubu PAT-MAT. Niespodziewanie za nim, na 14 miejscu
uplasowa³a siê Justyna Œwiercz z
Wysiedla a na 15 Kamil Skrilec z
Prusimia. 16 by³ £ukasz Dubicki z
£obza, Monika Olejnik – 19, Niko³ajczyk – 20, Kamil Doburzyñki –
21, Rados³aw GwóŸdŸ – 22 (obaj z
Wêgorzyna), nastêpni w kolejnoœci
to ³obzianie: £ukasz Œwi¹tek, Jakub
JóŸwiak, £ukasz Rajca, Szymon
Smulski, Kornelia Mierzwiak i B³a¿ej Macok. 31 by³ Mateusz Grabarek z Prusinowa, a 32 - Szymon
Fojna.
GIMNAZJUM
Wœród gimnazjalistów wygra³
Kamil Puszkarek z Gryfice, gdzie
bardzo prê¿nie dzia³a klub szachowy. Tutaj najlepszym naszym zawodnikiem okaza³ siê Marcin Koz³owski z Reska, który zaj¹³ 7 miej-

sce. Tu¿ za nim uplasowa³ siê Pawe³
Maciupa z Wêgorzyna. Najlepszy
³obzianin – Mariusz Œliwiñski by³
10. Na 12 pozycji uplasowa³ siê
Adam Kor¿ak z £obza. Arek Koz³owski i Pawe³ P³óciennik z Reska
zajêli 15 i 16 miejsca. Przemys³aw
Kowalski z Wêgorzyna by³ 18,
Rafa³ Pietrzak z £obza – 19, Marcin
Zelmanowski z Wêgorzyna – 20,
Mateusz W³oczyk z Reska – 21, a
Mateusz Smolich z £obza – 22.
Pomimo rozgrywania przy okazji tego Memoria³u wojewódzkich
mistrzostw Policji, nasi policjanci
nie wykazuj¹ zbytniego zainteresowania t¹ gr¹. Powiatowego „honoru” broni³ kierownik posterunku w
Resku Arkadiusz Skrilec, ale „poleg³”, zajmuj¹c ostatnie miejsce.
Jednak brawa za odwagê. Brawa dla
organizatorów, sêdziów i sponsorów, którzy podtrzymuj¹ ducha tego
Memoria³u. Przesy³amy s³owa pokrzepienia i otuchy dla Henryka
Musia³a, który akurat w tym czasie
wyl¹dowa³ w szpitalu. W³adzom
miasta ³y¿kê dziegciu – trzeba wyremontowaæ salê, w której odbywa
siê Memoria³, bo jest obskurna i s³abo oœwietlona. A jak przyje¿d¿aj¹
ludzie zewsz¹d, to widz¹ (antypromocja). No i sprawiæ porz¹dne nag³oœnienie. A tak poza tym to jest
œwietna zabawa dla wszystkich. I tak
trzymaæ.
KAR
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Turnieju Wiedzy Po¿arniczej

Wiedz¹ jak zapobiegaæ
(£OBEZ). W pierwszy pi¹tek
marca odby³y siê tu miejskogminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”. Do £obeskiego Domu Kultury przyby³o a¿ 91. uczestników.
Turniej wiedzy po¿arniczej cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem, w szczególnoœci wœród
uczniów szkól podstawowych. W
sumie w turnieju wziê³o udzia³ 91
osób reprezentuj¹cych wszystkie
szczeble placówek oœwiatowych.
Najwiêcej uczniów szko³y podstawowej, podobnie jak w roku ubieg³ym, reprezentowa³o ³obesk¹
„Dwójkê”, bo a¿ 39. W sumie trzy
podstawówki wystawi³y 67. reprezentantów. W Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cym uczniowie zorganizowali konkursy wewn¹trzszkolne, wy³aniaj¹c do turnieju miejsko-gminnego najlepszych spoœród
siebie. Tym sposobem Gimnazjum

w £obzie reprezentowa³o 14.
uczniów, natomiast Liceum Ogólnokszta³c¹ce – najlepsz¹ dziesi¹tkê.
Prócz tego cztery so³ectwa:
Be³czna (2 luty), Bonin (9 luty), Zagórzyce (14 luty) oraz Dalno (16 luty)
zorganizowa³y wczeœniej turniej, w
którym przyznano nagrody najlepszym uczestnikom. I tak w Zagórzycach i Dalnie ufundowano cztery nagrody, a w Boninie i w Be³cznej – po
siedem nagród ksi¹¿kowych.
Turniej wiedzy po¿arniczej podzielony by³ na dwie tury. W czêœci
pierwszej uczestnicy pisali test, w
drugiej ci, którzy najlepiej rozwi¹zali poszczególne zadania wziêli
udzia³ w czêœci ustnej. Ogromna
trema i stres u niektórych uczestników widoczna by³a go³ym okiem.
Byæ mo¿e to, a byæ mo¿e niezwykle
trudne niektóre pytania spowodowa³y, ¿e czêœæ osób nie by³a w stanie
odpowiedzieæ na ¿adne z trzech wylosowanych pytañ, choæ w czêœci pisemnej poradzi³y sobie dobrze.

Zakoñczy³a siê Liga
Powiatowa LZS trampkarzy
(£OBEZ) Zakoñczy³a siê powiatowa liga trampkarzy pod
auspicjami LZS, któr¹ organizowa³ i poprowadzi³ Arkadiusz
Siwiñski.
Pi¹ta runda rozegrana zosta³a w
hali sportowej w £obzie i rozstrzygnê³a o zwyciêzcy. Zostali nimi trampkarze „Sarmaty”Dobra, pod wodz¹
trenera Damiana Padziñskiego.
Wyniki V kolejki.
ŒWIATOWID – RADOVIA 0:2
SPARTA – RADOVIA 0:1
ŒWIATOWID – SARMATA 0:4
SPARTA – RADOVIA 3:0
SARMATA – SPARTA 0:0
ŒWIATOWID – MEWA 0:1
RADOVIA – MEWA 2:0
ŒWIATOWID – SPARTA 1:5
SARMATA – MEWA 2:3
ŒWIATOWID – RADOVIA 1:0
MEWA – SPARTA 0:2
SARMATA – RADOVIA 5:0
Klasyfikacja koñcowa:
1. SARMATA – 48
2. SPARTA – 43
3. RADOVIA – 29
4. MEWA – 23
5. ŒWIATOWID – 6
Najlepszy strzelec - Seweryn
Wrzesieñ z Sarmaty Dobra.
Sk³ady dru¿yn:
„RADOVIA” Radowo Ma³e:
Sobañski Arkadiusz, Dobrzañski

Norbert, Jakowiec Szymon, Liptak
Jakub, G¹sior Krzysztof, Sulej Kacper, Kulczyñski £ukasz, Radanowicz Robert. Trener Henryk Kulik.
„SARMATA” Dobra: GuŸniczak Wojciech, Wrzesieñ Seweryn,
Awgul Sebastian, Awgul Krystian,
Drapikowski Pawe³, Florecki Bart³omiej, Dzierbicki Patryk, Uchwa³
£ukasz, Szkup Cezary, Sawczuk
Kordian. Trener Damian Padziñski.
„MEWA” Resko: Maækowiak
Szymon, Gronek Adam, Kubiak
Bartek, Kochelak Krzysztof, Adamcewicz Kacper, Lewicki Konrad,
Czy¿ Daniel, Kreczko Micha³, Wójcik £ukasz, Bryk Grzegorz. Trener
Dariusz Kêsy.
„ŒWIATOWID” £obez: Su³kowski Mateusz, Urbañski Mateusz, Kor¿ak Adam, Kamiñski Kacper, Maciejewski Patryk, ¯abiñski
Micha³, Rutkowski Micha³, Hajkowski Maciek, Bia³kowski Tomasz, Adamów Bartosz. Trener
Grzegorz Urbañski.
„SPARTA” Wêgorzyno: Malec Kacper, Kobielski Tomasz, Witczak Adrian, Chilakowski Pawe³,
Romañczyk Micha³, Adamczyk
Wojciech, Honke Mateusz, Makarski Karol, Zduñczyk Dominik. Trener Andrzej Nowacki.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania panu Zdzis³awowi Urbañskiemu za przygotowanie hali w
£obzie i dobr¹ wspó³pracê.
(r)

Wysoki poziom na szczeblu gminnym mia³ wy³uskaæ spoœród uczestników najlepszych. Osoby, które
zakwalifikowa³y siê do szczebla
powiatowego maj¹ przed sob¹ sporo nauki, skoro w gminnych poziom
by³ zdecydowanie wy¿szy, ni¿ w
roku ubieg³ym. Wœród uczniów
szkó³ podstawowych najlepszymi z
zakresu wiedzy po¿arniczej okazali
siê: Dawid Latawiec z SP1, który
zdoby³ 7 punktów, na drugim miejscu uplasowa³ siê Mariusz Malinowski z SP2 z piêcioma punktami,
na trzecim – Karol Adamów równie¿ z SP2, maj¹c na swoim koncie
4 p. Wœród gimnazjalistów czo³owe
miejsca zajêli: Karolina Pude³ko,
zdobywaj¹c 9 punktów, tu¿ za ni¹
uplasowa³ siê £ukasz Niko³ajczyk,
maj¹c na swoim koncie 8 punktów,
trzecie miejsce zdoby³a Natalia
Barzycka z trzema punktami.
Wœród licealistów najwiêcej punktów, bo 6 zdoby³ Damian Moœcicki,
dwa punkty mniej otrzyma³ Rafa³
Jesionek. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Maciej Buryj zdobywaj¹c
dwa punkty.
Pytania uk³adali i wiedzê po¿ar-

nicz¹ sprawdzali: przewodnicz¹cy
st. Kpt Marek Bukato, sekretarz m³.
Kpt Sebastian Kur³owicz oraz
cz³onkowie: Ryszard Sola, Kazimierz Szczepañski oraz Mieczys³aw Lisik.
Eliminacje powiatowe odbêd¹
siê 4 kwietnia w Resku, natomiast
wojewódzkie – 26 kwietnia w Gryficach.
Organizatorem eliminacji miejsko-gminnych by³ Zarz¹d Miejsko
Gminnych Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, powo³a³ Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £obzie Bogdana Góreckiego oraz gminnego komendanta OSP
Teofila Kapli.
Dziêki sponsorom uda³o siê zebraæ kwotê oko³o 2 tys. z³, za któr¹
ufundowano cenne nagrody ksi¹¿kowe. Najwiêcej, bowiem a¿ 20.
nagród odebrali uczniowie szkó³
podstawowych, 8 nagród powêdrowa³o do gimnazjum, a 6- do LO.
Oprócz tego zwyciêzcy w ka¿dej
grupie wiekowej otrzymali medale.
Dyplomy wrêczono do pi¹tego
miejsca.
(mm)
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WINNICKI DZIEÑ KOBIET

Usi³owanie w³amania
(£OBEZ). 8.03.2008 r. o godz.
19.10 przy ul. Waryñskiego nieletni
Kamil G., lat 14, usi³owa³ w³amaæ
siê do gara¿u, wypychaj¹c okno
dachowe. Zosta³ zatrzymany na gor¹cym uczynku przez policjantów
Sekcji Kryminalnej KPP w £obzie.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie skieruje sprawê do rozpatrzenia do S¹du Rejonowego III
Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich.

Po¿ar przy Tesco
(£OBEZ). 8.03.2008 r. oko³o
godz. 1.00 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci, nieustalony sprawca
podpali³ makulaturê gromadzon¹
przy sklepie „Tesco”. Po¿ar spowodowa³ zniszczenie paneli œciennych
o wartoœci 50 tys. z³.

Usi³owanie kradzie¿y
(RESKO). 7.03.2008 r. o godz.
19.50 Jan L. i Kamil G. przy ul.
Kopernika, usi³owali skraœæ elementy metalowe o wartoœci 450 z³
na szkodê ZUBIK Resko. Sprawcy
zatrzymani na gor¹cym uczynku
przez policjantów Posterunku Policji w Resku zostali osadzeni do
wyjaœnienia.

Kradzie¿ z w³amaniem
(RESKO). Policjanci z Posterunku Policji w Resku ustalili, i¿
nieletni Daniel A. lat 14, Rafa³ A. lat
15 i £ukasz K. lat 13 w grudniu 2007
r. dokonali kradzie¿y z w³amaniem
do domu mieszkalnego w Iglicach.
Po wejœciu do mieszkania dokonali
jego penetracji, lecz zostali sp³oszeni przez s¹siadów i nie dokonali
kradzie¿y. Ponadto nieletni w tym

samym czasie dokonywali po³owu
ryb (k³usowali) przy u¿yciu pêczków wêgorzowych, czym dzia³ali na
szkodê Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Komenda Powiatowa Policji w £obzie skieruje sprawê do rozpatrzenia do S¹du Rejonowego III
Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich.

Kolizja drogowa
(BE£CZNA-STAROGARD).
5. 03.2008 r. o godz. 8.15 kieruj¹cy
samochodem marki Renault Master, Roman K. na zaœnie¿onej i oblodzonej jezdni wpad³ w poœlizg i
uderzy³ w drzewo. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(WÊGORZYNO). 4.03.2008 r.
o godz. 15.50 na ul. Grunwaldzkiej
policjanci zatrzymali kieruj¹cego
samochodem Czes³awa P. Kieruj¹cy mia³ 0.99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca przestêpstwa zosta³ os¹dzony przez s¹d
w trybie przyspieszonym.

NietrzeŸwy rowerzysta
(DOBRA). 4.03.2008 r. o godz.
10.35 na ul. Pi³sudskiego policjanci
Ruchu Drogowego zatrzymali do
kontroli kieruj¹cego rowerem Waldemara C. Kieruj¹cy mia³ 0.71 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za pope³nione przestêpstwo
odpowie przed s¹dem; grozi mu do
2 lat pozbawienia wolnoœci.

Ale cofka
(£OBEZ). 4.03.2008 r. na ul.
Krótkiej Henryk K. kieruj¹c samochodem marki Opel w trakcie cofania uderzy³ w motorower kierowany
przez Wandê W. Kieruj¹ca motorowerem dozna³a w trakcie upadku
st³uczenia rêki.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

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

8 marca, Dzieñ Kobiet, by³ okazj¹
do wspólnego spotkania. W tym dniu
z inicjatywy so³tysa i Rady so³eckiej
wsi Winniki, przy suto zastawionym
„szwedzkim” stole, w gospodarstwie
agroturystycznym „Bogdaniec”, spotka³y siê kobiety z Winnik reprezentuj¹ce ró¿ne pokolenia.
- ¯yjê w Winnikach od 54 lat,
prze¿y³am wielu so³tysów i so³tysek, jednak nigdy nie by³o takiego
spotkania, w którym wszystkie kobiety z Winnik zebra³y by siê przy
jednym stole przy wspólnej rozmowie i œpiewie. - tymi s³owami jedna
z mieszkanek Winnik p. Marianna

wyrazi³a swoje zadowolenie wznosz¹c toast za zdrowie wszystkich
kobiet oraz organizatorów tego
przedsiêwziêcia.
Ponad trzy godzinne spotkanie
up³ynê³o w atmosferze wspomnieñ,
propozycji wspólnych przedsiêwziêæ przeplatane wspólnym œpiewem, gdzie prym wiod³a p. Antonina, przy aktywnym udziale m³odszych mieszkanek Winnik.
Uczestnicy jednog³oœnie uznali,
¿e takie wspólne spotykanie siê
mieszkañców nale¿y kontynuowaæ
w ró¿nych formach oraz przy ró¿nych okazjach.
Z.S.

Wyrok
Wojskowy S¹d Garnizonowy w Szczecinie: rozpoznawczy na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2008 r. sprawê:

st. mar. rez. £ukasza Ulrycha
s. Krzysztofa i Teresy z domu Stankiewicz, ur. 21 paŸdziernika 1983
r. w Nowogardzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 19 lipca 2007 r. oko³o
godz. 14.10 na ul. 3 Maja przy posesji nr 32 w m. Nowogard znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci -–2,4 prom. Alkoholu etylowego we krwi
prowadzi³ w ruchu l¹dowym pojazd mechaniczny m-ki VW Golf o nr.
rej. ZLO 01719 tj. o pope³nienie przestêpstwa okreœlonego w art. 178
a par. 1 k.k. orzek³: st. mar. rez. £ukasz Ulrych winny jest dokonania
przestêpstwa okreœlonego w art. 178 a par. 1 k.k. – w sposób opisany w
akcie oskar¿enia: skaza³ go:
I. na podstawie art. 178 a par. 1 k.k. na karê 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoœci, której wykonanie na mocy art. 69 par. 1 i 2 k.k. oraz art. 70 par.
1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesi³ na okres próby w rozmiarze 2 (dwóch) lat;
II. na zasadzie art. 42 par. 2 k.k. i 43 par. 1 k.k. orzek³ œrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
okres 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 71 par. 1 k.k. orzek³ grzywnê w wysokoœci 100
(stu) stawek dziennych po 20 (dwadzieœcia) z³otych stawka;
IV. po myœli art. 49 par. 2 k.k. orzek³ wobec oskar¿onego œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie 2.000,00 (dwa tysi¹ce) z³otych na rzecz ALTER
EGO, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych w Warszawie – Biuro Regionalne w Szczecinie;
V. na zasadzie art. 50 k.k. orzek³ œrodek karny w postaci podania
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w gazecie lokalnej – „Tygodnik £obeski”;
VI. stosownie do treœci art. 627 k.p.k. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (z
póŸn. zm.) zas¹dzi³ od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty postêpowania w kwocie 638,21 (szeœæset trzydzieœci osiem z³otych i 21 groszy)
– w tym op³atê w wysokoœci 380,00 (trzysta osiemdziesi¹t) z³otych.
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Z Bab¹ w œwiat
(£OBEZ). Rêkodzielnicy z powiatu ³obeskiego i nie tylko mog¹
pochwaliæ siê swoimi wyrobami
na jarmarku wielkanocnym, który odbêdzie siê w £obzie ju¿ w
najbli¿sz¹ niedzielê.
Jarmark pn. „£obeska baba
wielkanocna” jest organizowany
ju¿ po raz czwarty. Z ka¿dym rokiem
cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Przed tegoroczn¹ edycj¹
w £obeskim Domu Kultury zosta³
zorganizowany kurs dla gospodyñ
wiejskich, maj¹cy nauczyæ je konstruowania wysokich i efektownych
palm wielkanocnych. Z pewnoœci¹
wiedza ta pozwoli na zaprezentowanie swoich nowych umiejêtnoœci
podczas jarmarku, a mo¿e i na zdobycie nagrody podczas konkursu. Ale nie tylko palmy wielkanocne
bêd¹ mog³y braæ udzia³ w konkursie. Podczas jarmarku jury bêdzie
wybiera³o spoœród wystawionych
bab i mazurków oraz ró¿nych potraw, najlepsze wypieki, potrawy i

najpiêkniejsze ozdoby. Rêkodzielnikom nie pozosta³o ju¿ wiele czasu. Do 11 marca mo¿na siê by³o
zapisywaæ, by wzi¹æ w nim udzia³,
natomiast sam jarmark odbêdzie siê
16 marca na placu przed £obeskim
Domem Kultury. W razie niepogody £DK udostêpni swoje pomieszczenia. W niedzielê dla rêkodzielników bêdzie czeka³ stolik oraz dwa
krzes³a.
Podczas jarmarku odbêdzie siê
równie¿ wojewódzki przegl¹d zespo³ów folklorystycznych. W 2007
r. ta impreza zosta³a uhonorowana
nagrod¹ marsza³ka województwa.
Celem konkursu jest m.in.: wy³onienie ze œrodowisk wiejskich ludzi zajmuj¹cych siê tworzeniem i
kultywowaniem sztuki i tradycji
wsi, prezentacja sztuki ludowej i
dziedzictwa kulturowego naszego
regionu, ukierunkowanie œrodowisk
wiejskich na alternatywne Ÿród³a
dochodu, a tak¿e promocja samej
wsi.
(mm)

Zapraszamy do kibicowania i wziêcia udzia³u w imprezie

POWIATOWY
POWIA
TOWY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI
NO¯NEJ DRU¯YN WIEJSKICH O PUCHAR
YSKA
WICA” w £OBZIE
„B£YSKA
YSKAWICA”
PREZESA TKKF „B£

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 brzmia³o:
“Celibat nie jest dziedziczny”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
El¿bieta Owsiñska (Bienice), Bo¿ena Syjczak (£obez), Zofia Janicka
(£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Jadwiga Nowaszczuk (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Jadwiga Nowaszczuk z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

REGULAMIN
Warunki uczestnictwa: W turnieju mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy powiatu ³obeskiego zameldowani na sta³e w so³ectwach (z wyj¹tkiem mieszkañców Radowa Ma³ego). W zespo³ach mog¹ wystêpowaæ
zawodnicy bior¹cy udzia³ w rozgrywkach organizowanych przez
inne stowarzyszenia i zwi¹zki. Dru¿yna w terminie do dnia 10 marca
2008 r. dokonuje zg³oszenia telefonicznie lub pisemnie. Do gry dopuszcza siê zawodników, którzy
ukoñczyli 18 lat. Ka¿dy zespó³, który zg³asza siê do turnieju ma obowi¹zek wp³aciæ w dniu turnieju
wpisowe w kwocie 30 z³. Zawodnik
bior¹cy udzia³ w turnieju mo¿e wystêpowaæ tylko w jednej dru¿ynie.
Listê zawodników zg³asza kapitan
przed rozpoczêciem turnieju. Ka¿dy zespó³ mo¿e zg³osiæ do turnieju
dowoln¹ iloœæ zawodników.
Zasady gry: W spotkaniach w
zespole wystêpuje na parkiecie 5
zawodników (bramkarz + 4 zawodników w polu gry). Czas gry 2 x 10
minut, przerwa 2 minuty. Zmiany
zawodników w czasie spotkania s¹
powrotne, dokonuje siê w dowolnej
iloœci w czasie przerw w grze, w
miejscu przeznaczonym dla zawodników rezerwowych. Spotkanie
prowadzi 2 sêdziów wyznaczonych

przez organizatorów. Gry punktuje
siê zgodnie z zasadami ustalonymi
przez PZPN. Szczególny dotycz¹ce
zasad gry zostan¹ przedstawione na
odprawie w dniu turnieju.
Przebieg rozgrywek turnieju:
Rozgrywki Turnieju odbywaæ siê
bêd¹ w grupach wg zasad ka¿dy z
ka¿dym, iloœæ grup uzale¿niona jest
od iloœci zg³oszonych zespo³ów. O
zajêtym miejscu w grupie decyduje
iloœæ punktów zdobytych przez zespo³y. W przypadku równej iloœci
punktów zdobytych przez dru¿yny o
zajêtym miejscu decyduje bezpoœredni pojedynek pomiêdzy zainteresowanymi zespo³ami. Do gier fina³owych awansuj¹ 2 zespo³y z grupy. Gry fina³owe odbywaj¹ siê w
systemie ka¿dy z ka¿dym.
Termin i miejsce: Niedziela 16
marca 2008 r., godzina 9:30, £obez,
hala widowiskowo-sportowa. Zg³oszenia: na adres: Jerzy Rakocy, 73150 £obez, ul. Boczna 32, tel.
602829772 albo drog¹ elektroniczn¹
na adres mailowy: adamku@vp.pl.
Organizatorzy: Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „B³yskawica” w £obzie,
Starostwo Powiatowe w £obzie,
Urz¹d Miejski w £obzie, Ludowe
Zespo³y Sportowe w £obzie.

