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Nie za 7 milionów, ale za milion, a jak sp³aci d³ug £EC, to wyjdzie ZERO

Gmina odda³a
Energetykê za darmo
Jak wynika z protoko³u sporz¹dzonego z utajnonej sesji odbytej w dniu 11
kwietnia br., dotycz¹cej prywatyzacji
£obeskiej Energetyki Cieplnej, Gmina
mo¿e nie zarobiæ nic na sprzeda¿y zak³adu. Suma 7 milionów z³otych, jak¹
podaliœmy informuj¹c o sprzeda¿y £EC
spó³ce niemieckiej SEC, okaza³a siê
tylko sum¹ pakietow¹, umown¹. W
praktyce gmina sprzeda³a £EC za sumê
1,1 mln z³ z za³o¿eniem, ¿e SEC doin-

westuje ³obeski zak³ad pozosta³¹ kwot¹
z w³asnych œrodków w przeci¹gu 10 lat,
czyli zmodernizuje zak³ad za 5,9 mln z³,
by przynosi³ mu zyski.
Okaza³o siê jednak, ¿e Gmina bêdzie musia³a sp³aciæ kredyt, jaki wczeœniej zaci¹gn¹³ £EC na kwotê 1 miliona
z³, co z odsetkami poch³onie dochód ze
sprzeda¿y. Wygl¹da wiêc na to, ¿e £EC
oddano za darmo. Jedynym sukcesem
jest wiêc pozbycie siê problemu.

W gimnazjum najlepsi nagrodzeni
Odyseja dziecka porzuconego
w powiecie reskim
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Kazimierz Rynkiewicz

Prywatyzacja po ³obesku
Wa³kuj¹c przez kilka kadencji problem PEC, ZEC i £EC, nasze w³adze
staæ by³o - jak widaæ - tylko na zmianê
nazw. Na tyle starczy³o wyobraŸni i
determinacji. Obecna rada przejê³a
zgni³e jajo po niudolnych poprzednikach, którzy przez cztery lata kombinowali na ró¿ne sposoby, co zrobiæ, by nic
nie zrobiæ. Swego czasu pad³a nawet
propozycja wziêcia 14 milionów kredytu na ratowanie ZEC.
Ciekawe spostrze¿enia przynosi
protokó³ z utajnionej sesji z 11 kwietnia
br., na którym rada opiniowa³a prywatyzacjê - ju¿ £EC. Otó¿ przewodnicz¹ca rady zauwa¿y³a, ¿e sytuacja wtedy
nie by³a tak tragiczna, jak to malowa³y
w³adze mówi¹c o 14 mln, bo dzisiaj
nawet 5 mln mo¿e za³atwiæ sprawê
modernizacji. O dziwo, wówczas wiceburmistrzem by³ Ryszard Sola, wczeœniej i obecnie prezes - najpierw PEC,
ZEC, póŸniej £EC, a dzisiaj - SEC. Jego
Fragmenty z Protoko³u NR XXII/
08 z sesji Rady Miejskiej w £obzie w
dniu 11 kwietnia 2008 roku, w sprawie
prywatyzacji £EC.
P. El¿bieta Kobia³ka – odnosz¹c siê
do pakietu inwestycyjnego stwierdzi³a, i¿
z przed³o¿onych ofert, sporz¹dzonych po
uprzedniej analizie stanu technicznego
kot³owni, wynika, ¿e tam nie ma i nie by³o
w latach poprzednich katastrofy technologicznej wymagaj¹cej szybkiego podjêcia decyzji. Jako radna poprzedniej kadencji ju¿ prawie by³a oskar¿ona o to, ¿e
wstrzymuje procesy inwestycyjne a katastrofa grozi miastu. Wtedy wartoœæ inwestycji szacowano na kilkanaœcie milionów a dzisiaj mamy potwierdzenie, ¿e
nawet kilka milionów wydane w najbli¿szych latach spowoduje efekt oczekiwany. Dlatego stwierdzi³a, ¿e dzia³ania radnych poprzedniej kadencji by³y w tamtym
czasie uzasadnione. Radni mieli obawy,
¿e nak³ady proponowane na inwestycje s¹
za wysokie. Argument, ¿e grozi katastrofa budowlana i trzeba szybko podj¹æ
decyzjê by³ tylko presj¹. Natomiast wyci¹ganie dalekich wniosków, nawet przez
kontrole zewnêtrzne, w kierunku do radnych by³o znaczn¹ przesad¹ i nakrêcon¹
atmosfer¹. Dzisiaj widzimy, ¿e ta kot³ownia mo¿e byæ zmodernizowana za 5 mln
z³, w normalnym tempie, które spowoduje nieprzeinwestowanie, utrzymanie
sprzeda¿y ciep³a i rozs¹dne wydawanie
pieniêdzy. Cieszy siê wiêc, ¿e ten pakiet
inwestycyjny potwierdza te w¹tpliwoœci
jakie mieli radni kilka lat temu nie wyra¿aj¹c zgody na przekszta³cenie ZEC.
Ewa Ciechañska – Przewodnicz¹ca
Zespo³u ds. rokowañ. Rozpoczê³a od wyceny maj¹tku spó³ki (£EC). Przypomnia³a, ¿e spó³ka zosta³a utworzona aktem notarialnym 10 paŸdziernika 2007 roku a
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rola w tym ca³ym zamieszaniu a¿ prosi
siê o jakiœ szerszy opis, choæby w kontekœcie wypowiedzi radnej Kobia³ki. A
mo¿e i nie warto pisaæ, bo w koñcu przez
te wszystkie lata niczego nie wymyœli³,
wiêc mo¿e i dobrze, ¿e idzie na garnuszek prywatnej firmy, i to niemieckiej,
bo to nie bêdzie ju¿ ciep³a samorz¹dowa
posadka. Zobaczymy.
Przekonanie, ¿e Gmina sprzeda³a
£obesk¹ Energetykê Ciepln¹ za 7 milionów i taka suma trafi do bud¿etu prys³o
jak mydlana bañka. Do bud¿etu trafi³o
1,1 mln z³, a pozosta³e 5,9 mln SEC ma
zainwestowaæ ze œrodków w³asnych w
ci¹gu 10 lat w modernizacjê kupionego
obiektu i sieci.
Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e £EC nie
trafi³ w rêce zaradnych £obzian, którzy
by firmê wyprowadzili na wody i po
latach mieli z niej zyski. Ale jak siê nie
da³o nic wymyœliæ przez 13 lat, to czego
tu oczekiwaæ?
Nawet sprzeda¿ £EC za 1,1 mln z³
okazuje siê bañk¹ mydlan¹, która pryska, po bli¿szym przyjrzeniu siê tej
transakcji, bo... Gmina sp³aci milionowy kredyt, jaki zaci¹gn¹³ ca³kiem niedawno £EC na zrobienie czegoœ tam.
Wygl¹da wiêc na to, ¿e £EC zosta³
oddany za darmo. Jedynym sukcesem
pozostanie wiêc... pozbycie siê problemu? Chyba tak przyjdzie zapisaæ to w
kronikach ³obeskiego samorz¹du.
Pan Zygmunt Jerzmanowski, doradca prywatyzacyjny, wypowiedzia³
podczas tej sesji znamienne s³owa: - Dla
ka¿dego rzecz jest tyle warta, ile mo¿na
na niej zarobiæ. Niemcy wycenili nas na
milion. My sami siebie - na ZERO.

Konkurs „tygodnika ³obeskiego” z wiedzy o powiecie ³obeskim
pod patronatem Starostwa Powiatowego w £obzie

wpisana do KRS z koñcem tego miesi¹ca.
W akcie notarialnym zawarto wartoœæ
ksiêgow¹ maj¹tku spó³ki okreœlon¹ na
dzieñ 31 sierpnia 2007 roku w kwocie
3.602.514,75z³. T¹ kwotê podzielono na
kapita³ zak³adowy (3.066.500 z³) i kapita³
zapasowy (536.014,75z³). W miêdzyczasie dokonano podwy¿szenia kapita³u zak³adowego 110.000,- z³. W dalszym ci¹gu
przygotowañ do prywatyzacji spó³ki zlecono dwie wyceny. Jedn¹ wycenê wykona³a metod¹ œredni¹ wa¿on¹ Firma Bussines Lex na wartoœæ 3.592.400,- z³. Dodatkowo zlecono wycenê metod¹ in¿yniersk¹. Wykona³a j¹ firma ze Szczecina.
Wg tej wyceny wartoœæ spó³ki wynosi
2.229.579 z³.

oko³o miliona z³otych na czêœæ budowlan¹. A dzisiaj te¿ s³yszymy o tym, ¿e w
zakres programu inwestycyjnego bêd¹
wchodzi³y prace adaptacyjne na pomieszczenia biurowe, po wyburzeniu wymiennikowi i przeniesieniu czêœci biurowych
do nowo wybudowanego budynku. To te¿
jest niezrozumia³e.
P. Ryszard Sola – Prezes £EC – wyjaœni³, ¿e stan ciep³owni wymaga³ remontu i w ostatnim okresie zosta³y na to wydatkowane œrodki. By³o to konieczne. Ten
system, który jest wymaga wyciêcia. Jest
on nieekonomiczny, jego stan techniczny
nie jest najlepszy.

P. Zygmunt Jerzmanowski – powiedzia³, ¿e przepisy prawa nie wymagaj¹
sporz¹dzania dwóch wycen i w praktyce
tego siê nie stosuje. Tutaj zosta³a wykonana druga wycena. Osobiœcie odbiera to
jako wyraz szczególnej starannoœci w
kontekœcie porównania i upewnienia siê,
¿e wycena, któr¹ wykona³a jego firma jest
rzetelna i poprawna. Ostateczna wycena
œrednio wa¿ona jest wynikiem dwóch
wycen: sporz¹dzonych metod¹ ekonomiczn¹ i maj¹tkow¹. Inwestorzy, którzy
z³o¿yli oferty kieruj¹ siê przede wszystkim wartoœci¹ ekonomiczn¹. Cyt. „Dla
ka¿dego rzecz jest tyle warta, ile mo¿na na
niej zarobiæ”. Wycena ekonomiczna wykonana przez Firmê Bussines Lex opiewa³a na 1.300 tys. z³ a oferenci zaproponowali ceny bardzo zbli¿one: 1.100 tys. z³ i
1.150 tys. z³. (...)W energetyce cieplnej
oferenci pos³uguj¹ siê takimi swoistymi
dla siebie kryteriami, a mianowicie ile ciep³a jest sprzedawane i ile na tym cieple
mo¿na zarobiæ.
P. Leszek Gajda – powiedzia³, ¿e pamiêtaæ nale¿y o tym i¿ wydaliœmy ju¿

Ruszamy z konkursem ze znajomoœci Ma³ej
Ojczyzny. Kupon konkursowy znajduje siê
na ostatniej stronie. Tam te¿ zawarte jest
pytanie, dotycz¹ce powiatu ³obeskiego.
OdpowiedŸ na pytanie odnajd¹ Pañstwo w
bie¿¹cym numerze. Zasady konkursu okreœlone s¹
poni¿ej. Zachêcamy do zabawy. Nagrody czekaj¹.
Regulamin:
1. Co tydzieñ publikowany bêdzie na ³amach „tygodnika ³obeskiego” artyku³,
poœwiêcony: miejscowoœci, miejscu bitwy, zdarzenia historycznego, turystyki lub
ekologii z terenu powiatu ³obeskiego, b¹dŸ zdjêcie przedstawiaj¹ce obiekt.
2. Pytanie konkursowe uka¿e siê w tym samym numerze tygodnika.
3. Odpowiedzi nale¿y udzielaæ na drukowanych w „tygodniku ³obeskim” kuponach konkursowych, z zachowaniem numeracji (np. pierwsze pytanie konkursowe – Kupon nr 1).
4. Mo¿na przys³aæ dowoln¹ liczbê tych samych kuponów, co zwiêksza szansê
na wylosowanie nagrody tygodniowej, ale w ogólnej punktacji, danej osobie przys³uguje tylko 1 punkt.
5. Konkurs trwaæ bêdzie przez pó³ roku (24 tygodnie).
6. Spoœród nades³anych odpowiedzi, co tydzieñ bêd¹ losowane mapy powiatu
³obeskiego oraz torby ekologiczne wykonane z naturalnej bawe³ny dla osoby, która
prawid³owo odpowie na zadane pytanie konkursowe.
7. Imiê i nazwisko zwyciêzcy ka¿dej edycji publikowane bêdzie na ³amach
„tygodnika ³obeskiego”, pocz¹wszy od drugiego tygodnia od rozpoczêcia
konkursu.
8. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ ka¿dy otrzymuje 1 punkt.
9. Osoba, która zgromadzi najwy¿sz¹ liczbê punktów, otrzyma atrakcyjn¹ nagrodê g³ówn¹, sponsorowan¹ przez Starostwo Powiatowe w £obzie.
10. W przypadku równej liczby punktów nast¹pi losowanie g³ównej nagrody.
11. Dla uczestników, którzy zajm¹ drugie i trzecie miejsca równie¿ przewidziane s¹ nagrody.

P. Bogdan Górecki – zapyta³ czy
spó³ka, któr¹ wybierzemy przejmie zad³u¿enie ZEC wykazane w zestawieniu
Skarbnika -273.160,64 z³?
Sprawê ujemnego wyniku ZEC-u wyjaœni³ p. Ryszard Sola – Prezes £EC. Powiedzia³, ¿e po to m.in. by³a prywatyzacja,
¿eby poprawiæ wyniki spó³ki. Oferenci
wiedz¹ jaki jest obecnie stan œrodków obrotowych i jakie trzeba podj¹æ dzia³ania
aby zapewniæ p³ynnoœæ finansow¹ spó³ce.
P. Bogdan Górecki – zapyta³ a kto
zajmie siê pozosta³¹ do sp³aty czêœci¹ kredytów zaci¹gniêtych na ZEC? Jest to
kwota ponad 1 mln z³.
Odpowiedzi udzieli³ p. Piotr Szymczak – Skarbnik Gminy. Poinformowa³,
¿e zestawienie wszystkich wydatków jakie gmina ponios³a na ZEC zawiera tabela, któr¹ dzisiaj przekaza³ radnym na piœmie. Stanowi ona za³¹cznik nr 3 do protoko³u. Wszystkie kredyty zaci¹ga³a gmina i gmina je bêdzie sp³acaæ. Na dzieñ
dzisiejszy pozosta³o nam jeszcze do
sp³aty 888.005,4 z³. plus odsetki. Jak
otrzymamy pieni¹dze za zbycie udzia³ów to bêdzie wnioskowa³ aby sp³aciæ w
ca³oœci choæ jeden kredyt, ten najdro¿szy
zaci¹gniêty w Banku Pocztowym.
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Cudowna moc dzieci
(DOBRA) W gminie Dobra dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Priorytet
IX, pozyskano 653.323,85 z³ (suma ta
mo¿e siê zwiêkszyæ, bowiem trwaj¹
negocjacje z Wojewódzkim Urzêdem
Pracy).
W tworzeniu projektu uczestniczyli: ze Szko³y Podstawowej w Dobrej - p.
A. Grzywacz, p. J. £ukomski, z Gimnazjum w Dobrej - p. U. Ko³odziejczyk, p.
K. Motyliñski, ze Szko³y Podstawowej
w Wojtaszycach – p. E. Dmochowska, z
ramienia Urzêdu Miejskiego: p. M.
Skubiszewska. Koordynatorem jest p.
U. Ko³odziejczyk, a pieczê nad ca³oœci¹
sprawuje burmistrz Barbara Wilczek
oraz skarbnik Gminy S. Bordniak.
Program rusza od 1 wrzeœnia i trwaæ
bêdzie przez nastêpny rok szkolny.
Wœród wielu zadañ uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w Dobrej bêd¹
mieli mo¿liwoœæ skorzystania z floorbalowych potyczek, które maj¹ za zadanie rozwijaæ zainteresowañ sportem a
szczególnie unihokejem. Kolejne dzia-

³anie pod nazw¹ „Z komputerem za pan
brat” umo¿liwi dzieciom poszerzenie
zainteresowañ komputerem i jego praktycznym wykorzystaniem. Uczniowie,
którzy bêd¹ chcieli zg³êbiæ jêzyk angielski, bêd¹ mieli tak¹ mo¿liwoœæ podczas zabaw. Z kolei ci, którzy lubi¹ dbaæ
o dobr¹ kondycjê, powinni zapisaæ siê
do dzia³ania pod nazw¹ „Wyginam
œmia³o cia³o”. Tutaj bowiem zrealizuj¹
swoje zainteresowania gimnastyk¹ i aerobikiem.
Z kolei gimnazjaliœci bêd¹ rozwijaæ
swoje zainteresowania w soboty. Dla
mi³oœników teatru zaplanowano
„Igraszki z teatrem”. Jedna grupa zajmie siê teatrem, natomiast druga bêdzie
pracowa³a nad przedstawieniami kabaretowymi.
„Zajêcia taneczno ruchowe” skierowane s¹ natomiast do dziewcz¹t, które chc¹ zostaæ czirliderkami. M³odzie¿
lubi¹ca taniec bêdzie mia³a mo¿liwoœæ
pokazania swoich umiejêtnoœci. „Geometria na co dzieñ” to z kolei ukazanie
w jaki sposób geometria jest wa¿na w

¿yciu codziennym. Kolejne dzia³anie
nazwane „Doberscy S³owianie”, to zajêcia zwi¹zane z histori¹ miasta; m³odzie¿ bêdzie œledzi³a i poszukiwa³a œladów historii, zajmie siê promocj¹ miejscowoœci na ró¿nych wystawach. Program pozwoli równie¿ poprzez badania
chemiczne, odkrycie - ile i jakie substancje chemiczne s¹ wokó³ nas, a to
podczas dzia³ania pod nazw¹ „Chemia
wokó³ nas”.
W gimnazjum nie zabraknie równie¿ doradcy zawodowego, który zapozna uczniów z nowoczesnym poszukiwaniem na wspó³czesnym rynku pracy.
Przy tej okazji nie zabraknie „Treningu
autoprezentacji”, skierowanego do
uczniów nieœmia³ych, zamkniêtych w
sobie i zagubionych.
Szko³a Podstawowa w Wojtaszycach bêdzie realizowa³a m.in. „Teatrzyk
Ha³aba³y”, który bêdzie zabaw¹ w teatr.
Dla zainteresowanych uczniów rozpoczn¹ siê zajêcia z informatyki pod
nazw¹ „Z kompem za pan brat”. Uzdolnieni artystycznie uczniowie bêd¹ mogli realizowaæ siê podczas zajêæ pod
nazw¹ „Plastycznym okiem”.
mm
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Gwa³t - alibi
(£OBEZ) W dniu 27.06.2008 r.
w £obzie, policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkañ, gdzie
mia³o dojœæ do zgwa³cenia lokatorki. Na miejscu zastali kobietê i jej
konkubenta. W mieszkaniu przebywa³ równie¿ ich znajomy.
Konkubent który wezwa³ Policjê oœwiadczy³, ¿e w³aœnie ten mê¿czyzna mia³ byæ sprawc¹ usi³owania
zgwa³cenia jego konkubiny i ¿¹da
jego zatrzymania.
Kobieta potwierdza³a powy¿szy
fakt, jednak w pewnym momencie,
bêd¹c przez moment sam na sam z
policjantami oœwiadczy³a, ¿e nie
jest to prawd¹. Ona sama wczeœniej
zaprosi³a znajomego do mieszkania
i gdy byli w sytuacji intymnej zostali
zaskoczeni „in flagranti” przez konkubenta. Nie wiedz¹c jak wybrn¹æ z
sytuacji, oskar¿y³a w pierwszym
momencie swojego adoratora o usi³owanie zgwa³cenia.
(kp)
KUKURYDZA, PSZENICA,
MAKUCH, KREDA PASZOWA

F.H.U. „TOM-KAM”

OFERUJE SPRZEDA¯
ZBÓ¯ ORAZ DODATKÓW
PASZOWYCH
tel. 509-829-063 fax. 918865490

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Gmina podzieli³a
(£OBEZ). Œrodki ze sprzeda¿y
100 proc. akcji £EC zosta³y
ju¿ wstêpnie podzielone.
Wiêkszoœæ - na inwestycje,
ale nie tylko.
Jedna z wiêkszych kwot ma zostaæ przekazana na remont budynku
w Worowie, przeznaczonym na
mieszkania. Tam dofinansowanie
ma wynieœæ 260 tys. z³. Obecnie
trwaj¹ prace wewn¹trz obiektu. Dop³ata do tej inwestycji wynika z faktu, i¿ w trakcie prac adaptacyjnych
okaza³o siê, ¿e brakuje wieñców zabezpieczaj¹cych strop na jednej z
kondygnacji. Wówczas gmina dosz³a do wniosku, ¿e nale¿y skuæ tynk
na stropach wszystkich kondygnacji,
aby sprawdziæ, czy i na innych nie
brakuje wieñców. Fuszerka, na eta-

pie budowy tego budynku, zosta³a
wykonana tylko na jednej kondygnacji. Mimo wszystko nale¿a³o zaprojektowaæ dŸwigary, podtrzymuj¹ce
strop i dodatkowe œcianki.
Kolejne œrodki zostan¹ przeznaczone na spalony budynek w Prusinowie. Jest to obiekt czterorodzinny,
przy czym jedno z mieszkañ jest
gminne. Tam, na odbudowê budynku, planuje siê rezerwê w granicach
100 tys. z³.
168 tys. z³, ma zostaæ przeznaczonych na sp³atê jednego z kredytów wysoko oprocentowanych. Kolejne 190 tys. z³ trafi na remonty
dróg. 50 tys. z³ z kolei na ksiêgi wieczyste, które gmina musi zak³adaæ
dla dzia³ek drogowych.
- Czêœæ pieniêdzy chcemy przeznaczyæ na czêœci wspólne lokali
u¿ytkowych 35 tys. z³ oraz zwiêkszyæ œrodki do 65 tys. z³ na remont

sali sesyjnej. Jeœli mamy wykonywaæ
wspólne inwestycje z drogami wojewódzkimi i powiatowymi, to chcielibyœmy jeszcze zwiêkszyæ 15 tys. na
tereny ogólnodostêpne m.in. na:
walkê z dzikimi wysypiskami, ale i
utrzymanie czystoœci na terenach
ogólnodostêpnych np. wykaszanie i
sprz¹tanie, aby to miasto wygl¹da³o
czysto. Dochodz¹ jeszcze inwestycje
planowane na ul. Kiliñskiego, tam
przyda³oby siê zwiêkszenie œrodków o 55 tys. z³. Na dokumentacjê
uzbrojenia pod ulicami i chodnikami
o kolejne 50 tys. z³ – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Z myœl¹ o stra¿akach gmina chce
przeznaczyæ œrodki dla OSP Zagórzyce. Tam jednak chodzi tylko o
zespawanie beczki do samochodu,
ewentualnie kupienie nowej oraz
pospawanie kratownicy trzymaj¹cej
tê beczkê.
mm

Nie chcieli pstrokato, musieli poczekaæ
(£OBEZ). Od ubieg³ego
tygodnia trwaj¹ prace na
ul. Segala. Na chodniku
bêdzie po³o¿ona nowa
kostka. Niebawem te¿
zostan¹ wznowione prace
na ul. Koœcielnej.
Prace na ul. Koœcielnej i Segala
wykonuje gmina w porozumieniu z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich. Zarz¹d ze swojej strony zobowi¹za³ siê
dostarczyæ materia³, gmina z kolei –
pracowników. Przesuniêcie siê prac
na ul. Koœcielnej wynika z faktu, i¿
ZDW nie mia³ materia³u.
- Prace na ul. Koœcielnej ju¿
dawno by³oby skoñczone, ale nie mieliœmy materia³ów. ZDW proponowa³
nam jak¹œ inn¹ kostkê. Nie chcieliœmy
siê na to zgodziæ. Wówczas pó³ chod-

nika by³oby wykonane z jednego rodzaju kostki, a pó³ z innego – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Dlatego te¿ pracownicy z ul. Koœcielnej zostali przesuniêci na ul. Segala. W tej chwili trwaj¹ tam prace,
polegaj¹ce na podniesieniu krawê¿ników i przygotowaniu chodnika do
zmiany nawierzchni.
W miniony pi¹tek rozstrzygn¹³ siê
ju¿ przetarg organizowany
przez Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich na
firmê dostarczaj¹c¹ materia³y. Kostka
ma trafiæ do
£obza w tym
tygodniu. Gdy
to siê stanie,
pracownicy
powróc¹ na ul.
Koœcieln¹, tam
dokoñcz¹ prace i ponownie
wróc¹ na ul.
Segala.

Podobne porozumienie by³o przygotowane przez Zarz¹d Dróg Powiatowych. Zostanie ono podpisane przez
dyrektora ZDP w tym tygodniu. Gmina ze swojej strony zabezpieczy pracowników oraz nadzór budowlany,
ZDP – materia³. Dok³adny zakres robót bêdzie znany dopiero po podpisaniu porozumienia.
mm
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£EC nie za 7 milionów, ale za 1,1 mln z³

Rozmowa z burmistrzem £obza
MM - £obeska Energetyka Cieplna zosta³a sprzedana za 7 milionów
z³?
Ryszard Sola - Za sprzeda¿ £EC
otrzymaliœmy gotówk¹ 1.111,226 z³. Na
konto gminy Szczeciñska Energetyka
Cieplna przela³a pieni¹dze 19 czerwca.
Reszta wp³ynie w formie inwestycji,
które rozpoczn¹ siê od przysz³ego roku.
Przede wszystkim nast¹pi modernizacja pieców i kot³ów, bo te zadania s¹
najbardziej pilne i potrzebne. To jest
stary sprzêt...
MM - To znaczy, ¿e piece i kot³y s¹
gminne?
R.S. - Nie, to nie jest gminne. Na
etapie prywatyzacji zosta³ ustalony harmonogram, zgodnie z którym nabywca,
w tym wypadku SEC, zobowi¹za³ siê do
sp³aty wartoœci tej kot³owni w postaci
gotówki, ale te¿ w postaci gotówki, która zostanie bezpoœrednio przelana, w
prze³o¿eniu na inwestycjê, któr¹ oni
bêd¹ chcieli zrobiæ w obrêbie tej kot³owni. Pierwsz¹ inwestycjê planuj¹ w
przysz³ym roku, w bie¿¹cym natomiast
dokumentacjê i zakupy sprzêtu. Za trzy
miesi¹ce zacznie siê ju¿ okres grzewczy, wiêc pierwsza powa¿na inwestycja
nast¹pi w przysz³ym roku. Bêd¹ zmodernizowane piece i kot³y. Szczegó³owy harmonogram znajduje siê u p. Ciechañskiej, w konkretnym rozbiciu na
lata i na kwoty.
MM - Rozumiem, ¿e skoro SEC za
w³aœciwie ju¿ gminne pieni¹dze bê-

dzie remontowa³...
R.S. - Nie za gminne, za swoje...
MM - Tak, ale pieni¹dze ze sprzeda¿y..
R.S. - Pieni¹dze za co? Ze sprzeda¿y 100 proc. udzia³ów? One trafi¹ do
gminy w postaci gotówki 1.1mln z³, to
jest to, co wp³ynê³o w postaci gotówki.
Natomiast pozosta³a kwota, czyli 5,8
mln z³ zostanie przeznaczona na modernizacjê kot³owni.
MM - Czy SEC, jako w³aœciciel,
nie powinien zrobiæ tego z w³asnych
œrodków?
R.S. - To oni bêd¹ to robiæ z w³asnych, nie z naszych, absolutnie. Oni
robi¹ to ze swoich pieniêdzy. To jest
poza bud¿etem gminy. 7 milionów z³...
MM - Tyle mia³o trafiæ do gminy...
R.S. - Nie, nie do gminy. 7 milionów
z³ zosta³o wynegocjowane w ramach
umowy-sprzeda¿y. Z tych 7 milionów –
1,1 mln z³ trafia do gminy w postaci
gotówki, natomiast pozosta³e 5,8 mln
trafia do samej kot³owni w ramach modernizacji obiektu. Mówiê tu o ca³oœci,
czyli budynek kot³owni plus np. sieæ
przesy³owa. Te pieni¹dze wyk³ada SEC
szczeciñski. Tym samym odci¹¿a bud¿et gminy. Gdybym tego nie sprzeda³,
to mniej wiêcej tyle musia³aby wy³o¿yæ
gmina na modernizacjê kot³owni. Tak
wynegocjowaliœmy z SEC-em.
MM - Myœla³am ¿e 7 milionów
trafia do gminy, a SEC, jako w³aœci-

Bêdzie wielofunkcyjne
(£OBEZ). Wniosek na budowê
boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum zosta³ uwzglêdniony. £obez
znalaz³ siê na liœcie Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Do Ministerstwa wp³ynê³o ³¹cznie
oko³o 480 wniosków, a jedynie ponad
sto dosta³o dofinansowanie inwestycji.
Wœród szczêœliwców znalaz³ siê te¿

£obez. Koszt budowy boiska wynosi
oko³o 400 tys. a wysokoœæ dofinansowania z Ministerstwa - do 50 proc.
£obez otrzyma³ pe³n¹ kwotê, czyli 200
tys. z³. Gdy tylko wp³ynie do gminy oficjalne pismo z Ministerstwa, zostanie
og³oszony przetarg na budowê boiska.
Mo¿e to nast¹piæ ju¿ w przysz³ym tygodniu.
mm

ciel modernizuje w ramach œrodków
w³asnych.
R.S. - Mia³oby to miejsce w przypadku, gdyby gmina sprzeda³a 50 proc.
udzia³ów. Natomiast gdy gmina sprzeda³a 100 proc. udzia³ów i zesz³a z posiadania tego obiektu, to na SEC-u szczeciñskim ci¹¿y ciê¿ar modernizacji i
utrzymania obiektu i zabezpieczenia

Str
Str.. 5
interesu gminy i dostawy ciep³a. Gdybyœmy sprzedali 50 - 60 proc., o ile by
ktoœ kupi³, w co bardzo w¹tpiê, to wtedy
modernizacja by³aby wspólna. My, jako
udzia³owiec bralibyœmy bezpoœredni
udzia³ w ca³ym procesie modernizacji.
Natomiast, gdy my sprzedaliœmy 100
proc. udzia³ów, ten ciê¿ar spad³ na druga stronê.
MM - Z tego wynika, ¿e gmina
sprzeda³a za 1,1 mln. z³., skoro reszta
i tak idzie na modernizacjê. Odbiór
jest taki, ¿e £EC sprzedany zosta³ za
milion. SEC jako w³aœciciel, dla w³asnego dobra, aby mieæ oszczêdnoœci i
tak musia³by zmodernizowaæ kot³owniê. A tak, skoro sprzeda¿ nast¹pi³a na
takich zasadach SEC nie ma prawa
podnosiæ op³at za ciep³o, ze wzglêdu
na koszty poniesione na modernizacjê, tak?
R.S. - Nie. Oni bêd¹ robili inwestycjê za w³asne pieni¹dze...
MM - Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

Sprostowanie
W Nr 25 podaliœmy, ¿e SEC naby³a 100 proc. udzia³ów PEC Sp. z
o.o. w Barlinku.
SEC naby³a tylko czêœæ udzia³ów energetyki cieplnej w Barlinku.
Redakcja

Stado nadal bez w³aœciciela
(ŒWIÊTOBORZEC). W pi¹tek
odby³ siê ju¿ trzeci przetarg na Stado.
I tym razem nie wp³ynê³a ¿adna oferta.
Oferta przetargowa od kwietnia nie
uleg³a zmianie. Czwarty przetarg komisja zaplanowa³a na 22 lipca. Najprawdopodobniej bêdzie jeszcze pi¹ty

- w sierpniu. Dopiero, gdy ten nie
wy³oni potencjalnego nabywcy, zostan¹ og³oszone negocjacje. Najwczeœniej mo¿e siê to staæ w paŸdzierniku,
b¹dŸ listopadzie, bowiem wówczas
minie pó³ roku od og³oszenia pierwszego przetargu, taka bowiem zasada
panuje w Agencji.
mm
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Jesteœmy ju¿ rozgoryczeni i poddenerwowani, mamy wielkie poczucie krzywdy - mówi¹ pracownicy DPS

Niepokoje p³acowe w reskim DPS
(RESKO). Niezwykle trudna jest sytuacja Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku. Pracownicy zarabiaj¹ tutaj
nieporównywalnie mniej, ni¿ w innych DPS-ach.
Dotychczas nie otrzymali obiecanego wyrównania
do pensji. Ni¿sze s¹ te¿ subwencje otrzymywane
na mieszkañców domu. Starostwo nie jest w stanie
dofinansowaæ DPS-u, bowiem w³aœnie go rozbudowuje.
Sytuacja wydaje siê patowa.

- Nie mamy œrodków na wyrównanie wynagrodzeñ o 5 proc. czyli tyle,
ile wynios³a inflacja. O ile ju¿ wszystkie instytucje otrzyma³y podwy¿ki, my
jeszcze nie. Do tego dochodz¹ koszty
utrzymania mieszkañca i najni¿sze
subwencje, jakie na ten cel otrzymujemy. Póki co, zad³u¿enia jeszcze nie
ma, jednak przy obecnym bud¿ecie
mo¿e do tego dojœæ. Jest to Dom dla inteligentnie i fizycznie upoœledzonych
osób. Pensjonariusze niszcz¹ sprzêt
nieœwiadomie, dr¹ odzie¿, s¹ to ludzie
z ciê¿kimi upoœledzeniami, nie jesteœmy w stanie wszystkich upilnowaæ –
powiedzia³a g³ówna ksiêgowa Maria
£apczuk.
Jednym z rozwi¹zañ, które mog³oby polepszyæ trudn¹ sytuacjê Domu w
Resku, jest przejœcie pielêgniarek na
kontrakty. Dziêki temu DPS zaoszczêdzi³by oko³o 120 tys. z³ rocznie. W tej
chwili 6 pielêgniarek ma umowê o pracê. Wynagrodzenia wyp³acane s¹ z bud¿etu DPS-u. Okaza³o siê, ¿e jest mo¿liwe, by te panie przesz³y na kontrakt z
NFZ i zosta³y wy³¹czone ze struktury
DPS. Wi¹¿e siê to jednak z koniecznoœci¹ dokwalifikowania siê tych pañ i
okreœlenia zakresu us³ug. W DPS-ie
pracuje czêœæ pañ, które przesz³y ze
szpitala, gdzie pracowa³y na takiej zasadzie. W tej sprawie by³o zebranie w
pi¹tek. Ludzie ju¿ powoli maj¹ dosyæ
takiej sytuacji. Coraz wiêcej osób odchodzi z pracy. W tym miesi¹cu odesz³y
dwie panie. Od pocz¹tku roku – 6, a
dwie uda³y siê na urlop bezp³atny, aby
wyjechaæ zagranicê i dorobiæ sobie do
pensji. Wszystkie te osoby by³y z dzia³u
terapeutyczno-opiekuñczego, posiada³y odpowiednie kwalifikacje i konieczne doœwiadczenie.
- Ju¿ w tej chwili mamy braki kadrowe. My sami nie jesteœmy w stanie ju¿
nic zrobiæ, teraz wszystko pozostaje w
gestii w³adz wy¿szych. Wymagania s¹
coraz wiêksze, a nic za tym nie idzie.
Nie mamy nawet tych 5 proc. Jesteœmy
ju¿ rozgoryczeni i poddenerwowani,
mamy wielkie poczucie krzywdy. To
jest praca o wielkiej odpowiedzialno-

œci. Czêœæ ludzi doje¿d¿a, a praca jest
za grosze. Nie ma po³¹czeñ ani busami
ani autobusami. Jeszcze podczas nauki
szkolnej czêœæ osób mo¿e dojechaæ
autobusami. W czasie wakacji pozostaje dojazd tylko samochodem. Po odliczeniu kosztów dojazdu, niewiele ju¿
zostaje – mówi kadrowa Monika Wasielewska.
26 czerwca br. w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie odby³o siê spotkanie w sprawie
aktualnej sytuacji Domów Pomocy
Spo³ecznej. Ta okazuje siê z³a nie tylko
w Resku. Wynika ona z nierównego
traktowania pensjonariuszy w odniesieniu do województw. I tak subwencja
na jedn¹ osobê przebywaj¹c¹ w DPS-ie
wynosi 1391 z³ dla województwa zachodniopomorskiego, gdy np. w województwie lubuskim wynosi ona oko³o
1600 z³. K³opoty wynikaj¹ równie¿ z
faktu i¿ w reskim DPS-ie mieszkaj¹
osoby, posiadaj¹ce najni¿sze renty i
emerytury, a tak¿e takie, które nigdy nie
pracowa³y. Œrednio miesiêczny koszt
utrzymania mieszkañca sk³ada siê z 70.
proc. dochodu z zasi³ku, renty, emerytury plus kwota dotacji. Niskie dochody mieszkañców DPS w Resku nie pozwalaj¹ jednak pokryæ kosztów utrzymania. Obecnie kwota ta powinna wynosiæ 461,17 z³ jednak spoœród 140
mieszkañców jedynie 39 p³aci tak¹
sumê. Pozostali, w wiêkszoœci wypadków, nie p³aca wiêcej ni¿ 300 z³.
Trudnoœci pog³êbia to, ¿e mimo, i¿
pracownicy DPS-u w Resku maj¹ minimalne p³ace, starostwo w £obzie jest
zaanga¿owane w tej chwili w rozbudowê DPS-u. W tym wypadku starostwa,
jak t³umaczy wicestarosta Ryszard
Brodziñski, nie staæ ju¿ na to, aby dok³adaæ do bie¿¹cego utrzymania placówki. W ci¹gu najbli¿szych dni wicewojewoda Andrzej Chmielewski ma
przed³o¿yæ specyfikacjê problemów i
wniosków, z którymi chcia³by wyst¹piæ
do Ministra Pracy, celem uwzglêdnienia ich w swoich decyzjach finansowych, a tak¿e w kwestii nowelizacji
prawa.

- Có¿ stoi na przeszkodzie, by DPS
nie kontraktowa³ us³ug, które prowadz¹
zak³ady opiekuñczo-lecznicze w NFZ?
Bywaj¹ takie sytuacje, ¿e pacjent wymaga ca³odobowej pomocy i ZOL kontraktuje to w NFZ za 3 tys. z³, a u nas
robi siê to za 1,8 tys. z³. Jeœli jest kilku
takich pacjentów na terenie DPS-u, to
umo¿liwienie zakontraktowania takich
us³ug w NFZ wzmocni³oby bud¿etowo
DPS, który de facto realizuje tego rodzaju opiekê. To wyst¹pienie przygotowywane przez Wojewodê ma byæ wys³ane do powiatów, w ci¹gu najbli¿szych dni, abyœmy mogli zaj¹æ ostateczne stanowisko w tej sprawie, jako
powiaty podczas konwentu starostów 4
lipca w Ko³obrzegu. Dla nas jest to powa¿ny problem, utrzymywanie siê takiej nêdzy finansowej prowadzi do
tego, ¿e z DPS-u zwalniaj¹ siê pracownicy. Rozwi¹zaniem nie jest zatrudnienie przez Powiatowy Urz¹d Pracy.
Przecie¿ praca w DPS wymaga szczególnych kwalifikacji, predyspozycji
psychofizycznych pracownika. To jest
bardzo trudna profesja, wymagaj¹ca z
jednej strony wielkiego poœwiêcenia,
ale i pokory. Ma siê wszak do czynienia
z ludŸmi, którzy potrafi¹ mocno dokuczyæ. Dlaczego tak nêkamy Wojewodê
i za jego poœrednictwem Ministra? W
Resku mamy DPS ze 140 pensjonariuszami, z których tylko kilku jest z powiatu ³obeskiego, a pozostali z terenu
województwa. Wojewoda daje dotacjê.
W tym momencie oczekiwanie, ¿e powiat prócz inwestycji bie¿¹cej, do³o¿y
jeszcze na eksploatacjê, jest utopi¹.
Nie staæ nas na to – mówi wicestarosta
Ryszard Brodziñski.
Kolejn¹ bol¹czk¹ pracowników
DPS w Resku s¹ ogromne dysproporcje
p³acowe na tych samych stanowiskach
pracy w województwie i w kraju. Przy
porównaniach ró¿nic p³acowych o tym
samym profilu, DPS Resko wypada
marnie: wynagrodzenie zasadnicze w I
kategorii zaszeregowania w DPS
Szczecin wynosi 849 z³, w Gryficach –
620 z³, Nowogardzie – 700 z³, Jarominie – 620 z³, natomiast w Resku –
617,76 z³. Kolosalne ró¿nice s¹ rów-

nie¿ w wartoœci 1 punktu, gdy w Resku
wynosi on 2,88 z³ (do 1 stycznia wartoœæ 1 punktu wynosi³a 3,10 z³), w pozosta³ych DPS-ach – 5 z³. Dlatego
te¿ pracownicy domagaj¹ siê podniesienia wynagrodzenia zasadniczego
wraz z gwarancj¹ jego wzrostu w latach
nastêpnych, zwiêkszenie dodatku za
pracê zmianow¹, przywrócenie dodatku za pracê w niedziele i œwiêta, przywrócenie prawa do wczeœniejszego
przechodzenia na emeryturê ze wzglêdu na pracê w szczególnym charakterze.
Porównuj¹c wynagrodzenie zasadnicze pracowników DPS w Resku z
wynagrodzeniem w Szczecinie i Nowogardzie, pracownicy Reska otrzymuj¹ najni¿sze z nich. Przyk³adowo
wynagrodzenie zasadnicze terapeuty w
Resku wynosi 1197 z³, natomiast w
Szczecinie (ul. Broniewskiego) 1700
z³. Du¿e ró¿nice w wynagrodzeniach
zasadniczych s¹ równie¿ przy porównaniu zarobków starszych pielêgniarek
i tak w Resku wynosi ono 1367 z³ (o 10
z³ wiêcej zarabia kucharka i st. pokojowa w Nowogardzie), w Szczecinie –
1925, w Nowogardzie – 1630 z³. Palacze, konserwatorzy równie¿ s¹ znacznie pokrzywdzeni pod wzglêdem p³acowym. W Resku zarabiaj¹ 1194 z³, w
Szczecinie 1450 z³, w Nowogardzie
1600 z³. Z tego wynika, ¿e konserwator
w Nowogardzie otrzymuje wy¿sze wynagrodzenie zasadnicze, ni¿ kierownik
do spraw pracowniczych w Resku
(1482 z³), a starszy fizjoterapeuta w
Resku zarabia o 2 z³ wiêcej, ni¿ starsza
pokojowa w Szczecinie (1250 z³) oraz
starsza opiekunka w Resku. Dla porównania w Szczecinie st. fizjoterapeuta
zarabia 1800 z³. Tak du¿e ró¿nice wystêpuj¹ we wszystkich dzia³ach.
Czy to siê zmieni, czas poka¿e.
Póki co, pracownikom DPS-u pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ich wymagania nie
zostan¹ rozpatrzone jako niemo¿liwe
do rozwi¹zania. Nam natomiast, ¿e
mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego nie bêdzie nadal traktowany, jako mieszkaniec gorszej kategorii zaszeregowania.
mm

tygodnik ³obeski 01.07.2008 r.

REKLAMY

Str
Str.. 7

Str
Str.. 8

POWIAT £OBESKI

Holender w Poradzu
(PORADZ). Jest to niewielka
miejsowoœæ, le¿¹ca na
trasie £obez - Resko.
Pierwsze œlady osadnictwa
siêgaj¹ neolitu. Mimo
niepozornoœci wieœ ta kryje
w sobie wiele skarbów.
Pierwsze œlady osadnictwa na tym
terenie siêgaj¹ neolitu. Dowodem na to
s¹ znaleziska, jakie odkryto w pobli¿u
wsi, podczas budowy drogi w 1855 r.
Ods³oniête zosta³o wtedy cmentarzysko z kurhanami kamienno-ziemnymi.
Dziêki opisom i szkicom Ammana znany jest ich kszta³t jak i zawartoœæ. Z
ziemi zosta³o wydobytych co najmniej
5 naczyñ o formach kubkowych i misowatych. Prócz tego: górn¹ czêœæ trójk¹tnego sztyletu z br¹zu, br¹zowy naramiennik, o zwê¿aj¹cych siê koñcach,
z³oty pierœcionek o zwoju powrotnym,
siekierê z br¹zu z lekko podniesionymi
brzegami, krzemienny sztylet typu
P³onia.
Fakt, i¿ w tym miejscu wydobyto
tak ró¿norodny materia³, œwiadczy
przede wszystkim o tym, ¿e istnia³o tu
d³ugotrwa³e osadnictwo.
Ta œredniej wielkoœci wieœ o metryce œredniowiecznej, ma zachowany
uk³ad owalnicowy, charakterystyczny
dla s³owiañskiego osadnictwa przedlokacyjnego. Ten typ s³owiañskiej wsi,
budowanej wokó³ owalnego lub okr¹g³ego placu zwanego nawsiem (charakterystyczna „wysepka”), gdzie zwarte
zabudowania tworz¹ zamkniêty pierœcieñ z jednym lub dwoma wejœciami do
wsi, by³ popularny na Pomorzu. Obecnie ta forma nielicznie ju¿ jest zachowana na ca³ym Pomorzu Zachodnim, aczkolwiek wystêpuj¹ca w takich miejscowoœciach jak Be³czna, Bonin, Sielsko
na terenie powiatu ³obeskiego.
W œredniowieczu Poradz by³ lennem rodziny Borków, z kolei w 1865
przeszed³ na w³asnoœæ Edwarda Dumstrey’a, ale ju¿ w 1875 r. folwarkiem
zarz¹dza³a Anna Brasch, ale i ona d³ugo
nie dysponowa³a w³asnoœci¹ Poradza,
bo w 1901 r. maj¹tkiem zarz¹dza³ ju¿
Otto Deter, który z kolei w 1913 roku
odsprzeda³ go Hansowi Quandt.
W 1929 roku do wsi nale¿a³o 778,5
ha, w tym 365 ha, jako dobra folwarczne.
W centrum wsi w³aœciciele wybudowali pa³ac. Rezydencja jednak zosta³a
zniszczona po II wojnie œwiatowej, dziœ
pozosta³y po niej jedynie fundamenty.
Obecnie jest to jedna z licznych wsi
popegeerowskich, której stan jest z³y, a

czêœæ budynków zosta³o ca³kowicie
zdewastowanych.
Poradz zosta³ zdobyty 4 marca 1945
r. przez I Front Bia³oruski.
Po wojnie na te tereny przybyli
przesiedleñcy z Syberii oraz z Karpat w
ramach Akcji Wis³a. Pierwszymi mieszkañcami, którzy przybyli do Poradza
byli: Stanis³aw Marczak, Feliks Wodniak, Piotr Nowaszczuk, Mieczys³aw
Juchimiuk, Szpyruk, Grzesik, Go³¹bek.
W 1946 r. z zes³ania z Syberii przyjechali: Adam Imperowicz z rodzin¹,
W³adys³aw Rudzki, Stefan Ostropolski, Miko³aj Paprocki.
Wtedy te¿ u jednego z rolników
zebra³a siê komisja, nadaj¹ca nazwy
okolicznym wsiom. W stosunku do
Poradza nikt nie mia³ pomys³u, tote¿ o
poradê poproszono gospodarza domu.
Jemu te¿ trudno by³o cokolwiek wymyœliæ, jednak po czasie stwierdzi³, i¿ wieœ
nazywa siê PoradŸ. Taka te¿ nazwa obowi¹zywa³a przez pewien czas, by po
uproszczeniu funkcjonowaæ ju¿ jako
Poradz.
Liczba mieszkañców na przestrzeni lat wci¹¿ siê zmienia³a.
Mia³o to zwi¹zek m.in. z dzia³aniami wojennymi oraz z migracj¹
ludnoœci pracuj¹cej w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym Poradz i Be³czna.
Przyk³adowo w 1925 roku w
32 domach mieszka³o 61 rodzin
(335 osób). W 1988 r. liczba
mieszkañców wynosi³a 196, a
cztery lata póŸniej ju¿ 156.
Obecnie we wsi znajduj¹ siê 23
budynki. W 1992 roku 9 budynków stanowi³o w³asnoœæ uspo³ecznion¹, a 14 prywatn¹. Od
czasu zakoñczenia dzia³añ wojennych wybudowano tu tylko
jeden dom. Spoœród obiektów
w Poradzu a¿ 11 domów zosta³o objêtych ochron¹ konserwatorsk¹. S¹ to budynki o numerach: 1,5,9, 10, 16,17, 21, 22, 23, 24,
28.
W 1962 roku powsta³a Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych, która swym zasiêgiem objê³a miejscowoœci: Poradz, Klêpnica, Prusinowo, Worowo,
Przyborze, £ob¿any i Karwowo.
Wtedy te¿ wybudowano potê¿n¹
halê, która s³u¿y³a jako gara¿ na
maszyny rolnicze, warsztat naprawczy i pomieszczenia socjalne.
Pierwszym kierownikiem spó³dzielni by³ Józef Dawlud. Najwiêkszym
zak³adem tej wsi by³ PGR, który powsta³ tu tu¿ po wojnie. Przez wiele lat
funkcjonowa³ jako samodzielne gospodarstwo, a w latach 70. w³¹czono go w
struktury PGR Be³czna. Na potrzeby

tego zak³adu wybudowano bukaciarniê
na 120 sztuk. W infrastrukturze znajdowa³y siê ponadto zabudowania: magazyn nawozów, owczarnia, stodo³a i obora. Restrukturyzacji zak³adu dokonano
w 1992 roku.
W tej miejscowoœci w 1957 r. powo³ano Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, pocz¹tkowo mieœci³a siê ona w starej kuŸni;
obecnie ju¿ jej nie ma. Ma³¹ remizê oraz
basen na wodê wybudowano w 1960 r.
OSP zosta³a rozwi¹zana pod koniec lat
80. Do dziœ zachowa³ siê jedynie budynek, który obecnie nie jest zagospodarowany. Pierwszymi stra¿akami byli:
Mieczys³aw Suski, Mieczys³aw Ka³u¿ny, Zenon Suski, Edmund Turowski,
Franaszek, Sagan, Jan Dobrudzi, Sibiñski, Waldemar Wysoki, Stanis³aw Kielan.
W latach 60. powo³ano tutaj Klub
Rolnika, który organizowa³ czas wolny
dla m³odzie¿y oraz organizowa³ spotkania Ko³a Gospodyñ Wiejskich. W 2001
roku na miejsce Klubu
powo³ano Œwietlicê Œrodowiskow¹.

W 1977 r. natomiast za³o¿ono dru¿ynê pi³karsk¹, która w czasie swojej
dzia³alnoœci zdoby³a 4 puchary awansuj¹c z klasy C do klasy B. Boisko, na
którym odbywa³y siê mecze, pi³karze
dru¿yny wykonali sami. Zespó³ by³ dofinansowywany przez PGR Be³czna
oraz ZSMP, umo¿liwiaj¹c zawodnikom
dowóz na mecze i kupno strojów. Ze
wzglêdu na pojawiaj¹ce siê k³opoty z
transportem, po 10 latach dzia³alnoœci,
dru¿yna rozpad³a siê.
W okolicy Poradza znajduj¹ siê
liczne polodowcowe oczka wodne i
zarastaj¹ce je torfowiska. Warunki klimatyczne tego terenu nale¿¹ do jednych
z najsurowszych naszego wojewódz-
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twa. Temperatura oraz silne wiatry s¹
równie¿ najbardziej odczuwalne na terenach Poradza, jednak dziêki silnym
wiatrom na tym zró¿nicowanym terenie
wybudowano wiatrak, który si³¹ wiatru
mieli³ zbo¿e na m¹kê. Wiatrak typu
„holender” (wiatrak wie¿yczkowy) góruje nad wsi¹. Wybudowano go w II
po³owie XIX w. du¿ym nak³adem œrodków finansowych. Od tego wiatraka
wieœ otrzyma³a nazwê M³yñska Wieœ
(Mühlendorf).
Bryle nadano kszta³t œciêtego sto¿ka, a jego wysokoœæ wynosi 14 m i 10 m
œrednicy. Wewn¹trz znajduj¹ siê trzy
kondygnacje robocze i poddasze. Na
masywnym korpusie umocowana jest
obracana na ³o¿ysku bry³a dachowa ze
œmig³ami. Pozwala³o to ³atwiej dostosowaæ œmig³a wiatraka do kierunku
wiatru. Dach o aerodynamicznym
kszta³cie obraca³ siê wiêc pod wiatr
przy pomocy niewielkiej turbiny. Mechanizm napêdowy stanowi³y cztery
skrzyd³a osadzone w ¿eliwnej g³owicy.
Mo¿liwoœæ obrotu tylko kopu³y jest
cech¹, jaka odró¿nia poradzk¹ budowlê od typowo polskiego wiatraka tzw.
koŸlaka, obracanego do wiatru ca³ym
korpusem. Ostatnim m³ynarzem przed
1945 rokiem by³ Franz Naatz. Po wojnie wiatrak jeszcze krótko pracowa³,
jednak uruchomienie m³ynów oraz zaopatrzenie w m¹kê w sklepach sprawi³o, ¿e szybko straci³ swoj¹ racjê bytu.
26.09.1979 obiekt zosta³ wpisany do
rejestru zabytków. Od 1993 roku jest
on w³asnoœci¹ rodziny z Poradza, która w przysz³oœci zamierza przeznaczyæ
budowlê na dzia³alnoœæ agroturystyczn¹.
A dlaczego wiatrak w Poradzu stoi
poza wsi¹ i na wzgórzu? OdpowiedŸ
jest prosta. Otó¿, choæ wiatrak g³owicowy mo¿na przestawiæ na ka¿dy kierunek wiatru, to nie wystarcza, aby zagwarantowaæ jego prawid³owe dzia³anie. Nie mo¿na bowiem wp³yn¹æ na
dzia³anie wiatru, ani tym bardziej powstrzymaæ wirów powietrza. Im proœciej i stabilnej wieje wiatr, który porusza skrzyd³ami, tym lepiej pracuje
m³yn. Dlatego te¿ m³yny by³y najczêœciej budowane poza zabudowaniami,
na otwartej przestrzeni, na naturalnym wzgórzu lub na usypanym wzniesieniu. Czêsto wycinano okoliczne
drzewa i nie by³o w pobli¿u ¿adnych
domów. Obecnie prowadzi do niego
alejka dêbowa, jednak to ju¿ s¹ œwie¿e
nasadzenia obecnych w³aœcicieli.
mm
W artykule wykorzystano materia³y:
Kazimierz Chojnacki, Gmina Pomorska, 2000 r., nr 16, s. 13.
Opracowanie Alicji Rudzkiej za:
materia³y ANR w Szczecinie.
Z dziejów Ziemi £obeskiej. Prace
Instytutu Zachodnio-Pomorskiego,
Szczecin 1971 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Pomoc konieczna
(£OBEZ). Ju¿ zosta³a powo³ana
komisja do szacowania szkód, wyrz¹dzonych przez suszê. Jednak o tym,
czy rolnicy otrzymaj¹ pomoc, ma zdecydowaæ wojewoda.
Komisja ju¿ szacuje straty wyrz¹dzone przez suszê u tych rolników, którzy z³o¿yli wnioski do urzêdu w £obzie.
Dotychczas wp³ynê³o oko³o 40 podañ.
O ile iloœæ wniosków nie zmieni siê, szacowanie strat mo¿e potrwaæ do koñca
lipca. Do komisji z Urzêdu Miasta i
Gminy w £obzie zosta³y wytypowane
dwie osoby: Mieczys³aw Fojna oraz
Irena Libiszewska.
Wojewoda Zachodniopomorski
otrzyma³ stanowisko Izby Rolniczej,
która m.in. wnosi, aby pomóc rolnikom,
którzy znaleŸli siê w wyj¹tkowo trudnej
sytuacji ekonomicznej. Przypominamy,

¿e straty wynosz¹ od 30 do 60 proc.
upraw. Z tego te¿ powodu Izba Rolnicza rozwa¿a m.in. mo¿liwoœæ skierowania poprzez wojewodê do Rady Ministrów wniosku o wprowadzenie stanu
klêski ¿ywio³owej na obszarze powiatów, które dotknê³a susza. Pomocne dla
rolników by³oby te¿ spowodowanie
umorzenia kredytów „suszowych” z poprzednich lat i sk³adek KRUS na terenach, gdzie klêska suszy powtarza siê
od 2do3 lat. Konieczne staje siê równie¿
pilne uruchomienie nowej linii kredytów klêskowych na odtworzenie produkcji. Innym sposobem pomocy rolnikom jest spowodowanie odroczenia lub
umorzenia przez gminy terminu p³atnoœci podatku rolnego. O tym jednak, jaka
bêdzie pomoc dla poszkodowanych,
zdecyduje wojewoda.
mm

Œmieciarze na dziko
(PORADZ). W pobli¿u tej miejscowoœci, na starym wyrobisku ¿wirowni, pracownicy gminy mieli zapewnionych kilka dni pracy. W ubieg³ym tygodniu wyjecha³o stamt¹d
kilka ciê¿arówek œmieci.
Na teren nale¿¹cy do Agencji Nieruchomoœci Rolnej, w miejscu starego
wyrobisko po ¿wirowni notorycznie
trafiaj¹ ha³dy œmieci. Burmistrz £obza
Ryszard Sola zwróci³ siê do Administratora Jednostki Gospodarowania Zasobem szczeciñskiego oddzia³u ANR w
Nowogardzie Szczepana Olesiñskiego,
by ten przeznaczy³ œrodki finansowe na
usuwanie œmieci. Dotychczas proœba ta
pozosta³a bez odpowiedzi. Ciê¿ar usuwania œmieci spad³ wiêc na mieszkañców gminy. Czterech pracowników
usuwa³o w ubieg³ym tygodniu: opony,
meble, sprzêt radiowo telewizyjny,
obudowy plastikowe a tak¿e stare szmaty. Ze starego wyrobiska wyjecha³o 8
ciê¿arówek œmieci.
Nasza Czytelniczka zasygnalizowa³a kolejne dzikie wysypisko, tym
razem w drodze do Unimia. Tam znajduj¹ siê z kolei stare ubrania, jak zasugerowa³a, byæ mo¿e z jednego z lumpexów oraz ogromna iloœæ kabli.
- Znam ten teren, nie znam jeszcze
dok³adnej lokalizacji wysypiska. Czy
mo¿liwe jest odnalezienie sprawcy?
Tak. W pierwszej kolejnoœci, na dzikie
wysypiska, wysy³amy Stra¿ Miejsk¹,
aby ta odnalaz³a dowody wskazuj¹ce na
dan¹ osobê lub firmê. Na ich podstawie

lokalizujemy sprawcê. Zdarza³o siê, ¿e
Stra¿ Miejska odnajdywa³a osoby, które podrzuca³y œmieci, wówczas rozpoczyna³o siê postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Powiedzia³em stra¿nikom, by byli
bezwzglêdni i wyznaczali maksymalne
kary – wyjaœni³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Za tak¹ przyjemnoœæ mo¿na zap³aciæ 500 z³, ale nie tylko. Sprawa mo¿e
trafiæ na policjê, b¹dŸ stra¿ leœn¹, które
te¿ maj¹ swój zestaw kar. Sprawcê
mo¿na równie¿ obci¹¿yæ kosztami usuniêcia odpadów. Wówczas, albo sam
posprz¹ta, albo zap³aci za cudz¹ pracê.
Wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e wywo¿enie
do wyrobisk, b¹dŸ lasu nie jest takie
op³acalne.
mm

Przetarg na by³y
Dom Dziecka
(£OBEZ). Zarz¹d powiatu ³obeskiego og³osi³ drugi przetarg na zbycie
obiektu po by³ym Domu Dziecka w
Zajezierzu. Pierwszy ze wzglêdu na
brak chêtnych nie doszed³ do skutku.
Wówczas zarz¹d wyceni³ nieruchomoœæ na 1. 501. 307 z³.
Obecnie cena wywo³awcza za: pa³ac po³o¿ony na dzia³ce o powierzchni
2,3347 ha, gara¿ z warsztatem, szopê
drewnian¹ i budynek gospodarczy wynosi 1.458.806 z³. Przetarg odbêdzie siê
na pocz¹tku wrzeœnia.
mm
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Chór „Dominanta”

Wyst¹pili... sami przed sob¹

(£OBEZ) W kawiarni „Centrum” w £obzie spotkali siê cz³onkowie chóru „Dominanta”. Tym
razem wyst¹pili... sami przed
sob¹. Œpiewali i bawili siê, podsumowuj¹c czas wystêpów. Teraz
wakacje, a po nich znowu bêd¹
œpiewaæ ³obzianom do mszy i przy
ró¿nych okazjach, jakie pojawiaj¹ siê na ich artystycznej drodze.
Chór „Dominanta” to dziwne –
pozytywnie – rzecz jasna - zjawisko
kulturowe. Pojawi³ siê kilka lat
temu w wyniku potrzeby œpiewania
i spotykania siê ludzi, którzy nie
chcieli zamkn¹æ siê w czterech œcianach domów, a taki los jest czêsto
udzia³em emerytów. Pod swoj¹ batutê wzi¹³ go zas³u¿ony dla kultury
³obeskiej pan Les³aw Buczek. I cho-

cia¿ nie ma tu wokalnych gwiazd,
jego cz³onkowie oparli jego istnienie na... rodzinnej atmosferze i radoœci spotykania siê i œpiewania.
Tak te¿ by³o na spotkaniu w ubieg³ym tygodniu. Czêœæ cz³onków
przygotowa³a program biesiadny,
skecze, wiersze, piosenki. Wyst¹pili w nim: Irena Olszewska, Stefania
Gierszewska, Jan WoŸniak, Danuta
Jaskó³a, Danuta Ledzion i Aleksander Ksiêæko. Przypomniano dzia³alnoœæ w minionym roku. Chór œpiewa³ pieœni religijne do mszy, z okazji œwi¹t kolêdy i pastora³ki, wystêpem uczci³ trzeci¹ rocznicê œmierci
Jana Paw³a II. Wyje¿d¿a³ œpiewaæ
do Reska, Be³cznej, ostatnio do
Kamienia Pomorskiego. Po wspominkach rozpoczê³a siê biesiada i
wspólne œpiewanie.
KAR
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W gimnazjum najlepsi nagrodzeni
(£OBEZ). Zakoñczenie roku
szkolnego w Gimnazjum integracyjnego im. Adama Mickiewicza w
£obzie by³o doskona³¹ okazj¹ do
wrêczenia nagród uczniom którzy
w mijaj¹cym roku szkolnym wykazali siê ponadprzeciêtnymi umiejêtnoœciami, brali udzia³y w konkursach i olimpiadach, a tak¿e uzyskali bardzo wysokie œrednie ocen.
Po raz pierwszy w historii szko³y
zdarzy³o siê, aby uczennica klasy I
uzyska³a tytu³ Laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, który zwalania ucznia z egzaminu gimnazjalnego z czêœci matematyczno – przyrodniczej oraz umo¿liwia przyjêcie do ka¿dej szko³y
œredniej bez postêpowania kwalifikacyjnego. Laureatk¹ zosta³a Ewa
Szostek z klasy Ia.
Po uroczystym rozpoczêciu apelu
przyszed³ czas na zaprezentowanie
uczniów ³obeskiego Gimnazjum, którzy w minionym roku szkolnym zdobywali nagrody konkursów i olimpiad, a lista jest niema³a: Adrianna
Siemaszko – laureat, Ma³gorzta Lipert - finalistka Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Spo³eczeñstwie opiekun - Ewa Pop³awska.
Agata £owkiet laureat I miejsce, Adrianna Siemaszko laureat, Lidia Wolanicka finalistka, Katarzyna Dawlud
finalistka Konkursu Chemicznego –
opiekun Ewa Zawia³ow. Ewa Szóstek
laureatka Konkursu Biologicznego –
opiekun Ewa Zawia³ow. Ma³gorzata
Horbacz laureatka V miejsce, Lidia
Wolanicka laureatka VIII m. Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund opiekun - Ma³gorzata Wysocka.
Dorota Czajka, Ma³gorzata Horbacz, Agata £owkiet, Paulina Bubacz, Marta Martyniak, Lidia Wolanicka, Katarzyna Banacka, Anna
Gross, Katarzyna Dubicka, Dariusz
Parzygnat, Katarzyna Dawlud, Pawe³
Regulski - laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Jêzyka Niemieckiego
Sprachdoktor – opiekunowie Ma³gorzata Wysocka, Dagmara Menad.
Cz³onkowie LOP II Ogólnopolski
Konkurs „Czysty las” - opiekun Hubert Karpiñski. Katarzyna Banacka finalistka Konkurs Jêzyka Polskiego
z Elementami Wiedzy o Sztuce –
opiekun Marek Rokosz. Adrianna
Siemaszko, Maciej Czerniawski - finaliœci Konkursu Geograficznego -

opiekun Maria Misiun. Karolina Pude³ko, Katarzyna Dawlud, Dorota
Czajka - Konkurs Jêzyka Angielskiego English High Filer – opiekunowie
Mariusz Jarema Agnieszka ¯uk. Katarzyna Dawlud I miejsce w województwie i I miejsce w Polsce - Ma³y
Konkurs Recytatorski opiekun Jolanta Czajka. Paulina Pabian Grzegorz
Œliwka Literacki Konkurs Ekologiczny Pomorski Zwierzyniec - opiekun
Jolanta Czajka.
Karolina Pude³ko II miejsce w
województwiw w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej - opiekun Jan Zarecki.
Katarzyna Dawlud, Zuzanna Sola
- Wojewódzki Konkurs Poetycki,
opiekun Jolanta Czajka. Zuzanna
Sola - wyró¿nienie za kreacjê aktorsk¹ w Przegl¹dzie Sztuk Teatralnych o Tematyce Religijnej, opiekun
- Anna Nowakowska.
Nagrody za najwy¿sze osi¹gniêcia, najbardziej wyró¿niaj¹cym siê
uczniom wrêczy³ Ryszard Sola. Nagrody Burmistrza otrzymali:
Dorota Czajka, uczennica klasy
IIa, zachowanie – wzorowe, œrednia
ocen – 5,27 za osi¹gniêcia: I miejsce
w województwie ogólnopolskim
konkursie SPRACHDOKTOR 2008,
XI miejsce w województwie ogólnopolskim konkursie jêzyka angielskiego ENGLISH HIGH FILER, III miejsce w szkolnym konkursie Wiedzy o
Kulturze Brytyjskiej. Udzia³ w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2008, aktywny
udzia³ we wszystkich apelach organizowanych w szkole.
Karolina Kamiñska uczennica
klasy IF wzorowe zachowanie, œrednia ocen 4,79 za osi¹gniêcia sportowe
na szczeblu wojewódzkim i powiatowym: II miejsce w biegu na 600 m w
Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej, IV miejsce w biegu na
600 m w Mistrzostwach Wojewódzkich UKS w Lekkiej Atletyce. V miejsce w biegu na 100 m w Wojewódzkiej Lidze M³odzików w Lekkiej
Atletyce, VII miejsce w biegu na 1200
m w Mistrzostwach Wojewódzkich w
biegach prze³ajowych, XII miejsce w
biegu na 300 m w Mistrzostwach Wojewódzkich w Lekkiej Atletyce, I
miejsce w biegu na 600 m w Mistrzostwach powiatowych w Lekkiej Atletyce.
Ewa Szostek klasa Ia, zachowanie: wzorowe, œrednia ocen: 5,0, uzy-

ska³a tytu³ Laureata Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego, który zwalania ucznia z egzaminu gimnazjalnego z czêœci matematyczno – przyrodniczej oraz umo¿liwia przyjêcie do

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z czêœci matematyczno – przyrodniczej), laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Histo-

ka¿dej szko³y œredniej bez postêpowania kwalifikacyjnego (uczestnicy
konkursu musz¹ wykazaæ siê wiedz¹
zawart¹ w treœciach podstawy programowej biologii dla III etapu edukacyjnego wraz z treœciami rozszerzaj¹cymi; to szczególne osi¹gniêcie
ucznia klasy pierwszej, który rywalizuje z uczniami klasy trzeciej – pierwszy przypadek w ³obeskim Gimnazjum.
II miejsce zespo³owo w VI Pieszym Rajdzie Zadaniowym „Zdrowy
cz³owiek – zdrowe ¿ycie” organizowanym w ramach kompleksowego
Programu Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Iñskiego, przez
Nadleœnictwo Dobrzany i Dyrekcjê
Zespo³u Drawaskiego i Iñskiego Parku Krajobrazowego.
I miejsce w IX Konkursie Wiedzy
Ekologicznej dla uczniów klas I naszej szko³y.
Karolina Pude³ko klasa Ia, zachowanie wzorowe, œrednia ocen: 5,1; II
miejsce wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, finalistka Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. II miejsce w I Edycji Gimnazjady w Drawsku Pomorskim z jêzyka angielskiego.
Adrianna Siemaszko uczennica
klasa IIIf, zachowanie wzorowe,
œrednia ocen 5,56.

rycznego z Elementami Wiedzy o
Spo³eczeñstwie (zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z czêœci humanistycznej), finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego, laureatka
Konkursu z Edukacji Regionalnej
„Moja ma³a ojczyzna”, I miejsce w VI
Miêdzypowiatowym Pieszym Rajdzie Zadaniowym „Zdrowy cz³owiek
– Zdrowe œrodowisko”, II miejsce w
Miêdzyszkolnym Konkursie Geograficzno – Astronomicznym, VII miejsce Mistrzostwach Wojewódzkich w
siatkówce, VII miejsce w Mistrzostwach Województwa w Szkolnej Lidze LA, I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w skoku w dal, I miejsce w
Mistrzostwach Powiatu w sztafecie
4x 100m, czo³owe miejsca w ró¿nych
konkursach organizowanych na terenie szko³y, aktywna praca w Radzie
Samorz¹du Uczniowskiego, wolontariuszka podczas akcji WOŒP.
Agata £owkiet uczennica klasa
IIIa, zachowanie wzorowe, œrednia
ocen na zakoñczenie nauki w gimnazjum wynios³a 5,56. Konkursy przedmiotowe: I miejsce w województwie
w Konkursie Chemicznym dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego –
laureat, pi¹te miejsce w województwie zachodniopomorskim w konkursie jêzyka niemieckiego „Sprachdoktor” 2008 r., udzia³ w rejonowych eli-

£OBEZ
minacjach Konkursu Matematycznego i Konkursu Geograficznego, wyró¿nienie za uzyskany wynik w Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” 2006 oraz najlepszy
wynik w szkole w 2008 r., najlepszy
wynik w szkole w konkursie Alfik
2007, I miejsce dru¿ynowo w VI
(miêdzypowiatowym) Rajdzie Zadaniowym „Zdrowy cz³owiek - zdrowe
œrodowisko” – Iñsko; maj 2008 r.
Katarzyna Dawlud œrednia ocen
na zakoñczenie nauki w gimnazjum 5,50, 100. proc. frekwencja przez ca³y
okres nauki w gimnazjum. Konkursy
przedmiotowe: tegoroczna finalistka
Konkursu Chemicznego dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych województwa
zachodniopomorskiego, wyró¿nienie
za uzyskany wynik w Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 15.03.2007r., najlepszy wynik w szkole w konkursie „English
high Flier” 2007r., dziesi¹te miejsce
w województwie w konkursie jêzyka
niemieckiego „Sprachdoktor” 2008 r.
Konkursy recytatorskie: I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Bielsko-Bia³a maj 2008 r., finalistka XXXV Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Poezja i
Proza na Wschód od Bugu” Jawor
2005 r. (wystêp w galowym koncercie
laureatów nagrywanym dla Telewizji
Wroc³aw), laureatka powiatowego
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego i
udzia³ w finale wojewódzkim marzec
2006r. £obez-Szczecin, I miejsce w
Miêdzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Angielskiej (kategoria
- wiersz) Œwidwin 2006r., III miejsce
w Miêdzypowiatowym Konkursie
Piosenki i Poezji Angielskiej (kategoria- wiersz) Œwidwin 2007r., zaproszenie i udzia³ w finale ogólnopolskim Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”
Jawor 2007 r., laureatka przegl¹du
powiatowego Ma³ego Konkursu Recytatorskiego i fina³ wojewódzkimarzec 2007 r. £obez-Szczecin, wyró¿nienie w Ma³ym Konkursie Recytatorskim (etap wojewódzki) Szczecin 2007 r., V miejsce w Miêdzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Angielskiej (kategoria- wiersz)
Œwidwin 2008 r., laureatka w Przegl¹dzie Recytatorskim (etap miejskogminny) styczeñ 2008r., laureatka w
Przegl¹dzie Recytatorskim (etap powiatowy) luty 2008 r., laureatka etapu
wojewódzkiego Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego i awans do fina³u
ogólnopolskiego Szczecin; kwiecieñ
2008 r. siedmiokrotny udzia³ w fina-

³ach ogólnopolskich konkursów recytatorskich w ci¹gu ca³ej edukacji
szkolnej. Konkursy EkologicznoPrzyrodnicze: I miejsce dru¿ynowo w
VI (miêdzypowiatowym) Rajdzie Zadaniowym „Zdrowy cz³owiek- zdrowe œrodowisko” – Iñsko; maj 2008 r.,
4. konkursy plastyczne: wyró¿nienie

Rudzka, Ewa Szóstek, Izabela Szwaciñska, Martyna Mazur, Paula Halecka, Martyna RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Karolina Kamiñska, Dorota
Czajka, Marta Martyniak, Dariusz
Parzygnat, Anna Szamanek, Kamil
Rakoczy, Milena Majchrzak, Karolina Rudzka, Katarzyna Banacka, Ka-

w powiatowym konkursie plastycznym na logo „£obeskiej Baby Wielkanocnej” – £obez, kwiecieñ 2007 r.,
wyró¿nienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Zachodniopomorskie. Morze przygody” Szczecin
2005 r., najwy¿szy wynik z Egzaminu
Gimnazjalnego w czêœci matematyczno–przyrodniczej maksymalna
iloœæ tj. 50 punktów (w czêœci humanistycznej 40 pkt).

tarzyna Dawlud, Ma³gorzata Horbacz, Pola Krawczak, Agata £owkiet,
Lidia Wolanicka, Martyna Karczmarek, Ma³gorzata Lipert, Anna Ma³ecka, Monika Rasiñska, Adrianna Siemaszko, Emilia Sola, Pawe³ Gos³awski, Karolina Rudzka, Paulina Bryzek.

Decyzj¹ rady pedagogicznej do
nagród Dyrektora Szko³y wytypowani zostali:
Agata £owkiet, Adrianna Siemaszko, Katarzyna Dawlud, Ewa
Szostek.
Po otrzymaniu nagród do „Z³otej
Ksiêgi” wpisali siê: Karolina Pude³ko, Aleksandra Rudzka, Izabela
Szwaciñska, Martyna RzeŸnik, Dorota Czajka, Marta Martyniak, Kamil
Rakoczy, Karolina Rudzka, Katarzyna Banacka, Katarzyna Dawlud, Ma³gorzata Horbacz, Pola Krawczak,
Agata £owkiet, Lidia Wolanicka,
Martyna Karczmarek, Ma³gorzata Lipert, Anna Ma³ecka, Monika Rasiñska, Adrianna Siemaszko, Emilia
Sola, Karolina Rudzka.
Uczniowie, którzy otrzymali
list pochwalny:
Karolina Pude³ko, Aleksandra

Uczniowie, którzy otrzymali
nagrodê rzeczow¹ za wyniki
w nauce:
Karolina Pude³ko, Aleksandra
Rudzka, Ewa Szóstek, Martyna Mazur, Izabela Szwaciñska, Paula Halecka, Anna Baziek, Agata Kielan,
Marta Wyszyñska, Agnieszka Kruczyñska, Martyna RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Karolina Kamiñska,
Justyna Romej, Katarzyna G³uchowska, Jagoda Krzywañska, Dorota Czajka, Marta Martyniak, Dariusz Parzygnat, Anna Szamanek,
Pawe³ Regulski, Kamil Rakoczy,
Milena Majchrzak, Karolina Rudzka, Paulina Bryzek, Katarzyna Banacka, Katarzyna Dawlud, Ma³gorzata Horbacz, Pola Krawczak, Agata £owkiet, Lidia Wolanicka, Kamila Banaszczyk, Karolina Karolkowska, Klaudia Kwiatkowska, Anna
Rokosz, Dominika Œwi¹tek, Anna
Zapaska, Przemys³aw Maduñ, Patrycja Wojewódka, Martyna Karczmarek, Ma³gorzata Lipert, Anna
Ma³ecka, Monika Rasiñska, Adrian-
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na Siemaszko, Emilia Sola, Pawe³
Gos³awski, Karolina Rudzka, Paulina Bryzek, Zuzanna Sola, Atleta
¯ó³taczek.
Uczniowie, którzy otrzymali
promocjê z wyró¿nieniem:
Karolina Pude³ko, Aleksandra
Rudzka, Ewa Szóstek, Izabela Szwaciñska, Martyna Mazur, Anna Baziek, Anna Jurysta, Paula Halecka,
Agata Kielan, Marta Wyszyñska,
Agnieszka Kruczyñska, Martyna
RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Karolina Kamiñska, Justyna Romej,
Katarzyna G³uchowska, Jagoda
Krzywañska, Dorota Czajka, Marta
Martyniak, Dariusz Parzygnat, Anna
Szamanek, Pawe³ Regulski, Marcin
Sak, Kamil Rakoczy, Milena Majchrzak, Karolina Rudzka, Paulina
Bryzek, Katarzyna Banacka, Katarzyna Dawlud, Ma³gorzata Horbacz,
Pola Krawczak, Agata £owkiet, Lidia Wolanicka, Kamila Banaszczyk,
Karolina Karolkowska, Klaudia
Kwiatkowska, Anna Rokosz, Dominika Œwi¹tek, Anna Zapaska, Malwina Adamkowicz, Przemys³aw Maduñ, Patrycja Wojewódka, Martyna
Karczmarek, Ma³gorzata Lipert,
Anna Ma³ecka, Monika Rasiñska,
Adrianna Siemaszko, Emilia Sola,
Pawe³ Gos³awski, Karolina Rudzka,
Paulina Bryzek, Zuzanna Sola, Atleta ¯ó³taczek.
Uczniowie otrzymuj¹cy
nagrodê lub puchar za wybitne
osi¹gniêcia:
Ewa Szostek, Karolina Pude³ko,
Krystyna Kielan, Anna D¹bro,
Krzysztof Kraus, Marcin Sak, Patryk
Borejszo, Beata Jurczenko, Mateusz
Hlib, Katarzyna Banacka, Katarzyna
Dawlud, Agata £owkiet, Pawe³ Romej, Dorota Sosnowska, Lidia Wolanicka, Mateusz Zduñczyk, Ewelina
Mi³ek, Patrycja Pizoñ, Rafa³ Olas,
Kamil £apuæ, £ukasz Su³kowski,
Maciej Czerniawski, Agnieszka Górna, Ma³gorzata Lipert, Dawid Mosi¹dz, £ukasz Niko³ajczyk, Monika
Rasiñska, Adrianna Siemaszko, Krystian Polny.
Uczniowie otrzymuj¹cy
nagrodê za 100 proc.
frekwencjê:
Krystyna Kielan, El¿bieta Burchardt, Katarzyna Dawlud, Dorota Jarzyñska, Martyna Bus, Martyna Dêbicka, Mateusz Sagan, Krzysztof Baczyñski, Marta Jasiñska, Ma³gorzata
Lipert.
(s)

WSPOMNIENIA
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Odyseja dziecka porzuconego
Siegfried Hannemann, Barmstedt

O

d 1 marca 1945 roku Ar
mia Czerwona wkracza³a
od po³udnia wielk¹ ofensyw¹ na obszary powiatu Resko. W
ci¹gu kilku dni radziecki front opanowa³ ca³y jego teren. Szczególnie wieœ
Ro¿nowo £obeskie i najbli¿sza okolica by³y miejscem wzmo¿onych
staræ wojennych.
Ro¿nowo £obeskie le¿y oko³o 9
km na wschód od £obza. Przed wojn¹
by³ to niewielki maj¹tek oraz jednoczeœnie wieœ z indywidualnymi gospodarzami. W 1939 roku mieszka³o
tam zaledwie 300 osób. Do nich nale¿a³a równie¿ rodzina Leistikow. Hermann Leistikow by³ miejscowym kowalem. Oprócz niego rzemieœlnikami we wsi by³ jeszcze jedynie drugi
kowal: Ernst Österreich, zatrudniony
w maj¹tku dworskim - oraz krawiec
Paul Marquardt. Pozostali mieszkañcy trudnili siê rolnictwem. Tak¿e Hermann Leistikow posiada³ niewielkie
gospodarstwo: 4,5 ha – uprawia³ je a¿
do swej œmierci, ok. 1938/1939 roku.
Posiad³oœæ ta znajdowa³a siê przy zachodnim wylocie ze wsi, w kierunku
Zagórzyc. Hermann o¿eni³ siê prawdopodobnie jeszcze podczas I wojny
œwiatowej. Jego ¿ona Emma w póŸniejszych latach dozna³a wylewu
krwi do mózgu i zosta³a czêœciowo
sparali¿owana – poruszaæ mog³a siê
tylko w wózku inwalidzkim, jej d³onie by³y ca³kowicie sparali¿owane.
13 lipca 1919 roku rodzinie Leistikow urodzi³ siê w Ro¿nowie
£obeskim syn Kurt. Podczas II wojny
œwiatowej powo³ano go do s³u¿by
wojennej. Kurt Leistikow nie by³
¿onaty, poleg³ 21 sierpnia 1942 roku
w Zwi¹zku Radzieckim w Zag³êbiu
Donieckim.
6 grudnia 1922 roku pañstwo Leistikow doczekali siê drugiego dziecka, córki Eriki. Podczas II wojny
œwiatowej Erika Leistikow wysz³a za
m¹¿ za Heinza Meyera, gospodarza z
Ro¿nowa £obeskiego (ur. 1.VI.1916
r. w Ko³dr¹b k/£obza). Pañstwo Meyer mieli dwoje dzieci. Na pocz¹tku
1944 roku urodzi³ siê syn Karl-Heinz,
który niestety, zmar³ ju¿ po pó³ roku
¿ycia. Na pogrzeb swego dziecka
Heinz Meyer otrzyma³ urlop z frontu.
Bezpoœrednio po ceremonii pogrzebowej zjawi³o siê dwóch mê¿czyzn w
cywilu i odprowadzi³o go, by³ to jego
ostatni kontakt z rodzin¹ – od tej pory
uwa¿a³o siê go za zaginionego. Rodzinie uda³o siê jedynie ustaliæ, ¿e p.
Meyer nale¿a³ do 6 baterii 68 regimentu artylerii, jego odznaka identyfikacyjna mia³a numer: 100-6./
A.R.68. 19 grudnia 1966 roku Urz¹d
S¹dowy w Königslutter wyda³ oficjalne orzeczenie i uzna³ Heinza
Meyera za poleg³ego. Jako datê

œmierci ustalono: 31 grudnia 1945
roku.
Pañstwu Heinzowi i Erice Meyer
po œmierci ich ma³ego synka urodzi³a
siê córka Asta. Ze wspomnieñ starszej ciotki (siostry Hermanna Leistikow) wynika, ¿e dziewczynka przysz³a na œwiat 30 stycznia 1945 roku.
Ale ta data urodzin wydaje siê byæ
ma³o prawdopodobna. Hildegard
Meyer, siostra ojca dziecka, jest przekonana, ¿e Asta musia³a siê urodziæ
27 lub 28 lutego 1945 roku. W przysz³oœci zosta³a dla dziecka ustanowiona urzêdowa data urodzin: 7 marca 1945 roku.
Ale powróæmy do Ro¿nowa
£obeskiego.
O Hermannie Leistikow nie zachowa³o siê wiele informacji. Pewne jest, ¿e mia³ co najmniej jedn¹
siostrê: Margarete Leistikow, ur. 9
stycznia 1899 roku. Wysz³a ona za
m¹¿ za Kietzke. Po 1945 roku Margarete zamieszka³a w Freising w
Górnej Bawarii. Jej ma³¿eñstwo
by³o bezdzietne.

C

ó¿ wydarzy³o siê na po
cz¹tku marca 1945 roku w
Ro¿nowie £obeskim? 2
marca na po³udniowy obszar powiatu
Resko wkroczy³y radzieckie czo³gi i
jednostki piechoty. Na wschodzie powiatu, w Ro¿nowie £obeskim osaczono resztki niemieckich ¿o³nierzy.
Niektórym z nich uda³o siê 6 i 7 marca
wydostaæ z terenów powiatu Resko
na zachód.
Rosjanie wkroczyli 3 marca przed
po³udniem od strony Wêgorzyna do
Wysiedla, Zajezierza, Zagórzyc i
Ro¿nowa £obeskiego i pod¹¿yli dalej w kierunku pó³nocnym. Ro¿nowo
£obeskie zosta³o tego dnia zajête popo³udniem. Dziesiêciu mieszkañców
miejscowego maj¹tku na wozach i
jednym traktorem opuœci³o wieœ
przez Olchowiec w kierunku Stargardu. Uda³o im siê szczêœliwie dotrzeæ
na zachód. So³tys Otto Buß zezna³, i¿
mieszkañców Ro¿nowa £obeskiego
w ogóle nie poinformowano o zbli¿aj¹cym siê froncie, nie wydano te¿ oficjalnego rozkazu na opuszczenie wsi.
Wszyscy gospodarze pozostali w
swych domach.
4 marca 1945 roku 5 dywizja
myœliwców toczy³a walki w Zarañsku
w powiecie Drawsko Pomorskie i powoli przedosta³a siê przez Górny i
Dolny Olchowiec w pó³nocno-zachodnim kierunku. Niemieckie oddzia³y wraz z ich dowództwem zosta³y przez przeciwnika skutecznie osaczone i przejœciowo zatrzyma³y siê w
Ro¿nowie £obeskim. Oko³o godziny
20.00 Niemcy podjêli próbê uciecz-

ki. Silna grupa bojowa w iloœci 2 000
mê¿czyzn podzieli³a siê na mniejsze
grupki, by móc w ten sposób ³atwiej
przenikn¹æ przez liniê wroga. Gdy
rankiem 5 marca Rosjanie zdecydowali siê zdobyæ Ro¿nowo £obeskie,
napotkali siê na doœæ silny opór ze
strony pozosta³ych tam jeszcze niemieckich ¿o³nierzy. Jednak ci musieli
ju¿ wkrótce ze wzglêdu na brak amunicji zrezygnowaæ z kontrataku.
Resztki 5 dywizji myœliwców ju¿
wieczorem tego samego dnia uciek³y
na zachód. Przez Sielsko i Gostomin
trafili 12 marca do lasu w okolicy
Wierzchos³awia na pn.-zach. od Goleniowa. W nocy na 6 marca grupa 10
korpusu SS próbowa³a wydostaæ siê z
kot³a na obszarze Drawska Pomorskiego przez Ro¿nowo £obeskie.
Uda³o im siê jeszcze do³¹czyæ do rozbitej czêœci 5 dywizji myœliwców. Po
d³ugich tarapatach uda³o im siê przedostaæ przez Odrê i dotrzeæ do terenów nad Elb¹. Natomiast radziecka
rozg³oœnia przekaza³a informacjê, ¿e
ca³y ten korpus zosta³ pokonany w
okolicach £obza.
Tej samej nocy ca³a pozosta³a niemiecka obrona siê za³ama³a, zniszczono ich ostatnie uzbrojenie. Niemcy przekazali miejscowej ludnoœci
swych rannych ¿o³nierzy, konie puœcili bezpañsko na wolnoœæ, pozostawili znaczn¹ czêœæ swego wyposa¿enia oraz baga¿u i noc¹ przebrani w
bia³e narzuty uciekli z Ro¿nowa
£obeskiego. So³tys Buß wspomina, i¿
pozostawiono we wsi na wozie drabiniastym dwunastu zawiniêtych w
koce ciê¿ko rannych ¿o³nierzy.
Wszyscy oni ju¿ nastêpnego ranka 7
marca po wkroczeniu Rosjan do wsi
zostali przez nich rozstrzelani. W ci¹gu 30 godzin Ro¿nowo £obeskie by³o
trzykrotnie miejscem, z którego z trudem próbowali wydostaæ siê niemieccy ¿o³nierze. Skutki tych poczynañ by³y bardzo krwawe: wœród potyczek straci³o swe ¿ycie oko³o 100
Niemców i oko³o 70 Rosjan. Poprzez
artyleryjski ostrza³ wieœ dozna³a powa¿nych zniszczeñ. Równie¿ posiad³oœæ kowala Leistikow zosta³a
zniszczona. Jego budynek po 1945
roku rozpad³ siê w gruzy.
Rodzina Leistikow te¿ próbowa³a
zaprzêgiem konnym opuœciæ sw¹ rodzinn¹ wieœ. Nie s¹ znane jednak
szczegó³y, kiedy dok³adnie to nast¹pi³o. Prawdopodobnie nie do³¹czyli 3
marca do kolumny uciekinierów z
maj¹tku – byæ mo¿e by³oby to dla nich
ratunkiem. Sprzeczne z wypowiedzi¹
so³tysa, który twierdzi³, ¿e ¿aden z
gospodarzy nie opuœci³ wsi – jest
oœwiadczenie gospodyni Klary Marquardt, która z dwójk¹ swych dzieci
i z teœciami uciek³a wozem jeszcze

przed zjawieniem siê Rosjan we wsi.
Podczas ucieczki spotka³a siê w o 6
km na pn.-zach. od Ro¿nowa £obeskiego oddalonym Grabowie z Emm¹
Leistikow, ich córk¹ Erik¹ Meyer i jej
niemowlêciem Ast¹ Meyer. Pañstwo
Marquardt oœwiadczyli, i¿ Erika
Meyer odstawi³a wózek dzieciêcy ze
swym niemowlêciem pod pomnikiem
¿o³nierskim w przekonaniu, ¿e jej
dziecko nie ¿yje. Ta wersja okazuje
siê byæ ma³o prawdopodobna. Przypuszcza siê natomiast, ¿e uciekaj¹ca
rodzina Leistikow dokona³a w Grabowie krótkiego postoju, by nastêpnie kontynuowaæ sw¹ ucieczkê
wzd³u¿ drogi pañstwowej nr 162 w
kierunku £obez-Œwidwin. Jak wiadomo, Ro¿nowo £obeskie i najbli¿sza okolica by³y ju¿ w tym czasie
polem zaciek³ej walki. Sytuacja na
wszystkich drogach by³a bardzo chaotyczna. Prawdopodobnie rodzina
Leistikow dotar³a ju¿ do drogi £obez
- Œwidwin i zosta³a tam ostrzelana.
Emma Leistikow zosta³a œmiertelnie
trafiona. By wydostaæ z wozu wózek
inwalidzki, trzeba by³o najpierw
zdj¹æ wózek dzieciêcy. Przez kolejne
strza³y konie sp³oszy³y siê i odjecha³y
z wozem, a wózek z dzieckiem pozosta³ na drodze.

O

d tego momentu rozpo
czyna siê smutny los pew
nego dziecka!
Erika Meyer przez wiele godzin
szuka³a swej zaginionej córki. Na
dworze panowa³a œnie¿yca. W tym
samym czasie w tej okolicy znalaz³a
siê rodzina Ziesemer, która ucieka³a
z D¹bia k/Szczecinka. Nagle zostali
oni otoczeni przez Rosjan. Pewien
¿o³nierz radziecki wskaza³ na zaœnie¿ony wózek dzieciêcy, który ktoœ odstawi³ na polu przy kopcu z kartoflami. ¯o³nierz rozkaza³ Ziesemerom,
by zabrali ze sob¹ dziecko i zagrozi³,
¿e ich zastrzeli, gdy siê temu sprzeciwi¹.
Nie uda³o siê udokumentowaæ
dok³adnego czasu tego wydarzenia.
Mo¿liwe jest, ¿e rodziny Leistikow i
Marquardt ju¿ w³aœnie 3 marca wyruszy³y w drogê, w dniu, gdy wymaszerowa³a kolumna z maj¹tku. Z oœwiadczenia so³tysa Bußa wynika, ¿e Ro¿nowo £obeskie od poniedzia³ku 5
marca przez dwa dni ponownie zajête
by³o przez wojsko niemieckie, które
zaciekle broni³o siê przed Rosjanami.
W nocy z 6 na 7 marca wieœ opuœcili
ostatni niemieccy ¿o³nierze. Mo¿na
wiêc przypuszczaæ, i¿ rodzina Leistikow uciek³a ju¿ 5 lub 6 marca. Tak¿e
rodzina gospodarza Ericha Marquardta podjê³a siê w tych w³aœnie
dniach próby ucieczki z Ro¿nowa
£obeskiego w kierunku Rynowa.
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w powiecie reskim
W

ieczorem 7 marca
wszystkie jeszcze w tej
okolicy znajduj¹ce siê
niemieckie jednostki i ich rozbitki
wydosta³y siê ze swych kryjówek i ruszy³y w kierunku do Wicimic, na pó³nocy powiatu Resko. By³ to wiêc wêdruj¹cy kocio³. Lasy w okolicy Wicimic by³y teraz jednym jedynym wojskowym obozowiskiem. Niemieccy
¿o³nierze zadecydowali poszukaæ posi³ków w Grybicach, pow. Gryfice.
Ostatnia formacja, jeszcze jako tako
zdolna do walki, bateria D XI (Braunschweig) razem z 5 regimentem podchor¹¿ych, opuœci³a rankiem 7 marca
las ko³o Pêczerzyna. Las ten znajduje
siê 3 km na pn.-wsch. od Grabowa.
Niedoœwiadczeni podchor¹¿owie
uwik³ali siê w potyczkê ko³o Polakowa. Polakowo le¿y 2 km na zachód od
Grabowa. Grupa ta uwolni³a siê w
okolicach Przyborza, przeprawiaj¹c
siê przez Regê i mozolnie przedosta³a
nad Zalew Szczeciñski. Natomiast
bateria Braunschweig nie natknê³a siê
na przeciwnika i z wielkim wyprzedzeniem trafi³a na pó³noc. W czwartek, 8 marca, przed dalszym marszem,
¿o³nierze niemieccy rozbili siê na odpoczynek w lesie ko³o Starej Dobrzycy. By³y to ostatnie wiadomoœci na temat rozmieszczenia niemieckich
grup ¿o³nierzy w powiecie reskim.
Zak³ada siê, ¿e rodzina Leistikow
wraz ze swym zaprzêgiem konnym,
na wysokoœci Polakowa, przy trasie
£obez – Œwidwin, uwik³a³a siê w rozgrywane potyczki miêdzy Rosjanami
i niemieckimi podchor¹¿ymi. W Polakowie krzy¿uje siê droga prowadz¹ca
z Grabowa. Polakowo jest oddalone
od £obza o zaledwie 3 km. Znaczy³oby to, i¿ uciekaj¹cy znaleŸli siê na wysokoœci lasu ko³o Pêczerzyna. W nastêpnych dniach nie by³o ju¿ tu ¿adnych militarnych potyczek.
Wracaj¹c do losu znalezionego
dziecka. Pañstwo Ziesemer przygarnêli do siebie porzucony wózek z niemowlêciem. Dziecko by³o ca³kowicie
nara¿one na wp³yw panuj¹cej niepogody, poniewa¿ wózek nie mia³ ¿adnego ochronnego przykrycia. O pochodzeniu niemowlaka mog³a dostarczyæ informacji znaleziona w wózku
ksi¹¿eczka pracy. Dokument by³ jednak bardzo przemoczony i tylko z
trudnoœci¹ mo¿na by³o rozczytaæ zawarte w nim dane. W³aœcicielem tej
ksi¹¿eczki pracy by³a Erika Leistikow, miejsce zamieszkania: Rosenow
(Ro¿nowo £obeskie) lub Rosenhof.
Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje
data urodzenia dziecka. W najbli¿szym punkcie sanitarnym pe³ni¹cy
s³u¿bê lekarz oszacowa³ wiek dziecka na siedem dni. Z posiadanych in-

formacji wynika, ¿e niemowlê znaleziono 7 marca, wiêc urodzi³o siê ono
1 marca. Na podstawie tych danych
ustalono urzêdowo datê znalezienia
jako datê urodzenia: 7 marca. Jako
miejsce urodzenia ustanowiono:
£obez.
Bardzo prawdopodobne jest, ¿e
dat¹ urodzenia by³ 1 marca, bowiem w
przysz³oœci siostra ojca dziecka, Hildegard Meyer oœwiadczy³a, ¿e dziecko musia³o urodziæ siê oko³o 27 lub 28
lutego. Inn¹ wskazówk¹ na to, ¿e narodziny mia³y miejsce przed 7 marca,
jest fakt, ¿e wózek z niemowlêciem
znajdowa³ siê na wozie uciekinierów,
wiêc poród musia³ siê odbyæ jeszcze
przed wyruszeniem w trasê.
Przybrana matka, pani Ziesemer,
czêsto powtarza³a, ¿e znalezione
dziecko by³o bardzo malutkie, nie
mo¿na by³o wiêc wykluczyæ przedwczesnego porodu.
añstwo Ziesemer z powiatu
szczecineckiego
mieli
oœmioro dzieci: szeœciu synów i dwie córki. W ostatnim pó³roczu wojny zginê³o na froncie ich piêciu synów. Matka by³a bliska ob³êdu.
Mimo ju¿ niem³odego wieku, pani
Ziesemer przygarnê³a znalezione
maleñstwo i traktowa³a je teraz jako
w³asne dziewi¹te dziecko. Przejê³a
obowi¹zki matki, które nada³y jej
nowy sens ¿ycia. Przez pierwszy
krótki okres dziecko nie mia³o imienia, dopiero po czasie nazwano
dziewczynkê Heidelore i przyznano
jej nazwisko Ziesemer. Pañstwo Ziesemer musieli jeszcze pozostaæ na
Pomorzu do 1947 roku, po tym czasie
zostali wysiedleni. Przez Szczecin
trafili do obozu ko³o Chemnitz, w
ówczesnej sowieckiej strefie. Przebywali tam a¿ do 1949 roku. Heidelore nie zosta³a zaadoptowana przez
sw¹ zastêpcz¹ rodzinê. Urz¹d do
spraw dzieci i m³odzie¿y dwukrotnie
próbowa³ umieœciæ dziewczynkê w
domu dziecka. Argumentowano to
tym, ¿e jej rodzina zastêpcza ze
wzglêdu na podesz³y wiek nie jest w
stanie zapewniæ dziecku odpowiednich warunków do ¿ycia. Jeszcze w
1950 roku wolno by³o Heidelore pozostaæ u tej rodziny. Dziecko mia³o
ju¿ piêæ lat.

P

C

o sta³o siê z krewnymi
dziecka z Ro¿nowa £obe
skiego? Matka dziewczynki, Erika Meyer, trafi³a po wojnie – w jakich okolicznoœciach, nie
wiadomo – do Niemiec Zachodnich.
Prowadzi³a tam poszukiwania za sw¹
zagubion¹ córk¹ Ast¹. Mimo wielu
komunikatów w Berliñskiej Rozg³oœni Radiowej oraz og³oszeñ w powojennej prasie i w urzêdach, nie natra-

fi³a na ¿aden konkretny œlad. Dlaczego pani Meyer mia³aby poszukiwaæ
swoje dziecko, skoro pozostawi³a je
w Grabowie jako ju¿ nie¿ywe – jak to
oœwiadczyli mieszkañcy Ro¿nowa
£obeskiego? Dawni mieszkañcy
Ro¿nowa £obeskiego po 1945 roku
kontaktowali siê listownie z matk¹
dziecka. Niestety, nie zachowa³y siê
na to ¿adne pisemne dowody. Erika
Meyer by³a chora na gruŸlicê, podobnie, jak jej córka Asta. Erika leczy³a
siê w sanatorium Wietze-Steinförde,
nale¿¹cym do szpitala w Celle. Przebywa³a tam od czasu zakoñczenia
ucieczki, zmar³a 4 czerwca 1947
roku. W jej akcie zgonu jako miejsce
urodzenia figuruje Ro¿nowo £obeskie. Dokumenty z histori¹ choroby
nie zachowa³y siê.
Równie¿ starsza ciotka dziecka
(siostra dziadka), pani Margarete
Kietzke, z domu Leistikow, próbowa³a przez ró¿ne urzêdy odnaleŸæ Astê
Meyer. Jej ma³¿eñstwo by³o bezdzietne i stara³a siê podaæ Astê jako jej spadkobierczyniê. W dawnej ojczyŸnie
pani Kietzke ¿y³a w bliskich i dobrych
stosunkach z rodzin¹ Leistikow.
Kartoteka znalezionego dziecka
zosta³a któregoœ razu dok³adniej
przejrzana i przeanalizowana i nie
mo¿na by³o wykluczyæ, ¿e Asta Meyer i Heidelore Ziesemer to jedna i ta
sama osoba. O pomoc poproszono
Niemiecki Czerwony Krzy¿ z NRD.
Zdjêcia zmar³ych rodziców i znalezionego dziecka zosta³y porównane
przez Institut für Humangenetik na
Uniwersytecie w Münster. Pod koniec 1963 roku wystawiono orzeczenie, ¿e z wielkim prawdopodobieñstwem rozchodzi siê w tym przypadku o Astê Meyer. Równie¿ Margarete
Kietzke i pani Klara Marquardt z
Ro¿nowa £obeskiego rozpozna³y na
zdjêciu Astê. Ostatecznie urz¹d poszukuj¹cy zaginione osoby wyda³ 12
sierpnia 1964 roku nastêpuj¹ce orzeczenie: „Przeprowadzone badania
wykaza³y, ¿e znalezione dziecko Heidelore i poszukiwana Asta Meyer to
ta sama osoba!”
Jeszcze w tym samym roku nawi¹za³a siê korespondencja miêdzy
pani¹ Kietzke a jej cioteczn¹
wnuczk¹. Poszukuj¹cy urz¹d w Hamburgu-Osdorf natrafi³ w 1964 roku na
œlad innej krewnej, pani Emmy Meyer, mieszkaj¹cej wówczas w Weenzen n/Elze (Hannover). O szczegó³ach brakuje informacji.

H

eidelore Ziesemer od
wrzeœnia 1961 roku do
wrzeœnia 1964 roku
uczêszcza³a do szko³y medycznej w
Luckenwalde. Zdoby³a tam zawód
pielêgniarki. Listów z urzêdów j¹ po-

szukuj¹cych nie wolno by³o jej w
tamtejszym internacie osobiœcie
przyjmowaæ. Z drugiej strony obawia³a siê, ¿e mog¹ j¹ przyznaæ jakiejœ
innej zastêpczej rodzinie. Jej dotychczasowa matka zastêpcza mia³a ju¿
ponad 70 lat i te¿ siê obawia³a straciæ
swoj¹ ukochan¹ Heidelore. Dyrektorka szko³y odczytywa³a g³oœno dorastaj¹cej dziewczynie te listy i ona
te¿ w imieniu Heidelore odpowiada³a
na nie. W listach od siostry dziadka
nigdy nie by³o bezpoœrednio mowy o
tym, by Heidelore przenios³a siê do
Niemiec Zachodnich. Obie panie nigdy siê ju¿ osobiœcie nie pozna³y, kontakt zosta³ przerwany. Heidelore nie
wolno by³o nigdy odwiedziæ swych
krewnych na zachodzie. Siostra jej
ojca, Hildegard, w podesz³ym wieku
nie mog³a siê ju¿ sprawnie poruszaæ i
by³a chora psychicznie. Jej wypowiedzi by³y czêsto bez sensu. Na wiele
pytañ w ogóle nie odpowiada³a. Widocznie nie potrafi³a przetrawiæ swego tragicznego losu i losu jej rodziny.
Matka zastêpcza Heidelore zmar³a w 1965 roku na dzieñ przed jej œlubem. Obecnie Heidelore nazywa siê
po mê¿u Riedel. Z wielkim zami³owaniem pracowa³a jako pielêgniarka.
O swoim zawodzie wyrazi³a siê, ¿e
jest on jej ¿yciowym powo³aniem.
Wojna wyznaczy³a drogê jej
¿ycia. Dziœ Heidelore jest ju¿ rencistk¹. Bardzo intensywnie zajmuje
siê poznaniem w³asnych rodzinnych
korzeni.
Z jêzyka niemieckiego
t³umaczy³a Irena Elsner.
Autor - Siegried Hannemann,
urodzi³ siê w 1936 roku w Radowie
Wielkim, w przedwojennym pow. Resko (obecnie £obez). Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które
by³o w³asnoœci¹ rodzinn¹ od czasów
wojny 30-letniej (1618-1648). W marcu 1945 roku musia³ opuœciæ z rodzicami i z rodzeñstwem sw¹ rodzinn¹ wieœ
w obawie przed wkraczaj¹c¹ w tym
czasie na tereny Pomorza Armi¹ Czerwon¹. Wraz z innymi mieszkañcami
Radowa Wielkiego i okolicznych wsi
uciekli zaprzêgami konnymi na zachód
do Schleswig-Holstein. Hannemann
pracowa³ w latach 1953-1999 jako
urzêdnik stanu cywilnego. Po przejœciu na emeryturê zajmuje siê intensywnie gromadzeniem i opracowywaniem materia³ów na temat przesz³oœci
swych rodzinnych stron. Opracowa³
równie¿ szczegó³owo drzewo genealogiczne rodu Hannemann z Pomorza. W czerwcu 2008 roku spotka³ siê
z burmistrzami £obza i Reska i bardzo
pozytywnie okreœli³ charakter tych
spotkañ. Hannemann jest bardzo zainteresowany kontaktami i wspó³prac¹ z
Polakami z powiatu ³obeskiego.
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ 680 mkw., okolice stadionu miejskiego w £obzie. Tel. 091
397 63 35, 0517 401 635.

Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

Lokal do wynajêcia 25 mkw. w centrum Reska. Tel. 091 395 10 87,
0694 432 456.

Drawsko Pom.
Posiadam do wynajêcia biny na
1000 ton zbo¿a w Wierzchowie. Tel.
510 108 987.

Gryfice
Q Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

Œwidwin
Q Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Szukam gospodyni do prowadzenia domu i ogrodu; suche Hilfe fur
Haushalt und Garten. Tel/fax:
0049-38759 20618, kom. +49 162
431 5835.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

US£UGI

MOTORYZACJA

Region

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.

QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Gryfice

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

Q Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. 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
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
49500 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
Koszenie traw kosiark¹ rotacyjna i
miel¹c¹. Tel. 094 363 12 58.

MIESZKANIA

£obez
Q Ma³e samodzielne mieszkanie
wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel.
0604 99 77 41
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.

MIESZKANIA

Drawsko Pom.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Q Sprzedam gara¿ murowany nowy
w Wêgorzynie. Tel. 608 813 947.
Q Sprzedam lokal 110 mkw. w Resku – obecnie sklep spo¿ywczy przy
g³ównej drodze. Gaz, okna PCV, 5
pomieszczeñ. Tel. 513 007 474.
Q Sprzedam gospodarstwo rolne –
grunt + zabudowania w Zagórzycach. Tel. 091 397 03 97.
Q Dzia³kê budowlan¹, rekreacyjn¹
15 arów z gotowym projektem domu
drewnianego z mo¿liwoœci¹ natychmiastowej budowy oraz 2 ha przyleg³ej ziemi w piêknej okolicy pilnie
sprzedam. Tel. 091 395 21 88, 692
405 612.
Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

INFORMACJE
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Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Gry

Dorota i Grzegorz Stefanowscy wnosz¹ do domów trochê muzyki
(£OBEZ) Gdy w poprzednim wydaniu sygnalizowaliœmy materia³ o Prywatnej
Szkole Gry pañstwa Doroty i
Grzegorza Stefanowskich, w
poœpiechu skróciliœmy im nazwisko, za co przepraszamy, a
przecie¿ nie raz uczestniczyliœmy w zakoñczeniu roku szkolnego tej szacownej ju¿ prywatnej instytucji, która kszta³ci
m³odych muzyków. Szko³a istnieje ju¿ 14 lat.
Uczy gry na pianinie, keyboardzie, perkusji i gitarze oraz œpiewu.
Wychowa³a wielu muzyków, którzy
zasilali £obesk¹ Orkiestrê Dêt¹
oraz znane zespo³y muzyczne, Still
Blue i Sprint Band. Jej wychowankowie ucz¹ siê graæ dla w³asnych
potrzeb, ale kilku z nich kszta³ci³o
siê i kszta³ci dalej, by wymieniæ tu
choæby Piotra Zareckiego, który
uczy siê w Szkole Muzycznej w Koszalinie,
w Szczecinie kszta³ci³y siê Alicja Roszak
(saksofon) i Monika
Serweta (fortepian),
zaœ jej absolwenci
Kasia i Piotr Œwiat³owscy koñcz¹ kurs
organowy w zakresie
muzyki koœcielnej.
Ale nauka gry dla wielu dzieci nie wi¹¿e siê
z myœleniem o póŸ-

Pawe³ Chilakowski
niejszej profesji i wystêpach. To
wejœcie w magiczn¹ krainê dŸwiêków, kszta³towanie ogólnej wra¿liwoœci, dyscypliny, kultury osobistej. Nabywaj¹ czegoœ, co czyni
¿ycie przyjemniejszym i szlachetniejszym. Widaæ to by³o ju¿ po frekwencji na sali w £DK, która zape³ni³a siê po brzegi. Muzyka ³¹czy
pokolenia, uprzyjemnia ¿ycie, ³agodzi obyczaje. Dobrze, ¿e mamy w
£obzie tak¹ szko³ê.
Martyna
RzeŸnik

W koncercie, jaki odby³ siê 14
czerwca br. w sali £DK, wyst¹pili:
Marcelina £ukasik, Sebastian
Rokosz, Micha³ Stefanowski,
Marcin Bieñkowski, Monika
Olejnik,
Szymon
Smulski,
£ukasz Stefanowski, Tomasz
Sola, Pawe³ Moroz, Pawe³ Buga³a, Pola Krawczak, Pawe³ Chilakowski, Adam Kopczyñski, Kewin Pelc, Filip Dec, Kornelia
Dynowska, Martyna RzeŸnik,
Pawe³ Ko³odyñski, Przemys³aw
Lis, Bart³omiej Jaz³owiec, Natalia Paraszczak, Agnieszka Stawicka, Bart³omiej Kata, Wojciech Wierzbowski, Grzegorz
Œliwka, Agata £owkiet.

M³odzi muzycy próbowali równie¿ swoich si³ w zespo³ach: Przemys³aw Lis - œpiew, Agata £owkiet
- syntezator, Agnieszka Stawicka gitara, Tomasz Sola - gitara basowa
i Jonatan Komisarz - perkusja, wykonali piosenkê „Scenariusz dla
moich s¹siadów” z repertuaru zespo³u Myslovitz.
Drugi zespó³ w sk³adzie: Wojciech Wierzbowski - piano, Bart³omiej Jaz³owiec - gitara, Tomasz Sola
- git. basowa, Pawe³ Ko³odyñski –
perkusja, zagra³ melodiê peruwiañsk¹ „El kondor pasa”.
Konferansjerkê
prowadzili
Martyna RzeŸnik i Natalia Paraszczak.
KAR

Ruszy³a Doberska Amatorska Liga Pi³karska
Wyniki z 29.06.br. Krzemienna
„Dragon” Krzemienna - „¯ywczyk” Bienice 2:3
„Adidas” Dobropole - „D¹b” Dêbice 3:1
Tabela
1. „Adidas” Dobropole
3
3:1
2. „¯ywczyk” Bienice
3
3:2
3. „Dragon” Krzemienna
0
2:3
4. „D¹b” Dêbice
0
1:3
Nastêpne kolejki
6.07.br. Bienice
12.00
„Adidas” Dobropole - „Dragon” Krzemienna
14.00
„¯ywczyk” Bienice - „D¹b” Dêbice
13.07.br. Grzêzno
12.00
„Adidas” Dobropole - „¯ywczyk” Bienice
14.00
„Dragon” Krzemienna - „D¹b” Dêbice
Strzelcy bramek:
2 – Damian Padziñski („Dragon”), Krystian Zdunek („¯ywczyk”),
1 – Wojciech Bonifrowski („¯ywczyk”), Arek Bagiñski („Adidas”), Tomasz
Zawilski („D¹b”), Mariusz Olejnik („Adidas”), Dzierbicki Mateusz („Adidas”).
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MKS Olimp - medalowe, rekordowe wyniki na bie¿ni
Miesi¹c czerwiec obfitowa³
w liczne zawody
lekkoatletyczne, w których
z powodzeniem startowali
zawodnicy MKS „OLIMP”
w £obzie. A oto krótki
przegl¹d tych zawodów.
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA W LEKKIEJ ATLETYCE,
11.06.08 Bia³ogard.
Wspania³y, niespodziewany
sukces odnios³a KAROLINA KAMIÑSKA (rocznik 1994). W rywalizacji ze starszymi zawodniczkami
(r. 92-93) Karolina zdoby³a srebrny
medal w biegu na 600 m, uzyskuj¹c
znakomity czas 1.42.31 min. Rezultat ten jest nowym rekordem szko³y,
drugim wynikiem w województwie
w kategorii rocz. 93-94. Uzyska³a
równie¿ normê na III klasê sportow¹. Przy tej okazji warto dodaæ, ¿e
Karolina za bardzo dobre wyniki w
sporcie, a tak¿e w nauce (œrednia
4,80) otrzyma³a nagrodê Burmistrza £obza.
Bardzo dobrze zaprezentowa³
siê Krzysztof Kraus (r. 1994), który
zaj¹³ VII miejsce w biegu na 2000
metrów z czasem 6.15.38 min. Rywalizowa³ równie¿ ze starszymi zawodnikami. Krzysztof uzyska³ normê na IV klasê sportow¹.
Pozosta³e wyniki naszych gimnazjalistów:
IX miejsce sztafety 4 x 100 m
dziewcz¹t, czas - 56.02 sek. (Medunecka N., Iwachniuk D., Romej J.,
Jurczenko B.)
X miejsce sztafety 4 x100 m
ch³opców, czas -50,15 sek. (Jaz³owiec B., Pyrczak P., Sygnowski B.,
Polny K.)
X miejsce w skoku w dal - Adrianna Siemaszko, wynik- 4,31 m

XI miejsce w biegu na 100 m –
Beata Jurczenko, wynik – 13,79 sek.
XIII miejsce w skoku w dal –
Kacper Borejszo, wynik – 5,30 m
XVI miejsce w biegu na 300 m –
Jakub Bogdanowicz, wynik – 41.06
sek.
XVIII miejsce w biegu na 1000
m – Mateusz Hlib, wynik – 2.57.47
min.
Po udanej „Gimnazjadzie”,
mimo rozpoczêtych wakacji, nasi
zawodnicy i zawodniczki œwiadomi
swojej wysokiej formy startowali w
dniach 21.06 i 28.06 na mityngu w
Bia³ogardzie. Forma nie zawiod³a,
pogoda równie¿, efektem tego by³y
znakomite wyniki.
I znów w g³ównej roli wyst¹pi³a
Karolina Kamiñska, chocia¿ trzeba
przyznaæ, ¿e Justyna Romej stara³a
siê dotrzymaæ jej kroku. Obie startowa³y w biegu na 1000 m. Karolina
by³a II, a Justyna IV. Uzyska³y bardzo dobre czasy, lepsze od rekordu
szko³y. Wynik Karoliny: 3.11.77 min
(poprawi³a swój wynik o 12 sek.) jest

drugim rezultatem w województwie
w kategorii rocz. 93-94. Uzyska³a
normê na III klasê sportow¹, kwalifikuj¹c siê tym wynikiem do kadry
województwa m³odziczek.
Justyna uzyska³a czas 3.14.96
min., poprawiaj¹c swój wynik o 15
sek. Ten wynik plasuje j¹ na VII
miejscu w województwie wœród
m³odziczek. Uzyska³a normê na IV
klasê sportow¹. W biegu na 600 m
startowa³a m³odsza siostra Justyny,
Aleksandra, rocz. 1996, uzyskuj¹c
bardzo dobry wynik 1.59.68 min.
Ola stawia dopiero pierwsze kroki
na tej rangi zawodach.
Obiecuj¹co wypadli równie¿
ch³opcy.
Adam Grynkiewicz idzie w œlad
za swoim starszym bratem Marcinem i ze startu na start uzyskuje
coraz lepsze wyniki. Podczas mityngu wygra³ bieg na 300 m, uzyskuj¹c bardzo dobry czas 38.95 sek.
Poprawi³ swój poprzedni wynik o
0,5 sek. Uzyska³ normê na III kl.
sportow¹. Rezultat ten zapewni mu
miejsce w kadrze województwa
m³odzików.

W biegu na 1000 m startowa³
nasz najlepszy specjalista od biegów d³u¿szych Krzysztof Kraus. W
rywalizacji ze starszymi zawodnikami zaj¹³ VII miejsce, uzyskuj¹c
czas 2.54.51 min. Poprawi³ swój
poprzedni wynik o ponad 1 sek.
Warto dodaæ, ¿e Krzysztof obecnie
legitymuje siê najlepszymi wynikami w rocz. 1994 na dystansach 1000
i 2000 m w naszym województwie.
Dziêki temu zosta³ powo³any do
kadry województwa m³odzików.
Mateusz Hlib startowa³ w biegu
na dystansie 600 m, uzyskuj¹c dobry czas, 1.36.23 min. By³ to jego
pierwszy start na tym dystansie.
Od 1 lipca zawodnicy maj¹ zas³u¿ony odpoczynek, upragnione
wakacje. Okres przygotowawczy
do nowego sezonu, rozpoczniemy
na obozie sportowym w Borowicach w dniach 16.08- 27.08.2008.
Jest to obóz organizowany przez
PZLA, czêœciowy równie¿ finansowany. Uczniowie dop³acaj¹ 550 z³.
Klub posiada za ma³o œrodków finansowych, aby dop³aciæ czêœciowo zawodnikom. Jest to sytuacja
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nienormalna. Otrzymana dotacja z
UMiG na dzia³alnoœæ Klubu przy
utrzymaniu kilku sekcji jest niewystarczaj¹ca. Przy okazji apelujemy
do w³adz decyduj¹cych o podziale
œrodków na sport, kulturê fizyczn¹,
¿eby zechcieli braæ pod uwagê
konkretne wyniki, osi¹gniêcia jakie
dany Klub, dana sekcja uzyskuje.
Nie mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e jednym z wyk³adników oceny pracy
Klubu, trenera jest to, ile razy dana
osoba odwiedza pana Burmistrza.
Takie sformu³owanie pad³o na spotkaniu p. Burmistrza z dzia³aczami,

nauczycielami wychowania fizycznego.
Mam nadziejê, ¿e wyniki naszych m³odych lekkoatletów zostan¹ zauwa¿one i docenione. M³odzie¿ powinna mieæ mo¿liwoœæ
sportowego rozwoju tu na miejscu,
w £obzie. W innym wypadku, kolejne, nastêpne „roczniki” zasil¹ kluby
w Stargardzie lub innym mieœcie.
Dodatkowo za³¹czamy najwa¿niejsze osi¹gniêcia sekcji lekkoatletycznej MKS „OLIMP” w minionym roku szkolnym 2007/2008.
Z pozdrowieniem M.K.

OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW
SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ MKS „OLIMP”
w ROKU SZKOLNYM 2007/2008
WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA W LEKKIEJ ATLETYCE,
BIA£OGARD, 11.06.2008
KAMIÑSKA KAROLINA - II miejsce w biegu na 600 m, 1.42.31 min.
KRAUS KRZYSZTOF - VII miejsce w biegu na 2000 m, 6.15.00 min.
WOJEWÓDZKA LIGA M£ODZIKÓW W LEKKIEJ ATLETYCE,
STARGARD, 31.05.2008
DRU¯YNA DZIEWCZ¥T - III miejsce
JURCZENKO BEATA - II miejsce w biegu na 300 m, 45.02 sek.
KAMIÑSKA KAROLINA - IV miejsce w biegu na 1000 m, 3.23.38 min.
BOREJSZO KACPER - II miejsce w skoku w dal, 5,85 m
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W LEKKIEJ ATLETYCE,
STARGARD SZCZ. 22.09.2007 r.
ROMEJ PAWE£ - V I miejsce w pchniêciu kul¹
JURCZENKO BEATA – IX miejsce w biegu na 600 m
D¥BRO ANNA - IX miejsce w biegu na 1000 m
KRAUS KRZYSZTOF - X miejsce w biegu na 1000 m
KIELAN KRYSTYNA - X miejsce w biegu na 1000 m
BOREJSZO KACPER - X miejsce w skoku w dal
G£UCHOWSKA KATARZYNA – XI miejsce w skoku w dal
POLNY KRYSTIAN - XI miejsce w biegu na 100 m
KAMIÑSKA KAROLINA – XII miejsce w biegu na 300 m
IX miejsce DRU¯YNY CH£OPCÓW W WOJEWÓDZKIEJ SZKOL
NEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ, STARGARD, 04.10.07
POLNY K., SYPU£EK M., GÊSICKI P., KONONOWICZ T., ROMEJ P.,
MOSI¥DZ D., P., SYGNOWSKI B., RAKOCZY K., HLIB M.,
CHALIMONIUK P., BOGDANOWICZ J.
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA UKS, MKS W LEKKIEJ
ATLETYCE, GRYFINO, 26.04.08
KRAUS KRZYSZTOF – II miejsce w biegu na 1000 m
HLIB MATEUSZ – III miejsce w biegu na 1000 m
KAMIÑSKA KAROLINA – IV miejsce w biegu na 600 m
PYRCZAK PAWE£ – V miejsce w biegu na 100 m
MISTRZOSTWA POWIATOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
KAMIÑSKA KAROLINA - I miejsce w biegu na 600 m
KRAUS KRZYSZTOF - I miejsce w biegu na 2000 m
HLIB MATEUSZ - I miejsce w biegu na 1000 m
BOREJSZO KACPER - I miejsce w skoku w dal
SIEMASZKO ADRIANNA - I miejsce w skoku w dal
CISZEWSKI ERYK - I miejsce w biegu na 300 m
SZTAFETA 4 X 100 m - I miejsce (zespó³ dz. i ch³.)
KAMIÑSKA KAROLINA – I miejsce w biegu prze³ajowym
I miejsce DRU¯YNY CH£OPCÓW w SZKOLNE LIDZE
LEKKOATLETYCZNEJ.
II miejsce DRU¯YNY CH£OPCÓW w SZTAFETOWYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH.
Opiekun sekcji lekkoatletycznej: Kazimierz Mikul.
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Gimnazjum na sportowo
(£OBEZ). Miniony rok szkolny
przyniós³ sukcesy sportowe uczniom
³obeskiego Gimnazjum. Poni¿ej lista
m³odych sportowców wraz z ich opiekunami oraz zajmowane przez nich
miejsca w rozgrywkach sportowych
na terenie gminy, powiatu oraz województwa.
Osi¹gniêcia sportowe zawodników
sekcji lekkoatletycznej, któr¹ opiekuje
siê Kazimierz Mikul: Mistrzostwa
Województwa w Lekkiej Atletyce,
Stargard Szczeciñskim 22.09.2007 r.:
Pawe³ Romej, kl IIIa - V I miejsce w
pchniêciu kul¹, Beata Jurczenko kl IId
- IX miejsce w biegu na 600 m, Anna
D¹bro kl. I - IX miejsce w biegu na 1000
m, Krzysztof Kraus, kl. If - X miejsce
w biegu na 1000 m, Kielan Krystyna,
kl. I - X miejsce w biegu na 1000 mm,
Kacper Borejszo, kl. IIf - X miejsce
w skoku w dal, Katarzyna G³uchowska,
kl. If – XI miejsce w skoku w dal, Krystian Polny, kl. IIIg - XI miejsce w
biegu na 100 m, Karolina Kamiñska, kl.
If – XII miejsce w biegu na 300 m.
IX miejsce Dru¿yny Ch³opców W
Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, Stargard, 04.10.07 - K.
Polny, M. Sypu³ek, P. Gêsicki, T. Kononowicz, P. Romej, D. Mosi¹dz, B. Sygnowski, K. Rakoczy, M. Hlib, P. Chalimoniuk, J. Bogdanowicz.
Mistrzostwa Województwa w Biegach Prze³ajowych, Pyrzyce, 19.04.08
Karolina Kamiñska – VII miejsce w
biegu na 1200 m, Mistrzostwa Województwa UKS w Lekkiej Atletyce, Gryfino, 26.04.08
Krzysztof Kraus – II miejsce w
biegu na 1000 m, Mateusz Hlib – III
miejsce w biegu na 1000 m, Karolina
Kamiñska – IV miejsce w biegu na 600
m, Justyna Romej - V miejsce w biegu
na 600 m.
Wojewódzka Liga M³odzików w
Lekkiej Atletyce, Stargard, 31.05.08
Beata Jurczenko – II miejsce w biegu na 300 m, Kacper Borejszo – II miejsce w skoku w dal, Karolina Kamiñska
– V miejsce w biegu na 1000 m, Mateusz Hlib - V miejsce w biegu na 1000 m.
Osi¹gniêcia podopiecznych Mariusza Poniewiery:
Adrianna Siemaszko: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce, VII m. w Mistrzostwach
Województwa w Szkolnej Lidze LA.
Monika Rasiñska: II m. w Mistrzo-

stwach Regionu w siatkówce, VII m. w
Mistrzostwach Województwa w siatkówce.
Dominika Iwachniuk: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce, VII m. w Mistrzostwach
Województwa w Szkolnej Lidze LA
Natalia Medunecka: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce, VII m. w Mistrzostwach
Województwa w Szkolnej Lidze LA.
Aleksandra Kamiñska: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce.
Katarzyna G³uchowska: II m. w
Mistrzostwach Regionu w siatkówce,
VII m. w Mistrzostwach Województwa
w siatkówce, VII m. w Mistrzostwach
Województwa w Szkolnej Lidze LA.
Zuzanna Grajcewicz: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce.
Dorota Sosnowska: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII
m. w Mistrzostwach Województwa w
siatkówce.
Ewelina Mi³ek: II m. w Mistrzostwach Regionu w siatkówce, VII m. w
Mistrzostwach Województwa w siatkówce.
Osi¹gniêcia uczniów Grzegorza
Pawlaka: pi³ka no¿na ch³opców III
miejsce w regionie, IX-XII miejsce w
województwie: Karol Banacki, Robert
Bogdañski, Patryk Borejszo, Mateusz
Kogut, Kamil Kulczyñski, Kamil
£apuæ, Piotr Marcinik, Damian Mosi¹dz, Dawid Mosi¹dz, £ukasz Miko³ajczyk, Daniel Olejnik, Mateusz Su³kowski, Bartek Sygnowski, Jacek Szabunia, Mariusz Œliwiñski, Mateusz
Zduñczyk.
Pi³ka siatkowa ch³opców: III miejsce w regionie i IX-XII w województwie: Karol Banacki, Patryk Bernaœ,
Robert Bogdañski, Maciej Czerniawski, Mateusz Kogut, £ukasz Kordyl,
Rafa³ Olas, Marcin Sypu³ek, Mateusz
Zduñczyk.
Osi¹gniêcia uczniów Miros³awa
£owkieta na szczeblu wojewódzkim:
bieg na 600 m - Beata Jurczenko V miejsce, Sztafetowe Biegi Prze³ajowe – dru¿ynowo VII miejsce, Szkolna Liga LA –
dru¿ynowo XIII miejsce, skok w dal –
Adrianna Siemaszko - IX miejsce. mm

Zakoñczenie rozgrywek pi³karskich sezonu 2007/2008

Awanse i spadki

ZZPN w zwi¹zku z zakoñczeniem
rozgrywek sezonu 2007/2008 poinformowa³ o awansach i spadkach w poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych.
Z IV ligi awansowali: do II ligi - Pogoñ Szczecin; do III ligi: Astra Ustronie
Morskie, D¹b Dêbno, S³awa S³awno,
B³êkitni Stargard i Darzbór Szczecinek.
Z IV ligi spad³y Lech Czaplinek i Victoria
Sianów.
Z V ligi do IV awansowali: Hutnik
Szczecin, Vineta Wolin i Piast Chociwel.
Spadli i graæ bêd¹ w okrêgówce: KP II
Police i Pomorzanin Nowogard.
Z Klasy Okrêgowej z naszej grupy

awansowali do V ligi: Sparta Wêgorzyno,
Sarmata Dobra i Iskierka Œmierdnica. Do
A klasy spad³ Jantar Dziwnów. Utrzyma³
siê Œwiatowid £obez. Z drugiej grupy
Klasy Okrêgowej awans uzyskali i graæ
bêd¹ ze Spart¹ i Sarmat¹: Woda Rzecko i
Osadnik Myœlibórz.Z innych grup Klasy
A awansowali do okrêgówki: Ina Iñsko,
Flota II Œwinoujœcie, Pogoñ II Szczecin i
Orkan Suchañ. Jeszcze oficjalnie nie
wiadomo, które dwa z nich zagraj¹ w
naszej grupie. Wstêpnie termin rozpoczêcia rozgrywek sezonu 2008/2009 dla
IV i V ligi oraz Klasy Okrêgowej wyznaczono na 16 i 17.08.br.
(r)
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Przybywa kandydatów do nagrody Powiatowej Gali Sportu 2008

Wojewódzka Gimnazjada
w Lekkiej Atletyce
Wojewódzka Gimnazjada Lekkoatletyczna – to bardzo wa¿ny sportowy egzamin dla uzdolnionych biegaczy, skoczków i miotaczy. Na starcie
zawodów fina³owych wojewódzkich
zmagañ na tartanowym stadionie w
Bia³ogardzie stanê³o oko³o 300 dziewcz¹t i ch³opców z blisko 100 szkó³ gimnazjalnych.
Powiat ³obeski reprezentowali
uczniowie z wszystkich 5 szkó³ gimnazjalnych: z Dobrej, Wêgorzyna, Reska,
Radowa Ma³ego i £obza. Zawodnicy z
naszego powiatu – jak nigdy dotychczas
– zdobyli 3 medale, w tym dwa z³ote i
jeden srebrny.
Bohaterem tegorocznych zmagañ
m³odych lekkoatletów okaza³ siê
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Œwiatowid dogrywka
(£OBEZ) 4 lipca odbêdzie siê kolejna tura Nadzwyczajnego Zebrania Walnego
Klubu Œwiatowid £obez, na ktorym maj¹ zostaæ wybrane nowe w³adze.

KRZY¯ÓWKA

uczeñ klasy III Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego z Wêgorzyna JAKUB PLESIAK. To najlepszy aktualnie sprinter
w województwie zachodniopomorskim. W Bia³ogardzie dwukrotnie stawa³ na najwy¿szym stopniu podium – za
zwyciêstwo w biegu na 100 m i w biegu
na 300 m. Opiekunem uzdolnionego
sportowca jest nauczyciel wychowania
fizycznego w szkole gimnazjalnej w
Wêgorzynie jest Andrzej Stasiak.
Ze srebrnym medalem wróci³a do
£obza biegaczka – KAROLINA KAMIÑSKA, uczennica klasy I Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych. Podopieczna
trenera Kazimierz Mikula pobieg³a w
swojej serii biegu na 600 m rewelacyjnie, zajmuj¹c wysok¹ II lokatê i ustanawiaj¹c rekord swojej szko³y.

Najlepsi zawodnicy z powiatu ³obeskiego w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
I miejsje
Jakub Plesiak (Wêgorzyno)
100 m
11,38 s
I miejsce
Jakub Plesiak (Wêgorzyno)
300 m
36,45 s
II miejsce Karolina Kamiñska (£obez)
600 m 1:42,31 min
V miejsce Weronika Kwak (Wêgorzyno)
oszczep 30,08 m
VI miejsce Monika Budzyñska (Radowo Ma³e) oszczep 28,58
VI miejsce Rafa³ Machalski (Radowo Ma³e) oszczep 41,64
VI miejsce Ewelina Manel (Resko)
1000 m 3:15,70 min
VII miejsce Krzysztof Kraus (£obez)
2000 m 6:15,38 min
Laureatom Wojewódzkiej Gimnazjady oraz wszystkim reprezentantom powiatu ³obeskiego gratulujemy udanego startu i wielu rekordów ¿yciowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz

M-G LKS Sarmata Dobra najlepsza w konkursie fair play

FAIR PLAY NA BOISKU
Sportowy los tak zrz¹dzi³, i¿ w sezonie pi³karskim 2007/2008 w ramach
ligi okrêgowej rywalizowa³y ze sob¹
jednoczeœnie wszystkie kluby z terenu
powiatu ³obeskiego (wg alfabetu): LKS
Mewa Resko – IX miejsce, LKS Radovia Radowo Ma³e – XII miejsce, GKS
Sarmata Dobra – II miejsce, LKS
Sparta Wêgorzyno – I miejsce, MLKS
Œwiatowid £obez – XV miejsce.
Od pocz¹tku tych rozgrywek trwa³
konkurs pod nazw¹ „Fair play na boisku” adresowany do dru¿yn juniorów i
seniorów naszych klubów. G³ównym
celem tego szlachetnego wspó³zawodnictwa by³o wykazanie kulturalnej i
etycznej postawy w walce sportowej.
Patronat nad konkursem „czystej
gry” obj¹³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu w £obzie Marek Kubacki.
Krótko o zasadach regulaminowych:
- ocenê dokonuje jury na podstawie
protoko³ów sêdziowskich znajduj¹cych siê w Zachodniopomorskim

Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Szczecinie
(biuro przy ul, Portowej),
- g³ównym kryterium oceny s¹
otrzymane przez zawodników czerwone i ¿ó³te kartki w meczach pi³karskich;
kartka czerwona minus 3 pkt, kartka
¿ó³ta minus 1 pkt,
- o miejscu klubu w konkursie decyduje najmniejsza iloœæ punktów uzyskana przez pi³karzy dru¿yn juniorów i
seniorów ³¹cznie,
- g³ówn¹ nagrod¹ konkursow¹ stanowi puchar Rady Powiatu w £obzie i
okolicznoœciowy dyplom.
Komisja konkursowa stwierdza, i¿
zgodnie zasadami „Fair play na boisku”
najmniej punktów karnych uzyskali
zawodnicy klubu Sarmata z Dobrej – 95
punktów (w tym: 3 kartki czerwone i 49
kartek ¿ó³tych).
Uroczyste wrêczenie g³ównej nagrody nast¹pi dnia 19 lipca 2008 r. na
stadionie w £obzie w ramach Powiatowych Igrzysk Sportowych.
W imieniu komisji konkursowej
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyniki konkursu FAIR PLAY NA BOISKU w sezonie 2007/2008
Nazwa klubu

Punkty karne
razem

1. M-G LKS SARMATA Dobra
95 pkt.
2. MLKS ŒWIATOWID £obez 125 pkt.
3. LKS SPARTA Wêgorzyno
130 pkt.
4. LKS MEWA Resko
142 pkt.
5. LKS RADOVIA Radowo Ma³e 185 pkt.

Juniorzy
kartki kartki
czerwone ¿ó³te

2
1
5
8
3

30
47
46
24
45

Seniorzy
kartki kartki
czerwone ¿ó³te

1
0
1
5
4

19
75
66
79
113

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 brzmia³o: „Mê¿czyzna wstydzi siê pierwszy raz, gdy nie mo¿e drugi raz, a drugi raz, gdy nie mo¿e pierwszy
raz”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Halina
Kujawa (Krzemienna), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Halina Kujawa z Krzemiennej. Gratulujemy.
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Uszkodzone trzy VW

Porysowa³ auto
(£OBEZ) 25 czerwca w £obzie,
przy ul. Bema, nie ustalony sprawca
dokona³ uszkodzenia samochodu
marki Daewoo Nubira poprzez porysowanie pokrywy silnika i lewego
przedniego b³otnika. Straty w kwocie 800 z³ na szkodê Andrzeja D.

Nielegalne przy³¹cze
elektryczne
(WÊGRZYNO) W okresie od
24 do 25 czerwca br. w Wêgorzynie
przy ul. Runowskiej Dorota H., lat
44, dokona³a kradzie¿y energii
elektrycznej poprzez wykonanie
nielegalnego przy³¹cza przed licznikiem. Straty o wartoœci 150 z³ na
szkodê Zarz¹dcy nieruchomoœci
„Administrator” w £obzie.

Zatrzymany sprawca
kradzie¿y bron
(RESKO) 25 czerwca o godz.
16.30 w Resku policjanci z tamtejszego Posterunku Policji dokonali
zatrzymania Jana L., lat 19, który
jest podejrzewany o dokonanie kradzie¿y czterech sztuk bron. Sprawca zosta³ osadzony do wyjaœnienia
okolicznoœci ca³ego zdarzenia.

NietrzeŸwy rowerzysta
(DOBRA) 25 czerwca o godz.
19.00 w Dobrej, na ulicy S³owackiego, policjant z Posterunku Policji w
Dobrej zatrzyma³ Marcina S., lat 28,
który kierowa³ rowerem bêd¹c w
stanie nietrzeŸwym. Wyniki badañ
wskaza³y: 0,45 mg/l i 0,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Potr¹cony bocian
(DOBRA) 25 czerwca br. w godzinach wieczornych dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w £obzie
otrzyma³ zg³oszenie, ¿e w miejscowoœci Grzêzienko, gm. Dobra, samochód potr¹ci³ bociana. Przyby³y
na miejsce zdarzenia funkcjonariusz Policji zasta³ przy przystanku
autobusowym mieszkañców wsi,
którzy potwierdzili, ¿e jad¹cy w kierunku Grzêzna samochód uderzy³ w
bociana i odjecha³. Nie jest znana
marka tego pojazdu. Z polecenia
dy¿urnego bocian zosta³ przewieziony do Lecznicy Zwierz¹t w £obzie
pod opiekê weterynarza, który oceni
teraz stan zdrowia ptaka.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(£OBEZ) 26 czerwca br., o
godz. 8.30, w £obzie, policjanci z
Sekcji Ruchu Drogowego Komen-

dy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Jana O., który kierowa³ samochodem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.

Uderzy³ go z ty³u
(WÊGORZYNO) 26 czerwca
ok. godz. 13.30 w Wêgorzynie, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Sprinter Daniel W. stworzy³ zagro¿enie w ruchu drogowym, gdy¿
najecha³ na ty³ pojazdu marki Toyota, którego kierowc¹ by³ Józef Z. W
wyniku uderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Awantura domowa
(WÊGORZYNO) 26 czerwca, o
godz. 19.00 w Wêgorzynie, mia³a
miejsce awantura domowa. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci
ustalili, ¿e g³ównym awanturnikiem
jest Wies³aw O., który by³ nietrzeŸwy. Sprawca nie reagowa³ na polecenia policjantów do zachowania
zgodnego z prawem. Pan Wies³aw
O. zosta³ przewieziony do Policyjnej Izby Zatrzymañ w celu wytrzeŸwienia.

Kolizja na skrzy¿owaniu
(£OBEZ) 27.06.2008 r. oko³o
godz. 14.00, w £obzie, na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci z ul. Segala - kieruj¹cy samochodem Fiat
126p Stanis³aw M. wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu Paw³owi D.,
kieruj¹cemu samochodem BMW.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Wjecha³ w ogrodzenie i
uciek³
(WIEWIECKO) 27.06.2008 r.
oko³o godz. 18.00, w Wiewiecku,
nie ustalony sprawca wjecha³ samochodem w ogrodzenie posesji Micha³a K., a nastêpnie zbieg³ z miejsca zdarzenia.

NietrzeŸwy rowerzysta
(GRZÊZNO) 27.06.2008 r. w
GrzêŸnie, gm. Dobra, Jan K. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci;
1.23 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Kieruj¹cy odpowie za
przestêpstwo drogowe zagro¿one
kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Zatrzymani poszukiwani
(POWIAT) 27.06.2008 r. na terenie powiatu ³obeskiego policjanci
zatrzymali dwie osoby poszukiwane. Jedn¹ z osób by³a Halina K.,
druga to Jacek Sz. Oboje zostali
przewiezieni do Zak³adu Karnego
celem odbycia kary pozbawienia
wolnoœci za na³o¿one przez s¹d
grzywny.

(£OBEZ) 28.06.2008 r. oko³o
godz. 12.00 w £obzie, na skrzy¿owaniu ul. Obr. Stalingradu z ul.
Boczn¹, kieruj¹cy samochodem
VW Passat Robert B. nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze i uderzy³ w ty³
samochodu VW Polo, który to nastêpnie uderzy³ w samochód VW
Golf. Uszkodzeniu uleg³y wszystkie
pojazdy.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(SIELSKO) 29.06.2008 r. oko³o
godz. 15.35 w Sielsku, policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej

kieruj¹cego samochodem Opel Dawida T. Jak siê okaza³o, kieruj¹cy
mia³ 0.28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca odpowie
za pope³nione przestêpstwo drogowe, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Ale cofka
(RESKO) 29.06.2008 r. oko³o
godz. 15.35 w Resku, na ul. B. Prusa, kieruj¹cy samochodem marki
Fiat Uno, Robert I., nie zachowa³
ostro¿noœci przy manewrze cofania
i uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Fiat Siena. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

W³amanie do gospodarstwa
rolnego
(POTULINY) 25 czerwca, w
godzinach 7.30-23.00, w Potulinach, gm. Resko, nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca (lub sprawcy), dokona³ w³amania na teren gospodarstwa rolnego. Po zerwanie
k³ódki zabezpieczaj¹cej bramê
wjazdow¹, dokona³ kradzie¿y 18
ton sztucznych nawozów zapako-

wanych w 500 kg worki. Sprawcy
skradli tak¿e dwie maszyny rolnicze. Straty w wysokoœci 20.000 z³
poniós³ Pawe³ Z.
Policja prosi wszystkie osoby,
które mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawców w³amania o kontakt
z Policj¹ pod numerami telefonów:
112, 997 lub 091-56-15-511.

Wyrok
Sygn. akt II K 195/08 Ds. 298/08/S
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 czerwca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 05 czerwca 2008 r., sprawy:

£ukasza Weilandta

s. Andrzeja i Danuty z d. Weilandt, ur. 26 wrzeœnia 1982 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 01 marca 2008 r. o godz. 18.00 na drodze publicznej w Przytoniu, gm. Wêgorzyno, kierowa³ samochodem marki Skoda,
nr rej. ZGL U804 znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê do
orzeczonego w wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 21 lutego 2007 r.,
sygn. akt II K 753/06, który uprawomocni³ siê w dniu 01.03.2007 r., zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat, przy
czym czynu tego dopuœci³ siê maj¹c z powodu upoœledzenia umys³owego
stopnia umiarkowanego ograniczon¹ w stopniu znacznym zdolnoœæ rozumienia czynu i pokierowania swoim postêpowaniem, tj. o czyn z art. 178 a par.
1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 31 parr. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego £ukasza Weilandta uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 31 par. 2
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 próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka karê 50 (piêædziesiêciu) stawek
dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesiêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VI. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Romualda Sawickiego tytu³em wynagrodzenia z urzêdu oskar¿onego £ukasza Jerzego Weilandta
kwotê 878,40 z³otych (oœmiuset siedemdziesiêciu oœmiu z³otych czterdziestu
groszy), w tym 158,40 z³otych (sto piêædziesi¹t osiem z³otych czterdzieœci
groszy) tytu³em podatku VAT;
VII.
Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
s¹dowe, w tym 230 (dwieœcie trzydzieœci) z³otych tytu³em op³aty.
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Galeria tygodnika
Para M³oda:
Œlub cywilny
Iwony Szylak
i Damiana
Nowosielskiego
£obez 27.06.2008

Ola i Tomek Januszkiewiczowie z okazji 3 i 7 urodzin

Konkurs
czytelników

Kupon
nr 1

W jakiej miejscowoœci, na terenie powiatu
³obeskiego, znajduje siê wiatrak g³owicowy?

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

..................................................................
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................

