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Tajemnicza mieræ
m³odej ³obezianki
(£OBEZ) Gdy tydzieñ temu podalimy informacjê o mierci m³odej
kobiety w gara¿u, wydawa³o siê wtedy, ¿e zmar³a ona mierci¹ naturaln¹.
Po wstêpnych, zewnêtrznych oglêdzinach cia³a, policja wykluczy³a
wówczas dzia³anie osób trzecich.
Jednak sekcja wykaza³a, ¿e przyczyn¹ zgonu by³o zatrucie tlenkiem
wêgla, czyli samochodowymi spalinami. Jednak przebywaj¹cy z ni¹
mê¿czyzna wyszed³ z tego zdarzenia
bez szwanku, ale nie potrafi³ wystarczaj¹co spójnie wyjaniæ prokuraturze, jak mog³o dojæ do mierci kobiety. Pojawi³y siê wiêc w¹tpliwoci.
Przypomnijmy; 24-letnia Magdalena S., mieszkanka £obza, spotyka siê ze swoim ch³opakiem 27 stycznia, w sobotê wieczorem. Razem jad¹
do gara¿u za Nadlenictwem. Przesiaduj¹ w gara¿u w samochodzie i
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zasypiaj¹. Gdy mê¿czyzna budzi siê
rano, stwierdza, ¿e kobieta nie ¿yje.
Dopiero po godzinie wzywa policjê
i pogotowie. Policja nie stwierdza
¿adnych obra¿eñ cia³a, wiêc wydaje
siê, ¿e mieræ mog³a nast¹piæ wskutek na przyk³ad zawa³u serca. Mê¿czyzna jest jedynym wiadkiem tego
zdarzenia i tylko on wie, co dzia³o siê
tej nocy. Sekcja zw³ok wykazuje jednak, ¿e kobieta zmar³a na skutek zatrucia samochodowymi spalinami.
Dziwnym wydaje siê, ¿e skoro przebywali razem, u mê¿czyzny nie wykryto obecnoci tlenku wêgla. Jego
zeznania nie wyjaniaj¹ wszystkich
w¹tpliwoci, dlatego prokuratura
nabiera podejrzeñ.
- Podczas sekcji u zmar³ej stwierdzono 57-procentowe stê¿enie tlenku wêgla w organizmie. Za miertelne uznaje siê ju¿ 30-procentowe.

Przy takim stê¿eniu tlenku wêgla w
jej organizmie niemo¿liwe jest, ¿eby
on prze¿y³, siedz¹c obok niej, a dzia³o siê to w ma³ym pomieszczeniu. On
twierdzi, ¿e silnik w³¹czy³ na bardzo
krótko. Krew pobrana rano od mê¿czyzny nie wykaza³a obecnoci tlenku wêgla, wiêc jego wersja nie wyjania do koñca tego, co siê sta³o. mówi szefowa ³obeskiej prokuratury
Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Prokuratura maj¹c w¹tpliwoci
co do przebiegu zdarzenia wystêpuje do s¹du o tymczasowego jego
aresztowanie, stawiaj¹c mu zarzut
nieumylnego
spowodowania
mierci. S¹d jednak nie przychyla siê
do wniosku uznaj¹c, ¿e nie ma obawy matactwa. Teraz, by wyjaniæ
wszystkie szczegó³y tej mierci prokuratura musi przeprowadziæ wnikliwe postêpowanie.
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ledztwo w sprawie sfa³szowanych
podpisów wyborczych

(DOBRA) Prokuratura w £obzie nadzoruje postêpowanie
prowadzone przez policjê w sprawie fa³szowania podpisów
w niedawnych wyborach samorz¹dowych w Dobrej. Jak
siê dowiedzielimy, do urzêdu w Dobrej zawitali ju¿
policjanci, którzy zabezpieczyli materia³ dowodowy.
Przestêpstwa wyborcze cigane s¹ z urzêdu.
O tej sprawie pisalimy jeszcze
przed wyborami. Jedna z osób zbieraj¹ca podpisy na listach poparcia
kandydatów Samoobrony mia³a
wpisaæ nazwiska osób i z³o¿yæ za nie
podpisy. Sprawa wysz³a na jaw przypadkiem, gdy na takiej licie swój
podpis zobaczy³a jedna z osób, która wcale tam go nie sk³ada³a. Wkrót-

List do redakcji

ce okaza³o siê, ¿e takich sfa³szowanych podpisów jest wiêcej. Gdy
sprawa sta³a siê g³ona, osoba, która zbiera³a podpisy i najprawdopodobniej dopuci³a siê fa³szerstwa
wycofa³a siê z wyborów.
- W tej chwili postêpowanie prowadzone jest w sprawie, z artyku³u
248 ustêp 6 kodeksu karnego, który

dotyczy przestêpstwa wyborczego.
Prokurator, który nadzoruje postêpowanie, za¿¹da³ orygina³ów list.
Poleci³ równie¿ uzupe³niæ postêpowanie o kwalifikacjê z artyku³u 271

Protest mieszkañców w sprawie budowy wiatraków

Don Kichot w gminie £obez.
Nie wiem czemu, ale nasza
gmina ma jaki przedziwny dar
przyci¹gania do siebie inwestycji,
które ju¿ od samego pocz¹tku
budz¹ wiele kontrowersji. Co ciekawe, inwestycje te okrelane
mianem ekologicznych (np. produkcja malwy pensylwañskiej)
maj¹ zawsze drugie dno i powoduj¹ niedogodnoci dla okolicznych mieszkañców. Mo¿e jest to
naturalny znak naszych czasów i
musimy siê do tego przyzwyczaiæ
oraz staraæ siê przytomnie reagowaæ. Piszê o tym, poniewa¿ na terenie naszej gminy pojawi³ siê projekt kolejnej inwestycji, a mianowicie budowa farmy elektrowni
wiatrowych. Projekt, jak dla nas,
dosyæ nowoczesny (chocia¿ ponoæ maj¹ tu stan¹æ wiatraki z niemieckiego demobilu), w nazwie
ekologiczny, czego tu siê czepiaæ.
A jednak wzbudzi³ ju¿ kontrowersje. Prezentujê Pañstwu pismo jakie wp³ynê³o do Burmistrza £obza
22.01.2007r.
Protest mieszkañców oraz
w³acicieli dzia³ek turystycznych
we wsi Klêpnica, gm. £obez.
My mieszkañcy i w³aciciele
dzia³ek turystycznych we wsi
Klêpnica, gm. £obez, protestujemy przeciwko planom budowy
elektrowni wiatrowej przedstawionych w Studium Zmian do
Przestrzennego Planu Zagospodarowania Klêpnicy obrêb Be³czna, obrêb Poradz, przedstawionego do dyskusji publicznej w Gminie £obez. Wed³ug przed³o¿onego

Studium planowany pod ewentualn¹ budowê elektrowni wiatrowej
obszar oddalony jest od siedzib
ludzkich w niewielkiej odleg³oci.
Rozumiemy troskê w³adz Gminy i ich
statutow¹ dzia³alnoæ o polepszenie warunków ¿ycia mieszkañców
wsi Klêpnica, ale na podstawie dowiadczeñ z elektrowniami wiatrowymi mo¿na stwierdziæ, ¿e zostan¹
one znacznie pogorszone.
Twierdzenie to uzasadniamy
w sposób nastêpuj¹cy:
Z uwagi na wysokie konstrukcje
metalowe turbin nast¹pi obni¿enie
walorów krajobrazowych terenu, a
co za tym idzie walorów agroturystycznych przyci¹gaj¹cych do wsi
Klêpnica wielu jej mi³oników, a tak¿e tych, co nabyli od gminy dzia³ki
turystyczne i ciesz¹ siê nimi od lat,
cierpliwie czekaj¹c na zaopatrzenie
ich w wodê pitn¹ oraz kolektor cieków. Elektrownie wiatrowe mog¹
zagra¿aæ licznym gatunkom ptaków,
licznie wystêpuj¹cym w tych obszarach. Rzadkoci¹ bêdzie ju¿ s³ynny
godowy taniec ¿urawi, tak czêsto
ogl¹dany w tym miejscu, gdzie planowana jest budowa elektrowni wiatrowej. Stwierdzono równie¿ niedogodnoci w postaci ha³asu, a tak¿e
monotonnego dwiêku niskiej czêstotliwoci, jaki wydaj¹ turbiny, co
mo¿e mieæ wp³yw na zamieszkuj¹cych na sta³e w pobliskich zabudowaniach. Wymieniæ mo¿na jeszcze
wiele niedogodnoci, o których
mo¿na siê dowiedzieæ z ró¿nych
publikacji. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ stwierdziæ nale¿y, ¿e tego ro-

dzaju inwestycje mo¿na lokalizowaæ na mniej zaludnionych obszarach oraz mniej atrakcyjnych krajobrazowo. Zdziwienie budz¹ plany w³adz gminy, która kilka lat temu
sprzeda³a prywatnym w³acicielom oko³o 70 dzia³ek turystycznych i obecnie stara siê o obni¿enie ich walorów zdrowotnych i
agroturystycznych.
Do protestu do³¹czona zosta³a
lista z podpisami mieszkañców
Klepnicy i w³acicieli dzia³ek rekreacyjnych. Koordynatorem
dzia³añ protestuj¹cych mieszkañców jest Pan Zdzis³aw Nojszewski
zam. w Klêpnicy. Wszystkich zainteresowanych spraw¹ Rada So³ecka wsi Klêpnica zaprasza na
spotkanie z Burmistrzem £obza,
które odbêdzie siê dnia
07.02.2007r. o godz. 17.00 w Szkole
Podstawowej w Be³cznie.
Jak wynika z powy¿szego,
sprawa nie jest b³aha. Jest to inwestycja za du¿e pieni¹dze, zmieniaj¹ca na lata nasze otoczenie, która
zmusza mieszkañców i w³adze gminy do odrobienia kolejnej lekcji z
nowej dla nas dziedziny. Z zainteresowaniem bêdê przygl¹da³ siê
procesowi dochodzenia do porozumienia pomiêdzy stronami w
sprawie i co najwa¿niejsze liczê na
to, ¿e wszyscy bêdziemy mogli
zapoznaæ siê z bilansem zysków i
strat, dla mieszkañców gminy i
w³acicieli dzia³ek turystycznych,
jakie niesie ze sob¹ ta inwestycja.
Mariusz Wijatyk

paragraf 1 kodeksu karnego, czyli
podrabianie podpisów. - powiedzia³a nam szefowa ³obeskiej prokuratury Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
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Sprostowanie

W tekcie o wrêczeniu powiatowych Smoków b³êdnie podalimy
dane dotycz¹ce nagrodzonej pani
Marii Sêkowskiej z Reska. Jest ona
oczywicie emerytowan¹ nauczycielk¹ reskiego liceum, a nie gimnazjum, jak napisalimy, i do konkursu
zosta³a zg³oszona przez Radê Pedagogiczn¹ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Resku, a nie burmistrza. Za
pomy³kê przepraszamy. Redakcja

Gazeta Powiatowa
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Szef reskiego posterunku na urlopie,
a rodzice zatrzymanych skar¿¹ policjê
(RESKO) 11 stycznia na
terenie reskiego liceum
dosz³o do pobicia. Trzech
licealistów, w tym dwóch
pe³noletnich pobi³o na terenie szko³y swojego kolegê. Pedagog wezwa³a policjê, a dwóch pe³noletnich
sprawców
jest
obecnie
obiektem zainteresowania
prokuratury.

Ta z pozoru prosta sprawa
okaza³a siê mieæ swoje dalsze
konsekwencje. Matka jednego z
zatrzymanych przez resk¹ policjê
m³odych mê¿czyzn z³o¿y³a skargê do Komendy Wojewódzkiej na
komendanta reskiego posterunku
Arkadiusza Skrilca.
- Moja skarga dotyczy przede
wszystkim sposobu ich zatrzymania.  twierdzi Lidia Czy¿, matka jednego z uczestników bójki. 
Zatrzymano ich na podstawie nieobiektywnego wniosku pedagog
szkolnej. Policjanci weszli na teren szko³y, skuli ich kajdankami i
zawieli ich na posterunek. Tam
trzymali ich skutych przez 4 godziny, zanim zaczêli ich przes³uchiwaæ. W areszcie w £obzie
spêdzili ³¹cznie 28 godzin. Nie
REKLAMA

rozumiem te¿, po co ich zatrzymali w ten sposób  to ma³e miasto, wszyscy siê tutaj znaj¹ i przecie¿ mogli ich wezwaæ na posterunek. Z³o¿y³am równie¿ do dyrektor
liceum skargê na pedagog szkoln¹,
która w znacznej mierze odpowiada za to zatrzymanie  dodaje.
Skargê rozpatrzy odpowiedni
wydzia³ wojewódzkiej komendy.
Komendant Powiatowej Komendy
Policji w £obzie Ryszard Podgórski twierdzi, ¿e nie mog³o byæ podstaw do wniesienia takiej skargi.
- Policjanci dzia³ali tak jak po-

winni. Ka¿dy ma jednak prawo
tak¹ skargê z³o¿yæ.  dodaje.
W zwi¹zku z t¹ spraw¹ szef reskiego posterunku Arkadiusz
Skrilec zosta³ wys³any na urlop.
Jego obowi¹zki pe³ni teraz sier¿ant Grzegorz £ydziñski.
- Mia³ zaleg³y urlop i musia³ go
wykorzystaæ  twierdzi podinspektor Zbigniew Podgórski.  O jego
powrocie na to stanowisko lub
zmianie miejsca wykonywania obowi¹zków decydowaæ bêd¹ zupe³nie
inne przes³anki ni¿ te, których dotyczy wspomniana skarga.
(gp)

Jak do³adowaæ sobie
telefon za darmo
(£OBEZ) Przed oszustami komórkowymi ostrzegalimy ju¿
wielokrotnie. Jak widaæ informowania o czyhaj¹cych na nas oszustach nigdy za wiele.
27 stycznia w jednym z ³obeskich
sklepów pewien mê¿czyzna przedstawiaj¹c siê telefonicznie jako pracownik centrum obs³ugi kart do³adowuj¹cych telefony komórkowe,

poleci³ ekspedientce wydrukowaæ
karty do³adowuj¹ce telefony komórkowe z terminala komputerowego.
Po czym poprosi³ o podanie ich numerów, a nastêpnie o ich zniszczenie. Sprzedawczyni zrobi³a tak jak jej
poleci³. Póniej okaza³o sie, ¿e dzwoni¹cy do niej do³adowa³ sobie po
prostu konto, a w³aciciel sklepu
poniós³ straty w kwocie 1200 z³. (gp)
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Sprzedam

w £obzie lokal

us³ugowo  handlowy

po kapitalnym remoncie z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia na mieszkanie. Powierzchnia handlowa, magazynowa, pomieszczenie socjalne 
³¹cznie 180 mkw. Tel. 505 089 626.
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OFERTY PRACY

M FU TERM Tadeusz Zwierzchowski Zatrudni dwóch sprzedawców
Sprzeda¿ materia³ów budowlanych
Tel 091 397 44 47
- P.H. AUTEX w £obzie zatrudni:
Sprzedawcê-konsultanta czêci samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
M F.H.U TYMPOL zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego Kat. C + E,
mechanika samochodów osobowych.
Tel. (091) 397-40-56
M Transport Zarobkowy Stanis³aw
¯uczkowski zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego Kat. C + E.
Tel. 604 - 561- 854
M MASARNIA SARZA£A MARCIN
I RAFA£ w Wêgorzynie zatrudni na
stanowiska:Ubojowy,Rozbieracz- wykrawacz.Tel. (091) 397-11-29
M SALON FRYZJERSKI IMAGE w
Resku zatrudni:Fryzjera damskomêskiego, Tel. 508621055
M MICHA£ÓW MAREK MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie zatrudni:
Mechanika samochodów osobowych i
ciê¿arowych Tel. (091) 397-17-51
M SWEDWOOD w Resku zatrudni:
Operatora maszyn stolarskich, Tel.
(091) 57-90-700
M FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA ANDREAS ANDRZEJ
ADAMÓW w £obzie zatrudni: Kierowcê kat C+ETel:(091) 39-750-94
Kom. 502-079-240
M ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH
w Radowie Ma³ym zatrudni: Nauczyciela plastyki Tel. (091) 39-72-291
M AR TRANS w £obzie zatrudni:
Kierowcê kat C+E. Tel.(091) 39-76208, Kom. 693-843-818
M LOLA POLSKA SP. Z O.O
w £obzie zatrudni na stanowisko: Frezer. Tel. (091) 397-36-98
M F.H.U TRÓJKA w Wêgorzynie
zatrudni:Pozosta³ego pracownika obs³ugi biurowej (praca dla osoby niepe³nosprawnej) Tel.(091) 397-16-54,
Kom. 601-930-220
M ZAK£AD US£UG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Iñsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
M P.P.H.U PRAKSJA w widwinie
zatrudni na stanowiska: Przedstawiciel handlowy( zdobywanie klientów
dla pracodawcy. szycie odzie¿y roboczej, Krojczy (odzie¿ robocza).
Kom. 693-388-570

INFORMACJE

Rolnicy wybrali
Radê Powiatow¹ ZIR
(POWIAT) W minion¹ niedzielê odby³y siê w ca³ym kraju wybory do
Izb Rolniczych. Wed³ug doniesieñ mediów frekwencja by³a
zaskakuj¹co wysoka. W naszym powiecie by³o z tym ró¿nie; w
gminie £obez by³a rzeczywicie wysoka i wynios³a prawie 30 proc.,
ale w Dobrej ju¿ nieca³e 20 proc. Najgorzej by³o w Radowie Ma³ym.
W naszym województwie rolnicy i podatnicy podatku rolnego
wybierali przedstawicieli do Rad
Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W gminach
naszego powiatu do rady wybierano po dwóch delegatów. W dwóch
gminach  Resku i Wêgorzynie 
w³aciwie oby³o siê bez wyborów,
bo startowa³o tylko po dwóch kandydatów. W Wêgorzynie do rady
weszli Jan Bia³kowski i Jan Mazur.
W Resku  Ryszard Pêkala i Antoni
Piestrzeniewicz.
W trzech pozosta³ych startowa-

³o wiêcej kandydatów i przy niskiej
frekwencji o wyborze móg³ zdecydowaæ ka¿dy g³os. W ka¿dym b¹d razie ró¿nice by³y niewielkie.
W gminie £obez delegatami do
Rady Powiatowej zostali Julian Sierpiñski (uzyska³ 70 g³osów) i Henryk
Rudzki (44 g³osy). Nie dostali siê do
niej Jan Mac (32 g³osy) i Micha³
Kar³owski (27 g³osów). Na 421
uprawnionych g³osowa³o 115 osób.
W gminie Dobra musia³ odpaæ
jeden kandydat i okaza³ siê nim Tomasz Wasilewicz, który otrzyma³ 18
g³osów. Do rady powiatowej dostali
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siê Adam Kaczmarek (26 g³osów) i
Zbigniew Gradziñski (22 g³osów).
Tutaj na 226 uprawnionych do urn
posz³o 40 osób.
W Radowie Ma³ym by³o najwiêcej uprawnionych do g³osowania, bo a¿ 1710 osób, g³ównie podatników podatku rolnego za
dzia³ki ogrodowe. Do urn uda³o siê
najmniej wyborców  57, co stanowi 3 procent frekwencji. Ci co poszli zdecydowali, ¿e najwiêcej g³osów uzyska³ W³adys³aw Kamola
(30) i Wies³aw Lorent (26) i oni
zostali delegatami do rady powiatowej. Stanis³aw Adamski uzyska³
12 g³osów, za Boles³aw £êcki i
Bogus³aw Sowiñski po 9.
Teraz Rada zbierze siê, by wybraæ
sporód siebie dwóch delegatów do
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
KAR

Pieni¹dze z balu
na dom dziecka

(£OBEZ) W czasie balu
wieñcz¹cego rozdanie nagród
starosty przeprowadzono licytacjê na rzecz Domu Dziecka w
Zajezierzu. Na ostatniej sesji
powiatu starosta ³obeski Antoni
Gutkowski przekaza³ zebrane
2522 z³ na rêce dyrektor placówki Violety Rychlik. Ca³a kwota
przeznaczona ma zostaæ na doposa¿enie kolejnego aneksu kuchennego. Dyrektor palcówki
podziêkowa³a przy okazji za
przeprowadzone dotychczas remonty kierownikowi wydzia³u
budownictwa w powiecie Czes³awowi Skoworotce.
(gp)
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Kasa radnych Wêgorzyna
Radni podaj¹c w owiadczeniach maj¹tkowych stan swojego maj¹tku ruchomego i nieruchomego, maj¹
obowi¹zek zamieszczaæ jedynie takie jego sk³adniki, których wartoæ przekracza 10 tys. z³. Innymi
s³owy: radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden z nich warty jest wiêcej, ni¿ wspomniana kwota
i tylko jeden samochód znajdzie siê w jego owiadczeniu.

Jan Szymko

Radny Jan Szymko pracuje jako
leniczy w Nadlenictwie £obez. W
sk³ad maj¹tku radnego wchodzi 7
tys. z³ oszczêdnoci, 40  metrowy
dom wyceniony na 25 tys. z³, 120 
metrowe mieszkanie funkcyjne, 12 
hektarowe gospodarstwo rolne, wycenione na 30 tys. z³ oraz Reunalt
Megane z 1998 roku. Radny zarobi³
w ubieg³ym roku 57801,46 z³ z tytu³u
zatrudnienia. Otrzyma³ równie¿ 1020
z³ z tytu³u umowy o dzie³o, 4950 z³ z
ko³a ³owieckiego i 704 z³ z diety radnego. Radny nie ma d³ugów i zobowi¹zañ przekraczaj¹cych 10 tys. z³.

Adam Hlib

Radny pracuje jako sekretarz w
wydawnictwie Rega Press Wies³aw Ma³yszek, jest równie¿ prezesem Stowarzyszenia Przyjació³ Mieszewa. Nie ma ¿adnych nieruchomoci, ani te¿ ruchomoci wartych wiêcej ni¿ 10 tys. z³. Radny otrzyma³ w
ubieg³ym roku 5069,60 z³ z Funduszu
Pracy i Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych oraz 1453,50 z³
z tytu³u umowy o pracê.

Krzysztof Wolski

Radny Krzysztof Wolski jest kierownikiem stoiska w stargardzkim Tesco. Posiada 150  metrowy dom, wyceniony 150 tys. z³, 6,92 hektarowe,
warte 50 tys. z³, nieruchomoæ zabudowana za sklepem warta 150 tys. z³ i
druga, wyceniona na 20 tys. z³.
Wszystkie te nieruchomoci s¹ równie¿ w³asnoci¹ ¿ony radnego. Radny
otrzyma³ w ubieg³ym roku wynagrodzenie za pracê w wysokoci 28840,18
z³. Krzysztof Wolski jedzi Mazd¹ 626
z 2000 roku. D³ugów nie posiada.

Eugeniusz Ko³odyñski

Radny Ko³odyñski pracuje w
szczeciñskim oddziale PKP PLK SA
jako konstruktor specjalista. wiadREKLAMA

czy równie¿ us³ugi muzyczne w zespole Delay. Posiada 49,95  metrowe mieszkanie, warte 50 tys. z³.
Radny zarobi³ w ubieg³ym roku 20
tys. z³ z tytu³u zatrudnienia oraz 1600
z³ za pracê w radzie i komisjach. Do
zobowi¹zañ radnego nale¿y sp³ata
zaci¹gniêtego BPH kredytu hipotecznego (do sp³aty 7 tys. z³).

Zbigniew Wilk

Radny jest dy¿urnym ruchu PKP
w Runowie Pomorskim. Posiada 73 
metrowe mieszkanie, wycenione na
20 tys. z³. W sk³ad jego maj¹tku
wchodzi 202 tys. akcji Próchnika i
samochód osobowy Toyota Corolla
z 1999 roku. W ubieg³ym roku zarobi³
1621,14 z³.

Miros³aw K³osiñski

W sk³ad maj¹tku radnego wchodzi
11700 z³ oszczêdnoci, dom o powierzchni 242 metrów kwadratowych
wyceniony na 200 tys. z³, ponad 40 
hektarowe gospodarstwo rolne, wycenione na 237500 z³, z którego radny
osi¹gn¹³ w ubieg³ym roku dochód w
wysokoci 29300 z³. Do nieruchomoci radnego zalicza siê równie¿ 407 
metrowa obora, warta 200 tys. z³. Do
ruchomoci wchodz¹cych w sk³ad
maj¹tku radnego zalicza siê samochód
osobowy Mazda 323 z 1996 roku, ci¹gnik MT2  82 z 1996 roku, prasa,
dojarka przewodowa i 27 sztuk byd³a,
wartych 51 tys. z³. Do zobowi¹zañ radnego nale¿y sp³ata 26700 z³ kredytu
klêskowego zaci¹gniêtego w Banku
Spó³dzielczym w Goleniowie.

Marcin Szostakiewicz

Radny we wszystkich rubrykach swojego owiadczenia napisa³: nie dotyczy.

Stanis³aw Kaliciñski

Radny Kaliciñski wynajmuje 50
 metrowe mieszkanie. Posiada 1,71

 hektarowe gospodarstwo rolne,
wycenione na 9 tys. z³. W ubieg³ym
roku radny zarobi³ w okresie styczeñ  listopad 36223 z³ z tytu³u
umowy o pracê (miejsca zatrudnienia nie poda³).

Tomasz Mielcarek

Radny wraz z ma³¿onk¹ posiada
dom o powierzchni 163,7 metrów
kwadratowych wyceniony na 150
tys. z³ oraz sklep o powierzchni
201,9 metrów kwadratowych, wyceniony równie¿ na 150 tys. z³. Radny osi¹gn¹³ w ubieg³ym roku dochód w kwocie 39621,13 z³. Radny
jedzi Chevroletem Rezzo z 2006
roku. Do zobowi¹zañ radnego nale¿y sp³ata trzech kredytów: konsumpcyjnego zaci¹gniêtego na zakup samochodu w Standanter Consumer Bank w wysokoci 48622,07
z³, inwestycyjnego zaci¹gniêtego w
Banku Spó³dzielczym w Goleniowie
na sumê 57500 z³ oraz mieszkaniowego zaci¹gniêtego w tym samym
banku na kwotê 17200 z³.

Halina Kwiatkowska

Radna Kwiatkowska jest przedsiêbiorc¹ i posiada Orodek Wypoczynkowy Wowin w Cieszynie
£obeskim. Dzier¿awi równie¿
1,6624  hektarowe gospodarstwo
rolne, z którego w ubieg³ym roku
osi¹gnê³a dochód w wysokoci 2
tys. z³. Posiada tak¿e wraz z mê¿em
dzia³kê zabudowan¹ 15 budynkami,
o powierzchni 1,2046 z³ i drug¹ niezabudowan¹ (0,213 ha). Obie dzia³ki warte s¹ 535700 z³. W wyniku
prowadzonej przez siebie dzia³alnoci gospodarczej radna osi¹gnê³a w
ubieg³ym roku dochód w wysokoci 3091 z³. Otrzyma³a równie¿ z ZUS
zasi³ek chorobowy w wysokoci
4399 z³ oraz dietê za pracê w radzie
w kwocie 616 z³. Radna zobowi¹zana jest do sp³aty kredytu zaci¹gniêtego na kupno dzia³ek od ANR.

Janusz Kowalski

Radny posiada 300  metrow¹
dzia³kê, stanowi¹c¹ maj¹tek odrêbny, wycenion¹ na 100 tys. z³.
Radny prowadzi dzia³alnoæ handlowo  us³ugow¹, która w ubieg³ym roku nie przynios³a mu ¿adnego dochodu. Radny posiada
zobowi¹zania wobec ZUS na kwotê 30932,61 z³.

Jadwiga Kamiñska

Radna pracuje jako sprz¹taczka
w Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim. W sk³ad jej maj¹tku
wchodzi mieszkanie o powierzchni
75,84 mkw., wycenione na 35 tys. z³
oraz 25,5% udzia³ów w dzia³ce w
Polchowie, wartych 3 tys. z³. Radna
zarobi³a w ubieg³ym roku 4399,65 z³
z tytu³u umowy o pracê. Otrzyma³a
równie¿ 1785 z³ za przewodniczenie
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz
1056 z³ diety za pracê w radzie.

Marian Wolter

W sk³ad nieruchomoci radnego wchodzi 110  metrowy dom,
wyceniony na 150 tys. z³, stawy
rybne o powierzchni 0,81 ha, warte 10 tys. z³ oraz 166  metrow¹
dzia³kê zabudowan¹ sklepem,
wycenion¹ na 100 tys. z³. Nieruchomoci te stanowi¹ równie¿
w³asnoæ ¿ony. Radny otrzymuje
comiesiêczn¹ rentê z ZUS w wysokoci 646,18 z³.
REKLAMA
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OFERTY PRACY

M FIRMA PRODUKKCYJNO HANDLOWA MARPIS S£AWOMIR
SKUBI w Dobrej zatrudni: Piekarza
Tel.(091) 39-22-636, (091) 39-14-321
M PRZEDSIÊBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA w Kraniku
zatrudni:Przedstawiciela handlowego,
Tel. (081) 825-20-25, (081) 825-20-27
M KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OG£ASZA
ROZPOCZÊCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
S£U¯BY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU 2007.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie
tel.(091) 82-11-235 lub
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
£obzie tel. (091) 5777-030
M PKS w £obzie i Gryficach pilnie zatrudni¹: Kierowców kat. D. Osoby bezrobotne, mog¹ ubiegaæ siê o skierowanie na kurs.
PUP w £obzie pokrywa koszty szkolenia
pod warunkiem przepracowania w PKS
jednego roku. Osoby chêtne proszone s¹
o kontakt telefoniczny z dzia³em szkoleñ
PUP w £obzie tel. (091) 577-70-30 lub z
PKS tel. kom. 601-440-160.
M Powiatowy urz¹d Pracy w £obzie planuje na wiosnê zorganizowanie dwóch
szkoleñ dla osób bezrobotnych: 1)
STOLARZ MEBLOWY Wymagania:
wykszta³cenie co najmniej podstawowe
2) MONTER SYSTEMÓW ALARMOWYCH Wymagania: wskazane
wykszta³cenie rednie techniczne
Wszystkie koszty zwi¹zane ze szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy, ponadto
wyp³aca dodatki szkoleniowe oraz pokrywa koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane s¹ w PUP £obez osobicie b¹d
telefonicznie nr tel. (091) 577-70-30
lub (091) 397-42-44, lub w filii w Resku
tel. (091) 395-13-09.

Zmiana godzin pracy
urzêdu miejskiego

W poniedzia³ki
urz¹d zaczyna
wczeniej
(DOBRA) Zarz¹dzeniem burmistrza Dobrej, z dniem 1 lutego br.
zmieni³y siê godziny pracy urzêdu
miejskiego w Dobrej. Zmiana dotyczy w³aciwie jednego dnia  poniedzia³ku. W tym dniu urz¹d jest czynny w godz. od 8:00 do 16:00 (wczeniej pracowa³ od 9.00 do 17.00). W
pozosta³e dni pracuje tak jak dotychczas; od wtorku do pi¹tku w
godz. od 7:30 do 15:30. (r)

INFORMACJE
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Przynajmniej
zamalowali napis

(£OBEZ) Dworzec PKP w £obzie od dawna ju¿ jest
udrêk¹ mieszkañców i nierozwi¹zywalnym problemem dla
w³adz naszego miasta. Co jaki czas pojawiaj¹ siê informacje
o tym, ¿e gmina co tam z PKP negocjuje, ale lata lec¹ i nic
w tej kwestii nie widaæ. Byæ mo¿e jednak co siê ruszy. Nowe
w³adze zamalowa³y przynajmniej wulgarny napis, witaj¹cy
wszystkich wchodz¹cych na dworzec.
(gp)

Nowe stawki
za wodê i cieki
(WÊGORZYNO) Od 1 marca w
Wêgorzynie obowi¹zywaæ bêd¹
nowe stawki taryf za dostarczanie
wody i odprowadzanie cieków.
Stawki te przyjê³a rada na sesji 26
stycznia.
Metr szecienny wody kosztowaæ bêdzie 1,98 z³ brutto. Za odprowadzenie jednego metra szeciennego
cieków wodoci¹gi ka¿¹ sobie zap³aciæ 2,72 z³ brutto. Odbiorca pos³uguj¹cy siê licznikiem g³ównym zap³aci
stawkê abonamentow¹ w wysokoci

Czwarty
zastêpca w
³obeskim USC

(£OBEZ) Urz¹d Stanu Cywilnego w £obzie otrzyma³ dodatkowe
stanowisko. Od pierwszego lutego
na stanowisku zastêpcy kierownika
pracuje Magdalena Kowalec. O obsadzeniu tego stanowiska zadecydowa³a na ostatniej sesji rada miejska.
Kierownikiem urzêdu jest sam burmistrz. W urzêdzie pracuje ju¿ trzech
zastêpców: Ewa Stypu³kowska, Bogdan Skólmowski i Piotr Blumensztajn.
Czwarty zastêpca ma, wed³ug radnych, usprawniæ pracê wydzia³u
spraw obywatelskich, w ramach którego funkcjonuje USC.
(gp)

4,39 z³ miesiêcznie. Abonament za
wodomierz dodatkowy kosztowaæ ma
2,19 z³ miesiêcznie. Za wodomierz przy
budynku wielolokalowym zarz¹dca
budynku zap³aci równie¿ 2,19 z³. Odbiorca rozliczany wed³ug przeciêtnych norm zu¿ycia zap³aci 4,12 z³ abonamentu miesiêcznie.
W ubieg³ym roku metr szecienny wody kosztowa³ 1,87 z³
brutto. Stawka abonamentowa
by³a wówczas jednolita i wynosi³a 3,40 z³ brutto.
(gp)

Wybory
w so³ectwach
i do Rady
Osiedla
(£OBEZ) W marcu mieszkañcy wsi wchodz¹cych w sk³ad gminy wybior¹ swoich so³tysów i
cz³onków rad so³eckich. Wybory
odbêd¹ siê miêdzy 1 a 30 marca
2007 roku. Wybory do Rady Osiedla odbêd¹ siê w trzech okrêgach
miêdzy 2 a 4 kwietnia.
(gp)

Monika Kumiñska
do Pomeranii
(WÊGORZYNO) W Stowarzyszeniu Gmin Polskich Eroregionu Pomeriania gminê Wêgorzyno reprezentowaæ bêdzie przewodnicz¹ca rady Monika Kumiñska. Radni podjêli tak¹ decyzjê na ostatniej sesji 26 stycznia. (gp)

OG£OSZENIE

Na 16 lutego (pi¹tek za 2 tyg.) jest zaplanowany przyjazd do £obza

pos³a europarlamentu Sylwestra Chruszcza.
W programie pobytu spotkanie z w³adzami samorz¹dowymi miasta i
powiatu oraz otwarte spotkanie z mieszkañcami Ziemi £obeskiej (z ca³ego
powiatu) ok.godz.16.30. O szczegó³ach poinformujemy w komunikacie w
nastêpnym numerze Tygodnika £obeskiego. Zapytania i uwagi mo¿na
kierowaæ do organizatora, tj. do Zarz¹du Powiatowego LPR w £obzie (604
845 753). Warto przyjæ zapraszamy. LPR £obez.

CMYk

CMYK
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Media atakuj¹; cel  Koció³

Walka z Kocio³em nie zaczê³a
siê od zmasowanego ataku na ksiêdza arcybiskupa profesora dr hab.
Stanis³awa Wielgusa. To tylko jedna
z bitew, których nie sposób zliczyæ
na przestrzeni dwóch tysiêcy lat,
czyli od samego pocz¹tku chrzecijañstwa, kiedy ofiarê cierpienia i
¿ycia z³o¿y³ sam Jezus Chrystus.
Zaraz przysz³a kolej na aposto³ów, ich
uczniów, wiele tysiêcy duchownych
umierci³y rewolucje francuskie i bolszewickie oraz wojny wiatowe. Ostatnie æwieræwiecze to ju¿ historia prawie wspó³czesna,
która ma jeszcze bardzo wielu ¿ywych
wiadków (mog¹ byæ tak¿e w £obzie). Duchowni oraz inteligencja wiecka stali siê
pierwszym oraz najliczniejszym celem ataku sowieckiego NKWD i polsko  miêdzynarodowego UB. Planow¹, lepiej zorganizowan¹ walkê z Kocio³em podjê³a póniej
nowa formacja  S³u¿ba Bezpieczeñstwa
dzia³aj¹ca w ramach specjalnie utworzonego
w tym celu IV Departamentu MSW.
Ju¿ ten pobie¿ny zarys historii nieustannej walki z Kocio³em instytucjonalnym
wiadczy wymownie o ogromnym ska¿eniu
z³em naszej kultury prze³omu tysi¹cleci.
Polska, która tyle wycierpia³a przez stulecie
zaborów, przesz³a piek³o ze strony imperialnych agresorów w II wojnie wiatowej, prze¿y³a gehennê sowieckiej okupacji przy haniebnym wsparciu us³u¿nych rodaków po
tzw. wyzwoleniu  zosta³a jakby wyró¿niona
przez Opatrznoæ, kiedy na stolicy Piotrowej
zasiad³ Polak Jan Pawe³ II. Wkrótce okaza³o
siê, ¿e to, czego dokona³ dla wiata nasz wielki
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rodak, plus do tego nasz wci¹¿ zasobny depozyt wiary mog¹ uprawniaæ nawet do takiej
refleksji  czy to nie jaka prorocza misja dla
Polski w dziele naprawiania upadaj¹cej moralnie Europy, przedstawiona symbolicznie
przez Mickiewicza w poemacie Dziady.
Jan Pawe³ II kiedykolwiek udziela³ poparcia
jednoczeniu siê Europy, zawsze, ale to zawsze (!) warunkowa³ to poparcie tym, ¿e musi
to byæ wspólnota zbudowana na chrzecijañskich korzeniach. Tê ostatni¹ sekwencjê liberalne media przewa¿nie przemilcza³y.
Patrz¹c z pewnego dystansu na nieustaj¹c¹ walkê z Kocio³em, dzi bardzo ostr¹
walkê medialn¹, mo¿e byæ trudno tak po ludzku zrozumieæ  dlaczego? Dlaczego ewangelizacja, czyli g³oszenie dobrej Nowiny, propagowanie prawdy, mi³oci i przebaczenia spotyka siê z tak ostrym sprzeciwem, a nawet
agresj¹ ze strony laickich i liberalnych rodowisk. Odpowiedzi na to globalne pytanie trzeba by jednak poszukiwaæ w filozofii i teologii.
Szerzej problem ten rozwin¹³em w artykule na
temat filmu Kod da Vinci w Tygodniku £obeskim w ubieg³ym roku.
Powojenna historia utrwalania w³adzy komunistycznej w Polsce by³a w ogromnej
mierze uderzeniem w hierarchiê kocieln¹.
Aresztowania, przeladowania, tajemnicze
zaginiêcia, tortury, morderstwa, NKWDowskie metody uciszania i wymuszania zeznañ. Po 1956 roku, po formalnym rozwi¹zaniu UB, sytuacja siê nieco poprawi³a, ale dalej
trwa³a inwigilacja duchownych, dalej zdarza³y siê tajemnicze mordy (ks. Suchowolec, ks.
J. Popie³uszko i inni). Gdyby tê ca³¹ historiê,
na podstawie istniej¹cych dokumentów, za-

równo tych ubeckich i kocielnych zebraæ,
opracowaæ i opublikowaæ, powsta³oby z tego
wiele opas³ych tomów. Aktualnie takie prace
siê rozpoczynaj¹.
Kiedy w 1989 roku w wyniku porozumieñ
okr¹g³osto³owych powsta³a III Rzeczpospolita, wydawa³o siê, ¿e te wszystkie problemy
mamy ju¿ bezpowrotnie za sob¹. Okaza³o siê
jednak, ¿e z³o, podobnie jak materia w przyrodzie, nigdy nie ginie, zmienia tylko swoj¹ postaæ. Tak zaczê³a siê popularna dla mediów
akcja teczkowa. Ci, którzy kiedy te teczki fabrykowali, dzi czêsto znowu staj¹ siê oskar¿ycielami i szanta¿ystami tych samych ofiar,
które ju¿ kiedy przymusili swymi operacyjnymi metodami, choæby tylko do pozornej
wspó³pracy. Resztê dopisali i sfa³szowali.
Dzi jestemy wiadkami, jak byli agenci i ich
nastêpcy rozlokowani w ró¿nych wp³ywowych orodkach, a zw³aszcza w mediach,
przeladuj¹ niewygodnych im ludzi. I znowu
historia siê powtarza, znowu, ale przy pomocy nowoczesnych narzêdzi  telewizji, radia, prasy, internetu, szanta¿uje siê, znies³awia wybitne osobistoci duchowne Kocio³a, polityków prawicowych i innych, którzy
nie chc¹ siê dopasowaæ do Michnikowej
koncepcji poprawnoci politycznej. Wielu
dziennikarzy o naprawdê agenturalnej przesz³oci idzie na ca³oæ, nawet po trupach,
aby tylko odwróciæ uwagê opinii publicznej
od siebie. Tak jak przed laty byli mêczennicy
za wiarê; m.in. ks. Prymas St. Wyszyñski,
ks. bp. Kaczmarek, ks. J. Popie³uszko i inni,
pistoletem próbowano zabiæ najjaniejsz¹
prawdê prze³omu wieków  papie¿a Jana
Paw³a II, tak obecnie podobnymi metodami
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perfidnie zaatakowano hierarchiê wielkiej klasy  ks. profesora abp-a Wielgusa. Ten atak
by³ tak silny i tak zorganizowany, jakby we
wspólnym interesie po³¹czyli swe si³y dawni ubecy, esbecy i obecni wrogowie Kocio³a, bowiem przypomina³o to zaiste minione
lata 50 i 60 PRL-u.
Na oczach milionów Polaków w kraju i
zagranic¹ niby  polskie media krzy¿owa³y i
kamieniowa³y bezbronnego, niewinnego arcypasterza. Sfora chorych z nienawici, niedouczonych historycznie, diabelnie us³u¿nych dziennikarzy, parodiuj¹c s¹d usi³owa³a
nie dopuciæ do planowanego ingresu. Pytanie  za co, dlaczego? Za to, ¿e wbrew Jego
woli SB sporz¹dzi³a Mu teczkê jak ka¿demu
duchownemu, a tam sfabrykowali co chcieli?
Dzi wiemy, ¿e podpisy Grey by³y sfa³szowane (ekspertyza grafologiczna). Czy
ksi¹dz St. Wielgus komukolwiek uczyni³ kiedy jak¹ krzywdê? Sami esbecy uznali w
pewnym momencie, ¿e taki wspó³pracownik jest nieprzydatny, bo nic nie uczyni³ i
zwyczajnie z niego zrezygnowali.
Wielu dziennikarzy ow³adniêtych rz¹dz¹
lepej walki przypomina³o oprawców biczuj¹cyh Chrystusa w scenie filmu Pasja. Pozbawili ofiarê ca³kowicie prawa do obrony,
pozbawili prawa do s¹du, które to prawo maj¹
nawet kryminalici. W scenie ewangelicznej
Jezus zapyta³: kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieñ. Wówczas wszyscy rozeszli siê ze spuszczonymi g³owami. Niestety,
wielu agresywnych dziennikarzy dzi na to
nie staæ. Wstydzê siê takich dziennikarzy, nie
chcê, ¿eby zagl¹dali do mnie przez okienka
telewizorów i przychodzili na ³amach gazet.
Dokoñczenie w nastêpnym numerze
Tygodnika £obeskiego.
Bronis³aw Micek, LPR £obez
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Koniec roszad w radzie

na sprzeda¿ pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych wg zestawienia. Przetarg
odbêdzie siê 21 lutego 2007 r o godz. 11 00 w siedzibie Domu Pomocy Spo³ecznej, 72315 Resko, ul.Wojska Polskiego 40. Wadium wynosi 10%oszacowania danego rodka
trwa³ego bêd¹cego przedmiotem licytacji i nale¿y je wp³acaæ w kasie DPS w dniu przetargu w godz. 7 30  10 00 .
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1. ¯aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywo³awczej.
2. Uczestnik przetargu, który wygra³ przetarg uchyli siê od zawarcia umowy.
Przedmiotowe pojazdy, maszyny i urz¹dzenia mo¿na ogl¹daæ na terenie siedziby DPS
w dniu 20.02.2007 w godz. od 1000 do godz. 1330. Zawarcie umowy sprzeda¿y nastêpuje z chwil¹
przybicia . Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia w terminie 3 dni od zakoñczenia
przetargu. Wydanie przedmiotu nast¹pi niezw³ocznie po zap³aceniu ceny nabycia. Nabywca
ponosi wszystkie koszty transportu przedmiotu z terenu DPS do miejsca swojej siedziby.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania rodka z przetargu, korektê ceny
wywo³awczej w ka¿dej chwili bez podania przyczyny. Ponadto owiadcza, ¿e nie bierze odpowiedzialnoci za ukryte wady, uszkodzenia czêci oraz wady monta¿u. Do ceny nabycia zostanie
doliczona kwota wyceny rzeczoznawcy w wysokoci 3% ceny wywo³awczej danego rodka.

WYKAZ MASZYN I URZ¥DZEÑ
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

typ urz¹dzenia
nr rej. rok prod. cena wywo³awcza
Kombajn Bizon
1987
29 600,00
Ci¹gnik Ursus 360
SZG 815N
1980
9 000,00
Ci¹gnik Ursus 355
SZG883N
1972
5 200,00
Przyczepa Autosan D 47
SZF 985G
1978
3 200,00
Przyczepa Autosan D 732/02 SZC 987H
1987
4 000,00
Przyczepa Autosan D 47
ZLO C163
1981
2500,00
Przyczepa jednoosiowa
SZE 228N
1988
600,00
Przyczepa Autosan D47A
SZK 3308
1987
400,00
Przyczepa Autosan D47
SZF 986G
1976
1400,00
Przyczepa Autosan D 732/02 SZC988H
1987
4 000,00
Kombajn ziemniaczany Anna
1978
5 000,00
£adowacz chwytakowy Cyklop
2 700,00
Silos zbo¿owy BIN
1993
1 500,00
P³ug zawieszany 3 skibowy
1970
400,00
P³ug zawieszany 3 skibowy
1970
500,00
Brony zêbowe - ciê¿kie 5-cio pol.
1970
300,00
Brony zêbowe - rednie
1970
200,00
Siewenik zbo¿owy Mazur I-S033
1970
600,00
Prasa zbieraj¹ca Z-244
1985
8 300,00
Opryskiwacz polowy Pilmet 400 L
1985
2 300,00
Roztrz¹sacz obornika RT 41H
1978
2 300,00
Glebogryzarka zawieszana
1973
300,00
Sadzarka do ziemniaków
1970
500,00
Brona takerzowa zawieszanma
1970
600,00
Sortownik do ziemniaków
1970
600,00
Kosiarka rotacyjna zawieszana
1970
400,00
Przenonik limakowy
1980
800,00
Dmuchawa do zbo¿a
1980
1 200,00
Rozdrabniacz bijakowy H 113
1980
500,00
Rozdrabniacz uniwer. B¥K H111/2
1990
700,00
Kultywator zawieszany
1970
700,00

Prokuratura Rejonowa w £obzie zawiadamia,
¿e w dniach od 22 lutego 2007r. do dnia 01 marca 2007r.
po raz kolejny zostanie zorganizowany

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom Przestêpstw.

W zwi¹zku z tym w siedzibie Prokuratury Rejonowej w £obzie
przy ul. Sienkiewicza 4, pokój nr 2,
w godzinach od 07.30 do godz. 17.00
prokuratorzy bêd¹ udzielali porad ofiarom przestêpstw.

REKLAMA

(£OBEZ) Podczas ostatniej sesji
powiatu ukszta³towa³ siê ju¿ ostatecznie sk³ad rady. W miejsce Antoniego
Gutkowskiego, który po wyborze na
stanowisko starosty zrezygnowa³ z
mandatu, wszed³ Henryk Musia³. Drugi nowy radny to Pawe³ Bot z Wêgorzyna. Ten wszed³ na miejsce Zofii Makarec, która w Wêgorzynie zosta³a wiceburmistrzem. Zofia Makarec wesz³a na
krótko do rady w miejsce Gra¿yny
Karpowicz, burmistrz Wêgorzyna.
Wczeniej w miejsce Ryszarda Brodziñskiego, wybranego na wicestarostê
wszed³ Waldemar Konefa³, natomiast
Ryszarda Solê, burmistrza £obza, zast¹pi³ Zdzis³aw Bogdanowicz. Najwiêksze roszady nast¹pi³y wiêc w
okrêgu wêgorzyñskim.
Henryk Musia³ braæ bêdzie udzia³ w

pracach Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, Komisji Owiaty oraz Komisji
Spraw Spo³ecznych. Pawe³ Bot, najm³odszy cz³onek rady powiatu, wszed³ do
Komisji Spraw Spo³ecznych. Do Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku wszed³ równie¿ radny Ryszard Sarna.
(gp)

Podzia³ so³ectwa
(WÊGORZYNO) W gminie do
30 marca nast¹pi¹ wybory do rad
so³eckich i so³tysów. W tym terminie maj¹ siê równie¿ odbyæ wybory do Rady Osiedla Tak¹ decyzjê
podjê³a rada miejska na ostatniej
sesji 26 stycznia.
Na sesji stan¹³ równie¿ problem
podzia³u so³ectwa Po³chowo na dwie
nowe jednostki. Mieszkañcy Po³choREKLAMA

wa domagaj¹ siê utworzenia dwóch
odrêbnych so³ectw: Po³chowa i Runowa Pomorskiego. So³ectwa powo³ane maj¹ zostaæ na najbli¿szej sesji rady.
W nadchodz¹cych wyborach nie zostan¹ jednak wybrani nowi so³tysi.
Barier¹ s¹ tutaj procedury administracyjne i biurokratyczne. Nowy so³tys
Runowa wy³oniony zostanie w wyborach dodatkowych .
(gp)
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Zróbcie co z tym
skrzy¿owaniem!

(£OBEZ) Je¿eli kto nie zabezpieczy mieszkañców i przyjezdnych przed skutkami zmiany ruchu
na skrzy¿owaniu ulic Segala i Niepodleg³oci, to wypadki opisywane
przez nas ju¿ nie raz, bêd¹ zdarzaæ
siê nadal.
Niedawno dzwoni³a do nas jedna z czytelniczek, która cudem uniknê³a zderzenia z jad¹c¹ ze strony
Wêgorzyna ciê¿arówk¹.
- Wczoraj (29 stycznia  red.),
gdy wyje¿d¿a³am z ulicy Segala o
ma³o nie staranowa³ mnie samochód
ciê¿arowy jad¹cy w Wêgorzyna.
Wiem, ¿e nie ma sensu wracaæ do poprzedniej organizacji ruchu, ale
przyda³oby siê jakie ograniczenie
prêdkoci, przynajmniej od starego
boiska. Znak, który informuje o
tym, ¿e Niepodleg³oci jest podporz¹dkowan¹ na tym odcinku jest nieczytelny i niewielu przejezdnych go
zauwa¿a. Czy musi dojæ do tragedii, ¿eby kto co z tym zrobi³? pyta czytelniczka.
Ulica Niepodleg³oci podlegaj¹ca
zarz¹dowi wojewódzkiemu prawdopodobnie ju¿ na zawsze bêdzie podporz¹dkowan¹, jednak¿e odpowiednie
oznaczenie jej mog³oby pozwoliæ na
zmniejszenie liczby przykrych zdarzeñ. Sugestiê czytelniczki przekazujemy odpowiednim w³adzom. (gp)

REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU
Zapomniana wie na koñcu gminy

tygodnik ³obeski 6.02.2007 r.

Mieszkañcy Mieszewa
prosz¹ o pomoc
(MIESZEWO, gm. Wêgorzyno)
Mieszewo le¿y na pó³nocno-zachodnim krañcu gminy Wêgorzyno.
Du¿o bli¿ej im do Dobrej, ale tak zosta³y ustalone granice i trzeba z tym
¿yæ. Czasami jednak takie ¿ycie na
krañcu zaboli na tyle mocno, ¿e kto
nie wytrzymuje. Zw³aszcza ci, którzy nie chc¹, nie mog¹, przyzwyczaiæ
siê do ba³aganu.
Zadzwoni³a do nas mieszkanka wsi,
której doskwieraj¹ dziury w drodze.
Droga to obwodnica ko³o kocio³a, przy
sklepie. Jesieni¹, a wiêc kilka miesiêcy
temu, by³a naprawiana. A raczej po³atana. Ale ju¿ samo ³atanie wzbudzi³o
podejrzenia mieszkanki.

Powiat oszczêdza na wszystkim

(£OBEZ) Starostwo szykuje siê do oszczêdnoci. Oszczêdzanie objê³o równie¿ wydatki na
obs³ugê sesji rady. Na przyk³ad ³y¿eczki jednorazowego u¿ytku u¿ywa siê wiele razy. Oszczêdnoæ jest tutaj podwójna, bo przecie¿ ³y¿eczek jednorazowych, jak widaæ na zdjêciu siê nie myje. (gp)

List do redakcji

- Przywieli jak¹ masê, wysypali,
a póniej taczkami wozili i sypali w
dziury. Masa wygl¹da³a podejrzanie,
co jak zmielony asfalt. Zapewniali, ¿e
bêdzie trzymaæ. Trzyma³o tydzieñ i
wszystko wylecia³o. - mówi. - Porz¹dna praca zawsze siê op³aca. - dodaje
mówi¹c, ¿e gdyby raz a dobrze drogê
zrobiæ, nie by³o by problemu na wiele
lat. A tak jest, co roku.
Fatalna droga jest tak¿e w stronê
jeziora. Niszcz¹ j¹ samochody wywo¿¹ce drzewo z lasu.
- Ludzie tu te¿ mieszkaj¹ i p³ac¹
podatki. Powinni co z tym zrobiæ. mówi.
Uwag jest wiêcej. Nie czyszczone
studzienki burzowe nie odprowadzaj¹ wody, wiêc ludzie brn¹ przez
ka³u¿e, odprowadzane do rzeki cieki, brud. Problemów w Mieszewie zebra³o siê sporo, ale z Wêgorzyna ich
nie widaæ. Pokazujemy, by je tam dostrze¿ono. Nadchodzi wiosna, warto
by w³adza zajrza³a wraz z ni¹ do Mieszewa i dojrza³a problemy swoich
mieszkañców.
KAR

Spotkanie emerytów
w Wêgorzynie

W minion¹ rodê ko³o terenowe
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wêgorzynie zorganizowa³o uroczyste spotkanie cz³onków
zamieszka³ych na terenie miasta i
gminy. Wród zaproszonych goci
przybyli przedstawiciele miejscowych w³adz oraz przedstawiciele
w³adz powiatowych, Józef Drozdowski oraz Waldemar Konefa³.
Spotkanie zorganizowano w pomieszczeniach Szko³y Podstawowej
udostêpnionych przez dyrekcjê.
Zebranych przywita³ zastêpca
przewodnicz¹cej ko³a Józef Nowak,
oraz przedstawi³ zaproszonych goci.
Nastêpnie przewodnicz¹ca ko³a Janina Krzesiñska z³o¿y³a krótk¹ informa-

cjê o dzia³alnoci organizacji za miniony rok. Przedstawi³a równie¿ zadania
planowane do realizacji w 2007 roku , w
tym organizacjê wycieczek. Ponadto
planowane jest odbycie zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Dla najstarszej uczestniczki spotkania przewodnicz¹ca ko³a z³o¿y³a ¿yczenia dobrego
zdrowia i wrêczy³a kwiaty. Uroczystoæ
zosta³a uwietniona przez przyby³y
³obeski chór ,,Umiech pod kierownictwem Teresy Zienkiewicz.
W pierwszej czêci wystêpów
zebrani us³yszeli kolêdy i pastora³ki,
natomiast w drugiej czêci przedstawiono program rozrywkowy. Niektóre kolêdy i piosenki piewano z udzia³em wszystkich obecnych na sali.

Ko³o Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wêgorzynie
zosta³o za³o¿one przed laty. Póniej
nasta³ czas trudniejszy i dopiero w
1994 roku wznowiono dzia³alnoæ,
kiedy to kolejnymi przewodnicz¹cymi byli Janusz Sadurek, a po nim
Stanis³aw Kopaczko. Od 17 czerwca 1997 roku funkcjê przewodnicz¹cej pe³ni Janina Krzesiñska. Za
kilka miesiêcy bêdzie ona obchodzi³a jubileusz 10-lecia kierowania
dzia³alnoci¹ ko³a. Aktualnie zarz¹d ko³a przedstawia siê nastêpuj¹co; przewodnicz¹ca  Janina
Krzesiñska, zastêpca  Józef Nowak, sekretarz  Zofia Pisarska.
Zbigniew Harbuz
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Wyremontowali
koció³ek w Cieszynie
(CIESZYNO) Tutejsi parafianie
podjêli siê wielkiego zadania jak na
swoje skromne si³y - wykonania remontu kapitalnego w³asnego koció³ka. Zadanie by³o o tyle trudne,
¿e musieli go rozebraæ i z³o¿yæ dok³adnie tak, by zachowa³ poprzedni
wygl¹d i nie utraci³ zabytkowego
charakteru.
O remoncie zdecydowa³ pogarszaj¹cy siê stan kocio³a, który wrêcz grozi³ zawaleniem. Jego drewniana konstrukcja opiera³a siê bowiem na drewnianych belkach, które zgni³y i spróchnia³y. W kiepskim stanie by³y równie¿
ciany i dach tej ryglowej budowli.
- Odbywa³y siê msze, ale jego stan
zagra¿a³ bezpieczeñstwu. - mówi pani
Halina Kwiatkowska, któr¹ mieszkañcy wybrali po raz drugi z rzêdu na radn¹
rady miejskiej w Wêgorzynie.
Parafianie podjêli decyzjê o gruntownym remoncie kocio³a w roku
2005. Podzielono go na dwa etapy i
zaczêto szukaæ rodków finansowych. Pierwsze pieni¹dze posz³y na
ten cel od mieszkañców.
- Zebralimy oko³o 23 tysi¹ce
z³otych. - mówi pani Kwiatkowska,
która to zadanie przeprowadzi³a od
pocz¹tku do koñca.
Koció³ to nie tylko wi¹tynia dla
wiernych, to tak¿e zabytek architektury, orodek ¿ycia duchowego, przechowuj¹cy przez wieki dziedzictwo
ludzkiej myli (choæby tej architektonicznej, budowlanej, sakralnej). Dlatego jego istnieniem i dzia³alnoci¹ powinni byæ zainteresowani wszyscy,
którzy to rozumiej¹. Rozumia³y to
doskonale instytucje, które do ochrony takiego dziedzictwa zosta³y powo³ane; do finansowania remontu w³¹czy³
wojewódzki konserwator zabytków
(40 tys. z³), Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (10 tys.),
Marsza³ek Województwa (10 tys.),
Urz¹d Miasta i Gminy w Wêgorzynie
(ok. 50 tys.). Starostwo do³o¿y³o 1,5
tys. z³. Pani Halina Kwiatkowska, jako
radna, mia³a wiêksz¹ mo¿liwoæ zabiegania o fundusze w ró¿nych instytucjach. Wywi¹za³a siê z tego znakomicie
pozyskuj¹c prawie 200 tys. z³,
ogromn¹ sumê, ale takie dzisiaj s¹ ceny
i koszty. Te pieni¹dze sprawi³y, ¿e
REKLAMA

koció³ jest nowy, a wygl¹da tak samo jak wtedy,
gdy go przed wiekami
zbudowano.
- Uda³o nam siê
szczêliwie dokoñczyæ
to ca³e przedsiêwziêcie i
teraz chcemy zrobiæ uroczyste otwarcie. - mówi
pani Kwiatkowska. Jedynym jej zmartwieniem
pozostaj¹ jednak nadal
pieni¹dze. Do rozliczenia ca³ej inwestycji brakuje oko³o 30 tys. z³. Pani
Kwiatkowskiej marzy³a
siê tablica z wygrawerowanymi nazwiskami darczyñców, ale nawet taki
drobiazg kosztuje oko³o dwóch tysiêcy. Na ra- Halina Kwiatkowska
zie wiêc jej nie bêdzie.
Gdy s³ucham opowieci pani Haliny
Tak powsta³a wie, która dzi nazywa
Kwiatkowskiej, która spo³ecznie
siê Cieszynem. Dzisiejsi mieszkañcy,
przez dwa lata boryka³a siê z ca³ym
tak jak ci przed wiekami, podjêli na
przedsiêwziêciem, to jej postawa bunowo wysi³ek przywrócenia nale¿ydzi podziw. Ile tam wieków temu nad
tego wygl¹du i zapewnienia dalszego
jezioro Wowin przybyli ludzie i wytrwania koció³ka, dla nastêpnych pobranym przez siebie miejscu wbili
koleñ. Wieki minê³y, wojny minê³y, a
ko³ki i zapragnêli w tym miejscu zakoció³ek przetrwa³. Bêdzie ¿y³, domieszkaæ. Wybudowali koció³, a
póki bêd¹ ludzie, którzy bêd¹ chcieli
wokó³ niego wznieli domy, a mo¿e
siê w nim spotykaæ.
by³o ju¿ ich kilka, ale brakowa³o miejsca do modlitwy. Wiêc je stworzyli.
Kazimierz Rynkiewicz
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Pani Hanna
poszukuje
kole¿anki
ze szko³y

Zwracam siê do Waszej Redakcji
z ogromn¹ prob¹. W latach 19651970 uczy³am siê w Technikum Ekonomicznym w Toruniu razem z kole¿ank¹ Alicj¹ Dominiak. Mieszka³a
ona w Kowalewie Pomorskim, razem
ze swoj¹ babci¹. Potem sama zosta³a
matk¹ i podobno wyprowadzi³a siê
do £obza, gdzie mieszka³a jej matka.
Mnie natomiast losy przywiod³y do
Stargardu Szczeciñskiego. I gdy
sobie pomylê, ¿e byæ mo¿e mieszkamy tak blisko siebie i nie mamy okazji, by siê spotkaæ, jest mi bardzo
smutno. Bardzo Alê lubi³am. Proszê
sobie wyobraziæ, ¿e czêsto niê o
naszym spotkaniu. Piszê do Was, bo
jest szansa, ¿e z pomoc¹ Waszego
tygodnika nasze spotkanie mo¿e siê
zdarzyæ naprawdê. Czekam z niecierpliwoci¹ na odpowied.
Hanna Arentowicz  Cielicka.
W tej sprawie prosimy o kontakt
z redakcj¹.
REKLAMA
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Pilnie potrzebne mieszkanie w
£obzie 1 lub 2 pokojowe, parter lub
1 piêtro, tel. 600 265 547
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

n Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe
przy ulicy Akacjowej w Gryficach.
Tel. 091 384 12 13.

n Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe w domku dwurodzinnym. Tel.
094 363 20 39.

NIERUCHOMOCI

Dajesz og³oszenie do jednej
gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
MOTORYZACJA

INNE

n Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.

n Sprzedam przyczepê gasstronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54

n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

n Sprzedam przyczepê rolnicz¹ 4
tony, na niskich ko³ach, stan bardzo
dobry. Tel. 606 662 529

US£UGI

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Wynajmê lokal u¿ytkowy w gryficach ul. D¹bskiego. Tel. 663 500
800.

n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Sprzedam DVD Deavou tanio,
kompletny zestaw komputerowy z
porz¹dnym osprzêtem. Tel. 091
384 55 59, 0 696 047 548
n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

US£UGI
n V i d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.
REKLAMA

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304
n Przyjmê dyspozycyjn¹ pomoc domow¹ z Drawska z umiejêtnoci¹
gotowania, prasowania, sprz¹tania.
Wiek 4-50 lat. Tel. 094 363 21 39 w
godz 9-17, 094 363 51 04 po 17.
REKLAMA

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

INNE
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SPORT

WALNE ZEBRANIE OGNISKA
TKKF B£YSKAWICA
W pi¹tek 26 stycznia 2007 r. w £obeskim Domu Kultury odby³o siê
sprawozdawcze zebranie TKKF B³yskawica. W spotkaniu wziêli udzia³
cz³onkowie Ogniska i zaproszeni gocie. Wród goci w zebraniu udzia³
wziêli Ryszard Brodziñski  Wicestarosta Powiatu £obeskiego, Ireneusz
Kabat  Zastêpca Burmistrza £obza, Ryszard Sola  Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu, Bogdan Górecki  Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
£obzie i Bo¿ena Pacholska  Dyrektor £obeskiego Centrum Turystyki.
Prezes Zarz¹du Jerzy Rakocy gor¹co
podziêkowa³ sponsorom oraz wszystkim naszym wspó³pracownikom, krzewicielom sportu i rekreacji, którzy wspierali Ognisko w minionym roku. Pami¹tkowymi brelokami uhonorowano nastêpuj¹cych dzia³aczy: Roman Wawrzyniak,
Marcin Horbacz, Andrzej Belina, Zdzis³aw Bogdanowicz i Adam Kogut.
Nastêpnie przedstawiono sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci za 2006 r.,
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a tak¿e program
dzia³alnoci na 2007 r. Zebrani dyskutowali w szczególnoci o wspó³pracy pomiêdzy instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê sportem, rekreacj¹ i turystyk¹. W trakcie spotkania zaprezentowano tak¿e film o imprezach zorganizowanych przez Ognisko w 2006 r.
Zarz¹d sk³ada podziêkowania Dariuszowi Ledzionowi - dyrektorowi
£DK za umo¿liwienie skorzystania z
domu kultury.
Adam Kogut
zdjêcia Adam Horbacz

Imprezy sportowo
-turystyczno-rekreacyjne
TKKF B³yskawica w 2007 r.
1. Rajd rowerowy £obez - Brzeniak - £obez - 30.04.2006r. w Brzeniaku nad kana³em Brzenicka Wêgorza
rowerzyci spotkali siê z wêdkarzami
podczas zawodów ko³a Kara. Rozegrano konkurencje sprawnociow¹ jazda slalomem; udzia³ wziê³o kilkanacie osób z £obza oraz Drawska Pom.
(rowerzyci spotkali siê w Cianowie).
Poczêstunek turystyczny: grochówka i
kie³baski; pogoda nie sprzyja³a turystom - pada³ deszcz.
2. Rajd pieszy do Bia³ego Domku (Lesiêcinek) w dniu 14.05.2006r.
(niedziela) ognisko turystyczne na piekie³ku (park leny, £obez); rozlosowano pami¹tkowe nagrody dla kilkunastu
uczestników, w tym dzieci i m³odzie¿;
16 km, trasa: £obez  Bonin  Bia³y
Domek (Lesiêcinek)  £obez, zwiedzania kocio³a z XIXw. w Boninie; Lesiê-

cinek to dawna osada, ruiny m³yna nad
Brzenick¹ Wêgorz¹.
3. POWITANIE LATA nad. jez.
Jurkowo, Strzmiele, II Rajd rowerowy
i pieszy Dolin¹ rzeki Regi 18.06.2006r. Impreza wspó³organizowana z £obeskim Centrum Turystyki w
£obzie w rajdzie rowerowym uczestniczy³a zaprzyjaniona grupa rowerzystów z Drawska Pomorskiego; ognisko
turystyczne i pieczone kie³baski - nad
jez. Jurkowo w Strzmielu rozegrano 2
konkurencje sprawnociowe - rzut kul¹
do celu i ³owienie rybek; zwyciêzcy
otrzymali puchary, a wród uczestników rozlosowano upominki. Specjalne
puchary wrêczono najstarszemu i najm³odszemu uczestnikowi imprezy.
4. Turniej Pi³ki No¿nej 7 o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica £obez, 18.06.2006r. impreza sportowa
podzielona zosta³a na 2 czêci: zawodnicy m³odsi - do 15 lat (trampkarze) i pi³karze starsi - pow. 15 lat . Stadion miejski
w £obzie; TKKF odpowiada³ za organizacje turnieju
dla trampkarzy - Turniej
Pi³ki No¿nej 7 o Puchar
Prezesa TKKF B³yskawica. Dla starszych turniej
przygotowali GZ LZS i so³ectwo Dalno. Udzia³ wziê³y 4 dru¿yny trampkarzy jedna z Dalna i trzy z £obza.
5.V Mistrzostwa w
Wêdkarstwie Sp³awikowym o Puchar Starosty
£obeskiego, 25.06.2006r.,
Ginawa, jez. Dubie, zawody otwarte,
udzia³ wziê³o 12 dru¿yn - z terenu naszego powiatu i powiatów s¹siednich,
wy³oniono mistrza powiatu ³obeskiego
w kat. dru¿ynowej i indywidualnej.
6. Letni Turniej Pi³ki No¿nej
Trampkarzy o Puchar Prezesa TKKF
B³yskawica w Dalnie 08.07 br., z udzia³em zespo³ów miejskich i wiejskich.
7. Turniej pla¿owej pi³ki siatkowej, pi³ki koszykowej oraz pi³ki no¿nej
7  23.07.2006r na stadionie miejskim. Rozegrano 4 turnieje: Otwarty
Turniej Pi³ki Koszykowej - I miejsce
Bosman, Otwarty Turniej Pla¿owej
Pi³ki Siatkowej 2 osobowej - I miejsce
Studenci, Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej
7 (do 15 lat) - I miejsce Giganciki,
Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej 7 (powy¿ej 15 lat) - I miejsce Przyjaciele, Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenia
LZS, Gminne Zrzeszenie LZS, Ognisko
TKKF B³yskawica i Urz¹d Miejskie
w £obzie. Udzia³ wziê³o 21 zespo³ów -

z £obza, gminy £obez i Wêgorzyna. Puchary zosta³y ufundowane przez organizatorów oraz Spó³dzielniê Mieszkaniowa Jutrzenka w £obzie.
8. Po¿egnanie Lata na sportowo 
27.08.2006r. Na stadionie miejskim
zorganizowano festyn sportowy koñcz¹cy sezon wakacyjny.
9. Rajd turystyki pieszej Po¿egnanie Lata nad jeziorem Karwowo
- 10.09.2006r. Impreza wspó³organizowana z £obeskim Centrum Turystyki.
Trasa: £obez - Dalno - Przyborze - jez.
Karwowo. Udzia³ wziêli turyci z
£obza, Stargardu i Zagórzyc oraz harcerzy z 22 Dru¿yny Harcerskiej Wilki,
nad jeziorem do³¹czyli do nas tak¿e turyci rowerowi z Drawska Pom. Na
wzgórzu lotniarzy w Przyborzu turyci
trafili na loty treningowe paralotniarzy.
10. III Bieg Prze³ajowy im. Red.
Tomasza Hopfera. Dystans - 11 km,
trasa przez mostki na Redze do jez.
Che³m i z powrotem cie¿k¹ ekologiczn¹. Po raz drugi wy³oniono Mistrza
i Mistrzyniê Powiatu £obeskiego.
Uhonorowano 6 najlepszych mê¿czyzn (open) i najlepsze kobiety
(open), osobno uhonorowano niepe³nosprawnego uczestnika biegu. Wyró¿niono najm³odszego i najstarszego
uczestnika biegu. Wszyscy uczestnicy
biegu otrzymali komunikat koñcowy
oraz p³ytê ze zdjêciami (autor Adam
Horbacz). Bieg wspó³organizowa³o
£CT £obez. Równolegle na stadionie
miejskim odby³ siê turniej pi³karski o
Puchar Prezesa TKKF B³yskawica.
11. Zawody Wêdkarskie o Puchar
Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego
w Goleniowie 15.10.2006r na jez. Dubie
w Ginawie. Zakoñczono sezon wêdkarski. Udzia³ wziê³o oko³o 40 wêdkarzy z
£obza, Czaplinka, Chociwla, Bia³ogardu, Tychowa, Stargardu Szcz., Drawska,
Z³ocieñca i widwina. Specjalnymi dyplomami uhonorowano sponsorów
Ogniska TKKF w 2006 r. Wspó³organizator - PZW Ko³o Kara w £obzie.
12. Rajd rowery £obez - Ginawa £obez  15.10.2006r. Udzia³ wziê³a
grupa rowerzystów z £obza oraz Drawska, którzy do³¹czyli na trasie. Trasa:
£obez  Bonin  Brzeniak  Ginawa 
Brzenica Brzeniak  £obez. Nad jeziorem w Ginawie spotkalimy siê z

wêdkarzami, gdzie zorganizowano poczêstunek turystyczny. Zorganizowano równie¿ dla rowerzystów zawody:
jazda ¿ó³wia na czas i rzut lotk¹  zwyciêzcy dostali nagrody rzeczowe.
13. Rajd rowerowy doko³a £obza
- 22.10.2006r. £obez - £ob¿any - Worowo - Tarnowo - Rynowo - Ro¿nowo - Zagórzyce  £obez. Udzia³ wziê³a grupa rowerzystów z £obza oraz Drawska, którzy do³¹czyli na trasie. Zakoñczenie
rowerowego sezonu turystycznego.
14. Zaduszkowy rajd pieszy 
WSPOMNIENIE ZMAR£YCH 
5.11.2006r. Zapalenie zniczy na ³obeskich grobach i pomnikach. Wspomnienie ludzi, którzy ¿yli kiedy w £obzie,
zginêli w walkach toczonych na tej ziemi oraz za tych, którym nigdy nie dane
by³o tutaj przyjechaæ - wróciæ z wojennej zawieruchy.
15. XVIII TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ im. WITOLDA MARKIEWICZA
- 11.11.2006r. Uczczenie pamiêci wybitnego ³obeskiego sportowca i dzia³acza
Witolda Markiewicza. Gociem specjalnym by³a Miros³awa Markiewicz, ¿ona
Witolda. Udzia³ wziê³y dru¿yny z £obza,
Szczecina (Salos), Drawska (Drawa) i
Wêgorzyna (Sparta). Turniej rozegrano w
dwóch kategoriach: trampkarze starsi i
trampkarze m³odsi. Wspó³organizatorzy
imprezy: Urz¹d Miejski w £obzie, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe i Andrzej Belina zwyciêskie dru¿yny
otrzyma³y pami¹tkowe puchary.
16. OTWARTY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI SIATKOWE O PUCHAR PREZESA TKKF B£YSKAWICA  2.12.2006r. Rozegrano 11 spotkañ, udzia³ wziê³y dru¿yny z £obza,
Szczecina i Dobrej. Zwyciêskie dru¿yny uhonorowano pami¹tkowymi statuetkami, Wyró¿niono najlepszego zawodnika turnieju. Zwyciê¿y³a dru¿yna
Enterprise Szczecin  kpt. Bartek Drula.
17. I Miko³ajkowy Turniej Bryd¿a
Sportowego o Puchar Prezesa TKKF
B³yskawica 3.12.2006r w £DK. Udzia³
wziê³o 8 par z £obza, Wêgorzyna i
Drawska Pom. Zawody sêdziowa³
Krzysztof ¯urek, sêdzia ze Z³ocieñca.
Zwyciê¿yli zawodnicy z Drawska Pom.
- Andrzej Krompiewski i Waldemar Wileñski, którzy zdobyli 101 pkt. Impreza
ma byæ wydarzeniem cyklicznym.
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. III)

Rok szkolny 1960/61. Dyrektorem szko³y by³ Antoni Klinger. Nauczyciele: Bronis³aw Po³etek (etatowy zastêpca dyrektora), Zofia Ho³owicka, Bronis³awa Sichel, Aleksander
Winiewski, Tadeusz Kaszuba, Stefan
Ho³owicki, Wincenty Ciuma, Kazimiera Mazurek, Zenon Waruszewski.
Kierownikiem internatu by³ Stefan
Ho³owicki, wychowawcami by³y Zofia Ho³owicka i Helena Szturomska.
Mieszka³o w nim 70 uczniów w 11 pokojach. Lekcje od pocz¹tku roku odbywa³y siê w nowym budynku przy ulicy Bieruta [obecnie Niepodleg³oci 54
 red.]. Powierzchnia zabudowy budynku szko³y to 900 m2.(wymiary
41,5m x 14m, 30,5m x 10m, 9,5m x 1,5
m; sala gimnastyczna 18m x 9m).
Przydzia³ obowi¹zków dla nauczycieli: ZMS Wincenty Ciuma, PCK  Ho³owicka, ZHP  B. Kosowska i H.
Skowron, [Wród harcerzy by³ Andrzej Baj, póniejszy Komendant
Hufca £obez (1.11.64-9.12.66) 
red.], Samorz¹d Uczniowski, radiowêze³  Bronis³aw Po³etek, biblioteka
 Aniela Ko³acz, SKO  Jan Bryczkowski, sklepik  Bronis³awa Sichel,
kó³ko dramatyczne  Sabina Bil, kó³ko
biologiczne  Danuta Kiszkurno, kó³ko historyczne  Aleksander Winiewski, zespó³ taneczny Zenon Waruszewski, kó³ko filologiczne  Bronis³awa Sichel, kó³ko krajoznawczo-geograficzne  Tadeusz Kaszuba, kó³ko
filologii rosyjskiej  Ludwika Guriew,
kó³ko fotograficzne  Winenty Ciuma.
Spo³eczeñstwo £obza ufundowa³o
sztandar dla szko³y. Pierwszy poczet
tworzyli uczniowie: Irena Szedziwiec,
Walentyna Sawicka i Edward Daszkiewicz. Spó³dzielnia Uczniowska
Przysz³oæ, której opiekunem by³a
Kazimiera Mazurek, w ogólnopolskim konkursie zajê³a I miejsce. Do
klasy maturalnej uczêszcza³o 29
uczniów. Zorganizowano wyjazd do
Stargardu na film Aleksandra Forda
Krzy¿acy. Kó³ko dramatyczne
przygotowa³o pod kierunkiem Sabiny
Bil ¯ywe nieboszczki W. Walewskiego i Trzewiki Szczêcia
w oprac. Herbsta. Zalecenia Rady Pedagogicznej: Uczennice powinny nosiæ
granatowe berety, ch³opcy  szkolne
czapki. Do ubrañ nale¿y przyszyæ czer-

won¹ tarczê z ¿ó³tym numerem »12«..
W padzierniku 1960 r. powsta³ zespó³
muzyczny, który gra³ na imprezach
szkolnych oraz na zabawach ludowych.
W sk³ad zespo³u weszli: Edward Daszkiewicz  pianino, Tadeusz Osiecki 
akordeon, na perkusji gra³ W³adys³aw
Murii. Odby³a siê wycieczka do Gdañska i Malborka. Poza szko³¹ dzia³a³ legendarny klub Pigmej.

miera Mazurek, ZMS  Wincenty Ciuma, ZHP  Barbara Kosowska, PCK 
Zofia Ho³owicka, TPPR  Aleksander
Stajkowski, Liga Przyjació³ ¯o³nierza
 Bronis³aw Po³etek, SKO  Jan
Bryczkowski, Samorz¹d Uczniowski
 Danuta Kiszkurno. Wychowawc¹
kl. X by³a Kazimiera Mazurek, kl. XI
 Bronis³aw Po³etek. W klasie maturalnej najlepsze oceny mia³y Teresa Jan-

Rok 1962 - 63 Kl IV b
Rok szkolny 1961/62. Na stanowisko dyrektora powo³any zosta³ Bronis³aw Po³etek. Funkcjê tê pe³ni³ do
1970 r. Nauczyciele: Sabina Bil, Bronis³awa Sichel, Danuta Kiszkurno, Kazimiera Mazurek, Aleksander Winiewski, Jan Bryczkowski, Tadeusz Kaszuba, Daniel Lachowicz, Aleksander
Stajkowski, Helena Winiewska, Ludwika Guriew, Stefan Ho³owicki, Zenon Waruszewski, Wincenty Ciuma.
Kierownikiem internatu by³ Stefan
Ho³owicki; Zofia Ho³owicka, Helena
Szturomski, Jan Knasiak, Edward
Konusiñski byli wychowawcami.
Krystyna Hajkowicz od dnia 3 wrzenia rozpoczê³a pracê jako lekarz
szkolny. Przydzia³ obowi¹zków: kó³ko dramatyczne  Sabina Bil, kó³ko filologiczne  Bronis³awa Sichel, kó³ko
biologiczne  Danuta Kiszkurno, kó³ko matematyczne- Jan Bryczkowski,
kó³ko filologii rosyjskiej  Aleksander
Stajkowski, Ludwika Guriew, kó³ko
fotograficzne  Wincenty Ciuma, kó³ko fizyczno-chemiczne  Kazimiera
Mazurek, SU Przysz³oæ  Kazi-

kowska i Alina Zbrzena. W Warszawie Ryszard Puzyrewski zosta³ wicemistrzem Polski juniorów w rzucie
oszczepem. W czasie wakacji Reg¹ od
widwina przez £obez, Resko do
Trzebiatowa przep³ynê³a grupa m³odzie¿y akademickiej z Krakowa.
Przez 10 dni p³yn¹³ z nimi ówczesny
biskup krakowski Karol Wojty³a, póniejszy Papie¿ Jan Pawe³ II [Informacjê zdobyli i potwierdzili u niektórych
uczestników sp³ywu, Lidia Lalak-Szawiel i Czes³aw Szawiel  red.]. W
dniach 17  19 marca 1962 roku Parafiê
£obez nawiedzi³a kopia obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej. T³umy ludzi bra³y udzia³ w tych uroczystociach. Podobnie w ca³ym kraju miliony Polaków uczestniczy³y w obchodach Tysi¹clecia Chrztu Polski.
Rok szkolny 1962/63. Dyrektorem by³ Bronis³aw Po³etek. Zastêpc¹
dyrektora by³ Stefan Ho³owicki. Nauczyciele: Sabina Bil, Bronis³awa Sichel, Danuta Kiszkurno, Kazimiera
Mazurek, Aleksander Winiewski, Jan

Bryczkowski, Tadeusz Kaszuba, Daniel Lachowicz, Aleksander Stajkowski, Helena Winiewska, Ludwika Guriew, Stefan Ho³owicki, Zenon Waruszewski, Wincenty Ciuma. Kierownikiem internatu by³a Danuta Kiszkurno. W internacie rozpoczê³a 37-letni¹
pracê jako wychowawczyni Aniela
Ko³acz, bibliotekarka szkolna. Wychowawcami byli: Maria Majdan i Edward
Koniusiñski, Ksiêgowoæ szkoln¹ prowadzi³a Ludmi³a Kowaliñska (z d. Biska). Pracownikami internatu by³y: Jadwiga Kuziemska, Henryka Sola, Monika Puzyrewska, Helena Hañko. Wychowawstwa: VIII  Aleksander Winiewski, VIII  Tadeusz Kaszuba,
VIII  Miros³awa Markiewicz, IXa 
Jan Bryczkowski, IXb  Aleksander
Stajkowski, X  Sabina Bil, XI  Kazimiera Mazurek. Opiekunowie: ZMS 
Aleksander Winiewski, ZHP  Zofia
Nurowska, ZHP (MSR)  Jan Knasiak
PCK  Zofia Ho³owicka, SU Przysz³oæ  Kazimiera Mazurek, Sam.
Uczn.  Tadeusz Kaszuba, LP¯ 
Aniela Ko³acz, SKS  Miros³awa i Witold Markiewiczowie, SKO  Jan
Bryczkowski, chór oraz zespó³ mandolinistów  Daniel Lachowicz; by³
hufiec TOHP. 16.06.1963 na zawodach wojewódzkich dru¿yna PCK zajê³a IV miejsce. Uczniowie nawi¹zywali korespondencjê listown¹ z rówienikami z ZSRR, NRD, Wielkiej Brytanii i Japonii. Najlepszym maturzyst¹ by³ Piotr Sienkiewicz mi³onik
Szwejka i filmu. Pierwsz¹ osob¹ urodzon¹ w £obzie, która zda³a maturê,
by³a Alina £agoda.
Rok szkolny 1963/64. Dyrektorem szko³y by³ Bronis³aw Po³etek. Nauczyciele: Sabina Bil, Eugeniusz
Szczepanik, Stefan Ho³owicki, Aleksander Winiewski, Ludwika Guriew,
Bronis³awa Sichel, Danuta Kiszkurno,
Janina Puchalska, Stanis³aw Zienkiewicz, Miros³awa Markiewicz, Kazimiera Mazurek, Zofia Ho³owicka, Jan
Bryczkowski, Jan Knasiak, Anna
Majdan, Helena Winiewska, Daniel
Lachowicz, Zygmunt Trumpakaj. Kierownikiem internatu by³a Iwona Guzowska. W internacie pracowali: Aniela Ko³acz, Edward Koniusiñski, Olga
Marciniak, Jan Knasiak. Wychowaw-
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cami byli: VIIIa  Janina Maciejewska
(Puchalska), VIIIb  Zofia Ho³owicka,
VIIIc  Kazimiera Mazurek, IXa 
Aleksander Winiewski, IXb  Stanis³aw Zienkiewicz, IXc  Miros³awa
Markiewicz, Xa  Jan Bryczkowski,
Xb  Danuta Kiszkurno, XI  Sabina
Bil. Chór prowadzi³ Daniel Lachowicz, SKS  Miros³awa Markiewicz,
Eugeniusz Szczepanik, ZMS  Aleksander Winiewski, ZHP  Wies³awa
Dubicka, Edward Koniusiñski, Sam.
Uczn. i SU Przysz³oæ  Kazimiera
Mazurek, SKO  Jan Bryczkowski.
Kazimiera Mazurek umiera tragicznie
23 stycznia 1964 r. Samorz¹d
Uczniowski obj¹³ Stanis³aw Zienkiewicz, SU Przysz³oæ  Janina Maciejewska-Puchalska. O 7.45 codziennie rozpoczyna³ pracê radiowêze³ pod
opiek¹ Stanis³awa Zienkiewicza. Decyzj¹ Rady Pedagogicznej ka¿da
uczennica powinna nosiæ fartuszek,
a ch³opcy wiatrówki granatowe oraz
kapcie. Na ramieniu uczniowie byli zobowi¹zani do przyszycia i noszenia
tarcz z emblematem szko³y. Nauczyciele zwracali uwagi dziewczynom na
noszenie niew³aciwych fryzur.
Rok szkolny 1964/65. Dyrektorem
by³ Bronis³aw Po³etek. Internatem kierowa³a Iwona Guzowska. Grono pedagogiczne stanowili: Daniel Lachowicz,
Lucjan Ku³akowski, Sabina Bil, Jan
Bryczkowski, Janina Puchalska, Aleksander Winiewski, Danuta Kiszkurno,
Ludwika Guriew, Iwona Guzowska,
W³adys³aw Bruchwalski, Bronis³awa
Sichel, Zygmunt Trumpakaj, Stanis³aw
Zienkiewicz, Stefan Ho³owicki, Miros³awa Markiewicz, Eugeniusz Szczepanik, Helena Winiewska, Wies³awa Dubicka, Regina Mikiewicz. Wychowawcami byli: VIIIa  Iwona Guzowska,
VIIIb  Sabina Bil, VIIIc  Eugeniusz
Szczepanik, IXa  Janina Puchalska, Ixb
 Zygmunt Trumpakaj, IXc  Lucjan
Ku³akowski, Xa  Aleksander Winiewski, Xb  Stanis³aw Zienkiewicz,
Xc  Miros³awa Markiewicz XIa  Jan
Bryczkowski, XIb  Danuta Kiszkurno. W tym roku szkolnym by³a reforma
egzaminu dojrza³oci. Przydzia³ organizacji: ZMS i Samorz¹d  Lucjan Ku³akowski, ZHP  Regina Mikiewicz,
LOP  Danuta Kiszkurno, PCK  Miros³awa Markiewicz, LOK  Eugeniusz
Szczepanik, TPPR  Ludwika Guriew,
SU  Janina Puchalska, SKO  Jan
Bryczkowski, SKKT  Bronis³aw Po³etek, biblioteka  Aniela Ko³acz. Do
szko³y uczêszcza³o 672 uczniów. W listopadzie 1964 r. powsta³ Szczep Harcerski licz¹cy 142 harcerzy oraz Kr¹g
Instruktorski, wyró¿nia³ siê druh Jerzy
Æwik³a. Najlepszymi abiturientami
byli: Leokadia wirko, Ryszard Kamiñski, Anna Jaszczuk, Jadwiga Bednarczyk, Jadwiga Stefanowska, Alina Rorata. Bardzo dobrymi sportowcami byli
m. in. Andrzej S³aby, Marian Szyjka,
Zdzis³aw Bogdanowicz. W latach 19621965 w szkole aktywnie dzia³a³o Ko³o
Muzyczne prowadzone przez Daniela
Lachowicza. W szkole dzia³a³ zespó³
m³odzie¿owy w sk³adzie: Andrzej S³aby (gitara prowadz¹ca), Niko Kiprowski (gitara basowa), Zdzis³aw Bogdanowicz (gitara akompaniuj¹ca), Jerzy Wo³osz (perkusja). Solistk¹ zespo³u by³a

kole¿anka z m³odszej klasy  Jola Jakubiak. Obs³ugê techniczn¹ zabezpiecza³
Bogdan Idzikowski. Przewodnicz¹cym
Komitetu Rodzicielskiego by³ Zbigniew
Janaszek (od padziernika 1961 r.).
Rok szkolny 1965/66. Dyrektorem szko³y by³ Bronis³aw Po³etek,
a jego zastêpc¹ Lucjan Ku³akowski.
Nauczyciele: Sabina Bil, Jan Bryczkowski, Iwona Guzowska, Danuta

MSR i dru¿yna hippiczna [Pamiêtam
dzia³alnoæ harcersk¹ Edwarda Szawiela, Paw³a Kacperskiego, Wojtka
Rogalskiego, Lecha Gorzendowskiego
i in.  red]. W czasie wakacji harcerze
prowadzili obozy sta³e w Mieszewie.
Du¿y sukces osi¹gnêli koszykarze,
zdobywaj¹c III m. w województwie.
[Pamiêtam piêkne zagrywki Ryszarda
Korzeniewskiego, Aleksandra Sadzaka, Romana Kutyni, Zbigniewa Przê-

Rok 1963.06.5
Kiszkurno, Cecylia Krysztofiak, Lucjan Ku³akowski, Miros³awa Markiewicz, Bronis³awa Sichel, Eugeniusz
Szczepanik, Zygmunt Trumpakaj,
Stanis³aw Zienkiewicz, Janina Puchalska, Wac³aw Owczarek, Aleksander
Winiewski, Danuta Chomicka. Internat by³ nieczynny do koñca grudnia,
uczniowie mieszkali na stancjach. Od
stycznia internatem kierowa³a Iwona
Guzowska. Przy liceum zorganizowano I klasê Technikum Ekonomicznego
jako Filiê Technikum Ekonomicznego
w Szczecinie. Wychowawcami byli:
VIIIa  Danuta Kiszkurno, VIIIb  Jan
Bryczkowski, VIIIc  Cecylia Krysztofiak, IXa  Iwona Guzowska, IXb 
Sabina Bil, IXc  Eugeniusz Szczepanik (ta klasa liczy³a 37 ch³opaków,
stwarza³a bardzo wiele k³opotów nie
tylko nauczycielom), [Wiem co
o tym, sam by³em w tej klasie. Ju¿
nigdy nie utworzono klasy tylko dla
ch³opaków.  red.], Xa  Janina Puchalska, Xb  Zygmunt Trumpakaj,
Xc  Lucjan Ku³akowski, XIa  Aleksander Winiewski, XIb  Stanis³aw
Zienkiewicz, XIc  Miros³awa Markiewicz. Zajêciami pozalekcyjnymi
kierowali: kó³ko j. niemieckiego  Bronis³awa Sichel, biologiczne  Danuta
Kiszkurno, geograficzno-krajoznawcze  Bronis³aw Po³etek, matematyczne  Jan Bryczkowski, filologii rosyjskiej  Iwona Guzowska, angielskiego
 Wac³aw Owczarzak, fizyczne 
Zygmunt Trumpakaj, chemiczne 
Stanis³aw Zienkiewicz, polonistyczne i ZMS  Lucjan Ku³akowski, ZHP
 Regina Mikiewicz, PCK  Cecylia
Krysztofiak, LOK  Eugeniusz
Szczepanik, LOP  Danuta Kiszkurno, Samorz¹d Uczniowski  Sabina
Bil, TPPR  Ludwika Guriew, SU
Przysz³oæ  Janina Puchalska,
PTTK  Stanis³aw Zienkiewicz, SKO
 Zygmunt Trumpakaj, biblioteka 
Aniela Ko³acz. W bibliotece du¿¹ rolê
odegrali ³¹cznicy klasowi. Bardzo dobrze dzia³a³o harcerstwo w naszej
szkole. W czerwcu 1966 roku 230 harcerzy dzia³a³o w 7 dru¿ynach, w tym

zaka, Józefa B³yszki, Krzysztofa Fojuta, Ryszarda Snopka,  red.]. Rok
szkolny dla maturzystów koñczy³ siê
w ostatni pi¹tek kwietnia. Przez wiele
lat abiturienci stanowili czo³ówkê
pochodu pierwszomajowego.
wiêto 1 Maja bêdzie obchodzone
szczególnie uroczycie, poniewa¿ jest to
ostatni rok obchodów 1000-lecia. Bêdzie
to wielka manifestacja ca³ego spo³eczeñstwa. W pochodzie wezm¹ udzia³ wszyscy
uczniowie i nauczyciele. Bêd¹ próby przemarszu  poczet, grupa honorowa (maturzyci i najlepsi uczniowie), ZHP, ZMS,
grupa sportowa, PCK i m³odzie¿ niezorganizowana. Akademia pierwszomajowa odby³a siê 29 kwietnia. Komitetem
Rodzicielskim kierowa³ Jerzy Kowalik,
jego zastêpc¹ by³a Krystyna Pernal.
Rok szkolny 1966/67. Funkcjê dyrektora sprawowa³ Bronis³aw Po³etek.
Grono pedagogiczne stanowili: Cecylia
Krysztofiak, Danuta Kiszkurno, Jan
Bryczkowski, Janina Puchalska, Zygmunt Trumpakaj, Teresa Zienkiewicz,
Miros³awa Markiewicz, Eugeniusz
Szczepanik, Iwona Guzowska, Ludwika Guriew, Bronis³awa Sichel, Lucjan
Ku³akowski, Sabina Bil, Stanis³aw
Zienkiewicz, Teresa Kamiñska. Kierownikiem internatu by³a Iwona Guzowska. Wychowawcami zostali: IXa 
Danuta Kiszkurno, IXb  Jan Bryczkowski, IXc  Cecylia Krysztofiak, Xa
 Iwona Guzowska, Xb  Sabina Bil, Xc
 Eugeniusz Szczepanik, XIa  Janina
Puchalska, XIb  Zygmunt Trumpakaj,
XIc  Lucjan Ku³akowski. [Brak klas
ósmych by³ spowodowany wprowadzeniem omioletniej szko³y podstawowej  red.]. Przedmioty nauczania
przydzielono: j. polski  Sabinie Bil,
Lucjanowi Ku³akowskiemu, j. rosyjski
 Ludwice Guriew, Iwonie Guzowskiej,
j. niemiecki i angielski  Bronis³awie Sichel, historiê  Cecylii Krysztofiak,
geografiê  Bronis³awowi Po³etkowi,
biologiê i higienê  Danucie Kiszkurno,
matematykê  Janinie Puchalskiej, Janowi Bryczkowskiemu, fizykê  Zygmuntowi Trumpakajowi, chemiê  Te-
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resie Abriszewskiej, zajêcia techniczne
 Stanis³awowi Zienkiewiczowi, przysposobienie wojskowe  Eugeniuszowi
Szczepanikowi, wf  Miros³awie Markiewicz, Eugeniuszowi Szczepanikowi, astronomiê  Janowi Bryczkowskiemu, propedeutykê filozofii  Lucjanowi Ku³akowskiemu, ZHP  Stanis³awowi Zienkiewiczowi, ZMS  Lucjanowi Ku³akowskiemu, SKKT  Bronis³awowi Po³etkowi, SKO  Zygmuntowi Trumpakajowi, LOK  Eugeniuszowi Szczepanikowi, LOP  Danucie
Kiszkurno, TPPR  Ludwice Guriew,
SKS  Eugeniuszowi Szczepanikowi.
Naukê rozpoczêto, wys³uchuj¹c na
apelu przemówienia min. Tu³odzieckiego.2 wrzenia 1966 r. pismem KOS.606
 25/66 mgr in¿. Zbigniew Szyroki
Kurator Okrêgu Szkolnego w Szczecinie nada³ naszej szkole imiê Tadeusza
Kociuszki. Dyrektor wrêczy³ Eugeniuszowi Szczepanikowi nagrodê KOS
( ) za zas³ugi w krzewieniu sportu na
terenie szko³y i miejscowoci. W tym
roku nast¹pi³ rozdzia³ szko³y podstawowej i liceum. Rada Pedagogiczna wyst¹pi³a o nadanie naszemu liceum imienia. Nadzwyczajne posiedzenie Rady
Pedagogicznej odby³o siê 22 padziernika 1966. Dyrektor, Bronis³aw Po³etek, przeczyta³ pismo o nadaniu szkole
imienia Tadeusza Kociuszki. Na tym
samym posiedzeniu powo³ano komitet
organizacyjny zjazdu absolwentów
szko³y. Dyrektor wrêczy³ Danucie
Kiszkurno nagrodê przyznan¹ przez
Zarz¹d Wojewódzki LOP. 22 listopada
na radzie pedagogicznej omawiano negatywne zachowanie siê uczniów (rozsypanie proszku ³zawi¹cego w szkole).
poruszono sprawê palenia papierosów.
[W przeddzieñ balu nauczycieli wskutek zaprószenia ognia spali³a siê reprezentacyjna kawiarnia Klubowa. Ludzie raczej pomagali opró¿niæ pomieszczenia lokalu, ni¿ w ratowaæ dobytek.
By³o to wydarzenie komentowane
przez wiele dni w £obzie.  red.]. Trzy
dru¿yny harcerskie liczy³y 50 harcerzy,
siedmiu z nich by³o na kursie instruktorskim w Jeleniej Górze. W styczniu
1967 powo³ano M³odzie¿owy Kr¹g Instruktorski, który liczy³ 29 cz³onków,
19 przeszkolonych. W czasie wykopków harcerze czêæ zarobków przekazali na fundusz odbudowy Malborka.
Spó³dzielnia Uczniowska pod opiek¹
Teresy Abriszewskiej zdoby³a I nagrodê w Wojewódzkim Konkursie SU oraz
wyró¿nienie w kraju. Na wiosnê moja
klasa [X b  red.] otrzyma³a proporzec
przechodni za najlepsze miejsce w czytelnictwie.
Maturê zda³o 82 uczniów. W klasie ósmej naukê rozpoczê³o 120
uczniów. 65 z nich dotar³o do matury,
czyli sprawnoæ bezwzglêdna szko³y
wynios³a 54,1%. Najlepsi maturzyci: Helena Szedziwiec, Bo¿ena Ciosek, Jerzy Pernal, Roman Mozolewski, Lech Lutyñski, Czes³aw Kwiecieñ, El¿bieta Sienkiewicz. Przewodnicz¹cym Komitetu Rodzicielskiego
by³ Jerzy Kowalik. [W tamtym okresie po godz. 2000 po miecie kr¹¿y³y
tzw. trójki do kontroli wieczornych, w sk³ad których wchodzi³ nauczyciel, funkcjonariusz milicji i cz³onek komitetu rodzicielskiego.]. CDN.
Henryk Musia³
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Ostre strzelanie w nowym sk³adzie

Sparta zagra³a
towarzysko z Remorem

Zdjêcie pochodzi ze strony
www.spartawegorzyno.strefa.pl/
W ostatnim dniu stycznia i trzecim dniu lutego pi³karze Sparty rozegrali dwa mecze towarzyskie z
Remorem Recz (szósta dru¿yna w
grupie 2). W obu meczach pad³y
wysokie wyniki.
W pierwszym meczu, rozegranym w Drawsku Pomorskim, Sparta
wygra³a a¿ 11:1 (6:0). Bramki zdobyli:
Mateusz Rylling - 4, Dariusz Nadkierniczny - 2, natomiast Micha³ Szwa-

lec, Marek Dro¿d¿ewski, Tomasz
Side³ oraz Jaros³aw Konieczny zaliczyli po jednym trafieniu. Jeden gol
pad³ po samobójczym trafieniu.
W sparingu rozegranym w minion¹ sobotê podopieczni trenera
Jamro¿ego pokonali zespó³ z Recza
5:0 (2:0). Bramki zdobyli: Dariusz
Nadkierniczny, Marcin Tomaszkiewicz, Wojciech Kli oraz Pawe³ Samal - dwie.
(r)

Wyrok

Sygn. akt II K 692/06 Ds. 1057/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 28 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie:Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a, Przy udziale As. Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia
28.12.2006 r. sprawy przeciwko

Ma³gorzacie Wies³awie Nawrockiej
c. Stanis³awa i Cecylii z d. Szymko, ur. 07.06.1975 r. w Wêgorzynie, oskar¿onej o to, ¿e: w dniu 28.03.2005 r. na drodze publicznej w miejscowoci
Wiewiecku, gm. Wêgorzyno kieruj¹c samochodem osobowym marki PEUGEOT 206 o nr rej. ZLO G523 bêd¹c w stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu nie zachowa³a nale¿ytej
ostro¿noci podczas jazdy z nadmiern¹ prêdkoci¹ i na ³uku drogi straci³a
panowanie nad w/w pojazdem doprowadzaj¹c do rolowania pojazdu na prawym poboczu drogi, w wyniku tego zdarzenia obra¿eñ cia³a dozna³ pasa¿er
Krzysztof Lubowicki w postaci z³amania koci przedramienia prawego oraz
st³uczenia g³owy i klatki piersiowej, naruszaj¹c prawid³owe funkcjonowanie
narz¹dów cia³a, jakim jest koñczyna górna prawa znacznie powy¿ej dni siedmiu, tj. o czyn z art. 177 par. 1 kk w zw. z art. 178 par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿on¹ Ma³gorzatê Wies³awê Nawrock¹ uznaje za winn¹ pope³nienia
zarzucanego jej przestêpstwa i za to na podstawie art. 177 par. 1 kk w zw. z
art. 178 par. 1 kk wymierza jej karê 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onej kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onej karê grzywny
w wymiarze 50 (piêædziesi¹t) stawek dziennych, przyjmuj¹c ¿e jedna stawka
wynosi 10 (dziesiêæ) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onej
rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 padziernika 2006 r.;
VII. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onej na
rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza jej op³atê w kwocie 230
(dwiecie trzydzieci) z³otych.
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KRZY¯ÓWKA 06

Atak na drzewo

(BE£CZNA  KLÊPNICA) 26 stycznia o godz. 11:50
na drodze Be³czna  Klêpnica
kieruj¹cy samochodem Audi
Mariusz S. nie dostosowa³
prêdkoci jazdy do panuj¹cych warunków na drodze w
wyniku czego na ³uku drogi
wpad³ w polizg i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo.

Okrad³ elektrowniê

(BONIN) 26 stycznia w
godzinach nocnych w Boninie,
nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y 600 m linki aluminiowej o przekroju 35 mm.
Straty w kwocie powy¿ej 250
z³ ponios³a ENEA Gryfice.

Kradzie¿ w piekarni

(DOBRA) W nocy z 26 na
27 stycznia w Dobrej przy ul.
Armii Krajowej, w piekarni
Marpis nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 1250 z³, czym
dzia³a³ na szkodê Macieja S.

Wiejski Sprzêt
Kaskaderski

(MIESZEWO) 27 stycznia o godz. 16:35 na drodze
publicznej w miejscowoci
Mieszewo Krzysztof S. kieruj¹c motocyklem WSK nie dostosowa³ siê do wyroku SR w
£obzie zakazuj¹cego prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych.

Ukrad³ niesprawne
narzêdzia

(RESKO) W nocy z 18 na
19 stycznia w Resku nieznany
sprawca z obejcia gospodarskiego dokona³ kradzie¿y ró¿nego typu niesprawnych elektronarzêdzi, nale¿¹cych do
Mariana C., o ³¹cznej wartoci
200 z³otych.

Powybija³ okna

(RUNOWO POMORSKIE) W okresie miêdzy 27, a

31 grudnia w Runowie Pomorskim w budynku dworca kolejowego, Jakub S. rzucaj¹c kamieniami dokona³ wybicia 10
szt. szyb w oknach dworca.
Straty w kwocie powy¿ej 250
z³ ponios³o PKP.

Po¿ar

(£OBEZ) 29 stycznia oko³o godziny 3:15 w £obzie
prawdopodobnie na skutek
zaprószenia ognia z pieca c.o.
spaleniu uleg³ czêciowo dachostrop pomieszczenia z trocinami, instalacja elektryczna
oraz przewód wentylacyjny
komina. Straty w kwocie 4.000
z³otych ponios³a Sp. z oo
UTECH £obez.

Polizg zakoñczony
w rowie

(£OBEZ  DOBIESZEWO) 29 stycznia oko³o godziny
11:50 na drodze £obez  Dobieszewo Jacek A. kieruj¹c samochodem osobowym marki WV
JETTA nie dostosowa³ prêdkoci jazdy do panuj¹cych warunków atmosferycznych w wyniku czego wpad³ w polizg a nastêpnie wjecha³ do przydro¿nego rowu uszkadzaj¹c pojazd.

Polizg
z dachowaniem

(MIESZEWO  DOBRA)
29 stycznia oko³o godziny 7:20
na drodze Mieszewo  Dobra
Monika K. kieruj¹c samochodem OPEL CORSA nie dostosowa³a prêdkoci jazdy do panuj¹cych warunków, wpad³a w
polizg, po czym wjecha³a do
przydro¿nego rowu dachuj¹c.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Komórka

(DALNO) 29 stycznia w
Dalnie nieustaleni sprawcy dokonali kradzie¿y telefonu komórkowego marki Sony Ericsson K-310i, wartoci 600 z³,
dzia³aj¹c na szkodê Andrzeja C.

Napromilowani
(DOBROPOLE) 26
stycznia o godz. 17:00 na
drodze w Dobropolu Karol P. kierowa³ samochodem Opel znajduj¹c siê w
stanie nietrzewym (1,3
promila).
(SULISZEWICE

GRABOWO) 27 stycznia
o godz. 17:00 na drodze publicznej Suliszewice-Grabowo S³awomir A. kierowa³

rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem 1,8
promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
(TUCZE  OWINO)
30 stycznia o godz. 18:20
na drodze Tucze  Owino,
Sebastian J. kierowa³ sam.
marki VW Polo znajduj¹c
siê w stanie nietrzewym
(0,7 promila).

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 4 brzmia³o:
Wiêc zosta³ na lodzie.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo),Teresa Syjczak (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza.

Gratulujemy.
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HUMOR TYGODNIA

Stary wyga z nowym radnym

NOWE PRAWO PRASOWE

Nie martw siê,
bêdzie dobrze

Projekt Samoobrony.

1. Nie wolno pisaæ, ¿e Przewodnicz¹cy Lepper zmusza³ dzia³aczki Samoobrony do seksu.
2. Przewodnicz¹cy nale¿y zawsze pisaæ du¿¹ liter¹.
3. Mo¿na pisaæ, ¿e pose³ £y¿wiñski zmusza³ dzia³aczki Samoobrony do seksu.
4. Ale tak naprawdê to wszystko spisek maj¹cy na celu obalenie konstytucyjnego organu
pañstwa.
5. Organ to Przewodnicz¹cy.
6. Bo jest w rz¹dzie.
7. Trzeba pisaæ, ¿e Przewodnicz¹cy pojecha³ na Jasn¹ Górê wypowiedzieæ walkê rozwi¹z³oci.
8. Ale to wcale nie jest pokuta za grzechy ani tym bardziej PR.
9. Po prostu przewodnicz¹cy lubi jedziæ do Czêstochowy.

A jak czego
nie zrozumiem?

Projekt rz¹dowy (popierany przez Prawo i Sprawiedliwoæ).

To w czasie
g³osowania
patrz siê na mnie

1. Nie wolno pisaæ, ¿e premier nie zna hymnu polskiego.
2. Nie wolno pisaæ, ¿e premier przypomina kartofla.
3. Nie wolno pisaæ, ¿e premier jest kawalerem, bo brat o¿eni³ siê z naj³adniejsz¹ dziewczyn¹, jak¹ zna³.
4. Nie wolno nagrywaæ ministra Adama Lipiñskiego w pokoju Renaty Beger.
5. Wolno nagrywaæ redaktora Adama Michnika w gabinecie Aleksandra Gudzowatego.
6. Resztê te¿ wolno.
7. Na przyk³ad mo¿na pisaæ, ¿e Przemys³aw Gosiewski jest ni¿szy i grubszy ni¿ premier.
8. Gosiewski i tak siê nie obrazi.

Projekt Platformy Obywatelskiej.

No tak,
w tej radzie czeka
mnie ciê¿ka praca

CMYK

1. Mo¿na pisaæ wszystko.
2. W szczególnoci mo¿na pisaæ, ¿e powinna
rz¹dziæ Platforma Obywatelska.
3. I ¿e PO jest najlepsz¹ parti¹.
4. I ¿e Donald Tusk by³by najlepszym prezydentem.
5. I ¿e jest przystojny.
6. Nie wolno pisaæ, ¿e Donald Tusk nie ma
programu, tylko chce rz¹dziæ.
7. Jan Maria Rokita sam nie wie, czego chce.
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