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Sepsa w £obzie
(£OBEZ). W pi¹tek wieczorem u ucznia ³obeskiego Gimnazjum wyst¹pi³y objawy
przypominaj¹ce grypê. Tak¹ te¿ opiniê wyda³ lekarz badaj¹cy piêtnastolatka w sobotê. Stan
ch³opca jednak pogarszy³ siê na tyle, ¿e w niedzielê rano trafi³ do szpitala w Szczecinie.
Okaza³o siê, ¿e to sepsa. W poniedzia³ek po po³udniu ch³opiec poczu³ siê ju¿ lepiej.

O w³os od powodzi

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Ci, którzy tak gorliwie zapewniali,
¿e w Polsce nie ma uk³adów, korupcji i
przestêpczoœci, w tym TVN, dzisiaj,
rzucili siê pokazywaæ sprawê zamordowanego Krzysztofa Olewnika. Mo¿na
tylko zapytaæ - a gdzie byli przez piêæ
lat?
Krzysztof Olewnik zosta³ porwany
i po dwóch latach wiêzienia go zamordowany, chocia¿ bandyci dostali okup
w wysokoœci 300 tys. euro. Jednak dzisiaj sprawa wraca na „okienko” telewizyjne z powodu œledztwa, o którym
mówi siê, ¿e by³o bardzo Ÿle prowadzone, a wrêcz ukierunkowywane tak, by
sprawców porwania nie z³apaæ. Policja
nie obserwowa³a momentu przekazania
okupu, a nawet gdy dosta³a do r¹k anonim wskazuj¹cy sprawców, nic z nim
nie zrobi³a. By³y rzecznik prasowy policji, a obecnie dziennikarz, Pawe³ Biedziak stwierdzi³ wprost, ¿e musia³ byæ

OPINIE - INFORMACJE

Uk³ad
uk³ad miêdzy przestêpcami a wymiarem sprawiedliwoœci. Podobnie ocenia
to rodzina zamordowanego, która opowiada o tym, jak puka³a do wszystkich
mo¿liwych drzwi instytucji, rozmawia³a z politykami, prokuratorami, z kim
siê da³o, prosz¹c o pomoc, ale na pró¿no. Uderzali w mur obojêtnoœci lub...
uk³adu. Dopiero jak minister Ziobro po
czterech latach skierowa³ sprawê do
prokuratury w Olsztynie, uznawanej za
fachow¹ i nie skorumpowan¹, ta w ci¹gu pó³ roku z³apa³a przestêpców. Dramat, jaki prze¿y³a rodzina Olewników
jest wstrz¹saj¹cy z dwóch powodów;
bestialskiego znêcania siê nad porwanym oraz bezsilnoœci w dochodzeniu do
sprawiedliwoœci w pañstwie nazywanym pañstwem prawa. Olewnikowie
bili g³ow¹ w mur uk³adu z³o¿onego z
policji, prokuratury, biznesu, polityki a
mo¿e nawet – s¹dz¹c po dwóch budz¹cych w¹tpliwoœæ samobójstwach wiêŸniów – systemu wiêziennego.
Drugi przypadek uk³adu to sprawa
prezydenta Olsztyna Czes³awa Ma³kowskiego (w PRL by³ cenzorem)
oskar¿onego o gwa³ty oraz podejrzewanego o korupcjê w urzêdzie, jaki sprawowa³. Prokuratura bada, czy nie narazi³ miasta na straty dokonuj¹c sprzeda¿y dzia³ek, umorzeñ i tym podobnych

decyzji. Tutaj te¿ dzia³a³ uk³ad, bo przez
wiele lat Ma³kowski zachowywa³ siê
jak lokalny wata¿ka, któremu nikt nie
podskoczy³. Przed skutecznym œciganiem chroniæ go mia³a m.in. prokuratura, której za darmo przekaza³ budynek.
Doniesieniami o jego wyczynach nikt
siê nie interesowa³ lub umarzano sprawy, a nawet œcigano, na zlecenie Ma³kowskiego, donosz¹cych.
Kto dog³êbnie pozna³ nasz¹ rzeczywistoœæ, nie mo¿e byæ zaskoczony.
Uk³ady by³y i nie wyparowa³y. Do tych
co przetrwa³y zmiany ustrojowe, do³¹czyli nowi ludzie, ¿¹dni w³adzy i pieniêdzy.
Recepta na uk³ad – wbrew pozorom
– jest bardzo prosta. Najpierw wójt,
burmistrz, starosta lub prezydent kupuj¹ dziennikarzy. Nie ma nic prostszego, bo wiêkszoœæ z nich to biedaki materialne i intelektualne i te¿ marzy im siê
w³adza i kasa, wiêc id¹ jak na lep. Najlepiej sypn¹æ im garœæ moniaków na
jakieœ p³atne strony lub zatrudniæ po
cichu w jakimœ zak³adzie bud¿etowym
lub daæ zlecenie i ma siê spokój. Nastêpnie trzeba pozyskaæ kilku przedsiêbiorców, by dawali kasê na imprezy. Wiadomo, lud kocha imprezy, a wiêc kocha
w³adzê. W zamian za to mo¿na im coœ
za³atwiæ, a jak akurat nie ma nic pod
rêk¹, to mo¿na daæ im jak¹œ statuetkê,
by siê poczuli... Zreszt¹ za pozyskane
pieni¹dze statuetek mo¿na naprodukowaæ wiêcej, by starczy³o jeszcze dla so³tysów, sportowców i ró¿nych dzia³aczy.

Dwie skargi zasadne, jedna nie

tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.
Jak siê da, to s¹ wdziêczni i ma siê spokój. Przed kolejnymi wyborami trzeba
oczywiœcie wzi¹æ paru na listy wyborcze, to bêd¹ czuli siê dowartoœciowani,
a jak zostan¹ radnymi – to bêd¹ zobowi¹zani. Tym, których ludzie nie docenili w wyborach, ale s¹ lojalni, trzeba w
trakcie kadencji coœ poza³atwiaæ. Pani
Jadzia zostanie dyrektorem szko³y.
Akurat jest ¿on¹ prokuratora, ale to
dobrze, to mo¿e siê przydaæ. Pani¹
Madziê dla odmiany mianujemy na
dyrektora jakiegoœ oœrodka. Jest ¿on¹
policjanta, ale to jeszcze lepiej. Te¿
mo¿e siê przydaæ. Pan policjant przychodzi do nas po pieni¹dze, bo biedakowi cieknie dach w komendzie. Musi siê
ch³opina postaraæ, to dostanie. Józek,
ten z masarni, podrzuca kie³baski na imprezki, to damy mu statuetkê. Frankowi
jakieœ zleconko na zakupy w jego sklepie. Niech dorobi. A Ziutkowi coœ z wolnej rêki. Przecie¿ prawo na to zezwala.
A Gienkowi jak fika, to nie zatwierdzimy pozwolenia na budowê. Albo naœlemy mu naszego stra¿aka albo stra¿nika,
¿eby go przetrzepa³. Bronka nie mo¿na
ruszyæ, bo jest z konkursu, wiêc zrobimy reorganizacjê i wypadnie z gry. Dla
Janka przyda³by siê jakiœ etacik, to mu
powo³amy jakiœ zak³adzik bud¿etowy.
A niech sobie tam porz¹dzi. A jeszcze
ilu bêdzie móg³ zatrudniæ... No przynajmniej kilku... naszych. Liczy siê ka¿dy
g³os w wyborach.
Prawda, jakie to proste?
Czasami tylko ktoœ nadepnie na tê
kupê i œmierdzi. Nie wiadomo dlaczego, ale nadepnie. I raczej nie wiadomo
kiedy...

Mieszkañcy skar¿¹ urz¹d
(£OBEZ) A¿ trzy skargi wp³ynê³y w tym roku na dzia³alnoœæ ³obeskich urzêdników. Dwie osoby skar¿y³y siê na burmistrza, a jedna na
dyrektora OPS. Rada rozpatrzy³a je i
uzna³a, ¿e dwie s¹ zasadne, a jedna
nie. Dzisiaj o tej odrzuconej przez
radê, a do dwóch uznanych przez ni¹
za zasadne powrócimy za tydzieñ.
Rada za niezasadn¹ uzna³a skargê pan Zbigniew Ziêba, który zarzuci³ burmistrzowi £obza, ¿e w sposób
nieuzasadniony odmówi³ mu sprzeda¿y terenu bezpoœrednio przylegaj¹cego do jego nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
na poprawê warunków mieszkalnych.
Gmina sprzedaje czasami kawa³ki terenów przyleg³ych do posesji na
tzw. poprawê warunków zagospodarowania. Odbywa siê to wtedy w trybie bezprzetargowym, po wycenie
rzeczoznawcy.
Z tego trybu chcia³ skorzystaæ pan
Zbigniew Ziêba i w lipcu ubr. wyst¹pi³ do burmistrza z proœb¹ o umo¿liwienie mu zakupu przyleg³ego do
jego dzia³ki terenu o po. 2000 mkw.
Zaznaczy³, ¿e czêœæ tego terenu
ju¿ dzier¿awi, ma na nim sad, na skraju terenu przechodz¹ ci¹gi sieci instalacyjnych, co obni¿a walory u¿ytkowe
terenu. Wskazuje równie¿, ¿e teren
jest wielkim torfowiskiem, wiêc nie za

bardzo nadaje siê pod zabudowê. Jak
twierdzi – chcia³by przeznaczyæ teren
na cele ogrodniczo-rekreacyjne.
W odpowiedzi otrzyma³ pismo
kierownika Wydzia³u Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomoœciami, podpisane przez Mieczys³awa Fojnê,
który poinformowa³, ¿e „nieruchomoœæ ta nie jest aktualnie do zbycia”.
W styczniu br. Ziêba wniós³ o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat odmawiaj¹c poinformowa³ go, ¿e „tereny te w
przysz³oœci zostan¹ przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne”. Ziêba zwróci³ siê wiêc
do rady miejskiej.
Napisa³: „Wiem, ¿e nie by³y wykonywane ¿adne prace zwi¹zane z
analiz¹ gruntu pod k¹tem zabudowy,
plany zabudowy jednorodzinnej nie
by³y zawarte ani w studium zagospodarowania przestrzennego, ani tym
bardziej w planie zagospodarowania
przestrzennego. W zwi¹zku z tym nie
powinno byæ przeszkód w zbyciu
tego terenu”.
Rada potraktowa³a to jako skargê
na dzia³alnoœæ burmistrza i uzna³a j¹
jako niezasadn¹. „Ustalono, ¿e teren,
o nabycie którego wnosi³ Skar¿¹cy,
przeznaczony jest pod zabudowê jednorodzinn¹. Uzasadnione jest to
ogóln¹ powierzchni¹ terenu (2000
mkw.) oraz mo¿liwoœci¹, po odpowiednim wydzieleniu geodezyjnym,

dostêpu do drogi. Ponadto teren ten
le¿y w granicach miasta, a terenów
pod zabudowê mieszkaniow¹ w granicach miasta jest coraz mniej, przy
coraz wiêkszym zainteresowaniu
kupnem takich nieruchomoœci”. - napisano w uzasadnieniu.
W odpowiedzi na to pan Ziêba
z³o¿y³ 11 kwietnia za¿alenie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie na postanowienie
burmistrza o odmowie sprzeda¿y.
Do znanych ju¿ argumentów dopisa³ jakby komentarz: „Nie mogê
zgodziæ siê z takim podejœciem w³adz
miasta do sprawy sprzeda¿y terenu na
polepszenie warunków. Wszak je¿eli
przedmiotowa dzia³ka le¿a³a od³ogiem przez wiele lat, jest zasypana
œmieciami i gruzem, szpec¹ca swoim
wygl¹dem ca³e otoczenie i nic przez
te lata nie planowano, to dlaczego
teraz, po moim piœmie wysuwane s¹
koncepcje zagospodarowania bez
okreœlenia przedzia³ów czasowych
ich realizacji. Taka dowolnoœæ podejœcia do zagospodarowania i odsprzeda¿y terenów dotychczas nieu¿ytecznych, nie poparta tak istotnymi dokumentami jak studium uwarunkowañ i
planem zagospodarowania, mo¿e
sk³aniaæ do w¹tpliwoœci, dlaczego
jedne dzia³ki jednym siê sprzedaje, a
inne innym nie”.
Teraz czeka na decyzjê SKO w
Szczecinie. KAR
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Stado pod m³otek

Sepsa w £obzie

(SZCZECIN-£OBEZ) 24 kwietnia w siedzibie Oddzia³u Terenowego w
Szczecinie ul. Wa³y Chrobrego 4 odbêd¹ siê przetargi pisemnych ofert na
sprzeda¿ nieruchomoœci po zlikwidowanym Pañstwowym Stadzie Ogierów w £obzie. Przetargi odbêd¹ siê na
nieruchomoœci o pow. 1,78 ha zabudowan¹ budynkiem hotelowo –
mieszkalnym. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 909 tys. z³, natomiast wadium – 181,8 tys. z³. Drugi
przetarg natomiast dotyczy nieruchomoœci zabudowanej o powierzchni
oko³o 18,2 ha, pn. „Stado Ogierów w
£obzie” Cena wywo³awcza nierucho-

(£OBEZ). W pi¹tek wieczorem
u ucznia ³obeskiego Gimnazjum
wyst¹pi³y objawy
przypominaj¹ce grypê. Tak¹ te¿
opiniê wyda³ lekarz badaj¹cy
piêtnastolatka w sobotê. Stan
ch³opca jednak pogarszy³ siê
na tyle, ¿e w niedzielê rano
trafi³ do szpitala w Szczecinie.
Okaza³o siê, ¿e to sepsa.
W poniedzia³ek po po³udniu
ch³opiec poczu³ siê ju¿ lepiej.

moœci wynosi 3 687 330 z³, wadium –
737 466 z³.
Przy wycenie Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie uwzglêdni³a ostatnich zniszczeñ, które mia³y miejsce
podczas silnych wiatrów. Przypominamy, ¿e wtedy na dach pa³acu spad³o
drzewo za³amuj¹c dach. Wprawdzie o
tej sytuacji wiedzia³ pracownik Agencji, jednak cena oferty zamiast przynajmniej zostaæ na poziomie poprzednim,
wzros³a o 5 proc. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tym razem Agencja nie zaprzepaœci kolejnej szansy sprzeda¿y
Stada. Nastêpnej, przy obecnym stanie
obiektów, mo¿e ju¿ nie byæ.
(mm)

PowódŸ na Zielonej
(POWIAT). Obfite opady deszczu
sprawi³y wiele podtopieñ. Do pompowania wody z piwnicy stra¿acy byli
wzywani kilka razy dziennie.
Chwile grozy prze¿yli mieszkañcy
ul. Zielonej w Resku. Podtopienie w
tym miejscu jest ju¿ sygna³em ostrzegawczym dla miasta, ¿e Rega lada chwila mo¿e wyst¹piæ z brzegów. Na ul.
Zielon¹, w pobli¿e oczyszczalni œcie-

ków, stra¿acy przyje¿d¿ali a¿ dwukrotnie – po raz pierwszy w sobotê – 12
kwietnia, drugi raz w poniedzia³ek. Tam
stra¿acy nie tylko wypompowywali
wodê, ale i zabezpieczali teren workami, aby nie dosz³o do wiêkszych szkód.
W pozosta³ych wypadkach sytuacja
nie wygl¹da³a a¿ tak groŸnie. Jak dotychczas stra¿acy nie wykonywali ¿adnych
dzia³añ przy samej Redze.
(mm)

Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie informuje, ¿e w dniach 21,22,23 kwietnia

z budynku nieczynnego przedszkola nr 4
przy ul. Spokojnej bêdzie wydawana ¿ywnoœæ.
Osoby skierowane przez opiekê spo³eczn¹ prosimy o terminowy
odbiór ¿ywnoœci.
Pracownik biura PCK w £obzie Maria Pokomeda

Natychmiast ³obeski Sanepid podj¹³
dzia³ania maj¹ce na celu zapobiegniêciu
epidemii. W pierwszym rzêdzie zosta³a
przebadana rodzina ch³opca. U jego
najbli¿szych nie wykryto choroby. Podobnie post¹piono z uczniami uczêszczaj¹cymi do klasy ch³opca. Gimnazjaliœci w poniedzia³ek odwiedzili
³obesk¹ przychodniê, gdzie pobrano
im wymazy z gard³a na badania.
- Seps¹ nie mo¿na siê zaraziæ.
Mo¿na zaraziæ siê bakteri¹ powoduj¹ca sepsê. Najczêœciej s¹ to pneumokoki i meningokoki – powiedzia³ powiatowy inspektor sanitarny Kazimierz Cieciel¹g.
Bakterie te s¹ groŸne zw³aszcza
dla dzieci, szczególnie dla najm³odszych, bo ich uk³ad odpornoœciowy
jest jeszcze nie w pe³ni dojrza³y.
- O epidemii nie mo¿e byæ mowy.
U jednego cz³owieka zara¿enie tym

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

samym mo¿e doprowadziæ do sepsy,
u innego nie. Obecnie wszyscy
wiedz¹ jak postêpowaæ, zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele. Jednak,
gdyby ktoœ zauwa¿y³, ¿e dziecko
wysoko gor¹czkowa³o, to natychmiast powinien udaæ siê z nim do lekarza. Nie ma powodów do paniki.
Szko³y równie¿ nie bêd¹ zamkniête –
doda³ inspektor.
Do rozwoju sepsy, zwanej tak¿e
posocznic¹, czy zaka¿eniem krwi, dochodzi w wyniku rozmna¿ania siê bakterii we krwi cz³owieka. Objawy mog¹
byæ bardzo podobne np. do zwyklej
grypy. Podobnie jak przy niej wystêpuje gor¹czka, przyspieszona czynnoœæ
serca, zwiêkszona czêstotliwoœæ oddechów, bóle miêœniowe. Widocznym
symptomem, ¿e nie ma siê do czynienia ze zwyk³a gryp¹, mo¿e byæ np.
wysypka, sztywnoœæ karku, œwiat³owstrêt, wymioty itp.
(mm)

Krzysztof Paluch
zrezygnowa³
(WÊGORZYNO). Jak siê dowiedzieliœmy, Krzysztof Paluch 7
kwietnia zrezygnowa³ z funkcji
gminnego komendanta Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i z
funkcji cz³onka OSP Wêgorzyno.
Zainteresowany nie chcia³ komentowaæ tej decyzji. (r)

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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W starostwie o agroturystyce

Mo¿na przekazywaæ
materia³y promocyjne
(£OBEZ) W starostwie
spotkali siê urzêdnicy od
promocji powiatu i gmin z
w³aœcicielami gospodarstw
agroturystycznych, oœrodków
wypoczynkowych w sprawie
stworzenia publikacji
„Rekreacja i wypoczynek
w powiecie ³obeskim”.
Wygl¹da³o to raczej na spotkanie
wewnêtrzne urzêdników od promocji,
bo pojawi³o siê dwóch gmin £obez i
Dobra. Zainteresowanych agroturystyk¹ by³o szeœæ osób. Jednak pad³y
wa¿ne informacje dla nich. Dyrektor
Wydzia³u Oœwiaty i Promocji starostwa
w £obzie Teresa £añ zaproponowa³a
mo¿liwoœæ zamieszczenia i aktualizacji
ofert agroturystycznych, oœrodków wypoczynkowych itp. na stronie internetowej starostwa, pod adresem www.powiatlobeski.pl
Poinformowa³a, ¿e jest pisany projekt zak³adaj¹cy oczyszczenie rzeki
Regi. By zachêciæ do wspó³pracy w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych
i oœrodków wypoczynkowych zostan¹
im przekazane mapy powiatu ³obeskiego. Pad³a propozycja u¿ywania wspólnego logo z has³em „Powiat £obeski Naturalnie!”, jako znaku rozpoznawczego, dla wszystkich, których oferta
znajdzie siê w publikacji „Rekreacja i
wypoczynek w powiecie ³obeskim”.
Przypomnia³a o mo¿liwoœci zorganizowania bezp³atnego szkolenia oraz utworzeniu stowarzyszenia. Zosta³ poruszony temat edukacji ekologicznej, by ju¿
od najm³odszych lat zaszczepiaæ potrzebê dba³oœci o œrodowisko.
Najczêœciej padaj¹cymi tematami
na spotkaniu by³ problem nielegalnie
wyrzucanych œmieci do lasów oraz zanieczyszczania Regi i jezior.

Jan WoŸniak, Bogdan Bernat i Stanis³aw Dudka
Ziemowit Franczak poruszy³ temat
zanieczyszczeñ wód przez wêdkarzy,
zaproponowa³, by napisaæ o tym w prasie lub w inny sposób nag³oœniæ problem. Pad³a równie¿ propozycja nagradzania osób za udokumentowanie fotograficzne lub filmowe osób nielegalnie
wyrzucaj¹cych œmieci. By³ równie¿ za
zniesieniem zakazu poruszania siê na
akwenach pojazdami z napêdem mechanicznym (motorówki, ³odzie).
Ryszard Sola zaproponowa³, by
sprawê zakazu poruszania siê na akwenach pojazdami z napêdem mechanicznym poruszyæ na sesji rady powiatu.
Poinformowa³, ¿e 1 sierpnia br. odbêdzie siê sp³yw Reg¹.

Dyrektor Teresa £añ promuje

REKLAMA

Stanis³aw Dudka stwierdzi³, ¿e stra¿
miejska powinna siê zaj¹æ osobami,
które nielegalnie wyrzucaj¹ œmieci.
Jan WoŸniak zaproponowa³ kontrolê
œmieci, wyrównanie i uporz¹dkowanie dróg leœnych, by³ zainteresowany
mo¿liwoœci¹ pozyskania œrodków na
inwestycje proekologiczne w systemy
c.o. i c.w.u. (baterie s³oneczne).
Bogdan Bernat z Wêgorzyna
stwierdzi³, ¿e jest ma³o publikacji dla
turystów, map, przewodników. Szlaki
rowerowe w Wêgorzynie istniej¹ na
papierze, nie ma ich w rzeczywistoœci,
brak oznakowania trasy albo szlak jest
nieprzejezdny.
Piotr Blumensztajn poinformowa³, ¿e 17 kwietnia odbêd¹ siê Targi
Turystyki w Warszawie. Jego proœba
o dostarczenie materia³ów promocyjnych gospodarstw z gminy £obez wydaje siê – niestety – mocno spóŸniona.
Na zakoñczenie dyrektor £añ wrêczy³a torby ekologiczne (p³ócienne)
goœciom, zakupione ze œrodków starostwa i zaprojektowane przez Wydzia³
Promocji i Oœwiaty oraz poinformowa³a, ¿e do 15 maja br. mo¿na sk³adaæ
materia³y promuj¹ce swoj¹ dzia³alnoœæ
(ulotki, foldery, informatory, zdjêcia,
prezentacje itp.) do Wydzia³u Oœwiaty
i Promocji starostwa. Bêd¹ one wykorzystane podczas Dni Województwa
Zachodniopomorskiego we Wroc³awiu
(r)
(30-31 maj br.).

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.

O w³os od powodzi

(RESKO). W ci¹gu jednej
nocy Rega przekroczy³a
stan alarmowy o 20 cm.
Wody wyst¹pi³y z brzegu na
zaporze m³yñskiej i powoli
zaczê³y zalewaæ podwórko.
£ata miernicza skrywa³a siê
pod wod¹.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski uspokaja³ jednak, ¿e o
ile nie bêdzie padaæ, powódŸ reskowianom nie grozi. W pi¹tek woda
zalewa³a kraty pomostowe przystani kajakowej. Jak wyt³umaczy³ burmistrz, oznacza to, ¿e Rega osi¹gnê³a swój maksymalny stan, naturalny
o tej porze roku. Przystañ by³a tak
zaprojektowana, aby pierwszy stopieñ, podczas zalewania w czasie
roztopów i silnych opadów deszczów nie ulega³ szybkiemu zniszczeniu.
Rega wyla³a jedynie na tereny
zalewowe.
Przyczynê wysokiego lustra
Regi podczas zaledwie kilkudniowych opadów w³aœciciel elektrowni
wodnej w Resku W³adys³aw Sorbian upatruje w zaniedbaniach dotycz¹cych samej rzeki. Jak twierdzi
ostatnia melioracja rzeki mia³a
miejsce jeszcze w 1957 roku. PóŸniej jeszcze raz pan W³adys³aw we
w³asnym zakresie stara³ siê oczyœciæ
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spowoduje, ¿e woda poci¹gnie za
sob¹ ca³e rumowisko. W wodzie jest
mnóstwo œmieci. Jest styropian,
butelki, opony – ludzie wrzucaj¹ do
rzeki wszystko co mo¿liwe. Rzeka
jest jednym wielkim œmietniskiem.
Ja tylko regulujê rzekê. Ze wzglêdu
na to, ¿e jest podniesione dno, elektrownia nawet przy tak wysokim stanie wody pracuje jedynie na pó³
gwizdka. Masa zawalisk jest w okolicy ¯erzyna.– powiedzia³ W³adys³aw Sorbian.
Na Redze s¹ dwa zbiorniki zaporowe, wybudowane w celach prze-

ciwpowodziowych. Reguluj¹c¹
form¹ Regi mia³y byæ równie¿ naturalne tereny zalewowe oraz kana³y
ulgi.
Jak dot¹d poziom dna rzeki zosta³ znacznie podniesiony przez
wieloletnie zaniedbania, równoczeœnie nie ma prac przy wa³ach, na
rzece zalegaj¹ zwaliska oraz mnóstwo œmieci, a w Trzebiatowie zakopano kana³ ulgi. Przy takiej gospodarce rzek¹ nie trudno siê dziwiæ, ¿e wystarcz¹ dwa dni opadów,
by rzeka wyla³a, niszcz¹c dobytek
ludzi.
(mm)

Regê, ale tylko na niewielkim odcinku.
- Z racji tego, ¿e podnios³o siê
dno rzeki, to i lustro wody jest
wy¿ej. Dziêki temu, podczas odczytywania stanu wysokoœci wód, podawane jest oszustwo melioracyjne.
£ata miernicza jest na starym dnie
rzeki i wskazuje równoczeœnie poziom mu³u, osadów i wody. Cieki
wodne s¹ zapiaszczone, nie ma retencji. Brak zdolnoœci do gromadzenia zasobów wodnych owocuje powodziami na terenach, gdzie gospodarka wodna zosta³a zaniedbana.
Rano woda zaczê³a wylewaæ na
wysokoœci elektrowni. Tylko w ci¹gu jednej nocy z czwartku na pi¹tek
Rega przybra³a 20 cm. Muszê
ostro¿nie regulowaæ poziom wody
na zaporze. Szybsze spuszczanie
REKLAMA

PRZEDSIÊBIORSTWO PRZEMYS£U ZIEMNIACZANEGO
„NOWAMYL”S.A. w £obzie
73-150 £obez, ul. Szosa Œwidwiñska 1
centrala tel. (0-91) 397 40 21, 397 40 22
fax (0-91) 397 45 92

DO WYDZIER¯AWIENIA
£¥KI I PASTWISKA
Zarz¹d PPZ „NOWAMYL” S.A. w £obzie, informuje
o wyznaczeniu do wieloletniej dzier¿awy gruntów rolnych:
- dzia³ka nr 116/6 o pow. 8,8352 ha i dzia³ka 112 o pow. 7,3954
ha w obrêbie m. £obez, grunty po³o¿one wzd³u¿ rzeki Regi,
dojazd od strony Szosy Œwidwiñskiej na wysokoœci zjazdu do
m. Niegrzebia (³¹ki, pastwiska, czêœæ nieu¿ytków i zadrzewieñ)
- czêœæ dzia³ki nr 230 o pow. 21,96 ha w obrêbie Worowo –
pastwisko po³o¿one wzd³u¿ toru kolejowego £obez- Œwidwin,
ko³o tzw. smolarni w Prusinowie,
Zainteresowanych zapraszamy do sk³adania pisemnych ofert
w terminie do 25.04.2008 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spó³ki
NOWAMYL S.A.
Szczegó³owych informacji udziela Pan Adam Jagie³ka
tel. 091 397 40 21.
Uwaga: zawarcie umowy dzier¿awy i z³o¿enie wniosku
do ARiMR w terminie do 15.05. br. zarejestrowanym
gospodarstwom rolnym daje mo¿liwoœæ uzyskania dop³at UE.
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Wyremontuj¹ most i pog³êbi¹ Regê
(£OBEZ). W roku bie¿¹cym
zostanie pog³êbiona Rega, naprawiony most na Segala, a w
przysz³ym - po³o¿ona nowa nak³adka pomiêdzy £obzem a Wêgorzynem. Pojawi¹ siê nowe
chodniki a ruch w mieœcie zostanie odci¹¿ony.
£obescy burmistrzowie wynegocjowali z Zachodniopomorskim
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
oraz z Wojewódzkim Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
zadania, które by³y zaniedbywane
przez ostatnie dziesiêciolecia.
Burmistrzowie wskazali przedstawicielowi ZZDW problemy, które maj¹ wp³yw na obci¹¿enie ruchu
w mieœcie. Wskazano przede
wszystkim na skrzy¿owanie Niepodleg³oœci i Segala, most na Segala, most na £oŸnicy, który zdaniem
burmistrza Ryszarda Soli wymaga
poszerzenia, skrzy¿owanie Obroñców Stalingradu z ul. Boczn¹, Plac
3 Marca – czyli wszytko to, co nale¿y do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich.
Remont mostu na ul. Segala
wyceniono na oko³o 550 tys. z³.

Prawdopodobnie, przy okazji remontu mostu zostan¹ zlikwidowane
betonowe barierki, a w ich miejsce
wstawione metalowe. To ma siê
przyczyniæ do odci¹¿enia mostu.
Pog³êbianie Regi bêdzie uzale¿nione od terminu wykonywania remontu na moœcie. Wojewódzki Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
przyst¹pi do prac równoczeœnie z
Zachodniopomorskim Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich.
- W ubieg³ym roku wys³aliœmy
pisma do Wojewódzkiego Zarz¹du
Melioracji ze wskazaniem koniecznoœci pog³êbienia rzeki na odcinku
pomiêdzy mostem na Obroñców
Stalingradu a¿ do elektrowni wodnej i w druga stronê - do mostu na ul.
Segala, ³¹cznie z poprawieniem
urz¹dzeñ spiêtrzaj¹cych. Tama bowiem zaczyna nam siê poma³u rozpadaæ. Ten odcinek jest bardzo
mocno zapiaszczony, a to z kolei
powoduje problemy z kanalizacj¹
burzow¹. W tej chwili czêœæ kanalizacji znajduje siê na równi z korytem, czêœæ jest ju¿ pod. – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
W przysz³ym roku maj¹ zostaæ

wykonane prace w: Œwiêtoborcu,
gdzie bêdzie dokoñczony chodnik,
chodnik zostanie równie¿ wykonany na ul. Kraszewskiego od ronda.
Kolejny chodnik bêdzie wyremontowany na ul. Koœcielnej. ZZDW
zobowi¹za³ siê równie¿ wykonaæ

1200 metrów nak³adki pomiêdzy
Wêgorzynem a £obzem na granicy
gmin wraz z dwoma niebezpiecznymi zakrêtami. Wykonanie samej
nak³adki wyceniono na oko³o 500
tys. z³. Pozosta³e prace maj¹ kosztowaæ ponad 100 tys. z³.
(mm)

REKLAMA TEL. 512 138 349

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
Plakaty
Bloczki
Samokopie
Wizytówki
Gazety

£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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Gaz w szkole
(£OSOŒNICA). W tym roku
zostanie wykonana nowa kot³ownia w szkole. Stary kocio³ na mia³
zostanie zast¹piony piecem opalanym na gaz p³ynny.
Koniecznoœæ wymiany pieca
wynika z wielu elementów. Najistotniejszym jest fakt, i¿ w okresie
zimowym zachodzi³a koniecznoœæ
a¿ dwukrotnego spawania kot³a.
Inna rzecz, ¿e kot³ownia gazowa nie

wymaga sta³ego nadzoru palacza,
jak w dotychczasowej. Nowa kot³ownia jest ju¿ zaprojektowana
wraz z wymian¹ centralnego ogrzewania. Wed³ug kosztorysu inwestorskiego zadanie bêdzie kosztowaæ 160 tys. z³. Koszt inwestycji
zostanie pokryty ze œrodków, które
by³y przeznaczone na inne zadania,
a nie zosta³y zrealizowane w roku
ubieg³ym.
(mm)

tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.

„Totalna improwizacja”
na deskach

Sala z Totka?
(RESKO). Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski, aby mieæ
pewnoœæ, ¿e otrzyma fundusze na
budowê sali gimnastycznej w Starogardzie z³o¿y³ kolejny wniosek
na dotacjê, tym razem z Totalizatora Sportowego.
W³odarz liczy na wsparcie w
wysokoœci 1,5 mln z³. Koszt inwestycji wynosi oko³o 3 milionów z³.

Szanse na otrzymanie wsparcie istniej¹, Resko jest na liœcie rezerwowej. Czy to wystarczy? Oka¿e siê
niebawem. Póki co, koszt budowy
sali sportowej przy szkole w Starogardzie, obejmuje równie¿ zagospodarowanie terenu wokó³ placówki oœwiatowej, w tym: zatokê
dla autobusów przy szkole, czy kot³owniê gazow¹.
(mm)

Gara¿owisko w wodzie

(£OBEZ). W³aœciciele gara¿y
przy Nadleœnictwie ju¿ od kilkunastu lat walcz¹ o to, by Urz¹d
Miejski wykona³ inwestycjê za
niewielk¹ kwotê. Rocznie z oko³o
40. gara¿y wp³ywa do bud¿etu
gminy spora kwota. Pieniêdzy na
rozwi¹zanie problemu zawsze
jednak brakuje.
Sprawa gara¿y przy Nadleœnictwie w £obzie od pocz¹tku do koñca
wydaje siê byæ delikatnie mówi¹c zaskakuj¹ca. Najpierw na stanowisko archeologiczne nawieziono
gruz. Wszak tam sta³ pierwszy zamek Borcków, tam te¿ znajdowa³a
siê fosa. Projektuj¹c tam gara¿e nikt
nie pomyœla³ te¿ o tym, ¿e woda
p³ynie w dó³. Nie wykonano wiêc
¿adnego odp³ywu wody sp³ywaj¹cej ze skarpy od strony £obzówka.
Ta z kolei zbiera siê w niecce znajduj¹cej siê tu¿ przed gara¿owi-

skiem. Podczas opadów woda podchodzi do œcian. Przy obfitszych
opadach - otacza gara¿e i swobodnie zalewa je. Stan dróg na gara¿owisku równie¿ jest fatalny. Woda
zd¹¿y³a ju¿ wy¿³obiæ doœæ g³êbokie
koryta, którymi swobodnie sobie
sp³ywa.
O tej sytuacji doskonale wiedz¹
urzêdnicy. Wszak ju¿ od kilkunastu
lat sprawa jest monitorowana przez
w³aœcicieli gara¿y. Od lat te¿ kr¹¿¹
pisma... Urz¹d obiecuje, i na tym
koñcz¹ siê dzia³ania do czasu... kolejnej ulewy.
Póki co mury gara¿y pêkaj¹,
osiadaj¹ fundamenty, a dró¿ki zamieniaj¹ siê w potoki.
Obietnice poprawy sytuacji, nie
przynosz¹ efektów. Mo¿e dlatego,
¿e za obietnicami nie id¹ ¿adne dzia³ania? Wa¿ne, ¿e w³aœciciele p³ac¹
podatki, reszta jak widaæ, niewiele
siê liczy.
(mm)

(RESKO). Ju¿ po raz pi¹ty
odby³ siê w tutejszym Centrum
Kultury Przegl¹d Ma³ych Form
Teatralnych, organizowany przez
Zespó³ Szkó³ w Resku. Na przegl¹dzie dopisa³a publicznoœæ, w
przeciwieñstwie do reprezentantów powiatu.
8 kwietnia w Centrum Kultury w
Resku zgromadzona publicznoœæ
mia³a okazjê zapoznaæ siê nie tylko
z umiejêtnoœciami aktorskimi m³odych wykonawców, ale i z ich punktem widzenia otaczaj¹cej rzeczywistoœci. W wiêkszoœci przypadków
bowiem, autorami scenariuszy by³a
m³odzie¿. Mo¿e dlatego tematem
przewodnim prezentowanych sztuk
by³y stosunki damsko-mêskie.
V ju¿ z kolei Przegl¹d Ma³ych
Form Teatralnych pod kierunkiem
Lidii Bieleckiej-Jahnz, skupi³ tym
razem siedem grup teatralnych, które przedstawi³y: „Klasê do góry
nogami” w wykonaniu 9 WSPANIA£YCH z LO w Resku, „Rodzinne perypetie ¯yraffów” w wykonaniu grupy SZU SZU ŒWIRY równie¿ z LO w Resku, „Balladynê” w
wykonaniu ZESPO£U LO £OBEZ,
„5 x mi³oœæ” w wykonaniu grupy
ACE PAJACE z LO w Resku, „Rodzinkê” w wykonaniu grupy KAPRYS tak¿e z LO Resko, „Zosiu dla
Ciebie wszystko” w wykonaniu grupy LAS BANANAS tak¿e z LO w
Resku oraz „Totaln¹
improwizacjê” w wykonaniu grupy AKURAT z
LO w Resku.
Jury w sk³adzie: Teresa £añ, Marzena Raniewicz, Barbara Raniewicz, Urszula Fabisiak i
Anna Magdalan, oceni³o przedstawienia, przyznaj¹c nagrody: I miejsce - grupie AKURAT
za spektakl „Totalna
improwizacja”, II miej-

sce - ZESPO£OWI LO £OBEZ za
spektakl „Balladyna”, III miejsce grupie KAPRYS za spektakl „Rodzinka”. Wyró¿nienia otrzyma³y
grupy: SZU SZU ŒWIRY i LAS
BANANAS.
Nagrod¹ specjaln¹ jury postanowi³o uhonorowaæ Joannê Czaban z
LO w Resku, za osobowoœæ sceniczn¹ - dobry scenariusz wystawianej sztuki i œwietna gra aktorska.
Nagrody publicznoœci otrzymali: Zbigniew Sikorski oraz Szymon
Deuter.
Równie¿ 8 kwietnia w Gimnazjum w Resku odby³ siê IX Gimnazjalny Przegl¹d Teatralny, w którym
wziê³o udzia³ piêæ zespo³ów klasowych. 20. osobowy zespó³ z klasy I
D przedstawi³ inscenizacjê pt. „Mi³oœæ niejedno ma imiê”, klasa I E „Wybór ksiê¿niczek”; w przedstawieniu udzia³ wziê³a ca³a klasa, klasa II D z kolei zapozna³a publicznoœæ z intryguj¹cym zagadnieniem
„Jak wyginêli królewicze” (10
osób), klasa III B postanowi³a zaprezentowaæ „Czerwonego Kapturka po polsku” (10 osób), a kolejne
10. osób z klasy III C zaprezentowa³o „Romantycznoœæ”.
24 kwietnia podczas Przegl¹du
Amatorskich Form Teatralnych w
Centrum Kultury Gimnazjum w
Resku reprezentowaæ bêd¹ klasy: I
D oraz I E.
(mm)
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III Miêdzygimnazjalny konkurs „Moja miejscowoœæ – region,
w którym ¿yjê”

Poznawali s¹siadów

Reska „Przygoda”
w Szczecinie

(RESKO-SZCZECIN) Ju¿ po
raz drugi reprezentacja Szko³y
Podstawowej w Resku wziê³a
udzia³ w IX edycji Szkolnej Gie³dy Turystycznej „Przygoda”, pod
patronatem CDiDN, która odby³a siê 1 kwietnia br. w hali Miêdzynarodowych Targów w Szczecinie.

(WÊGORZYNO) 3 kwietnia br. w Gimnazjum w Wêgorzynie odby³ siê III Miêdzygimnazjalny Konkurs „Moja
miejscowoœæ – region, w którym ¿yjê”.
Celem tego konkursu jest wzajemne poznanie siê, a tak¿e poszerzenie wiedzy o s¹siaduj¹cych miastach i gminach. W tym roku udzia³
wziêli uczniowie z nastêpuj¹cych
szkó³: Gimnazjum z Iñska, Chociwla, Dobrej oraz Wêgorzyna.
Ka¿dy uczestnik odpowiada³ na
5 pytañ, które dotyczy³y jego gminy.
Komisjê tworzyli nauczyciele gimnazjów: z Iñska - pani Teresa Furman, z Chociwla pani Anna Otenbrajt, z Dobrej pani Karolina Gudañska, z Wêgorzyna pani Anna
Kamiñska i pani Iwona Auguœcik.
Przewodnicz¹c¹ komisji by³a pani
El¿bieta Kozio³ – kierownik Biblioteki Miejskiej w Wêgorzynie.
Uczniowie wykazali siê du¿¹
wiedz¹ na temat przesz³oœci i zabytków swojego regionu. Obserwuj¹ca
konkurs publicznoœæ mia³a okazjê
poznaæ wiele interesuj¹cych faktów
z historii oœciennych gmin.
Zwyciêzcami konkursu zostali
gimnazjaliœci:
z Chociwla – Renata Smuczak
z Iñska – Aleksander Tomoñ
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z Dobrej – Dominika Œmi³owska
z Wêgorzyna – Dominika Protasiuk
Uczniowie otrzymali atrakcyjne
nagrody i upominki, które ufundowa³a dyrektor gimnazjum w Wêgorzynie pani El¿bieta Gêbka.
I. Auguœcik i A. Kamiñska.

Uczniowie z naszej szko³y, w ramach konkursu „¯ywio³y Kultur”,
przedstawili na scenie Wielk¹ Brytaniê. Opiekunami zespo³u by³y panie Justyna Walczykiewicz i Ewa
Kwiatanowska. W przedstawieniu
wziêli udzia³: Adrianna Grocholska,
Agnieszka Manowiec, Aleksander
Szefel, Hubert Mich, Natalia Najderek i Zuzanna Powchowicz oraz
zespó³ taneczny. Ca³a ekipa wycieczki wiernie kibicowa³a swoim
kolegom wystêpuj¹cym na scenie.
Pozostali uczestnicy konkursu
prezentowali takie kraje jak: Au-

stria, Australia, Wielka Brytania,
Francja, Holandia, Hiszpania, Indie, Irlandia, Polska i Arabia.
Wszyscy z zaciekawieniem zapoznawali siê z kultur¹, obyczajami
i strojami poszczególnych narodowoœci, oraz ze smakiem degustowali regionalne potrawy.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
roku równie¿ weŸmiemy udzia³ w
tym konkursie i zdobêdziemy nagrodê dla naszej szko³y.
Adrianna Grocholska kl. IIc i
Oskar Grocholski kl. IVb - uczniowie Szko³y Podstawowej w Resku.
DYREKCJA SZKO£Y ZAPRASZA NA WIDOWISKO
„WSPOMNIENIE SYBERYJSKIEGO ZES£AÑCA”, KTÓRE ODBÊDZIE SIÊ DNIA
15.04.2008 ROKU O GODZINIE 11.30 W GIMNAZJUM W
RESKU.

Miastu stuknê³o 720 lat
(RESKO) W ubieg³¹ sobotê, 5
kwietnia, w Centrum Kultury w
Resku odby³ siê fina³ konkursu
wiedzy o historii miasta z okazji
720 rocznicy nadania praw miejskich.
Resko zosta³ lokowane (za³o¿one)
na prawie lubeckim w 1288 r. W tym
roku obchodzimy „okr¹g³¹” rocznicê.
Konkurs zosta³ zorganizowany z inicjatywy nauczyciela historii w Gimnazjum - Józefa Andrzejewskiego. Do
udzia³u w nim zg³osi³o siê oko³o 30
osób w dwóch kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe i gimnazjum oraz szko³y ponadgimnazjalne.
W pierwszym etapie uczniowie pisali test wyboru sk³adaj¹cy siê z 36
pytañ. Nale¿y pochwaliæ uczestników
za du¿¹ wiedzê na temat swojej „ma³ej
ojczyzny”. Pisz¹cy nie mieli problemu
z okreœleniem prze³omowych wydarzeñ w dziejach miasta, nazwiskami
osób zas³u¿onych dla tej ziemi, czy
najbardziej znanymi zabytkami i po-

mnikami do dzisiaj stoj¹cymi na ulicach Reska.
Rywalizacja by³a doœæ wyrównana i tylko 1 punkt decydowa³ o zakwalifikowaniu siê do fina³u. W m³odszej
kategorii zakwalifikowali siê: Aleksandra Mucha (32 pkt.), Anita Lis
(31), Mateusz Zakrzewski (31),
Maja Myszak (29) oraz Norbert Lis,
Mateusz Migryt i Karolina Nieszporek po 28 pkt.
Wœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych do fina³u zosta³y zakwalifikowane: Natalia Gajdzis (34 pkt.),
Natalia Wróblewska (26) i Patrycja
Wierzchnicka (21). W finale uczestnicy odpowiadali na dowolnie przez siebie wybrane pytanie. Po szeœciu rundach w m³odszej kategorii potrzebna
by³a dogrywka, aby wy³oniæ zwyciêzcê, poniewa¿ Norbert Lis (uczeñ IV
klasy szko³y podstawowej) i Aleksandra Mucha mieli po 10 punktów. Ostatecznie wiêksze doœwiadczenie Oli
wziê³o górê i ona zajê³a pierwsze
miejsce. Na trzeciej pozycji uplaso-

wa³a siê Anita Lis (starsza siostra
Norberta) z 9 punktami.
Wœród starszych uczestników
konkursu bezb³êdnie na wszystkie
pytania odpowiedzia³a Natalia Gajdzis, pozostawiaj¹c w pokonanym
polu Patrycjê i Nataliê.
Wszyscy uczestnicy etapu fina³owego zostali nagrodzeni dyplomami
i ocenami celuj¹cymi z historii za szerok¹ wiedzê z historii regionalnej, natomiast najlepsze trzy osoby w ka¿dej
kategorii wiekowej otrzyma³y cenne
nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
dyrektora Centrum Kultury w Resku Annê Bogdansk¹. Organizator dziêkuje za pomoc w przeprowadzeniu konkursu cz³onkom komisji: Annie Miszczyszyn i Adrianowi Bakunowskiemu.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w nastêpnej
edycji konkursu bêdzie wiêcej chêtnych do wziêcia udzia³u w tej edukacyjnej zabawie, szczególnie wœród
starszych mieszkañców miasta, którzy mogliby z autopsji odpowiedzieæ
na niektóre pytania.
(a)

List do redakcji

Str
Str.. 10
Warszawa, 09.04.2008
„Tygodnik £obeski”
Pan
Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor naczelny

Szanowny Panie Redaktorze, z zainteresowaniem i
zdumieniem przeczyta³am
zamieszczony w ostatnim
„Tygodniku £obeskim” materia³ pod dramatycznym tytu³em
„Pan Jamro¿y zrobi³ synowi imprezê, ale co z tego mieli mieszkañcy?”
Tytu³ intryguj¹cy i tajemniczy,
znalaz³ swoje miejsce w dziale
„opinie - informacje”, gdzie znaleŸæ powinien siê w³aœnie w formie informacji, nie zaœ opinii sformu³owanej przez ignoranta.
Polski Zwi¹zek Sportu Psich
Zaprzêgów realizuje swoje zadania zlecone przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki wspó³uczestnicz¹c w organizacji cyklu zawodów zaliczanych do Pucharu Polski.
Nasza obecnoœæ w £obzie w
ostatni weekend by³a planowym
dzia³aniem zwi¹zku we wspó³pracy z w³adzami Wêgorzyna i
£obza, i traktowaæ j¹ nale¿y zarówno jako realizacjê programu
szkoleniowego naszych zawodników, promocjê sportu i aktywnego spêdzania czasu oraz jako reklamê obu miast i regionu, które
w dobrze pojêtym interesie swo-
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ich mieszkañców i goœci – zaanga¿owa³y siê w organizacjê zawodów
sportowych.
Za to w³aœnie dziêkowaliœmy w
niedzielê Pani Burmistrz Wêgorzyna, Panu Burmistrzowi £obza i
wszystkim ludziom, którzy nawet
nie czekaj¹c na zaproszenie przyst¹pili do wspó³pracy.
Sport psich zaprzêgów jest dziedzin¹ niezbyt jeszcze popularn¹, ale
znan¹ ju¿ w Polsce od wielu lat, rozwijaj¹c¹ siê bardzo dynamicznie i
nios¹c¹ ze sob¹ coœ wiêcej, ni¿ tylko
sportowe emocje.
Organizowanie zawodów to
równie¿ nasz wk³ad w rozszerzenie
oferty turystycznej regionu, to propozycja aktywnej rekreacji rodzinnej, upowszechnianie postawy poszanowania dla zwierz¹t i przyrody.
Jak¿e ³atwo dostrzegli to uczestnicy pieszej wêdrówki - mieszkañcy
£obza, Szczecina, Drawska i Iñska,
którzy liczn¹ gromad¹ odwiedzili w
niedzielê nasze zawody w Œwiêtoborcu. Jak napisa³a w swojej relacji
(zamieszczonej w dniu 8 kwietnia
na ³amach internetowych „Tygodnika £obeskiego”) pani El¿bieta Jankowska, impreza wzbudzi³a spore
zainteresowanie, da³a mo¿liwoœæ
obserwacji wielu startuj¹cych zaprzêgów, podziwiania wspania³ych
psów ró¿nych ras.
My – dzia³acze sportowi, organizatorzy, zawodnicy – traktujemy
nasz¹ aktywnoœæ i pracê bardzo
powa¿nie - uprawiamy i promujemy

sport, który jest pasj¹ wielu ludzi i
wielu ludziom dostarcza niezapomnianych wra¿eñ i prze¿yæ.
Fakt, i¿ nasz Kolega Ryszard
Jamro¿y - w ¿yciu prywatnym maszer, w ¿yciu zawodowym pracownik Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie, potrafi³ dostrzec spo³eczne
walory zawodów sportowych, potrafi³ pozyskaæ fundusze na organizacjê tych zawodów, przeprowadziæ
je po mistrzowsku, œwiadczy o tym,
i¿ jest odpowiednim cz³owiekiem
na odpowiednim miejscu.
Celem dzia³ania urzêdnika od
kultury i sportu powinien byæ rozwój
kulturalny i sportowy nie tylko dzieci,
ale wszystkich mieszkañców regionu.
Po¿a³owaæ, i¿ nie by³ Pan œwiadkiem trwaj¹cych dwa dni sportowych zmagañ. Byli z nami, ju¿ od
pi¹tku, w du¿ej gromadzie m³odzi
mieszkañcy £obza, którzy kibicowali, obserwowali, pomagali i dyskutowali z zawodnikami o pieskach
i ich udziale z sporcie, o sprzêcie
u¿ywanym w ró¿nych dyscyplinach
sportu psich zaprzêgów.
Byli z nami i doroœli mieszkañcy
£obza – mi³oœnicy psów i ci, których
przywiod³a do Œwiêtoborca ciekawoœæ i chêæ poznania nowego.
To, Panie Redaktorze, jest rozwój.
Za rok znów przyjedziemy do
£obza i Wêgorzyna dziêkuj¹c za
zaproszenie, które otrzymaliœmy
ju¿ teraz.
Doskona³e, wymagaj¹ce trasy w
przepiêknej scenerii s¹ walorem
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miejsca, przychylnoœæ i zaanga¿owanie gospodarzy regionu – nie
daj¹ siê przeceniæ, zainteresowanie mieszkañców - z roku na rok
bêdzie wiêksze tym bardziej, ¿e
zawitaj¹ tu ze swoimi psami najlepsi - mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, mistrzowie œwiata bo musi Pan wiedzieæ, i¿ polscy
zawodnicy, a wœród nich Tomek
Jamro¿y - tegoroczny br¹zowy
medalista Mistrzostw Œwiata w
szwedzkiej Asarnie - s¹ potêg¹ w
zaprzêgowym sporcie, co potwierdzi³ Minister Sportu i Turystyki przyznaj¹c ju¿ kolejny raz
Tomkowi stypendium za wybitne
sportowe osi¹gniêcia .
Sposób, w jaki pozwoli³ sobie
Pan na ocenê i wyra¿enie opinii o
osobie naszego kolegi Ryszarda
Jamro¿ego oraz jego synu Tomaszu, o sporcie psich zaprzêgów i
ludziach uprawiaj¹cych ten sport,
k³óci siê zdecydowanie z zasadami ujêtymi w Dziennikarskim Kodeksie Obyczajowym, którego
pierwszy punkt ju¿ mówi, i¿ podstawowym prawem i obowi¹zkiem dziennikarza jest umo¿liwienie ka¿demu cz³owiekowi realizacji jego prawa do uzyskania
prawdziwej, pe³nej i bezstronnej
informacji.
Pan nie daje takiej mo¿liwoœci
czytelnikowi...
Z powa¿aniem,
Anna Wodziñska.
PZSPZ Prezes
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Oœwiadczenie
Redaktor Naczelny
Kazimierz Rynkiewicz

W zwi¹zku z Pana artyku³em pt. „Pan Jamro¿y zrobi³
synowi imprezê, ale co z tego
mieli mieszkañcy” - wyj¹tkowo cynicznym i niesprawiedliwym proszê o zamieszczanie mojego oœwiadczenia w
najbli¿szym wydaniu gazety Tygodnik £obeski.
Zawody psich zaprzêgów
by³y organizowane w Gminie
Wêgorzyno w latach 2000-2001,
kiedy to w urzêdzie nie pracowa³
Pan Ryszard Jamro¿y. Wówczas
zawody te w naszym województwie zapocz¹tkowa³y Gminy Wêgorzyno i Iñsko wraz z firm¹ WORONA a fina³ odbywa³ siê w czasie targów w Barzkowicach. Propozycja Polskiego Zwi¹zku Psich
Zaprzêgów organizacji Pucharu
Polski w Gminie Wêgorzyno to
powrót do tej tradycji , uznanie i
du¿a promocja. Dlatego nie odrzuci³am tej oferty mimo, ¿e syn
Pana Jamro¿ego jest zawodnikiem oraz Wicemistrzem Œwiata
w psich zaprzêgach. Odwrotnie
ni¿ Pan pomyœla³am, ¿e tylko taki
cz³owiek mo¿e porwaæ siê na organizacjê imprezy tego formatu.
Nie zrezygnowa³am nawet wtedy,
gdy Dyrekcja Iñskiego Parku
Krajobrazowego nie zgodzi³a siê
na wyznaczenie tras na terenie
naszej gminy. Poprosi³am o pomoc Burmistrza £obza i Starostê,
bo uzna³am, ¿e lepiej aby impreza
odby³a siê w naszym powiecie ni¿
mam oddaæ j¹ do innego województwa. W przeciwieñstwie do
Pana, ja tak pojmujê promocjê
Gminy i Powiatu. Impreza odby³a
siê g³ównie dziêki dofinansowaniu sponsorów. Media takie jak
TV3, TVN i gazety regionalne
przedstawi³y zawody jako
œwietn¹ promocjê regionu i przyk³ad partnerskiej wspó³pracy
gmin. Pan tylko jeden nie znalaz³
¿adnej cechy pozytywnej. Pyta
Pan czy w powiecie jest jakiœ klub
psich zaprzêgów? Nie, a jak mia³

powstaæ skoro takich zawodów w
powiecie nie by³o. Mo¿e powstanie teraz! Pisze Pan, ¿e celem
urzêdnika od promocji powinien
byæ rozwój kultury i sportu. Czy¿
bieganie lub jazda na rowerze
wraz z swoim psem i zbieranie
punktów, to nie jest forma sportu?
Widzieliœmy m³odych ludzi biegaj¹cych z psami, wyznaczonymi
trasami o ró¿nym stopniu trudnoœci. Czy¿ nie jest to promowanie
zdrowego stylu ¿ycia? Uwa¿a
Pan, ¿e lepiej nic nie robiæ, niech
m³odzi le¿¹ przed telewizorem,
objadaj¹ siê chipsami i popijaj¹
piwem! Widocznie takie jest
Pana motto! Skrytykowa³ Pan
nawet imprezê rowerow¹ organizowan¹ cyklicznie przez starostwo! Powód – organizowa³ j¹
urzêdnik je¿d¿¹cy na rowerze! To
ju¿ z pana strony jakaœ obsesja.
Mamy przecie¿ takie walory turystyczne, ¿e idealnie pasuj¹ do
takich „zdrowych” sportów jak
biegi, rowery, kajaki, konie, psie
zaprzêgi. S¹ to imprezy idealnie
komponuj¹ce siê z natur¹, wiêc
trudno ¿ebyœmy organizowali
zawody ¿u¿lowe lub wyœcigi samochodowe. Pyta Pan co z tego
mieli mieszkañcy? Zainteresowani i mi³oœnicy psów mogli
przyjechaæ do Œwiêtoborca. A
ponadto przez takie imprezy
promujemy gminê, mówi siê o
gminie! Zmieniamy na lepsze
obraz Wêgorzyna , bo pamiêtamy
jak poprzednie w³adze przedstawia³y gminê jako miejsce niebezpieczne i zagro¿one przestêpczoœci¹. Na koniec moja uwaga,
naczelny redaktor ocenia imprezê nie bêd¹c na niej ! Tym samym
Pana gazeta jest niewiarygodna,
bo jak mo¿na pisaæ rzetelnie o
rzeczach które nie widzia³o siê na
w³asne oczy, a do tego zobowi¹zuje przecie¿ rzetelnoœæ dziennikarska. W tym zakresie opinia o
Pana gazecie nale¿y ju¿ do czytelników. Pozdrawiam .
Gra¿yna Karpowicz
– Burmistrz
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Czy zachcianki urzêdników s¹ wa¿niejsze,
ni¿ proœba nas mieszkañców – podatników?

Po przeczytaniu artyku³u
pt. „Pan Jamro¿y zrobi³ synowi imprezê” w „tygodniku
³obeskim” nr 15, jesteœmy
bardzo zbulwersowani. Dziwi nas to, i¿ Pani Burmistrz
wyrazi³a zgodê na wydanie
tak du¿ej kwoty na imprezê
niedotycz¹c¹ mieszkañców
naszej gminy. W ubieg³ym roku
my – Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Runowie Pomorskim, wyst¹piliœmy z proœb¹ o
wsparcie finansowe na dekoracjê
œwi¹teczn¹ szko³y do so³tysów
tych wsi, z których dzieci uczêszczaj¹ do naszej placówki. Na zebraniu wiejskim w Runowie Pomorskim Pani So³tys zwróci³a siê
z pytaniem do mieszkañców, czy
wyra¿aj¹ zgodê, by mog³a przekazaæ pieni¹¿ki na ten cel. Mieszkañcy wyrazili zgodê. Gdy zadzwoniliœmy do pani So³tys, aby
dowiedzieæ siê kiedy pieni¹dze
wp³yn¹ na nasze konto okaza³o
siê, ¿e w Urzêdzie Miasta i Gminy

nie wyra¿ono zgody, by na taki cel
mog³y byæ przeznaczone pieni¹dze so³eckie. I tak¹ odpowiedŸ
otrzymaliœmy z innych so³ectw, do
których pisaliœmy.
Teraz rodzi siê pytanie, czy
przeznaczenie œrodków finansowych na szko³ê, na jej dekoracjê,
by dzieciom by³o przyjemnie, by
mog³y, tak jak ich rówieœnicy z
miasta, cieszyæ siê z nadchodz¹cych œwi¹t, jest czymœ z³ym, nieuzasadnionym? Przecie¿ te dzieci,
w przeciwieñstwie do pana Jamro¿ego i jego syna, s¹ mieszkañcami
naszej gminy. Czy zachcianki
urzêdników s¹ wa¿niejsze, ni¿
proœba nas mieszkañców – podatników? Przecie¿ to nie tylko dekoracja szko³y, ale równie¿ centrum
Runowa. Czy Pani Burmistrz nie
wyra¿aj¹c zgody na nasz¹ dekoracjê chcia³a wykazaæ siê swoj¹ gospodarnoœci¹? Co z t¹ gospodarnoœci¹ wobec tej imprezy w £obzie,
dla czyjegoœ (nie mieszkañca gminy) hobby?
Rada Rodziców

Od Redakcji:
Na pytanie zawarte w artykule „Pan
Jamro¿y zrobi³ synowi imprezê, ale co
z tego mieli mieszkañcy?” czêœciowo
daje odpowiedŸ powy¿szy list Rady
Rodziców ze Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim.
Ja móg³bym odpowiedzieæ pani
burmistrz i pani prezes jednym zdaniem
- w Wêgorzynie nie powstanie ¿aden
klub psich zaprzegów, bo utrzymanie
czterech psów wyœcigowych kosztuje
du¿o wiêcej, ni¿ utrzymanie jednego
dziecka w przeciêtnej rodzinie na terenie gminy Wêgorzyno. Trudno polemizowaæ z pani¹ prezes Polskiego Zwi¹zku Sportów Psich Zaprzêgów w Warszawie, bo móg³bym popsuæ jej widok
„przepiêknej scenerii” naszych lasów.
Obawiam siê, ¿e nic innego nie zobaczy³a, a tym samym uniknê³a kontaktu
z nasz¹ rzeczywistoœci¹. A ma siê ona do
Warszawy tak, jak tamtejsze zarobki do
naszych.
Je¿eli pani¹ burmistrz Wêgorzyna
staæ na fundowanie komuœ zabawy, to
mo¿e to robiæ nawet co miesi¹c, tylko
czy staæ na to mieszkañców Wêgorzyna? Czy staæ ich na fundowanie rozrywki ludziom bogatym, bo ten sport jest
przecie¿ drogi. A przecie¿ ci ludzie
mogliby pokryæ koszty tej zabawy z
w³asnych kieszeni, pani burmistrz z
panem Jamro¿ym by siê dorzucili i nikt
nie pisn¹³ by s³ówka. Przecie¿ nikt nie
zabrania nikomu biegaæ po lesie.

Jednak jak siêga siê po œrodki bud¿etowe w tak biednej gminie, to wrêcz
obowi¹zkiem dziennikarza jest zapytaæ
o sens i cel tych wydatków.
Pani burmistrz - proszê zmieniaæ i
promowaæ rzeczywistoœæ, a nie jej obraz. A ta rzeczywistoœæ jest skrzecz¹ca
i od niej siê nie ucieknie w fajne imprezki. Chyba, ¿e chce pani, by bogaci przyje¿d¿ali tu na saksy i podziwiali lasy i
bezdro¿a, tylko ¿e mieszkañcom nic z
tego nie przybêdzie, a jeszcze do³o¿¹. A
¿e pani i pan Jamro¿y z synem dobrze
siê bawiliœcie, nie w¹tpiê. Przyjemniej
jest „ocieraæ siê” o „wielki œwiat”, ni¿
u¿eraæ z „wieœniakami”.
A czy pan Jamro¿y ju¿ zwiedzi³
wszystkie œwietlice wiejskie i rozpozna³ potrzeby spo³ecznoœci wiejskich?
I co im zaproponowa³? Jaki program
wymyœli³, by zwiêkszyæ szanse wiejskich dzieci w wyœcigu edukacyjnym z
dzieæmi z Warszawy? Nie w wyœcigu
psich zaprzegów, ale w³aœnie edukacyjnym i cywilizacyjnym! Ile na te programy pozyska³ pieniêdzy? I co trwa³ego w
wêgorzyñskiej kulturze po sobie pozostawi?
I ostatnie pytanie - czy sponsoruj¹ca imprezê Szczeciñska Kopalnia Surowców Mineralnych, której szyld widnieje na zdjêciu z zawodów, to ta sama,
której pani chce obni¿yæ podatki?
Zaiste... cynizm nieobjawiony.
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ROCZNICA MORDU W KATYNIU
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Katyñ; Dlaczego i ja
K

atyñ - trzy spó³g³oski i dwie
samog³oski - tyle mówi³a mi
ta nazwa do momentu og³osze nia konkursu. By³a dla mnie nic nie
znacz¹cym dŸwiêkiem, jednak gdzieœ
daleko, w podœwiadomoœci czu³am, ¿e
s³owo te jest mi bliskie, mo¿e z powodu
melodyjnego brzmienia przypominaj¹cego bicie dzwonów, a mo¿e babci,
cioci lub wujka, którzy mówili kiedyœ
o Katyniu? W ka¿dym razie, po og³oszeniu konkursu przez historyczkê,
zajrza³am do encyklopedii. O dziwo,
nic nie znalaz³am pod has³em Katyñ.
Pomyœla³am, ¿e nast¹pi³ b³¹d w druku
i chwyci³am nastêpn¹, i wtedy siê zaniepokoi³am, poniewa¿ i tu nie by³o informacji. Nie podda³am siê jednak. Na
pó³ce domowej biblioteki mia³am jeszcze jedn¹ encyklopediê PWN, wydan¹
w 1998 roku. Tym razem znalaz³am poszukiwane has³o:
KATYÑ - miejscowoœæ w Rosji,
20 km na zach. od Smoleñska, nad
Dnieprem; 11 III-IV 1940 w pobliskim
lesie NKWD zamordowa³o ok. 4,4 tys.
pol. oficerów - jeñców z obozu w Kozielsku; po ujawnieniu zbrodni IV 1943
rz¹d ZSRR wykorzysta³ pol. starania o
jej wyjaœnienie do zerwania stosunków
dyplomatycznych z rz¹dem RP na
uchodŸstwie; 1990 w³adza ZSRR oficjalnie uzna³a odpowiedzialnoœæ
NKWD za œmieræ pol. jeñców z obozów
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, zamordowanych w Katyniu, Twerze (pochowanych w Miednoje) i Charkowie; od 1991 ekshumacje w miejscach pochowanych ofiar (udzia³ pol.
przedstawicieli); 1992 w³adze Rosji
ujawni³y uchwa³ê Biura Polit. KC
WWK(b) z III 1940 dotycz¹c¹ zamordowania ponad 20 tys. Polaków.
Zaczê³am zastanawiaæ siê, dlaczego w tamtych encyklopediach, wydanych w 1974 i 1982 roku, nie wspomniano o tej okrutnej zbrodni. Najbardziej zaintrygowa³ mnie jednak fakt, ¿e
definicja ukaza³a siê jedynie w najnowszym wdaniu. Parê dni póŸniej dotar³am do „Ma³ej Encyklopedii Powszechnej” PWN, wdanej w roku
1959. Na stronie 407 znalaz³am poszukiwane has³o. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy przeczyta³am:
KATYÑ - miejscowoœæ w okrêgu
smoleñska RFSRR, miejsce masowych grobów kilku tysiêcy oficerów
pol. internowanych od 1939 w ZSRR,
a wymordowanych przez hitlerowców
po zajêciu tych terenów.
Przetar³am oczy, przeczyta³am
jeszcze raz: „wymordowanych przez
hitlerowców”. W tym momencie
uœwiadomi³am sobie, ¿e muszê sama
poznaæ ca³¹ prawdê o Katyniu. Zgromadzi³am obszern¹ bibliografiê, dotar³am do wielu ludzi, pozna³am historiê rodziny, wys³ucha³am reporta¿u
Antoniego Szybisty, pt. „Niemy
krzyk”, przeczyta³am wywiad z Janem
Nowakiem-Jeziorañskim.
Dzisiaj
mogê powiedzieæ, ¿e Katyñ to dla mnie
symboliczne miejsce.

Poznaj¹c tê bia³¹ plamê naszej historii zrozumia³am, dlaczego tak wielu
Polaków niena widzi Sowietów, dlaczego tak wa¿n¹ spraw¹ by³o powstanie „Solidarnoœci”, dlaczego Lech Wa³êsa otrzyma³ pokojow¹ nagrodê Nobla,
dlaczego tak wa¿ne jest to, jakie ugrupowania polityczne sprawuj¹ w³adzê w
Polsce. Od momentu, kiedy pozna³am
przera¿aj¹c¹ prawdê o Katyniu, inaczej
patrzê te¿ na wojnê w Czeczenii, gdzie,
podobnie jak kiedyœ w Katyniu, pisze
Jan Nowak-Jeziorañski:
„Ciê¿arówki wype³nione stosami
pomordowanych m³odych mê¿czyzn z
rêkami zwi¹zanymi z ty³u. Setki bez³adnych trupów spychanych do wykopanych zawczasu masowych grobów,
natychmiast zasypywanych koparkami, aby po ofiarach zagin¹³ wszelki
œlad. (...) Jedynymi œwiadkami mordu
w Katyniu byli oprawcy. Dziêki telewizji czeczeñski Katyñ ogl¹da ca³y œwiat
i - podobnie jak wtedy - wbrew tym naocznym dowodom odradza siê katyñskie k³amstwo. Rzecznik Putina
oœwiadcza, ¿e zdjêcia filmowe nie s¹
¿adnym dowodem. S¹ prowokacj¹ wyprodukowan¹ przez samych Czeczenów albo zachodnich dziennikarzy.”
Nie mogli mówiæ
Przeprowadzi³am wywiady z ludŸmi w ró¿nym wieku, pytaj¹c min. jak i
kiedy dowiedzieli siê o Katyniu.
Pierwsz¹ rozmówczyni¹ by³a ciocia Halina Gus³awska, która uratowa³a
siê przed zes³aniem na Syberiê. W
chwili, gdy Sowieci przyszli po Jej rodzinê, by³a w s¹siedniej wiosce u zaprzyjaŸnionych ludzi. Chcia³oby siê
powiedzieæ: „Dziêki Bogu, nie musia³a znosiæ g³odu, uratowa³a siê przed
cierpieniem”. Jednak by³o odwrotnie,
14-letnia wówczas ciocia pozosta³a na
wrogiej Ukrainie, wœród wrogich ludzi, którzy zaczêli traktowaæ j¹ jak trêdowat¹. Ludzie, u których przebywa³a, wyraŸnie dali do zrozumienia, ¿e
jest niemile widziana. Musia³a szukaæ
innego noclegu. Pragnê³a znaleŸæ siê
przy mamie, Tolku, Jerzym W³adys³awie, Sergiuszu. Chodzi³a w za ma³ym
ju¿ bia³ym swetrze i uszytej przez siebie spódnicy, na boso, od domu do
domu. Wspomina, ¿e przesz³a wtedy
43 kilometry i wycieñczona, zasnê³a
pod krzakiem. Rankiem dotar³a do
swojej babci, która ¿y³a w malutkim
domku razem z piêcioma innymi osobami. Babcia przyjê³a j¹. Wiedzia³a
jednak, ¿e ju¿ jutro znów zacznie tu³aczkê, oferuj¹c swoje umiejêtnoœci
robienia na drutach za nocleg. Tak ¿y³a
przez d³u¿szy czas, a¿ dosta³a wylewu
i sparali¿owana przele¿a³a w ³ó¿ku pó³
roku. - W tym momencie myœla³am tylko, ¿e nie muszê ju¿ szukaæ noclegu mówi³a. Powoli powróci³a do zdrowia
i postanowi³a odzyskaæ rodzinny dom
w Krzemieñcu. W tej sprawie uda³a siê
do urzêdu, w którym tylko dziêki temu,
¿e spotka³a swojego starego nauczyciela, który by³ jednym z urzêdników,

odzyska³a go. - Szok, szok, szok - tak
zinterpretowa³a swój powrót do Krzemieñca. Przekroczenie progu domu
uœwiadomi³o Jej, ¿e czeka j¹ ciê¿ka
praca. Zaniedbany budynek bez okien
i drzwi; poœrodku pokoju panosz¹ca
siê œwinia; jednym s³owem - nic nie
mia³a. Jedzenie, spokojny sen, to
wszystko, tylko marzenia. Mimo ca³kowitego osamotnienia, prze¿y³a, zaciskaj¹c zêby.
Ca³e jej ¿ycie potoczy³oby siê inaczej, gdyby nie pewien festyn w centrum miasta, który zgromadzi³ t³umy
m³odzie¿y. Imprezê tê zorganizowali
Niemcy, którzy nieoczekiwanie otoczyli wszystkich i w przeci¹gu kilkudziesiêciu minut zabrali do bydlêcych wagonów .W tamtej chwili ciocia sta³a siê
jednym z robotników przymusowych
Trzeciej Rzeszy. Jako jedna z nielicznych mia³a mo¿liwoœæ ucieczki, nie
skorzysta³a jednak z niej, bowiem wiedzia³a, ¿e tu czeka J¹ tylko ci¹g³y g³ód.
W Niemczech pracowa³a u pewnej
rodziny, zajmuj¹c siê dzieæmi i dbaj¹c
o porz¹dek w domu. Wspomina jednak
ze wzruszeniem pewn¹ starsz¹ pani¹,
która nale¿a³a do tej rodziny. Zabiera³a
j¹ do siebie pod pretekstem, ¿e musi u
niej posprz¹taæ, a tymczasem dawa³a
do rêki ksi¹¿kê i pozwala³a odpocz¹æ.
Jednak ciocia nie czyta³a, tylko p³aka³a, p³aka³a i wspomina³a.
Tak w³aœnie prze¿y³a wojnê moja
ciocia. Po jej zakoñczeniu wróci³a do
Krzemieñca. Nie pojecha³a do Polski,
poniewa¿ by³a przekonana, ¿e Jej matka wróci³a do rodzinnego domu. Jednak moja prababcia z dzieæmi znajdowa³a siê ju¿ w Œwidwinie, który jest
teraz moim rodzinnym miastem. Na
szczêœcie wszyscy spotkali siê dziêki
Czerwonemu Krzy¿owi, ale wtedy ciocia mia³a ju¿ w³asn¹ rodzinê.
Wrócê jeszcze do g³ównego pyta-

nia, które wczeœniej zada³am, czyli jak
i kiedy dowiedzia³a siê o Katyniu?
Okazuje siê, ¿e bardzo póŸno, bo dopiero w latach 60. Mieszka³a wtedy na
terenie ZSSR i informacje na ten temat
by³y sprzeczne z prawd¹. Wmawiano
im, ¿e zbrodni dokonali hitlerowcy.
Pan W.K., rocznik 1940, na to pytanie odpowiedzia³ krótko: - Od dziadka, gdy by³em ma³y.
Pani J.K., urodzona w 1946 – macocha opowiada³a jej zamiast bajek historie na temat okrucieñstwa wojny.
By³a wtedy siedmioletni¹ dziewczynk¹.
O rok starszy Z. Cz. stwierdzi³, ¿e
na ten temat czêsto mówiono w domu,
a wiêc o Katyniu wie praktycznie od
zawsze.
Moja mama, rocznik 56, prawdy o
Katyniu dowiedzia³a siê, gdy jako
ósmoklasistka uczy³a siê do klasówki z
historii. Robi³a to na tyle g³oœno, ¿e Jej
ojciec us³ysza³ to, co mówi i przerazi³
siê. Szybko przerwa³ jej naukê, mówi¹c zdenerwowany: - To nie tak by³o!
- i zacz¹³ jej t³umaczyæ prawdê.
Pani A.R, rocznik 55, o zbrodni
wyczyta³a z wydawnictw paryskiej
„Kultury”.
•ród³em prawdziwych informacji
by³o tak¿e radio Wolna Europa, dziêki
któremu wiele osób us³ysza³o o zbrodni, tak jak na przyk³ad pan A. Sz., urodzony w 1954.
Pan J.K., dowiedzia³ siê od swojego nauczyciela historii w szkole œredniej; zdaje siê, ¿e nauczyciel mia³ do
nich ogromne zaufanie i by³ odwa¿nym cz³owiekiem, poniewa¿ J.K. jest
rocznikiem 64, a wiêc chodzi³ do szko³y jeszcze w latach zak³amania, gdy
podrêczniki podawa³y nieprawdziwe
fakty.
Reprezentant rocznika 70., pan
A.D., prawdê us³ysza³ od dziadka, gdy

Wœciek³oœæ
Przypomnia³em sobie, ¿e by³em
przecie¿ na otwarciu w 2000 roku
nowej szko³y w Œwierznie, w powiecie kamieñskim, której nadano nazwê Juliana Grunera. To znakomity
przedwojenny lekarz i sportowiec,
który reprezentowa³ Polskê na
dwóch olimpiadach. Kto o tym
olimpijczyku pamiêta? Zgin¹³ w
Katyniu, bo poszed³ broniæ kraju.
Znakomity ¿yciorys, wype³niony
s³u¿b¹ dla kraju. Zazwyczaj mówi
siê o poleg³ych policjantach i wojskowych, jakby na si³ê chc¹c Katyniowi nadaæ wymiar militarny, a
zbyt ma³o mówi siê o polskiej inteligencji, któr¹ tam zamordowano.
By zdaæ sobie sprawê z ogromu
strat, trzeba poznaæ tych ludzi, ich
¿yciorysy wype³nione prac¹, dzie³ami i zas³ugami.

W 2000 roku by³em zdumiony,
¿e Juliana Grunera – olimpijczyka –
nie znam. W 2008 roku jestem ju¿
tylko wœciek³y. Na nas. W internecie
znalaz³em tylko, ¿e taki by³. Na stronie internetowej szko³y w Œwierznie nie umieszczono nawet jego
¿yciorysu. Za to jest historia miejscowoœci, oczywiœcie do 1945
roku. Wszystko sprowadza siê do
t³umaczeñ z niemieckiego. T³umaczyæ siê z naszej historii nie bêdziemy musieli, bo jej nie ma. Restaurujemy niemieckie groby, niemieckie pomniki, œlêczymy nad niemieckimi skryptami i wchodzimy
do unii. Z czym? Z dziur¹ w pamiêci? Tak¹ jak te dziury w czaszkach?
Mo¿e wtedy rzeczywiœcie zamordowano Polskê?
Kazimierz Rynkiewicz
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nie wiedzia³am...
by³ w szkole podstawowej i przygotowywa³ siê do lekcji historii.
Postanowi³am tak¿e przeprowadziæ sondê w trzech szko³ach, zadaj¹c
pytanie: „Czy wiesz, co to jest Katyñ?”
W szkole zawodowej, w rocznikach
81-82, tylko dwóch uczniów, na 60 pytanych, umia³o to wyjaœniæ, poniewa¿
ich rodziny s¹ powi¹zane w jakiœ sposób z t¹ zbrodni¹. Natomiast ten sam
rocznik z liceum wypad³ o wiele lepiej.
Na 60 pytanych, o Katyniu wiedzieli
prawie wszyscy. W moim gimnazjum
na 30 osób tylko 3 potrafi³y odpowiedzieæ prawid³owo!
Dziêki tym wywiadom uzyska³am
jasny obraz naszej wiedzy na temat
Katynia. Moi rozmówcy urodzeni w latach 1925-70, poznali prawdê z ró¿nych
Ÿróde³. Ci najstarsi doœwiadczyli zbrodni stalinowskiej na sobie, a roczniki
1940-70 dowiadywa³y siê najczêœciej o
Katyniu od rodziców, z wydawnictw
podziemnych, z radia Wolna Europa.
Uczniowie gimnazjów i szkó³ zawodowych wiedzê w tej sprawie posiadaj¹ niewielk¹. Nie zaskoczy³a mnie
niewiedza rówieœników; s¹ oni poszkodowani, poniewa¿ nie mieli okazji
wg³êbiæ siê w losy II wojny œwiatowej.
Sonda wykaza³a, ¿e im ni¿sze wykszta³cenie ankietowanych, tym mniejsza wiedza o Katyniu i o historii swojego narodu .
Po lekturze listów, wierszy, pamiêtników, ksi¹¿ek, artyku³ów prasowych i
przeprowadzonej sondzie wœród ok.
105 osób, s³owo Katyñ, na szczêœcie,
nie jest ju¿ dla mnie pustym dŸwiêkiem,
lecz czymœ, o czym zapomnieliœmy najpierw za spraw¹ polityki polskiej, a
obecnie zapominamy za spraw¹... no
w³aœnie, czego? S³ysz¹c s³owo Katyñ
za ka¿dym razem nasuwa mi siê refleksja, ¿e polski naród, do którego i ja
nale¿ê, mimo ¿e zosta³ tak tragicznie

doœwiadczony wojn¹, nie potrafi kultywowaæ pamiêci o tych, którzy zostali
bestialsko zamordowani przez Sowietów. Kto ponosi za to winê? Ca³y naród? Politycy? Media?
Dlaczego tak niewiele wiemy o
w³asnych korzeniach?
Dlaczego jest wojna w Czeczenii?
Dlaczego moi rówieœnicy tak niewiele wiedz¹ o zbrodni Katyñskiej?
- Dlaczego oprawcy uniknêli
kary?
Dlaczego byli tak okrutni?
Dlaczego ...?
Oprócz tych wielu pytañ, mam te¿
- podobnie jak podmiot liryczny w
wierszu Kazimiery I³³akowiczówny proœbê:
O Bo¿e, (...)
zst¹p i zamieszkaj, b³agam Ciebie
nie w dzieciach, nie w kwiatach,
nie w czystych duszach,
nie w jasnych wodach,
ale w sercach katów.
Katów, którzy stawali za plecami
ofiar, krêpowali ich rêce sznurem,
przystawiali im lufê pistoletu w ty³
czaszki i... naciskali spust, beznamiêtnie, fachowo, precyzyjnie, potem do
do³u, potem nastêpny i nastêpni... 22
tysiêcy bezbronnych jeñców polskich.
Operacjê przeprowadzono drobiazgowo pod wzglêdem technicznym. Nie
zapomniano o niczym: o miejscu wy³adowania, o rodzaju wagonów, o sposobie transportu, o wapnie, o posadzeniu m³odziutkiego lasu, o...
Pamiêci nie da siê zg³adziæ
W lutym (2000 r.), w 2 tys. egzemplarzy, w drukarni Katolickiego
Oœrodka Wydawniczego „Veritas”,
pod zarz¹dem Zygmunta Kotkowskiego, wydano ksi¹¿kê „Czas wojny”. W
rozdziale XI, na stronie 125 czytamy,
¿e na Okêciu w 1943 roku zebra³a siê

W ho³dzie za ojców
(£OBEZ). W poniedzia³ek Sybiracy uczcili pod krzy¿em i pomnikiem wystawionym tu w 1993
roku w ho³dzie zmar³ym i pomordowanym na nieludzkiej ziemi,
ofiarom stalinizmu – drug¹ masow¹ deportacjê Polaków do Kazachstanu.
Kilkunastoosobowa grupa odœpiewa³a hymn, po czym prezes
³obeskiego oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków Ludwika Guriew w kilku s³owach stara³a siê zawrzeæ ca³y ból i
los dzieci, matek oraz starców rzuconych, tu¿ przed Œwiêtami Wielkanocnymi 1940 r. na nieludzk¹ ziemiê. Ich ojcowie i mê¿owie ju¿ 10
lutego zabierani byli do wiêzieñ,
sk¹d trafiali do ³agrów, czy Katynia
lub innych miejsc kaŸni polskich
oficerów. Katyñ, to s³owo – wci¹¿ na

nowo szarpie niezabliŸnione rany.
Szacuje siê, ¿e by³a to najwiêksza spoœród czterech deportacji na
Sybir. Obejmowa³a ona oko³o 320
tysiêcy ludzi. Sytuacja osób deportowanych w kwietniu jest niemal
bliŸniacza dla wszystkich: ojciec
zostaje zamordowany w Katyniu,
b¹dŸ trafia do lagrów a jego rodzina
- na zes³anie. St¹d te¿ wielu ³obeskich Sybiraków nale¿y równoczeœnie do Rodziny Katyñskiej, a kwiecieñ - Miesi¹c Pamiêci Narodowej jest miesi¹cem szczególnym.
Na krzy¿u przybite s¹ mosiê¿ne
tabliczki z³o¿one tu przez ¿yj¹cych
cz³onków rodziny, to lista ofiar
NKWD. W sumie na tabliczkach
widniej¹ 44 nazwiska, a ka¿da z nich
to osobna historia cierpienia, bólu i
poni¿enia.
(mm)

delegacja z³o¿ona z przedstawicieli
spo³eczeñstwa polskiego, a dok³adniej
z dr. Orzechowskiego, dr. Grodzika,
Emila Skiwskiego. Edmunda Seyfryda, paru robotników reprezentuj¹cych
polskie za³ogi fabryczne oraz Ferdynand Goetla, cz³owieka, który opisuje
ca³e to wydarzenie w tej w³aœnie ksi¹¿ce. Mia³a ona za zadanie stwierdziæ,
czy propaganda hitlerowska podaje
autentyczne informacje na temat masowych grobów w Katyniu. Dotar³a do
Smoleñska, gdzie po nocy spêdzonej w
hotelu dla sowieckich urzêdników,
który w tym czasie oblegany by³ przez
delegacje i dziennikarzy z ró¿nych
pañstw interesuj¹cych siê jeszcze wtedy zagadkow¹ zbrodni¹ na polskich
oficerach, nazajutrz rankiem wyjecha³a samochodem do Katyñskiego lasu.
Goetel opisuje: „Dobrze utrzymana
droga wiedzie nas (...) drobn¹ i bujn¹
doœæ okolic¹. Las Katyñski, gdy do niego doje¿d¿amy, jest to nie wyros³y
„g³odny” las. Bardzo nowoczeœnie i
rzeczowo brzmi ju¿ tabliczka u wjazdu
do Kozich Gór z napisem: miejsce
wywczasów dla pracowników N.K.
W.D. Ogarnia nas jadowity i ciê¿ki
cuch trupiego rozk³adu”.
Kierownikiem ekshumacji jest
profesor medycyny s¹dowej uniwersytetu we Wroc³awiu dr Buhtz, który
mówi do polskiej delegacji: „abyœmy
wskazali na jakiekolwiek zw³oki w
grobie, gdy¿ chce dokonaæ przy nas na
nich obdukcji. Przekona nas wówczas
naocznie, ¿e zw³oki bêd¹ mia³y przestrzelon¹ czaszkê. Wynosz¹ ukazanego przez nas trupa. Coœ kurczy siê w
nas i dr¿y, gdy¿ profesor paru ruchami
no¿a od³¹cza g³owê od cia³a i skalpuje
j¹, aby ukazaæ na wlot kuli w tyle g³owy
i wylot jej ponad czo³em. A teraz no¿yczki tn¹ mundur i poszukuj¹ papierów. S¹. poklejone i nad¿arte jadem,
ma³o czytelne. Wœród nich kartka z
czêœciowo czytelnym adresem wysy³aj¹cego: „Zieliñska... powiat Grodziec... wiêc..” - ju¿ nie pomnê jaka. I
dalej: „Drogi mê¿u...”
Po wstrz¹saj¹cym widoku ekshuma cji, delegacja rozproszy³a siê po lesie, analizuj¹c w myœlach przebieg
mordu i zbieraj¹c coraz wiêcej dowodów, które œwiadczy³y na niekorzyœæ
bolszewików.
„(...) Robota grabarska jest tu (...)
doœæ powierzchowna, a sposób zakamuflowania grobów prymitywny i naiwny,
musia³oby min¹æ dziesi¹tek lat, aby sosny wyros³y i zmiesza³y siê z lasem”.
Polska delegacja postanowi³a oddaæ ho³d pomordowanym: „Zdejmujemy kapelusze. Dr Seyfryd wypowiada
s³owa: Rodacy! Uczcijmy chwil¹ milczenia poleg³ych tu Polaków, którzy
zginali, aby Polska istnia³a”.
Istnieje Polska, ¿yje moja rodzina,
moja doœwiadczona wojn¹ rodzina,
która by³a œwiadkiem zbrodni stalinowskiej. Mój pradziadek, ze strony
ojca, 17 wrzeœnia 1939 roku, gdy Sowieci dotarli do Krzemieñca, zosta³

zabrany i s¹dzony 18 paŸdziernika
tego samego roku przez tzw. Trójkê.
Trzy osoby zadecydowa³y o jego losie;
by³ Polakiem, a wiêc wyrok by³ jasny:
„Rozstrzelaæ!”.
Jego ¿ona i pi¹tka dzieci mogli siê
tylko domyœlaæ przyczyny nag³ego
znikniêcia mojego pradziadka. Po Bo¿ym Narodzeniu przysz³a i kolej na
nich. Zostali zes³ani na Syberiê. Prze¿yli tylko dziêki temu, ¿e byli silni,
choæ, gdy zapanowa³a epidemia tyfusu, to moja prababka napisa³a w liœcie
do swojej córki, której jako jedynej w
rodzinie uda³o siê unikn¹æ zes³ania:
„Wola³abym, aby dzieci umar³y,
tylko gdzie je pochowam? Ziemia zamarzniêta, nie ma trumny, ani desek, z
których mog³abym zrobiæ tê trumnê i
si³y te¿ nie ma...”
Na szczêœcie prze¿y³a. Ona i Jej
dzieci. Wrócili do Polski, która mia³a
ju¿ inne granice. Ich rodzinny Krzemieniec, ten sam, w którym urodzi³ siê
Juliusz S³owacki, by³ ju¿ radziecki.
Osiedlili siê wiêc w Œwidwinie. Tu
przyszed³ na œwiat mój Ojciec, jego
brat i dwie siostry. PóŸniej ja oraz moi
trzej bracia.
W ubieg³ym roku po raz pierwszy
odwiedzi³am dom pradziadków - w
Krzemieñcu, w którym rozegra³a siê
historia nie tylko mojej rodziny, ale
wszystkich Polaków, którzy w poszukiwaniu prawdy o Katyniu, mog¹ teraz
obejrzeæ centrum pamiêci o wydarzeniach II wojny œwiatowej. Jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
w którym otworzono 29 czerwca 1993
r specjalny wydzia³ poœwiêcony ofiarom zbrodni katyñskiej. Martyrologia
naszego kraju przedstawiona jest w
piêciu ekspozycjach, opracowanych
przez artystê plastyk Mariê Irzyk.
Czêœæ
pierwsza
ekspozycji
przedstawia dokumenty, które zawa¿y³y na losie jeñców. Druga jest poœwiêcona jeñcom obozu kozielskiego.
Zgromadzono tu fragmenty czapek
oficerskich, orze³ki, naramienniki,
guziki wojskowe, monety, które nale¿a³y do ¿o³nierzy. Najwiêksze wra¿enie wywo³a³a u mnie p³yta nagrobna,
na której znajduje siê 1500 fotografii
pomordowanych. Czêœæ trzecia zawiera gabloty z pami¹tkami ofiar: szachy,
warcaby, maszynki i pêdzle do golenia,
grzebienie, szczoteczki do zêbów,
o³ówki, scyzoryki i wiele innych
przedmiotów. Czêœæ czwarta poœwiêcona jest policjantom wiêzionym w
Ostaszkowie. Znajduj¹ siê tu m.in. elementy umundurowania, przedmioty
u¿ytku osobistego i kultu religijnego,
dokumenty. Czêœæ ostatnia to Sala Pamiêci. Poœrodku znajduje siê makieta
Pomnika Poleg³ych i Pomordowanych
na Wschodzie. Ekspozycjê zamyka kalendarium obchodów 60 rocznicy
„Golgoty Wschodu”.
Hanna Paprocka,
Œwidwin, 2000 r.
Obecnie studentka farmacji
w Gdañsku.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Eksluzywne perfumy w przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088
446.
n Sprzedam wozy z gumowymi ko³ami. Tel 694 140 816.
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wierzba energetyczna. Tel 602
740 395
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.

Gryfice
n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058
n Owczarki Niemieckie po rodowodowych rodzicach. Szczeniêta 8tygodniowe. Rodzice na miejscu.
Ojciec, wnuk zwyciêzcy œwiata.
Marka z czo³owej hodowli. tel. 091
392 18 28.

Region
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n 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.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Ma³e i tanie pomieszczenia pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê
w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741.
n £obez, ul. Bema, sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

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

US£UGI

MIESZKANIA

£obez
n Us³ugi remontowe - malowanie,
tapetowanie, monta¿ drzwi i paneli
oraz inne prace wykoñczeniowe.
Szybko, solidnie i niedrogo. Tel. 609
888 083
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

£obez
n Sprzedam mieszkanie 80 mkw w
Radowie Ma³ym. Tel. 502 289 353
n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokojowe czynszowe,
w bloku 2 kondygnacyjnym w Dobrej ko³o Nowogardu. Pow. 67,2
mkw. + piwnica + balkon. Cena
120 tys. (do negocjacji). Gratis
gara¿, meble sypialne i kuchenne. Tel. kontaktowy 0 606 603 385
n Kawalerkê w Radowie Ma³ym
odrêbn¹ na uboczu wynajmê. Tel.
604 997 741.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

n Pilnie sprzedam mieszkanie 62,5
mkw. w Resku, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, bezczynszowe. Tel. 602
257 305.

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

Gryfice

Region

n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Organizujemy imprezy okolicznoœciowe w oœrodku wypoczynkowym
3 km od Niechorza. Wy¿ywienie i
noclegi do 70 osób. Tel. 608 595 113
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

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

Gryfice
n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

Drawsko Pom.
n Mieszkanie 80 mkw. z gara¿em
sprzedam lub zamieniê na mniejsze. Tel. 0 609 116 616.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Region
n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 58 mkw. 3 pokoje, ³¹zienka,
kuchnia. Cena 125 000 z³. Tel. 691
654 593

MOTORYZACJA
n Sprzedam naczepê TRAILOR rok
produkcji 1989, ³¹downoœæ 26260
kg, OC i badania techniczne wa¿ne
do VIII 2008, po kapitalnym remoncie, oplandekowana. Cena 12 500 z³
do negocjacji. Tel. 661 879 011
n Sprzedam ci¹gnik URSUS 12-24
stan dobry - po remoncie. cena do
uzgodnienia po obejrzeniu. Tel. 504
350 501
n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. W ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

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

ROZMAITOŒCI
List do redakcji
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Szanowna Pani Redaktor.

Nawi¹zuj¹c do artyku³u
zamieszczonego na ³amach
Tygodnika £obeskiego nr
15 z dnia 08.04.2008 roku
pt.: „REMIZA DO POPRAWKI”, jako Prezes
OSP i So³tys So³ectwa Zwierzynek nie mogê zgodziæ siê z treœci¹, jaka zosta³a zawarta w wy¿ej wymienionym artykule.
Mówi¹c o tym, ¿e remont
stra¿nicy zosta³ zakoñczony, nale¿y rozumieæ to, ¿e budynek zosta³ oddany w u¿ytkowanie i
OSP mo¿e w pe³ni korzystaæ z
bazy i pomieszczeñ budynku.
Natomiast nadal trwa inwestycja
zawarta w planie d³ugoterminowym.
Czytaj¹c w artykule ¿e okna
zosta³y wstawione na s³owo honoru i s¹ zabezpieczone jedynie
piank¹, przez co podczas opadów woda wp³ywa swobodnie
do œrodka budynku jest nie prawdziwa. Budynek w œrodku jest
ca³kowicie wykoñczony. Okna
od wewn¹trz s¹ obrobione w
sposób nienaganny. Na zewn¹trz
faktycznie tylna œciana budynku
jest nie ocieplona i nie ma obróbki okien, czego nie mo¿na by³o
wykonaæ ze wzglêdu na brak
funduszy w chwili obecnej, co

Wyrok
Sygn. akt II K 101/08 Ds. 210/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 26.03.2008 r. sprawy

Jana Klebanowskiego,
s. Tadeusza i Kazimiery z d. Lewandowskiej, ur. 19 stycznia 1953
r. w Maszkowie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 11 lutego 2008 r. o godz.
10.52 na drodze publicznej Dobra – Dopropole, gm. Dobra, kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jana Klebanowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê
10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do
wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku
miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalne;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

nie znaczy, ¿e by³o to czyjeœ zaniedbanie.
To jak wygl¹da dzisiaj Remiza
OSP Zwierzynek to zas³uga szczególnie Pani Burmistrz Gra¿yny
Karpowicz i Komendanta Gminnego OSP Pana Krzysztofa Palucha. To dziêki tym osobom OSP
pozyska³a dotacjê z Zarz¹du Wojewódzkiego OSP w Szczecinie na
wykonanie elewacji przedniej
œciany budynku.
W imieniu stra¿aków i mieszkañców dziêkujê p. Burmistrz, ¿e
w ci¹gu kilku miesiêcy wykona³a
inwestycjê, która przez piêæ lat z
ró¿nych przyczyn nie mog³a byæ
realizowana
W chwili obecnej czekamy na
rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie, jakie z³o¿yliœmy do
Komendy G³ównej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Warszawie.
Zakres prac, jakie nale¿y jeszcze wykonaæ, dotyczy: wykonania elewacji tylnej œciany budynku, zainstalowanie ogrzewania
c.o., budowa drogi dojazdowej do
stra¿nicy oraz zagospodarowanie
terenu wokó³ budynku. Do zakoñczenia wszystkich prac potrzeba
jeszcze wiele funduszy, my stra¿acy rozumiemy, ¿e Urz¹d jako
wykonawca nie jest w stanie od

razu wykonaæ pewnego zakresu
robót i ¿e prace trzeba roz³o¿yæ
w czasie.
Nie mo¿emy zapomnieæ tak¿e o wielkiej przychylnoœci
Rady Miejskiej z przewodnicz¹c¹ Pani¹ Monik¹ KuŸmiñsk¹
na czele. To tak¿e dziêki Radzie
Miejskiej mo¿emy cieszyæ siê
tym, co jako OSP i mieszkañcy
ju¿ posiadamy. Mimo i¿ jesteœmy ma³¹ miejscowoœci¹, mamy
czym siê pochwaliæ: piêkn¹ remiz¹, a w niej Internetowym
Centrum Edukacyjno - Oœwiatowym. To wszystko dziêki dobrej
woli p. Burmistrz, Rady Miejskiej, p. Palucha, a tak¿e Zarz¹du OSP Zwierzynek.
Mamy nadziejê, ¿e w sprawie naszej remizy nadal wszyscy
zgodnie bêd¹ mówiæ jednym
g³osem i zakoñczymy inwestycje tak szybko jak to mo¿liwe.
Szanowna Pani Burmistrz, szanowna Rado - Wêgorzyno równie¿ zas³uguje na now¹ piêkn¹
remizê.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
Prezes OSP Zwierzynek,
So³tys So³ectwa Zwierzynek,
Tomasz Dynarski.
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Pobiegli poprawiæ „¿yciówki”
(£OBEZ-DÊBNO) 13 kwietnia
br. grupa biegaczy z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht” wystartowa³a
w jubileuszowym – 35 maratonie w
Dêbnie Lubuskim. Pomimo tego, ¿e to
dopiero pocz¹tek sezonu biegowego,
dwóm z nich uda³o siê pobiæ swoje dotychczasowe czasy na tym królewskim dystansie 42 km.
Marcin Horbacz ukoñczy³ marton z
czasem 3:38:44, poprawiaj¹c ubieg³oroczny wynik z Poznania o 11 minut.
Drugi z ³obzian na mecie zameldowa³
siê Tadeusz Szuba, najbardziej doœwiadczony zawodnik z £obza, któremu szczêœcie jednak nie sprzyja³o i nie
da³ rady nawet powtórzyæ swojego
wyczynu z 2006 r. w Poznaniu, a uzyska³ wtedy rewelacyjny czas 3:35:06.
Najstarszy z ³obeskich zawodników

Zygmunt Draczyñski dobieg³ na metê
równie¿ w doskona³ym humorze, pomimo zmêczenia, gdy¿ poprawi³ swój czas
z 2006 r. z Poznania o ca³e 7 minut. (R.
foto Gra¿yna Szuba)

Zawody „KARASIA” na kanale

Siatkówka „oœwiaty”

Zespó³ Gimnazjum najlepszy

(£OBEZ) 12 bm. ju¿ po raz
czwarty odby³y siê Mistrzostwa
£obza Nauczycieli i Pracowników
Oœwiaty w Pi³ce Siatkowej.
W zawodach uczestniczy³y 3
dru¿yny: Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki, Ochotniczy Hufiec Pracy i
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokona³a dyrektor Ewa Pop³awska. Mecze rozgrywane by³y w sali gimnastycznej Gimnazjum. Najlepszym
zespo³em okaza³a siê dru¿yna Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, która
wystêpowa³a w sk³adzie: Arkadiusz
Sak, Marek Rokosz, Miros³aw
£owkiet, Grzegorz Pawlak i Kazimierz Mikul.
II miejsce zdoby³a dru¿yna Ze-

W dniu 13 kwietnia br. ko³o „Karaœ”
z £obza zorganizowa³o otwarte indywidualne zawody w wêdkarstwie sp³awikowym na kanale BrzeŸniacka Wêgorza. W zawodach wystartowa³o 42 zawodników. Mimo ³adnej pogody wêdkarze ³owili w trudnych warunkach,
gdy¿ poziom wody na kanale by³ mocno
podniesiony. Po zakoñczeniu zawodów
wy³oniono dziesiêciu zawodników,
którzy z³owili najwiêcej ryb. Najlepszych piêciu otrzyma³o nagrody pieniê¿ne. Nagrodzono równie¿ najlepszego zawodnika z ko³a „Karaœ”, którym by³ Jerzy Kononowicz. Wspólnie z
wêdkarzami mi³o czas spêdzali rowerzyœci z £obza, Drawska Pomorskiego
i Iñska. Zorganizowali oni rajd rowerowy „Z wizyt¹ u wêdkarzy”, który sta³ siê
ju¿ cykliczn¹ imprez¹, wpisan¹ w kalendarz Ogniska TKKF „B³yskawica” z
£obza.

Wyniki otwartych indywidualnych zawodów w wêdkarstwie sp³awikowym
BrzeŸniacka Wêgorza dn.
15.04.2007
1 Daszkiewicz Edward Police 640 pkt
2 Tyrañski Micha³ Drawsko 528 pkt
3 Sobczak Mieczys³aw Czaplinek 498 pkt
4 Berent Andrzej Z³ocieniec 470 pkt
5 Tyrañski Andrzej Drawsko 460 pkt
6 Majchrzak Marcin Stargard 446 pkt
7 Kuk³a Piotr Czaplinek
444 pkt
8 Rakocy Jerzy £obez
338 pkt
9 Kowalski Arkadiusz Z³ocieniec 336 pkt
10 Karkuszewski Stanis³aw £obez 330 pkt

tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.

spo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki, a
miejsce III wywalczy³ zespó³
Ochotniczego Hufca Pracy.
Zwyciêska dru¿yna nagrodzona
zosta³a pucharem. Na rêce kapitana
puchar przekaza³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat. Nagrodami, statuetkami, zostali wyró¿nieni najlepsi
zawodnicy wybrani z poszczególnych zespo³ów.
G³ówni sponsorzy imprezy to:
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych,
Urz¹d Miejski, Miêdzyzak³adowa
Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ
„Solidarnoœæ”
Pracowników
Oœwiaty i Wychowania. Sprawiedliwie i obiektywnie sêdziowa³ p. Dominik Sola.
Ze sportowym pozdrowieniem
szef ca³ego zamieszania M.K.

IV rajd rowerowy

Z WIZYT¥ U WÊDKARZY
Ju¿ po raz czwarty rowerzyœci z
Klubu Turystyki Rowerowej przy
TKKF B³yskawica w £obzie ruszyli do
BrzeŸniaka nad kana³ BrzeŸnicka Wêgorza, gdzie rozgrywane by³y zawody
wêdkarskie Ko³a Karaœ tradycyjnie rozpoczynaj¹ce sezon. Pogoda dopisa³a.
By³o ciep³o i s³onecznie . Piêkny dzieñ
w tê deszczow¹ i zimn¹ wiosnê.
Trasa grupy ³obeskiej: £obez –
Bonin – Wêgorsko – BrzeŸniak – Bonin
– £obez. Dystans 30 km.
W lesie za Boninem na ¿ó³tym szlaku rowerowym spotkaliœmy siê Grup¹

Rowerow¹ z Drawska Pom. i dalej jechaliœmy wspólnie. Do BrzeŸniaka dotarli tak¿e turyœci z Iñska, których zapoznaliœmy podczas zimowych rajdów
pieszych przy okazji k¹pieli morsów.
Nad BrzeŸnick¹ Wêgorz¹ przy
ognisku turystycznym turyœci posili siê
pieczon¹ kie³bask¹, owocami i napojami. Mieliœmy tak¿e okazjê podgl¹daæ
zmagania wêdkarzy nad rzek¹ i wa¿enie
z³owionych ryb. Po posi³ku rowerzyœci
przyst¹pili do konkurencji sprawnoœciowej – ¿ó³wiej jazdy, która polega na
tym, aby w jak najd³u¿szym czasie po-

konaæ okreœlony dystans. Najsprawniejszymi okaza³y siê: Anna Laszewska, Jola G³uchowska i Katarzyna G³uchowska a najsprawniejszymi: Adrian
Struski, Rafa³ Rutkowski i Bartek Górzyñski. Wszyscy zostali uhonorowani
nagrodami, ufundowanymi przez
TKKF B³yskawica.
Dziêkujemy Ko³u Karaœ za goœcinê
przy ognisku.
Zachêcamy wszystkich do wspólnej jazdy, niezwyk³ej przygody i wspania³ej rekreacji. JeŸdzimy w zasadzie co
niedziela.
Do zobaczenia na nastêpnym rajdzie!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

SPORT
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Zaproszenie do dyskusji o kondycji klubu

Panel dyskusyjny
o Œwiatowidzie
Sytuacja naszej dru¿yny w ligowej
tabeli od d³u¿szego ju¿ czasu pozostawia wiele do ¿yczenia. Nie przeszkadza to jednak nam, kibicom, przychodziæ na mecze i wspieraæ jej dopingiem i pozostawaæ w wierze, ¿e to
okres tylko przejœciowy. Jednak tendencja ta utrzymuje siê trochê zbyt
d³ugo. Ka¿dy z kibiców ma na ten temat swoje w³asne przemyœlenia, jak i
czasem pomys³y dotycz¹ce takiego
stanu rzeczy oraz metod jej ewentualnej poprawy.
Na podstawie pojawiaj¹cych siê
komentarzy doszliœmy do wniosku, ¿e
anonimowa dyskusja w internecie polegaj¹ca na tzw. odbijaniu pi³eczki do
niczego nie prowadzi. Dlatego te¿
portal www.swiatowid.ovh.org wraz z
zarz¹dem MLKS Œwiatowid £obez
zdecydowa³ siê zorganizowaæ tzw.
panel dyskusyjny, podczas którego
wszyscy zainteresowani bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ wymiany owych pogl¹dów, wra¿eñ i pomys³ów dotycz¹cych
klubu i wszelkich spraw z nim zwi¹zanych. Zamys³em naszym jest skonfrontowanie wszystkiego, co pozostaje w sferze domys³ów ze stanem faktycznym, dlatego te¿ liczymy na przy-

bycie tych wszystkich, którzy maj¹ coœ
w tej kwestii ciekawego do powiedzenia.
Zapraszamy wszystkich kibiców,
tych aktywnych jak i tych biernych, zapraszamy tak¿e pi³karzy - tak obecnych jak i by³ych, jak i tych, którzy w
chwili obecnej graj¹ w innych klubach, trenerów i wszystkich tych, którym dobro Œwiatowida le¿y na sercu
(obecnych i potencjalnych sponsorów, w³adze miejskie, samorz¹dowe i
powiatowe, prasê lokaln¹).
Podczas trwania panelu na wszelkie pytania dotycz¹ce klubu od strony
organizacyjnej odpowiadaæ bêdzie
Prezes Andrzej Belina oraz pozostali
cz³onkowie
zarz¹du.
Portal nasz pozostanie w roli arbitra
pomiêdzy zebranymi i zarz¹dem.
Spotkanie odbêdzie siê w budynku
klubowym MLKS Œwiatowid £obez
na stadionie miejskim, przy ulicy
Siewnej, dnia 20 kwietnia bie¿¹cego
roku o godzinie 12:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
W imieniu portalu www.swiatowid.ovh.org oraz Zarz¹du MLKS
Œwiatowid £obez Filip Mê¿yñski.

Klasa okrêgowa
GRANIE W PLANIE
Termin 22
19 kwietnia - sobota
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Jantar Dziwnów
13:30 Iskierka Œmierdnica - Promieñ Mosty
14:00 Zorza Dobrzany - Œwiatowid £obez
15:00 Radovia Radowo Ma³e - Sparta Wêgorzyno
16:00 Korona Stuchowo - Masovia Maszewo
20 kwietnia - niedziela
13:30 Sarmata Dobra - Vielgovia Szczecin
15:30 D¹brovia Stara D¹browa - Wicher Brojce
17:00 Fagus Ko³bacz - Mewa Resko
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I miejsce
i awans!!!
Dru¿yna Cafe Duo £obez przed
tygodniem zakoñczy³a sezon na 3ligowych parkietach Szczeciñskiej
Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej.
Meczem z wiceliderem UKS B³yskawica, wygranym 3-1, ³obescy
siatkarze udowodnili, ¿e to w³aœnie
im nale¿a³a siê pierwsza lokata w
koñcowej tabeli III ligi SALPS, która to przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Cafe Duo £obez
2. UKS B³yskawica
3. JW. 1749
4. Stra¿ Po¿arna
5. Megawat
6. UKS B³êkitna
7. BLStream
8. Cewar-King
9. Sean 40+

16 43 14 2 45 / 8
15 34 12 3 40 / 18
15 31 10 5 36 / 24
13 21 7 6 27 / 23
15 19 6 9 27 / 34
14 16 5 9 24 / 34
12 10 4 8 15 / 31
15 10 3 12 16 / 38
13 8 3 10 13 / 33

W imieniu ca³ej dru¿yny chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Gminie £obez (za op³acenie wpisowego
do ligi), Panu Dariuszowi Rutkowskiemu, w³aœcicielowi „Cafe Duo”
oraz Pizzerii „Roma” za dofinansowanie do kompletu strojów oraz
liczn¹ pomoc finansow¹ (i nie tylko)
w zakresie dojazdu na mecze do
Szczecina, a tak¿e Panu Ryszardowi Soli, prezesowi £obeskiej Energetyki Cieplnej za kilkukrotn¹ pomoc finansow¹.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym
sezonie, który rozpoczyna siê w
paŸdzierniku, równie¿ uda nam siê
wystartowaæ, tym razem ju¿ w II lidze, do której to wywalczyliœmy
sobie prawo gry w sezonie obecnym.
Ze sportowym pozdrowieniem
Pawe³ Rorata

Wyniki i tabele

Klasa Okrêgowa gr. I
Opady deszczu spowodowa³y,
¿e kilka klubów odwo³a³o swoje mecze, które zosta³y prze³o¿one na
póŸniejszy termin. Nie odby³y siê
mecze: Promieñ Mosty – Radovia
Radowo Ma³e, Sparta Wêgorzyno –
Zorza Dobrzany, Œwiatowid £obez
– GOK Ehrle Polska Dobra Szczeciñska, Masovia Maszewo – Sarmata Dobra oraz Mewa Resko – Iskierka Œmierdnica.
Wyniki rozegranych meczów:
Wicher Brojce - Korona Stuchowo
3:0, Jantar Dziwnów - D¹brovia
Stara D¹browa 0:2, Vielgovia
Szczecin - Fagus Ko³bacz 1:0.
1. Iskierka Œmierdnica
2. Sarmata Dobra
3. Sparta Wêgorzyno
4. GOK Ehrle Dobra
5. Masovia Maszewo
6. Promieñ Mosty
7. Mewa Resko
8. Korona Stuchowo
9. Vielgovia Szczecin
10. Zorza Dobrzany
11. Wicher Brojce
12. D¹brovia
13. Fagus Ko³bacz
14. Radovia
15. Jantar Dziwnów
16. Œwiatowid £obez

20 48 53-17
20 44 56-23
19 41 46-20
20 34 44-22
20 32 32-27
19 29 30-27
19 27 41-37
20 26 30-41
20 24 27-32
20 24 18-31
21 21 25-40
21 21 24-37
21 19 25-43
20 19 22-42
21 19 17-45
19 16 22-28

JUNIORZY
1. Œwiatowid £obez
19 48 70-14
2. Vielgovia Szczecin 19 45 71-25
3. Promieñ Mosty
19 44 111-32
4. Masovia Maszewo 20 38 53-35
5. Sarmata Dobra
19 36 77-33
6. Sparta Wêgorzyno 19 34 70-48
7. GOK Ehrle Dobra 19 34 80-41
8. Zorza Dobrzany
19 28 54-29
9. Mewa Resko
19 25 39-39
10. D¹brovia
20 25 49-62
11. Fagus Ko³bacz
20 22 47-56
12. Iskierka Œmierdnica 20 20 52-61
13. Korona Stuchowo 19 16 30-102
14. Wicher Brojce
20 14 34-72
15. Radovia Radowo 20 12 26-72
16. Jantar Dziwnów
20 4 11-153

CH£OPCY ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WÊGORZYNIE W PÓ£FINALE
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W MINI PI£CE SIATKOWEJ
W dniu 02.04.2008r. w Wêgorzynie odby³y siê eliminacje regionalne w mini pi³ce siatkowej
ch³opców szkó³ podstawowych.
W zawodach uczestniczyli mistrzowie powiatów: stargardzkiego, wa³eckiego, choszczeñskiego, drawskiego i ³obeskiego.
Stawk¹ zawodów by³ awans do
pó³fina³u wojewódzkiego. Awans
uzyskiwa³y ekipy z miejsc 1 i 2.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê ch³opcy ze szko³y podstawowej
w Wêgorzynie, przegrali minimalnie z SP Drawsko, pozosta³e mecze
zakoñczy³y siê ich zwyciêstwami.
Do turnieju pó³fina³owego zakwali-

fikowa³y siê SP Drawsko i SP Wêgorzyno.
Tabela koñcowa:
1.SP Drawsko
2.SP Wêgorzyno
3.SP 1 Stargard Szcz.
4.SP 4 Wa³cz
5.SP Lubiana
Szko³ê Podstawow¹ z Wêgorzyna
reprezentowali: Banaszak
Pawe³, Franczuk Szymon, Doburzyñski Kamil, Krawiec Micha³,
Wiœniewski Micha³, ¯urawik Patryk, Trytek Mateusz, Pietkiewicz
Mateusz, Dowejko Pawe³, Ko³dyj
Jacek.
Dariusz Czajka

List do redakcji
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XXI wiek na drodze
powiatu ³obeskiego
Od kilkunastu lat wieœ
£abuñ Ma³y w gminie Resko
prosi o remont drogi dojazdowej. Jak widaæ na zdjêciach bezskutecznie. W tym
roku obiecano mieszkañcom, ¿e w 100% bêdzie remont, który ma zakoñczyæ siê

do 31 sierpnia 2008 r.
Jak do tej pory nic siê nie dzieje, a droga jest coraz gorsza. W tej
chwili s¹ miejsca które najlepiej
przep³yn¹æ, a mo¿e w³adze powiatowe zafunduj¹ wszystkim mieszkañcom kajaki?
Czytelniczka

Wyrok

tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.

W podziêkowaniu za wspó³pracê
(£OBEZ). 10 kwietnia w siedzibie
CIS „Od Nowa” odby³o siê spotkanie,
podsumowuj¹ce wspó³pracê CIS z
przedsiêbiorcami. Do tej pory podjê³o j¹ 28 firm.
Wprawdzie na spotkanie nie przyby³o pe³ne grono reprezentantów firm,
wspó³pracuj¹cych z CIS-em, ale i tak
nie mo¿na by³o mówiæ o braku zainteresowania. Z ³obeskim CIS-em wspó³pracuj¹ firmy i instytucje z terenu ca³ego powiatu ³obeskiego w tym Starostwo. Dlatego te¿ na spotkaniu, prowadzonym przez Jaros³awa Namaczyñskiego, obecny by³ równie¿ starosta
³obeski – Antoni Gutkowski.
- Trafiaj¹ tu ludzie maj¹cy czêsto
problemy ze znalezieniem pracy, a tak¿e z niskim poczuciem wartoœci. Czasami s¹ to osoby, które po prostu nie chc¹
pracowaæ, jak by³o w przypadku jednej
z pañ, która tu trafi³a. Dziœ ta pani nie
mo¿e zrozumieæ jak mog³a w taki sposób myœleæ. Tutaj ludzie ucz¹ siê prostych zawodów. Kierowani s¹ do przedsiêbiorców, gdzie zdobywaj¹
nowe umiejêtnoœci. Przy
takim sposobie zatrudnienia i szkolenia wszyscy s¹ zadowoleni. W
wiêkszoœci wypadków
w³aœciciele firm zatrudniaj¹ póŸniej uczestni-

ków szkoleñ – powiedzia³a kierownik
Katarzyna B³aszczyk.
Bezrobotni skierowani do CIS
przez rok ucz¹ siê wykonywaæ ró¿ne
drobne prace w ramach istniej¹cych
grup. Jak zapewnia kierownik, Centrum stara siê nie byæ konkurencj¹ dla
firm istniej¹cych na lokalnym rynku.
Dlatego te¿ szuka siê nisz, w których
mo¿e funkcjonowaæ. Tak te¿ siê sta³o z
grup¹ krawieck¹, która wykonuje jedynie drobne poprawki krawieckie oraz
ubrania dla firm z haftowanym na nich
logo. Podobnie zespo³y remontowe
wykorzystywane s¹ jedynie do drobnych prac budowlanych.
Na zakoñczenie spotkania ka¿dy
uczestnik otrzyma³ dzwoneczek przynosz¹cy szczêœcie, wykonany w ramach
reintegracji zawodowej przez uczestniczki z grupy rêkodzielniczej z proœb¹
o dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê.
Po czêœci oficjalnej goœcie zostali
zaproszeni na s³odki poczêstunek i
kawê.
(mm)

Wyrok

Sygn. akt II K 70/08 Ds. 1259/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 marca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. Sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 25 marca
2008 r., sprawy

Sygn. akt II K 75/08 Ds. 1443/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 marca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. Sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Prokuratury Rejonowej w £obzie Moniki
Post, po rozpoznaniu dnia 25 marca 2008 r., sprawy:

Bartosza Piotra Maculewicza,

Rados³awa Sobañskiego,

s. Wies³awa i El¿biety z d. Barcikowska, ur. 01 sierpnia 1985 r. w Resku,
oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 17 paŸdziernika 2007 r. w Resku na ul. Jednoœci Narodowej oko³o
godziny 22.55 kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Astra, nr rej. ZLO
N989 znajduj¹c siê pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w postaci marihuany, tj.
o czyn z art. 178 a par. 1 kk
II. w dniu 17 paŸdziernika 2007 r. w Resku na ul. Jednoœci Narodowej
posiada³ wbrew przepisom œrodek odurzaj¹cy w postaci marihuany w iloœci 0,02
g i œrodek psyhotropowy w postaci siarczanu amfetaminy w iloœci 0,37 grama,
przy czym z uwagi na iloœæ posiadanych œrodków czyn ten stanowei³ wypadek
mniejszej wagi, tj. o czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii
I. oskar¿onego Bartosza Piotra Maculewicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i za czyn opisany w I aktu oskar¿enia na podstawie
art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karê 100 (stu) stawek dziennych grzywny,
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych, zaœ za czyn
opisany w punkcie II aktu oskar¿enia na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii wymierza mu karê 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10
(dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 85 kk, art. 86 par. 1 kk ³¹czy orzeczone wobec oskar¿onego kary grzywny i wymierza mu karê ³¹czn¹ 120 (stu dwudziestu) stawek
dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu)
z³otych;
III. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
V. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
120 (sto dwadzieœcia) z³otych op³aty.

s. Leszka i El¿biety z d. Witkowska, ur. 26 sierpnia 1981 r. w Resku, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 12 grudnia 2007 r. w Troszczynie, gm. Radowo Ma³e,
kierowa³ samochodem osobowym marki Peugeot 807 o nr. rej. ZLO 01967
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 1,37 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony wobec niego
wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 19 kwietnia 2005 r., II K 104/
05 zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, tj. o czyn z
art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. a z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Rados³awa Sobañskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par.
3 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na
okres 5 (piêciu) lat próby;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê 80
(osiemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki na kwotê 20 (dwudziestu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
V. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
„ALT“R EGO”, ul. Cio³ka 13/4 01-445 Warszawa, œwiadczenie pieniê¿ne w
wysokoœci 300 (trzystu) z³otych;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VII.
Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary
grzywny zalicza okres zatrzymania od dnia 12 grudnia 2007 r. do dnia 13
grudnia 2007 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoœci
równa siê dwóm stawkom dziennym grzywny;
VIII.
Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
s¹dowe, w tym 340 (trzysta czterdzieœci) z³otych tytu³em op³aty.

Dargomyœlu Janusz N. kierowa³
samochodem marki Peugeot znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wynosz¹cym 0,74 mg/l.

(£OBEZ). W dniu 13.04.2008 r.
o godz. 17.40 na ulicy spokojnej Roman P. kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci, posiada³: I- 0,76 mg/
l, II 0 0,73 mg/l w wydychanym powietrzu.

H. Sawickiej, Przemys³aw R. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci I badanie - 0,38 mg/l,
II - 0,31 mg/l w wydychanym powietrzu. Piêæ minut póŸniej policjanci
zatrzymali Micha³a K., który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci I badanie - 0,48 mg/l,
II - 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zderzenie na zakrêcie

KIERUJ¥CY PO U¯YCIU

NietrzeŸwy rowerzysta

(RESKO) W dniu 13.04.2008 r.
ok. godz. 21.30 w Resku na ulicy
Olsztyñskiej Agnieszka K. kieruj¹c
samochodem marki VW Passat w
trakcie pokonywania ³uku zakrêtu
przekroczy³a oœ jezdni doprowadzaj¹c do zderzenia bocznego z
pojazdem marki VW passat kierowanym przez Stanis³awa D.

Kradzie¿ na targowisku
(£OBEZ). W dniu 12-134.04.
2008 r. 2w godz. 13.15-13.00 w
przy ul. Segala n/n sprawca po
uprzednim zerwaniu blachy kontenera handlowego i wy³amaniu
drewnianej p³yty dosta³ siê do wewn¹trz, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia odzie¿ o wartoœci powy¿ej 250 z³ na szkodê Doroty W.
Odzyskano czêœæ utraconej odzie¿y w postaci spodni i bluzek dzieciêcych, swetrów, bluz m³odzie¿owych, mêskich i damskich,
spódnicy, pid¿amy oraz 29 szt.
wieszaków.

Pobili
(ZAGÓRZYCE) W dniu 12.04.
2008 r. o godz. 22.30-23.00 Patryk
M. Rados³aw B. Piotr K oraz Rados³aw D. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Macieja
i Daniela G. w ten sposób, ¿e uderzali ich rêkoma i kopali po ca³ym
ciele. Obecnie trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci zdarzenia.

Wypadek drogowy
(RESKO-STAROGARD) W
dniu 12.04.2008 r. ok. godz. 23.00 na
drodze wojewódzkiej 152 ReskoStarogard Weinreich W. kieruj¹cy
samochodem marki Audi uderzy³
nagle wwybiegaj¹ce z lasu zwierzê,
po czy straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ do przydro¿nego rowu.
Pasa¿er pojazdu Marian S. w wyniku
uderzenia dozna³ prawdopodobnie
z³amania prawej rêki i zosta³ przewieziony do szpitala w Resku, gdzie
na rêkê za³o¿ono mu gips.
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tygodnik ³obeski 15.04.2008 r.

(£OBEZ) W dniu 11.04.2008 r.
o godz. 15.20 w £obzie, na ulicy
Spokojnej, Józef S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu; I badanie - 0,13 mg/l,
II - 0,11 mg/l.

COFKA 4
(£OBEZ) W dniu 11.04.2008 r.
o godz. 19.30 w £obzie, przy ul.
Niepodleg³oœci, na parkingu sklepu
Tesco, Marta P., kieruj¹c samochodem marki Renault Clio, w trakcie
wykonywania manewru cofania uderzy³a w zaparkowany samochód Nissan Micra, nale¿¹cy do Lucyny K.

SZYBOT£UK
(£OBEZ) W nocy z 11 na
12.04.2008 r. w godz. 22.00- 07.00
w £obzie, przy ul. Segala, nieustalony sprawca dokona³ uszkodzenia
drzwi ewakuacyjnych poprzez st³uczenie szyby. Straty powy¿ej 250 z³,
na szkodê J.M. Dystrybucja S.A.

POSTAWILI WIÊKSZ¥
TABLICÊ I NA NIC
(£OBEZ) W dniu 10.04.2008 r.
o godz. 13.00 w £obzie, na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala
nieustalony kieruj¹cy samochodem
marki Ford Transit nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu Stanis³awowi W., kieruj¹cemu samochodem marki Opel, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia pojazdów. Kieruj¹cy samochodem Ford Transit
odjecha³ z miejsca zdarzenia. Obecnie trwaj¹ czynnoœci zamierzaj¹ce
do ustalenia i zatrzymania sprawcy
kolizji.

UDERZY£A W PRZYCZEPÊ
(WÊGORZYNO) W dniu
10.04.2008 r. o godz. 09.20 w Wêgorzynie, na ulicy Sosnowskiego, Dorota J., kieruj¹c samochodem Lancia
Dedra, na prostym odcinku drogi
uderzy³a w prawid³owo zaparkowan¹ przyczepê nale¿¹c¹ do ZDP w
£obzie. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

ROWERZYŒCI NA GAZIE

NIETRZE•WY NA DRODZE

(£OBEZ) W dniu 12.04.2008 r.
ok. godz. 19.00 w £obzie, na ulicy

(DARGOMYŒL) W dniu
10.04.2008 r. oko³o godz. 19.45 w

miejsca kolizji, nie ustalono jego
stanu trzeŸwoœci, uszkodzeñ pojazdu ani przyczyny kolizji.

COFKA 3
ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 09.04.2008 r.
w £obzie, na ulicy Bema, Zdzis³aw
P. kieruj¹cy samochodem marki
Fiat, w trakcie wykonywania manewru cofania uderzy³ w samochód
marki Mitsubishi kierowany przez
Andrzeja ¯.

COFKA 2
(£OBEZ) W dniu 09.04.2008 r.
w £obzie na parkingu sklepu Tesco,
przy ul. Niepodleg³oœci, Henryk R.
w trakcie cofania samochodem marki Fiat potr¹ci³ piesz¹ Teresê G.

POSZUKIWANY ZATRZYMANY
(GRABOWO) W dniu 09.04.
2008 r. o godz. 17.45 w Grabowie
dokonano zatrzymania Piotr
K., poszukiwanego do ustalenia
miejsca pobytu przez prokuraturê
Rejonow¹ Szczecin Zachód.

NIETRZE•WY NA ROWERKU
(REDKO) W dniu 09.04.2008 r.
o godz. 14.30 w Resku, na ulicy
Stodólnej, Dariusz K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onej wynikiem I 1,38, II - 1,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NIETRZE•WY NA
MOTOROWERZE
(£OBEZ) W dniu 08.04.2007
r. o godz. 17.33 w £obzie, na Osiedlu H. Sawickiej, Adam W., lat 51,
kierowa³ motorowerem marki Baotian znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci; I próba - 0,45 mg/l, II
- 0,49 mg/l. Motorower nie by³ zarejestrowany, nie posiada³ ubezpieczenia OC, nie nale¿a³ do kieruj¹cego. Pojazd zabezpieczono
na parkingu strze¿onym. Sprawca
odpowie za pope³niony czyn w trybie przyspieszonym.

POSZUKIWANY ZATRZYMANY
(B£¥DKOWO)
W
dniu
08.04.2008 r. o godz. 19.10 w B³¹dkowie dokonano zatrzymania
Krzysztofa K., na podstawie nakazu
doprowadzenia do Zak³adu Karnego.

UDERZY£ W LATARNIÊ I
ODJECHA£
(£OBEZ) W dniu 8.04.2008 r.
o godz. 11.30 w £obzie, przy ul.
Obr. Stalingradu, nieznany kieruj¹cy samochodem marki Daewoo
Tico z nieustalonych przyczyn
uderzy³ w latarniê uliczn¹. W wyniku uderzenia uszkodzeniu uleg³a oprawa lampy i s³up. Z uwagi
na fakt, i¿ kieruj¹cy oddali³ siê z

(£OBEZ) W dniu 7.04.2008 r.
ok. godz. 16.00 w £obzie, na skrzy¿owaniu ul. Przedmiejskiej i Kamiennej, kieruj¹cy samochodem
marki Iveco £ukasz G., podczas
wykonywania manewru cofania nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w
wyniku czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki VW
Golf, kierowany przez Jolantê A.,
uszkadzaj¹c pojazd.

ZA BLISKO
(GINAWA) W dniu 7.04.2008 r.
ok. godz. 13.00, na drodze Woliczno – Ginawa, Rafa³ B. kieruj¹c autobusem marki Bova, nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci miêdzy poprzedzaj¹cym go pojazdem marki
Mercedes, kierowanym przez Jakuba G., w wyniku czego dosz³o do
zderzenia miêdzy pojazdami.

NIETRZE•WY KIEROWCA
CHCIA£ PRZEKUPIÆ
POLICJANTA
(STAROGRAD) W dniu 5.04.
2008 r. ok. godz. 19.05, na drodze
Stara Dobrzyca – Starogard, Piotr
O. kierowa³ samochodem marki
Mercedes Vito znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym
wynikiem I - 0,64 mg/l, II - 0,53
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej Piotr O.
próbowa³ wrêczyæ korzyœæ maj¹tkow¹ w wysokoœci 200 z³, jednemu z funkcjonariuszy. Sprawca
zosta³ zatrzymany. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w £obzie zastosowano wobec
Piotra O. porêczenie maj¹tkowe w
kwocie 5.000 z³ oraz dozór policyjny.

OKRAD£ TRZY AUTA
(STAROGARD) W okresie od
05.04.2008 r. godz. 21.00 do
06.04.2008 r. godz. 11.00 w Starogardzie £obeskim nieznany
sprawca nieustalonym narzêdziem otworzy³ drzwi od zaparkowanego na parkingu samochodu
VW Golf, sk¹d dokona³ kradzie¿y
radioodtwarzacza marki Blaupunkt o wartoœci 300 z³, na szkodê
Miros³awa N. W tym samym miejscu i czasie, przy u¿yciu tej samej
metody, dokonano w³amania do
samochodów: Audi 80, sk¹d dokonano kradzie¿y radioodtwarzacza First o wartoœci 200 z³, na
szkodê Jacka J. oraz samochodu
Ford Sierra, sk¹d dokonano kradzie¿y radioodtwarzacza JVC o
wartoœci 300 z³, na szkodê Sebastiana K.
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Utopiona w œmieciach
(£OBEZ). Wystarczy spojrzeæ na
Regê, by zobaczyæ jak mocno jest zanieczyszczona. Jednak dopiero akcje
sprz¹taj¹ce ukazuj¹ pe³ne zjawisko.
W ubieg³ym roku tylko na odcinku
£obez – Jezioro Miejskie wêdkarze
nazbierali przyczepê odpadów. W
tym roku powtórz¹ akcjê sprz¹tania,
jednak ju¿ pomiêdzy Dalnem a Karwowem.
Wêdkarze z ko³a „Pstr¹g” chc¹ posprz¹taæ odcinek pomiêdzy Dalnem a Karwowem. Rzeka
jest mocno zanieczyszczona.
Ostatnia akcja sprz¹taj¹ca
przynios³a
przera¿aj¹cy
wynik –
tylko na
odcinku
od £obza do
Jeziora Miejskiego wêdkarze nazbierali ca³¹
przyczepê odpadów. Dodaæ tu nale¿y, ¿e s¹ to tylko te œmieci,
które zosta³y wyrzucone na brzeg oraz
te, które unosz¹ siê na wodzie. Œmieci
z dna rzeki przynios³yby jeszcze wiêkszy zbiór. Zdaniem wêdkarzy czêœæ
œmieci wysypuj¹ w³aœciciele przylegaj¹cych do rzeki ogrodów dzia³kowych,
szczególnie tych znajduj¹cych siê przy
wyjeŸdzie do Wêgorzyna.
- Dzia³kowcy nie chc¹ siê zgodziæ,
¿eby zakontraktowaæ pojemniki na
œmieci. Nikt mi nie powie, ¿e tam œmieci
nie ma – powiedzia³ zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat.
- Zarz¹d ko³a i wêdkarze sygnalizowali mi, ¿e odcinek przyleg³y do
ogrodów dzia³kowych jest bardzo mocno zaœmiecony. W zwi¹zku z tym we
wtorek spotkam siê z pani¹ prezes

ogródków dzia³kowych. Œmieci p³yn¹
na tamê, póŸniej w kierunku Unimia,
tam zatrzymuj¹ siê na ró¿nych naturalnych przeszkodach; wygl¹da to fatalnie. A co siê dzieje w wodzie? Masa
butelek, opakowañ plastykowych, to
wszytko co zatonie, pozostaje na dnie.
Mieliœmy sygna³ w ubieg³ym roku, ¿e
stra¿acy nie chc¹ wchodziæ do wody, bo
siê boj¹ szk³a. Ju¿ by³ wypadek skaleczenia siê szk³em przy starym boisku.
Równie¿ mocno zaœmiecony jest odcinek przy promenadzie.
Ludzie siedz¹ na
³awkach spo¿ywaj¹
ró¿ne
na-

poj e ,
apotem
opakowania trafiaj¹ do rzeki – doda³ Ryszard Sola.
- Kiedyœ tam by³o wiêcej koszy
na œmieci, ale wiêkszoœæ z nich równie¿
trafi³a do wody. Nie raz poprawialiœmy
kosze i wyci¹galiœmy z Regi – uzupe³ni³
wiceburmistrz.
Obraz zaœmieconej Regi œwiadczy
tylko i wy³¹cznie o mieszkañcach miasta. Czasami niektórym trudno znaleŸæ
analogiê pomiêdzy wrzuceniem butelki do rzekli a niemo¿noœci¹ wyk¹pania
siê w niej. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e s¹
takie miasta w Polsce, w których
mieszkañcy nie wyrzuc¹ œmieci na ulicê i co jeszcze bardziej zdumiewaj¹ce
– zwracaj¹ uwagê, gdy ktoœ to robi. W
jednak £obzie norm¹ jest wrzucenie
œmieci do rzeki, do lasu, czy do ogródka s¹siada...
(mm)

APEL DO MIESZKAÑCÓW MIASTA I GMINY RESKO

BIA£O-CZERWONA
NA KA¯DYM DOMU

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 brzmia³o:
“Europa po Ja³cie”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Miros³awa Bednarczyk (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), El¿bieta Owsiñska (Bienice), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Tomasz Chmiel (Wegorzyno).
Nagrodê wylosowa³ pan Tomasz Chmiel z Wêgorzyna.
Gratulujemy

Dzieñ Flagi ustanowi³ Sejm
Rzeczpospolitej Polski 2 maja w
2004 r.
Œwiêto ma popularyzowaæ wiedzê o polskich symbolach narodowych i podkreœliæ ich znaczenie.
Ka¿dy mieszkaniec naszego miasta
i gminy mo¿e wywiesiæ flagê, by
uczciæ to narodowe œwiêto .
Dyrekcja, nauczyciele i Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum w
Resku zachêcaj¹ mieszkañców naszego miasta i gminy, by
2 maja – w Dniu Flagi Pañ-

stwowej wywiesili na budynku
mieszkalnym lub w swojej posesji
prywatnej flagê narodow¹ , okazuj¹c w ten sposób czeœæ i szacunek
symbolom narodowym.
Dyrekcja, poprzez uczniów,
udzieli wszystkim zainteresowanym mieszkañcom uczczeniem
Œwiêta Flagi pomocy w nabyciu
flagi, drzewca i uchwytu do jej zamocowania na budynkach mieszkalnych, balkonach i na posesjach
prywatnych.

