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¯eby siê jeszcze chcia³o
cieszyæ t¹ niepodleg³oœci¹
Magdalena Mucha

Cmentarz, to taka - mo¿na rzec
- niema kronika miasta. Na nim
znajduj¹ siê groby by³ych mieszkañców. Wprawdzie nie ma na nich
rozbudowanych epitafiów, czasami
jednak znajduje siê krótka informacja o tym, kim by³ cz³owiek, który tu
spocz¹³.
I tak na ³obeskiej nekropolii
znajduj¹ siê groby wielu by³ych
¿o³nierzy, m³odych milicjantów,
którzy - jak g³osz¹ napisy - zginêli
z r¹k hitlerowców tu¿ po wojnie. Na
³obeskim cmentarzu znajduje siê
równie¿ pomnik upamiêtniaj¹cy
by³ych mieszkañców tych ziem, a
przed cmentarzem lapidarium oraz
pomnik Puchsteina.
Piszê o tym nie dlatego, ¿e
mieszkañcy £obza i okolic o tym nie
wiedz¹. Piszê dlatego, ¿e w dniu
Wszystkich Œwiêtych harcerze zapalili znicz na pomniku by³ych
mieszkañców tych ziem, ¿aden
znicz jednak (prócz tych zapalonych przez rodzinê) nie zap³on¹³ na
pomniku Westerplatczyka Bronis³awa Stecewicza, choæ grób jego
znajduje siê nie wiêcej ni¿ 10 metrów od pomnika upamiêtniaj¹cego
Niemców! Jeœli ju¿ nawet ktoœ zapomnia³ nazwiska, móg³ spojrzeæ
na tablicê.
Zdziwi³a mnie te¿ kompozycja
pomnika dla Niemców. Zdajê sobie
sprawê, ¿e niewiele osób zwraca
uwagê na symbole albo ¿e jedne
symbole przykrywaj¹ inne. Ale kamieñ bêd¹cy na pomniku Niemców
pochodzi ze wzgórza Zygfyda-Rollanda z wyrytymi na nim runami i
pogañskim symbolem s³oñca. Pisa³am niegdyœ, ¿e ca³e wzgórze by³o
jednym wielkim pomnikiem hitleryzmu. Wieñcz¹cy je kamieñ zawiera³ w sobie kwintesencjê
wszystkich symboli rozlokowanych na ca³ym wzgórzu. I teraz kamieñ z takiego miejsca, pokryty
runami i pogañskimi symbolami
trafia na cmentarz, a na tych symbolach przytwierdza siê krzy¿. Na tym
pomniku stawia siê znicz. Pomnik
ten symbolizuje równie¿ poleg³ych
Niemców w czasie I wojny œwiatowej. Nie jestem za tym, aby nie czyniæ gestów w stronê by³ych mieszkañców, ale niemal zdrad¹ jest zapominanie przy tym o swoich bohaterach. Na ³obeskim cmentarzu le¿y

Westerplatczyk, pochowany jest te¿
legendarny podporucznik Mieczys³aw Niewidziaj³o – jego ojciec kapral-plutonowy Franciszek Niewidziaj³o, z³o¿y³ uroczyst¹ przysiêgê
polskiemu morzu przy ko³obrzeskiej latarni i wrzuci³ pierœcieñ zaœlubin w fale 18 marca 1945 roku po
zdobyciu Ko³obrzegu. Nie by³o na
ich grobach zniczy postawionych
przez harcerzy. Czy to wina harcerzy? Nie. Nie mog¹ wiedzieæ czegoœ, co nie zosta³o im przekazane.
Czyby nikt ich tego nie uczy³? Czy
ci ludzie nie zas³u¿yli na pamiêæ,
jeœli nie 1 to 11 listopada?
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, to teoretycznie najwiêksze narodowe œwiêto dla Polaków.
Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e w
£obzie tkliwie siê je obchodzi, niemal tak smutno, jak samo Œwiêto
Zmar³ych. Dlaczego? Mo¿e to jakieœ przeczucie, ¿e ta nasza niepodleg³oœæ wywalczana raz po raz przez
zapomnianych bohaterów jakoœ
nam umyka pomiêdzy palcami, ¿e
nie potrafimy czerpaæ z niej radoœci
ani nie potrafimy wyci¹gaæ wniosków na przysz³oœæ.
Teoretycznie niepodleg³oœæ, to
zgodnie ze S³ownikiem Jêzyka Polskiego PWN „niezale¿noœæ jednego pañstwa (narodu) od innych
pañstw w sprawach wewnêtrznych i
w stosunkach zewnêtrznych, niezawis³oœæ, suwerennoœæ, wolnoœæ”.
Obecna sytuacja niepodleg³ej
Polski jest taka, ¿e bez zgody Komisji Europejskiej niewiele mo¿na. Przyk³adowo stocznie posiadaj¹ tzw. nielegalny, bo zaci¹gniêty bez zgody Komisji Europejskiej
d³ug publiczny, to znaczy uprzywilejowane kredyty, porêczenia i
gwarancje rz¹dowe pobrane po 1
maja 2004 r.
Konsekwencj¹ trwaj¹cej od lat
nielegalnej - wed³ug unijnych regu³
- pomocy pañstwa dla stoczni maj¹
byæ podzielone na kawa³ki i sprzedane na przetargach zak³ady. Pracownicy nie bêd¹ mieli gwarancji
pracy w prywatnych zak³adach, jakie powstan¹ na bazie stoczni. Prócz
tego KE wymog³a na naszym rz¹dzie, ¿e nie bêdzie narzuca³ ¿adnych
ograniczeñ co do przysz³ej funkcji
stoczniowych terenów, a to oznacza, ¿e niekoniecznie musz¹ tam powstawaæ statki.
UE bowiem, poza wyj¹tkowymi
sytuacjami, typu kryzys finansowy i
pomoc dla banków, uznaje podobn¹
pomoc za nielegaln¹. Narusza ona
bowiem uczciw¹ konkurencjê. Ko-

misja Europejska okreœli³a równie¿
czas, do kiedy stocznie maj¹ zwróciæ otrzyman¹ pomoc – do 6 czerwca 2009 r.
Dla pracowników zwolnionych
ze stoczni Polska wywalczy³a jedynie odszkodowania, o ile pracê straci wiêcej, ni¿ tysi¹c stoczniowców.
Czy to nadal niepodleg³oœæ?
Unia jednak nie zabrania nam
cieszyæ siê wolnoœci¹. Wolnoœæ dziœ
bowiem, to nie tylko unijne dyrektywy, ale i otwarte granice. Wolnoœæ
to te¿ wybór sposobu uczczenia
tego, co mamy. A z tym jest gorzej.
Okazuje siê, ¿e w £obzie chyba brakuje unijnych dyrektyw (jak niegdyœ odgórnych rozporz¹dzeñ) co
do tego w jaki sposób obchodziæ
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci.
Pytanie wiêc czy nies³usznie
³obzianie maj¹ pretensje do £obeskiego Oœrodka Kultury, ¿e obchody okr¹g³ej rocznicy odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê tchn¹
nud¹ i smutkiem? Mo¿e tutaj nikt
niczego od siebie nie potrafi wymyœliæ? Wielkim sukcesem w tym roku
by³o zorganizowanie wieczoru pieœni patriotycznej o godzinie 19.00 w
£DK. Rzeczywiœcie pracê ze strony
osób odpowiedzialnych za kulturê
w mieœcie mo¿na uznaæ niemal za
heroiczn¹. Wszak nale¿a³o udostêpniæ salê, zadbaæ o nag³oœnienie
i wykonaæ telefony do chóru i szkó³,
by ci przygotowali kilka utworów.
Jest to prze³omowy rok w historii
miasta, od tej chwili bowiem wieczór z pieœniami patriotycznymi
(tymi samymi) mo¿e siê powtarzaæ
ka¿dego roku.
A przecie¿ mo¿na, jak pokaza³
Gryficki Oœrodek Kultury czy Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Po³czynie-Zdroju, którego dyrektor
Bogus³aw Ogorza³ek poszed³ z
m³odzie¿¹ (i to po lekacjach!) - ju¿
po raz trzeci na Marsz Niepodleg³oœci – uczciæ œwiêto inaczej, radoœniej i bardziej spontanicznie. Zamieszczamy relacjê z tego Marszu
ku refleksji...
Wystarczy chcieæ, by wyjœæ
poza mury i zorganizowaæ coœ nie
tylko dla ludzi, ale przede wszystkim wyraziæ w³asn¹ postawê, a nie
tylko po to, by odhaczyæ kolejn¹ imprezê w roku.
Tam, gdzie dzieje siê coœ ciekawego, to zas³uga konkretnych ludzi, którym siê chce i którym nie jest wszystko jedno, ale to gdzieœ tam...
U nas czekaj¹ na unijne dyrektywy w sprawie œwiêtowania polskiej
niepodleg³oœci?
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Legiony Polskie
roku 1918-1920
Legiony Polskie - To nasza nadzieja
Legiony uwalniaj¹ nas
Rozbroj¹ zaborców, pójd¹ na wschód
Opuœci nas nêdza i g³ód.
M³odzi ch³opcy legioniœci
Wytê¿ali swoje si³y
By uwolniæ nasze ziemie
Pozostawiali rannych i mogi³y.
Z wrogiem by³a ciê¿ka walka
By³ to wysi³ek nadludzki
A dowodzi³ nimi jak ojciec
Lubiany Komendant – Józef Pi³sudski.
¯o³nierze ¿yli jak bracia
Jedli nieraz z jednej miski
Walczyli o wyzwolenie Kraju
Wojnê zakoñczy³ – Traktat Ryski.
Legioniœci powrócili do domu
Rozpoczêli ¿ycie nowe
Otrzymali od Pañstwa ziemiê
Inni obsadzili stanowiska pañstwowe.
Wielu pozosta³o w polu
Mogi³y wyznaczaj¹ ich bojowe szlaki
Jedne zaros³y zieleni¹
Na innych kwitn¹ czerwone maki.
Kazimierz Ziêba
11.11.2008

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 12.11.2008 r.

REKLAMA

Str
Str.. 3

Renomowany Oœrodek
Szkolenia Kierowców
Nauka Jazdy – Zbigniew Ziêba

zaprasza na kurs
prawa jazdy kat. B
Zapisy NON STOP
Tel. 604 99 77 41
Egzaminy i jazdy w Pile i Szczecinie

Zapraszam

DRUKARNIA

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Du¿y mo¿e wiêcej?
( P £ O T Y- R E S K O - £ O B E Z ) .
Niedawno w P³otach mia³o miejsce
spotkanie cz³onków Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi, podczas którego zapoznano siê z obecn¹ sytuacj¹ finansow¹ Unii oraz z planami
dzia³ania na rok przysz³y. Omówiono równie¿ mo¿liwoœæ aplikacji
œrodków na infrastrukturê i œrodowisko. Spotkanie jednak przynios³o
nie lada niespodziankê. Zaproponowano bowiem, by Unia podzieli³a
siê na konfiguracje, w których sk³ad
mia³yby wchodziæ najwy¿ej dwietrzy gminy, przy czym Rewal mia³by byæ sam. Burmistrzowie z £obza
i Reska oraz wójt Gminy Œwidwin
stanêli przed faktem dokonanym.
Otó¿ okaza³o siê, ¿e w³odarze pozosta³ych gmin ju¿ wybrali swoich
partnerów w pozyskiwaniu œrodków.
- £atwiej jest wiêkszym jednostkom. Moim zdaniem, gminy które
znajduj¹ siê w Unii powinny po³¹czyæ siê w jeden zwi¹zek. Przewodnicz¹cy Unii Marian Maliñski poinformowa³, ¿e gminy nie s¹ tym zainteresowane. Zosta³a przedstawiona
propozycja, by po³¹czy³y siê P³oty,
Gryfice i Brojce w jedn¹ konfiguracjê. Dla mnie jest to sygna³, ¿e nie
ma spójnoœci w dzia³aniu. Rewal
chce sam tworzyæ w³asn¹ infrastrukturê, bowiem ju¿ rozpocz¹³ inwestycje modernizacji œcieków.
Gmina Œwidwin w takim wypadku
nie mo¿e siê po³¹czyæ, mo¿e bowiem pozyskaæ œrodki z PROW-u o
œrodki zewnêtrzne. £obez i Resko
pozosta³y same, daj¹c nam do zrozumienia, ¿e tylko taka konfiguracja jest mo¿liwa. Wczeœniej o tych
planach nikt nas nie poinformowa³.
Wygl¹da na to, ¿e tamte gminy porozumia³y siê miêdzy sob¹, a nas
postawi³y przed faktem dokonanym. Uwa¿am w takim wypadku, ¿e
wiêkszy by³by rozwój na bazie Stowarzyszenia Drawskiego. Tam po-

cz¹tkowo chcia³o przyst¹piæ a¿ 14
gmin, okaza³o siê jednak ¿e gmina
nie mo¿e byæ w dwóch zwi¹zkach,
pozosta³o wiêc 5 gmin i na ich bazie
stworzyæ zwi¹zek. W stowarzyszeniu Drawskim jest zupe³nie inaczej,
ni¿ w Unii – widaæ chêæ, zapa³ i
zaanga¿owanie – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Wprawdzie jest ju¿ projekt
uchwa³y o wyst¹pieniu z Unii, ale o
tym zadecyduj¹ radni. Maj¹ czas do
grudnia.
Gminy, które tworzy³yby nowy
zwi¹zek, mia³yby zawê¿ony zakres
dzia³ania tylko do infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
Trochê inaczej sytuacjê przedstawil przewodnicz¹cy Unii Miast i
Gmin Dorzecza Regi.
- Unia robi jeden projekt. Natomiast w celach technicznych, by
sprostaæ wymaganiom z Funduszu
Spójnoœci musimy siê skupiæ wokó³
aglomeracji, w których mieszka 15
tys. mieszkañców. W specyficznej
sytuacji jest gmina Rewal, która w
sezonie ma 100 tys. ludzi, a poza
sezonem – 3 tys. mieszkañców.
Gminy poni¿ej 15 tys. mieszkañców
nie maj¹ szans na to, by pozyskaæ
pieni¹dze z Unii. Trudno jednoczeœnie stworzyæ jedn¹ aglomeracjê w
ca³ym dorzeczu Regi, to wi¹¿e siê z
wiêksz¹ koordynacj¹. Chcemy
wzi¹æ przyk³ad ze Zwi¹zku Miast i
Gmin Dorzecza Parsêty, gdzie gminy podobnie siê skupi³y i przesz³y
ju¿ te drogê. To przynios³o efekty.
Karnice i Trzebiatów dzia³a³yby
wspólnie, £obez z Reskiem. Pozostaje problem z gmin¹ Œwidwin,
bowiem miasto nie chce wspó³pracowaæ z gmin¹. Dlatego te¿ gmina
Œwidwin dzia³a³aby jako element
uzupe³niaj¹cy, otrzymaliœmy informacjê, ¿e gmina ta otrzyma œrodki
przez NFOŒ z innego programu, ni¿
Fundusz Spójnoœci. Nie mo¿e byæ
tak, ¿e oczyœcimy Regê na ca³ej d³u-

goœci, a z gminy Œwidwin bêd¹
wp³ywaæ do Regi œcieki surowe –
wyjaœni³ Marian Maliñski.
Jak powiedzia³, projekt o dofinansowanie wspólnych inwestycji
przerabiany jest ju¿ po raz 10-ty.
Ka¿da zmieniaj¹ca siê w³adza ma
nowe wymagania i priorytety.
- W 2006 roku byliœmy na liœcie,
w programie na lata 2007-2013
wa¿niejsze okaza³y siê inne priorytety. Byliœmy na liœcie rezerwowej,
zmieni³y siê w³adze zostaliœmy odsuniêci, potem byliœmy na indykatywnej liœcie projektów, przysz³o
PO i zlikwidowa³o listy – zosta³y
tylko dwa projekty w województwie. Mia³y zostaæ tylko te, które
mia³y w pe³ni wykonane wszystkie
prace, w tym dokumentacjê techniczn¹, a biedne gminy nie s¹ w stanie takiej wykonaæ. Bez przerwy
trzeba programy zmieniaæ – wyjaœni³ przewodnicz¹cy.
Projekt zak³ada, ¿e koszt budowy
m.in.: sieci sanitarnej, wodoci¹gowej, renowacjê bie¿¹cych oczyszczalni œcieków i budowê nowych
wynosiæ bêdzie ponad 50 milionów
euro, w tym 15-20 proc. ma pochodziæ ze œrodków w³asnych gmin.
Nowy plan przedstawiony podczas
spotkania z samorz¹dowcam i zak³ada, ¿e Unia Miasta i Gmin Dorzecza
Regi nadal bêdzie beneficjantem w
pozyskiwaniu œrodków unijnych, a
gminy podziel¹ siê na ma³e zlewnie.
Znaniem przewodnicz¹cego jest to
jedyny warunek, by kompleksowo
raz na zawsze za³atwiæ problem œcieków od pocz¹tku do koñca. Uwa¿a
te¿, ¿e jest to taki sam zwi¹zek jak
przed zmianami, tyle ¿e w innej konfiguracji.
Co postanowi¹ radni, czas poka¿e a tego nie ma a¿ tak du¿o i o ile powstanie nowy zwi¹zek bêdzie musia³
bardzo siê staraæ o pozyskanie funduszy unijnych, bo Unia nie lubi zanieczyszczonych rzek i jezior. mm

Szybka sesja w £obzie
Dzisiaj, 12 bm., o godz.
14.00, dbêdzie siê sesja rady
miejskiej w £obzie, zwo³ana na
wniosek burmistrza. Radni rozpatrz¹ tylko dwa projekty uchwa³
- w sprawie utworzenia zwi¹zku

miêdzygminnego zorganizowanego pod nazw¹ „Zwi¹zek Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego” i
przyjêcia jego statutu oraz w
sprawie zmian tegorocznego bud¿etu.
(r)

INFORMACJE
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Pierwsze zawody ju¿ w przysz³ym roku?

Wreszcie kupili Stado Ogierów!
(£OBEZ-STADO). Do podpisania aktu notarialnego dojdzie w
tym miesi¹cu. Wszystko wskazuje na to, ¿e listopad bêdzie
miesi¹cem zamykaj¹cym historiê sprzeda¿y Stada Ogierów
w Œwiêtoborcu. W przysz³ym roku maj¹ rozpocz¹æ siê
prace, a do tego bêd¹ potrzebni fachowcy. Równie¿
w przysz³ym roku maj¹ odbyæ siê tu pierwsze zawody.
Spó³ka z o.o SBS Stado Ogierów
£obez z siedzib¹ w Grudzi¹dzu ma
ju¿ przygotowany akt notarialny do
podpisania. Stado kupi w tym miesi¹cu. Jak siê dowiedzieliœmy, w przysz³ym roku, gdy ju¿ spó³ka stanie siê
w³aœcicielem, rozpocznie prace polegaj¹ce przede wszystkim na zabezpieczeniu elementów, które najbardziej ucierpia³y i wymagaj¹ce naprawy. Przede wszystkim chodzi o budynek administracyjny, czyli pa³acyk i
stajnie.
W przysz³ym roku rozpoczn¹ siê
te¿ prace porz¹dkowe wokó³ terenu.
Wymagany bêdzie remont parku. Do
tych wszystkich prac bêd¹ potrzebni
fachowcy, ale te¿ ludzie zajmuj¹cy siê
opiek¹ nad koñmi. Spó³ka zamierza
bowiem sprowadziæ tu konie typowo
pod siod³o, reaktywuj¹c tradycje. Ju¿
w przysz³ym roku maj¹ byæ zorganizowane zawody w skokach. To oznacza ogrom prac na szerok¹ skalê, a to
z kolei – zatrudnienie lokalnych
mieszkañców. Dlatego te¿ ju¿ w grudniu, b¹dŸ styczniu odbêdzie siê spotkanie w Urzêdzie Miasta w £obzie z
nowymi w³aœcicielami. Na spotkaniu
maj¹ byæ te¿ obecni przedstawiciele
starostwa, Powiatowego Urzêdu Pracy oraz instytucji, które pomog³yby w
wykonaniu niezbêdnych prac w odbudowie Œwiêtoborca. W kolejnym
etapie spó³ka zamierza zorganizowaæ
spotkanie z mieszkañcami Œwiêtoborca.
Czêœæ z zakupionych lokali w
Œwiêtoborcu, to obecnie pustostany.
W nich maj¹ w przysz³oœci powstaæ
apartamenty I pokoiki, które bêd¹
wynajmowane np. dla osób przyjezdnych.

Równoczeœnie nowi w³aœciciele
zamierzaj¹ zmoderniozowaæ pa³acyk
w taki sposób, aby i tam powsta³y po-

koje goœcinne i recepcja. Kolejnym
miejscem, w którym przyjezdni bêd¹
mogli przenocowaæ, to... stajnia. W
tym celu chc¹ wykorzystaæ dwupoziomowy obiekt. W powsta³ych tam
pokoikach mia³yby nocowaæ np. osoby przyje¿d¿aj¹ce na organizowane
zawody, czy te¿ na okres weekendów,
urlopów, a które chcia³yby byæ razem
ze swoimi pupilami.

Przez pomy³kê wszed³ na Posterunek

Niecodzienny
pijany rowerzysta
Do niecodziennego zdarzenia z
udzia³em pijanego rowerzysty dosz³o w dniu 5.11.2008 r. w miejscowoœci Dobra. Oko³o godz. 16.20 do
Posterunku Policji wszed³ mê¿czyzna, który po chwili stwierdzi³, i¿
siê pomyli³, gdy¿ to nie to miejsce,
gdzie chcia³ przyjechaæ. Poniewa¿
mê¿czyzna by³ pod wyraŸnym
wp³ywem alkoholu, policjantów
zaintrygowa³o s³owo „dojechaæ”.

Gdy wyszli za nim z Posterunku,
ten ju¿ odje¿d¿a³ rowerem. Nie
musieli podejmowaæ d³ugiego poœcigu, gdy¿ ju¿ po kilku metrach
straci³ on równowagê i spad³ z roweru. Jak siê okaza³o mê¿czyzna
mia³ 1.58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za pope³nione
przestêpstwo odpowie przed s¹dem, a grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Najchêtniej fachowców
Spó³ka zainteresowana jest przyjêciem do pracy osób, które ju¿ wczeœniej
pracowa³y w obrêbie stadniny i znaj¹
siê na opiece nad koñmi. Bêd¹ chcieli
te¿ zatrudniæ osoby do prac podstawowych: remontowych i modernizacyjnych. W obrêbie Stada ma znaleŸæ zatrudnienie w granicach oko³o 35-40
osób. Bêd¹ to osoby zajmuj¹ce siê nie
tylko koñmi. Ma tu bowiem powstaæ

ochron¹ konserwatorsk¹ zostan¹ otoczone szczególn¹ trosk¹.
- Po rozmowie pi¹tkowej mogê
powiedzieæ, ¿e wra¿enie, jakie zrobi³
na mnie przedstawiciel spó³ki by³o
bardzo pozytywne i mogê powiedzieæ, ¿e Œwiêtoborzec zostanie odrestaurowany. Wróc¹ konie i bêdzie to
dobry gospodarz dla tego obiektu i
terenu. Pad³a równie¿ deklaracja, ¿e
pañstwo zamierzaj¹ tutaj osi¹œæ i

baza gastronomiczna, sala konferencyjna, byæ mo¿e i restauracja. Przedstawiciele spó³ki chcieliby w przysz³oœci
stworzyæ tu miejsce, w którym bêdzie
mo¿na organizowaæ imprezy typu: bankiety, czy spotkania. Do tego wszystkiego oczywiœcie potrzebna jest obs³uga.
Spó³ka chce remontowaæ poszczególne stajnie i sukcesywnie
wprowadzaæ do nich konie. Ale nie
tylko. Przedstwiciele spólki szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na elementy architektoniczne obiektu. Byæ mo¿e to
w³aœnie styl œwiêtoborskich budowli
sprawi³, ¿e to w³aœnie tutaj spó³ka
postanowi³a ulokowaæ swoje pieni¹dze. Przyszli w³aœciciele chc¹ nie tylko odbudowaæ obiekty, ale ze szczególn¹ dba³oœci¹ o elementy i detale
architektoniczne uwypukliæ ich walory, do tego stopnia, ¿e chc¹ odczyœciæ
nawet bardzo rzadkie i nietypowe
wypuk³e fugi.
Wygl¹da na to, ¿e obiekty objête

zwi¹zaæ siê na sta³e z ziemi¹ ³obesk¹
i Œwiêtoborcem. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e przedstawiciel spó³ki bardzo pozytywnie wyra¿a³ siê o dyrektorze Agencji Nieruchomoœci Rolnych – Adamie Poniewskim, któremu
te¿ chcia³bym podziêkowaæ, poniewa¿ ta osoba jako pierwsza zajê³a siê
powa¿nie tematem Œwiêtoborca. To
on by³ t¹ osob¹, która przyjê³a moje
zaproszenie i przyjecha³a tutaj. To s¹
wa¿ne rzeczy. Bardzo dobrze wspó³pracowa³ dyrektor ze spó³k¹, która
z³o¿y³a mu ofertê. Naprawdê dobrze
wspó³pracuje siê z obecnym dyrektorem, jest to cz³owiek powa¿ny, rozs¹dny, stara siê wspó³pracowaæ z samorz¹dowcami. Przyk³adem jest
Œwiêtoborzec, wczeœniej to ró¿nie
bywa³o. Widaæ gospodarskie podejœcie. Mam nadziejê, ¿e wspólnie dopniemy ten Œwiêtoborzec do koñca –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
mm

Za ile stra¿acy pojad¹ do po¿aru
(RESKO) Tutejsi radni ustalili stawki dla stra¿aków ochotników za udzia³ w
akcjach ratowniczych. Stra¿ak OSP za godzinê takiej akcji otrzyma 10 z³ brutto,
a za szkolenie po¿arnicze organizowane przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê
– 5 z³ brutto. (r)
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III Marsz Niepodleg³oœci

W dniu 6 listopada 2008 r., godzinach od 16 do 21, ju¿ po raz trzeci w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Po³czynie-Zdroju odby³ siê Marsz
Niepodleg³oœci w celu uczczenia 90.
rocznicy odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê.
Marsz rozpocz¹³ siê akademi¹ przygotowan¹ przez uczniów pod opiek¹
Pañ Justyny Zalewskiej i Izabeli
¯uchowskiej. Ide¹, jaka przyœwieca³a
miejscom i trasie, na których spotykano
siê z wydarzeniami i symbolami zmagañ o niepodleg³oœæ, by³o ods³onienie
rzeczywistoœci Niepodleg³ej Polski istniej¹cej w okresie zaborów w sercach i
umys³ach Polaków, ale niechcianej i
niewygodnej dla „normalnego” œwiata i
polityki. St¹d strych jako miejsce akademii, pó³mrok i ciemnoœæ, bezdro¿a
leœne i dworki szlacheckie - jako miejsca, gdzie kultywowano pamiêæ o Niepodleg³ej Polsce.
W tym roku kr¹g uczestników zosta³
poszerzony do 90 osób, które zupe³nie
bezinteresownie i dobrowolnie, poza czasem nauki i pracy, wspar³y w ró¿ny sposób zamys³ marszu. W koñcowej refleksji
okaza³o siê, ¿e w zupe³nie niezamierzony
sposób 90 uczestników podkreœla³o 90.
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.
Marsz wyruszy³ z budynku szkolnego w momencie przybycia 4 konnych
jeŸdŸców ze stadniny gospodarstwa
agroturystycznego „¯abie B³ota”.
JeŸdŸcy akcentowali szczególny klimat
symbiozy, jaka istnia³a pomiêdzy g³osz¹c¹ ideê niepodleg³oœci polsk¹
szlacht¹ i szczególnym umi³owaniem
przez ni¹ koni (jazda, u³ani).
Symboliczn¹ granic¹, w³aœnie po

zapadniêciu zmroku, by³o przejœcie po
mostku na rzece Wogrze na ulicy M³yñskiej. Od tego momentu idea niepodleg³ej Polski znalaz³a siê przez 123 lata na
wygnaniu. Kolejne spotkania z symbolami obrazuj¹cymi drogi do niepodleg³oœci odbywa³y siê w atmosferze mroku
i tajemnicy przed œwiatem. Na wzgórzu
przed miejscowoœci¹ Buœlary - symboliczny Giewont - mia³o miejsce spotkanie z rycerzem ubranym w strój z epoki
króla W³adys³awa Jagielloñczyka, przyby³ym z zamku Drahim. Z wysokoœci
wierzchowca opowiada³ o idea³ach rycerskich i szlachcie wywodz¹cej siê z
drahimskiego zamku. Ze wzgórza, jak na
d³oni widaæ by³o oœwietlone miasto Po³czyn. Legenda o zaklêtym rycerzu maj¹cym obudziæ siê, by przywróciæ utracon¹ niepodleg³oœæ, szczególnie bliska i
realna sta³a siê w³aœnie w tym miejscu.
Po kilkunastu minutach okres napoleoñski przypomnia³o wejœcie do dworku w Buœlarach, przy melodii poloneza
Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, rozlegaj¹cej siê z tarasu. Na g³ównych schodach dworku uczestnicy
uwiecznieni zostali na zdjêciu przez
przyby³ego z Po³czyna fotografa Pana
Jacka Gugulskiego. W œwietlicy w Buœlarach, uczestnicy po wys³uchaniu piosenki „Ojczyzna” Marka Grechuty, wypisali na planszach has³a wyra¿aj¹ce
czym jest dla nich Ojczyzna.
Po opuszczeniu wsi, przed lasem,
na rozstajach dróg, przy krzy¿u postawionym dla uczczenia tysi¹clecia
chrztu Polski, przypomniane zosta³y
s³owa Jana Paw³a II wyg³oszone na Placu Zwyciêstwa podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, o fundamencie,

na którym powinniœmy budowaæ w³asne ¿ycie i ¿ycie narodu i pañstwa. Przyjêciem tych s³ów przez zebranych by³o
oparcie d³oni na przydro¿nym g³azie
granitowym, jako trwa³ym, mocnym
fundamencie.
Po kilku kilometrach w lesie zaznaczona zosta³a rola, jak¹ w ¿yciu cz³owieka i narodu odgrywa wspólnota,
dzielenie siê z drugim w³asnym szczêœciem. W lesie poroœniêtym paprociami
w skupieniu przeczytana i wys³uchana
zosta³a bajka „O kwiecie paproci”.
Rozstaje leœnych dróg w okolicach
miejscowoœci Buœlarki oœwietlone
ogniskiem pozwoli³y uczestnikom zastanowiæ siê, po wys³uchaniu piosenki
Edwarda Stachury „Wêdrówk¹ jest
¿ycie cz³owieka”, nad wyborem drogi
¿yciowej. W tym czasie rycerz z Drahimia wystrzeli³ z hakownicy. Huk wystrza³u og³asza³ okres pierwszej wojny
œwiatowej, która w konsekwencji przynios³a Polsce niepodleg³oœæ.
Pozosta³ jeszcze uczestnikom, strudzonym 10-kilometrowym marszem,
ostatni etap drogi do ogniska, przy którym
zostali powitani chlebem (ca³ym workiem
pachn¹cych bochenków) prosto z pieca z
pobliskiej piekarni PSS „Spo³em”.
Przy ognisku i kie³baskach, ³amaniu siê chlebem oraz trzech strza³ach
hakownicy og³aszaj¹cych upadek
trzech mocarstw rozbiorowych, weszli
uczestnicy w radoœæ œwiêtowania tak
d³ugo oczekiwanej niepodleg³oœci.
Wystarczy³o jeszcze przejœæ symboliczn¹ granicê biegn¹c¹ na mostku nad
rzek¹ Wogr¹ przy ulicy Traugutta, by
wejœæ do œwiata, w którym Polska, jako
pañstwo, sta³a siê czymœ oczywistym, a

sta³o siê to 11 listopada 1918 roku.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy bezinteresownie w³¹czyli siê w pomoc szkole w
organizacji marszu:
Panu Jackowi Gugulskiemu - Zak³ad Fotograficzny „Gugulski” w Po³czynie-Zdroju - za pomoc w znalezieniu jeŸdŸców i pami¹tkowe zdjêcie;
Panu Marcinowi ¯ochowi - Kasztelanowi Zamku Drahim - za prezentacjê
rycerza; Panu Miros³awowi Mazurowi
z Telewizji Œwidwin za filmowanie uroczystoœci; Pani Ewie Giebu³towicz Gospodarstwo Agroturystyczne „¯abie
B³ota” w Zaj¹czkowie - za wypo¿yczenie koni; Pani Monice Maleszce - Leœnictwo Smo³dziêcino - za udzia³ w
marszu i zorganizowanie osób dosiadaj¹cych konie; Pani Ewie Iryñskiej za
udostêpnienie dworku w Buœlarach;
Panu Tomaszowi Iryñskiemu - Zak³ad
Elektromechaniczny w Buœlarach - za
przygotowanie sprzêtu i efektowne odtworzenie poloneza z „Pana Tadeusza”;
Pani Danucie Czerepuk - kierowniczce
œwietlicy w Buœlarach - za jej udostêpnienie; Panu Arturowi Tomczakowi Nadleœniczemu Nadleœnictwa Po³czyn
- za mo¿liwoœæ korzystania z terenów
leœnych – ognisko; Panu Alfredowi Bielejewskiemu - Prezesowi PSS Spo³em
w Po³czynie-Zdroju - za worek bochenków chleba; Panu Robertowi Gajowi Komendantowi Policji Po³czyn - za
zezwolenie przejazdu koñmi po œcie¿ce
rowerowej i trasie marszu w mieœcie;
Panu W³odzimierzowi Pilarzowi za
udostêpnienie strzelnicy na £ê¿ku.
Bogus³aw Ogorza³ek,
dyrektor ZSP w Po³czynie-Zdroju
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To siê w g³owie nie mieœci! Prokuratura umorzy³a
z tego powodu, ¿e jest to niska szkodliwoœæ czynu

Jest sprawca, nie ma kary
(£OBEZ). Podczas sesji rady
miasta radny Henryk Stankiwicz
zwróci³ uwagê na „znikaj¹ce”
trylinki z placu za targowiskiem.
Po odnalezieniu sprawcy i zg³oszeniu na prokuraturê – sprawê
umorzono. Burmistrz nie daje za
wygran¹ – ju¿ siê odwo³a³, bo skoro ktoœ wzi¹³ bez pozwolenia, powinien za to odpowiedzieæ.
- Nied³ugo zaczn¹ wynosiæ po
krzeœle z urzêdu. Jak nasz wspólny
materia³ ktoœ sobie podbiera z kupy
i za to nie odpowiada, to mnie w
ogóle dziwi jak ta nasza prokuratura
dzia³a w tej naszej gminie. Powinno
byæ tak, ¿e skoro klient ruszy³ nasz
dobytek, to nawet przy jego ma³ej
wartoœci, powinien za niego odpowiedzieæ. Gmina rozbiera³a trylinkê
ko³o Szko³y Podstawowej nr 2 i
wywozi³a j¹ na plac za targowiskiem. Podjecha³ sobie pan bez niczyjej wiedzy, za³adowa³ trylinkê i
pojecha³ z ni¹ zadowolony do
domu. Pan Kozioryñski doszed³ do
tego, kto to jest. Doniesiono do prokuratury. Prokuratura umorzy³a z
tego powodu, ¿e jest to niska szkodliwoœæ czynu. To siê w g³owie nie
mieœci! Pan burmistrz ju¿ pisa³ odwo³anie – powiedzia³ radny Henryk
Stankiewicz.
Myœl popar³a przewodnicz¹ca
rady El¿bieta Kobia³ka:
- Czasami czyta siê w kronikach
policyjnych, ¿e z³apano kogoœ, kto
ukrad³ dwa lizaki i jednego pomidora
i jest tu ca³e dochodzenie. Natomiast
jeœli osoba z naszej gminy dokonuje
kradzie¿y w sposób zorganizowany,
to jest wówczas niska szkodliwoœæ...
– powiedzia³a szefowa rady.
Czy rzeczywiœcie niska szkodli-

woœæ czynu ma sprawiaæ, ¿e z³odzieje mog¹ siê czuæ bezkarni w
naszej gminie?
- Zrozumia³e jest, ¿e muszê siê w
takiej sytuacji odwo³aæ. Przyjecha³a osoba, zabra³a trylinkê, wiemy
gdzie siê ona znajduje, a nie mo¿emy jej odzyskaæ. Ona by³aby nam
potrzebna, z pewnoœci¹ byœmy j¹
wykorzystali na terenie miasta czy
gminy, ale sam fakt, ¿e ktoœ przyje¿d¿a bez powiadomienia i zabiera
j¹... Nie mo¿na tak postêpowaæ.
Mieszkañcy pisz¹ podania i przekazujemy, jeœli ma to s³u¿yæ gminie.
Zniknê³o kilkadziesi¹t metrów.
Wykorzystaliœmy kostkê, która
wczeœniej le¿a³a kilka lat i zosta³a
po³o¿ona w parku, wiêc i z po¿ytkiem wykorzystamy trylinkê. Równie dobrze móg³bym to przekazaæ
so³tysom, czy poszczególnym
mieszkañcom, bo te¿ zwracali siê do
nas z proœb¹ o p³ytki chodnikowe,
czy obrze¿a. Jeœli mamy, a ludzie
chc¹ sami coœ zbudowaæ coœ, co zostanie w naszej gminie, to czemu
mamy nie przekazaæ? – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola w
rozmowie z nami poza sesj¹.
Póki co, trylinka wziêta sobie
bez niczyjej zgody, le¿y wygodnie
na czyjeœ posesji, bo zabranie publicznej rzeczy jest ma³o szkodliwe.
Pytanie tylko czy tak ma wygl¹daæ
dba³oœæ o wspólne dobro i sprawiedliwoœæ?
mm

Sukces w rankingu „Wspólnoty”
(RADOWO MA£E). Gmina
Radowo Ma³e Zajê³a II miejsce w
rankingu inwestycyjnym samorz¹dów w kategorii gminy wiejskie, przeprowadzonym przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego
„Wspólnota”.
Ranking bra³ pod uwagê jedynie

inwestycje bezpoœrednio zwi¹zane
z gminn¹ infrastruktur¹, nie
uwzglêdnia on wiêc np. inwestycji
oœwiatowych czy zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym.
Sukces ten gmina zawdziêcza
m.in. budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków.
mm

tygodnik ³obeski 12.11.2008 r.

Sanktuarium
³askami s³yn¹ce
Bêd¹c w Resku nie sposób nie
zauwa¿yæ góruj¹cego nad miastem
koœcio³a pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Zosta³ on zbudowany w 1400
roku, choæ wczeœniej zapewne istnia³a tu
inna œwi¹tynia, skoro chrystianizacja tej
miejscowoœci nast¹pi³a ju¿ w XII wieku,
a na sta³e kap³an katolicki mieszka³ tu od
wieku XIII. Pierwszy wymieniony z
imienia i nazwiska pleban, to Herman
Zachow (1319 r.).
Budowniczymi gotyckiej budowli
byli Polacy. W XV wieku przy koœciele
zbudowano wie¿ê. G³ówny trzon œwi¹tyni-3nawowa hala z prezbiterium,
wie¿¹ oraz zakrysti¹ usytuowan¹ w pó³nocnej stronie powsta³ w okresie œredniowiecza na prze³omie XIV i XV w.
W 1543r. koœció³ zajêli protestanci
i mieli go w posiadaniu prawie przez
400 lat tj. do 1945r.
Ciasna zabudowa œredniowiecznych miast i u¿ywane materia³y budowlane, to czêsto powody, dla których w
miastach wybucha³y po¿ary trawi¹ce
ca³e grody. Nie inaczej by³o i tutaj. W
1593 roku miasto strawi³ wielki po¿ar.
Byæ mo¿e po nim po obu stronach wie¿y
dobudowano kaplice. W 1627 roku w
dawnej zakrystii urz¹dzono kaplicê
grobow¹ Borków, ale ju¿ 6 czerwca
1630 roku nastêpuje kolejny wielki
po¿ar miasta, tym razem poprzedzony
rabunkiem Willensteina. W 1659 nastêpuje ma miejsce kolejna po¿oga, a w
1694 roku – nastêpna. W 1716 z ponownego potê¿nego po¿aru ocala³o jedynie
11 domów. Zaledwie miasto podnios³o
siê ze zgliszczy, by jesieni¹ 1758 roku
gród spl¹drowali Kozacy.
Nastêpnym nieszczêœciem, jakie
dotknê³o Resko, to szturm wojsk napoleoñskich 14 paŸdziernika 1806 roku,
podczas którego zburzono miasto. Na
takim burzliwym tle dziejów tego miasta wierni raz po raz odbudowywali
swoj¹ œwi¹tyniê. Gruntownej przebudowy przez szczeciñskiego architekta
Kruhla doczeka³a siê ona w 1881, gdy
to dobudowano wie¿ê koœcio³a. Wie¿a
mia³a 67 metrów. W 1882 wybudowano
2 kruchty oraz wymieniono wiêkszoœæ
detali architektonicznych.
Do 1936r. na terenie miasta Reska
mieszka³o oko³o 30 rodzin katolickich,
którymi opiekowa³ siê ks. Daniel proboszcz oœrodka Sióstr Boromeuszek w
Grunhofie (Œwiêciechowie). 15 czerwca 1945 roku natomiast œwi¹tynia zosta³a poœwiêcona i przesz³a w rêce polskich

katolików. Wtedy te¿ przeniesiono do
Reska obraz Matki Bo¿ej Niepokalanie
Poczêtej.
Dekanat z kolei zosta³ ustanowiony
w Resku z dniem l stycznia 1995 roku
przez Arcybiskupa Metropolitê Szczeciñsko-Karnieñskiego.
Obecnie koœció³ sk³ada siê z prezbiterium zamkniêtego trójbocznie, z trzynawowego, trójprzês³owego halowego
korpusu nawowego, zakrystii, wie¿y, 2
kaplic przywie¿owych oraz z 2 krucht
po po³udniowej i pó³nocnej stronie
korpusu nawowego.
Pierwowzorem reskiego sanktuarium by³y koœcio³y w Ko³obrzegu,
Stargardzie i Gryficach. Dziêki temu
koœció³ w Resku otrzyma³ rzut zbli¿ony
do kwadratu, zachowuj¹c proporcje
szerokoœci nawy g³ównej, w stosunku
do naw bocznych. Wnêtrze nawy g³ównej od prezbiterium oddziela ³uk têczowy, a z wie¿¹ ³¹czy siê szerok¹ arkad¹.
Bêd¹c w œwi¹tyni warto zwróciæ uwagê na filary z wysokimi coko³ami, uciêtymi
prostok¹tnie od strony ³uków miêdzyarkadowych. W ¿adnym innym koœciele na
Pomorzu Zachodnim poza Stargardem i
Reskiem nie zastosowano tych form.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o sklepieniu, które uzyska³o w koœciele najprostsze formy krzy¿owo-¿ebrowe,
piêknie prezentuj¹ce siê do dziœ, gdy¿
by³y uzupe³niane i wymieniane w XIX w.
Prezbiterium zosta³o pokryte sklepieniem gwiaŸdzistym o prostym rysunku
gwiazdy ostrowierzcho³kowej. Zewnêtrzne formy œwi¹tyni s¹ niezwykle
skromne. Okna zachowuj¹ swój lancetowaty wykrój oraz profilowane oœcie¿a.
Najcenniejszym w reskim koœciele
jest jednak obraz Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej namalowany w XVIII w,
przez nieznanego twórcê. Przed II
Wojn¹ Œwiatow¹ obraz znajdowa³ siê w
Zakonie sióstr Boromeuszek (Œwiêcichowo). Po wojnie ksiê¿a Saletyni,
umieœcili w o³tarzu g³ównym figurê
p³acz¹cej madonny z La Salette. Obraz
Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej
powieszono na bocznej œcianie w prezbiterium. Do odnowionego o³tarza
powróci³ on za spraw¹ ksiêdza proboszcza doktora Tadeusza Uszkiewicza. Z
czasem obraz sta³ siê miejscem docelowym pielgrzymek, a wiara w jej ³aski
sprawi³a, ¿e w reskiej œwi¹tyni co rusz
pojawiaj¹ siê nowe wota, jako dowód
wys³uchanych próœb.
mm
Wykorzystano: www.parafiaresko.republika.pl
£abuŸ Numer Sponsorowany przez
Starostwo Powiatowe w £obzie, 2007
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Wzruszaj¹ce po¿egnanie ks. inf. Romana Kostynowicza
W strzmielskim pa³acu, wzorem lat ubieg³ych, tu¿ po
Wszystkich Œwiêtych, odby³y siê Zaduszki Archiwistyczne.
W tym roku mszê œw. za duszê œp. ks. infu³ata Romana
Kostynowicza - diecezjalnego konserwatora zabytków odprawi³ ks. abp. Marian Przykucki (pierwszy metropolita
szczeciñsko-kamieñski).
Wspó³celebransami byli: ks.
kan. dr Jan Marcin Mazur - duszpasterz œrodowisk twórczych i ks. kan.
Jan Kazieczko - proboszcz parafii
katedralnej w Szczecinie, który
wzniós³ drug¹ pod wzglêdem wysokoœci w Polsce wie¿ê koœcieln¹ i
ozdobi³ katedrê wspania³ymi organami. Byli przyjació³mi zmar³ego.
Przy o³tarzu byli te¿ by³y proboszcz Zajezierza, gospodarz filialnego koœcio³a w Wysiedlu, ks.
Krzysztof Maj (obecnie proboszcz
Bêdargowa k. Pe³czyc) oraz proboszcz parafii £obez, której podlega filia w Strzmielach, dziekan Dekanatu £obez, a od niedawna - o
czym wie niewielu przez skromnoœæ
duchownego - kanonik gremialny
kapitu³y woliñskiej, ks. Stanis³aw
Helak. £obeski kanonik staje w szeregu i tamtych œredniowiecznych
kanoników kamieñskich z rodu Borków. Obaj ksiê¿a ceni¹ rady i zalecenia ksiêdza infu³ata, gdy¿ jeden
doda³ blasku renesansowej pere³ce
architektury koœcielnej w Wysiedlu,
a drugi - regotyzowa³ koœció³ farny
w £obzie. Teraz, gdy œp. Roman Kostynowicz spogl¹da z góry na
£obez, pewnie ma radoœæ spe³nienia, widz¹c ceglan¹ czerwieñ wie¿y
i œcian naszej œwi¹tyni i s³ysz¹c pobo¿ne kuranty.
Po mszy w sali kominkowej archiwum tradycyjnie ju¿ wmurowuje
siê kolejn¹ tabliczkê poœwiêcon¹
zmar³ym archiwistom i zas³u¿onym
twórcom kultury Pomorza. W tym
roku uczczono ksiêdza infu³ata R.
Kostynowicza.
Sesjê laudacyjn¹ rozpoczê³o
wrêczenie nagród ufundowanych
przez dyrektora szczeciñskiego Archiwum Pañstwowego Jana Macholaka. Doktor Macholak podczas tegorocznych VI Spotkañ Historycznych „Sydonia” w Radowie Ma³ym
obieca³, ¿e uhonoruje autorów (okaza³o siê - autorek) najciekawszych
opowieœci do³¹czonych do zdjêæ
publikowanych w broszurce wydanej pod has³em „Historia mojej rodziny zwi¹zana jest z Ziemi¹
£obesk¹”. Dyplomy po³¹czone z
upominkami dosta³y: Paulina Okrasa z LO £obez za zgrabn¹ opowieœæ
o wujkach-rowerzystach i ich romantycznej przygodzie, Agnieszka
Duda z LO w Resku za wzruszaj¹c¹
opowieœæ o dziadku Janie z £ugowi-

ny, Ewa Banaœ z gimnazjum w Radowie M³. za wspomnienie o dziadku Tadeuszu, który w Gostominie

Nigdy swego wyboru nie ¿a³owa³.
Ks. dr Jan M. Mazur wspomina³
proboszcza katedry kamieñskiej
(1961-79), jako oddanego tej perle
architektury pomorskiej dumnego
gospodarza, który oprowadza³ coraz liczniejszych goœci po zakamarkach koœcio³a, wirydarza, skarbca,
prospekcie organowym.
Pamiêtajmy, ¿e zanim odbudowano katedrê szczeciñsk¹, by³y plany w³adz pañstwowych, aby j¹ zbu-

Ks. Kostynowicz (z prawej) w Klubie Nauczyciela w £obzie w grudniu 2007 r.

wzniós³ siê w powietrze na w³asnorêcznie zbudowanym samolocie.
Wyró¿nienie wziê³a Dominika Turkowska z ³obeskiego liceum za dowcipnie zilustrowan¹ opowieœæ o
dziadku Stanis³awie: „W torbie
oprócz przesy³ek i listów widzimy
ma³¹ mieszkankê Suliszewic.”
Dziewczynka wrêcza zamaszystym
gestem kartkê pocztow¹ z ¿yczeniami œwi¹tecznymi. Dumny listonosz
tylko siê uœmiecha.
Laudacjê œp. Romana Kostynowicza rozpocz¹³ ks. arcybiskup.
Wspomina³ wspólne studia filozoficzne i teologiczne i to szczególne
umi³owanie piêkna, które zawiod³o
przysz³ego konserwatora diecezjalnego na œwieckie studia historii i
konserwacji sztuki w Toruniu (by³
jedynym duchownym dopuszczonym do tych studiów w latach 195661). Ksi¹dz Roman pochodzi³ z artystycznej rodziny. Jego decyzja, by
zostaæ duchownym, nie budzi³a
wœród najbli¿szych entuzjazmu.

rzyæ, podobnie jak przesz³o sto koœcio³ów planowo rozebranych na
terenie dzisiejszej diecezji.
Pani Ewa Stanecka - wojewódzki konserwator zabytków - wspomina³a wspólne podró¿e studialne
po Pomorzu polskim i niemieckim
oraz Meklemburgii, gdy szukali
wzajemnego przenikania wzorców
i stylów architektonicznych, snycerskich i malarskich. Bywa³o, ¿e
towarzyszyli im dwaj pasjonaci
Pomorza, znawcy sztuki, prof.
Gwido Chmarzyñski i ks. prof. Janusz Pasierb.
Redaktor Bogdan Twardochleb
uwypukli³ rolê ks. infu³ata w
„uœwiadamianiu” proboszczów diecezjalnych o znaczeniu artystycznym poniemieckich, ewangelickich
detali, które nale¿y uszanowaæ i
adaptowaæ w katolickich wnêtrzach. Sk¹din¹d znany jest przypadek kaplicy w Chwarszczanach,
gdzie parafianie tu¿ po wojnie zamalowali „krzy¿ackie” freski o ro-

mañskim rodowodzie. Zapowiedzia³, po dawniej wydanej ksi¹¿ce
„W cieniu trzech katedr”, opowieœæ
o losach ksiêdza infu³ata i jego dzie³
w nowej poœmiertnej ksi¹¿ce „W
blasku dwóch katedr”. By³ bowiem
ks. Roman od 1979 roku proboszczem parafii katedralnej w Szczecinie (na pocz¹tku kap³añstwa zaœ s³u¿y³ katedrze gorzowskiej).
Jego nastêpca na probostwie
katedralnym, ks. kanonik Jan Kazieczko, przedstawi³ najbardziej
wzruszaj¹ce wspomnienia o œmierci ks. infu³ata - rezydenta parafii œw.
Jakuba. Ks. infu³at zgas³ o œwicie 2
sierpnia 2008 roku, maj¹c 87 lat.
Spotkanie koñczy³o wyst¹pienie
neurochirurga prof. Ireneusza Kojdera, który leczy³ ks. Romana i tak
jak wszyscy przedmówcy zaprzyjaŸni³ siê z nim. Wyst¹pienie naukowca i klinicysty na najwy¿szym
poziomie abstrakcji zmierza³o do
sentencji, ¿e przyjaŸñ braterska i po
prostu - œmieræ w domu, jest szczêœliwym umieraniem.
S³owo wi¹¿¹ce - z w³aœciwym
sobie polotem (i g³êbok¹ œwiadomoœci¹ roli Koœcio³a w integracji
Ziem Zachodnich z ojczyzn¹) wyg³osi³ profesor Kazimierz Koz³owski, d³ugoletni (dziœ ju¿ emerytowany) dyrektor archiwum. To wspania³e, ¿e placówka strzmielska ¿yje
pe³n¹ piersi¹ i kontynuuje dzie³o
profesora.
Wybacz, czytelniku, osobist¹
refleksjê. Przed laty na Zaduszkach
strzmielskich ks. Kostynowicz opowiedzia³ mi - profanowi przecie¿ - o
pasjonuj¹cym dziele konserwacji
ikony Czarnej Madonny. By³ wtedy
studentem wydzia³u sztuki i ogl¹da³
kolejn¹ konserwacjê po poprzedniej jeszcze w czasach Jagie³³y.
O œmierci ks. infu³ata, a w³aœciwie o po¿egnaniu z nim, opowiedzia³ nam w Radowie Ma³ym na
spotkaniu historycznym prof. Koz³owski. Mia³ w oczach niemêskie
³zy.
W Klubie Nauczyciela grudniowym wieczorem w ubieg³ym roku zaproszony przez ma³¿eñstwo Szawielów - mówi³, co jeszcze mo¿na
zrobiæ dla gotyzacji ³obeskiego koœcio³a. Ksi¹dz Stanis³aw Helak zamieni³ s³owa w czyn.
Ludwik Cwynar

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu napisaliœmy “Nominowani do
Smoków”, przyspieszaj¹c w ten
sposób wybór kapitu³y. Powinno byæ – zg³oszenia.
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Chcia³ tylko pomóc synowi,
dziœ pomaga setkom dzieci

(RADOWO WIELKIE). Ta
historia nadaje siê na scenariusz filmowy. Pokaza³a ¿e
mi³oœæ i determinacja, by
pomóc najbli¿szej osobie,
doprowadziæ mo¿e do stworzenia oœrodka przynosz¹cego pomoc setkom dzieci i ich
rodzinom. Czes³aw Frost z
niewielkiej szkó³ki stworzy³
enklawê szczêœcia. Pracuj¹cy
tu ludzie, maj¹c najtrudniejszych klientów, stworzyli coœ
niesamowitego - Oœrodek
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy (OREW)
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Walki z
Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ Ruchow¹ i Autyzmem.

Motorem napêdowym
by³ mój synek
O tym, jak wielki potencja³ tkwi
w nas, dowiadujemy siê najczêœciej
wówczas, gdy los zrzuci na nas ciê¿ar z pozoru nie do pokonania. Gdy
okaza³o siê, ¿e syn Czes³awa Forsta
jest autyst¹, ten stara³ siê znaleŸæ dla
swojego dziecka oœrodek, który
by³by w stanie mu pomóc.
Poszukiwania okaza³y siê bezowocne. T³umaczono siê s³abym
rozpoznaniem tematu. Jeœli ju¿
przyjêto ch³opca efekty pracy nad
nim nie zadawala³y jego ojca.
- Mojego synka stara³em siê ratowaæ w ró¿nych oœrodkach. Nie
spe³nia³o to moich oczekiwañ, nie w
sensie edukacji ale pobytu. W mojej
ocenie praca z dzieæmi autystycznymi powinna wygl¹daæ inaczej. Zacz¹³em szukaæ nowych rozwi¹zañ,
by tylko mu pomóc, syn by³ ca³ym
motorem napêdowym. Dziœ Wojtek
w³ada trzema jêzykami, gra na klawiszach, jest komputerowcem, nagra³
dwie p³yty – nie wiem czego Wojtek
nie robi, a nie by³o komunikacji w

OREW w Radowie Wielkim
ogóle, tak jak jest z autystami.
Zainwestowaliœmy z rodzin¹
wszystkie pieni¹dze, jakie mieliœmy. Inwestowaliœmy tylko w Wojtka, tylko on mnie motywowa³ do
tego, ¿eby to robiæ. A ¿e korzysta z
tego ileœ tam osób, to chwa³a Bogu,
to ju¿ tak jest, samemu nic siê nie da
zrobiæ. Chcia³em Wojtka oddaæ
gdzieœ, gdzie by mu pomogli, to mi
go odrzucano. T³umaczono siê
tym, ¿e autyzm jest jeszcze w powijakach. By³o bardzo ciê¿ko, dalej
jest ciê¿ko. Dzieci autystyczne s¹
postrzegane dziwnie. Tak, ludzie
boj¹ siê tego problemu. A przecie¿
to s¹ przecudowne dzieci bez
wzglêdu na to w jakim s¹ stadium,
to nie ma ¿adnego znaczenia. To s¹
bardzo inteligentne osoby, trzeba
tylko znaleŸæ sposób, by do nich
dotrzeæ, bo ka¿dy z nich jest indywidualist¹. Mamy taki sposób, wiemy jak to siê robi – powiedzia³
Czes³aw Frost.

Nie otrzyma³ pomocy
– stworzy³ wiêc
stowarzyszenie
Brak rzetelnej pomocy doprowadzi³ w konsekwencji do tego, ¿e
we wrzeœniu 2003 roku Czes³aw
Frost za³o¿y³ Stowarzyszenie na
Rzecz walki z Niepe³nosprawnoœci¹
Intelektualn¹ Ruchow¹ i Autyzmem.
Wójt Radowa Ma³ego Józef
Wypijewski ofiarowa³ nieodp³atnie
star¹ szko³ê w Radowie Wielkim. W
trakcie oko³o 3 miesiêcy zosta³ tam
wykonany remont i od stycznia zosta³a otwarta szko³a dla 12. dzieci.
- Na samym pocz¹tku najwiêkszym moim druhem by³ Wies³aw Ma³y. Dziêki jego osobie dotar³em do starostwa, pomóg³ mi

skomunikowaæ siê z ówczesnymi
w³odarzami: pani¹ Halin¹ Szymañsk¹ i z panem Wies³awem
Bernackim, poprzez tych pañstwa
pozna³em dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego i pana Piotra
Æwik³ê – dziêki tym ludziom, w
tym pierwszym okresie, dosta³em
tak wielkich skrzyde³. W ¿yciu siê
nie spodziewa³em tak ogromnej
pomocy. Z PUP-u dosta³em kilkunastu ludzi z robót publicznych,
które by³y w pe³ni finansowane. A
pieni¹dze, które otrzymaliœmy,
mogliœmy inwestowaæ w to, co
zaczê³o tam powstawaæ. To by³
bardzo ogromny zastrzyk, ten rok
by³ niesamowity, dziêki tym
wszystkim, którzy uznali, ¿e to
siê uda. Ja sam nie do koñca wierzy³em – wspomina przewodnicz¹cy Stowarzyszenia.
G³ównym celem Stowarzyszenia jest wszelka edukacja dzieci niepe³nosprawnych, równie¿ z norm¹
intelektualn¹. Generalnie oœrodek
nastawiony jest na edukacjê dzieci
sprawnych inaczej.
- U autysty nie stwierdza siê
uwstecznienia umys³owego, bowiem nie ma takiej mo¿liwoœci, jeœli
ju¿, to przy okazji jakieœ niepe³nosprawnoœci dysfunkcji fizycznej.
Ale tak, to ka¿dy autysta jest norm¹
intelektualn¹. Tak samo by³o z Wojtkiem, tylko my nie potrafiliœmy do
niego dotrzeæ – doda³.
W tej chwili, po kilku latach pracy, oœrodek uwa¿any jest przez poradniê szczeciñsk¹ za najbardziej
wiarygodn¹, w województwie zachodniopomorskim, jednostk¹ diagnozuj¹c¹ autystów.
Dlaczego tak jest? OdpowiedŸ
jest prosta. Standardowa metoda
diagnozuj¹ca autystów trwa dwie
godziny. W oœrodku w Radowie

Wielkim diagnoza trwa dwa miesi¹ce przy wspó³pracy pe³nej gamy terapeutów. Ka¿dy z nich wyra¿a
swoj¹ opiniê na spotkaniu diagnostycznym.
Ale nie tylko sposób diagnozy
ró¿ni siê od innych.
- ZnaleŸliœmy eksperymentalnie, jak to mówi¹ niektórzy naukowcy, sposób dotarcia do nich. Nie jeden na jeden, nie bia³e œciany, nie na
krzese³ku i za to, ¿e usiad³ po dwóch
latach dostaje rodzynek. U nas siada
w ci¹gu dwóch tygodniu, zaczyna
jeœæ sztuæcami po pó³ roku, komunikuje siê po roku. Komunikuje siê...
Jakie to s¹ osi¹gniêcia, to rodzice
wiedz¹. St¹d jest nas tak du¿o i ca³y
czas przyrasta.
Ci ludzie, którzy tam pracuj¹
s¹ najcudowniejszymi ludŸmi, jakich zdarzy³o mi siê spotkaæ. Oni
ocalili od niebytu ca³¹ t¹ 90. dzieci, które obecnie s¹ w oœrodku. Te
wszystkie dzieci, to s¹ moje dzieci. Powtarza³em to rodzicom wielokrotnie. Oddaj¹ mi je przecie¿ w
zaufaniu, ¿e coœ dobrego bêdzie
siê z tymi dzieæmi dzia³o. I tak jest.
Przyk³adowo byliœmy na turnusie
w Zakopanem. Pojecha³ z nami
ch³opak, który wczeœniej nie jad³
chleba, nie zna³ smaku lodów, 12
latek w ci¹gu dziesiêciu dni, przeszed³ tak¹ metamorfozê pod
okiem naszych terapeutów, ¿e jego
mama nie pozna³a w³asnego syna.
Przyszed³ usiad³, poprosi³ o poszczególne potrawy, co mu siê nie
zdarza³o. Powiedzia³a póŸniej do
nas, ¿e wyjecha³ ch³opak a wróci³
mê¿czyzna.
Gdzieœ by³a jakaœ zapaœæ, nikt
nie wiedzia³ jak do niego podejœæ, a
u nas s¹ ju¿ ludzie, którzy maj¹ doœwiadczenie. Te piêæ lat, to jest przeogromny warsztat wiedzy, jak¹ osi¹-
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gnêliœmy. S¹ u nas autyœci, którzy
nie powinni mieæ upoœledzenia intelektualnego a maj¹, ale my to naprawimy. •le zdiagnozowane dzieciaki
w poradni, to tylko krzywda dla
nich. To s¹ cudowne dzieciaki –
doda³.

Wiêcej chêtnych
ni¿ miejsca
W oœrodku zdecydowanie
przewa¿aj¹ dzieci niepe³nosprawne umys³owo. Po latach dzia³alnoœci jest tu 90. wychowanków, jednak liczba dzieci autystycznych
nie przekracza dziesiêciu. S¹ tu
dzieci zarówno z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, jak i
znaczn¹ oraz umiarkowan¹. Przyjechali tu z piêciu powiatów, z terenu 8. gmin. Zapotrzebowanie na
tak¹ placówkê jest jednak zdecydowanie wiêksze. Jak powiedzia³
przewodnicz¹cy, codziennie po
dwie, trzy osoby dzwoni¹ z zapytaniem czy jest miejsce. W tej
chwili rodzice nie mog¹ liczyæ na
umieszczenie swoich pociech w
tym oœrodku. Niebawem jednak
ma siê to zmieniæ.
Ju¿ dobudowano piêtro, ale
okaza³o siê, ¿e to za ma³o choæ w
tej chwili oœrodek posiada 900 metrów powierzchni u¿ytkowych
wraz z gospodarczymi. Obecnie
jednak rozpoczêto potê¿na inwestycjê wielkoœci 1.500 metrów powierzchni u¿ytkowej. Czes³aw
Frost dotar³ do Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, sk¹d
otrzyma³ przeogromne œrodki na
rozbudowê oœrodka. W nowym
obiekcie bêdzie 11 sal. To, zgodnie z wyliczeniami, ma umo¿liwiæ
przyjêcie kolejnych 80. dzieci.
Planuje siê bowiem, by oœrodek
móg³ pomieœciæ oko³o 150-160
dzieci. Ju¿ teraz jest to najwiêksza
tego typu jednostka w województwie zachodniopomorskim, niebawem bêdzie jeszcze wiêksza. Jaka
jest tajemnica sukcesu i dlaczego
to w³aœnie tutaj rodzice chc¹
umieszczaæ swoje pociechy? OdpowiedŸ jest prosta.

Poprzez terapiê do ¿ycia
W tej chwili w instytucji zatrudnionych jest 50 osób na pe³nych etatach i troje na czêœciowych.
- Nasze dzieci je¿d¿¹ w góry,
przyje¿d¿a do nas filharmonia, co
tydzieñ dwa autobusy jad¹ do Œwidwina na basen, mamy bardzo
du¿¹ sanatoryjn¹ rehabilitacjê z
laserami, krwioterapi¹, hydromasa¿em, lampami itd. Robimy ponad 3600 zabiegów miesiêcznie na
w³asnych dzieciach, mamy swoich
fizjoterapeutów. Dzieci codziennie przechodz¹ zabieg. Dwa razy
w roku przyje¿d¿a do nas ortopeda
i robi dzieciom badania. W zale¿noœci od tego czy istnieje potrzeba

dalszej rehabilitacji czy nie - ustalamy grafik zabiegów. Niektóre
dzieci maj¹ po trzy zabiegi, niektóre mniej, niektóre tylko uzupe³niaj¹ce. Powo³aliœmy trzy placówki
szkolno-oœwiatowe. Mamy oœrodek rehabilitacyjno-edukacyjnowychowaczy, dla dzieci ze sprzê¿eniami i dla dzieci bez sprzê¿eñ,
mamy szko³ê podstawow¹, gimnazjum, od wrzeœnia otworzymy
szko³ê z norm¹ z przysposobieniem do pracy. Dzieci nasze koñcz¹
18, 20 czy 25 lat i wracaj¹ do swoich rodzin. Uwa¿amy, ¿e mimo i¿
ich wiek edukacyjny siê skoñczy³,
maj¹ prawo u nas zostaæ. Planujemy ogrodnictwo, jest to najprostsza forma, jak¹ mo¿na zaoferowaæ
dzieciakom i któr¹ mog¹ wykonywaæ po zakoñczeniu szko³y. Myœlimy o szklarni wielkoœci 500 metrów, myœlê ¿e sprzedamy nasze
produkty – powiedzia³.

Zespó³ fachowców
W oœrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy jest 14
grup. Ka¿da z nich liczy po cztery
osoby, nad nimi czuwa jeden wychowawca i opiekun. S¹ dwie grupy
objête zajêciami rehabilitacyjnowychowawczymi, w których znajduj¹ siê dzieci z g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹. Maj¹ one zajêcia w
sali „Doœwiadczania œwiata” - najbardziej adekwatnej dla ich potrzeb.
Wszelkiego rodzaju zabiegi, jakie
s¹ prowadzone, maj¹ za zadanie
pomóc w przyswajaniu ich nowych
umiejêtnoœci i dostarczaniu nowych
bodŸców. Z dzieæmi pracuj¹ m.in.:
pedagodzy, pedagodzy specjalni,
logopedzi, glottodydaktycy (glottodydaktyka - metoda nauki czytania
i pisania), psycholog, która nale¿y
do zespo³u terapeutycznego. Dla
ka¿dego ucznia zespó³ terapeutyczny opracowuje indywidualny program, z którym pracuje siê przez
ca³y rok. To sprawia, ¿e dzieci zaczynaj¹ mówiæ, chodziæ, czytaæ a
nawet rozwi¹zywaæ zadania z tekstem.
Oprócz oœrodka istnieje równie¿
szko³a, a w niej oddzia³ drugiego
etapu klasy IV-VI i oddzia³ klasy
gimnazjum. W klasie podstawowej
w tej chwili uczy siê oœmioro
uczniów, a w klasie gimnazjum jest
piêcioro uczniów (ze wzglêdu na
brak miejsca).
- W ci¹gu tych piêciu lat, by³y
chwile, gdy opada³y rêce z ogromu
potrzeb, nawet sobie tego nie wyobra¿a³em – doda³ Czes³aw Frost.
Mimo wszystko uda³o mu siê
znaleŸæ ludzi, którzy wspólnie potrafi¹ czyniæ niemal cuda. A wszystko dlatego, ¿e kiedyœ chcia³ tylko
pomóc swojemu synowi. Dziœ pomaga innym, bo znalaz³ sposób na
podarowanie uœmiechu i szansy na
lepsze ¿ycie – zarówno dzieciom,
jak i ich rodzinom.
mm
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Stowarzyszenia zintegrowane

(£OBEZ). Niedawno w tej miejscowoœci mia³o miejsce spotkanie
przedstawicieli Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie powiatu ³obeskiego
z samorz¹dowcami i szefami komisji
spo³ecznych. Celem spotkania, zainicjowanego przez dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego mia³a
byæ integracja i wymiana doœwiadczeñ. Pomys³ okaza³ siê byæ strza³em
w przys³owiow¹ dziesi¹tkê.
W Centrum Integracji Spo³ecznej
spotkali siê przedstawiciele w³adz: starosta Antoni Gutkowski, burmistrz
£obza Ryszard Sola, burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski, wójt gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski oraz sekretarz gminy Dobra Dorota Kisiel. Z
w³adz gminy Wêgorzyno, jak czêsto
bywa na wspólnych spotkaniach, nie
my³o nikogo. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ m.in.: Zbigniew Pude³ko z
£obza, Renata Kulik - gmina Resko,
Jadwiga Kamiñska – Wêgorzyno, Ma³gorzata Budzyñska - Radowo Ma³e,
Aneta Grzywacz z gminy Dobra, Wies³aw Ma³y szef wydzia³u spraw spo³ecznych starostwa powiatowego.
Organizacje: £obeska Fundacja
Pomocy Dzieciom ŒwiêtoRadoœci, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Ko³o Terenowe w £obzie, Fundacja
Bonin, Polski Czerwony Krzy¿, „Monar-Markot” Dom dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych Szko³a ¯ycia
£agiwniki, Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ Ruchow¹ i Autyzmem Radowo
Ma³e, Stowarzyszenie na Rzecz pomocy Rodzinie Arka Resko, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlice i Okolic
Wspólna Sprawa, Wolne Inicjatywy
Spo³eczne Radowo Ma³e.
- Jest mi niezwykle mi³o, ¿e mogê
siê spotkaæ z tak licznym gronem. Takie
spotkania s¹ niezwykle potrzebne. Jednym z wa¿niejszych celów tego spotkania jest uœciœlenie form wspó³pracy
pomiêdzy stowarzyszeniami a jednostkami samorz¹du terytorialnego. Wa¿ne
dla samorz¹dów jest to, ¿ebyœmy poznali siê z problemami, z jakimi siê borykacie. Starostwo, a zapewne poszczególny gminy jeszcze bardziej, staraj¹
siê o tyle, o ile jest to mo¿liwe - mam tu
ma myœli pomoc finansow¹. Wasza rola
dla spo³ecznoœci powiatu ³obeskiego
jest bardzo wa¿na, poniewa¿ mo¿ecie
wype³niæ te luki, której samorz¹dy czasami nie s¹ w stanie zrobiæ. Wspó³pracuj¹c mo¿emy wiele spraw rozwi¹zaæ.
Dziêki operatywnoœci pracowników
PCPR, PUP i Stowarzyszenia Wspó³ist-

nienie Od Nowa rok w rok zdobywane
s¹ przez nich du¿e œrodki zewnêtrze,
zaczynaj¹c od kilkudziesiêciu tysiêcy z³
a koñcz¹c na rekordowej sumie, jak¹ w
tym roku ta trójka wspólnie zdoby³a 577 520 z³, jest to dodatkowy zastrzyk
do wzbogacenia dzia³alnoœci CIS-u.
Trudno nie wspomnieæ o superinstytucji, która w tym roku zdoby³a najwiêcej
œrodków finansowych na ró¿ne walki z
bezrobociem. Powiatowy Urz¹d Pracy
zdoby³ 9,2 miliona z³, a bud¿et wynosi
2,9 z³ – powiedzia³ starosta Antoni Gutkowski.
Dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski zaznaczy³, ¿e uda³o siê pozyskaæ niemal 600 tys. z³, które chcia³by w czêœci
przeznaczyæ na wspólne dzia³ania.
- Na pomys³, by zaprosiæ wraz ze
stowarzyszeniami przedstawicieli komisji spraw spo³ecznych, wpad³ wicestarosta Ryszard Brodziñski. Obecnoœæ
w³adz na tym spotkaniu jest po to, by
byli œwiadkami tego co robimy, jakie
mamy osi¹gniêcia, jakie mamy problemy. Spotkaliœmy siê po to, byœmy siê
zapoznali. Niektóre stowarzyszenia s¹
organizacjami ma³ymi - jednoosobowymi, niektóre s¹ bardzo du¿e i prê¿ne.
Mamy pomy³y dla organizacji, w³asny
nowy projekt. Z tych pieniêdzy uda nam
siê zaprosiæ niektórych z nas, by pojechaæ w Polskê na wizyty studyjne –
powiedzia³ dyrektor.
Stowarzyszenia, które powsta³y na
terenie powiatu ³obeskiego, mo¿na podzieliæ na dwie grupy: te, które pomagaj¹ osobom niepe³nosprawnym, oraz
pomagaj¹ce osobom biednym i wykluczonym spo³ecznie.
Spotkanie minê³o w mi³ej i przyjaznej atmosferze z deklaracjami dalszych spotkañ ju¿ mniej oficjalnych a
bardziej roboczych.
Uczestnicy spotkania wyszli z
wnioskiem, by napisaæ wspólny program o partnerstwie i wyrazili chêæ organizowania kolejnych spotkañ w siedzibach organizacji. Na 14 stycznia
zaprosi³ do siebie przedstawicieli stowarzyszeñ Andrzej Ciesielski z „Monar-Markot” Dom dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych Szko³a ¯ycia
£agiewniki.
Okaza³o siê równie¿, ¿e wiele organizacji boryka siê z takimi samymi problemami, w tym ze szkoleniami osób
bezrobotnych i wykluczonych spo³ecznie. Dlatego te¿ rozpoczêto starania, by
zorganizowaæ szkolenie przez firmê zewnêtrzn¹ dla osób objêtych opiek¹
przez ró¿ne organizacje i stowarzyszenia.
mm
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Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W £OBZIE

„Nasza Wieœ Najpiêkniejsza”
W miesi¹cu sierpniu br. Burmistrz
£obza og³osi³ konkurs pod has³em
„Nasza Wieœ Najpiêkniejsza”. Do konkursu przyst¹pi³o 13 wiosek z terenu
gminy £obez tj. Tarnowo, Suliszewice, Wysiedle, Zagórzyce, Ro¿nowo,
Zajezierze, Dobieszewo, Prusinowo,
Unimie, Poradz, Dalno, Be³czna, Worowo. W dniach 04.09.2008 r.05.09.2008 r. komisja w sk³adzie Ryszard Sola, Ireneusz Kabat, Monika
Jarzêbska i Zbigniew Martyniak przeprowadzi³a wizytacjê 13 zg³oszonych
wiosek. Ocenie zosta³y poddane: ogól-

na estetyka wsi, dba³oœæ o tereny prywatne i obiekty publiczne oraz estetyczny wygl¹d i podkreœlenie wiejskiego charakteru posesji prywatnych.
Tytu³ najpiêkniejszej wioski i czek w
wysokoœci 1.500 z³ otrzyma³a Be³czna,
II nagrodê i czek w wysokoœci 1.000 z³
otrzyma³o Tarnowo i III miejsce oraz
czek w wysokoœci 500 z³ otrzyma³o
Zajezierze. Nagrody za trzy pierwsze
miejsca oraz wyró¿nienia za uczestnictwo w konkursie zosta³y wrêczone
so³tysom na sesji Rady Miejskiej w
£obzie dnia 29.10.2008 r.

SPRZEDA¯ i DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego
(w siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta £obez:
- czêœæ dzia³ki nr 70/3 o pow. 1,00 ha po³o¿onej w obr. 1 m. £obez z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
- dzia³kê nr 187 o pow. 2,9018 ha, po³o¿on¹ w obr. 1m £obez z przeznaczeniem
pod uprawy rolne,
- czêœæ dzia³ki nr 102 o pow. 3,96 ha, po³o¿onej w obr. 2 m £obez z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
- czêœæ dzia³ki nr 118/5 o pow. 0,22 ha, po³o¿onej w obr. 2 m. £obez z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
- czêœæ dzia³ki nr 102 o pow. 3,96 ha, po³o¿onej w obrêbie 1miasta £obez
z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
- dzier¿awa lokalu u¿ytkowego o pow. 46,51 m2 znajduj¹cy siê w budynku przy
Placu 3-go Marca 1 w dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 396/236 o pow.
743 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez.
2. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 1 o pow. u¿ytkowej 132,21 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,2060 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
3. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 2 o pow. u¿ytkowej 118,78 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,3292 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
4. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 3 o pow. u¿ytkowej 73,33 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,2289 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
5. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 4 o pow. u¿ytkowej 26,76 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,0783 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
6. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 5 o pow. u¿ytkowej 43,98 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,1238 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
7. sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego (gospodarczy) nr 6 o pow. u¿ytkowej 15,40 m2
wraz z udzia³em w wysokoœci 0,0338 czêœci w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geodezyjnym 49/10 w obrêbie Dobieszewie,
8. sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych:
- dzia³ka nr 1879/1 o pow. 685 m2 po³o¿ona w obrêbie 1 miasta £obez przy ul.
Szymanowskiego Nr 8,
- dzia³ka nr 1879/3 o pow. 654 m2 po³o¿ona w obrêbie 1 miasta £obez przy ul.
Szymanowskiego Nr 6,
- dzia³ka nr 1879/5 o pow. 619 m2 po³o¿ona w obrêbie 1 miasta £obez przy ul.
Szymanowskiego Nr 4,
- dzia³ka nr 1879/7 o pow. 685 m2 po³o¿ona w obrêbie 1 miasta £obez przy ul.
Szymanowskiego nr 2,
- dzia³ka nr 212/8 o pow. 24 m2 po³o¿ona w obrêbie 2 miasta £obez przy ul.
Bocznej z przeznaczeniem pod gara¿,
- dzia³ka nr 118/4 o pow. 1438 m2 po³o¿ona w obrêbie 2 miasta £obez przy ul.
Rolnej.
9. sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowych na rzecz najemców, po³o¿onych w £obzie
przy ul. Obroñców Stalingradu 15

Burmistrz £obza informuje, ¿e dnia 13.11.2008r. o godz. 9.00
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13, odbêdzie
siê spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie tworzenia sieci Natura
2000 na terenie Gminy £obez z Panem Micha³em Miazg¹ – Moderatorem Zespo³u Specjalistycznego.

W dniu 29 paŸdziernika 2008 roku odby³a siê XXIX sesja Rady Miejskiej w £obzie,
podczas której radni przyjêli informacje:
- o dostêpnoœci do us³ug medycznych dla mieszkañców Gminy £obez.
- o za³o¿eniach do bud¿etu Gminy £obez na 2009 rok.
- o pracy Burmistrza £obza za okres od 01 sierpnia 2008r. do 30 wrzeœnia 2008 roku.
- Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i Burmistrza £obza o z³o¿onych oœwiadczeniach
maj¹tkowych.
Podjêto uchwa³y Rady Miejskiej w £obzie:
a) w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok,
b) w sprawie okreœlenia dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru,
c) w sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2008,
d) w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onka ochotniczej stra¿y
po¿arnej w Gminie £obez,
e) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy £obez,
f) w sprawie przyst¹pienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta £obez
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami,
g) w sprawie okreœlenia na rok 2009 limitu nowych licencji na zarobkowy przewóz osób
taksówkami na obszarze Gminy £obez,
h) w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej,
i) w sprawie wyra¿enia zgody na umorzenie wierzytelnoœci z tytu³u najmu lokalu mieszkalnego,
j) w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
£obzie,
k) zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLIX/348/06 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 23 paŸdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia ulg i zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci,
l) w sprawie obni¿enia œredniej ceny ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy £obez.
Uchwa³y powy¿sze zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w £obzie (www.lobez.bip.pl) oraz wy³o¿one s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miejskiej , pok.
nr 2.
Rozpatrzono równie¿ wniesione do Rady Miejskiej skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza.
Nastêpnie radni, so³tysi oraz obecni na sesji mieszkañcy zg³osili szereg zapytañ i wniosków, na które odpowiedzi udzielili Burmistrz £obza, jego Zastêpca oraz pracownicy Urzêdu
Miejskiego.

WYDZIA£ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
I. Projekty:
1. Z³o¿ono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego W Szczecinie o dofinansowanie budowy budynku socjalnego
mieszcz¹cego siê przy ul. Budowlanej 9 a w
£obzie. Wartoœæ ca³kowita zadania
2.207.698,48 z³, wnioskowane dofinansowanie 551.924,62 z³.
2. Zaktualizowano plany odnowy wsi
dla miejscowoœci: Dobieszewo, Be³czna,
Zajezierze, Ró¿owo £obeskie, dostosowuj¹c je do wymogów Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r., w
spr. szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.
3. Opracowano wniosek do Ministerstwa Kultury w ramach programu Rozwój
Infrastruktury
i Kultury na doposa¿enie w sprzêt komputerowy, instrumentarium i meble. Wnioskodawc¹ jest £obeski Dom Kultury. Ca³kowita wartoœæ zadania 132.450,00 z³, wnioskowane dofinansowanie 87.850,00 z³.
4. Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach projektu „P³ywamy bezpiecznie”. Celem projektu jest
nauka p³ywania dla dzieci z terenów Gminy
i Miasta £obez. Ca³kowita wartoœæ zadania
162.366,00 z³, wnioskowane dofinansowanie 81.183,00 z³.
II. Postêpowania o udzielenie
zamówieñ publicznych:
1. W dniu 08.10.br. udzielono zamówienia publicznego zadania p.n. „Budowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy³¹czami w ³¹czniku ulic Kiliñskiego i Spokojnej w £obzie - etap II”. Umowê podpisano
z Przedsiêbiorstwem Handlowym „ANSAN” Sp. Jawna Anna, Robert Golczyk ul.
Po³czyñska 19 z siedzib¹ w Œwidwinie.
Roboty budowlane zosta³y zakoñczone.
2. W dniu 07.10.br. udzielono zamówienia publicznego zadania p.n. „Termomodernizacja stropodachu Przedszkola
Miejskiego w £obzie”. Umowê podpisano z
Zak³adem
Produkcyjno-Us³ugowym
„BLACH-DACH”, Henryk Nowak ul. Szarych Szeregów 2 z siedzib¹ w Goleniowie.
Termin wykonania zadania – 07.11.2008 r.

3. W dniu 15.10.br. udzielono zamówienia publicznego zadania p.n. „Ca³oroczne utrzymanie czystoœci na drogach
gminnych”. Umowê podpisano z Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunalnych Sp. z
o.o. ul. Niepodleg³oœci 19A z siedzib¹ w
£obzie. Termin wykonania zadania do
koñca 2010 r.
4. W dniu 20.10.br. udzielono zamówienia publicznego zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni na ³¹czniku ulic Kiliñskiego – Spokojnej w mieœcie £obez”.
Umowê podpisano z Przedsiêbiorstwem
Produkcyjno – Us³ugowo - Handlowym
„DROKON Kazimierz Jasik” ul. Drawska
62 z siedzib¹ w Œwidwinie. Termin wykonania zadania – 03.12.2008 r.
5. Og³oszono przetarg nieograniczony p.n. „Wykonanie prac geodezyjnych na
terenie Miasta i Gminy £obez”. Otwarcie
ofert nast¹pi w dniu 21.11. br. (Okres trwania umowy: 2009-2010).
6. Og³oszono przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie wycen nieruchomoœci”.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 21.11. br.
(Okres trwania umowy: 2009-2010).
III. Inwestycje:
1. Prowadzone s¹ roboty budowlane
termomodernizacji stropodachu z wymian¹
pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w £obzie. Przewidywany termin
zakoñczenia – 07.11.2008 r.
2. W ramach robót budowlanych
trwaj¹cych przy budowie boiska zadania
p.n. „Budowa zespo³u wielofunkcyjnych
boisk sportowych w ramach programu
MOJE BOISKO ORLIK 2012 w £obzie”,
zosta³o do wykonania u³o¿enie nawierzchni
i monta¿ ogrodzenia.
3. Zakoñczono budowê sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiliñskiego. Pozosta³o do wykonania utwardzenie fragmentów nawierzchni po wykopach.
4. W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostêpnego dla dzieci i
m³odzie¿y przy ul. Koœciuszki 17 w £obzie
wykonano roboty ziemne i podbudowê. Termin zakoñczenia robót 30.11.2008r.
5. Trwaj¹ roboty budowlane – wykoñczeniowe przy remoncie Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w £obzie.
Planowany termin zakoñczenia robót
30.11.2008r.
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Dwa pracowite miesi¹ce w ³obeskim gimnazjum
Wrzesieñ i paŸdziernik
w ³obeskim gimnazjum to bardzo
pracowite miesi¹ce.
Kontynuujemy realizacjê projektu pt. „ Nie wolno godziæ siê na pe³zanie, gdy czujemy, ¿e mo¿emy wzbiæ
siê wysoko”.
Pierwszym dzia³aniem na du¿¹
skalê by³a organizacja obozu integracyjnego dla uczniów klas pierwszych.
Wyjazd zorganizowa³a pedagog Dorota £ykowska, która wraz z wychowawcami klas opiekowa³a siê m³odzie¿¹ w Pustkowie nad morzem.
Obóz odbywa³ siê w trzech turach - 57.09. i 12-14.09.2008 oraz 1921.09.2008r., uczestniczy³o w nim
146 uczniów z klas pierwszych, 6
wychowawców oraz pedagog i rzecznik praw ucznia. Uczniowie w trakcie
pobytu nad morzem mieli okazjê poznaæ siebie nawzajem, poznaæ swojego wychowawcê, w trakcie zajêæ organizowanych przez pedagoga uczyli
siê wspó³pracy w grupie, podejmowania wspólnych dzia³añ i odpowiedzialnoœci za wykonanie zadañ. W trakcie
zajêæ z rzecznikiem praw ucznia poznawali swoje uczniowskie prawa i
obowi¹zki, nabywali umiejêtnoœci
rozwi¹zywania problemów w sposób
bezkonfliktowy, uczyli siê s³uchania
siebie nawzajem.
Wiêkszoœæ uczniów po raz pierwszy uczestniczy³a w takiej formie wypoczynku i zarazem pracy poprzez zabawê- by³o to dla nich nowe doœwiadczenie. Okaza³o siê, ¿e grupy nie sprawia³y problemów wychowawczych,
m³odzie¿ wróci³a zadowolona i bogatsza o nowe doœwiadczenia, a wychowawcy mieli okazjê lepie poznaæ
swoich podopiecznych i zaplanowaæ
dalsze dzia³ania wychowawcze.
Wielu nauczycieli realizuj¹cych
projekt zorganizowa³o wyjazdy, w
czasie, których uczniowie zdobywali
wiedzê i nabywali nowe umiejêtnoœci;
W dniach 8-10.09.2008 grupa
uczniów pod opiek¹ p. M.£owkiet i p.
E. Zawia³ow przebywa³a w Oœrodku
Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gdzie
uczestniczyli w zajêciach teoretycznych i praktycznych z zakresu ekologii, samodzielnie przeprowadzali badania wody i analizowali wyniki swoich badañ, wêdrowali œcie¿kami ekologicznymi oraz brali udzia³ w zajêciach terenowych i laboratoryjnych.
10.09.2008 20-osobowa grupa
pod opiek¹ p. Joanny Marek pojecha³a na wycieczkê do
„Kuriera Szczeciñskiego”, gdzie
uczniowie zapoznali siê z histori¹
czasopisma, zg³êbili tajniki pracy fotoreporterów, dziennikarzy, odwiedzili dzia³ miejski, techniczny-gdzie
zobaczyli proces sk³adania gazety,
otrzymali równie¿ dziennikarskie
porady, które pozwoli³y im na redagowanie szkolnej gazety. W paŸdzierniku ukaza³ siê pierwszy numer

„m@rkowej” gazety, który rozszed³
siê w bardzo krótkim czasie. Oczywiœcie uczniowie wys³ali swoj¹ gazetkê
do Kuriera Szczeciñskiego by pochwaliæ siê swoj¹ prac¹ i nabytymi

autorytet w znajomoœci historii Pomorza Zachodniego a szczególnie naszego regionu. Ta grupa nadal zg³êbia
tajemnice naszego regionu, wykorzystuj¹c zbiory biblioteczne, archiwal-

umiejêtnoœciami. Obecnie zbieraj¹
materia³y do kolejnego numeru¿yczymy im owocnej pracy.
23.09.2008-kolejna grupa gimnazjalistów pod opiek¹ p. J. Czajki
wybra³a siê do Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, by tam zg³êbiæ
tajniki historii naszego regionu, mieli
okazjê zobaczyæ odpis aktu lokacyjnego £obza z XVII wieku, ksiêgi s¹dowe dotycz¹ce sporów pomiêdzy
w³adz¹ a obywatelami. Uczniów po
Archiwum oprowadza³ i udziela³
wyczerpuj¹cych odpowiedzi p. P.
Gut. Kontynuuj¹c pracê, og³oszono w
gimnazjum konkurs, w którym wziêli
udzia³ uczniowie pisz¹cy utwory o
tematyce regionalnej, zwyciêskie
utwory znalaz³y siê w „ m@rkowej”
gazecie.

ne numery prasy lokalnej, poszukuje
ciekawych zabytków sakralnych i
œwieckich na naszym terenie, jednoczeœnie przygotowuje siê do kolejnego wyjazdu i zwiedzania okolic
£obza.
Przez ca³y wrzesieñ i paŸdziernik
wielu gimnazjalistów pod opiek¹ p.
H. Karpiñskiego zg³êbia³o tajemnice
naszych okolicznych lasów- poznawali warstwow¹ budowê lasu, zwierzêta przynale¿ne do poszczególnych
warstw, poznawali strukturê gleby
oczywiœcie nie obesz³o siê bez sprz¹tania odwiedzanych miejsc.
Równie¿ przez te miesi¹ce w
œwietlicach wiejskich i w szkole odbywa³y siê zajêcia jêzykowe- jêzyk niemiecki pod opiek¹ p. M. Wysockiej i p.
S. Micha³owskiej i jêzyk angielskipod opiek¹ p. M. Jaremy, p. A. ¯uk i p.
M. Siwiñskiej. Uczniowie przedstawiali siê, rozmawiali o rodzinie, o modzie oczywiœcie po niemiecku i w jêzyku angielskim. Nawi¹zali kontakty internetowe z m³odzie¿¹ z Niemiec, Austrii i Szwajcarii- to daje im mo¿liwoœæ
doskonalenia jêzyka obcego w ró¿nych formach.
Wrzesieñ dla wielu gimnazjalistów up³yn¹³ te¿ pod znakiem zdrowia,
a zdrowy i sportowy styl ¿ycia promo-

30.09.2008- uczniowie odbyli
wycieczkê na trasie £obez- TarnowoRynowo- Suliszewice- Wysiedle£obez. Poznali historiê tych miejscowoœci, oczywiœcie nie s¹ to ju¿ takie
nowoœci dla naszych uczniów, bo na
wczeœniejszych zajêciach prowadzonych przez p. R.Janiszewsk¹ i p. H.
Chojnack¹ przygotowali siê do tego
wyjazdu. W wycieczce uczestniczy³
równie¿ p. K. Chojnacki – olbrzymi

wa³ p. M. £owkiet, organizuj¹c gry i
zabawy sportowe na powietrzu, wycieczki rowerowe i piesze oraz zajêcia
na basenie k¹pielowym.
Nie oznacza to, ¿e na terenie szko³y popo³udniami nie dzia³o siê nic, bo
wszyscy wyjechali.
Gdy jedni poznawali historiê okolic, œledzili pracê dziennikarzy, za¿ywali ruchu na œwie¿ym powietrzu, drudzy pracowali na terenie szko³y zg³êbiaj¹c tajniki matematyki. Pod opiek¹
p. K. Sak i p. A. Kopryny rozwi¹zywali
ró¿nego rodzaju gry, ³amig³ówki logiczne z du¿ym naciskiem na Sudoku,
które rozwijaj¹ wyobraŸniê i spostrzegawczoœæ, ucz¹ koncentracji i logicznego myœlenia, które s¹ „ lekarstwem”
na biern¹ postawê uczniów, pozwalaj¹
wypêdziæ nudê i niechêæ do matematyki. W paŸdzierniku Ko³o Mi³oœników
£amig³ówek Logicznych zorganizowa³o konkurs „ Mistrz Sudoku”- zg³osi³a siê olbrzymia liczba chêtnych,
trzeba by³o zarezerwowaæ kilka sal, by
uczniowie w skupieniu i ciszy mogli
rozwi¹zywaæ zadania.
Pod opiek¹ p. W. Dawlud uczniowie poznawali zasady zak³adania hodowli akwarystycznych, uczyli siê
rozpoznawaæ ryby akwariowe, roœlinnoœæ najczêœciej uprawian¹ w wodnych hodowlach. Obecnie zosta³y ju¿
zamontowane akwaria, za³o¿ono hodowle ryb- ró¿nych gatunków, trafi³y
siê równie¿ œlimaki afrykañskie i
ksiê¿niczki Burundii- oczywiœcie to
s¹ rybki hodowane przez naszych
uczniów.
W paŸdzierniku kontynuowano
zadania wynikaj¹ce z projektu, nale¿y siê cieszyæ, bo coraz wiêksza liczba uczniów chêtnie uczestniczy w
zajêciach, mo¿e o tym œwiadczyæ
udzia³ uczniów w ró¿nego rodzaju
zajêciach i konkursach.
W ramach projektu dokonano
równie¿ zakupów. Szko³a wzbogaci³a siê o aparat cyfrowy, kamerê, laptopa, drukarkê. Wszystkie te urz¹dzenia
s³u¿¹ uczestnikom projektu, umo¿liwiaj¹c dokumentacjê zajêæ ró¿nym
grupom, w tym samym czasie, w ró¿nych miejscach.
Na szkole umieszczono baner informuj¹cy o realizacji i wspó³finansowaniu projektu. We wnêtrz budynku umieszczono tablice informuj¹ce
o dzia³aniach w projekcie, dokumentacjê zdjêciow¹ pracy poszczególnych zespo³ów.
To w zasadzie dopiero pocz¹tek
naszych dzia³añ i niekonwencjonalnej nauki na zajêciach w szkole i poza
ni¹. Kolejnych relacji szukajcie w
nastêpnych miesi¹cach. Mo¿ecie zajrzeæ równie¿ na nasz¹ stronê internetow¹ www.zsglobez.nazwa.pl, gdzie
znajdziecie bardzo szczegó³owe opisy kolejnych dzia³añ oraz ca³e mnóstwo zdjêæ dokumentuj¹cych pracê
naszych gimnazjalistów i ich opiekunów.
Renata Janiszewska

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

£obez
Wynajmê mieszkanie w centrum
£obza, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie gazowe, powierzchnia
44 mkw. P³atnoœæ 600,00 z³ miesiêcznie. Tel. 602 671 159.
Sprzedam mieszkanie 3 – pokojowe 63 mkw w bloku, I p. w Œwiêtoborcu lub zamieniê na kawalerkê w
£obzie. Tel. 091 397 41 81.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.
Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
37 mkw., wieœ Maliniec. Cena 35
tys. z³. Tel. 609 892 082.
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.

Œwidwin
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Œwidwinie; kuchnia, ³azienka,wc,du¿y przestronny przedpokój,balkon,piwnica. CENA DO NEGOCJACJI TEL. 602150713.

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

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 4-ro pokojowe w Gryficach . Tel. 0507 100 356.
Sprzedam kawalerkê w centrum
Szczecina na V p. Du¿y balkon, niski czynsz. Tel. 091 384 41 69.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.

MOTORYZACJA

Region

£obez

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.

Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.
Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.
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 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.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

INNE

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

£obez

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam ³ó¿ko szpitalne. Tel. 091
397 46 66.

Region

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

Sprzedam kawalerkê 42 mkw w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Œwidwin

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Sprzedam mieszkanie 4-ro pokojowe w Gryficach. Tel. 0507 100 356.

Gryfice

Lokal do wynajêcia w £obzie 56
mkw. Tel. 605 883 693.

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów wodno – kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w £obzie
ul. Czcibora 2. Tel. 600 295 316, 666
839 356.

Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
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

Drawsko Pom.
Kierowca C+E szuka pracy. Tel. 697
119 554.

NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665
555 195, 667 143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam 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.

Dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z
gotowym pozwoleniem na budowê
domu drewnianego i 2 ha przyleg³ej
ziemi w okolicach Reska sprzedam.
Tel. 091 395 21 88, 692 405 612.
Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Drawsko Pom.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 32
ary, 32 ary i 21 arów w ZagoŸdzie
przy trasie £obez Drawsko, 5 km od
Drawska. Woda, œwiat³o, gaz. Tel.
696 972 337, 692 173 708.
Lokal biurowy w centrum Drawska
do wynajêcia. Tel. 602 460 233.
Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Gryfice

Dzia³kê pod zabudowê 3100 mkw,
50 z³ za 1 mkw sprzedam – Gryfice
Osada Zdrój. Tel. 091 384 39 52.
Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.
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US£UGI

US£UGI

US£UGI

Region

Region

Drawsko Pom.

£obez

Sprzedam ci¹gnik URSUS C360,
bronê talerzow¹, przyczepy 4,5
tony, deszczowniê szpulow¹ z konsol¹, rury aluminiowe 110, wê¿yki
do nawadniania kropelkowego. Tel.
0695 183 033.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395
41 72.
Wyjazdy po towar Warszawa –
£ódŸ. Tel. 605 883 693.

Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Sprzedam tanio pianino tel: 601 58
74 38.

Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.

Sprzedam ¿yto paszowe 30 ton, tel.
0601 587 438.

Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.

Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Gryfice
Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

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

Us³ugi gastronomiczne i kelnerskie. Przygotowanie uroczystoœci
rodzinnych i okolicznoœciowych,
wesel, spotkañ firmowych, przygotowanie potraw œwi¹tecznych,
aran¿acja i dekoracja. Wykonywanie potraw i pieczenie ciast. Pe³na
obs³uga uroczystoœci. Wypo¿yczenie zastawy sto³owej i obrusów.
Dojazd do klienta. Tel. 507 138
394, email: anna2004@vp.pl

RTV + Serwis + Naprawa. Dom zak³ad - pon. - sob.. £obez ul. Cicha
3. Tel. 091 397 41 27, 604 845 753.
Ogrodzenia, balustrady (grawerowane) £obez ul. Rapackiego 12.
Tel. 607 553 912.

SZKO£A - SPORT
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„Szkolny Pulitzer” - byliœmy blisko…

Reski G³os Budy wœród piêtnastu najlepszych gazetek
w województwie!
Najbardziej presti¿owe nagrody dla gazetek szkolnych w
konkursie Kuriera Szczeciñskiego
- „Szkolny Pulitzer” zosta³y rozdane. Na tegorocznej Wielkiej
Gali skromny „G³os Budy” znalaz³ siê w fina³owej piêtnastce.
„Szkolny Pulitzer” jest konkursem organizowanym przez „Kurier
Szczeciñski” dla wszystkich gazetek szkolnych województwa zachodniopomorskiego w trzech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. W
paŸdzierniku tego roku zakoñczy³a
siê VII edycja konkursu. Celem akcji jest odnajdywanie i promowanie
dziennikarzy i redakcji dzia³aj¹cych z pasj¹.
W tym roku i my otrzymaliœmy
zaproszenie. 24 paŸdziernika piêcioosobowy zespó³ redakcji w sk³adzie: Agnieszka Bartkowiak, Iza
Kuc, Paulina Myszak, Ola Chudyk i
redaktor naczelny Ma³gorzata Muszyñska, pod opiek¹ pani El¿biety
Kuc, wyruszy³ do Szczecina na uroczyst¹ galê do szczeciñskiego IV
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. B.
Prusa. Niewielk¹ salê gimnastyczn¹
ozdobiono piêknymi obrazami dzie³ami uczniów szko³y. Zwróci³am uwagê na motto szko³y: „Œwiat
nale¿y do tych, którzy go bior¹.”. Te
m¹dre s³owa, z którymi zgadzam siê
ca³kowicie, wypowiedzia³ niegdyœ

Marcin
Grynkiewicz
w kadrze Polski
Marcin
grynkiewicz,
³obzianin, wystêpuj¹cy
obecnie w LKS
Pomorze Stargard Szczeciñski dosta³ powo³anie do kadry narodowej.
Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki
powo³a³ Marcina do kadry, po jego
tegorocznych sukcesach w wielu
startach. Przypomnijmy, ¿e jest
obecnym mistrzem Polski juniorów
w biegu na 400 metrów. W grudniu
Marcin ma jechaæ na zgrupowanie
kadry do Zakopanego, gdzie zawodnicy bêd¹ przygotowywaæ siê do
przysz³orocznych mistrzostw Europy juniorów w Serbii. Wraz z nim
powo³anie do kadry dosta³ jego klubowy kolega Micha³ Lancman. (r)

patron liceum. Na sto³ach by³y wy³o¿one egzemplarze czasopism nominowanych w tegorocznym konkursie.
Tradycyjne powitanie wszystkich zaproszonych uczniów rozpoczê³a dyrektor LO pani Danuta Rodziewicz. PóŸniej mikrofon przej¹³
redaktor Bogdan Twardochleb, który przedstawi³ plan dnia.
Nastêpnie mieliœmy okazjê poczuæ siê jak prawdziwi reporterzy
podczas konferencji prasowej. Mogliœmy zadawaæ pytania redaktorowi naczelnemu „Kuriera Szczeciñskiego”, panu Arturowi D. Liskowackiemu. Publicysta mówi³, ¿e
nawet je¿eli osi¹gniemy sukces, nie
mo¿emy spocz¹æ na laurach, a
swoj¹ gazetkê musimy dopasowywaæ do potrzeb odbiorców. Wspomina³ równie¿, ¿e najwa¿niejsz¹
cech¹ dobrego dziennikarza jest
ciekawoœæ œwiata. Wreszcie nadszed³ oczekiwany moment - wrêczenie nominacji do Nagród G³ównych.
Po kolei wyczytywano nazwy gazetek. Nasza redakcja równie¿ zosta³a
wyró¿niona. Przez chwilê poczu³yœmy siê jak gwiazdy. Ka¿dy z
uczestników gali otrzyma³ upominek od Kuriera Szczeciñskiego w
postaci firmowego kubka i koszulki. Po naszych nagrodach przysz³a
kolej na wynagrodzenie pracy naszym opiekunom, którzy z zapa³em
wspomagaj¹ nasz¹ pracê. Ka¿dy

nauczyciel otrzyma³ przepiêkny
List gratulacyjny od Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty.
Dla uspokojenia nerwów obejrzeliœmy pokaz artystyczny przygotowany przez uczniów „Czwórki”.
By³o to przedstawienie teatralne z
cudownie wykonan¹ trudn¹ piosenk¹ Alicii Keys „If it ain’t you”.
W koñcu nadszed³ d³ugo oczekiwany przez wszystkich moment rozdania Nagród G³ównych i pami¹tkowych tabliczek w trzech kategoriach. Zasta³ równie¿ wybrany
dziennikarz roku, którym zosta³
Wojciech Kuczyñski z IV LO.
Udzia³ w Wielkiej Gali by³ dla
nas prawdziwym wyró¿nieniem.

Chcê podziêkowaæ poprzedniej redakcji w sk³adzie: Aleksandra Mucha (redaktor naczelny), Julita Wêgrzanowska, Dominika Jurysta,
Maja Wierzbicka, Kamila Szostak,
Izabela Kurdziel (oprawa graficzna), za wiele ciekawych pomys³ów,
które postaramy siê kontynuowaæ.
Podczas uroczystoœci nauczyliœmy siê wielu nowych rzeczy, od
naszej konkurencji. Mieliœmy równie¿ szansê spotkania uczniów z ca³ego województwa, dziel¹cych nasz¹
pasjê. Przez ca³y czas czuliœmy, ¿e to,
co robimy jest wa¿ne i doceniane.
Gosia Muszyñska, Redaktor
naczelna „G³osu Budy”,
Gimnazjum w Resku.

Powiatowa Rada Sportu wnioskuje
Powiatowa Rada Sportu pod
kierownictwem mgr Marcina
Æwik³y na kolejnym swoim posiedzeniu (5 bm.) rozpatrywa³a
zagadnienia zwi¹zane z kalendarzem imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o
zasiêgu powiatowym w roku
2009 oraz rozwi¹zaniem problemów sportu m³odzie¿owego wyczynowego.
Wœród zg³oszonych do realizacji kalendarza zawodów dla dzieci
i m³odzie¿y szkolnej (oko³o 45
imprez), a tak¿e imprez i festynów
(oko³o 20 imprez) szczególnym
priorytetem objêto: Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjadê, Licealiadê, II Galê Sportu Powiatu
£obeskiego, Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, Festyn Miêdzygminny
„Sportowy
Kogel
Mogel”,
Czwartki Lekkoatletyczne, £obeskie Biegi o memoria³ Tomasza

Hopfera, Konkurs Wiedzy Sportowej „Na olimpijskim szlaku”.
Cz³onkowie Powiatowej Rady
Sportu zgodnie stwierdzili, ¿e
sport m³odzie¿owy, obejmuj¹cy
szczególnie uzdolnionych m³odych sportowców, mo¿e byæ skutecznie realizowany w klubach
sportowych o zasiêgu powiatowym w: Miêdzyszkolnym Klubie
Sportowym „Olimp” dyscyplina
LEKKIEJ ATLETYKI, Uczniowskim Klubie Sportowym „Sp³yw”
– PI£KA SIATKOWA, Uczniowskim Klubie Sportowym „Mini
Gry” w Radowie Ma³ym – PI£KA
KOSZYKOWA . Te trzy stowarzyszenia kultury fizycznej posiadaj¹
ju¿ widoczne efekty swojej dzia³alnoœci na szczeblu województwa. Szkoleniem grup sportowych
i organizacj¹ pracy zajmuj¹ siê doœwiadczeni instruktorzy i dzia³acze sportowi, w sekcji lekkiej atletyki: Kazimierz Mikul (£obez),
Janusz £ukomski (Dobra), Da-

riusz Czajka, Andrzej Stasiak
(Wêgorzyno), Aneta Jaremko
(Runowo Pomorskie), Renata
Czerwiñska, Agnieszka Kmieæ,
Roman Gojlik, Justyna Grankowska (Resko), Adrian Ma³y, Wiktor
Puta (Radowo Ma³e), w sekcji
koszykówki: Miros³aw Budzyñski
(Radowo Ma³e), w zakresie siatkówki: Marcin Æwik³a, Dominik
Sola (£obez).
Uczestnicy zebrania Powiatowej Rady Sportu w trosce o dalszy
rozwój sportu ³obeskiej m³odzie¿y skierowali na rêce radnych Komisji Oœwiaty wniosek dotycz¹cy
zwiêkszenia œrodków w bud¿ecie
powiatu na 2009 rok w dziale kultura fizyczna o kwotê 30 tysiêcy z³.
Czy utalentowana ruchowo
m³odzie¿ z naszego terenu podejmie rywalizacjê sportow¹ z klubami innych miast, zale¿eæ bêdzie w
znacznej mierze od stanowiska
radnych powiatowych i w³adz powiatu ³obeskiego.
(r)

SPORT

tygodnik ³obeski 12.11.2008 r.

Str
Str.. 17

Turniej koszykówki dziewcz¹t o Puchar
Dyrektora Szko³y w Radowie Ma³ym
Dnia 29 paŸdziernika odby³ siê w
Gimnazjum w Radowie Ma³ym turniej
koszykówki dziewcz¹t o puchar dyrektora szko³y. Dru¿yny uczestnicz¹ce w
turnieju to: LO £obez, gimnazjum z
£obza, gimnazjum z Reska oraz gospodarze, czyli gimnazjum z Radowa Ma³ego. Pierwszy mecz rozegrali gospodarze z dru¿yn¹ z Reska, który wygra³y
dziewczêta z Radowa Ma³ego. Jako
drugi odby³ siê pojedynek dziewcz¹t z
£obza kontra dziewczyny z LO, który
przewa¿aj¹c¹ iloœci¹ punktów wygra³y
licealistki. Nastêpny mecz rozegra³o
LO £obez i Gimnazjum Radowo Ma³e,
który po zaciêtej rywalizacji wygra³y
dziewczêta z Radowa Ma³ego. Po krótkiej przerwie odby³ siê mecz Gimnazjum Resko z LO £obez. Mecz wygra³y
dziewczyny z LO. Nastêpnie do zmagañ
przyst¹pi³o gimnazjum z £obza i gospodarze. Wygrana nale¿a³a do dziewcz¹t z
Radowa Ma³ego.
Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem
dru¿yny UKS Radowo Ma³e, drugie
miejsce zajê³a dru¿yna LO £obez, na
trzecim miejscu uplasowa³ siê zespó³
dziewcz¹t z gimnazjum w Resku.
Czwarte miejsce zajê³y najm³odsze
uczestniczki tego spotkania, czyli gimnazjalistki z £obza.

1. Sarmata Dobra
13 26 26:12
2. Sparta Gryfice
13 24 14:13
3. Kluczevia Stargard 13 24 21:13
4. GKS Mierzyn
13 24 28:18
5. Œwit Szczecin
13 21 23:11
6. Arkonia Szczecin 13 21 18:10
7. K³os Pe³czyce
13 20 19:21
8. Orze³ Trzciñsko-Zd. 13 20 22:17
9. Woda Piast II Rzecko 12 19 21:17
10. Odra Chojna
13 14 15:25
11. Osadnik Myœlibórz 13 14 21:25
12. Mieszko Mieszkowice 13 13 11:19
13. Iskierka Szczecin 13 13 23:31
14. Stal Lipiany
13 11 13:28
15. Sparta Wêgorzyno 13 11 16:24
16. Polonia P³oty
12 10 13:20

Sk³ad dru¿yny: Agnieszka Sira (kapitan), Patrycja Komosa, Dorota Kusyk, Dominika Strzelczyk, Sandra
Tchurz, Agnieszka Lewandowska,
Anna Tchurz, Natalia ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata Brzózka, Anna
Wawrzyniak, Anna K³osowiak, Aleksandra Przygodzka, Izabela Lorent oraz

Lider sportu szkolnego

Janusz £ukomski
we w³adzach SZS

Szkolny Zwi¹zek Sportowy to
krajowa organizacja zajmuj¹ca siê
popularyzacj¹ sportu wœród dzieci i
m³odzie¿y we wszystkich typach
szkó³: podstawowych, gimnazjach i
szko³ach œrednich. W ostatnim roku
szkolnym 2007/2008 w województwie zachodniopomorskim do wspó³zawodnictwa sportowego przyst¹pi³o
a¿ 59 570 uczestników reprezentuj¹cych 714 szkó³ z 21 powiatów. Jest to
imponuj¹ce osi¹gniêcie dzia³aczy
Zwi¹zku i nauczycieli wychowania
fizycznego.
W dniu 8.11.200 r. w auli Szko³y
Podstawowej nr 55 „B³êkitna” w
Szczecinie odby³ siê XIV Zjazd Delegatów Szkolnego Zwi¹zku Sportowego (SZS) Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy Zjazdu dokonali wyboru nowych w³adz organizacji na nastêpn¹ kadencjê w latach
2008-2012. Do sk³adu Zarz¹du Wojewódzkiego SZS zosta³ wybrany
przedstawiciel naszego powiatu - Janusz £ukomski z Dobrej.
Janusz £ukomski od wielu lat nale¿y do czo³owych i oddanych animatorów sportu dzieci i m³odzie¿y na naszym terenie. Jest magistrem wychowania fizycznego i nauczycielem w
doberskiej Szkole Podstawowej. Pod
jego kierownictwem aktywnie pracu-

V liga
Polonia P³oty – Kluczevia Stargard
Szcz. 1:1, Osadnik Myœlibórz – K³os
Pe³czyce 1:3, Stal Lipiany – GKS Mierzyn 1:2, Iskierka Szczecin – Œwit
Szczecin 0:7, Odra Chojna – Sparta
Wêgorzyno 3:1, Orze³ Trzciñsko-Zdrój
– Mieszko Mieszkowice 3:2, Sparta
Gryfice – Arkonia Szczecin 1:0, Sarmata Dobra – Woda Piast II Rzecko 2:0.

je Uczniowski Klub Sportowy „Arbod”. Zainicjowa³ szereg ciekawych i
udanych imprez o zasiêgu powiatu i
regionu: Doberskie Wiosenne Biegi
Prze³ajowe, Turniej Wiedzy „Na
olimpijskim szlaku”, Czwartki lekkoatletyczne, Biegi Uliczne „Jarmark
Doberski”. Corocznie m³odzi sportowcy z Dobrej zdobywaj¹ dziesi¹tki
medali w biegach prze³ajowych i
ulicznych organizowanych w wielu
miastach regionu.
Teraz przedstawiciel naszego powiatu swoje bogate doœwiadczenie organizacyjne i sportowe wykorzysta w
pracy œcis³ego kierownictwa Zarz¹du
Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego.
(zb)

trener Miros³aw Budzyñski.
Agnieszka Lewandowska

By³ równie¿ trenerem
Sarmaty

Uczcili pamiêæ
Zygmunta
Kopaczewskiego
2 listopada zmar³ trener i dzia³acz
sportowy Zygmunt Kopaczewski. Mia³
56 lat. Przez ostatnie cztery lata by³
prezesem Iny Goleniów. Wczeœniej by³
zwi¹zany tak¿e z Sarmat¹ Dobra.
Wspólnie ze zmar³ym równie¿ drugim
trnerem Zdzis³awem Leszczyñskim w
1979 roku po raz pierwszy wprowadzili
Sarmatê do klasy okrêgowej. I chocia¿
pracê w klubie zakoñczy³ w 1980, pozosta³e przyjacielem klubu.
W minion¹ niedzielê, zgromadzeni
na stadionie w Dobrej, przed meczem
Sarmaty z Wod¹, uczcili jego pamiêæ
minut¹ ciszy.
(r)

Klasa okrêgowa
Mecze z 5 listopada: Fagus Ko³bacz
- Radovia Radowo Ma³e 3:1; Ina Iñsko
– Masovia Maszewo 0:3; Korona Stuchowo – Pomorzanin Nowogard 2:1.
Mecze z 8-9 listopada: Pomorzanin
Nowogard – KP Chemik II Police 4:0,
Wicher Brojce – Fagus Ko³bacz 3:1,
Promieñ Mosty – Ehrle Polska Dobra
Szczeciñska 4:2, Masovia Maszewo –
Pogoñ II Szczecin 4:2, Mewa Resko –
Ina Iñsko 0:4, Radovia Radowo Ma³e –
Korona Stuchowo 0:8, Œwiatowid £obez
– Vielgovia Szczecin 4:1, Flota II Œwinoujœcie – D¹brovia Stara D¹browa 2:0.
1. Korona Stuchowo
13 28 32:16
2. Pomorzanin Nowogard 13 27 32:10
3. Flota II Œwinoujœcie 13 27 42:25
4. Wicher Brojce
12 22 28:21
5. Ehrle Dobra Szcz.
12 21 29:18
6. D¹brovia St. D¹browa 13 20 22:18
7. Promieñ Mosty
13 20 23:27
8. Masovia Maszewo
13 20 25:24
9. Pogoñ II Szczecin
12 18 31:24
10. KP Chemik II Police 12 17 16:18
11. Ina Iñsko
13 16 29:27
12. Mewa Resko
12 16 12:11
13. Fagus Ko³bacz
13 14 14:23
14. Œwiatowid £obez
12 13 23:29
15. Radovia Radowo M. 13 7 13:51
16. Vielgovia Szczecin 13 2 10:39

V liga
Granie
15 listopada
GKS Mierzyn – Iskierka Szczecin
Arkonia Szczecin – Stal Lipiany
Woda-Piast II Rzecko – Odra Chojna
Polonia P³oty – Sarmata Dobra
Kluczevia Stargard – Œwit Szczecin
Sparta Wêgorzyno – Orze³ Trzciñsko-Zdrój (godz. 14.00)
16 listopada
K³os Pe³czyce – Sparta Gryfice (godz. 13.30)
Mieszko Mieszkowice – Osadnik Myœlibórz

w planie

Klasa okrêgowa
Zaleg³e mecze do rozegrania: 11 listopada (wtorek) 11:00 Pogoñ II
Szczecin – Œwiatowid £obez; 13:30 KP Chemik II Police – Mewa Resko.
15 listopada
D¹brovia Stara D¹browa – Œwiatowid £obez
KP Chemik II Police – Radovia Radowo Ma³e
Ehrle Polska Dobra Szczeciñska – Flota II Œwinoujœcie
Ina Iñsko – Pomorzanin Nowogard
Masovia Maszewo – Mewa Resko
Korona Stuchowo Wicher Brojce
16 listopada
Pogoñ II Szczecin – Vielgovia Szczecin
Fagus Ko³bacz – Promieñ Mosty
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Krzy¿ówka nr 46

Œlub Anny i Piotra

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Wielka gala u marsza³ka
(SZCZECIN). 10 listopada
w Urzêdzie Marsza³kowskim
mia³y miejsce uroczystoœci
z okazji X-lecia
Samorz¹dów Województw
RP.
Podczas uroczystoœci dyskutowano m.in. o: zwiêkszeniu kompetencji regionów powiatów i gmin, a
co za tym idzie i dokoñczenia reformy administracyjnej, której celem
mia³aby byæ decentralizacja oraz
zwiêkszenie podstaw maj¹tkowych.
Na uroczystoœci mia³ byæ obecny
m.in. premier Donald Tusk. W
zwi¹zku z tym, ¿e nie móg³ przybyæ
na miejsce wystosowa³ pismo do
wojewody zachodniopomorskiego
Marcina Zydorowicza, w którym
podkreœli³, ¿e tylko dziêki wzmo¿onej pracy samorz¹dowców mo¿liwy
jest dynamiczny rozwój regionów.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ, ¿e
od stycznia samorz¹dy przejm¹ koleje regionalne, a tak¿e jak zaznaczy³ minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk – dworce, ale czy tak siê
stanie, oka¿e siê w niedalekiej przysz³oœci.
Podczas uroczystoœci wrêczono
odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego by³ym radnym województwa
zachodniopomorskiego I i II kadencji: Karolowi Osowskiemu, Henrykowi Rupnikowi (wicemarsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego I i II kadencji), Marianowi
Ilnickiemu, Andrzejowi ¯ebrow-

skiemu oraz m.in.: Sylwii Bretschneider - prezydent parlamentu Meklemburgii Pomorza-Zachodniego,
Martinowi Keyenburgowi – prezydentowi parlamentu SzlezwikaHolsztynu, Siergiejowi Wasilewiczowi Bu³yczewowi – przewodnicz¹cemu Dumy Obwodu Kaliningradzkiego.
Uroczystoœci uœwietni³ wystêp
Dzieciêco-M³odzie¿owego Zespo³u Wokalnego „Serduszka” oraz
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z
W³adys³awowa. Uroczystoœæ by³a
równie¿ okazj¹ do otwarcia wystawy “X-lecie Samorz¹du Województwa Zachodniopomorskiego” przez
prezesa Zarz¹du ZWRP Jana Koz³owskiego i przewodnicz¹cego
Sejmiku Micha³a £uczaka. Równoczeœnie uczestnicy otrzymali pami¹tkowe wydania ksi¹¿kowe z
okazji jubileuszu, w którym zawarto ca³y proces kszta³towania siê
województwa i zachodz¹cych w
nim zmian. Nasz powiat na uroczystoœciach reprezentowali: radny
powiatowy Józef Drozdowski, burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz oraz burmistrz £obza Ryszard
Sola.
W przysz³ym roku przypada 20.
rocznica powstania samorz¹dów terytorialnych: gmin i powiatów. Czas
zatem rozpocz¹æ prace choæby nad
przygotowaniem publikacji zawieraj¹cej dokonania gmin i rejestr
zmian jakie zasz³y w tym czasie. Jest
to te¿ okazja, by uchwyciæ najnowsz¹, ale jak¿e wa¿n¹ dla nas historiê.
mm

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 44 brzmia³o: “Geniusz naœladowców”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (³obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³ Pan Telesfor Janiszewski z Rogowa. Gratulujemy.

Wyrok
Sygn. akt II K 470/08 Ds. 689/08. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 paŸdziernika 2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 15 paŸdziernika 2008 r. sprawy

Zbigniewa Pindrala

s. Jana i Leokadii z d. Siuda, ur. 29 listopada 1959 r. w Dobrej; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 03 czerwca 2008 r. o godzinie 22.00 w Bienicach, gm. Dobra,
kierowa³ rowerem na drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 2,3 prom. Alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Zbigniewa Pindrala uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art.
34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwudziestu)
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.
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Wyrok

Narkotyki i rower
Policjanci w ostatnim czasie zatrzymuj¹ nie tylko rowerzystów pod
wp³ywem alkoholu. Zdarza siê coraz
czêœciej, ¿e s¹ to kieruj¹cy, którzy
wczeœniej za¿yli narkotyki. Ostatnim takim przyk³adem jest zatrzymanie w dniu 3.11.2008 r. o godz.
19.50 w £obzie przy ul. Browarnej
Wojciecha P., lat 22. Przeprowadzone badania na narkotesterze przynios³o wynik pozytywny. Policja przypomina, ¿e tego typu zachowanie
koñczy siê w s¹dzie spraw¹ karn¹,
gdzie grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolnoœci.
Kolejny nietrzeŸwy rowerzysta
W dalszym ci¹gu wielkim problem na terenie powiatu ³obeskiego
jest liczba pijanych, zatrzymanych
rowerzystów. W dniu 03.11.2008 r. o
godz. 4.00 w £obzie przy ul. Kolejowej patrol policji zatrzyma³ Wies³awa G., który kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci; 0.43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Rowerzysta odpowie przed s¹dem za
swój czyn, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
Ukradli ko³paki
W okresie kilku dni jest to ju¿ druga kradzie¿ ko³paków na terenie miasta £obez. Policjanci nie wykluczaj¹,
¿e dzia³a tutaj osoba, która jest zainteresowana tego typu akcesoriami samochodowymi. Poprzednia kradzie¿
mia³a miejsce w dniu 31.10.2008 r.
na ul. Ogrodowej, gdzie sprawcy
zabrali ko³paki z samochodu VW, a
ostatnia w dniu 03.11.2008 r. na ul.
Obroñców Stalingradu, gdzie skradziono ko³paki z samochodu Mercedes. Prosimy o zwracanie uwagi na
osoby, których zachowanie mo¿e
wskazywaæ, ¿e zamierzaj¹ one dokonaæ tego typu kradzie¿y i informowanie o takich faktach Policji.
Przesadzi³ z prêdkoœci¹
Najprawdopodobniej nadmierna
prêdkoœæ by³a przyczyn¹ zderzenia
siê samochodu BMW ze s³upem
oœwietleniowym w miejscowoœci
Wêgorzyno w dniu 03.11.2008 r.
Kieruj¹cy straci³ panowanie nad
pojazdem i uderzy³ w szyny ochraniaj¹ce s³up oœwietleniowy. Kierowca wyszed³ z kolizji bez szwanku,
samochód uleg³ uszkodzeniu.

Uwaga w³aœciciele psów!
W dalszym ci¹gu problemem
pozostaj¹ wa³êsaj¹ce siê psy bez
opieki. Poza tym, ¿e nikt ich wówczas nie pilnuje, to nie posiadaj¹
kagañca, obro¿y. Policja przypomina, i¿ na terenie gminy £obez obowi¹zuje przepis mówi¹cy, i¿ w³aœciciel psa jest zobowi¹zany do wyprowadzania go w obro¿y i kagañcu. Za
nie przestrzeganie tego przepisu grozi grzywna w wysokoœci 200 z³
Odnaleziona poszukiwana
W dniu 5.11.2008 r. o godz.
21.10 powróci³a do domu w Wêgorzynie poszukiwana Justyna L. lat
18, która wysz³a z domu w dniu 2
listopada i nie dotar³a do szko³y w
Drawsku Pomorskim.
Kradzie¿ tablicy
W nocy z 4 na 5 listopada br. w
Radowie Ma³ym nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y tablicy rejestracyjnej z samochodu marki
BMW. Sprawca spowodowa³ straty
w wysokoœci 70 z³.
Areszt dla kierowcy
W dniu 6.11.2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie wyda³ postanowienie o
zastosowaniu œrodka zapobiegawczego w postaci 3-miesiêcznego
tymczasowego aresztu dla Roberta
L. - sprawcy wypadku drogowego
zaistnia³ego w Resku w dniu
1.11.2008 r. W wyniku wypadku
œmieræ poniós³ 30-letni mieszkaniec
tej miejscowoœci. Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ wypadku by³
alkohol i nadmierna prêdkoœæ.
Zatankowa³ i odjecha³
W dniu 6.11.2008 r., oko³o
godz. 17.50, na stacjê paliw w Wêgorzynie podjecha³ samochód Mercedes E 124, ciemnego koloru, z
charakterystycznymi namalowanymi p³omieniami na bocznych
drzwiach. Z Mercedesa wysiad³
starszy mê¿czyzna, który zatankowa³ 26 litrów paliwa za kwotê oko³o
100 z³. Nie podszed³ jednak do kasy,
lecz wsiad³ do samochodu i odjecha³ nie p³ac¹c.
Policja prosi osoby mog¹ce dopomóc w ustaleniu sprawcy kradzie¿y o
wszelkie informacje pod numer telefonu 997 lub 112, Komenda Powiatowa
Policji w £obzie; 091 5615 511.

Sygn. akt II K 235/08 Ds. 134/08
Wyrok Zaoczny w Imieniu Rzeczypospolitej Polskie dnia 15 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
w obecnoœci Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia
15 paŸdziernika 2008 r. sprawy:

Grzegorza Mariana Kokorzyckiego
s. Ryszarda i Haliny z d. G³osek, ur. 12 maja 1971 r. w Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 31 stycznia 2008 r. oko³o godziny 20.55 na drodze publicznej
w miejscowoœci Lubieñ Górny, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskiego prowadzi³ samochód m-ki Fiat 126p, o nr. rej. ZLO K335, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie respektuj¹c tym samym orzeczonego wobec niego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Goleniowie z dnia 25 listopada 2003
r. sygn. akt II K 497/03, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres piêciu lat, przy czym czynu dopuœci³ siê w ci¹gu piêciu lat, bêd¹c
uprzednio skazanym wyrokiem S¹du Rejonowego w Goleniowie z dnia 25
listopada 2003 r. sygn. akt II K 497/03, za czyn z art. 178a par. 1 kk w zb. z
art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk na karê szeœciu miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, któr¹ odby³ w okresie od 26 marca 2007 r. do 26 wrzeœnia 2007 r.;
tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk w
zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Grzegorza Mariana Kokorzyckiego uznaje za winnego
tego, ¿e w dniu 31 stycznia 2008 r. oko³o godziny 20.55 na drodze publicznej
w miejscowoœci Lubieñ Górny, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskiego
prowadzi³ samochód osobowy m-ki Fiat 126p o nr. rej. ZLO K335, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,31 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu nie respektuj¹c tym samym orzeczonego wobec niego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Goleniowie z dnia 25 listopada 2003 r. sygn. akt II K 497/03, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres piêciu lat, przy czym dopuœci³ siê w ci¹gu piêciu lat,
bêd¹c uprzednio skazanym wyrokiem S¹du Rejonowego w Goleniowie z dnia
25 listopada 2003 r. sygn. akt II K 497/03, za czyn z art. 178 a par. 1 kk w zb.
z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk na karê szeœciu miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, któr¹ odbywa³ w okresie od 26 marca 2007 r. do 06 czerwca 2007
r. oraz w okresie od 13 czerwca 2008 r. do 02 paŸdziernika 2008 r., tj. czynu
zakwalifikowanego z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11
par. 2 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia na rzecz Skarbu Pañstwa kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.

Wyrok
Sygn. akt II K 469/08 Ds. 1111/08 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 15 paŸdziernika 2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 15.10.2008 r. sprawy

Ryszarda Bahr

s. Ryszarda i Zofii z d. Bahr, ur. 06 lipca 1956 r. w G³ogowie; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 26 sierpnia 2008 r. oko³o godziny 18.35 na drodze publicznej
Mielno – Zwierzynek, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czynz art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Ryszarda Bahr uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34
par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.
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Co jest najceniejszym zabytkiem koœcio³a w Resku?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Pani Zofia Janicka z £obza.
Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Taaaki okaz znalaz³ Tadeusz Krêzel 4
listopada w pod³obeskich latach. Kapelusz prawdziwka móg³ swobodnie pos³u¿yæ jako pokrywka do wiaderka, w którym znajdowa³y siê podgrzybki.

Uœmiechnij siœ
Wraca kobieta pracuj¹ca z zakupami. Siaty ciê¿kie, rêce jej siê do ziemi wyci¹gnê³y. Wchodzi na klatkê przez ciê¿kie drzwi do bloku, a tam wyskakuje przed
ni¹ ekshibicjonista. Staje przed ni¹ i teatralnym gestem rozchyla p³aszcz. A kobieta
patrz¹c w wiadomy punkt:
- O masz! Jajek nie kupi³am.
***
Sêdzia do oskar¿onego:
- Czy przyznaje siê pan do winy?
- Nie, wysoki s¹dzie. Mowa mego obroñcy i zeznania œwiadków przekona³y
mnie, ¿e jestem niewinny!
***
Internetowe
Na czym polega globalna wioska?
- Na tym, ¿e ludzie z ca³ej Polski na Onecie zachowuj¹ siê jak na wsi.
***
Od czasu stworzenia Internetu ruch obrotowy Ziemi jest przede wszystkim
napêdzany przez zbiorowe obracanie siê nauczycieli jêzyka polskiego w grobach.
***
- Jak leci?
- Super, tylko palce mnie strasznie bol¹.
- A, co siê sta³o?
- Wczoraj na czacie mieliœmy imprezê i ca³¹ noc œpiewaliœmy.
***
Ma³a dziewczynka stoi na ulicy i p³acze, ludzie j¹ pytaj¹:
- Dlaczego p³aczesz?
- Bo siê zgubi³am!
- A jak siê nazywasz?
- Nie wiem!
- A jak siê nazywa twoja mama?
- Nie wiem!
- A swój adres znasz?
- Tak: wu-wu-wu-kropka-basia-kropka-pe-el
***
Facet pisze z blondynk¹ na czacie.
- Piszemy do siebie ju¿ od 2 tygodni, moglibyœmy spotkaæ siê w realu? - pyta
mê¿czyzna.
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyœmy siê spotkaæ w Biedronce?

