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OPINIE

wiêto pamiêci, która jak p³omyk owietla
nam drogê w ciemnociach tego wiata

List do redakcji

- Dramatyczne dowiadczenia XX
wieku pozostawi³y krwawe piêtno na
psychice, sumieniu i duchowoci
wspó³czesnego cz³owieka i ca³ej ludzkoci. Nie tylko bowiem poszczególni
ludzie, ale ca³e spo³ecznoci, a nawet
narody zosta³y tragicznie dotkniête
znamieniem ludobójstwa mierci, cierpienia i przemocy. Taki jest wiat, gdy
próbuje ¿yæ bez Boga, wiat naznaczony piêtnem Kaina, które dzi odradza
siê w coraz to nowych przera¿aj¹cych
aktach terroru.
Jakie s¹ drogi terapii dla wspó³czesnego cz³owieka i ludzkoci?

Przede wszystkim musimy stan¹æ w
prawdzie i na nowo odkryæ sens i wartoæ ludzkiego ¿ycia. Do g³êbi prze¿ywa³em tê prawdê, gdy bra³em w d³onie
czaszki moich pomordowanych Braci,
aby je z najwiêksz¹ czci¹ pob³ogos³awiæ. Codziennie na polu ekshumacji
odprawia³em Mszê wiêt¹ za Pomordowanych. Czu³em siê prawdziwie jak na
polu Ezechielowym. Przejêciem nape³nia³y mnie s³owa liturgii: Zda³o siê
oczom g³upich, ¿e pomarli, zejcie ich
poczytano za nieszczêcie i odejcie od
nas za unicestwienie, a oni trwaj¹ w
pokoju. Choæ nawet w ludzkim rozu-

mieniu doznali kani, nadzieja ich pe³na jest niemiertelnoci (...) Dowiadczy³ ich jak z³oto w tyglu i przyj¹³ jak
ca³opaln¹ ofiarê. (Ks. Mdr. 3, 1-6).
Te s³owa wyg³osi³ ksi¹dz pra³at
Zdzis³aw Peszkowski, ocala³y z Katynia, w dniu 7 padziernika 2004 roku na
uroczystoci nadania mu tytu³u Doktora Honoris Causa Papieskiego Wydzia³u Teologicznego  Bobolanum w Warszawie. Dwa lata póniej Sejm RP zg³osi³ kandydaturê ks. Peszkowskiego do
Pokojowej Nagrody Nobla. Nie przyznano mu jej, chocia¿ powinien dostaæ
j¹ za pokój, który jest nieustannym sta-

Powyborcze reminiscencje

W ostatnim wydaniu Tygodnika £obeskiego przedstawione zosta³y pierwsze, nieoficjalne wyniki ostatnich wyborów
parlamentarnych i z tego powodu zawiera³y drobne b³êdy. Dzi
mo¿na je poznaæ w oparciu o
komunikat og³oszony we wtorek, 23 padziernika, przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
(www.pkw.gov.pl). Warto postudiowaæ.
Wyniki wyborów zawsze s¹ obrazem ilustruj¹cym zainteresowanie
obywateli sprawami wspólnymi, s¹
obrazem nastrojów spo³ecznych i pogl¹dów politycznych. Od 1990 roku
osobicie uczestniczê w prawie
wszystkich wyborach samorz¹dowych i parlamentarnych. Prawie
wszystkich, poniewa¿ nie kandydowa³em w wyborach roku 2005. Mam
wiêc niema³e dowiadczenie w tej
dziedzinie, a tak¿e niez³¹ znajomoæ
mechanizmów rz¹dz¹cych kampaniami wyborczymi. Od dawna uwa¿am,
¿e obecny, proporcjonalno-wiêkszociowy system wyborczy do sejmu jest
po prostu z³y. Wyborcy swoje decyzje
podejmuj¹ w wyniku kampanii reklamowej, podobnej do reklamy proszku
do prania. Oczywicie proszku doskona³ego w stosunku do proszku zwyk³ego. W efekcie takiej kampanii nierzadko pos³ami zostaj¹ osoby ca³kowicie
przypadkowe, bez koniecznych: dowiadczenia, wiedzy i kompetencji.
Podstawow¹ jednak wad¹ obecnego
systemu jest to, ¿e dotychczas nie zdarzy³o siê, aby krajem rz¹dzi³a  i za te
rz¹dy ponosi³a pe³n¹ odpowiedzialnoæ  tylko jedna partia. Po ka¿dych
wyborach obserwujemy gry koalicyjne i w efekcie zgni³e kompromisy, za
które nikt nie odpowiada. Zawsze
oczywicie winny jest koalicyjny
uk³ad.
Drug¹ wad¹ systemu wyborczego
jest to, ¿e o naszych sprawach, sprawach mieszkañców wsi i ma³ych
miast, decyduj¹ niemal¿e wy³¹cznie
pos³owie z du¿ych miast. Pojedyncze
wyj¹tki pos³ów z tzw. terenu, nie zmieniaj¹ istoty rzeczy. Nie s¹ wiêc w sejmie reprezentowane rzeczywiste problemy polski powiatowej, a je¿eli ju¿
to z tzw. drugiej rêki.
Analiza wyników ostatnich wybo-

rów jasno dowodzi, ¿e gdyby w Polsce
obowi¹zywa³ system wiêkszociowy w
jednomandatowych okrêgach wyborczych, to w sejmie mielibymy niemal¿e wy³¹cznie pos³ów reprezentuj¹cych
Platformê Obywatelsk¹ oraz Prawo i
Sprawiedliwoæ. Obecnie system wiêkszociowy, ale w okrêgach wielomandatowych (nasz okrêg jest dwumandatowy), obowi¹zuje w wyborach do senatu. W efekcie w nowowybranym senacie mamy 60. senatorów PO, 39. PiSu oraz jednego niezale¿nego  W³odzimierza Cimoszewicza. A zatem gdyby
senat tworzy³ rz¹d, to ju¿ dzi znalibymy jego sk³ad. Zbêdne by³yby zespo³y
negocjacyjne i uzgodnienia programowe (czytaj: targi o stanowiska).
Okrêgiem
jednomandatowym
móg³by byæ na przyk³ad powiat, mo¿e
dwa. Partie wystawia³yby po jednym
kandydacie. Z ca³¹ pewnoci¹ by³yby to
osoby najbardziej dowiadczone i znane w powiecie, w okrêgu. W systemie
jednomandatowym kandydat/pose³
mia³by realne mo¿liwoci bycia wród
wyborców, a przez to mo¿liwoci poznania ich rzeczywistych problemów i
oczekiwañ. Aktywn¹ kampaniê wyborcz¹ prowadzi³by w trakcie ca³ej kadencji, a nie tu¿ przed wyborami. Mechanizm wyboru wymusza³by tak¹ w³anie postawê. Wyborca w wiêkszoci
przypadków wiedzia³by na kogo g³osuje.
A co mamy? Mamy system wyborczy, którego wyniki wyborów s¹ wyrazem absolutnej niewiary, ¿e co mo¿emy. Nawet kandydaci z polski powiatowej  tacy jak ja  nie wierz¹ w sukces
osobisty, sukces swego rodowiska.
Robi¹ jedynie za zbieraczy g³osów,
chocia¿ realna ich liczba z terenu powiatu ³obeskiego zapewnia mo¿liwoæ
posiadania pos³a. Potrzebna by³aby jednak mobilizacja elektoratu, którego
nasz powiat liczy ponad 30 tys. Gdyby
tak siê sta³o, to dzi w osobie Haliny
Szymañskiej mielibymy ³obeskiego
pos³a. Pos³a, a raczej pos³anki, której
zas³ugi dla naszego powiatu s¹ nie do
przecenienia. Niestety pos³ów to my
mamy, ale z oddali. Natomiast nasze
g³osy mówi¹ jedynie o naszych preferencjach politycznych, bez wiêkszego
wp³ywu na nasz codzienny los. Nawet
programu wsparcia dla popegerowskich obszarów nie uchwalono. Po-

wsta³ jedynie zwi¹zek by³ych pracowników PGR-ów. Ale wy³¹cznie dla
zdobycia poparcia w wyborach.
Jakim zatem jestemy elektoratem w wietle oddanych g³osów?
Opisu nie podejmujê siê dokonywaæ.
Przedstawiê jedynie og³oszone przez
PKW wyniki wyborów z roku 2007 i
2005, na tle wyników ca³ego okrêgu
41 (dawne woj. szczeciñskie), obejmuj¹cego 11 powiatów. Có¿ zatem
wyniki wyborów mówi¹? Przede
wszystkim wybory ma³o nas interesuj¹. W tegorocznych wyborach kolejny ju¿ raz najmniej mieszkañców
powiatu ³obeskiego pofatygowa³o siê
do lokali wyborczych. W kategorii
frekwencja niezmiennie zajmujemy
ostatnie miejsce w okrêgu (w 2001
roku te¿ bylimy ostatni). W tym roku
do urn posz³o nas 41,86%, czyli prawie 12% mniej ni¿ rednio w okrêgu
(53,53%) i o 20% mniej, ni¿ najlepszy
pod tym wzglêdem Szczecin.
Preferencje wyborcze te¿ s¹
szczególne. Zwyciêska w skali kraju
Platforma Obywatelska, w okrêgu 41
uzyska³a 48,96% g³osów, a w powiecie ³obeskim 41,21%, co stawia nasz
powiat na ostatnim miejscu w okrêgu.
Dwa lata temu w tej kategorii bylimy
na przedostatnim. Drugi w rankingu
partii PiS, w naszym powiecie zyska³
przychylnoæ 21,45% wyborców
(okrêg 24,05%) co stawia nas na 11.,
czyli przedostatnim miejscu w okrêgu. Dwa lata temu by³o lepiej, bylimy
na 10.
Na wiêksz¹ przychylnoæ, ni¿ w
innych powiatach, mog¹ u nas liczyæ
PSL, Samoobrona, a przede wszystkim LiD. 10,63% wyborców popar³o
PSL (w okrêgu 6,12%), co stawia nas
na 4. miejscu w okrêgu. W roku 2005
by³o to miejsce 3. Na Samoobronê
g³os odda³o 3,8% wyborców (w okrêgu 1,63%), a to jest 3. miejsce. Dwa
lata temu by³o 2. Natomiast swoje
notowania w elektoracie ³obeskim
poprawi³ LiD, zdobywaj¹c 19,93%
g³osów, przy 17% w okrêgu. Uzyskany rezultat stawia nasz powiat na 2.
miejscu w województwie. W 2005
by³o to 3. miejsce.
I to na tyle. Wyci¹gniêcie wniosków pozostawiam Szanownym Czytelnikom
Ryszard Brodziñski

tygodnik ³obeski 30.10.2007 r.
waniem w prawdzie, pokój, który jest
pamiêci¹ o wojnie, pamiêci¹ o cz³owieku takim jakim jest, czyli zdolnym do
wszystkiego; do takich zbrodni, jakie
widzia³ ks. Peszkowski i jakich dowiadczylimy jako naród, ale te¿ do
wielkich powiêceñ, jakich przyk³adem
jest w³anie ks. Peszkowski. To osobowoæ na miarê epoki. Przyk³ad dla m³odych, szczególnie w tych czasach, gdy
wymiera pokolenie pamiêci. Kto musi
j¹ podejmowaæ i nieæ, nie tylko w Dniu
Zmar³ych, nie tylko o naszych bliskich,
ale o cz³owieku  który jest jaki jest. By
nastêpni mogli stawaæ w prawdzie i na
nowo odkrywaæ sens i wartoæ ludzkiego ¿ycia.
KAR
Redakcja pilnie poszukujê
mieszkania do wynajêcia w £obzie
500 075 383, (091) 39 73 730

ABC DIRECT CONTACT

zatrudni chêtnych z samochodem
do dystrybucji Ksi¹¿ki telefonicznej
Szczecin ul. Twardowskiego 5
(teren DOMAR) tel. 0606432111

Sprostowanie
W relacji z powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej zagubi³o siê nam jedno nazwisko nagrodzonego. Nagrodê Burmistrz Reska
otrzyma³ równie¿ nauczyciel Gimnazjum w Resku pan Józef Andrzejewski, widoczny na zdjêciu, ale nie w
wykazie nagrodzonych. Za to zgubienie przy sk³adaniu tekstu przepraszamy.
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WABILI I WYKORZYSTYWALI
(POWIAT) Oszukiwali, bili, szanta¿owali, a nawet
wykorzystywali seksualnie  taki sposób na ¿ycie
i ³atwy zarobek wybrali dwaj mieszkañcy naszego
powiatu. Jeden z nich 60-letni Jerzy K., zosta³
ju¿ zatrzymany i zgodnie z decyzj¹ s¹du osadzony
w areszcie. Jego wspólnika 32-letniego Daniela
Malinowskiego nadal poszukuje policja.
Podejrzani werbowali swoje
ofiary na terenie powiatu ³obeskigo
i gminy Nowogard. By³y to najczêciej kobiety w trudnej sytuacji materialnej. Rekrutacja odbywa³a siê
na zasadzie tak zwanej poczty pantoflowej, znajomi opowiadali swoim znajomym o atrakcyjnym - jak im
siê wydawa³o - wyjedzie do pracy
w Niemczech. Praca mia³a byæ ca³kowicie legalna i mieli zarabiaæ po
500 euro, noclegi i wy¿ywienie, jak
zapewniali oszuci, mia³y byæ za
darmo. Jedyny warunek jaki stawiano chêtnym by³ taki, aby posiadali
nowe, tak zwane plastikowe dowody osobiste.
W ten sposób oszustom uda³o siê
zwerbowaæ 14 osób.
Po przyjedzie do Niemiec poszkodowani byli meldowani czasowo w wynajêtych mieszkaniach.
Zwracali siê do banków o wydanie

kart kredytowych, po czym pos³ugiwali siê nimi a¿ do wyczerpania limitów. W ten sposób wy³udzili z
niemieckich banków kilka tysiêcy
euro. Jakby przestêpcom tych pieniêdzy by³o ma³o, zmuszali nastêpnie swoje ofiary do pracy w niemieckich gospodarstwach domowych.
Praca ta by³a niewolnicza, bo Polacy nie otrzymywali za to ¿adnych
pieniêdzy. Kiedy siê buntowali byli
bici i straszeni. Trzy kobiety by³y
tak¿e wykorzystywane przez swoich oprawców seksualnie.
Proceder ten trwa³, jak podejrzewa prokuratura, od listopada 2006
do marca 2007 roku. Pierwsze poszkodowane kobiety zg³osi³y sie na
policjê w kwietniu tego roku.
Jak poinformowa³a nas rzecznik
prasowy prokuratury okrêgowej 
prokurator Ma³gorzata Wojciechowicz - ledztwo nadal trwa, a po-

szkodowanych mo¿e byæ wiêcej.
Przestêpcy dzia³ali w sposób przebieg³y i okrutny, wiedzieli bowiem,
¿e ich ofiary nie znaj¹ jêzyka i s¹
zagubiene w nowym dla nich rodowisku, byli wiêc zdani na ³askê oszustów. Obu przestêpcom mo¿e byæ
postawiony oprócz zarzutu handlu
ludmi, tak¿e zarzut wykorzystywania seksualnego.
(r)

Podziêkowanie
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a sk³ada serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom
£obza za dar serca, który okazano
podczas zbiórki ulicznej PCK w
dniu 27.10.2007 r. Ofiarnoæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 1211
z³otych. Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na dzia³alnoæ statutow¹ PCK. Z wyrazami wdziêcznoci i szacunku Zarz¹d Rejonowy
PCK w £obzie.

OG£OSZENIE

Zarz¹d PBO  GRINBUD Sp. z o.o. w Nowogardzie wspólnie
ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ CISY w Nowogardzie

informuje,
¿e przystêpuje do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej (dzia³ka nr 1251/8, obrêb 1).

Lokale mieszkalne maj¹ powierzchniê:
- jednopokojowe (1PK) 40,79 mkw.
- dwupokojowe (2 PK) 56,14 mkw.
- trzypokojowe (3 PK) 70,34 mkw.
Wstêpny koszt budowy 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej
zostanie okrelony w terminie do 15 grudnia 2007 r.
Przewidywany termin zasiedlenia  30 listopada 2008 r.
Osoby zainteresowane kupnem lokali mieszkalnych prosimy o
przybycie na zebranie informacyjne, które odbêdzie siê w dniu 24 padziernika 2007 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeñ Urzêdu Miasta w Wêgorzynie.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie:
PBO GRINBUD Sp. z o.o. Nowogard, pok. nr 9, tel. 091 57 92 651.
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CZY STAN¥ TU BLOKI?
(£OBEZ) Ostatnie budynki spó³dzielcze stawiano w naszym miecie w
latach 80- tych. Od tego czasu nic siê tu
nie buduje, wyj¹tkiem s¹ inwestycje
prywatne. Nikogo wiêc nie dziwi brak
mieszkañ i dziesi¹tki wisz¹cych wszêdzie og³oszeñ typu - mieszkanie kupiê.
Do tej pory w³adze Jutrzenki - niechêtne zaci¹ganiu kredytów, nie myla³y o nowych inwestycjach. Teraz mo¿e
siê to zmieniæ, ale wszystko zale¿y od
spó³dzielców.
Na zebraniach z cz³onkami JUTRZENKI, prezes Jolanta Wasielewska przedstawi³a koncepcjê dotycz¹c¹
budowy dwóch bloków mieszkalnych.
Mia³yby one stan¹æ w £obzie, przy ulicy Orzeszkowej, obok hali sportowej,
na dzia³ce nale¿¹cej do spó³dzielni.
Wed³ug planu, na Orzeszkowej stanê³yby dwa, dwupiêtrowe bloki z poddaszami mieszkalnymi. W ka¿dym budynku
by³yby 32 mieszkania - od kawalerek po
mieszkania trzy pokojowe. Szacunkowy koszt metra takiego lokalu to 3 tysi¹ce z³otych.
Na ³obeskich spotkaniach spó³dzielców z w³adzami, przedstawiono
projekt budowy nowych bloków; wzbudzi³ on wiele w¹tpliwoci i krytycznych
uwag.
- Kto w £obzie ma takie pieni¹dze,
¿eby za kawalerkê zap³aciæ100 tysiêcy
z³otych? A nawet, jeli ma, to prêdzej
siê wybuduje, ni¿ kupi tak¹ klitkê - krytykowa³a jedna z pañ obecnych na sali.
- Sk¹d pomys³ budowania w³anie
w tym miejscu. Przecie¿ w³anie tam
mia³ powstaæ kryty basen? To nie jest
ju¿ ¿aden luksus, a po prostu standard
w wieku miastach. Gmina mog³a zamieniæ siê ze spó³dzielni¹ na dzia³ki- argumentowa³ Czes³aw Burduñ.
Jednak najwiêcej obaw wzbudzi³
pomys³ sfinansowania tej inwestycji z
kredytów. Kredyty te zaci¹galiby jednak chêtni, potencjalni nabywcy mieszkañ, a nie spó³dzielnia. Prezes Wasielewska przytacza³a argumenty przemawiaj¹ce za t¹ inwestycj¹, a wiêc przede
wszystkim 64 nowe mieszkania, których na rynku bardzo brakuje.
- Pañstwo jestecie w tej dobrej

REKLAMA
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sytuacji, ¿e mieszkanie ju¿ macie, jednak wielu, szczególnie m³odych ludzi,
poszukuje mieszkania. Nawet, jeli
maj¹ pieni¹dze, to nie mog¹ znaleæ
mieszkañ, bo nie ma tych mieszkañ na
rynku. Rynek wtórny jest u nas bardzo
ubogi. Na tablicy og³oszeñ w spó³dzielni wisi wiele ofert kupna, a tych o sprze-

da¿y prawie nie ma. Jeli siê pojawia to
jedno lub dwa i natychmiast znikaj¹, jest
tylu chêtnych. Jeli za chodzi o koszty,
to teraz cena za metr osi¹gnê³a poziom 2
i pó³ tysi¹ca z³otych i to w budynkach z
lat 70  tych. Wiêc 3 tysi¹ce za metr w
nowym bloku to nie jest cena zaporowa.
Ludzie pieni¹dze maj¹, wielu z nich pracuje za granic¹ i wracaj¹ albo chc¹ w co
zainwestowaæ  t³umaczy³a.
Wielu spó³dzielców nie da³o siê
przekonaæ, a wizja Jutrzenki na skraju bankructwa by³a silniejsza od racjonalnych argumentów.
Jak poinformowa³a nas jedna z pracownic spó³dzielni, nie na wszystkich
zebraniach lokatorzy zg³aszali takie
uwagi. Sprawa ta bêdzie omawiana bardziej szczegó³owo na Walnym Zebraniu,
które ma siê odbyæ w listopadzie. (r)

Wygl¹da³o gronie, skoñczy³o siê na pot³uczeniach

BUS SZKOLNY DO REMONTU

(SMÓLSKO, gm. Resko) 25.10.2007 r. oko³o godz. 13:10, w miejscowoci
Smólsko (gm. Resko), Miros³aw K. kieruj¹c samochodem ciê¿arowym Mercedes prawdopodobnie nie zachowa³ ostro¿noci i zjecha³ na lewy pas jezdni, gdy
by³ wyprzedzany przez autobus marki Mercedes kierowany przez Stanis³awa R.
Dosz³o do zderzenia pomiêdzy pojazdami i autobus zjecha³ na lewe pobocze, a
nastêpnie uderzy³ w betonowy podjazd. W wyniku zderzenia kieruj¹cy autobusem oraz jego pasa¿erowie Agnieszka O., Iwona D., £ukasz D., Jolanta F. i
Agnieszka W. z ogólnymi pot³uczeniami cia³a i otarciami naskórka zostali przewiezieni do szpitala w Resku i Gryficach, gdzie pozostali na obserwacji. (r)

Z ¯YCIA POWIATU
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DWA BUDYNKI DO WYBURZENIA

Smolarnia - reaktywacja?

(£OBEZ) Gmina £obez, podobnie
pewnie jak wiêkszoæ gmin w naszym
kraju, boryka siê z brakiem mieszkañ
komunalnych i socjalnych. Przynajmniej u nas przez ostatnie 15 lat nie
zrobiono w tej sprawie nic. Wyt³umaczeniem by³ zawsze brak rodków na
takie inwestycje. Sytuacja jest jednak
coraz powa¿niejsza, bo kilka budynków obecnie jeszcze zamieszkanych
nadaje siê do wyburzenia. Ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo mieszkaj¹cych tam
ludzi trzeba bêdzie to zrobiæ, a wysiedlonym lokatorom zapewniæ lokale. A
kolejka i bez tego jest niema³a, na licie
oczekuj¹cych na mieszkania komunalne jest prawie 100 rodzin.
Plany zwi¹zane z budynkiem w Prusinowie, zwanym popularnie smolarni¹ mia³y ju¿ poprzednie w³adze. Budynek by³ kilkakrotnie wystawiany na
przetarg, nie znaleli siê jednak nabywcy. Zg³aszali siê podobno inwestorzy,
chêtni do uruchomienia tam ekskluzywnego domu opieki, inwestycja jednak nie dosz³a do skutku. Od kilku lat
budynek sta³ wiêc niewykorzystany. W
koñcu zapad³a decyzja, aby w dawnej
smolarni zrobiæ mieszkania. Pó³ roku
temu wesz³a w ¿ycie Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która
umo¿liwia samorz¹dom lokalnym sk³adanie wniosków o dofinansowanie takich inwestycji. Gmina £obez jeszcze w
tym tygodni wyst¹pi z wnioskiem do
Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie prac modernizacyjnych w
budynku dawnej smolarni. Koszt inwestycji oszacowano wstêpnie na pó³tora miliona z³otych, a dofinansowanie
mo¿e wynieæ 30 proc., a wiêc 450 ty-

Browarna 11 do wyburzenia
siêcy. Czêciowy zwrot kosztów nast¹pi po zakoñczeniu inwestycji.
-Wed³ug projektu w tym budynku
powstanie 20 mieszkañ, z czego 17 lokali jednopokojowych i 3 dwupokojowe. W ka¿dym bêdzie toaleta i bie¿¹ca
woda. Maj¹ to byæ lokale socjalne. Jeszcze w tym roku bêd¹ og³oszone przetargi na wykonanie prac. Inwestycjê chcemy zakoñczyæ jak najszybciej  mówi
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Do Prusinowa mog¹ zostaæ wykwaterowani lokatorzy z najbardziej zad³u¿onych lokali komunalnych, którzy nie
podejmuj¹ rozmów w sprawie sp³aty zad³u¿enia.
W kwietniu gmina bêdzie prawdopodobnie sk³adaæ kolejny wniosek do
BGK, tym razem na dofinansowanie
modernizacji budynku przy ulicy Budowlanej (nieczynna kot³ownia). Wed³ug planów ma tam stan¹æ 4-kondygnacyjny blok z co najmniej 16 lokalami.
Jeli wiêc wszystko pójdzie zgodnie z za³o¿eniami w³adz, miastu w ci¹gu roku
przybêdzie prawie 40 nowych mieszkañ.

Bema 13 do wyburzenia

Nadzieja na 20 nowych
mieszkañ - budynek
w Prusinowie

Sesja Rady Powiatu

Bêdzie wy¿szy podatek rolny

(£OBEZ) Dzisiaj na sesji, o godz.
16.00, spotkaj¹ siê radni Rady Powiatu £obeskiego.
Radni wys³uchaj¹ informacji starosty o pracach zarz¹du miêdzy sesjami
oraz informacji przewodnicz¹cego rady
z analizy dotycz¹cej z³o¿onych owiadczeñ maj¹tkowych przez osoby zobowi¹zane do ich z³o¿enia. Z³o¿one zostanie równie¿ sprawozdanie z dzia³alno-

(POWIAT) To z³a wiadomoæ
dla rolników. W przysz³ym roku
bêd¹ p³aciæ du¿o wy¿szy podatek
rolny, ni¿ w tym roku. G³ówny
Urz¹d Statystyczny poda³ wysokoæ
redniej ceny ¿yta, jaka pos³u¿y do
obliczania podatku rolnego na rok
przysz³y. Wynosi ona 58,29 z³.
Skok cenowy jest bardzo du¿y,
bo o ponad 23 z³ote, gdy¿ w tym
roku obowi¹zywa³a stawka 35,52
z³. Od tej sumy rady gmin i miast
mog³y stosowaæ i najczêciej stosowa³y obni¿ki, zazwyczaj o kilka z³otych. Przyjmuj¹c, ¿e obni¿ka bêdzie

Dzia³ania na rzecz
niepe³nosprawnych

REKLAMA

ci Powiatowego Zespo³u Reagowania
Kryzysowego w 2007 r.
Radni podejm¹ uchwa³y: w sprawie
uchwalenia Powiatowego Programu
Dzia³añ na rzecz osób Niepe³nosprawnych na lata 2007  2013; zmian w bud¿ecie oraz w sprawie powiadomienia
skarbnika o obowi¹zku z³o¿enia owiadczenia lustracyjnego. Sesjê zakoñcz¹
wnioski, interpelacje i zapytania.
(r)

w podobnych wysokociach, mo¿na
siê spodziewaæ, ¿e rady ustal¹ wysokoæ podstawy do obliczania podatku w granicach 50 z³.
KAR
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INFORMACJE

Wiêcej chêtnych
ni¿ miejsc

Pieski bez podatku.
(£OBEZ) W poprzednim numerze pisalimy o pomyle w³adz,
dotycz¹cym
opodatkowania
czworonogów. Radni wiêkszoci¹
g³osów zdecydowali, ¿e na razie
podatek ten nie bêdzie wprowadzony. Argumenty przytoczone
przez burmistrza Ryszarda Solê,
nie zyska³y u nich aprobaty.
Szacuje siê, ¿e w naszej gminie jest tysi¹c psów. Te szacunkowe dane pochodz¹
od weterynarzy prowadz¹cych ewidencje przy okazji
szczepieñ. Mo¿na jednak podejrzewaæ,
¿e piesków
jest nieco
wiêcej, bo
niestety
nie
wszyscy w³aciciele
pamiêtaj¹ o szczepieniu.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ podatkow¹, podatek od posiadania
psów móg³ wynieæ maksymalnie
100 z³otych rocznie. W projekcie
uchwa³y w³adze naszej gminy zaproponowa³y, by kszta³towa³ siê on
na poziomie 35 z³otych. Po burzliwych dyskusjach na komisjach i wys³uchaniu wielu krytycznych g³osów i opinii, na pi¹tkowej sesji, do projektu uchwa³y
wprowadzono autopoprawkê. Dotyczy³a ona wysokoci podatku mia³by on wynieæ nie 35 lecz 20
z³otych. Jak t³umaczy³a sekretarz

Monika Jarzêbska, pieni¹dze pochodz¹ce z podatku mia³yby zostaæ
przeznaczone na zakup specjalnych
pojemników, rêkawiczek i ³opatek,
przy pomocy których w³aciciele
zbieraliby kupki po swoich pieskach.
Jak t³umaczy³ burmistrz Sola,
zmniejszenie proponowanego podatku nie oznacza rezygnacji z czipowania.  Nie jest to temat nowy,
s¹siednie gminy ju¿ to robi¹ 
powiedzia³.
Wytypowano nawet
firmê, która by siê tym
zajê³a. Koszt zaczipowania jednego
psa wynosi³by 46
z³otych. Wlicza siê w to
koszt zakupu
czipów, urz¹dzeñ do odczytu i cenê zabiegu. Zabieg przeprowadzano by
przy okazji szczepienia psa. Wp³ywy
z podatku, przy za³o¿eniu, ¿e wszyscy
w³aciciele
uiszcz¹ go, to
suma oko³o 20
tysiêcy. Brakuj¹ce 26 tysiêcy (za
1000 psów czipowanie to 46 tysiêcy) dop³aci³yaby gmina ze swojego
bud¿etu. Radni tymi argumentami
nie byli jednak przekonani i projekt
uchwa³y odrzucili zdecydowanie
wiêkszoci¹ g³osów
(r)

tygodnik ³obeski 30.10.2007 r.

(£OBEZ) W ³obeskim, jedynym zreszt¹ przedszkolu, imienia
Krasnala Ha³aba³y brakuje
miejsc. - Taka sytuacja ma miejsce
po raz pierwszy  t³umaczy dyrektor placówki Mariola Kotowicz.
Pod koniec lat 80 -tych, w £obzie
by³o 6 przedszkoli i by³o w nich ponad 600 miejsc. Z biegiem lat by³y
one jednak systematycznie likwidowane i obecnie trzy budynki s¹ w rêkach prywatnych, w czwartym dzia³a
CIS a w pi¹tym rodowiskowy Dom
Samopomocy. Szóste  popularne
zwane szwedzkim stoi puste i jest
przeznaczone do rozbiórki. - Przedszkole to wybudowano prawie 30 lat
temu, przy u¿yciu p³yt azbestowych,
nie spe³nia wiêc obecnie obowi¹zuj¹cych wymogów. Jakby tego by³o
ma³o przez te wszystkie lata nie przeprowadzano tam ¿adnych powa¿niejszych remontów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ³atano tylko dziury.
Obecnie remont wiêc by³y nieop³acalny, lepiej wybudowaæ co od podstaw  mówi Mariola Kotowicz. To,
¿e w³adze gminne maj¹ takie plany
potwierdzi³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat. - Rzeczywicie planujemy
tak¹ inwestycjê w 2011 roku. Budynek stan¹³by w tym samym miejscu
co obecnie, bo z wielu wzglêdów jest
to najlepsza lokalizacja  powiedzia³
wiceburmistrz.
REKLAMA

Do jedynego dzia³aj¹cego w naszym miecie przedszkola uczêszcza
obecnie 263 maluchów, dla których
zorganizowano 10 oddzia³ów, w tym
kilka zerówek. Na licie oczekuj¹cych jest 26 dzieci. Od trzech lat
chêtnych by³o wiêcej ni¿ miejsc, ale
pod koniec wrzenia sytuacja zwykle
siê normowa³a, bo czêæ rodziców
rezygnowa³a. W tym roku sytuacja
jest inna, nikt nie zwalnia miejsca a
chêtnych wrêcz przybywa. - Jestemy w kontakcie z w³adzami i muszê
przyznaæ, ¿e do naszych problemów
podchodz¹ z pe³nym zrozumieniem.
Jednak w ci¹gu roku nie da siê naprawiæ tego co zaniedbywano przez
wiele lat  mówi dyrektor Kotowicz.
Przez kolejne trzy lata prawdopodobnie niewiele siê zmieni, bo
obecnie budynek przedszkola wykorzystany w pe³ni. Na potrzeby dzieci
zaadoptowano nawet pomieszczenia
gospodarcze. Pozytywn¹ informacj¹
mo¿e byæ to, ¿e w przysz³ym roku w
budynku zostanie przeprowadzona
termo modernizacja, co pozwoli obni¿yæ koszty eksploatacyjne.
P.S. Jak zdecydowali, na ostatniej sesji radni, od stycznia rodziców
czeka podwy¿ka op³at za przedszkole. Na szczêcie nie jest ona znaczna,
bo o jedyne 11 z³otych za miesi¹c.
Jak napisano w uzasadnieniu stawka
nie by³a aktualizowana od 7 lat, koszty utrzymania znacznie wzros³y.

INFORMACJE
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Ju¿ nie ZEC a £EC

(£OBEZ) Problem Zak³adu Energetyki Cieplnej zajmuje w³adze naszej
gminy od wielu lat. Gdybymy chcieli
opisaæ wszystkie pomys³y, to pewnie
trzeba by³oby powiêciæ jedno wydanie
gazety. Teraz jednak prace najwyraniej
ruszy³y z kopyta. ZEC-u ju¿ nie ma.
Powsta³ za to £EC, czyli £obeska Energetyka Cieplna spó³ka z o.o., która od
kilkunastu dni ma ju¿ Radê Nadzorcz¹
oraz prezesa. W sk³ad Rady weszli: Bogumi³ Rados³aw Ku, Zygmund Draczyñski i Jan Paszkiewicz. Prezesem
jednoosobowego zarz¹du zosta³ dotychczasowy dyrektor ZEC-Ryszard
Sola. Z³o¿ono ju¿ w s¹dzie odpowied-

nie dokumenty dotycz¹ce rejestracji
spó³ki. Prywatyzacja spó³ki zbli¿a siê
wiêc wielkimi krokami, choæ w¹tpliwe,
by sta³o siê to jeszcze w tym roku. Na
ostatniej sesji przewodnicz¹ca RadyEl¿bieta Kobia³ka wyrazi³a, w imieniu
radnych, zaniepokojenie nie tyle tempem prac, lecz dotychczasowymi kosztami. Gmina wy³o¿y³a ju¿ prawie 50
tysiêcy z³otych, a to jeszcze nie koniec.
Planuje siê, bowiem podpisanie umowy
na doradztwo przedprywatyzacyjne, a
to kolejne 21 tysiêcy. Jak przypomnia³a
El¿bieta Kobia³ka, nasza gmina jest niezamo¿na, by nie powiedzieæ biedna,
wiêc te ci¹gle rosn¹ce koszty musz¹
niepokoiæ.
(r)

£EC

Ryszard Sola by³y dyrektor
- obecnie prezes

Windykuj¹
czy wy³udzaj¹?

(POWIAT) W poprzednim wydaniu gazety pisalimy o warszawskiej
kancelarii prawnej zajmuj¹cej siê
ci¹ganiem nale¿noci za bli¿ej nieokrelone us³ugi dydaktyczne. Dzisiaj ci¹g dalszy tej sprawy.
Firma ta dzia³a na zlecenie WSP z
siedzib¹ w Warszawie. Od kilku tygodni rozsy³aj¹ oni wezwania, jak strasz¹
- przes¹dowe, do by³ych studentów
WSP, a niewykluczone tak¿e, ¿e innych
uczelni. W wezwaniach domagaj¹ siê
zap³aty za us³ugi dydaktyczne. W ostatnich dniach firma ponownie da³a o sobie znaæ wysy³aj¹c do delikwentów
kolejne pisma. Dotycz¹ one oczywicie
rzekomego zad³u¿enia, jednak teraz
proponuje siê sp³acanie go na raty. Taki
gest dobrej woli. Jednak jak to zwykle bywa, gdzie jest marchewka, jest i
kij. D³u¿nik jest, bowiem informowany, ¿e w razie niep³acenia tych rat skoñczy marnie w Krajowym Rejestrze
D³u¿ników.
W zesz³ym tygodniu spraw¹ t¹ zaj¹³
siê Wies³aw Ma³y  powiatowy rzecznik praw konsumenta. Na pocz¹tek
wystosowa³ pismo do WSP (zleceniodawcy tych windykacji) z pismem, w

którym domaga siê wyjanienia nastêpuj¹cych kwestii:
- na jakiej podstawie szko³a ¿¹da
op³aty,
- za jaki okres i czego dotyczy zad³u¿enie.
Pismo zosta³o wys³ane 21 padziernika i na odpowied uczelnia ma 10 dni,
oczywicie od daty jego otrzymania.
Skontaktowalimy siê z kancelari¹
wysy³aj¹c¹ te wezwania z prob¹ o
wyjanienie kilku kwestii. Na nasze
pytanie czy takie roszczenia nie ulegaj¹
przedawnieniu po trzech latach, pracownik firmy odpowiedzia³, ¿e w ogóle
tak, ale nie w tym przypadku. Nie umia³
jednak logicznie wyjaniæ, dlaczego.
Kolejne nasze pytanie dotyczy³o
sposobu dostarczania pism, bo skoro s¹
one, jak informuje kancelaria przes¹dowe, po co wysy³a siê je listami zwyk³ymi
a nie - poleconymi. Jeli bowiem grozi
siê komu s¹dem, to przed tym s¹dem
trzeba póniej udowodniæ, ¿e takie pismo zosta³o wys³ane, co w tym przypadku bêdzie raczej trudne. Po chwili milczenia pracownik kancelarii odpowiedzia³, ¿e taka jest polityka firmy.
Jaka to polityka oceñcie Pañstwo sami.
Do tej sprawy bêdziemy wracaæ.
(r)
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Dyskusje nad statutem,
czyli po co komu rednie
wykszta³cenie

(£OBEZ) W zesz³ym tygodniu
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka
zorganizowa³a w £obzie trzy zebrania
Grup Cz³onkowskich. Wczeniej takie
zebrania odby³y siê w Wêgorzynie i
Resku. Frekwencja, przynajmniej w
£obzie, by³a bardzo niska i nie przekracza³a 10%, a przecie¿ omawiane tematy
by³y bardzo wa¿ne, bo dotyczy³y przede
wszystkim projektu nowego statutu.
Mia³am okazjê uczestniczyæ w
pierwszym ³obeskim spotkaniu Grupy Cz³onkowskiej. W zebraniu mog³o
wzi¹æ udzia³ ponad 300 spó³dzielców,
przyby³o jedynie 29, a mimo to by³o
ono i tak najliczniejsze. Niedu¿a, spó³dzielcza wietlica pomieci³a wiêc
wszystkich. Najistotniejsze zapisy
projektu nowego statutu przedstawi³
przewodnicz¹cy komisji statutowej 
Bogdan Górecki. W sk³adzie komisji
s¹ jeszcze: El¿bieta Szadziewska, Danuta Wojtowicz, Zdzis³aw Szklarski i
Tomasz Mechliñski.
Ju¿ na pocz¹tku zebrania okaza³o
siê, ¿e kilku spó³dzielców starannie odrobi³o lekcje i zapozna³o siê z tym projektem, który by³ dostêpny na stronach
internetowych. Mieli wiêc sporo pytañ,
a tak¿e krytycznych uwag.
- Dlaczego w projekcie statutu zapisano, ¿e kandydat do Rady Nadzorczej
musi mieæ co najmniej rednie wykszta³cenie. Uwa¿am, ¿e jest to niezgodne z
now¹ ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych jak i z Konstytucj¹. Skoro mielimy prezydenta po zawodówce, to chyba w naszej Radzie Nadzorczej mog¹ zasiadaæ osoby z dowolnym wykszta³ceniem  mówi³a Iwona Guzowska. Podobnego zdania by³ przewodnicz¹cy
zebrania pan Kwiatkowski. - To my spó³dzielcy powinnimy decydowaæ o tym,

kto ma nas reprezentowaæ. Znamy siê
nawzajem najlepiej i dobrze wiemy, kto
jest m¹dry a kto nie. Nie zawsze decyduje o tym wykszta³cenie  argumentowa³.
Bogdan Górecki broni³ tego zapisu. Konsultowalimy to z radcami prawnymi,
którzy nie dostrzegli niezgodnoci tego
punktu z ustawami. W pracach kierowalimy siê dobrem spó³dzielni i uwa¿amy, ¿e
w Radzie Nadzorczej powinni zasiadaæ ludzie wykszta³ceni  powiedzia³.
Podobne emocje wzbudzi³ zapis dotycz¹cy tego, ¿e kandydat na cz³onka
Rady Nadzorczej nie mo¿e byæ w sporze
s¹dowym ze spó³dzielni¹.
- Proszê o wyjanienie tego zapisu,
co to znaczy ze spó³dzielni¹. Przecie¿
spó³dzielnia to lokatorzy, znaczy my
wszyscy. Czy jak bêdê w sporze z s¹siadem to nie bêdê móg³ kandydowaæ 
pyta³ jeden z lokatorów. Zapis ten nie
podoba³ siê zreszt¹ wiêkszoci zebranych. - Do Rady powinny byæ wybierane osoby waleczne, które umiej¹ zawalczyæ o interesy spó³dzielców. Niewykluczone wiêc, ¿e bêd¹ wchodzi³y w
spory z w³adzami spó³dzielni. W Radzie Nadzorczej nie potrzebujemy klaskaczy - stwierdzi³ Edmund Smulski.
Dyskutowano tak¿e o wysokoci
wpisowego, terminach odwo³awczych i
wynagrodzeniu cz³onków Rady Nadzorczej oraz sposobie ich wybierania.
Wszystkie te uwagi wpisano do protoko³u. Jak poinformowa³ nas Bogdan Górecki, komisja statutowa zbierze siê 6 listopada i bêdzie omawiaæ zg³oszone na zebraniach wnioski. Ostateczny projekt statutu ma byæ dostêpny 8 listopada na stronach internetowych (http:/smjutrzenka.lobez.w.interia.pl/). O jego ostatecznym kszta³cie zdecyduje 29 listopada Zebranie Przedstawicieli Cz³onków.
(r)
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Uczniowie Gimnazjum w Resku na warsztatach w Pobierowie

Przyjemne z po¿ytecznym

tygodnik ³obeski 30.10.2007 r.

Powrót do przysz³oci

Gimnazjalici wyruszyli
poznawaæ siê

Warsztaty
dotycz¹ce
wolontariatu
poprowadzi³a
p.Alicja
Paw³owska.

(RESKO) W dniach 17-19 padziernika br. w Pobierowie odby³y siê
warsztaty uczniów Gimnazjum w Resku, w których uczestniczy³ Samorz¹d Uczniowski, redaktorki szkolnej
gazety G³os Budy oraz cz³onkowie
Szkolnego Ko³a PCK.
- Warsztaty by³y dobrze zorganizowane. Pracowalimy, ale i bawilimy
siê. Lepiej pozna³em kolegów i kole¿anki. Chcia³bym w przysz³ym roku znów
wzi¹æ w nich udzia³  mówi Aleksander
Ge³omej z kl. II.
- Ostatnie trzy dni spêdzone na
warsztatach z pewnoci¹ bêdê wspomina³a przez d³ugi czas! Dziêki mi³ej atmosferze w pokoju oraz w grupie uznajê ten wyjazd za bardzo udany  podsumowuje Kasia Hawryluk z kl. II.
Tak mówili uczestnicy warsztatów,
których celem by³o kszta³towanie
umiejêtnoci promuj¹cych zdrowy styl
¿ycia w klasie, szkole i rodowisku zamieszkania. Uczniowie zostali wyposa¿eni w wiedzê i umiejêtnoci, które
pozwol¹ im byæ liderami dzia³añ promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia (bez na³ogów i agresji), zachowañ asertywnych,
sprzyjaj¹cych powstawaniu prawid³owych relacji miêdzy Rad¹ Samorz¹du
Szkolnego, gospodarzami klas a pozosta³ymi uczniami Gimnazjum. W³aciwa postawa liderów powinna mieæ
wp³yw na poprawê poczucia bezpieczeñstwa uczniów i przeciwdzia³anie
zachowaniom agresywnym w klasie i w
szkole. Uczestnicy warsztatów przygotowywali siê równie¿ do pe³nienia roli
wolontariusza - poznali zasady dzia³ania organizacji charytatywnych dzia³aj¹cych na ternie naszej miejscowoci
(ARKA, Caritas Polska, WOP),
Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹ Janiny

Ochojskiej oraz Miêdzynarodowy Aktyw Lekarze bez granic.
Organizacja zajêæ w formie warsztatów mia³a na celu tak¹ integracjê
uczniów, by mogli poznaæ swoje mocne
strony, umiejêtnoci, zainteresowania i
efektywnie wykorzystaæ je w bezporedniej pracy w szkole. Gry i zabawy
oraz praca w grupach na pierwszych
zajêciach integracyjnych
uczy³y
uczniów wspó³pracy, kszta³towa³y niezbêdne umiejêtnoci komunikacji i negocjacji, u³atwia³y aktywizacjê wszystkich uczniów. Ma to szczególne znaczenie, jeli zdamy sobie sprawê, ¿e liderzy
najczêciej spotykaj¹ siê z problemami
wymagaj¹cymi czêsto okrelonej reakcji, szybkiej decyzji i stanowczoci.
Efektem pracowitych zajêæ i rozmów s¹ opracowane plany pracy SU,
PCK oraz nabycie nowych, niezbêdnych umiejêtnoci dziennikarskich.
Uda³o siê równie¿ wygospodarowaæ czas na przyjemnoci. Podczas
licznych spacerów, w czasie wspólnych
posi³ków czy na dyskotece uczniowie
jeszcze lepiej siê poznali, a nawet zawi¹zali przyjanie.
Wyjazd nie by³by mo¿liwy bez
¿yczliwoci naszych sponsorów: Oktawiusza Je¿a, Jana Bujnowskiego, Henryka Kêsego, Weroniki Bosiackiej,
Miros³awa Bia³ego, Bernarda Niedwiedzkiego oraz Rady Rodziców,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i dyrektora
Gimnazjum p. Adama Szatkowskiego.
Trzydniowe warsztaty poprowadzi³y
panie Joanna Kroczak, El¿bieta Kuc,
Alicja Paw³owska i Bo¿ena Sobolewska.

El¿bieta Kuc,
Gimnazjum w Resku.

Powsta³ teatr amatorski
(£OBEZ) Od niedawna w Domu
Kultury dzia³a grupa teatralna pod
nazw¹ AMA TEA. Pomys³odawc¹ i
za³o¿ycielem jest pani Joanna Pietrzyk.
Grupa od kilku tygodni przygotowywa³a spektakl Halloween na weso³o,
który poka¿e 31 padziernika (roda) o
godz.18. w sali Domu Kultury.
Teatr AMA TEA wyst¹pi w sk³a-

dzie: Emila Wo³oszyn, Roksana Kamiñska, Tomasz Winiarski, Wojtek
Czuja, Ela Kobylarz, Ola Kobylarz,
Milena Downar, Paulina Piszewska,
Magdalena Witkowska, Justyna Okrasa, Iwona liwiñska, Martyna Zieniuk,
Zuzanna Grajcewicz, Maciej Kurzawski, Malwina Cha³ka, Olga Wijatyk i
Jagoda Krzywañska.
(r)

(£OBEZ) W dniu 26.10.2007 r.
sprzed Komendy Powiatowej Policji w £obzie wyruszy³a grupa
oko³o 25 rowerzystów na wycieczkê w okolice jeziora Che³moñskiego. Uczestnikami wycieczki by³a
m³odzie¿ gimnazjalna z ca³ego
powiatu ³obeskiego oraz pedagodzy z ka¿dego gimnazjum, którzy
byli ich opiekunami.
Wycieczka mia³a miêdzy innymi
za zadanie integrowaæ m³odzie¿, jak
równie¿ pokazaæ alternatywne mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu,
który ostatnio jak¿e czêsto sprowadza siê do siedzenia przed komputerem lub na przystankach PKS.
Wycieczka by³a tylko jednym z
punktów programu pt. Powrót do
przysz³oci, jaki zosta³ napisany w
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w £obzie. Pozyskane dziêki programowi rodki mog³y byæ przeznaczone na zakup rowerów, zapewnienie poczêstunku, opieki dla najm³odszych. Wspó³organizatorami
zostali Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w £obzie oraz Komenda Powiatowa Policji w £obzie.
Wyruszaj¹ca na wycieczkê m³odzie¿ zosta³a po¿egnana przez p.
Antoniego Gutkowskiego Starostê Powiatu £obeskiego, który
¿yczy³ mi³ego spêdzenia czasu
wolnego. Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zapewnili bezpieczny przejazd,
przygotowali ognisko. Na miejscu
m³odzi ludzie bardzo szybki zawarli znajomoci, wspólnie wycieli kije do pieczenia kie³basek.
M³odzieñcy wziêli udzia³ w zorganizowanym przez policjantów
konkursie podnoszenia ciê¿arów
(drewnianego bala). M³odzie¿
wróci³a umiechniêta i wypoczêta,
panie opiekunki ju¿ tylko
umiechniête. Trasa okaza³a siê
trudna i mo¿na by³o zauwa¿yæ
ma³e braki przygotowania kondycyjnego. M³odzie¿ obieca³a, ¿e
zajmie siê paniami i je zmobilizuje do wspólnych treningów, aby w
przysz³oci mo¿na by³o razem wybraæ siê na d³u¿sz¹ wyprawê.
St. asp. Robert Kazienko.
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Jeden taki dzieñ w roku szkolnym
(£OBEZ) 12 padziernika br.
w SP nr 1 w £obzie
obchodzono Dzieñ Edukacji
Narodowej. W uroczystoci
wziêli udzia³ nauczyciele,
pracownicy administracji
i obs³ugi, rodzice,
emerytowani pracownicy
szko³y oraz uczniowie.
Dyrektor wyró¿ni³ nauczycieli,
którzy osi¹gnêli sukcesy w pracy dydaktycznej, opiekuñczej i wychowawczej. Pani Ilona Osieczko otrzyma³a Nagrodê Burmistrza. Nagrodê
dyrektora szko³y otrzymali: Ewa Górny, Ma³gorzata Janczura, Bo¿ena
Korniluk, Zofia Potoczek, Danuta
Szymanek, Gra¿yna Tymoszczuk,
Beata Zapalska, Ma³gorzata Zieniuk,
Miros³awa Borowska, W³adys³aw
Kociukiewicz, Andrzej Zapalski.
Nauczycielom, pracownikom
szko³y, zaproszonym gociom
uczniowie wrêczyli laurki z ¿yczeniami oraz kwiaty.
Rok szkolny 2007/2008 jest
szczególny dla naszej szko³y, rozpoczêlimy realizacjê projektu Bli¿ej,
lepiej, wiêcej w ramach programu
Szko³a Równych Szans (wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze rodków
bud¿etu pañstwa). W ramach projektu dzia³a wiele kó³ zainteresowañ,
które przy okazji wiêta, prezentowa³y swój dotychczasowy dorobek.
Imprezê przygotowali uczniowie
klasy III a i IVa pod kierunkiem pani
Danuty Szymanek i Zofii Potoczek. Do
wspó³pracy organizatorki zaprosi³y
zespo³y oraz ko³a zainteresowañ, które dzia³aj¹ w naszej szkole w ramach
programu Szko³a równych szans.
Moglimy zobaczyæ wystêp zespo³u
Czarne pantery prowadzonego
REKLAMA

przez pani¹ S³awomirê Kiwa³ê. W
zespole wystêpuj¹ uczennice z klasy
VI a. W czasie zajêæ wokalnych dziewczêta rozwijaj¹ swoje zainteresowania
muzyczne, bogac¹ repertuar, przygotowuj¹ utwory do ró¿nych uroczystoci szkolnych i konkursów. Paulina
Kara (op. S. Kiwa³a)z klasy III b zapiewa³a piosenkê Moja klasa III a.
W tañcu z parasolkami piêknie
zaprezentowa³ siê zespó³ Jedyneczka, którego opiekunem jest pani
Bo¿ena Korniluk. Zespó³ odniós³
wiele sukcesów. Swoje umiejêtnoci
prezentuje na imprezach szkolnych i
rodowiskowych. Moglimy równie¿ obejrzeæ wystêp zespo³u Bez
nazwy, który pracuje pod kierunkiem pani Ma³gorzaty Zieniuk. W
jego wykonaniu us³yszelimy utwór
Nauczycielk¹ bêdê. Patrycja Jaremko i Marcelina wirska (op. M.
Zieniuk) zapiewa³y piosenkê Idzie
wrzesieñ, która bardzo podoba³a siê
publicznoci.

W piosence Magic carpet zaprezentowali siê uczniowie z klasy III a oraz III b uczestnicz¹cy w
zajêciach ko³a jêzyka angielskiego
prowadzonego przez pani¹ Danutê Szymanek. W czasie zajêæ dzieci rozwijaj¹ swoje zainteresowania w zakresie nauki jêzyka angielskiego, zapoznaj¹ siê z kultur¹ i
obyczajami krajów anglojêzycznych, doskonal¹ swoje umiejêtnoci jêzykowe.
Podziwialimy tak¿e Aleksandrê Gêsikiewicz i Piotra Wyczo³ka
w walcu angielskim. Ola i Piotrek reprezentowali Szko³ê Tañca Towarzyskiego Iskra pani Katarzyny
Radomskiej.
Du¿¹ niespodziank¹ dla wszystkich by³ wystêp Przedstawicieli
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z
Domu Kultury, wykonali wi¹zankê
utworów, do której uk³ad choreograficzny zaprezentowa³y mar¿onetki.
Studenci Uniwersytetu Szczeciñ-

skiego, Marta Nawrocka i Cyprian
Taraciñski, którzy odbywali praktykê w naszej szkole, w³¹czyli siê do
wystêpu z utworem Yesterday.
Artyci wyst¹pili na tle piêknej dekoracji zaprojektowanej i wykonanej
przez pani¹ Gra¿ynê Tymoszczuk.
Dokumentacjê fotograficzn¹ i
filmow¹ moglimy wykonaæ dziêki
sprzêtowi zakupionemu w ramach
projektu Bli¿ej, lepiej, wiêcej. (sz)
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Pamiêæ o Katyniu

23.08.1918 - 8.10.2007
Ksi¹dz Profesor Zdzis³aw Jastrzêbiec
Peszkowski urodzi³ siê w roku 1918 w Sanoku.
Syn Zygmunta i Marii z Kudelskich. Gimnazjum i liceum ukoñczy³ w miecie rodzinnym.
Tam jako Sodalis Marianus zwi¹za³ siê na
zawsze z Matk¹ Bo¿¹. Tam fez wst¹pi³ do harcerstwa. Po maturze podj¹³ studia i s³u¿bê w
Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. Bra³ udzia³ w kampanii Wrzeniowej II
wojny wiatowej jako podchor¹¿y kawalerii.
Wiêzieñ Kozielska, moc¹ Opatrznoci Bo¿ej
ocalony od mierci w Katyniu. Oficer I Pu³ku
U³anów Krechowieckich w Korpusie Armii
Polskiej. Przeszed³ szlak wojenny przez Rosjê, Iran, Palestynê, Irak, Egipt, Indie, Syriê, Liban, Italiê i Angliê.
Po drugiej wojnie wiatowej studiowa³ w
Oxfordzie, póniej w Polskim Seminarium w
Orchard Lake, na Uniwersytecie Wisconsin,
University of Detroit i Polskim Uniwersytecie
na Obczynie. Uzyska³ stopieñ doktora filozofii i magistra teologii.
W 1954 wywiêcony na kap³ana. By³ to
Rok Maryjny. Ten fakt zdecydowa³ o kszta³cie
ca³ej jego drogi kap³añskiej. Od tego roku profesor teologii pastoralnej i literatury jêzyka
polskiego w Seminarium wiêtego Cyryla i
Metodego oraz St. Marys College. Odby³ wiele podró¿y zagranicznych, uczestniczy³ czynnie w wielu miêdzynarodowych zjazdach teologicznych i naukowych. Cz³onek wielu organizacji naukowych i spo³ecznych. W roku 1966
zosta³ prezesem Polish American Historical
Association. Duszpasterz m³odzie¿y i licznych
grup polonijnych. Podczas pierwszej podró¿y
do Polski w 1957 roku, spotka³ siê ze s³ug¹
Bo¿ym Stefanem kardyna³em Wyszyñskim.
Spotkanie to sta³o siê pocz¹tkiem wielkiej
przyjani.
Opublikowa³ ponad 100 pozycji z zakresu
teologii historii Polski literatury, filozofii. Autor
podrêczników do nauki jêzyka polskiego i kultury, podrêczników wychowawczych, dydaktycznych, a tak¿e modlitewników i antologii.
Jemu zawdziêczamy wiele ksi¹¿ek o Ojcu
wiêtym Janie Pawle II oraz publikacji papieskich przemówieñ, a tak¿e wydanie drukiem w
Ameryce pierwszej biografii kardyna³a Stefana Wyszyñskiego - ksi¹¿ki zakazanej przez
re¿im i ciganej przez celników na granicy
kraju. Staraniem Ksiêdza Peszkowskiego
wysz³o wiele ksi¹¿ek Prymasa Tysi¹clecia.
Jemu zawdziêczamy tak¿e umieszczane
w wiêkszoci kocio³ów w Polsce w 1973r.
kopie Milenijnego Aktu Oddania Polski w niewolê Maryi za wolnoæ Kocio³a w Ojczynie i
w wiecie, wydan¹ drukiem w Kanadzie i z³o¿on¹ w darze kardyna³owi Stefanowi Wyszyñskiemu, który pragn¹³, aby to wielkie zawierzenie Maryi przeniknê³o do wiadomoci Polaków.
Naczelny kapelan Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego poza granicami Kraju, harcmistrz,
wychowawca, wizytator wychowania m³odzie¿y w Indiach, autor licznych materia³ów dotycz¹cych wychowania harcerskiego, kapelan
Federacji Rodzin Katyñskich.
Od 1970 pra³at domowy Jego wi¹tobliwoci. Kap³an mi³uj¹cy Boga, Koció³ i Polskê.
Nigdy nie zapomnia³ o swoich obozowych Braciach zamordowanych w Katyniu. Niestrudzony obroñca ich czci i pamiêci, orêdownik sprawy Katyñskiej w Polsce i na wiecie.
Pe³ni³ funkcjê kapelana Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie. By³
równie¿ kapelanem Chorych Polonii i naczelnym kapelanem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Oprócz tego pe³ni³
funkcjê Prezesa Fundacji Golgota Wschodu.
W 2006 roku Sejm RP nominowa³ go
pokojowej nagrody Nobla.

Ksi¹dz pra³at Zdzis³aw Peszkowski
by³ Kapelanem Rodzin Katyñskich.
Bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej
1939 roku, by³ wiêniem Kozielska, by³
¿o³nierzem Armii Polskiej gen. W³adys³awa Andersa. Jak sam mówi³: cudem
ocala³em od rozstrzelania w Katyniu.
W dniu 20.10.2007 r. w Klubie
Nauczyciela odby³o siê spotkanie z
cyklu Okruchy Pamiêci  Tym razem wspominano zmar³ego 8 padziernika ksiêdza Zdzis³awa Peszkowskiego. Czes³aw Szawiel przedstawi³ osobê
ksiêdza i podzieli³ siê wspomnieniami
z wielu spotkañ i rozmów z jeñcem z
Kozielska - Zdzis³awem Peszkowskim.
Bêd¹c w Warszawie i stoj¹c zawsze
przed otwartymi drzwiami s³ysza³
wejd przyjacielu  witaj druhu.
Zbrodnia katyñska przez wiele lat
by³a nieznana polskiemu spo³eczeñstwu, ale tylko pozornie, gdy¿ w domach rozmawiano, przekazywano dzieciom prawdziw¹ historiê naszego kraju.
W jaki sposób, od kogo, gdzie i
kiedy dowiedzia³e siê o zbrodni katyñskiej? - na te pytania odpowiadali gocie Klubu Nauczyciela.
Tadeusz Korzeniewski: - O mordzie
dokonanym na polskich ¿o³nierzach i
policjantach, dowiedzia³em siê od moich
rodziców, kiedy chodzi³em do szko³y podstawowej. A by³o
to w 1963 roku. Rodzice urodzili siê na
kresach wschodnich II RP. Mama w
Leonowiczach, gmina Koz³owszczyzna, powiat S³onim, województwo
nowogródzkie, tato w Uznodzie, powiat Kleck. Mamy tato - Aleksander
Osipowicz, a mój dziadek, ju¿ po
dwóch tygodniach od agresji Armii
Czerwonej na Polskê, trafi³ do wiêzienia w Miñsku, a pozosta³a czêæ rodziny zosta³a wywieziona do Kazachstanu.
Tam z powodu braku ¿ywnoci zmar³a
moja babcia Maria w dniu 01.12.1941
r. Dziadek wróci³ do Polski, ale jego
¿ycie zakoñczy³o siê 28. 06. 1958 r.
Mia³em wtedy ukoñczone 6 lat. Tato
zosta³ wywieziony pod koniec 1942
roku na przymusowe roboty do Niemiec. Dlatego te wszystkie informacje
o mordzie w Katyniu, wyjciu Armii
Polskiej gen. W³adys³awa Andersa
przez Bliski Wschód, na mocy podpisanego porozumienia przez gen. Sikorskiego z Rosj¹ Sowieck¹, nie by³y mi
obce. Nie wolno by³o jednak o tym
dyskutowaæ. I muszê jeszcze wspomnieæ o mojej Pani ucz¹cej nas historii w szkole podstawowej. Serdeczne
podziêkowanie Pani Cecylii Krysztofiak, która w tych trudnych czasach,
przekazywa³a nam w szkole czêæ zakazanych w obiegu prawdziwych informacji.
Katarzyna Olchowik: - Katyñ - tê
nazwê ca³e ¿ycie kojarz¹c¹ siê z tragicznym wydarzeniem 
po raz pierwszy us³y-

sza³am w dzieciñstwie w domu rodzinnym od ojca. By³y to prawdopodobnie
póne lata 50-te.
Odk¹d zrozumia³am, co kryje siê za
krótkim s³owem - Katyñ, które by³o jak
has³o wywo³uj¹ce wielkie emocje, nie
mog³am pogodziæ siê z tym i zrozumieæ,
jak trzeba byæ okrutnym cz³owiekiem,
by dopuciæ siê takiego ludobójstwa, a
poza tym obwiniaæ za swoj¹ zbrodniê
kogo innego.
Los ponad czterech tysiêcy oficerów polskich tam pomordowanych,
symbolizuje ogóln¹ tragediê kilkunastu
tysiêcy internowanych w latach 1939 
1940 w ZSRR. Poza Katyniem istnia³
jeszcze Ostaszków i Starobielsk.
2/3 zamordowanych polskich oficerów stanowili oficerowie rezerwy,
wród których by³o wielu przedstawicieli elity intelektualnej Polski miêdzywojennej. Konsekwencj¹ poredni¹
Katynia sta³o siê powik³anie losów kraju, os³abienie pozycji miêdzynarodowej. Zlikwidowano tam ca³¹ kadrê oficersk¹ Wojska Polskiego,  co pozbawi³o nas dowództwa w nastêpnych dzia³aniach wojennych.
Henryk Musia³: Umi³owanie historii
Polski wynios³em z
domu rodzinnego. Moi
rodzice, a póniej ja,
bylimy wychowani w
kulcie Komendanta
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Mama,
W³adys³awa, recytowa³a mi wiersze Konopnickiej, Be³zy oraz opowiada³a o dziejach naszej rodziny. Tato, Józef, siedemnastoletni ch³opak zosta³ 30 marca 1940
roku wywieziony na roboty przymusowe
do III Rzeszy do Zag³êbia Rury, gdzie
ciê¿ko pracowa³ na roli u niemieckiego
bauera ko³o Bochum.
Tam w czerwcu 1943 roku tamtejsze
gazety publikowa³y zdjêcia i opisy wykonane w czasie ekshumacji polskich
oficerów w Katyniu. Wród biogramów
oficerów rezerwy by³o nazwisko lekarza z sanatorium w Busku. Przed wojn¹
Tato pracowa³ tam jako m³odociany
pomocnik kelnera i kucharza. Do restauracji przychodzi³ ten w³anie lekarz
na codzienne posi³ki.

Mimo prób werbunku Józef Musia³
nie wyrazi³ chêci wst¹pienia do niemieckiego wojska jad¹cego na front
wschodni.
Po przyjedzie w 1946 roku do
Polski opowiada³ o Katyniu najbli¿szej
rodzinie, w tym mojej mamie.
Razem ze swoim ojcem, Adamem,
s³ucha w Boninie Radia Wolna Europa,
gdzie du¿o audycji dotyczy³o problemu
katyñskiego.
Jako uczeñ szko³y podstawowej
zna³em opis ludobójstwa w Katyniu z
zastrze¿eniem, ¿e nie mogê z nikim rozmawiaæ na ten temat.
Pierwszymi moimi ksi¹¿kami historycznymi by³y broszurki spod znaku
tygrysa. Natomiast dodatkowo ch³on¹³em opowiadania rodziców, dziadków oraz znajomych o prawdziwej historii Polski, nie tylko dwudziestego
wieku.
Bywa³em w barze Dworcowy
zwanym do³kiem (tam pracowa³
mój tato, Józef), gdzie z otwartymi
ustami s³ucha³em zwierzeñ uczestników drugiej wojny wiatowej. Tato
czêsto mnie stamt¹d przegania³, ale
tak¿e przedstawia³ mi osoby, które
wiadomie zepchniêto na boczny tor
historii. Byli to Andersowcy, Sybiracy, AK-owcy, Berlingowcy, którzy
wród swoich wspomnieñ zahaczyli
niejednokrotnie o temat Katania. Pozna³em tam obroñcê Westerplatte
pana Bronis³awa Stecewicza oraz
ofiary bestialstwa pracowników
Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Dziêki nauczycielom historii, Cecylii Krysztofiak oraz nie¿yj¹cemu Józefowi Krausowi i w³asnej dociekliwoci nauczy³em siê czytaæ miêdzy wierszami oraz czytaæ tekst nienapisany.
Na przyk³ad: w encyklopedii II wojny
wiatowej, gdzie by³y opisane miejsca
walki i martyrologii Polaków, nie by³o
o Katyniu (miejsce rzekomej zbrodni
hitlerowskiej) ani s³owa. Czêsto przyjacio³om opowiada³em nie tylko o Katyniu. Z niedowierzaniem s³uchali o defiladzie zwyciêstwa w 1939 roku w
Brzeciu, w której brali udzia³ Rosjanie
i Niemcy.
Czêsto wracaj¹c z obozów wêdrownych lub bêd¹c na wycieczkach w War-
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ksi¹dza pra³ata Peszkowskiego
szawie jecha³em z m³odzie¿¹ na Pow¹zki. Sk³adalimy tam kwiaty przy krzy¿u
w Dolince Katyñskiej. Kiedy po godzinie wracalimy obok Dolinki nie by³o
tam ani jednego kwiatka. S³u¿ba be ,
przepraszam, porz¹dkowa dzia³a³a
sprawnie. Id¹c s³ucha³em cichych komentarzy m³odzie¿y na ten temat.
Na trasie swoich wêdrówek w cieniu Katania nie spotka³em ksiêdza
Zdzis³awa Peszkowskiego herbu Jastrzêbiec. Ludwik Cwynar:
- O zbrodni katyñskiej
dowiedzia³em siê od
mojej matki, która zawsze z jakim niewybrednym epitetem
mówi³a wszystkim,
¿e rozstrzelañ dokonali Rosjanie (sowieci) i ob³udnie zrzucali winê na
Niemców.
Mama by³a platerówk¹. Wst¹pi³a
do wojska Berlinga, bo by³a zbyt m³oda
(rocznik 1925), ¿eby pójæ do armii
Andersa. Zreszt¹ dyrektor przedsiêbiorstwa leno-tartacznego w Kwitku k/
Irkucka chcia³ polskich zes³añców wykorzystywaæ w swoim zak³adzie (plan
roczny) i nie poinformowa³ ich w porê
o terminach i miejscach zbiórek ochotników do Armii Andersa. Szybko wype³niono limit liczbowy ustalony przez
stronê sowieck¹. To pewnie w tym czasie  przez przedstawicieli rz¹du Sikorskiego  rozesz³a siê wieæ o zbrodni
katyñskiej. Po wyjciu andersowców z
ZSRR nast¹pi³ okres wrogoci wobec
Polaków.
W puste miejsce wesz³a Wanda
Wasilewska ze swoim komunistycznym
Zwi¹zkiem Patriotów Polskich. Nowy
uk³ad ze Stalinem zaowocowa³ kartami
powo³ania. Tak moja niespe³na 18  letnia matka posz³a do wojska w³aciwie
na ochotnika (by³a drobna, niedo¿ywiona i komisja chcia³a j¹ odes³aæ do
domu). Kiedy wojsko Berlinga przeje¿d¿a³o przez Smoleñszczyznê, delegacja ¿o³nierska by³a przekonywana
nad grobami w Katyniu, ¿e zbrodni
dokonano amunicj¹ niemieck¹. Jako
jednak mamy nie przekonali. Mo¿e zamordowanie jej ojca  gajowego, o którym tak biurokratyczna w³adza radziecka nic nie wiedzia³a, utwierdzi³o j¹ w
tym przekonaniu.
Mój ojciec o zbrodni katyñskiej
dowiedzia³ siê w niewoli niemieckiej.
Niejednokrotnie doznawa³ indoktrynacji propagandy faszystowskiej. Nie
ufa³, wiêc Niemcom w oskar¿eniach
sowietów. Chyba dopiero po 8 maja
1945 na Zachodzie (Norwegia okupowana, Niemcy) zosta³ do koñca przekonany. No i przez wiarê ¿ony
Kazimierz Ziêba
odpowiadaj¹c na pytanie: gdzie, kiedy i w
jakich
okolicznociach dowiedzia³ siê
o zbrodni katyñskiej,
uj¹³ wypowied w formie tekstu poetyckiego, który przeczyta³ zebranym w Klubie
Nauczyciela.

Sybiracy, Sybiracy
To ludzie nie byle, jacy
Kwiat narodu Kresów Wschodnich
Ludzi mi³ych i pogodnych.
Ciê¿ka ich spotka³a dola
Tych z Wo³ynia, Wilna i ze Lwowa
Hordy czerwone zajê³y Kresy
Nam Polakom da³y silne ciosy.
Synów, mê¿ów do niewoli
Katyñ, Ostaszków i Miednoje
Potem mord bestialski w lesie
Smutn¹ wieæ wiatr wschodni niesie.
Matki, ¿ony, dzieci ma³e
W g³¹b Syberii w Kazachstanie
Z g³odu, ch³odu i tyfusu
Zostawione na doæ szybkie umieranie.
Ju¿ minê³y tamte lata
Mordu, krzywd, zniewagi i cierpienia
Spadkobiercy nie uznali ludobójstwa
Mord zbiorowy  zapamiêtaj¹ pokolenia.
Bronis³aw Micek
- Jak trudno przebiæ siê
prawdziwej historii
przez g¹szcz totalnego
zak³amania, wiadczy
wymownie d³uga i krêta droga do prawdy o masowych mordach na ludnoci polskiej w czasie II
wojny wiatowej w Katyniu, Miednoje, Charkowie i wielu jeszcze innych
miejscach na wschodzie. Trudno dzi
zrozumieæ, ¿e tak d³ugo, bo przez kilkadziesi¹t lat, Rosjanie spod znaku
NKWD, tak skutecznie strzegli tajemnicy potwornej zbrodni obwiniaj¹c za
to Niemców.
Na szczêcie prze¿yli to piek³o,
choæ nieliczni wiadkowie, jak ksi¹dz
pra³at Zdzis³aw Peszkowski, który niemal ca³e swe kap³añskie ¿ycie powiêci³ ofiarom Golgoty Wschodu. Okaza³ siê on niezrównanym orêdownikiem
prawdy o Katyniu. To w³anie ksiêdzu

Peszkowskiemu zawdziêczamy dope³nienie i ugruntowanie mojej wiedzy o
zbrodni katyñskiej dokonanej przez
specjalny oddzia³ armii radzieckiej.
Pierwsze wzmianki o ludobójstwie na
elicie polskiego narodu przekazali mi
mój ojciec i dziadek ju¿ na pocz¹tku
mojej edukacji, tj. oko³o 1957 roku.
Póniej, kiedy rozpoczê³a pracê rozg³onia polska Radio Wolna Europa (tak¿e
inne: Londyn, Pary¿, Waszyngton),
mia³em nieraz okazjê us³yszeæ wiele
wiêcej, ale ci¹gle by³y to wiadomoci
fragmentaryczne. Tê prawdziw¹ historiê trzeba by³o zatem tworzyæ samemu
w domach rodzinnych i w g³êbokiej
konspiracji.
Pamiêtam jak w szkole (by³a to chyba czwarta klasa podstawówki), kiedy
kolega zapyta³ nauczycielkê o Katyñ, ta
z krzykiem wyrzuci³a go z klasy, nakazuj¹c przyjcie z rodzicami. I tak przez
prawie 50 lat po zakoñczeniu wojny
królowa³a i obowi¹zywa³a oficjalna historia o strasznym wrogu  niemieckim
faszycie i wielkim przyjacielu i wyzwolicielu  Zwi¹zku Radzieckim.

Smutne to i bolesne, ¿e w tym haniebnym procederze fa³szowania historii
brali czynny udzia³ tak¿e zaprzedani
rodacy, którzy poszli na wspó³pracê z
sowieckim okupantem.
Bogu niech bêd¹ dziêki za tak wspania³ego pos³añca jak ks. Peszkowski, za
ks. Jerzego Popie³uszkê, za najwiêkszego Polaka  Jana Paw³a II, a tak¿e za
Andrzeja Wajdê, który utrwali³ i rozpowszechni³ prawdê o ludobójstwie na
Wschodzie w filmie Katyñ.
I na koniec krótka puenta. Oba totalitaryzmy faszystowski i bolszewicki
bazowa³y na totalnym zak³amaniu obiecuj¹c raj na ziemi (czym by³a PRL ?).
Dzi, kiedy zewsz¹d tyle pustych obietnic, kiedy tak podupad³y fundamenty
moralne kultury masowej, czy nie warto
obejrzeæ siê wstecz, by przysz³oæ jednocz¹cej siê Europy budowaæ tylko na
prawdzie? -

Prezes Stowarzyszenia
Okruchy Pamieci...
Czes³aw Szawiel
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Z Wydzia³u Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego
W dniu 18 padziernika 2007 r.
podpisano umowê o udzielenie zamówienia publicznego wybran¹ w trybie
przetargu nieograniczonego na
Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe rozwi¹zanie
gospodarki wodno  ciekowej w
gminie £obez. Zakres opracowania
obejmuje:
a. modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami
w miejscowoci Klêpnica o orientacyjnej d³ugoci ok. 7.300 mb,
b. budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoci Klêpnica oraz przesy³ cieków
do miejscowoci Be³czna o orientacyjnej d³ugoci ok. 10.500 mb,
c. modernizacjê oczyszczalni
cieków w miejscowoci Be³czna z
uwzglêdnieniem odbioru cieków ze
wsi Klêpnica,
d. budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoci Poradz oraz przesy³ cieków do
miejscowoci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoci ok. 3.600 mb,
e. budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoci ok. 1.600 mb,
f. budowê sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowoci Worowo oraz przesy³ cieków
do miejscowoci Prusinowo o orientacyjnej d³ugoci ok. 2.200 mb,
g. budowê oczyszczalni cieków
w miejscowoci Prusinowo  zlewnia
dla wsi Prusinowo, Poradz, Worowo,
Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na budowê
przy³¹cza wodoci¹gowego do budynku mieszkalnego Dalno 22.
Jednoczenie informujê, ¿e wszczêto postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) wykonanie owietlenia zewnêtrznego i zasilanie targowiska
miejskiego w £obzie. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 14 listopada
2007 o godz. 1200. Oferty nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie
przy ul. Niepodleg³oci 13 pok. 24 (sekretariat).

b) Opracowanie dokumentacji
projektowej na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w £obzie z
pe³n¹ infrastruktur¹.
Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na:
- budowê i przebudowê ulic
Wêgorzyñskiej i Magazynowej, usytuowanych w m. £obez w tym:
a) wykonanie koncepcji przebiegu trasy drogi od ul. Waryñskiego
przez ul. Wêgorzyñsk¹ i Magazynow¹
do ul Drawskiej o ³¹cznej d³. ok. 2500
mb (w tym nowoprojektowany odcinek drogi ok. 990 mb), wraz z odwodnieniem drogi i jej owietleniem w
czêci nowo projektowanej,
b) wykonanie projektu drogowego na ³¹cznik pomiêdzy ul. Waryñskiego i Drawsk¹,
- budowê sieci wodoci¹gowej o
d³ugoci ok. 4500 mb na odcinku od
ul. Podgórnej do ul. wiêtoborzec,
usytuowanych w m. £obez,
- budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wêgorzyñskiej, Podgórnej, Odnodze Wêgorzyñskiej, £¹kowej, Strumykowej, Magazynowej o d³.
ok. 6600 mb,
- uzbrojenie dzia³ek usytuowanych w ulicach Akacjowa, Brzozowa,
Cisowa, Lipowa i Sosnowa, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w sieæ gazow¹,
sieæ elektroenergetyczn¹, sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacji deszczowej
i sieæ kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem koncepcji przebiegu trasy
drogi oraz jej owietlenia i odwodnienia. £¹czna d³ugoæ projektowanych
sieci dla poszczególnych bran¿y wynosi ok. 650 mb i zostaæ zakoñczona
przy³¹czami przed granic¹ ka¿dej
dzia³ki (62 dzia³ki do uzbrojenia),
- przebudowê kanalizacji sanitarnej w ul. Segala o d³. ok. 450 mb,
- projekt drogowy na przebudowê ul. Podgórnej, Odnogi Wêgorzyñskiej, Strumykowej i £¹kowej.
Termin sk³adania ofert up³ywa w
dniu 06 listopada 2007 o godz. 1200.
Oferty nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie przy ul. Niepodleg³oci 13 pok. 24 (sekretariat).

Wymiana dowodów osobistych
W miesi¹cu padzierniku 2007 r.
z³o¿ono do Biura Dowodów Osobistych Urzêdu Miejskiego w £obzie 370
wniosków o wymianê dowodu osobistego. Nadal jednak wniosków nie z³o¿y³o 1115 osób. Centrum Personaliza-

cji Dokumentów na podstawie sk³adanych w Urzêdzie Miejskim w £obzie
wniosków, wyprodukowa³o 655 dowodów osobistych, z czego wydano w
padzierniku 2007 r. 284 dowody osobiste.
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PRZEKSZTA£CENIE ZAK£ADU ENERGETYKI
CIEPLNEJ W SPÓ£KÊ £OBESKA ENERGETYKA
CIEPLNA TRWA
W czerwcu br. Rada Miejska w
£obzie podjê³a decyzjê likwidacji zak³adu bud¿etowego tj. Zak³adu Energetyki Cieplnej i przekszta³ceniu go w
jednoosobow¹ spó³kê z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ ze stuprocentowym udzia³em gminy.
Burmistrz £obza 10 padziernika
2007 r. podpisa³ akt za³o¿ycielski £obeskiej Energetyki Cieplnej spó³ki z o.o.
Po podpisaniu aktu Burmistrz £obza,
dzia³aj¹c jednoosobowo jako Zgromadzenie Wspólników, podj¹³ uchwa³y w
sprawie uchwalenia regulaminów okrelaj¹cych zasady funkcjonowania:
Zgromadzenia Wspólników, Rady
Nadzorczej i Zarz¹du. Powo³a³ równie¿
Radê Nadzorcz¹ w sk³adzie:
- Bogumi³ Rados³aw Ku  przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
- Zygmunt Draczyñski,

- Jan Paszkiewicz.
13 padziernika 2007 r. odby³o siê
pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej
w trakcie którego cz³onkowie Rady
podjêli dwie uchwa³y: w sprawie wyboru Zarz¹du Spó³ki - na Prezesa jednoosobowego Zarz¹du £obeskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w
£obzie wybrano Pana Ryszarda Solê,
dotychczasowego Dyrektora Zak³adu
Energetyki Cieplnej w £obzie oraz w
sprawie wyboru Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza Rady Nadzorczej - na
Wiceprzewodnicz¹cego wyznaczono
Pana Jana Paszkiewicza, a na Sekretarza Pana Zygmunta Draczyñskiego.
W dniu 15 padziernika z³o¿ono
wniosek o rejestracjê Spó³ki do Krajowego Rejestru S¹dowego S¹du Rejonowego XVII Wydzia³ Gospodarczy w
Szczecinie.

Informacja z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w £obzie
Staraniem Dyrektora Przedszkola
Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y
oraz przy aprobacie organu prowadz¹cego w w/w placówce, w bie¿¹cym roku
szkolnym zosta³ powo³any Zespó³ ds.
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: oligofrenopedagog  mgr Gra¿yna Tokarska,
psycholog  mgr Agnieszka Kopañska,
logopeda  mgr Beata Maroszczuk oraz
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 
Ewa £ukasik. Na terenie placówki, zespó³ swoim dzia³aniem obejmuje 5

dzieci (z opini¹ PPP o wczesnym wspomaganiu) oraz ich rodziny.
Dla ka¿dego dziecka zespó³ opracowuje indywidualny program pracy profilaktyczno  rewalidacyjnej oraz harmonogram dzia³añ z rodzicami Pracami
kieruje, powo³any zarz¹dzeniem dyrektora przedszkola koordynator  wicedyrektor Gra¿yna Tokarska.
Zespó³ Wczesnego Wspomagania
prowadzi szczegó³ow¹ dokumentacjê
dotycz¹c¹ harmonogramu dzia³añ z rodzicami oraz indywidualnego programu wczesnego wspomagania dziecka.

Wykaz nieruchomoci do
zbycia w Gminie £obez

Nowa strona internetowa

Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na
tablicach informacyjnych w siedzibie
Urzêdu Miejskiego i przy ul. Niepodleg³oci wywieszono wykazy dotycz¹ce
sprzeda¿y dzia³ek:
1. na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ych, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków jako dzia³ki:
Nr 714/3 o pow. 135 m2 Kw 21526,
obr. 3 m. £obez (ul. Sawickiej)
Nr 945/19 o pow. 357 m 2 Kw
14781, obr. 1 m. £obez (ul. Boles³awa
Krzywoustego)
2. przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ z us³ugami wbudowanymi:
Nr 1117 o pow. 541 m2 Kw 5401,
obr. 1 m. £obez ul. Mieszka I 51,
Nr 1118 o pow. 556 m2 Kw 5400,
obr. 1 m. £obez ul. Mieszka I 49,
Nr 1119 o pow. 820 m2 Kw 5399,
obr. 1 m. £obez ul. Mieszka I 47,
Nr 1098 o pow. 588 m2 Kw 5418,
obr. 1 m. £obez ul. Czcibora 4,

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zarówno mieszkañców jak i turystów odwiedzaj¹cych £obez, od 23 padziernika 2007 r. ruszy³a nowa strona
internetowa Gminy £obez www.lobez.pl
Zmodernizowana strona ma now¹
szatê graficzn¹, uruchomione forum
dyskusyjne, oraz kana³y RSS. Na stronie g³ównej publikowane s¹ aktualnoci oraz informacje o znacz¹cych wydarzeniach, rozbudowano tak¿e fotogaleriê. Na stronie znajd¹ Pañstwo tak¿e
informacje o atrakcjach turystycznych
a tak¿e przydatne adresy zak³adów
opieki zdrowotnej, aptek czy innych
instytucji. Przedsiêbiorcy Gminy
£obez maj¹ mo¿liwoæ bezp³atnie wpisaæ siê do Katalogu firm i stowarzyszeñ,
a wszyscy mieszkañcy bezp³atnie zamieciæ drobne og³oszenie.
Czekamy na ewentualne uwagi i Pañstwa sugestie dotycz¹ce mo¿liwoci dalszej rozbudowy nowej strony i usprawnienia jej funkcjonowania.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

£obez

n Kupiê mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie. Tel 505 800 909.
n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

NIERUCHOMOCI

£obez

n Szukam gara¿u w centrum £obza.
Tel 501 762 765.

n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.

n Wydzier¿awie halê 180 mkw. w
Wysiedlu, wszystkie media, plac
utwardzony, dozór ca³odobowy. Tel.
602 580 653.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Poszukuje do wynajêcia lokalu
handlowego w Wêgorzynie. Tel 667
111 449.

Gryfice

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe dwupokojowe w Gryficach w
centrum miasta 86 mkw. Cena 220
tys z³. Tel. 501 141 136 lub 091 384
33 19 po godzinie 18.

n Sprzedam barak 20 mkw. stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

NAUKA

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

n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a rednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

MOTORYZACJA

Region
n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15. Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340.

PRACA

£obez

n Zatrudniê fryzjera damskiego lub
damsko-mêskiego, mile widziane
dowiadczenie, zapewniamy profesjonalne szkolenia. Tel. 600 494
903 po 18.
n Firma transportowo-handlowa
Andreas w £obzie poszukuje kierowcy kat. C.E. Tel 502 079 240.
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220.

Gryfice

n Apteka Rodzinna w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

Drawsko Pom.
n Wezmê w dzier¿awê dom lub
gospodarstwo z mo¿liwoci¹ odkupienia - Drawsko lub okolice. Tel.
501 126 109.

Gryfice

n Sprzedam dom jednorodzinny w
Gryficach przy ulicy Sportowej 5
dzia³ka zagospodarowana ok 3ar.
Cena do uzgodnienia Tel. 798 832
679.
n Sprzedam dzia³ki pod zabudowê
mieszkaniow¹ w Gryficach (obrêb
Borzyszewo - przed³u¿enie ul. Sienkiewicza). Cena 25 z³ za 1 mkw. Tel.
502 564 460.

Region
n Sprzedam dom w Karnicach nowy do zamieszkania, 200 mkw.
na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokojów, kuchnia, 2 ³azienki. Tel. 0 667
677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

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

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

INNE

£obez

US£UGI

£obez

n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr,
dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.

Gryfice

n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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

Gryfice

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

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.
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 mkw., pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

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

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

widwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.
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WYNIKI WYBORÓW 2007

KW Polska Partia Pracy
4031
1. SKOWROÑSKA Janina Michalina, Szczecin
1149
2. STÊPIEÑ Robert Marcin, Szczecin, PPP
658
3. PROZNER Alicja Krystyna, Szczecin
160
4. SZPOTAÑSKI Wies³aw Bogdan, Szczecin
120
5. MARCINIAK Bogus³aw Lucjan, Warszawa, PPP
221
6. OR£OWSKI Bart³omiej.Stanis³aw, Warnowo, PPP 188
7. BUJAK Andrzej, Lêdziny, PPP
316
8. ANTONIEWICZ Bronis³aw, Ruda l¹ska, PPP
123
9. OSTROWSKI Adam Andrzej, Katowice, PPP
162
10. TWARDAK Ma³gorzata, Jaworzno, PPP
163
11. BIELESZ Bronis³aw, Lêdziny, PPP
61
12. GO£ÊBSKI Pawe³, Tychy, PPP
103
13. W¥SIEWICZ Piotr Adam, Katowice, PPP
69
14. JAREMKO Mariusz W³adys³aw, Bêdzin
74
15. MOSKWA Maria Zdzis³awa, Gliwice
150
16. KITALA Justyna, Szczecin, PPS
312

KW LPR
5834
1. WIECHECKI Rafa³ Sylwester, Szczecin, LPR
1416
2. G£ADKOW Jan, Gryfino, popierany przez UPR
885
3. S£OMSKI Marek, Nowogard
337
4. KWIATKOWSKI Wojciech, Stargard Szcz., LPR 256
5. LEWANDOWSKI Józef Romuald, Gryfino, LPR
246
6. JELEÑ Krzysztof, winoujcie, LPR
216
7. S£OWACKI Juliusz, in¿. Szczecin
155
8. BAKALARSKA Monika El¿bieta, P³oty, LPR
206
9. OLESZCZUK Stefan, Kamieñ Pomorski, UPR
336
10. SIDOROWICZ Ryszard, Goleniów
110
11. KRÓLIKOWSKI Bart³omiej, Lipiany, LPR
127
12. PIETRUSZEWSKI Hubert, Szczecin, UPR
94
13. KWIATKOWSKA-OCIEPA Stefania, Stargard Szcz., LPR 309
14. ADAMIAK Grzegorz Cezary, winoujcie, LPR 107
15. MARCINÓW Miros³aw, Szczecin, LPR
72
16. MIKO£AJCZAK Grzegorz, Szczecin, UPR
120
17. TRZOS Bogdan Wojciech, Szczecin
54
18. MACHAJ Marek Kandyda, Szczecin, LPR
81
19. SOBIERAJSKI W³adys³aw Wac³aw, Widuchowa 60
20. MARCINISZYN, El¿bieta Ewa, Cychry
146
21. BUDNIAK Lena Ma³gorzata, Szczecin, LPR
71
22. KIJAÑSKI Jakub Zbigniew, Szczecin, UPR
39
23. GRONEK Jan Wojciech, Stargard Szcz., LPR
41
24. STASZAK S³awomir, Szczecin, popierany przez UPR 56
25. OSTROWSKI Szczepan, Szczecin, LPR
126
26. G£OWACKI S³awomir, Szczecin, LPR
168
KW Prawo i Sprawiedliwoæ
105523
1. BRUDZIÑSKI Joachim Stanis³aw, Szczecin, PiS 33237
2. KOMO£OWSKI Longin, Szczecin
10223
3. DOBRZYÑSKI Leszek, Szczecin, PiS
5611
4. JACH Micha³, Stargard Szczeciñski, PiS
6864
5. MAS£OWSKA Miros³awa Jolanta, Szczecin, PiS 8431
6. DRZAZGA Kazimierz, Police, PiS
4729
7. SAWARYN Mieczys³aw Edward, Szczawno, PiS 4334
8. BIERNAT Stefania El¿bieta, Szczecin, PiS
3466
9. MROZEK Andrzej, winoujcie, PiS
1941
10. SZYMAÑSKA Halina Barbara, £obez, PiS
3612
11. K£OS Dariusz, Szczecin, PiS
951
12. BARTNIK Lech Jan, Police, PiS
1884
13. SOSIN Krzysztof, Stargard Szczeciñski, PiS
1509
14. WOJTKIEWICZ Wojciech Witold, Klicko, PiS
1663
15. BRZOZOWSKI S³awomir Stanis³aw, Gryfice PiS 1626
16. ZASADZKI W³odzimierz, Wolin, PiS
520
17. ADAMSKI Euzebiusz, Nowe Wyszomierki, PiS 538
18. KOPEÆ Maciej Stanis³aw, Szczecin, PiS
2223
19. TEREBECKI Bogdan, Iñsko, PiS
495
20. KIELIBA Leokadia Gra¿yna, Mieszkowice
514

21. WOJCIECHOWSKA Bo¿ena, Szczecin, PiS
22. MAGDA Jan, Wapnica
23. STÊPIEÑ Stanis³aw, Pyrzyce
24. BRZOZOWSKI Andrzej, Dêbno, PiS
25. SROKA Zbigniew Kazimierz, Chojna
26. KOPACKA Marzena Teresa, Szczecin, PiS

1526
737
2612
1473
890
3914

KW Platforma Obywatelska RP
214852
1. NITRAS S³awomir Witold, Szczecin, PO
65776
2. KOCHAN Magdalena Maria, Goleniów, PO
17052
3. LITWIÑSKI Arkadiusz, Szczecin, PO
19827
4. URBAN Cezary, Szczecin, PO
8646
5. MARCINKIEWICZ Micha³ Piotr, Szczecin, PO 22073
6. KUMIÑSKI Wojciech Andrzej, Zaborsko, PO
4312
7. OWIÊCIMSKI Konstanty, Niechorze, PO
7975
8. KURSZEWSKA Irena Helena, winoujcie, PO 5177
9. PREISS S³awomir Piotr, Grzêdzice, PO
10153
10. PAÑKA Urszula, Szczecin, PO
4482
11. RACINOWSKI Maciej Józet Gryfino, PO
3145
12. BRODZIÑSKI Ryszard, Wêgorzyno, PO
2180
13. POTYRA Andrzej Marian, Moczkowo, PO
3848
14. ZAREMBA Renata, B³otno, PO
10931
15. KAWA Ryszard Kazimierz, Kamieñ Pomorski, PO 2230
16. BALICKA Jolanta Anna, Szczecin, PO
3401
17. PACHIS Bart³omiej W³adys³aw, Police, PO
1865
18. MICHALSKI Tomasz Ryszard, Bród, PO
1993
19. MAZEPA Arkadiusz Sobies³aw, Smolnica, PO 2202
20. ANIKO Krzysztof, Gryfice, PO
954
21. STANIS£AWSKI Tomasz Marcin, Goleniów, PO 1189
22. NAGAY Leszek, Szczecin, popierany przez PO 5103
23. LEWOC Wies³aw Antoni, Szczecin, PO
401
24. £ODZIEWSKI Zbigniew, Trzciñsko-Zdrój, PO 1217
25. KOCIUKIEWICZ Ma³gorzata, Miêdzyzdroje, PO 2875
26. ATAMAÑCZUK Cezary, Bezrzecze, PO
5845
Komitet Wyborczy PSL
26839
1. ZIEMBA Kazimierz, Nowogard, PSL
6074
2. DZIEWGUÆ Zygmunt, Gryfice
3152
3. UDA£A Jan Mieczys³aw, Szczecin
1607
4. SAD£OWSKI Edward Stanis³aw, Bielice, PSL
1342
5. RUCIÑSKI Witold, Mariariowo, PSL
1788
6. POMIECZYÑSKI Zbigniew, winoujcie, PSL
725
7. TOKARZEWSKA Beata Tamara, Szczecin
1383
8. KAR£OWSKI Micha³, £obez, PSL
526
9. MLECZKO Andrzej Józef, Miêdzyzdroje
715
10. JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt, Pszczelnik
1181
11. SYPIEÑ Mieczys³aw, Goleniów, PSL
945
12. £OZIÑSKA-RESZKOWSKA Ma³gorzata, Szczecin, PSL 643
13. TOSZEK Bart³omiej Henryk, Szczecin, PSL
300
14. FOJNA Mieczys³aw, £obez, PSL
409
15. BALCERZAK Krystyna, Gi¿yn
895
16. JAKUBOWSKI Józef, Stargard Szczeciñski, PSL 274
17. MACHEROWSKI Eugeniusz Jan, Lisowo, PSL 262
18. KAWCEWICZ Agnieszka Joanna, Szczecin
221
19. GAJEWSKI Marek Zdzis³aw, Szczecin, PSL
227
20. KOCZAN Ireneusz Marian, Szczecin
429
21. SIDOR Andrzej S³awomir, Rzêskowo, PSL
333
22. DÊBSKA Beata Teresa, Szczecin, PSL
503
23. KOWALCZYK-DWORZYÑSKAMalwina, Szczecin, PSL 224
24. PRZYBY£OWICZ Roman Józef, Szczecin, PSL
86
25. SAWICKI Andrzej Dariusz, Szczecin, PSL
498
26. DURKA Andrzej Zdzis³aw, Szczecin, PSL
2097
KW Samoobrona RP
7150
1. PISKORSKI Mateusz, Szczecin, Samoobrona RP 2808
2. KOCHAÑSKA Teresa Gra¿yna, Szczecin
749
3. PACZKOWSKI Piotr, Binowo, Samoobrona RP
399

4. HAT£AS Andrzej, Mechowo, Samoobrona RP
342
5. NOWAKOWSKI Pawe³, Stargard Szcz., Samoobrona RP 282
6. PILECKA El¿bieta, £obez, Samoobrona RP
407
7. CERANKA Mieczys³aw, Goleniów, Samoobrona RP 122
8. WINIEWSKI Andrzej, Gryfice, Samoobrona RP 247
9. BIE£OWIEC Zdzis³aw, Szczecin
85
10. KAPITANIEC Ewa, Moczkowo, Samoobrona RP 146
11. GUZIKOWSKI Tadeusz, Szczecin, Samoobrona RP 87
12. GIERA Zbigniew, B³otno, Samoobrona RP
116
13. SZKO£UDA Anna, Osowo, Samoobrona RP
170
14. WYSOCKI Zbigniew, Szczecin, Samoobrona RP 130
15. KRZYWDA Jan Stanis³aw, ¯elewo
145
16. CICHA Izabela Olga, Stargard Szcz., Samoobrona RP 160
17. SZYPOSZYÑSKA Dorota, Szczecin, Samoobrona RP 67
18. APANOWICZ Piotr, Szczecin, Samoobrona RP
43
19. LAK Stanis³aw, Szczecin
39
20. BANICKI Maciej, Warnice, Samoobrona RP
99
21. SZESZKO Piotr Pawe³, Szczecin, Samoobrona RP 84
22. KULESZA Pawe³, Nowogard, Samoobrona RP 134
23. MUSIALIK Andrzej Marek, Szczecin, Samoobrona RP 58
24. KÊPA Jacek, Szczecin, Samoobrona RP
48
25. ZDANOWSKI Stefan, Szczecin, Samoobrona RP 60
26. ¯O£NA Ryszard, Miêdzyzdroje, Samoobrona RP 123

KKW LiD - Lewica i Demokraci
74600
1. NAPIERALSKI Grzegorz, Szczecin, SLD
29585
2. POPIELA Rados³aw, Szczecin, PD-demokraci.pl
1664
3. AR£UKOWICZ Bartosz Adam, Szczecin, SdPl 21543
4. WIJAS Jêdrzej Piotr, Szczecin, SLD
1778
5. MAZUR Dorota Aldona, Stargard Szczeciñski, SLD 4455
6. AGATOWSKA Joanna Monika, winoujcie, SLD 3342
7. KAWÊCKI Jaromir, Szczecin
772
8. WIÊCICKI Ryszard Wac³aw, Dêbno
1163
9. ROMERO El¿bieta Józefa, Szczecin, SdPl
1133
10. MICKIEWICZ Andrzej, Szczecin, SLD
1855
11. BETYNA Robert, Pyrzyce, SLD
785
12. SOCHA Agata Maria, Szczecin, SLD
1157
13. SYLWESTRZAK Jan Wac³aw, Szczecin, SG
780
14. CIECIÓRSKI Leszek, Gryfice, SLD
778
15. AMBROZIAK Piotr Micha³, Szczecin, SLD
292
16. SZCZERSKI Grzegorz Remigiusz, Szczecin, SLD 367
17. ROKICKI Dominik Krzysztof, Police, SdPl
277
18. DROZDOWICZ Rados³aw Daniel, wierzno, SLD 344
19. JANICZEK Piotr £ukasz, Szczecin, PD-demokraci.pl 119
20. GOZDOWSKI Krzysztof, Szczecin, PD-demokraci.pl
189
21. DOBRZYÑSKI £ukasz Micha³, Szczecin, SdPl 250
22. RYCIELSKI Rados³aw Marcin, Goleniów
217
23. ¯UK Anna Magdalena, Pyrzyce, SdPl
708
24. BOT Rawe³, Wêgorzyno
307
25. JAGU Tadeusz, Szczecin
255
26. GIZA Andrzej Tadeusz, Szczecin, UP
485

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU

1. ZAREMBA Krzysztof Piotr, Szczecin, PO
203 922
2. OLECH Jan, Parsówek, PO 162 875
3. JACYNA-WITT Ma³gorzata, Szczecin (zg³oszona przez PiS) 98 180
4. OSOWSKI Karol, Szczecin, SLD 93 020
5. SAUK Jacek, Szczecin, PiS 85 062
6. KUCAL S³awomir, Nowogard (zg³oszony
przez PSL) 49 885
7. BUKIEL Krzysztof, Stargard Szczeciñski (popierany przez UPR) 17 133
8. MO¯EJKO Stanis³aw, winoujcie (zg³oszony
przez LPR) 11 998
9. DURSKI Grzegorz, Szczecin (zg³oszony przez
LPR) 11 825
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Grand Prix £obza w biegach
prze³ajowych rozstrzygniête
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Grynkiewicz i Wierzchowski
zbieraj¹ punkty
(REGION) ledz¹c losy i wyniki
naszych dwóch ³obeskich lekkoatletów  Marcina Grynkiewicza i Bartka Wierzchowskiego  odnotowujemy kolejne sukcesy tych zawodników.

(£OBEZ) W minion¹ niedzielê
£obeski Klub Biegacza TRUCHT
zorganizowa³ czwarte i ostatnie zawody z cyklu Grand Prix £obza
Cztery Pory Roku. Zawodnicy
przez ca³y sezon zbierali punkty w
klasyfikacji generalnej, a ten bieg
uwieñczy³ zmagania w prze³ajach.
Do zawodów przyst¹pi³o zaledwie
osiemnastu zawodników. Zabrak³o kilku biegaczy, którzy nie doszli jeszcze do
formy po niedawnym, bo rozegranym
zaledwie dwa tygodnie temu, Poznañskim Maratonie. W tych zawodach
mocno zaakcentowali swoj¹ obecnoæ
zawodnicy ze Szczecina i Z³ocieñca.
Dystans 10 kilometrów najszybciej
pokona³ debiutuj¹cy w £obzie szczecinianin  Tomasz Waszczuk (38:09),
drugi na mecie by³ bardzo dowiadczony zawodnik ze Z³ocieñca  Marian
Ostrowski (38:37), trzecie miejsce zaj¹³
faworyt tych zawodów  Leszek Ga³an
ze Z³ocieñca (38:51). Niestety na trasie
mia³ pecha i po pokonaniu oko³o dwóch
kilometrów skrêci³ nogê na kamieniu. O
klasie zawodnika mo¿e wiadczyæ to, ¿e
mimo straty kilkudziesiêciu cennych
sekund, potrafi³ z bol¹c¹ nog¹ dobiec do
mety wyprzedzaj¹c jeszcze po drodze
kilku biegaczy.
W kategorii kobiet nie by³o a¿ tak
zaciêtej walki o miejsca. Zwyciê¿y³a faworytka  Joanna Ga³an ze Z³ocieñca
(47:30), drugie miejsce zajê³a Iwona
M³odziejewska z Klubu Biegacza Wygan Ko³obrzeg (49:22), trzeci¹ zawodniczk¹ na mecie by³a reprezentantka gospodarzy  El¿bieta Winiewska
(1:09:32).
Po wrêczeniu nagród laureatom
czwartego biegu przyst¹piono do nagradzania zwyciêzców ca³ej edycji. Do
klasyfikacji tej zaliczeni zostali ci zawodnicy, którzy wziêli udzia³ przynajmniej w trzech biegach. Po ka¿dym biegu przyznawane by³y punkty w klasyfiREKLAMA

kacji wed³ug zajêtych miejsc w kategoriach wiekowych. Zawodnicy mogli
zdobyæ maksymalnie 150 punktów.
W kategorii kobiet laureatk¹ ca³ej
edycji zosta³a Joanna Ga³an (150 pkt),
drugie miejsce zajê³a Iwona M³odziejewska (135 pkt), a trzecie El¿bieta Winiewska (134 pkt).
W najstarszej kategorii mê¿czyzn
M-4 (50-59 lat), zwyciê¿y³ Tadeusz
Plata ze Szczecina (150 pkt), drugi by³
Marian Ostrowski ze Z³ocieñca (140
pkt), trzecie miejsce przypad³o Stanis³awowi Smoliñskiemu ze Szczecina
(129 pkt). Tu¿ za podium w tej kategorii
wiekowej byli zawodnicy z £obza: na
czwartym miejscu Zygmunt Draczyñski (122 pkt) i Ryszard Stulig³owa (118
pkt) obaj reprezentowali £KB
Trucht.
W kategorii M-3, (40-49 lat) zwyciê¿y³ bezkonkurencyjnie Leszek Ga³an ze Z³ocieñca (150 pkt), drugie miejsce zaj¹³ reprezentant gospodarzy Tadeusz Szuba (90 pkt), a trzecie Kazimierz
Bodnar ze Z³ocieñca (80 pkt).
W kategorii M-2 (30-39 lat) wygra³
Artur Potasznik ze Szczecina (150
pkt), drugie miejsce zaj¹³ Marcin Horbacz (135 pkt), trzecie miejsce wywalczy³ Krzysztof M³odziejewski z Ko³obrzegu (120 pkt). Na ostatnich zawodach zabrak³o biegaczy z najm³odszej
i najliczniejszej kategorii wiekowej
M-1 (18-29 lat).
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na kolejn¹ edycjê Grand Prix
£obza, która rozpocznie siê ju¿ w
kwietniu przysz³ego roku. Organizatorzy biegu gor¹co dziêkuj¹ ³obeskiej
Policji za pomoc przy zabezpieczaniu
trasy biegu, a tak¿e sêdziom tych zawodów w osobach: Zdzis³awa Bogdanowicza, Kazimierza Mikula i Romana
Wawrzyniaka.
Zarz¹d £obeskiego Klubu
Biegacza Trucht

Trenuj¹cy obecnie w LKS Pomorze
Stargard Szczeciñski dwaj ³obezianie
uczêszczaj¹ do tamtejszego Zespo³u
Szkó³ nr 5 CKP i dla tej szko³y dobywaj¹
laury. To dziêki nim ta szko³a zdoby³a
pierwsze miejsce na Mistrzostwach
Województwa zachodniopomorskiego
w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych,
jakie odby³y siê 18 padziernika w Tychowie. W zawodach uczestniczy³y 10osobowe zespo³y mistrzów 21 powiatów
naszego województwa. Zespó³ Szkó³ nr
5 CKP LUKS Pi¹tka zaj¹³ pierwsze
miejsce. Na drugim uplasowa³a siê szko³a z Goleniowa, a na trzecim z Gryfina.
Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê
Marcin Grynkiewicz (kl. Ib) z czasem
2:58:40 sek. Bartek Wierzchowski mia³
trzeci czas w tym zespole  3:01:75 sek.
Warto wspomnieæ, ¿e miesi¹c wczeniej,
na Licealiadzie we Wroc³awiu szko³a

stargardzka zajê³a III miejsce, ulegaj¹c
tylko zespo³om z Wroc³awia i Bydgoszczy. Równie¿ tutaj Marcin Grynkiewicz
zdoby³ najwiêcej punktów dla swojej
ekipy. W biegu na 400 m uzyska³ czas
50:23 sek. Jak widaæ, wygrywa wszêdzie
tam, gdzie startuje.
(r)

Unihokej zagoci³ w £obzie
(£OBEZ) To zadziwiaj¹ce zjawisko w naszym regionie  sportowcy
unihokeja z Wierzchowa, gminy w
powiecie drawskim, upatrzyli sobie
³obesk¹ halê sportow¹ na miejsce
swoich ligowych rozgrywek.
Pierwszy swój mecz ligowy, po
awansie do I ligi juniorów starszych,
rozegrali w miniony weekend. Do
£obza, w sobotê, przyjecha³ nawet autokar kibiców z Wierzchowa, którzy
g³ono dopingowali swoj¹ dru¿ynê.
Przeciwnikiem Wierzchowskiej
Szkó³ki Unihokeja by³ zespó³ Fenomen
z Babimostu, br¹zowy medalista Mistrzostw Polski w tej kategorii. Ku radoci m³odych kibiców, zawodników
i trenerów WSU pokona³a Fenomena
7:5. Drugi mecz tych zespo³ów rozpocz¹³ siê w niedzielê rano i tylko
szkoda, ¿e tak wczenie i ¿e ta impreza
by³a tak s³abo nag³oniona w miecie,
bo ten sport mo¿e siê spodobaæ, bo jest
widowiskowy. Mecze sta³y na wysokim poziomie, a mnie zachwyci³a kultura gry m³odych zawodników, gdy¿
prawie nie by³o faulów.
Drugi pojedynek z wiceliderem z
Babimostu wierzchowianie wygrali
6:4 i wzmocnili siê na pozycji lidera.
Trener Piotr Augustyniak zapytany,

dlaczego wybra³ halê w £obzie, a nie na
przyk³ad w bli¿szym Z³ocieñcu, powiedzia³, ¿e w Wierzchowie nie ma odpowiedniej hali, a wczeniej w powiecie
³obeskim rozegrany zosta³ turniej i ju¿
wtedy podj¹³ decyzjê o rozgrywkach w
£obzie i nie chcia³by zmieniaæ zdania.
Podoba mu siê tu i tutaj planuje rozgrywaæ mecze mistrzowskie.
Nam podoba siê to, ¿e mu siê podoba tutaj, wiêc bêdziemy podpatrywaæ
grê wierzchowian. Zapraszamy kibiców sportu na nastêpne mecze (bêdziemy je anonsowaæ), bo  jeszcze raz
podkrelmy  to sport widowiskowy na
wysokim poziomie.
KAR
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Noryca uratowa³ remis
WIATOWID £obez  SPARTA Wêgorzyno 0:0

Sparta przyjecha³a do £obza na
mecz ze wiatowidem po rodowym ciê¿kim meczu pucharowym z
Wybrze¿em Rewalskim, z którym
stoczy³a mecz, rozegra³a dogrywkê
i uleg³a dopiero w rzutach karnych.
To musia³o ich kosztowaæ sporo
wysi³ku, bo widaæ by³o, ¿e brakuje
im wie¿oci, jakiej pi³karskiej
fantazji, która by pozwoli³a im rozegraæ nieszablonow¹ akcjê i strzeliæ bramkê na wagê trzech punktów.
Tej fantazji i m³odzieñczej werwy
wiêcej mieli m³odzi, a nawet bardzo
m³odzi zawodnicy wiatowida, tym
jednak z kolei zabrak³o dowiadczenia i zimnej krwi pod bramk¹
Norycy.
Sparta uderzy³a na pocz¹tku
spotkania jakby chc¹c strzeliæ

bramkê od razu i póniej spokojnie
kontrolowaæ grê. Nie dany im by³
jednak spokój w tym meczu. M³odzi ³obezianie szarpali i narzucili
szybkie tempo gry, co momentami
rozbija³o szyki obronne Sparty.
Przyk³adem popisowa kontra, po
której z prawej strony pi³kê do
rodka nagrywa Kulczyñski, ta
mija obroñców i trafia pod nogi
Wielgusa, który znajduje siê sama
na sam z Przemkiem Noryc¹. M³odziutki Wielgus oddaje zbyt sygnalizowany strza³ i Noryca wybija
pi³kê. To by³a jedyna setka w tym
meczu i tylko Norycy Sparta zawdziêcza, ¿e wyjecha³a z £obza z
remisem.
Mecz móg³ siê podobaæ, bo gra
by³a szybka i pi³karze obu dru¿yn
stwarzali liczne sytuacje strzeleckie, trzymaj¹ce widzów w napiêciu
do samego koñca. Spartanie grali
jakby zdekoncentrowani, maj¹c
sporo rzutów ro¿nych i rzutów wolnych przed polem karnym nie potrafili nawet celnie uderzyæ na bramkê.

Os³abiona Radovia
nie mog³a sprostaæ GOKowi
GOK EHRLE POLSKA Dobra Szczecinska
 RADOVIA Radowo Male 4:0 (3:0)
Radovia: Czekala - Rosiak, Popiela
(15 min. czerwona kartka), Chilonski,
Wojnarowski, Drapikowski (50 Kosowiak), Kmiec, Bednarek, Stosio, Talarowski, Rylling. Trener Henryk Kmiec.
Mecz rozpoczal sie od mocnego
uderzenia Radovii, lecz napastnik gosci
nie wykorzystal sytuacji sam na sam i
nie trafil do pustej bramki. W 12 minucie pada pierwsza bramka w tym spotkaniu dla gospodarzy po rzucie roznym. W
15 minucie sedzia chyba zbyt pochopnie pokazuje Popieli czerwona kartke za
faul. Jest rzut wolny i pada kolejna
bramka dla Dobrej Szczecinskiej. To
oslabienie powaznie zaciazy na calym
meczu i wyniku, bo wiadomo, jak trudno sie gra w dziesiatke. Pod koniec

pierwszej polowy GOK wykonuje kolejny rzut rozny i mamy juz 3:0.
Po przerwie nastapilo przebudzenie pilkarzy z Radowa, którzy przewazali prawie cala druga polowe, lecz nieskutecznosc zawodników Radovii spowodowala, ze wynik nie ulegl zmianie;
swoich szans nie wykorzystali min.
Rylling i Bednarek. W 70 minucie sedzia dyktuje rzut karny dla EHRLE i
zdobywaja oni kolejna bramke. Do
konca spotkania wynik nie ulega zmianie i Radovia przegrywa kolejne spotkanie, tracac wszystkie bramki ze stalych fragmentów gry. W druzynie Radovii nie wystapili min. Drozdzewski,
Kulik oraz Tomaszkiewicz z niewiadomych przyczyn oslabiajac tym samym
swoich kolegów.
(r)

Osamotniony w napadzie Wojtek
Kli nie mia³ z kim rozgrywaæ krótkich pi³ek i tylko mo¿na by³o westchn¹æ za duetem jaki tworzyli kiedy z Markiem Dro¿d¿ewskim, który doskonale zna³ ruchy Klisia i do
tego nagrywa³ celnie jak ma³o kto.
Dobre by³y boczne rajdy Tondrika i
jego wrzutki, ale zbyt rzadkie. Co
Sparcie w tym meczu nie wychodzi-

³o i nawet trudno okreliæ  co. wiatowid zagra³ dobry mecz, a coraz
silniejsz¹ formacj¹ staje siê obrona.
Ale to tylko na remis, bo by wygrywaæ trzeba strzelaæ bramki, a z tym
ju¿ gorzej, bo nie ma tu takiego rasowego snajpera.
Juniorzy wiatowida wygrali z rówienikami z Wêgorzyna
4:0.
KAR

Na remis zabrak³o czasu
WICHER Brojce  MEWA Resko 4:3 (2:0)
Mewa: Andrusieczko  Kêsy,
¯urawik (70' Frost), Paw³owski M.,
Deuter, Wasiak (75' Majewski),
Paw³owski A., Pietrowski, Waldon
(46' B³aszczyk), Gradus, Grygiel.
Trener Dariusz Kêsy.
Bramki: £ukasz Grygiel, Mariusz B³aszczyk i Mirek Pietrowski.
W sobotnim pojedynku z Wichrem w Brojcach Mewa musia³a
odczuwaæ trudy rodowego meczu
pucharowego z Gryfem Kamieñ
Pomorski. To jedna z przyczyn poW sobotê 17 padziernika
by³em ponownie na meczu w
Dobrzanach po piêciu latach
przerwy. I chocia¿ sytuacjêw
Zorzy zna³em z opisów prasowych czy opowiadañ innych ludzi, to jednak w sobotê mog³em
naocznie przekonaæ siê jak
ma³o zosta³o z jednego z wiod¹cych klubów naszego województwa, a za taki jeszcze kilka
lat temu uwa¿ana by³a Zorza
Dobrzany. Gra w III lidze,
udzia³ w Pucharze Polski na szczeblu centralnym, t³umy kibiców na
stadionie, tak¹ Zorzê zna³em sprzed
kilku lat. A dzisiaj? Ogólnie zaniedbany stadion wyranie pokazuje,
¿e ju¿ od d³u¿szego czasu nie by³o tu
prawdziwego gospodarza. Kilku
miejscowych kibiców, którzy opucili stadion jeszcze przed koñcem
meczu, wyranie podkrela klimat
do sportu, jaki panuje w lokalnej
spo³ecznoci. Piszê o tym ogólnie,
gdy¿ znam niektórych dzia³aczy Zorzy i wiem, ¿e zrobi¹ wszystko, by

List do redakcji

wiatowid: Pawe³ Krystosiak 
Marcin Grzywacz, £ukasz Osiñski,
Kamil Kacprzak, Micha³ Koba,
Tomasz Rokosz (Marcin Mosi¹dz),
Sylwester Micha³owski, Piotr Kulczyñski, Grzegorz Momot, Pawe³
Wielgus (£ukasz Zielonka), Kamil
Iwachniuk oraz Bartek Marczak i
Damian Kubka. Trener Mariusz
Poniewiera.
Sparta: Przemek Noryca  Artur Michalski, Ryszard Jarzyna,
Zbigniew Nadkierniczny, Tomasz
Side³, Jaros³aw Konieczny, Edward
Tondrik, Micha³ Wójcik, Wojtek
Kli, Daniel Romañczyk, Artur Samal oraz Andrzej Nadkierniczny,
Dominik Raj, Artur Sadowski, Tomasz Bidny, £ukasz Rzepka i Jonatan Sawka. Trener Ryszard Jarzyna.

ra¿ki, ale nie jedyna. Do innych
nale¿¹: brak Libiszewskiego w
bramce, b³êdy graczy, sêdziego
bocznego, przy bramce ze spalonego strzelonej na 2:0 dla Wichra, a
tak¿e kapitalna tego dnia forma
bramkarza gospodarzy, który wyci¹ga³ wszystkie niemo¿liwe do
obrony pi³ki. No có¿, tak czasami
bywa. Mewa i tak dogoni³a Wichra
z 2:0 po pierwszej po³owie na 3:2,
Wicher strzeli³ na 4:2, Mewa znowu
strzeli³a na 4:3, ale na remis zabrak³o ju¿ czasu.
(r)
nie dopuciæ do kompletnej degradacji.
Uprawianie ka¿dego sportu kosztuje i to niema³e pieni¹dze. Ale jeszcze wiêksze pieni¹dze kosztuj¹ próby
zbudowania (w oderwaniu od lokalnej rzeczywistoci) zawodowych
klubów, przez ludzi, którzy nie znaj¹c
realnoci ich prowadzenia po krótkim
wzlocie, jeszcze szybciej doprowadzaj¹ do ich upadku. I przyk³ad Zorzy
nie jest tu odosobniony, podobn¹ drogê przechodzi³o jeszcze kilka innych
klubów w tym tak zas³u¿ony dla Naszej Ziemi Pogoñ Szczecin.
Pisz¹c ten tekst nie chcia³bym narzucaæ naszym lokalnym klubom kierunków w jakich maj¹ iæ ich dzia³ania, gdy¿ o tym decyduj¹ ich autonomiczne zarz¹dy, lecz chcia³bym
tylko podkreliæ zagro¿enia, do jakich
tego typu dzia³ania mog¹ doprowadziæ. A dzia³aczom Zorzy chcia³bym
¿yczyæ, aby uda³o im siê zbudowaæ
dobry lubiany klub na miarê ich lokalnych mo¿liwoci.

Edward Stanis³awczyk

tygodnik ³obeski 30.10.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Kryzys w Sparcie
Strzelcem tej kolejki zosta³
£ukasz Olechnowicz z Sarmaty,
który zaliczy³ dwa trafienia w meczu z Zorz¹ w Dobrzanach. Bonifrowski w tym meczu tradycyjnie
skutecznie wykona³ karnego, co
da³o mu ponownie fotel lidera rankingu.
Derby wiatowid  Sparta rozegrane zosta³y w cieniu kryzysu, jaki
dotkn¹³ klub z Wêgorzyna. Na meczu w £obzie nie pojawi³ siê trener
Ryszard Jamro¿y, który - jak siê
okaza³o - z³o¿y³ rezygnacjê. Jego
obowi¹zki przej¹³ pi³karz Sparty
Ryszard Jarzyna, a pomagaæ mu
bêdzie Krzysztof Gwód. W meczu nie zagra³ Piotr Grochulski,
który pauzowa³ za ¿ó³te kartki, chocia¿ pojawi³y siê pog³oski o jego, i
kilku innych graczy, odejciu do
Drawy Drawsko Pomorskie. W
£obzie Sparta zagra³a w najsilniejszym sk³adzie, ale tylko bezbramkowo zremisowa³a ze wiatowidem. Byæ mo¿e na tym meczu zawa¿y³ rodowy pojedynek pucharowy
w Wybrze¿em Rewalskim, w który
zespó³ w³o¿y³ du¿o wysi³ku, przegrywaj¹c dopiero w karnych, po dogrywce. St¹d mo¿e brakowa³o wie¿oci. Co dalej ze Spart¹  to du¿y
znak zapytania.
STRZELCY
14 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
13 bramek - Wojtek Kli (Sparta)
10 bramek - Marek Gradus (Mewa)
7 bramek - Damian Padziñski (Sarmata)
6 bramek - £ukasz Grygiel (Mewa)
5 bramek - Emil Pilichowski (Radovia)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel,
£ukasz Olechnowicz (Sarmata),
Krzysztof Gwód, Pawe³ Samal
(Sparta), Miros³aw Pietrowski
(Mewa)
3 bramki - Piotr Grochulski, Artur
Samal (Sparta) Kamil Kacprzak,
Kamil Iwachniuk (wiatowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dawid
Dudek (Sarmata), Mariusz B³aszczyk (Mewa)
2 bramki - Dariusz Kêsy, Daniel
Romañczyk, Krzysztof Kopka
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot (wiatowid), Mateusz Rylling, Marek Dro¿d¿ewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Side³, Daniel Romañczyk (Sparta),
Norbert Harasiemowicz, Marcin
Paw³owski, Klaudiusz Wasiak
(Mewa), Micha³ Koba, £ukasz Brona, Sylwester Micha³owski, £ukasz
Zielonka, Piotr Kulczyñski, Marcin
Grzywacz (wiatowid), Tomasz
Kmieæ, Igor Drapikowski (Radovia),
Emilian Kamiñski (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
34 bramki - Sparta
33 bramek - Sarmata
30 bramki - Mewa
16 bramek  wiatowid, Radovia

SPORT
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Brodowicz wyci¹gn¹³
karnego otwieraj¹c
Sarmacie drogê do wygranej
ZORZA Dobrzany - SARMATA Dobra 0:3 (0:1)
Sk³ad Sarmaty: Brodowicz, Grzelak, Jaszczuk,
Pacelt, Anulicz, Miko³owski, Dzierbicki,
Bonifrowski, Olechnowicz, E. Kamiñski, Padziñski
oraz M. Kamiñski, Dudek, Skrobiñski, Surma.
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Olechnowicz 2 (45' i
72'), Bonifrowski k. 87'.
Wyranym zwyciêstwem Sarmaty 3:0 zakoñczy³ siê sobotni wyjazd do Dobrzan na mecz z miejscow¹ Zorz¹. Mimo, i¿ koñcowy
wynik by³ przekonywuj¹cy, to
dwukrotnie w czasie tego meczu
koñcowy wynik sta³ pod znakiem zapytania. Najpierw w 15
min. meczu, b³¹d sêdziego
g³ównego, który puci³ akcjê bêd¹cego na spalonym zawodnika
Zorzy (sêdzia asystent sygnalizowa³ spalonego) spowodowa³,
¿e napastnik gospodarzy znalaz³
siê w polu karnym Sarmaty,
gdzie zosta³ w czasie interwencji sfaulowany przez bramkarza
Sarmaty Damiana Brodowicza.
Sêdzia wskaza³ na rzut karni i
dodatkowo pokaza³ ¿ó³te kartki
Brodowiczowi i protestuj¹cemu
przeciwko tej sytuacji kapitanowi Sarmaty Jaros³awowi Jaszczukowi. W czasie rzutu karnego doskonale zachowa³ siê
bramkarz, który najpierw sparowa³ strza³ egzekutora rzutu karnego, a dobitkê w jego wykonaniu ponownie obroni³ wybijaj¹c
pi³kê ponad bramkê. Drug¹ równie dogodn¹ sytuacjê Zorza mia³a w 60 min., kiedy to przy stanie
1:0 dla Sarmaty, zawodnik miejscowych w dogodnej sytuacji
trafi³ w s³upek bramki Sarmaty.
Mecz z Zorz¹ rozpocz¹³ siê od
wyranej przewagi Sarmaty. Ju¿ w
2 min. strza³ £ukasza Olechnowicza z naro¿nika pola karnego Zorzy wyl¹dowa³ na poprzeczce jej
bramki, lecz odbit¹ pi³kê zawodnikom gospodarzy uda³o siê wybiæ w
pole. W 10 min. rozgrywaj¹cy tego
dnia bardzo dobry mecz £ukasz
Olechnowicz nagra³ idealnie pi³kê
do Damiana Padziñskiego, lecz
gdy sk³ada³ siê on do strza³u pi³kê
wybi³ mu obroñca Zorzy. Póniej,
a¿ do 45 min. (o akcji w 15 min.
pisa³em na pocz¹tku), obu dru¿ynom mimo wielu prób nie udawa³o
siê zdobyæ prowadzenia. W 45
min. rzut wolny z naro¿nika pola
karnego Zorzy wykona³ Wojtek

Bonifrowski i zagra³ precyzyjnie
do £ukasza Olechnowicza, który
efektownym szczupakiem zapewni³ Sarmacie prowadzenie 1:0.
Druga po³owa rozpoczê³a siê
od seryjnie marnowanych dogodnych sytuacji na podwy¿szenie
wyniku przez pi³karzy Sarmaty,
ale ta¿ swojej sytuacji na wyrównanie nie wykorzysta³a równie¿
Zorza. W 72 min. powtórka rzutu
wolnego z 45 min., tym razem pod
drug¹ bramk¹. Wojtek Bonifrowski znowu zagra³ do £ukasza
Olechnowicza, który ponownie
strza³em g³owa, przelobowa³
bramkarza Zorzy i umieci³ pi³kê
w d³ugim rogu. W 75 min. znowu w roli g³ównej wyst¹pi³ sêdzia,
tym razem asystent, który nie uzna³
bramki na 3:0 prawid³owo strzelonej przez wie¿o wprowadzonego
na boisko Dawida Dudka. W 83
min. dobry strza³ Wojtka Bonifrowskiego piêkn¹ parad¹ obroni³ bramkarz Zorzy  Szczeciñski, a w dwie minuty póniej równie dobrze sparowa³ na s³upek
strza³ Damiana Padziñskiego. W
87 min. Wojtek Bonifrowski
wbieg³ z pi³k¹ w pole karne Zorzy
i gdy sk³ada³ siê do strza³u zosta³
sfaulowany przez obroñców. Podyktowany rzut karny zamieni³
na bramkê sam poszkodowany i
ustali³ wynik meczu na 3:0.
W sumie zas³u¿one i przekonywuj¹ce zwyciêstwo Sarmaty,
który w ca³ym meczu wypracowa³
wiêcej dogodnych sytuacji bramkowych i by³ skuteczniejszy.
(estan)

Klasa okrêgowa - SENIORZY
Zorza Dobrzany - Sarmata Dobra
0:3, GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. Radovia Radowo Ma³e 4:0, wiatowid
£obez - Sparta Wêgorzyno 0:0, Wicher
Brojce - Mewa Resko 4:3, Masovia
Maszewo - Vielgovia Szczecin 5:1,
Korona Stuchowo - Fagus Ko³bacz 2:1,
D¹brovia Stara D¹browa - Iskierka
mierdnica 1:3, Jantar Dziwnów - Promieñ Mosty 1:2.
1. Iskierka mierdnica
34 43-13
2. Sarmata Dobra
28 33-16
3. Sparta Wêgorzyno
28 33-16
4. GOK Ehrle Dobra Szcz. 27 34-11
5. Masovia Maszewo
27 21-13
6. Promieñ Mosty
22 25-20
7. Korona Stuchowo
20 20-29
8. Vielgovia Szczecin
19 22-20
9. Mewa Resko
19 30-31
10. Jantar Dziwnów
18 12-26
11. Wicher Brojce
14 15-27
12. wiatowid £obez
13 17-20
13. Zorza Dobrzany
13 11-26
14. D¹brovia Stara D¹browa 13 16-24
15. Radovia Radowo Ma³e 9 16-35
16. Fagus Ko³bacz
8 16-37
Klasa okrêgowa  JUNIORZY
Wyniki kolejki 13
Masovia Maszewo - Zorza Dobrzany 0:0, Vielgovia Szczecin - Wicher
Brojce 6:1, Mewa Resko - Jantar Dziwnów 3:0, Promieñ Mosty - wiatowid
£obez 2:3, Sparta Wêgorzyno - GOK
Ehrle Polska Dobra Szcz. 3:2, Radovia
Radowo Ma³e - D¹brovia Stara D¹browa 0:0, Iskierka mierdnica - Korona
Stuchowo 7:2, Fagus Ko³bacz - Sarmata Dobra 0:2.
1. wiatowid £obez
37
2. Vielgovia Szczecin
34
3. Promieñ Mosty
30
4. Sparta Wêgorzyno
24
5. Sarmata Dobra
23
6. Mewa Resko
21
7. Masovia Maszewo
21
8. Zorza Dobrzany
19
9. D¹brovia Stara D¹browa 18
10. GOK Dobra Szcz.
16
11. Iskierka mierdnica
16
12. Fagus Ko³bacz
15
13. Korona Stuchowo
10
14. Wicher Brojce
10
15. Jantar Dziwnów
4
16. Radovia Radowo Ma³e 3

GRANIE W PLANIE
3 listopada  sobota
13:30 Iskierka mierdnica - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
13:30 Mewa Resko - Masovia Maszewo
14:00 Promieñ Mosty - Wicher Brojce
14:00 Radovia Radowo Ma³e - wiatowid £obez
14:00 Sarmata Dobra - Korona Stuchowo
4 listopada - niedziela
13:30 Fagus Ko³bacz - D¹brovia Stara D¹browa
14:00 Vielgovia Szczecin - Zorza Dobrzany
14:00 Sparta Wêgorzyno - Jantar Dziwnów

54-10
52-14
75-24
40-38
50-25
34-21
36-29
35-21
34-38
46-31
41-36
26-34
19-77
25-43
8-86
7-55
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Trzeba postawiæ znaki
ostrzegaj¹ce

UWAGA
zwierzêta
na drodze!

Za zakrêtem zaczyna siê
las pe³en zwierz¹t
a znaku nie ma
(RADOWO MA£E) Gmina Radowo Ma³e znana jest ze swoich walorów
przyrodniczych i zasobnoci w zwierzynê. Uroki urokami, ale zwierzêta
maj¹ swoje szlaki. Problemy dla nich
zaczynaj¹ siê wtedy, gdy te szlaki krzy¿uj¹ siê z drogami, po których mkn¹ samochody. Zderzenie zwierzêcia z autem najczêciej koñczy siê le dla tego
pierwszego, ale i dla kierowcy to problem, bo dochodzi do uszkodzenia pojazdu. By zminimalizowaæ takich liczbê zdarzeñ, przy drogach stawiane s¹
znaki ostrzegaj¹ce przed zwierzyn¹.
Niestety, na drodze wojewódzkiej
£obez  Nowogard, przebiegaj¹cej
przez gminê Radowo Ma³e, nie ma ani
jednego takiego znaku.
Problem dojrza³em osobicie, gdy
wraca³em wieczorem z Nowogardu.
Je¿d¿¹c czêsto t¹ tras¹ wielokrotnie
czêsto widzia³em przebiegaj¹ce drog¹
sarny. By³o ciemno, jecha³em wiêc
wolno, zdaj¹c sobie sprawê z niebezpieczeñstwa. Dziêki temu nie dosz³o do
zderzenia, gdy na drogê wybieg³a mi
grupka... dzików. Mam dzik prowadzi³a przez szosê trzy doros³e ju¿ dziczki.
Gdy hamowa³em na drogê wybieg³y kolejne trzy, ju¿ z ojcem dzikiem. Przebieg³y mi przed mask¹. Gdy stan¹³em,
kolejne trzy m³odziaki wybieg³y z lasu,
odskoczy³y od auta i pobieg³y za stadem. Dziewiêæ m³odych dzików, to bardzo du¿y miot. Wszystko dzia³o siê tu¿
przed Strzmielami.
Wczoraj, gdy jecha³em t¹ sam¹
tras¹, w tym samym miejscu, na poboczu, pas³ siê kozio³ek. A wiêc zwierzyny jest du¿o, w przeciwieñstwie do znaków ostrzegaj¹cych, których po prostu
nie ma. Znaj¹c trasê wiem, gdzie przebiegaj¹ szlaki i je¿d¿ê ostro¿nie. Kierowca pozbawiony tej wiedzy nara¿ony
jest na zderzenie z przebiegaj¹cymi dzikami lub sarnami. Po to wymylono
znaki, by informowaæ o niebezpieczeñstwach na drodze. Przemilczê brak linii
poziomych na tej drodze, rzekomo
wojewódzkiej, bo o tym przypominam
raz na rok, ale s³u¿by drogowe kilka
wskazanych znaków na tej trasie mog³yby postawiæ.
KAR

INFORMACJE
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PROGRAM
ROLNORODOWISKOWY
NA LATA 2007-2013

Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. korzysta z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z nich jest Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich  dokument przedstawiaj¹cy
cele, priorytety oraz zasady wspierania
dzia³añ na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich. Pierwszy taki dokument zosta³ przygotowany przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ na lata
2004  2006.
Obecnie, w zwi¹zku z zakoñczeniem pierwszego okresu programowania, zosta³a przygotowana propozycja
kolejnego Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007  2013.
Nowa polityka Rozwoju Obszarów
Wiejskich wyznacza 3 g³ówne cele, którym odpowiadaj¹ osie priorytetowe,
obejmuj¹ce odpowiednie instrumenty.
S¹ to:
 o priorytetowa 1  gospodarcza  wsparcie konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego;
 o priorytetowa 2  rodowiskowa  zrównowa¿one gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i lenych;
 o priorytetowa 3  spo³eczna 
dywersyfikacja ekonomiczna obszarów
wiejskich i podniesienie jakoci ¿ycia
na obszarach wiejskich;
 o Leader
Ka¿dej osi priorytetowej przyporz¹dkowane s¹ poszczególne dzia³ania,
a jedynym dzia³aniem obowi¹zkowym
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej jest wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.
G³ównym celem tego dzia³ania jest
poprawa rodowiska przyrodniczego
obszarów wiejskich, a w szczególnoci:
 utrzymanie w odpowiednim,
nie pogorszonym stanie cennych siedlisk u¿ytkowanych rolniczo lub przywrócenie ich walorów;

 promowanie zrównowa¿onego
systemu gospodarowania;
 odpowiednie u¿ytkowanie gleb
i ochrona wód;
 kszta³towanie struktury krajobrazu;
 ochrona lokalnych odmian rolin oraz lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowa³o tak¿e projekt nowego programu rolnorodowiskowego, który zosta³ przes³any do
Brukseli w celu zatwierdzenia go przez
Komisjê Europejsk¹.
Projekt programu rolnorodowiskowego na lata 2007  2013 obejmuje
8 pakietów.
Pakiet 1 - rolnictwo zrównowa¿one
Pakiet 2 - rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3 - ekstensywne trwa³e u¿ytki zielone
Pakiet 4 - ochrona cennych siedlisk
przyrodniczych
Pakiet 5  zachowanie lokalnych
odmian rolin uprawnych
Pakiet 6  ochrona lokalnych ras
zwierz¹t gospodarskich
Pakiet 7  ochrona gleb i wód
Pakiet 8  strefy buforowe
Kto mo¿e uczestniczyæ w programie rolnorodowiskowym.
Beneficjentem tego dzia³ania mo¿e
byæ zarówno osoba fizyczna, osoba
prawna jak i jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej,
pod warunkiem posiadania numeru
ewidencyjnego gospodarstwa, nadanego przez Agencjê Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Ponadto producent rolny musi:
 byæ posiadaczem samoistnym
lub zale¿nym (w³asnoæ, dzier¿awa,
u¿yczenie lub ka¿da inna forma posiadania) co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych;
 opracowaæ przy pomocy dorad-

cy rolnorodowiskowego plan dzia³alnoci rolnorodowiskowej i realizowaæ
go przez 5 lat;
 przestrzegaæ minimalnych, niep³atnych wymagañ, które s¹ obowi¹zkowe dla tego dzia³ania;
 przestrzegaæ wymagañ wynikaj¹cych z realizacji poszczególnych wariantów;
 prowadziæ rejestr dzia³alnoci
rolnorodowiskowej.
W celu przyst¹pienia do realizacji
programu rolnorodowiskowego nale¿y z³o¿yæ w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wniosek wraz
z odpowiednimi za³¹cznikami.
Termin sk³adania wniosków oraz
rodzaj za³¹czników zostanie okrelony
w rozporz¹dzeniu.
W nastêpnych latach beneficjent
sk³ada wnioski kontynuacyjne, w celu
otrzymania kolejnych p³atnoci.
Wybór wniosków oraz przyznawanie pierwszej p³atnoci odbywa siê
wed³ug kolejnoci ich sk³adania
Wszystkie pakiety programu rolnorodowiskowego bêd¹ mog³y byæ realizowane na terenie ca³ego kraju, w dowolnej iloci, przy czym w jednym gospodarstwie nie bêdzie mo¿na ³¹czyæ:
 pakietu rolnictwo zrównowa¿one z pakietem rolnictwo ekologiczne;
 pakietu rolnictwo ekologiczne
z pakietem ochrona gleb i wód;
 pakietu ekstensywne trwa³e
u¿ytki zielone z pakietem ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.
Pozosta³e pakiety mog¹ byæ ³¹czone.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e powierzchnia u¿ytków rolnych zg³oszonych do programu, ze wzglêdu na 5 
letnie zobowi¹zanie, mo¿e ulec zmianie
tylko i wy³¹cznie na okrelonych zasadach (wymienionych w rozporz¹dzeniu), a ka¿da taka zmiana musi znaleæ
odzwierciedlenie w planie dzia³alnoci
rolnorodowiskowej.

POLICJA

tygodnik ³obeski 30.10.2007 r.

Str. 19

Wyrok
UKRAD£ TRÓJNIKI

wyniku czego uszkodzeniu uleg³a
maska tego pojazdu.

W£AMA£ SIÊ DO KUFERKA

WYPRZEDZA£ NA SKRZY¯OWANIU
(RESKO) 26.10.2007 r. o godz.
9.00, na drodze Resko  £obez, w rejonie skrzy¿owania do Gardzina, kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126p
Jerzy U., w trakcie niedozwolonego
manewru wyprzedzania na skrzy¿owaniu pojazdu skrêcaj¹cego w lewo,
zderzy³ siê z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka samochodem marki Opel Vectra kierowanym przez Magdalenê K.
W wyniku zderzenia obra¿eñ cia³a
dozna³ kieruj¹cy Fiatem 126p, który
zosta³ odwieziony do szpitala w Gryficach.

(£OBEZ) W okresie od
25.09.2007 r. do 11.10.2007 r. nieustalony sprawca z budynku Centrum
Integracji Spo³ecznej w £obzie przy
ul. Bema dokona³ kradzie¿y dwóch
sztuk trójników dekarskich o ³¹cznej
wartoci 489 z³ na szkodê firmy
Owiata Ewin sp. z o.o. w Szczecinie.
(RESKO) 19.10.2007 r. w godz.
16.00-17.00 w Resku, przy ul. Bohaterów Warszawy, na parkingu
przy sklepie Biedronki, nieustalony
sprawca dokona³ w³amania nieznanym narzêdziem do kuferka baga¿owego w skuterze marki Kinroad,
sk¹d zabra³ saszetkê z zawartoci¹
dokumentów pojazdu na szkodê
Andrzeja S.

KOLIZJA FORDÓW

(£OBEZ) 23.10.2007 r. oko³o
godz.11:50 w £obzie, na ul. Kraszewskiego, Seweryn P., wyje¿d¿aj¹c z parkingu samochodem Ford
Fiesta wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu na kieruj¹cym samochodem Ford Focus. Uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

PO¯AR W RO¯NOWIE

(RO¯NOWO) 23.10.2007 r.
oko³o godz. 9:50 w Ro¿nowie, z niewyjanionych przyczyn powsta³
po¿ar budynku mieszkalnego. Spaleniu uleg³a czêæ strychu i dachu
budynku.

UKRADN¥ NAWET GANICÊ

(£OBEZ) 25.10.2007 r. w godz.
7:30-12:30 w £obzie, przy ul. Konopnickiej, z budynku Starostwa
Powiatowego w £obzie nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y ganicy
proszkowej 6 kg wartoci 140 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Starostwa
Powiatowego w £obzie.

ROWERZYSTA NA GAZIE

(DOBRA) 25.10.2007 r. oko³o
godz. 23:25 w Dobrej, na ul. A. Krajowej, Piotr A. kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(0,79 mg/l).

PRZYPADEK NA DRODZE

(£OBEZ) 26.10.2007r. ok. godz.
17.15 w £obzie, na ul. Waryñskiego,
podczas mijania siê autobusu kierowanego przez Macieja B., z nieustalonych przyczyn urwa³a siê szpilka z
tylnego lewego ko³a, która nastêpnie
uderzy³a w jad¹cy pojazd Daewoo
Nexia, kierowany przez Piotra B., w

POMIMO ZAKAZU
(PRUSIM) 26.10.2007r. o godzinie 17.15 w Prusimiu, Sebastian M.
kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym Ursus pomimo orzeczonego przez S¹d
Rejonowy w £obzie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

DACHOWA£A Z DU¯YM
SZCZÊCIEM

(WÊGORZYNO) 27.10.2007 r.
oko³o godz. 8:00, na drodze Wiewiecko  Wêgorzyno, Adrianna S.
kieruj¹c samochodem Opel Corsa,
w wyniku nadmiernej prêdkoci zjecha³a na pobocze i dachowa³a.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd, nikt nie
odniós³ obra¿eñ.

Sygn. akt II K 627/07 Ds. 1246/07/P. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 20 padziernika 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Kwana, Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu dnia 16
padziernika 2007 r., sprawy:

Wiktora Franciszka Bot,

s. Aleksandra i Janiny z d. Szewczyk, ur. 27 stycznia 1952 r. w Wêgorzynie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 padziernika 2007 r. na drodze publicznej
Sielsko  Mielno, gm. Wêgorzyno, kierowa³ samochodem osobowym marki
Renault Clio nr rej. ZLO J736 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej
wynikiem 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a
par. 1 kk.
I. Oskar¿onego Wiktora Franciszka Bot uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny ustalaj¹c wysokoæ
jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie jego treci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania od dnia 14 padziernika do dnia 16 padziernika 2007 r.;
V. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14 padziernika 2007 r.;
VI. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Zdzis³awa Mikuckiego
tytu³em wynagrodzenia za obronê z urzêdu oskar¿onego Wiktora Franciszka
Bot kwotê 439,20 (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu groszy)
tytu³em podatku VAT;
VII. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe,
w tym 80 (osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

Wyjazd ul. Chopina odci¹¿y ruch

Zmiana organizacji
ruchu przy cmentarzu

(£OBEZ) Jak co roku w zwi¹zku
ze wiêtem Zmar³ych nast¹pi zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu
komunalnym. Zmiana bêdzie obowi¹zywaæ od godzin po³udniowych
dnia 31 padziernika do godzin rannych dnia 2 listopada br.
Wprowadzone w tych dniach
zmiany pokazuje zamieszczona

mapka. Policja apeluje o w³aciwe
zabezpieczenie pojazdów, nie pozostawianie w miejscach widocznych wartociowych przedmiotów i
cis³e stosowanie siê do poleceñ
policjantów kieruj¹cych ruchem.
Ponadto zaleca wyjazd z okolic
cmentarza równie¿ przez ul. Chopina, co pozwoli odci¹¿yæ wyjazdy na
ul. Niepodleg³oci.
(r)
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Konkurs IPN dla szkó³

Kobiety
w mojej rodzinie
Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w Szczecinie informuje,
¿e og³osi³o konkurs historyczny
pt. Kobiety w mojej rodzinie. Opowieæ z najnowsz¹ histori¹ w tle.
Dowiadczenia wiadka historii.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr. 42 brzmia³o:
Z³odziej nie ma urlopu
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Barbara Kapcio (Rynowo), Bohdan Kêdzierski (£obez),
Stefania Gaura (£obez), Justyna Ko³odziejczyk (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Miros³awa Bednarczyk (£obez), Lucyna Bobowicz (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodê wylosowa³ pan Bohdan Kêdzierski z £obza.

Gratulujemy.

Celem projektu jest popularyzowanie najnowszej historii Polski, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej.
Zadaniem uczestników jest prezentacja roli i pozycji kobiet w rodzinie
poprzez przestawienie zagadnieñ
zwi¹zanychz ¿yciem codziennym,
ukazanie ich udzia³u w wa¿nych wydarzeniach politycznych, zobrazowaniu zaanga¿owania w dzia³alnoæ
konspiracyjn¹ czy opozycyjn¹, b¹d
opis uczestnictwa w organizacjach
spo³ecznych czy kulturalnych na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1945
1989. Proponujemy uczniom
dotarcie do wiadków historii lub pozostawionych przez
nich wiadectw (zdjêæ, dokumentów, relacji) i, w oparciu
o te ród³a, opisanie ich losów na tle wydarzeñ okresu
powojennego. Praca konkursowa mo¿e byæ przygotowana w formie tekstowej lub pozatekstowej (np. prezentacja
multimedialna, film dokumentalny). Uczestnicy konkursu naucz¹ siê pozyskiwaæ
nowe ród³a historyczne,
krytycznie je analizowaæ
oraz wykorzystywaæ w swojej pracy.
Konkurs skierowany jest
do uczniów gimnazjów i

szkó³ ponadgimnazjalnych znajduj¹cych siê na obszarze objêtym
dzia³alnoci¹ szczeciñskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej
 Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Termin zg³aszania uczestnictwa up³ywa 9 listopada 2007 r. Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ u Pani
Katarzyny Rembackiej w siedzibie
Oddzia³u IPN w Szczecinie przy ul.
Janickiego 30, nr tel. 0 91 48 49 829,
e-mail:
katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl oraz na stronie internetowej IPN www.ipn.gov.pl
Z powa¿aniem dr Ma³gorzata
Macha³ek, Naczelnik Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej
Instytutu Pamiêci Narodowej w
Szczecinie.

