C MY K

W powiecie powia³o i po³ama³o
0 z³
9
,
1

GAZETA POWIATOWA Nr 09 (322) Rok VI 25.02.2008 r. Cena 1,90 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Z ostatniej chwili

Burmistrz zawiesi³a
dyrektora szko³y
(WÊGORZYNO) Wczoraj po
po³udniu dowiedzieliœmy siê, ¿e
burmistrz Gra¿yna Karpowicz
zawiesi³a w obowi¹zkach dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim Mariê Jêdrzejczak.
Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, ¿e ma to zwi¹zek ze spraw¹ w

prokuraturze, jak¹ kiedyœ skierowa³a przeciwko dyrektor szko³y
jedna z pracownic. Sprawa uleg³a
przedawnieniu, ale burmistrz,
która od pocz¹tku kadencji wytacza ró¿ne zarzuty pod adresem tej
dyrektor mimo wszystko podjê³a
decyzjê o zawieszeniu jej w obo-

wi¹zkach dyrektora. Równie¿
nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê,
¿e w zwi¹zku z t¹ decyzj¹ pracownicy szko³y zamierzaj¹ broniæ
swojej dyrektor i przeprowadziæ
protest oflagowuj¹c szko³ê. Wiêcej informacji podamy w nastêpnym wydaniu.
(r)
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Zarz¹d upowa¿niony do dzia³añ

I GALA SPORTU
JU¯ W SOBOTÊ

Ma byæ spó³ka
z gminami

W dniu 1 marca 2008 roku prze¿yjemy wielkie sportowe œwiêto.
W ³obeskiej hali sportowo-widowiskowej po raz pierwszy w historii
powiatu ³obeskiego odbêdzie siê Gala
Sportu pod nazw¹ „Najlepszy sportowiec roku 2007” pod patronatem Przewodnicz¹cego Rady Powiatu i Starosty
£obeskiego.
Pocz¹tek imprezy o godzinie 14.00.
W programie Gali:
- uroczysta akademia z prezentacj¹
olimpijczyków i gwiazd sportu
- og³oszenie wyników w 7 kategoriach konkursu „Najlepszy sportowiec
roku 2007”
- wystêpy artystyczne (Sprint
Band)
- mecz pokazowy pi³ki no¿nej halowej: Pogoñ 04 Szczecin (I liga futsal)
- Reprezentacja Powiatu £obeskiego
- mecz koszykówki kadetek: UKS
Radowo Ma³e - Olimpijczyk Drawsko
Pomorskie.
Powiatowa Rada Sportu - organizator imprezy zaprasza m³odzie¿
szkoln¹, sportowców dawnych i obecnych, dzia³aczy kultury fizycznej,
sympatyków sportowych emocji.

(£OBEZ) Ma byæ spó³ka z
gminami powiatu
³obeskiego, która ma
œwiadczyæ us³ugi w zakresie
ochrony zdrowia dla
mieszkañców powiatu –
zdecydowali radni na
nadzwyczajnym posiedzeniu
rady powiatu w minion¹
œrodê.
O utworzeniu spó³ki mówi³o siê
od czasu, gdy komornik wystawi³
sprzêt szpitala w Resku na licytacjê.
Nie dosz³o do niej, ale to przyspieszy³o dzia³ania Powiatu maj¹ce rozwi¹zaæ nabrzmia³y od lat problem
reskiego szpitala, chocia¿ nie ca³ej
s³u¿by zdrowia, bo przychodni¹ w
£obzie nadal zarz¹dza likwidator.
Ca³a uwaga skupi³a siê na szpitalu w
Resku.
Przedstawiaj¹c informacjê o
dotychczasowych dzia³aniach w tej
sprawie wicestarosta Ryszard Brodziñski powiedzia³, ¿e s¹ prowadzone rozmowy z komornikiem i zarz¹dem powiatu stargardzkiego. W
Stargardzie by³ razem z radnym
Zdzis³awem Trojg¹. Obecnie budynek szpitala (wraz z du¿¹ dzia³k¹,
winduj¹c¹ cenê – jak zauwa¿y³a
obecna na sesji przewodnicz¹ca
rady miejskiej w Resku Barbara
Basowska) wyceniony jest na prawie 5 milionów z³otych. Do tego
dochodz¹ koszty ruchomoœci, czyli

sprzêtu, szacowane na oko³o 1,5
mln z³. Ale o nim na sesji nie dyskutowano.
W nawi¹zaniu do tych sum radny Józef Drozdowski zasugerowa³,
¿e gdyby koszty budowy nowego
szpitala na 100 ³ó¿ek zamknê³y siê w
kwocie 10 milionów, to bardziej by
siê op³aca³o do³o¿yæ i wybudowaæ
nowy szpital. Nie by³o by problemów
z dostosowaniem go do wymogów
unijnych, jakie bêd¹ musia³y spe³niæ
szpitale w 2012 roku.
PóŸniej radni skupili siê projekcie uchwa³y, który mówi³ o powo³aniu spó³ki z gminami powiatu ³obeskiego.
- Naszym zdaniem najlepszym
rozwi¹zaniem jest wykup ruchomoœci i nieruchomoœci i wniesienie ich aportem do spó³ki.
Wtedy dopiero mo¿na zaprosiæ do niej podmiot prywatny
i to w trybie oferty publicznej,
a póŸniej wydzier¿awiæ szpital na 20 lat. - mówi³ wicestarosta Brodziñski.
Ju¿ wczeœniej swoje intencje przyst¹pienia do takiej spó³ki wyrazi³y rady w
Resku, Radowie Ma³ym i
Wêgorzynie. Na najbli¿szych sesjach zdecyduj¹ o
tym tak¿e radni £obza i Dobrej.
Ktoœ zapyta³, czy na w
tych gminach mówiono ju¿ o
jakichœ kwotach, jakie gminy

mog³yby wnieœæ do spó³ki lub wydaæ w tej „operacji”.
- O kwotach nikt nie mówi³. powiedzia³ radny Jan Zdanowicz.
Nieoficjalnie pad³a suma 500 tys. z³,
jak¹ mog³oby wyasygnowaæ Radowo Ma³e.
Przeciwny kupowaniu szpitala i
uchwale by³ radny Waldemar Konefa³. Powiedzia³, ¿e szpital by³ w³asnoœci¹ powiatu ³obeskiego i trudno
kupowaæ coœ, co do nas nale¿a³o, co
by³o wybudowane za spo³eczne pieni¹dze.
Jednak radny Trojga stwierdzi³,
¿e to w tej chwili nie jest wa¿ne, bo
w tej sprawie wszystko jest ju¿ ustalone – kto jest w³aœcicielem szpitala, ile kosztuje i taka jest sytuacja
zastana.
Radni po dyskusji podjêli
uchwa³ê o upowa¿nieniu Zarz¹du
Powiatu do utworzenia spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
wraz z gminami powiatu ³obeskiego
i ewentualnie podmiotów prywatnych (fizycznych lub prawnych).
Przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki
ma byæ œwiadczenie us³ug w zakresie ochrony zdrowia poprzez utworzony przez ni¹ zak³ad opieki zdrowotnej.
Do spó³ki Powiat ma wnieœæ do
3 milionów z³otych. W zwi¹zku z
tym zapisem radni podjêli drug¹
uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu
d³ugoterminowego do takiej wysokoœci.
KAR
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Powia³o i po³ama³o
(POWIAT). Podczas
weekendu huraganowe
wiatry sprawi³y, ¿e w ca³ym
regionie zgas³o œwiat³o.
Zerwane zosta³y sieci
œredniego i wysokiego
napiêcia. S³upy zosta³y
po³amane przez powalone
drzewa, z dachów polecia³y
dachówki. Szalej¹ca
wichura najwiêcej szkód
poczyni³a w powiecie
³obeskim i gryfickim.
W poniedzia³ek bez pr¹du pozostawali jeszcze mieszkañcy Gozdna
w gminie Resko.
Wprawdzie energetycy doœæ
szybko uporali siê z zerwanymi liniami i po³amanymi s³upami, jednak
usuwanie szkód bêdzie trwa³o jeszcze przynajmniej przez dwa tygodnie. Obecnie nie jest jeszcze znana
dok³adna liczba po³amanych s³upów
i zerwanych linii, jednak wiadomo
ju¿, ¿e najwiêcej pracy energetycy

mieli w £obzie, gdzie wichura po³ama³a 11 s³upów ¿elbetonowych w
Strzemielach i Zache³miu. Sporo
po³amanych s³upów by³o równie¿ w
okolicy Bonina i Wysiedla.
Przyczyn¹ ³amania, niczym zapa³ki, ¿elbetonowych s³upów by³y zdaniem energetyków - w 99 proc.
przewracaj¹ce siê drzewa. Niera-

Zmar³ prof. Filozof Mo³czanow
Dnia 23 lutego 2008 roku w Szczecinie - D¹biu po¿egnaliœmy profesora Filozofa Mo³czanowa. Zmar³ w wieku 93 lat. Profesor Filozof
Mo³czanow w latach 1951 - 1953 pracowa³ w Liceum w £obezie.
By³ nauczycielem matematyki. Odszed³ Sybirak, cz³owiek o wysokiej inteligencji i du¿ej kulturze osobistej. Pozostanie w pamiêci
by³ych uczniów jako m¹dry nauczyciel i ¿yczliwy cz³owiek.
Albert Mi³aszewski, LO 55.

cjonalne przepisy, chroni¹ce 30-40
letnie topole, niejednokrotnie pêkniête ju¿ i zagra¿aj¹ce zwaleniem
siê, s¹ powodem strat jakie maj¹
miejsca przy wiêkszych wiatrach.
Na wyciêcie takiej topoli trzeba czekaæ oko³o pó³ roku, po uprzednim
sfotografowaniu i udokumentowaniu. Jak widaæ z rachunku ostatniej
wichury, ten czas, to zdecydowanie
za d³ugo, by uchroniæ mieszkañców
przed brakiem w dostawach pr¹du i
ponoszeniem dodatkowych kosztów
przy naprawach uszkodzonych linii.
Znaczn¹ przeszkod¹ w usuwaniu skutków wichury by³y namokniête pola przez doœæ intensywnie
padaj¹ce deszcze. Mimo tego do
usuwania ostatniej awarii w Gozdnie, w gminie Resko, energetycy
wyruszyli w poniedzia³ek rano.
Gdy s³u¿by energetyczne i stra¿acy walczyli z ¿ywio³em, inni próbowali siê wzbogaciæ. 15.latek z
powiatu œwidwiñskiego usi³owa³
ukraœæ przewody aluminiowe linii
energetycznej, które... zerwa³a wichura.
(mm)
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Przede wszystkim gospodarnoœæ
(RESKO). Podczas sesji Rady
Miasta radni zwrócili uwagê, by
burmistrz przed zawarciem umowy o wykonanie prac orientowa³
siê w cenie innych firm i wybiera³
najatrakcyjniejsz¹. Ten prosty
wniosek zaj¹³ jednak sporo czasu
i wywo³a³ dyskusjê.
Sporo miejsca podczas sesji
Rady Miasta poœwiêcono kwestii
zapytania o cenê. Gdy radni poprosili, by burmistrz zanim zdecyduje
siê na wybór firmy zorientowa³ siê
w cenie, burmistrz zrozumia³ wniosek radnych jako zapytanie na piœmie, b¹dŸ przetarg. W takim rozumieniu obawia³ siê, ¿e nie zawsze
mo¿e zd¹¿yæ z inwestycj¹ na czas.
Pyta³, czy wówczas rada zwolni go
z odpowiedzialnoœci. Wyjaœni³ równie¿, ¿e przy wydatkach geodezyjnych, czy zakupach biurowych zawsze ta zasada jest stosowana. Jak
zapewni³, ta metoda skutkuje du¿ymi oszczêdnoœciami.
Kwestiê wyjaœni³ radny Adam
Seredyñski.
- To trzeba patrzeæ jak na w³asne
mieszkanie. Tak jak w domu: przychodzi fachowiec i mówi za ile.

Wybiera siê najatrakcyjniejsz¹ ofertê. A jeœli trzeba szybko podj¹æ decyzjê, to przychodzi pan do Rady i
informuje o tym. Po prostu nie mo¿e
tak byæ, ¿e ile wykonawca chce za
wykonanie pracy, to tyle dostanie.
Do tej pory wszystkie inwestycje
by³y z wolnej rêki i zawsze dop³acane 20 proc. Musimy byæ gospodarni. Dlatego burmistrz powinien zapytaæ o cenê. Bêd¹ zapytania o cenê,
bêd¹ oferty.
- Jeœli bêdziemy robiæ przetarg

mo¿emy nie mieæ chêtnych. Szukaj¹c wykonawcy mo¿emy ponieœæ
wiêksze koszty. Za kosztorys trzeba
zap³aciæ – wyrazi³ obawê burmistrz.
Radni i burmistrz doszli do porozumienia, gdy okaza³o siê, ¿e zapytanie o cenê przynajmniej trzech
wykonawców nie ma byæ traktowane urzêdowo, ale jako zwyk³a orientacja na rynku. Takie zapytania w
Gminie maj¹ staæ siê dobrym zwyczajem, a nie wymogiem w formie
uchwa³y.
(mm)

Komu zdro¿eje
(REGION). Jak wynika z projektu rozporz¹dzenia resortu pracy, w
urzêdach maj¹ wzrosn¹æ minimalne
wynagrodzenia od 37 do 139 proc.,
natomiast maksymalne – od 13 do 19
proc. Wynagrodzenia pracowników
samorz¹dowych maj¹ wzrosn¹æ od
marca z wyrównaniem od stycznia.
Renciœci i emeryci natomiast otrzymaj¹ podwy¿kê od marca o 6,5 proc.,
gdy inflacja na koniec roku wynosi³a
4 proc.
Emeryci i renciœci jeszcze bardziej,
ni¿ dotychczas bêd¹ musieli oszczêdzaæ. Niewielkie podwy¿ki, jakie ich
czekaj¹ nie pokryj¹ drastycznych
zmian cen pr¹du, gazu i ¿ywnoœci. Pr¹d
podro¿a³ o 11 proc. a gaz ma podro¿eæ
najprawdopodobniej od kwietnia o 2025 proc. Za gaz zap³acimy wiêc o oko³o
100-150 z³ wiêcej miesiêcznie, przy
ogrzewaniu domu. Osoby wykorzystuj¹ce gaz jedynie do gotowania na kuchenkach, zap³ac¹ o kilkanaœcie z³.
wiêcej, ni¿ dotychczas.

Do czerwca ma dro¿eæ ¿ywnoœæ; to
wynik nieurodzaju i spadku mleka w
zimie.
Tych podwy¿ek nie odczuj¹ jednak urzêdnicy, bowiem do ich portfeli trafi od 300 do 2040 z³ wiêcej
miesiêcznie, ni¿ dotychczas o ile
przejdzie projekt rozporz¹dzenia w
sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych
przygotowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Najwiêksze podwy¿ki czekaj¹ najmniej zarabiaj¹cych. Jeœli urzêdnik
otrzymywa³ pensjê w wysokoœci 910 z³
brutto, po podwy¿ce jego wynagrodzenie bêdzie wynosi³o oko³o 1,4 tys. z³.
Wszystko bêdzie zale¿eæ od kategorii
zaszeregowania.
Jeœli projekt zostanie przyjêty
wy¿sze wynagrodzenia otrzymaj¹
równie¿ szefowie gmin i powiatów.
Minimalna stawka p³acy zasadniczej
wójta w gminie do 15 tys. mieszkañców wzroœnie bowiem z 3450 z³ do
4200 z³.

Zmieni¹ siê tak¿e maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych oraz zak³adów bud¿etowych jednostek samorz¹du. Wynagrodzenie wraz
z dodatkiem funkcyjnym nie bêdzie mog³o przekroczyæ 7065,84 z³.
To nie wszystkie zmiany jakie planuje siê wprowadziæ do jednostek bud¿etowych. Od 31 marca pracownicy
bêd¹ mogli otrzymywaæ dodatek specjalny, np. z powodu czasowego zwiêkszenia obowi¹zków.
Ale, to czy urzêdnicy rzeczywiœcie
otrzymaj¹ podwy¿ki, nawet jeœli projekt
rozporz¹dzenia przejdzie, zale¿eæ bêdzie od szefów urzêdów, a ewentualne
podwy¿ki burmistrzów, wójtów i starostów – od rad miast, gmin i powiatów.
Nie ma projektów zmian odnoœnie
„trzynastek”dla wszystkich urzêdników. Dodatkowe nagrody nie omin¹
równie¿ szefów urzêdów. Ten relikt
przesz³oœci ma siê wci¹¿ bardzo dobrze
w administracji.
(mm)
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Zap³onê³o w przychodni
(£OBEZ). W przedostatni
czwartek lutego o 9.40 w
przychodni lekarskiej
wybuch³ po¿ar. Zanim jêzyki
ognia zdo³a³y zaw³adn¹æ
dachem – stra¿acy poradzili
sobie z ¿ywio³em.
Doœæ groŸnie wygl¹da³ po¿ar,
który wybuch³ na strychu budynku przychodni lekarskiej przy ul.
Wojska Polskiego. Zanim czerwony kur zdo³a³ zaj¹æ poszycie
dachu, na miejscu ju¿ przyby³y
trzy jednostki stra¿y po¿arnej z
£obza. Gdy w œrodku budynku
trwa³a gor¹czkowa krz¹tanina,
maj¹ca na celu ratowanie akt
m³odych pacjentów, na zewn¹trz

ju¿ podjecha³ wóz marki Volvo z
podnoœnikiem
SHD 25. Wówczas, maj¹c dogodne dojœcie do wysokiego dachu, stra¿acy mogli ugasiæ po¿ar.
Wokó³ obiektu doœæ licznie
zgromadzili siê ³obzianie bacznie obserwuj¹c poczynania stra¿aków. Po nieca³ej godzinie,
walka z czerwonym kurem dobiega³a koñca. Stra¿acy pozbyli
siê jeszcze z dachu nadpalonych
i popêkanych dachówek. Po po³udniu dach zosta³ zabezpieczony foli¹.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹
po¿aru by³ nieszczelny przewód kominowy. Jak dotychczas strat jeszcze nie oszacowano.
(mm)
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Bêdzie œwietlica
(£UGOWINA). Jeszcze do
niedawna na obiekcie
œwietlicy w tej
miejscowoœci by³y trzy
rodzaje dachówek na jednej
czêœci i eternit na drugiej.
Obecnie po³owa dachu nad
œwietlic¹ jest ju¿
wyremontowana, a remont
drugiej w³aœnie siê
rozpocz¹³. Œwietlica
niebawem ruszy, komputery
czekaj¹.
Wymiana dachu w £ugowinie, w
którym znajduje siê œwietlica wiejska by³ o tyle istotny, ¿e wewn¹trz
trwa³ remont œwietlicy. Na obiekcie
klubu w tej miejscowoœci by³y a¿
trzy rodzaje dachówek. Czêœæ z nich
by³o tak zu¿ytych, ¿e zaledwie pod
dotykiem rêki rozsypywa³y siê – jak
zapewnia³ radny Stanis³aw Buczek
podczas sesji Rady Miasta.
Wystarczy przejechaæ rêk¹, a
dachówka siê kruszy. Przesi¹kaj¹.
Czêœæ dachu przykryta jest eternitem. Dach trzeba wymieniæ ze wzglêdu na estetykê, ale i po to, by zabezpiecza³ przed zalaniem – mówi³.

W tej chwili dachówka jest ju¿
wymieniona. Wymiana dachu, remont œwietlicy oraz wyposa¿enie
zosta³o sfinansowane z programu
Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz
Rozwój Obszarów Wiejskich na lata
2004-2006. Dzia³anie Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Koszt wykonania remontu œwietlicy w £ugowinie, wyposa¿enie jej w trzy komputery, meble, drukarki, skaner, telewizor DVD, tablicê, namiot biwakowy i pi³karzyki oraz wymiana
po³owy dachu wynios³a oko³o 380
tys. z³. Inwestycja by³a wspó³finansowana przez gminê w 50 proc.
W tej chwili rusza kolejna inwestycja na tym obiekcie – wymiana dachu
nad mieszkaniem komunalnym.
Orientacyjny koszt wykonania drugiej
czêœci dachu wynosi oko³o 30 tys. z³.
Niebawem œwietlica zostanie
otwarta. Zatrudniona tam osoba,
bêdzie sprawowaæ opiekê zarówno nad milusiñskimi jak i sprzêtem. Z komputerów i Internetu radiowego korzystaæ bêd¹ mogli
wszyscy mieszkañcy. By uchroniæ wyposa¿enie œwietlicy przed
kradzie¿¹ w oknie zostanie zamontowana krata.
(mm)

Psia s³u¿ba
(POWIAT) Wadi, Abol
i Wafur s¹ niezast¹pieni
w tropieniu przestêpców.
To absolwenci starej,
angielskiej szko³y, potrafi¹c
zarówno doskonale
patrolowaæ, jak i tropiæ.
Obecni kadeci nie bêd¹ ju¿ szkoleni wzorem angielskim. System
szkolenia zak³ada teraz uczenie psa
albo patrolowania, albo tropienia.
Wynika to z faktu, ¿e pies po s³u¿bie
patrolowej czêsto jest ju¿ zmêczony
i nie chce tropiæ. Najm³odszym psim
funkcjonariuszem w powiecie ³obeskim jest wilczur s³u¿¹cy w £obzie.
Psy szkolone w Su³kowicach
pod Warszaw¹ wykorzystywane s¹

do s³u¿by patrolowej. Poza podstawowym szkoleniem w Su³kowicach, zarówno przewodnik jak i pies
raz w miesi¹cu uczestnicz¹ we
wspólnych szkoleniach np. w Goleniowie. Tam przy u¿yciu pirotechniki, pozorantów przyzwyczaja siê
psa do strza³ów, sprawdza siê jego
agresywnoœæ oraz umiejêtnoœæ tropienia. W lutym psy sprawdzane
by³y pod k¹tem reakcji na huk, strza³y, zwracano uwagê na ich pos³uszeñstwo i agresjê. Psa przyzwyczajonego do huków mo¿na wykorzystaæ podczas s³u¿by np. podczas
nocy sylwestrowej.
Czworonogi s³u¿¹ w £obzie,
Resku oraz Dobrej. W Dobrej
pies otrzyma w tym roku nowy
kojec za oko³o 3 tys. z³. Kojec
sprezentowa³a gmina.
(mm)

tygodnik ³obeski 26.02.2008 r.

Do lekarza
jak do twierdzy
(RESKO). W ubieg³ym roku
w tym mieœcie by³o
czterech lekarzy
rodzinnych. Odk¹d ich
liczba zmala³a do trzech
– pacjenci maj¹ znacznie
utrudniony dostêp do
lekarza.
Od bie¿¹cego roku w Resku przyjmuje trzech lekarzy rodzinnych. Na
tak ma³¹ miejscowoœæ odejœcie jednego z lekarzy spowodowa³o kolejki i
nieporozumienia wœród oczekuj¹cych na poradê lekarsk¹. Od stycznia
sytuacja pogarsza siê coraz bardziej.
Równoczeœnie przepisy mówi¹ jasno
– jeœli lekarz chce zostaæ rodzinnym,
musi mieæ oko³o 2,5 tys. pacjentów
zarejestrowanych do siebie. Nie
wszyscy tak¹ mo¿liwoœæ posiadaj¹,

wiêc choæ lekarzy nie brakuje, rodzinnym nie ka¿dy mo¿e zostaæ. W przychodni w zwi¹zku z tym ustawiaj¹ siê
ogromne kolejki, pacjenci otrzymuj¹
numerki, ale i tak jeœli ktoœ czeka³ na
wizytê od rana i nie dosta³ siê do lekarza, rozpoczyna akcjê numerkow¹ od
nowa – na wizytê popo³udniow¹. Limit przyjmowania pacjentów ograniczony jest do 30. pacjentowi pozostaj¹ dwa wyjœcia – upokorzyæ siê i
prosiæ, by lekarz przyj¹³, b¹dŸ bawiæ
siê w czekanie w drugiej kolejce. Ta
patowa sytuacja dzia³a stresuj¹co na
obie strony – zarówno pacjentów, jak
i lekarzy. Jedni i drudzy s¹ wyczerpani, a nerwy puszczaj¹ szybko.
Byæ mo¿e ta sytuacja siê zmieni,
skoro w Resku nadal s¹ cztery gabinety. Tutaj te¿ s¹ dwa wyjœcia – albo
zatrudniæ lekarza, który bêdzie mia³
2,5 tys. wymaganych pacjentów, albo
przebudowaæ pomieszczenia, by ludziom czeka³o siê przyjemniej. (mm)

tygodnik ³obeski 26.02.2008 r.
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SM „JUTRZENKA”

Rozmowa z Jolant¹ Wasielewsk¹ Prezesem
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie
- Z funduszu eksploatacyjnego
wydzielono kwotê 6,93 z³ na rzecz
op³aty za œmieci. W zwi¹zku z tym
dlaczego nie zmniejszy³a siê kwota funduszu?
- Stawka eksploatacyjna p³acona przez cz³onków spó³dzielni do
2007r. by³a pomniejszana o po¿ytki
z dzia³alnoœci gospodarczej. O
przeznaczeniu po¿ytków w tym
roku zadecyduje Walne Zgromadzenie Cz³onków. Dlatego te¿,
mimo, ¿e ze stawki eksploatacyjnej
zosta³a wy³¹czona op³ata za œmieci,
wysokoœæ jej nie zmala³a.
- Na jakiej zasadzie zosta³a
wyliczona wysokoœæ op³aty za
œmieci?
- Na podstawie kalkulacji, do
której wgl¹d maj¹ wszyscy cz³onkowie spó³dzielni. Stawka przypadaj¹ca na jednego mieszkañca wynika
po pierwsze z normy odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1
mieszkañca w miesi¹cu (wg uchwa³y Rady Gminy), po drugie z ceny
1m odpadów komunalnych skalkulowanej przez PUK.
- Czy jeœli oka¿e siê, ¿e iloœæ
œmieci, po zamkniêciu pojemników w zasiekach, bêdzie mniejsza, ni¿ w roku ubieg³ym – to czy
wysokoœæ op³at równie¿ ulegnie
zmniejszeniu?
- Koñczymy zamykanie zasieków œmietnikowych i monitorujemy
iloœæ œmieci w pojemnikach w dniu
wywozu. Je¿eli oka¿e siê, ¿e mamy
rezerwy, to oczywiœcie zmniejszymy iloœæ zakontraktowanych odpadów. Iloœæ wywo¿onych œmieci w
tym roku jest ju¿ mniejsza ni¿ w
ubieg³ym, gdy¿ poprzez zamkniêcie
zasieków wyeliminowane zosta³y
tzw. podrzuty.
- Czy wczeœniej spó³dzielcy
p³acili od metra¿a, bez wzglêdu na
liczbê lokatorów mieszkania?
- Do koñca 2007 r. op³ata za wywóz nieczystoœci sta³ych zawarta
by³a w stawce eksploatacyjnej i dlatego te¿ zale¿a³a ona od wielkoœci
mieszkania. Na wniosek mieszkañców, podczas paŸdziernikowego
zebrania Grup Cz³onkowskich,
zmieniono sposób kalkulacji i obecnie zale¿y ona od iloœci osób zamieszka³ych w lokalu mieszkalnym.
- Raz w miesi¹cu maj¹ byæ
podstawianie pojemniki wielkogabarytowe, proszê opisaæ szerzej – w jakim celu bêd¹ one wystawiane, w którym miejscu i dla
kogo?

- Raz w miesi¹cu mieszkañcy
Spó³dzielni mog¹ wstawiæ do zasieku, b¹dŸ przed klatkê schodow¹,
odpady wielkogabarytowe i w tym
dniu bêd¹ one zbierane przez pracowników PUK specjalnym pojazdem. Na co dzieñ firma wywo¿¹ca
nieczystoœci zabiera tylko te, które
mieszcz¹ siê w pojemnikach, a np.
tapczan do pojemnika siê nie zmieœci. Wywóz odpadów gabarytowych
ma u³atwiaæ ¿ycie naszym mieszkañcom tak, aby ka¿dy móg³ legalnie pozbyæ siê z domu np. zbêdnych
mebli. Zbiórka odpadów odby³a siê
ju¿ dwukrotnie i mieszkañcy doskonale zastosowali siê do tych nowych
rozwi¹zañ.
- Czy zarz¹d Spó³dzielni
przej¹³ na siebie zadanie rozliczania siê za wodê z Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji?
- Tak, spó³dzielnia rozlicza siê z
Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i
Kanalizacji za zu¿yt¹ wodê wed³ug
wskazañ wodomierzy g³ównych zainstalowanych w ka¿dym budynku.
- Które wodomierze bêd¹ wymieniane w bie¿¹cym roku?
- Na nowe wymieniane bêd¹ te
wodomierze, którym zbli¿a siê koniec okresu legalizacji.
- Podczas zebrania Stowarzyszenia Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni „Jutrzenka” jeden z
mieszkañców zauwa¿y³, ¿e za

piwnicê ma naliczane tak samo,
jak za mieszkanie. Jak wyjaœnia³,
taki sposób naliczania Spó³dzielnia uzale¿ni³a od wysokoœci œcian
w piwnicach. Z jego s³ów wynika³o, ¿e jeœli wysokoœæ œciany wynosi
2,40 m, to op³ata za piwnicê jest
du¿o dro¿sza, ni¿ za 2,20. Twier-

dzi, ¿e wysokoœæ œciany m.in. w
jego piwnicy wynosi 2,20, a nie 2,40
m, za które p³aci. Spyta³ wówczas,
znajduj¹cego siê na zebraniu Zbigniewa Pude³ko, czy Spó³dzielnia
nie mog³aby dokonaæ ponownych
pomiarów. Wówczas zapytany
odpar³, ¿e swoich praw mo¿na
dochodziæ przed s¹dem...
- Lokatorzy Spó³dzielni Mieszkaniowej w op³atach czynszowych
p³ac¹ podatek od nieruchomoœci,
który obejmuje: podatek od powierzchni lokali mieszkalnych,
gruntu oraz pomieszczeñ przynale¿nych. Pomieszczenia przynale¿ne o wysokoœci kondygnacji od
1,40-2,20 m (wg ustawy o podatkach i op³atach lokalnych) przyjmuje siê do wymiaru podatku od nieruchomoœci jako 50 proc. ich
powierzchni. Lokatorzy, którzy
przekszta³cili prawa spó³dzielcze w
odrêbn¹ w³asnoœæ sk³adaj¹ osobiœcie w urzêdzie Miasta i Gminy deklaracje w sprawie naliczenia podatku od nieruchomoœci i wówczas
powinni wykazaæ pomieszczenia o
ni¿szej ni¿ standardowa wysokoœci.
Na podstawie deklaracji wydana
zostaje decyzja o wysokoœci podatku od nieruchomoœci. Myœlê, ¿e pytaj¹cym na zebraniu chodzi³o o
wyjaœnienie tej kwestii.
- Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha

Wyrok

Sygn. akt II K 578/07 Ds. 937/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lutego 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 11 lutego 2008 r. sprawy:

Dominika Orlika
s. Edwarda i Leokadii z d. Orlik, ur. 17 lipca 1984 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 19 lipca 2007 r. w £obzie na ul. Segala kierowa³
motorowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Dominika Orlika uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1kk i na tej podstawie wymierza
mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres 2 (dwóch) lat próby;
III. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê
30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VI.Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.
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INFORMACJE

Florian poœwiêci

Dom w p³omieniach
(MESZNE). By³a ju¿ niemal
22.00 w nocy, gdy kuchnia
budynku mieszkalnego
stanê³a w p³omieniach.
Ogieñ wydostawa³ siê ju¿
na zewn¹trz. W œrodku
nikogo nie by³o.

(SIELSKO). Ju¿ niebawem
stra¿acy ochotnicy z tej
miejscowoœci otrzymaj¹
nowy wóz bojowy.
Wys³u¿ony ¯uk nadal mo¿e
byæ pomocny, ale ju¿ do
przewo¿enia sprzêtu i ludzi.
Samochód, jakim je¿d¿¹ do akcji
po¿arnicy z Sielska, s³u¿y ochotnikom od 1971 roku. Samochód nie
posiada zbiornika na wodê, dlatego
te¿, w razie niebezpieczeñstwa stra¿acy mog¹ ratowaæ p³on¹cy obiekt
pod warunkiem, ¿e jest dostêp do Ÿród³a wody. Stra¿acy maj¹ now¹ motopompê p³ywaj¹c¹, dostali równie¿
nowe umundurowanie i krótkofalówkê, s¹ zaopatrzeni w konieczny
sprzêt, a nawet jeœli córka Tadeusza
S³omiñskiego, so³tysa i zarazem stra¿aka z tej miejscowoœci jest w domu
– maj¹ ratownika medycznego. Jednak, jeœli tego Ÿród³a wody brakuje,
pozostaje zabezpieczanie po¿aru i
czekanie na stra¿ z Wêgorzyna, b¹dŸ

z £obza. W takim wypadku nie mo¿na mówiæ o ratowaniu mienia w œcis³ym tego s³owa znaczeniu. Tego zdania by³a Gra¿yna Karpowicz, burmistrz Wêgorzyna, twierdz¹c:
– To nie jest samochód przydatny
do akcji. Jest te¿ bardzo z³¹ opini¹
twierdzenie, by OSP w Sielsku likwidowaæ. Twierdzenie to jest tym s³uszniejsze, i¿ czynnych ochotników jest
tutaj a¿ 16, w tym 6. kilkunastoletnich,
chêtnych do niesienia pomocy oraz 9.
wspieraj¹cych - powiedzia³a.
Dlatego ju¿ nied³ugo z nadwy¿ki
bud¿etowej, za kwotê oko³o 60 tys. z³
zostanie zakupiony wprawdzie u¿ywany, ale sprawny wóz bojowy marki
Marcedes ze zbiornikiem na wodê.
Taki sam samochód na koniec grudnia otrzyma³a jednostka z Runowa. O
tym, jak siê przyda³, przekonali siê
tu¿ po otrzymaniu samochodu, gdy to
jako pierwsi przybyli do po¿aru i
ugasili go, zanim dojecha³y jednostki
z dalszych odleg³oœci.
Stra¿acy z Sielska poœwiêc¹
swój nowy nabytek najprawdopodobniej na œw. Floriana, patrona
stra¿aków.
(mm)

tygodnik ³obeski 26.02.2008 r.

Najprawdopodobniej to zaprószenie ognia by³o przyczyn¹ po¿aru w
Mesznem 23. lutego. W jednym z budynków mieszkalnych po¿ar wybuch³
w kuchni. Zanim na miejscu zjawi³a siê
stra¿ po¿arna, ¿ywio³ strawi³ pomieszczenie wraz z umeblowaniem. W tym
czasie w domu nie by³o nikogo, stra¿acy wiêc, aby dostaæ siê do œrodka
musieli wywa¿yæ drzwi wejœciowe.
Ogieñ i zadymienie by³y ju¿ tak du¿e,
¿e do œrodka mo¿na by³o wejœæ jedynie w aparatach powietrznych.

Na miejsce zdarzenia przybyli
ochotnicy z Wêgorzyna i Radowa
oraz stra¿acy zawodowi z £obza dwoma samochodami gaœniczymi i
dwoma operacyjnymi. W sumie w
akcji wziê³o udzia³ 20 stra¿aków.
Obecnie trwa ustalanie wysokoœci strat i przyczyny po¿aru.
(mm, foto Grzegorz Górny)

tygodnik ³obeski 26.02.2008 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Okradziony kierowca Przegapiona hipoteka
(WÊGORZYNO). Pod koniec
ubieg³ego roku Komisja
Rewizyjna przeprowadzi³a
kontrolê z realizacji uchwa³
Rady Miejskiej w latach
2006-2007.

(DOBRA). W tej gminie
piêcioro obywateli Rumunii
stara³o siê wy³udziæ paliwo
w zamian za podróbki z³ota.
Kierowca, którego starano
siê oszukaæ, zorientowa³ siê
w zamierzeniach, jednak
nie uchroni³o go to od
kradzie¿y.
W przedostatni wtorek lutego,
oko³o godz. 14.50, na drodze
B³¹dkowo-Bienice w gm. Dobra
piêcioro obywateli Rumunii zatrzyma³o kieruj¹cego samochodem marki Ford Eskort. Kierowcy powiedzieli, ¿e zabrak³o im paliwa. Zaproponowali, ¿e w zamian za z³oto zakupi¹ paliwo od
w³aœciciela forda. Kierowca zorientowa³ siê doœæ szybko, ¿e obcokrajowcy staraj¹ siê go oszu-

kaæ. Wtedy to mê¿czyŸni, wbrew
protestom kierowcy, zabrali z samochodu urz¹dzenie do nawigacji satelitarnej oraz z pó³ki 90 z³.
W zamian rzucili na siedzenie
kilka pierœcionków, które póŸniej
okaza³y siê podróbkami. £¹czna
suma strat wynios³a 1690 z³.
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie KPP £obez. Mienie odzyskano, a przeciw jednemu z napastników s¹d w trybie
przyspieszonym wyda³ wyrok
kary grzywny w wysokoœci 800 z³.
Po op³aceniu kary mê¿czyznê
zwolniono. Pozosta³ym nie postawiono zarzutów. £obeska policja
rozes³a³a telegramy do wszystkich jednostek z zapytaniem o obcokrajowców. Póki co, nie otrzymali informacji, które mog³yby w
jakikolwiek inny sposób obci¹¿yæ oszustów.
(mm)

Atlas wcale nie wirtualny
GARDZIN. W tej
miejscowoœci niebawem
ruszy œwietlica
wspó³finansowana ze
œrodków unijnych. Prócz
kawiarenki internetowej
mieszkañcy wsi bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ skorzystania z
zestawu treningowego
Atlas.
Wspó³finansowany
remont
œwietlicy w tej miejscowoœci, ze
œrodków SPO Restrukturyzacja i
Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-

skich wyniós³ ³¹cznie z wyposa¿eniem oko³o 280 tys. z³.
W³aœciwie sala jest ju¿ ukoñczona, stó³ konferencyjny oraz trzy
komputery wstawione, Atlas czeka
na chêtnych do æwiczeñ... Nie ma
jedynie ostatnich pozwoleñ na u¿ytkowanie. Gdy te formalnoœci zostan¹ ju¿ za³atwione, mieszkañcy
Gardzina bêd¹ mogli swobodnie,
pod okiem pracownika œwietlicy,
korzystaæ z komputerów, Internetu
oraz sali tak koniecznej chocia¿by
na zebrania wiejskie czy zabawy dla
dzieci. Najm³odsi bêd¹ mogli korzystaæ ze œwietlicy codziennie, by
móc zapoznaæ siê z obs³ug¹ komputerów i Internetu a tak¿e skorzystaæ
z gier i wspólnie spêdziæ czas.(mm)

Komisja Rewizyjna na podstawie kontrolowanej dokumentacji ustali³a, ¿e w kwestii licytacji nieruchomoœci znajduj¹cych
siê na dzia³kach nr 72, 88/1, 48/1,
84 o powierzchni 6,44 ha - KW
5466 i dz. 83/2 o pow. 3,43 ha KW 3393 w miejscowoœci
Chwarstno, gm. Wêgorzyno, bêd¹cych w³asnoœci¹ osoby fizycznej, za zaleg³oœci podatkowe,
gmina pope³ni³a ra¿¹cy b³¹d.
Komornik S¹dowy wszcz¹³ egzekucjê zaleg³oœci podatkowych
na wniosek Banku jako jednego z
wierzycieli. W zwi¹zku z tym, i¿
Gmina Wêgorzyno zajê³a hipotekê
d³u¿nika, przy³¹czy³a siê do egzekucji. 20.05.2005 r. odby³a siê
pierwsza licytacja, do której nikt
nie przyst¹pi³. Wówczas Komornik
ustali³ termin drugiej licytacji na
17.02.2006 r.
24.02.2006 r. wp³ynê³o do
Gminy pismo informuj¹ce o tym,
¿e druga licytacja nieruchomoœci
po³o¿onych w Chwarstnie nie
dosz³a do skutku, wobec czego

Gmina jako wierzyciel, mo¿e
z³o¿yæ wniosek o przejêcie licytowanej nieruchomoœci. Komisja ustali³a, i¿ wniosek ten nale¿a³o z³o¿yæ w nieprzekraczalnym siedmiodniowym terminie
od dnia licytacji tj. do
24.02.2006 r. Komornik w piœmie zawar³ informacjê, ¿e je¿eli
Gmina nie z³o¿y wniosku w ustalonym terminie, postêpowanie
egzekucyjne zostanie umorzone.
01.03.2006 r. Gmina Wêgorzyno wyst¹pi³a do S¹du Rejonowego w £obzie z wnioskiem o
przejêcie licytowanej nieruchomoœci. Swój wniosek uzasadni³a
tym, ¿e do pierwszej licytacji,
która odby³a siê 20.05.2005 r.
nikt nie przyst¹pi³, nastêpnie
Komornik wyznaczy³ kolejny termin
drugiej
licytacji
na
17.02.2006 r., do której równie¿
nikt nie przyst¹pi³ pomimo znacznie ni¿szej ceny wywo³awczej, tj.
2/3 ceny oszacowania.
22.05.2006 r. wp³ynê³o do Gminy Postanowienie S¹du Rejonowego w £obzie, odrzucaj¹ce wniosek
Gminy o przejêcie nieruchomoœci.
Komisja stwierdzi³a, i¿ wniosek
z³o¿ony przez Gminê zosta³ odrzucony z uwagi na nie zachowanie 7dniowego terminu z³o¿enia wniosku do S¹du Rejonowego w £obzie,
jak mówi o tym uzasadnienie ww.
Postanowienia.
(op)

Bioetanol w toku
(WÊGORZYNO). Komisja
Rewizyjna w Wêgorzynie
sprawdzi³a, czy Gmina
dzia³a³a zgodnie z uchwa³¹
Rady Miasta odnoœnie
sprzeda¿y udzia³ów w
spó³kach „MONT-BUD”
i „BIOETANOL”.
Komisja ustali³a, i¿ spó³ka
„MONT-BUD”, w której Gmina
Wêgorzyno mia³a 28 udzia³ów,
chcia³a odkupiæ od Gminy udzia³y
za cenê 5 tys. z³, co nie zgadza³o siê
z uchwa³¹ z dnia 9. 06. 2006 r., poniewa¿ oferowana przez nich cena
by³a cen¹ poni¿ej wartoœci udzia³ów. Sprzeda¿ nie dosz³a do skutku.
Nastêpnie spó³ka poinformowa³a
Burmistrza o zamiarze likwidacji
firmy w zwi¹zku z zaprzestaniem
dzia³alnoœci. Powodem by³ brak
podpisania jakichkolwiek kontraktów umo¿liwiaj¹cych im dalsze
funkcjonowanie. Z tego te¿ powodu
zmuszeni byli znaleŸæ potencjalnego nabywcê udzia³ów z zewn¹trz.

Cena maksymalna, jak¹ mogli zap³aciæ za 28 udzia³ów wynosi³a 33.6
tys. z³, natomiast cena nominalna
wynosi³a 28 tys. z³.
Po negocjacjach Burmistrza z
„MONT-BUD” udzia³y Gminy w
spó³ce zosta³y sprzedane za kwotê
33.6 tys. z³, umow¹ sprzeda¿y zawart¹ 14.03.2007 r.
Odnoœnie 305 udzia³ów w spó³ce „BIOETANOL”, Komisja ustali³a, ¿e sprawa nadal jest w toku. Cena
jednego udzia³u w spó³ce wynosi
500 z³. Korespondencja o zbycie
udzia³ów miêdzy spó³k¹ „BIOETANOL” a Burmistrzem Wêgorzyna
trwa od 2006 r.
Komisja stwierdzi³a, i¿ w dniu
18.04.2006 r., na posiedzeniu Rady
Nadzorczej Spó³ki, zosta³a podjêta
decyzja o wszczêciu procedury
zwi¹zanej z kupnem 305 udzia³ów
nale¿¹cych do Gminy Wêgorzyno.
Jednak pomimo podjêtej decyzji
nikt z udzia³owców Spó³ki nie wyrazi³ chêci nabycia udzia³ów od
Gminy Wêgorzyno,
Wobec powy¿szego, Komisja
ustali³a, i¿ uchwa³a wykonana jest
tylko czêœciowo.
(op)
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Odst¹pi³em pokój koledze, a pozby³em siê mieszkania

Ju¿ nie wiem gdzie mam iœæ...
(£OBEZ). W £obzie przy
ul. Œwiêtoborzec, na
powierzchni 31,2 mkw.,
mieszka oœmioosobowa
rodzina. Gdy pan Marek
Sowiñski wprowadza³ siê
do mieszkania jako
kawaler, lokal wydawa³ mu
siê na tyle przestrzenny, by
odst¹piæ koledze pokój na
czas jego pracy w Stadzie
Ogierów. Dziœ okazuje siê,
¿e dziêki dobroci serca
pozby³ siê po³owy
mieszkania.
W 1988 roku panu M. Sowiñskiemu zosta³o przydzielone
mieszkanie przy ul. Œwiêtoborzec
w £obzie, sk³adaj¹ce siê z trzech
pokojów, o ³¹cznej powierzchni
mieszkalnej 46,4 mkw. Do zajmowania lokalu uprawniony by³ Wojciech Seku³a. Wówczas Marek
Sowiñski by³ kawalerem i zgodzi³
siê, by jego kolega mieszka³ z nim
w przydzielonym przez siebie lokalu. Gdy Wojciech Seku³a zrezygnowa³ z pracy w Pañstwowym
Stadzie Ogierów, z urzêdu przydzielono M. Sowiñskiemu kolejnego lokatora, nie powiadamiaj¹c
go o tej decyzji. M. Sowiñski wielokrotnie interweniowa³ w tej
sprawie, czêsto nie otrzymuj¹c
odpowiedzi na swoje pisma.

- Jak zaczyna³em pracowaæ w
Stadzie, to by³em kawalerem.
Otrzyma³em wtedy mieszkanie, ale
znaj¹c trudn¹ sytuacjê kolegi, w
oparciu o tê decyzjê zgodzi³em siê,
¿eby mój kolega zaj¹³ wiêkszy pokój. Ale gdy on przesta³ ju¿ pracowaæ, ja mia³em ju¿ ¿onê i dwoje dzieci. Bez mojej zgody na miejsce Wojtka Stado da³o nastêpnego lokatora,
nie pytaj¹c siê o moje zdanie, a przecie¿ to ja by³em g³ównym najemc¹.
Nikt mi te¿ nie chcia³ pokazaæ umowy najmu z obecnym mieszkañcem.
– powiedzia³ M. Sowiñski.
Dwa pokoje zajmowane przez
Sowiñskiego ³¹cznie maj¹ mniejsz¹
powierzchniê, ni¿ pokój odst¹piony
(odpowiednio 22 mkw. i 24, 4
mkw.). W tej chwili na powierzchni
22 mkw. mieszka siedmioosobowa
rodzina, a niebawem ju¿ oœmioosobowa. Z niewielkiej kuchni o powierzchni 9 mkw. Sowiñski wygospodarowa³ k¹cik, który pe³ni funkcjê ³azienki. Pokoiki s³u¿¹ jako: jadalnia, sypialnie, pokoje nauki dla
starszych dzieci i zabaw – dla m³odszych.
W spornym pokoju przewa¿nie
nikt nie mieszka. Od czasu do czasu
pojawia siê lokator, by przespaæ siê
i znikn¹æ ponownie na wiele tygodni.
- Pokój jest nieopalany, tam jest
ju¿ wilgoæ – powiedzia³ M. Sowiñski.
Niejednokrotnie stara³ siê o wykup mieszkania w ca³oœci, jednak za
ka¿dym razem otrzymywa³ odpowiedŸ, ¿e mo¿liwe jest kupienie tyl-

ko tych pokojów, które obecnie zajmuje. Ewentualnie mo¿e nabyæ po
cenie komercyjnej sporny pokój,
pod warunkiem jednak, ¿e obecny
lokator opuœci zajmowany pokój.
M. Sowiñski chcia³by wykupiæ ca³oœæ po cenie preferencyjnej.
- Z dokumentów w sprawie lokalu wynika, ¿e p. M. Sowiñski zamieszkuje od 1988 roku w lokalu
przy ul. Œwiêtoborzec 6/2, stanowi¹cym odrêbnoœæ od lokalu przy
ul. Œwiêtoborzec 6/2A, który w latach 1988-1991 zajmowa³ p. W.
Seku³a, a od roku 1991 do dnia dzisiejszego p. M. M. – wyjaœni³a El¿bieta Kurpiel z Sekcji Organizacyjnej ANR OT w Szczecinie.
Jak dalej wyjaœnia p. E. Kurpiel
- decyzjê tak¹ podj¹³ ówczesny w³aœciciel budynku Stado Ogierów
Skarbu Pañstwa w
£obzie i nadal jest
ona prawnie obowi¹zuj¹ca. Tylko
Stado
Ogierów
jako w³aœciciel budynku mog³o byæ i
jest dysponentem
mieszkañ zak³adowych, do których
zalicza siê równie¿
sporny lokal.
Z obecnych dokumentów wynika,
¿e s¹ to lokale odrêbne, z osobnymi
wejœciami, wydzielone geodezyjnie,
wpisane do ksi¹g
wieczystych (w
2001 r. starosta
wyda³ zaœwiadczenia o samodzielnoœci dla ka¿dego z
ww. lokali mieszkalnych) i przygo-

towywane obecnie do sprzeda¿y
wraz ze wszystkimi pozosta³ymi
mieszkaniami z tego bloku.
- Wobec tych faktów p. M. Sowiñski mo¿e dokonaæ kupna wy³¹cznie zajmowanego przez siebie
lokalu mieszkalnego. Wskazuje na
to zarówno stan prawny jak i faktyczny ww. lokali. Agencja sukcesywnie sprzedaje lokale – doda³a E.
Kurpiel.
Jednak z pism jakie kierowa³ M.
Sowiñski do Stada wynika, ¿e o
wykup ca³oœci stara³ siê jeszcze
przed podzia³em geodezyjnym, bo
od 1994 r. Pismo o wykup ca³oœci
zaniós³ do Administratora Stada
Ogierów Skarbu Pañstwa w £obzie.
Jeszcze w 1998 roku mieszkanie
mia³o wspóln¹ liniê energetyczn¹,
tote¿ wszelkie op³aty za pr¹d w ca³oœci pokrywa³ M. Sowiñski. Mieszkanie jest przeznaczone do sprzeda¿y od 1995 roku. £¹cznie od tego
czasu do 2001 roku wys³a³ kilkanaœcie pism, prosz¹c o wykupienie
ca³oœci, b¹dŸ przydzielenie innego
lokum. Na niektóre z nich otrzyma³
odpowiedŸ... odmown¹. Dopiero po
roku 2001 rozdzielono geodezyjnie
dwa mieszkania. Wówczas rodzina
M. Sowiñskiego liczy³a szeœæ osób.
W umowie najmu ma napisane, ¿e
norma zaludnienia wynosi 7-10
mkw. Na osobê. Dzisiaj mimo wielu
starañ, mieszkaniec Œwiêtoborca
w³aœciwie nie ma szans na wykup
ca³oœci.
Tak oto dobre serce dla kolegi,
które objawi³ kilkanaœcie lat temu,
zaowocowa³o podzia³em mieszkania
na dwa odrêbne lokale. Myœl¹c, ¿e
przekazuje koledze pokój do zamieszkania na czas okreœlony, pozby³
siê po³owy mieszkania raz na zawsze
po cichutku i bez wiedzy o tym, a
wszystko w œwietle prawa.
MM
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Gaz w kuchence
(WÊGORZYNO). Realizacja
zak³adania linii
gazoci¹gowej w tej gminie
jest kontynuowana przez
Zak³ady Gazownicze
Koszalin.
Firma posiada wa¿ne pozwolenie na budowê sieci. Wejœcie na bu-

dowê jest uzale¿nione od otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
W tym roku Zak³ady Gazownicze
Koszalin z³o¿¹ wniosek o dofinansowanie w wysokoœci 50 proc. Wartoœæ inwestycji szacowana jest na
oko³o 4 mln z³.
Rozpoczêcie prac przewiduje
siê na rok przysz³y.
(op)

Kanalizacja w mieœcie
(WÊGORZYNO). Ruszy³y
prace nad projektem techniczno –
budowlanym budowy kanalizacji
sanitarnej dla m.in.: ul. Podgórnej, Po³udniowej, Drawskiej,
Zielonej, osiedla domków jednorodzinnych. Projektanci przystê-

puj¹ do uzgodnieñ w terenie i
bêd¹ odwiedzaæ w³aœcicieli nieruchomoœci. Sieæ bêdzie zaprojektowana w latach 2009 – 2010 z
przy³¹czami przydomowymi i sfinansowana ze œrodków gminy
oraz funduszy unijnych.
(op)

Sesja w £obzie
(£OBEZ). Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta rajcowie
bêd¹ obradowaæ m.in. nad op³atami
za wodê i œcieki, a tak¿e nad przekszta³ceniem gruntów rolnych na
grunty pod zabudowê mieszkaniow¹ i produkcyjn¹.
28 lutego radni bêd¹ g³osowaæ nad
projektem uchwa³y dotycz¹cym górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na terenie gminy. Równoczeœnie radni maj¹ zatwierdziæ taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie œcieków. Nowe taryfy
mia³yby obowi¹zywaæ od 1 kwietnia.
Podczas sesji poruszana bêdzie równie¿

kwestia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Na sesji rajcy miejscy bêd¹ g³osowaæ nad projektem uchwa³ dotycz¹cych
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie miasta £obez, obszar „Osiedle Leœne”.
Dotychczasowe grunty rolne maj¹ zostaæ przekszta³cone pod zabudowê
mieszkaniow¹. Dla obszaru „Drawska”
natomiast planuje siê obszary dotychczas rolnicze, przekszta³ciæ pod zabudowê produkcyjn¹, us³ugow¹ wraz
urz¹dzeniami infrastruktury towarzysz¹cej.
Radni podejm¹ równie¿ decyzjê o
przyst¹pieniu Gminy do spó³ki
„szpitalnej”. Sesja rozpocznie siê o
godz. 15.00.
(mm)

Dotacja dla dzieci
(£OBEZ). Rozstrzygniêty zosta³
konkurs na realizacjê zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie
oraz organizowania zajêæ pozalekcyj-

nych dla dzieci na 2008 rok na terenie
gminy £obez. Dotacjê otrzyma³o Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny w wysokoœci 13 tys. z³.
(op)

Centrum w Be³cznej zaprasza
(BE£CZNA) Jak nas poinformowa³a pani Bo¿ena Zarecka,
dzia³a ju¿ Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ na Wsi w Be³cznej (gm.
£obez). Centrum zaprasza na kursy, które rozpoczê³y siê 1 lutego.
Dostêpne szkolenia przeznaczone s¹ dla m³odzie¿y i doros³ych. Bezp³atne korzystanie z portalu szkoleniowego umo¿liwia unikalny login i
has³o, które otrzymuje siê w dniu rejestracji. W tym celu trzeba odwiedziæ

Centrum lub tylko zadzwoniæ. Tel. 0
91 397 81 05. Nauka odbywa siê w
lokalu Centrum lub w dowolnym
miejscu z dostêpem do Internetu.
Centrum dzia³a od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 14:00 –
18:00 (ferie zimowe – 13:30 –
17:30). Wœród osób, które ukoñcz¹
dowolny kurs rozlosowane bêd¹ 3
laptopy. Kolejne kursy bêd¹ umieszczane sukcesywnie. Przewidywany
termin pojawienia siê kolejnej puli
szkoleñ to kwiecieñ 2008.
(r)
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Ja kocham to miasto

Cywilizowanie nad jeziorem

W Tygodniku £obeskim Nr 7 z dnia
12 lutego 2008 r. w dziale Kultura przeczyta³am relacjê z koncertu Pañstwowego Pieœni i Tañca „Mazowsze”, który tak ³adnie opisa³a red. M. Mucha. To
prawda, by³a to dla nas ³obeziaków
uczta duchowa – koncert odby³ siê w
naszej œwi¹tyni, by³y przepiêknie wykonane kolêdy, pastora³ki i kilka piosenek z repertuaru „Mazowsza”. Uczta
dla ucha, œliczne g³osy, zw³aszcza solistów, nag³oœnienie, orkiestra. Uczta dla
oka - dominowa³a m³odoœæ, uroda, blasku dodawa³y stroje regionalne i oœwietlenie (telebim). Tu nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania panu Burmistrzowi
oraz ksiêdzu Proboszczowi za ufundowanie mieszkañcom tej uczty - obejrzenie i pos³uchanie na ¿ywo zespo³u
„Mazowsze”, który jest naszym skarbem narodowym.
Przypominaj¹c sentencjê Stanis³awa Jachowicza „Cudze chwalicie
swego nie znacie, sami nie wiecie co
posiadacie” powinniœmy pamiêtaæ, ¿e
posiadamy nasze lokalne „Mazowsze”
(œpiewaj¹ te¿ „Cyt,Cyt”, „Gêœ wod¹”
itd.), który nazywa siê Chór Uœmiech
przy Polskim Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów. Istnieje osiem lat tj. od
1999 roku, sk³ada siê z 24 osób, s¹ to
panie: Maria Idzik, Janina Skawroñ,
Agnieszka Andrusz, Wanda Biñkowska, Gertruda Borkowska – harmonijka ustna, Bo¿ena Kupczyñska, Cecylia Rogalska, Janina Dworkiewicz,
Danuta Kolaszyñska, Janina Leszczyñska, Helena K³os, Anna Wyczo³ek, Zenobia Grzechnik, Stanis³awa
Maciejewska oraz panowie: Boles³aw
Kolaszyñski, Sylwester Chojnacki,
Tadeusz Wachowicz – harmonija ustna, Andrzej Kamiñski, Jan Downar,
Edward Hryniewiecki – gitara, Tadeusz Bober. Przygrywaj¹: Stanis³aw
Rybak – akordeon, Franciszek Szyæko
– tamburin, a nad ca³ym zespo³em czuwa dyrygent, kierownik, aran¿er, pomys³odawca, choæ œredniego wzrostu,
ale wielkiego ducha i zapa³u pani Teresa Zienkiewicz. Z urodzenia torunianka, z zasiedzenia ³obezianka.
Przyjecha³a do £obza w 1967 roku
jako stypendystka na 3 lata, a jest?
Policzcie pañstwo. Uczy i œpiewa z
uczestnikami spotkañ i koncertów „Ja
kocham to miasto, ja lubiê spacery nad
Reg¹, me miejsce jest tutaj, to miasto
rodzinne, mój £obez”.
Cz³onkowie chóru bior¹ udzia³ w
przygotowaniach spotkañ z okazji Dnia
Matki, Dnia Seniora, Œwiatowego Dnia
Inwalidy, spotkania wigilijne (zawsze
jest poczêstunek). W ubieg³ym roku
rozpoczêli cykl koncertów: Walentynkowy, Z mi³oœci¹ przez ¿ycie, Nasze
¿ycie jest piêkne, Kocham mój kraj,
Mazowsze to nie tylko region, Zagraj
mi piêkny cyganie, Jeden dwa wiêcej.
Do ka¿dego spotkania i koncertu dobrane s¹ tematycznie piosenki, wiersze
i monologi (Cecylia Rogalska) no i
oczywiœcie dekoracja. Tu nale¿¹ siê
piêkne podziêkowania pañstwu Walentynie i Janowi Kamiñskim; - kwiaciarnia, jak oznajmi³a pani Teresa, jest do
jej dyspozycji, a tym samym i dla nas
uczestników. Mi³o jest spêdziæ czas w
mi³ej i przyjaznej atmosferze, gdy bawi
nas chór „Uœmiech” z uœmiechem na
twarzy. Nie wiemy czy s¹ zmêczeni, czy

(£OBEZ) Wprawdzie Jezioro
Miejskie nale¿y do Ko³a
Wêdkarskiego „Karaœ”,
jednak to Gmina £obez
planuje poprawiæ dojazd
do akwenu, postawiæ
na miejscu ³awy, toalety
i przebieralnie.
bol¹ ich nogi, krêgos³upy (domyœlamy
siê), tañcz¹ w rytm wykonywanych piosenek, a zw³aszcza, gdy œpiewaj¹
„ChodŸcie tu dziewczyny, chodŸcie tu
ch³opaki”. Zawsze piêknie wygl¹daj¹, stroje kompletuj¹ w³asnym
sumptem. Spotkania zaszczycaj¹
swoj¹ obecnoœci¹ w³adze miasta. My
uczestnicy wychodzimy z tych spotkañ z jakimœ prezencikiem, np.
14.02.08 r. z serduszkiem.
To wszystko wymaga du¿ego nak³adu pracy. Maj¹ w swoim repertuarze
oko³o 130 piosenek. Œpiewaj¹ z pamiêci, chodz¹ dwa razy w tygodniu na próby po dwie i pó³ godziny do £obeskiego
Domu Kultury, który stoi dla nich otworem dziêki ¿yczliwoœci pana dyr. Dariusza Ledziona i jego pracowników. Pani
Teresa mówi, ¿e jest to jej drugi dom.
Od piêciu lat bior¹ udzia³ w Ogólnopolskich i Wojewódzkich Przegl¹dach Artystycznych Seniorów w Miêdzyzdrojach, gdzie wystêpuj¹ chóry profesjonalne, dzia³aj¹ce przy kopalniach i
uczelniach. W listopadzie 2007 r. w
Œwidwinie na Zamku zostali laureatem.
W grudniu ub. r. w Goleniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek im. Ks. Kazimierza
Szwarlica z siedzib¹ w Bêdzinie –
Œl¹sk, otrzymali wyró¿nienie. Jury
sk³adaj¹ce siê z profesjonalistów bierze
pod uwagê nie tylko œpiew, ale i ubiór,
prezentacjê i uœmiech. Raz w roku odbywaj¹ siê: Przegl¹d Powiatowy Tematyczny w koœciele – kolêdy, pastora³ki
ocenia starostwo oraz z okazji Dni
£obza i Œwiêta Radoœci, Niebieska Niedziela, Do¿ynki i wszêdzie, gdzie ich
zaprosz¹. W siedzibie zwi¹zku naliczy³am oko³o 40 dyplomów i podziêkowañ
dla chóru i imienne dla pani Teresy
Zienkiewicz i 10 statuetek. Jest to dorobek zespo³owy za ich ciê¿k¹ pracê. Na
zapytanie - jak sobie radz¹ z dojazdami
poza teren £obza i pobyt, w 2007 r.
ca³oœæ op³aci³ Urz¹d Miasta. Mia³am
wielka potrzebê na miarê moich mo¿liwoœci w skrócie opisaæ ich oœmioletni
dorobek. Przecie¿ Oni s¹ ambasadorami naszego miasta. Dziêki ich zaanga¿owaniu, ludzie szukaj¹ na mapie,
gdzie jest miasto £obez.
¯yczê Wam zapa³u, radoœci, ochoty
na dalsze œpiewanie. Myœlê, ¿e to Was
podtrzymuje na duchu, dodaje zdrowia
i chêci do ¿ycia. Kto œpiewa, troski rozwiewa. Pani Teresie dziêkujê za kreatywnoœæ, ¿yczê by dalej mobilizowa³a
i czuwa³a nad zespo³em – „Cz³owiek
nie jest stworzony aby ¿y³ sam, ale ¿eby
by³ us³u¿ny drugim” –Micha³ Wiszniewski. Apeluje do czytelników – piszcie o takich mieszkañcach naszego powiatu, którzy robi¹ coœ dobrego i nas
promuj¹ (cenzury nie ma).
Z serdecznym podziêkowaniem
Zofia Majchrowicz

Gmina ³obeska nie posiada
zbiorników wodnych, które bez
wiêkszych nak³adów nadawa³yby siê
do rekreacji. Te znajduj¹ce siê w
okolicy najczêœciej maj¹ trudnodostêpne brzegi. To powód, dla którego
³obzianie w okresie letnim wyje¿d¿aj¹ poza gminê, by och³odziæ
siê nad zbiornikami, maj¹cymi rozbudowan¹ infrastrukturê i mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu. Spora
czêœæ jednak szuka mo¿liwoœci wypoczynku nad pobliskim jeziorem

zwanym Miejskim. Zarówno droga
dojazdowa, jak i warunki panuj¹ce
nad zbiornikiem pozostawiaj¹ jednak wiele do ¿yczenia.
Ju¿ w 1999 r. Komisja Spo³eczna
Rady Miejskiej zrobi³a rozeznanie
jak wygl¹da sytuacja nad okolicznymi jeziorami. Wówczas zwrócono
uwagê na z³y dojazd do akwenów.
Wówczas to pracownicy urzêdu zobowi¹zali siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci wyrównaj¹ drogê prowadz¹c¹
do jeziora Miejskiego. Po kilku latach ponownie burmistrz zwróci³
uwagê, ¿e konieczna jest poprawa
drogi dojazdowej do zbiornika. Nale¿y tam równie¿ postawiæ toalety,
przebieralnie oraz ³awosto³y z zadaszeniem. Niewykluczone, ¿e i grodzisko Dybrzno doczeka siê choæby
tablicy informacyjnej.
Wszystko jednak zale¿y od
pozyskania œrodków zewnêtrznych.
(mm)

Stra¿acy podsumowali
(POWIAT) W ubieg³ym roku
œrednio co 17 godzin stra¿acy ochotnicy wyje¿d¿ali do ró¿nego rodzaju
zdarzeñ. Pali³o siê przeciêtnie co
pó³tora dnia, podobnie by³o z wypadkami. Najwiêcej pracy mia³a OSP
Wêgorzyno, natomiast mieszkañcy
Tucz i Rogowa nie przysporzyli swoim ochotnikom pracy.
W minionym roku funkcjonariusze stra¿y po¿arnej OSP w powiecie
³obeskim œrednio co 17,34 godz.
wzywani byli do ró¿nego rodzaju
zdarzeñ; 10 razy by³y to alarmy fa³szywe. Do po¿aru wzywano stra¿aków OSP co 32,27 godz., podobnie
do miejscowych zagro¿eñ, bo - co
32,44 godz.
W ubieg³ym roku pali³o siê rzadziej, ni¿ w roku 2006 i tak w roku
2007 po¿ary wybuch³y 202 razy, natomiast rok wczeœniej – 256 razy.
Po¿arnicy czêœciej wyje¿d¿ali do
miejscowych zagro¿eñ, bo w 52.
proc. wypadków, ni¿ do po¿arów - 46
proc. 2 proc, to alarmy fa³szywe.
Najwiêcej pracy mieli ochotnicy
odpowiednio w maju, marcu i sierpniu, inaczej ni¿ w roku poprzednim,
w którym najgorêtszym miesi¹cem
dla stra¿aków by³ kwiecieñ, lipiec i
sierpieñ. Równoczeœnie w najwy¿szym pogotowiu stra¿acy byli w pi¹tki i wtorki, bowiem w³aœnie w tych
dniach tygodnia najczêœciej dochodzi³o do wypadków i po¿arów, najspokojniej by³o w niedziele i œrody.
Z danych zaprezentowanych
podczas posiedzenia Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w £obzie wynika, ¿e najwiêcej pracy
mia³a OSP Wêgorzyno, która wyje¿d¿a³a do 47. po¿arów i 70. miejscowych zagro¿eñ i OSP z Reska,

gasz¹c 36. po¿arów i zabezpieczaj¹c
66 miejscowych zagro¿eñ. Z ogniem
najostro¿niej obchodz¹ siê mieszkañcy gminy Dobra, gdzie stra¿acy
wzywani byli do gaszenia ognia 9
razy, a 59 do zagro¿eñ miejscowych.
Ochotnicy z Zagórzyc i Radowa
Ma³ego uczestniczyli w podobnej
iloœci zdarzeñ (odpowiednio 27 i 26),
z tym ¿e zagórzyczanie gasili po¿ar 4
razy, a radowianie 11 razy.
Najspokojniej by³o w OSP Tucze
i OSO Rogowo. Tu nie odnotowa³o
¿adnych zdarzeñ, a OSP Czachowo i
OSP Gostomin bra³y udzia³ w jednym zdarzeniu.
W roku ubieg³ym podczas dzia³añ 1 ratownik zosta³ ranny ( w roku
poprzednim 2.), poszkodowanych
osób doros³ych by³o 58 (w roku 2006
– 35.) i 5 œmiertelnych (w roku 2006
– 7). W minionym roku znacznie
zmniejszy³a siê liczba rannych dzieci. Zmala³a ona z 15 w roku 2006, do
3. w roku 2007.
Ogó³em we wszystkich akcjach
bra³o udzia³ 332 ochotników. Najwiêcej po¿arników niezawodowych jest w gminie Radowo Ma³e
– 102, w Wêgorzynie - 78, w Dobrej
– 76, w gminie £obez - 40, a w
gminie Resko - 36.
Œredni wiek samochodów, wykorzystywanych przez OSP wynosi³ w
roku 2007 - 21 lat, a w mniejszych
jednostkach 22 lata. Najstarszy samochód by³ w posiadaniu OSP Rogowo (1969 r.) i Radowie (1970 r.).
W tym roku stra¿acy z bud¿etu
gmin otrzymali niemal 81 tys.
mniej., ni¿ w roku poprzednim.
Najwiêcej, bo oko³o 130 tys.
otrzymali funkcjonariusze z Wêgorzyna, najmniej, bo 66 tys. z
gminy Dobra.
(mm)
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Centrum zamiast szko³y?
(BE£CZNA) Podczas
czwartkowej sesji radni
bêd¹ debatowaæ nad
projektem uchwa³y w
sprawie likwidacji Szko³y
Podstawowej w Be³cznej.

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

W³adze miasta zamierzaj¹ od 31
sierpnia 2008 roku zlikwidowaæ
szko³ê w Be³cznej. Decyzjê sw¹ motywuj¹ tym, i¿ wprawdzie obwód
szko³y w Be³cznej obejmuje takie
miejscowoœci jak Be³czna, Klêpnica
i Poradz z gminy £obez oraz Przemys³aw i Naæmierz z gminy Resko,
to w roku szkolnym 2006/2007 w tej
placówce oœwiatowej uczy³o siê jedynie 92 uczniów, w tym: 12
uczniów w oddziale przedszkolnym
– 8 z terenu gminy £obez i 4 z gminy
Resko oraz 80 uczniów w oddzia³ach
I-VI, czyli 53 z terenu gminy £obez
i 27 z gminy Resko.
W lutym ubieg³ego roku w³adze
£obza otrzyma³y pismo od burmistrza Reska, ¿e zamierza on przenieœæ dzieci z Naæmierza i Przemys³awia do Szko³y Podstawowej w
Starogardzie £obeskim, prowadzonej przez Gminê Resko. Ju¿ w bie¿¹cym roku szkolnym czêœæ rodziców przepisa³a dzieci do tej szko³y.
W zwi¹zku z tym, w szkole w Be³cznej uczy siê obecnie oddzia³ach IVI 61 uczniów, w tym 12 uczniów
z gminy Resko. Równoczeœnie rodzice z Naæmierza i Przemys³awia
nie zapisali dzieci do oddzia³u
przedszkolnego, w zwi¹zku z czym
nie powsta³ tu oddzia³ dla 6-latków.
Piêcioro dzieci szeœcioletnich z obwodu Szko³y Podstawowej w
Be³cznie uczêszcza do Przedszkola

Miejskiego w £obzie i wg informacji wiêkszoœci rodziców, od wrzeœnia br. bêd¹ uczniami klasy I szko³y podstawowej w £obzie. Gdyby
szko³a w Be³cznej mia³a istnieæ w
roku przysz³ym, wówczas uczy³oby
siê w niej maksymalnie 53 uczniów
w klasach II-VI, pod warunkiem, ¿e
rodzice nie przenios¹ 12 uczniów z
gminy Resko do szko³y w Starogardzie.
Ni¿ demograficzny sprawia, ¿e w
latach kolejnych w szkole w Be³cznej uczy³oby siê oko³o 40 uczniów.
Ta sytuacja sprawi³aby, ¿e do
jednego ucznia gmina musia³aby
dop³acaæ oko³o 5 tys. z³ rocznie,
powiêkszaj¹c dotacjê gminy a¿ do
70 proc.
G³ównym powodem, dla którego
szko³a w Be³cznej mia³aby byæ zlikwidowana to spadek liczby
uczniów oraz brak zgody rodziców i
akceptacji ze strony grona pedagogicznego na wprowadzenie klas
³¹czonych w szkole.
Podczas spotkañ z rodzicami
oraz gronem pedagogicznym szko³y
pada³y propozycje, aby szko³ê przejê³o funkcjonuj¹ce tu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oœwiaty, Kultury i Sportu Wsi Be³czna i Okolic i
przy pomocy gminy poprowadzi³o
szko³ê. Ta propozycja te¿ nie zosta³a
zaakceptowana. Dlatego w³adze samorz¹dowe proponuj¹, by zlikwidowaæ szko³ê, a uczniów dowoziæ do
szkó³ podstawowych w £obzie. W
budynku po szkole w Be³cznie gmina proponuje utworzyæ Gminne
Centrum Oœwiaty Kultury i Sportu.
Ostateczn¹ decyzjê odnoœnie
placówki oœwiatowej w Be³cznej
maj¹ podj¹æ radni podczas sesji
28 lutego.
MM
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£obeskie drogi na trójkê
(POWIAT). Zaledwie na
dostateczny stan
okreœla Zarz¹d Dróg
Powiatowych
wszystkie mosty jakimi
zarz¹dza na terenie
gminy £obez. Podobn¹
notê otrzyma³o 30
proc. dróg.
Na terenie gminy £obez
jest 5 mostów i jedna k³adka
dla pieszych, podlegaj¹cych Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg. Stan wszystkich
mostów ¿elbetonowych w
£obzie: przy ul. H. Sawickiej, Wysiedlu, Prusinowie,
Tarnowie i Unimiu oceniany jest jako dostateczny.
Prócz kosmetycznych za-

biegów, remontów wymagaj¹ w pierwszej kolejnoœci
mosty w Tarnowie, Prusinowie i k³adka dla pieszych w
£obzie na ul. H. Sawickiej.
Na mostach konieczna
jest wymiana nawierzchni
oraz nowa izolacja. Dodatkowo most w Unimiu wymaga podniesienia tona¿u
do 15 ton.
Zarz¹d Dróg Powiatowych na terenie gminy
£obez ma w planach wykonanie przejœcia dla pieszych
na ul. Bocznej w £obzie i
cz¹stkowe remonty nawierzchni dróg. Zarz¹d planuje równie¿ wycinkê niemal 180. drzew, wykonanie
chodnika na ul. Siewnej i
Spokojnej. A¿ 30 proc. dróg
powiatowych na terenie

gminy jest w fatalnym stanie. Najgorsze s¹ odcinki
dróg: Karwowo-Smorawina, Karwowo-Strzmiele,
Tr z e s z c z y n a - £ o b ¿ a n y,
Meszne-£obez,
£obez£abêdzie. Na terenie miasta, ulice, które nale¿y w
pierwszej kolejnoœci przebudowaæ ³¹cznie z chodnikami to: Spokojna, Pó³nocna, Boczna, Kolejowa,
Sienkiewicza, Sikorskiego,
Okopowa oraz Koœciuszki –
s¹ to ulice o wa¿nym dla
miasta znaczeniu komunikacyjnym. Zarz¹d Dróg Powiatowych w planach remontowych na rok 2008
uwzglêdnia przebudowê
wszystkich tych ulic, ale...
³¹czna ich d³ugoœæ ma wynieœæ 2,8 km.
(mm)
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Skupuje butelki szklane - ró¿ne.
Kontakt 507 082 913.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Kupiê WILKA do mielenia miêsa.
Tel. 0 509 772 063.
n Kupiê ró¿ne starocie, antyki, tak¿e monety. Tel. 091 397 65 31 lub
887 837 920.
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446

Region
n Sprzedam inhalator dwuletni (astma, alergia, zatoki, niedro¿noœæ
dróg oddechowych), koñcówki w
komplecie, stan bardzo dobry. Cena
100 z³ do uzgodnienia. Tel. 665 599
922.
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.

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

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki £obez. Tel. 505 972 167.
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.
n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

Gryfice
n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

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

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

n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340

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

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

£obez
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie. Tel. po 17. 0501 845 768
n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.
n Sprzedam dzia³kê w £obzie 30 ar.
Tel. 664 861 934.
n Pomieszczenia do wynajêcia na
biura w £obzie, ul. Niepodleg³oœci
44. Tel. 606 976 162.
n Sprzedam nieruchomoœæ pod
handel, us³ugi lub inn¹ dzia³alnoœæ,
zlokalizowana przy ul. Bema w s¹siedztwie Orlenu (od strony Reska).
Tel. 600 265 547, 091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Gryfice
n Poszukuje do wydzier¿awienia
pomieszczenia lub lokalu o pow. 10
lub 15 mkw. na handel odzie¿¹ dzieciêc¹ w Gryficach. Tel 696 399 244

n Dywanopranie - 0604 373 143.

n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel. 0605 522 340.

n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

NIERUCHOMOŒCI

Region

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

INNE

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

Gryfice
n Sprzedam drzewo na opa³. tel 667
612 010.
n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

MIESZKANIA

£obez
n Poszukuje mieszkania lub kawalerki w powiecie £obeskim. Tel. 798
557 318 lub 508 053 803.
n Szukam mieszkania do wynajêcia
w £obzie. Tel. 505 972 167.
n Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 56 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 691 505 526.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka o
pow 82 mkw. Do mieszkania przynale¿y ogród 5 ar. mieszkanie po
generalnym remoncie. Cena 225
tys. do negocjacji. Tel. 608 728 454
lub 601 080 695.

MOTORYZACJA
n Skup - Sprzeda¿ u¿ywanych czêœci
samochodowych do marek VW, Audi,
Seat, Skoda i inne. W ofercie silniki,
skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX” Prusinowo
- 7 km od £obza. Tel. 609 202 412.

PRACA

£obez
n Zatrudniê kierowce kategorii C+E
z terenu £obza. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 091 391
43 16, 667 359 903
n Zatrudniê betoniarzy, spawaczy,
kierowcê ci¹gnika rolniczego i pracowników do przyuczenia zawodu
betoniarza. Zarobki ok 2100 z³. Tel.
509 288 386.
n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918.

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

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

w trzech innych gazetach: Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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£obez w systemie obronnym
Marcin Kuchto

Wa³ Pomorski – to linia niemieckich umocnieñ granicznych, wybudowana w latach 1932-1944 na Pomorzu Zachodnim przez Niemców.
Liczy³a oko³o 900 ¿elbetonowych
schronów oraz stanowisk ró¿nego
typu i przeznaczenia, rozmieszczonych na przestrzeni 300 kilometrów.
Uzupe³nia³y j¹ transzeje (okopy),
schrony drewniano-ziemne i przeszkody ró¿nego rodzaju. W dniach
od 25 stycznia do 3 marca 1945 r.
Niemcy wykorzystywali fortyfikacje
do prób obrony Pomorza Zachodniego przez natarciem wojsk radzieckich i polskich.
W wyniku dzia³añ wojsk radzieckich 1 Frontu Bia³oruskiego,
jednostki pancerne dotar³y do Odry i
granic Pomorza Zachodniego. Do
jego obrony dowództwo niemieckie
przygotowa³o Grupê Armii „Wis³a”.
Sk³ada³a siê ona z 34 dywizji, w tym
3 pancernych i 4 zmotoryzowanych.
Si³y te dysponowa³y ponad 500 tys.
¿o³nierzy. Na odcinek pomorski zosta³y œci¹gniête dywizje niemieckie
z Norwegii i £otwy, w celu utrzymania wybrze¿a, gdy¿ dawa³o ono szansê i mo¿liwoœæ zaopatrywania wojsk
broni¹cych siê w Kurlandii i w Prusach Wschodnich. Nie posiada³y one
ju¿ po³¹czenia l¹dowego z Rzesz¹
Niemieck¹. Utrata Pomorza Zachodniego przez Niemcy oznacza³a przeniesienie g³ównego punktu walk nad
Odrê, co stwarza³o jednoczeœnie
bezpoœrednie zagro¿enie kierunku
berliñskiego. Sztab dowódcy Grupy
Armii „Wis³a” znajdowa³ siê pocz¹tkowo w Wa³czu, a pod koniec stycznia 1945 r. zosta³ poœpiesznie przeniesiony do Budowa ko³o Z³ocieñca.
Od 2 lutego 1945 r. w okolice Stargardu Szczeciñskiego, Drawska Pomorskiego i Nowogardu zaczê³y nap³ywaæ jednostki 39 korpusu pancernego, 3 korpusu pancernego SS, 10
dywizji pancernej, 4 policyjnej SS,
dywizji grenadierów pancernych SS,
a tak¿e 5 i 28 dywizji piechoty. Mia³y
one stanowiæ zgrupowanie uderzeniowe GA „Wis³a”. Zeœrodkowanie
niemieckiego zgrupowania odbywa³o siê pod os³on¹ Wa³u Pomorskiego.
Dalsze natarcie w kierunku zachodnim wojsk radzieckich 1 Frontu Bia³oruskiego stawa³o siê utrudnione i
problematyczne, dlatego te¿ 7 lutego
zapad³a decyzja w sprawie utworzenia frontu pomorskiego. Postano-

wiono uderzyæ si³ami 1 Armii Wojska Polskiego, 47 i 61 armii, 7 korpusu kawalerii gwardii i 2 armii pancernej w kierunku pó³nocnym. Wojska
te mia³y opanowaæ do 9 lutego rubie¿: Chwalimie, Borne, £ubowo,
Czaplinek, Z³ocieniec, Drawsko Pomorskie, Iñsko, £obez i przejœæ do
obrony. Jednak dzia³ania ofensywne
nie przynios³y spodziewanego powodzenia. Walki usta³y 20 lutego i
wojsko polskie przesz³o do obrony
na linii Okonka, Nadarzyna, Miros³awca, Kalisza Pomorskiego i Recza. Nastêpnie wojska radzieckie
ruszy³y do natarcia 1 marca 1945 r. i
prze³ama³y obronê niemieck¹ na d³ugoœci 15-25 kilometrów. Przez wy³om w obronie wroga wdar³y siê 1 i
2 radziecka armia pancerna. Prawe
zgrupowanie nadci¹gaj¹cej na Ko³obrzeg 1 Armii Pancernej mia³o za
zadanie obejœcie od zachodu przez
Rymañ i Bia³ogard du¿ego zgrupowania wojsk niemieckich. By³ to 10
korpus SS, sk³adaj¹cy siê z 4-dywizji. Ich g³ównym zadaniem by³a
obrona przed atakami wojska polskiego, które po prze³amaniu Wa³u
Pomorskiego pod¹¿a³y na pó³noc.
Na terenie powiatu drawskiego
wojska niemieckie przygotowa³y tak
zwan¹ pozycje ryglow¹, która przewidywa³a obronê sta³¹, opart¹ o trzy
pasy okopów i rozbudowan¹ sieæ
wêz³ów oporu. W jej sk³ad wchodzi³y tak¿e bunkry ziemno-drewniane.
Linia ryglowa obejmowa³a rejon:

Wieloboków, Œwierczyny, Soœnicy,

Wierzchowa, ¯abina, ¯abinka i Borujska. By³a ona ostatni¹ szans¹
obrony niemieckiej, po utracie przez
nich g³ównej pozycji Wa³u Pomorskiego. Pozycja ryglowa ukszta³towa³a siê w toku walki o pozycjê
g³ówn¹ i opiera³a siê o umocnienia
typu polowego. Wszystkie miejscowoœci dostosowano do obrony
okrê¿nej. Ka¿dy budynek by³ przygotowywany do obrony, dostosowany do prowadzenia ognia z kilku poziomów. Wyj¹tkowo staranny wybór
stanowisk ogniowych dla broni maszynowej i artylerii przeciwpancernej zapewnia³ du¿y sektor ostrza³u i
mo¿liwoœæ prowadzenia skutecznego ognia. Urz¹dzenia obronne u³atwia³y ochronê i maskowanie œrodków ogniowych, transportu i ludzi.

Przed przednim skrajem znajdowa³y
siê pola minowe i ró¿ne zapory przeciwczo³gowe, zw³aszcza na odcinkach dostêpnych dla czo³gów. Jeœli
siê weŸmie pod uwagê, i¿ lesistobagienny teren walk sprzyja³ organizacji obrony, a utrudnia³ prowadzenie natarcia, to mo¿na stwierdziæ, ¿e
obrona pozycji ryglowej wroga by³a
dobrze zorganizowana. G³ówny wysi³ek obrony 10 korpusu SS skupi³ siê
na pasie 163 dywizji piechoty (która
przyby³a w rejon Wierzchowa 21
lutego z Finlandii, zluzowa³a wykrwawion¹ 5 lekk¹ dywizjê piechoty
i od 23 lutego walczy³a na odcinku
Bêdlino i Mazanowo) na odcinku
oko³o 15-kilometrów. Umo¿liwi³o to
stworzenie na tym odcinku znacznej
si³y obrony. Walki o pozycje ryglow¹
trwa³y 3 tygodnie (od 12 lutego do 3
marca 1945 r.). W okolicach Drawska Pomorskiego na pocz¹tku marca
1945 r. walczy³o 5 niemieckich dywizji. By³y to: 402 zapasowa i 163
dywizja piechoty (w jej sk³ad wchodzi³y trzy pu³ki piechoty: 307, 310 i
324 i 234 pu³k artylerii), 5 lekka dywizja piechoty (przyby³a do Z³ocieñca 9 i 10 lutego w sk³adzie 56 i 75
pu³k piechoty oraz 5 pu³ku artylerii,
wesz³a do walki 11 lutego z oddzia³ami polskimi), czêœæ rozbitej dywizji „Marskich Friedland”, oddzia³y
Volkstrumu (czyli tzw. „pospolite ruszenie” - zmobilizowa³ je Hitler w
paŸdzierniku 1944 r. jako obronê terytorium pod dowództwem partii,
z³o¿ony z mê¿czyzn w wieku od 16
do 60 lat nieobjêtych poborem, byli
uzbrojeni w pancerfausty, czyli w
bezodrzutowe granatniki przeciwpancerne jednorazowego u¿ytku)
oraz szereg mniejszych rozbitych
oddzia³ów niemieckich.
W czasie pierwszych dni marcowej ofensywy najdalej ku morzu dotar³y radzieckie czo³gi 1 Armii Pancernej. W nocy z 1 na 2 marca pancerne zagony wysz³y z rejonu Iñska,
opanowa³y miejscowoœæ Dobra i podesz³y pod £obez. Niestety nie ma
wiele informacji o walkach w samym
mieœcie. Wiadomo, i¿ niemiecka
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Wa³u Pomorskiego
obrona rejonu £obza sk³ada³a siê z
rowów strzeleckich oraz du¿ej liczby barykad i zapór drogowych, które
zamyka³y wszystkie drogi do miasta.
Nie posiada³o ono garnizonu wojskowego. Radzieckie oddzia³y pancerne napotka³y niespodziewany silny opór, gdy¿ miasta broni³y sfanatyzowane grupy Hiterjugend (HJ).
By³a to m³odzie¿owa organizacja
NSDAP zorganizowana na wzór paramilitarny w 1922 r., jako przybudówka Oddzia³ów Szturmowych
(SA). Do Hiterjugend nale¿a³a m³odzie¿ w wieku od 14 do 18 lat. W
latach 1939-1945 HJ pe³ni³o rolê
wojskowej s³u¿by pomocniczej. Do
obrony £obza m³odzie¿ niemiecka
u¿ywa³a pancerfaustów– czyli bezodrzutowych granatników przeciwpancernych jednorazowego u¿ytku.
2 marca 1945 r. w godzinach wieczornych miasto zosta³o ostrzelane
pociskami artyleryjskimi z rejonu
Suliszewic przez 44 Brygadê Pancern¹ Gwardii pu³kownika J. J. Gusakowskiego. Po ciê¿kich nocnych
walkach ulicznych £obez zosta³ zdobyty 3 marca. Warto tutaj dodaæ, i¿
oddzia³y m³odocianych cz³onków
Hiterjugend (z których utworzono
kompanie bojowe „Jagdkommandos”) ws³awi³y siê w obronie Pyrzyc
w lutym 1945 r. Ich dowódc¹ zosta³
obersturmfuhrer
(pu³kownik)
Kraus. Jedna z takich grup, zwana
„Koch”, walcz¹c o gazowniê
miejsk¹ trzy dni bez przerwy, broni³a
siê w okopach na terenie miasta, a 15letni H. Bahrmann zniszczy³ radziecki czo³g. Inny cz³onek HJ R. Noll,
spali³ barak, gdzie walczyli ¿o³nierze radzieccy, 16-letni J. Klinger
zabi³ szeregowca sowieckiego, który oddawa³ siê do niewoli. Tym
cz³onkom rozfanatyzowanych dzieci nadano w prasie pomorskiej wielki rozg³os i w dniu 13 lutego opublikowano zdjêcie grupy ch³opców z
Hiterjugend, którzy w nagrodê za
swe osi¹gniêcia zostali przyjêci
przez gauleitera Schwede-Coburga
w jego szczeciñskim gabinecie.
Obecny by³ przy tym genera³ dowodz¹cy odcinkiem obrony Pyrzyc.
Miêdzy £obzem a Œwidwinem w
okr¹¿eniu znalaz³y siê 4 dywizje niemieckie 10 korpusu SS (na obszarze
20 x 20 kilometrów znajdowa³o siê
od 15 do 20 tysiêcy ¿o³nierzy niemieckich z ogromn¹ iloœci¹ sprzêtu
bojowego) - dowódca genera³ G. von
Krappe. Wyda³ on rozkaz przebijania siê przez pierœcieñ wojsk polskich i radzieckich. Powtarza³y siê
desperackie ataki osaczonego nieprzyjaciela. Nie bacz¹c na ponoszone ciê¿kie straty, Niemcy nieustannie
podejmowali próby wyjœcia z okr¹¿enia. Czêœæ ¿o³nierzy niemieckich
przerwa³a okr¹¿enie w rejonie
Smardzka i wycofa³a siê w kierunku

Trzebiatowa. W czasie ucieczki, 5
marca, oddzia³y niemieckie ostrzela³y z armat Œwidwin. Tak¿e nieznacznym si³om wroga uda³o siê przerwaæ
okr¹¿enie radzieckiego 7 korpusu
piechoty w pobli¿u Grabowa (powiat
£obez), lecz ju¿ w rejonie Reska
zosta³y one ponownie otoczone i
doszczêtnie rozbite. W dniach 6-7
marca 1945 r. jednostki I Armii Wojska Polskiego, likwiduj¹c œwidwiñskie zgrupowanie niemieckie, wyeliminowa³y w walki 2500 ¿o³nierzy i
wziê³y do niewoli 5200 jeñców. Zdobyto znaczne iloœci sprzêtu bojowego, œrodków transportowych (w
Kluczkowie zdobyto 500 samochodów i 800 wozów taborów) i zaopatrzenia wojennego.
W okolicy £obza w ci¹gu kilku
nastêpnych marcowych dni 1945 r.
toczy³y siê walki z rozbitkami niemieckimi uciekaj¹cymi z „Kot³a
œwidwiñskiego” na zachód. Grupa
oddzia³ów nieprzyjaciela zosta³a
rozbita na przedmieœciach £obza
przez radzieck¹ 265 Dywizjê Piechoty 7 Korpusu Armijnego, którego
zadaniem by³o od zachodu zamykaæ
„Kocio³ œwidwiñœki”. W innym wypadku w rejonie £obza dnia 6 marca
43 pu³k artylerii lekkiej ze sk³adu 6
brygady artylerii Wojska Polskiego
zatrzyma³ siê w rejonie Œwiêtoborza
na odpoczynek i zosta³ zaatakowany
przez oddzia³ niemiecki w sile 20
czo³gów i oko³o 500 ¿o³nierzy (2 km
na po³udnie od £obza). Walka trwa³a
kilka godzin. Dosz³o do walki na najbli¿sz¹ odleg³oœæ. Atak niemiecki z
wielkimi trudnoœciami zosta³ przez
stronê polsk¹ odparty. Kolumna niemiecka zosta³a rozbita. Po obu stronach straty by³y du¿e (Niemcy stracili oko³o 200 ¿o³nierzy). Zniszczeniu
uleg³o kilka polskich samochodów.
Po stronie polskiej zginêli miedzy
innymi: porucznik Aleksander Segal, porucznik Jan Córuœ, kapitan
Micha³ Pisariew, a tak¿e podporucznik Franciszek Niewidziaj³o. Tak
wspomina to tragiczne wydarzenie
jeden ze œwiadków: podporucznik
Sa³kowski (szef kancelarii sztabu):
„Noc¹ dnia 5 marca 1945 roku
zajêliœmy obronê na zachód od miasta £obez. Nastêpnego dnia o godzinie 6.00 rano pozycje nasze zosta³y
zaatakowane przez grupê nieprzyjacielsk¹, usi³uj¹c¹ przedrzeæ siê
przez nasze linie. Postanowiliœmy
wycofaæ siê ze sztabem w kierunku
£obza. Podporucznik Niewidziaj³o,
zszed³ z szosy w pole, przypuszczaj¹c, ¿e tak jest bezpieczniej. Drogê
mu zagrodzi³o kilku wyskakuj¹cych
z pobliskich krzaków Niemców. Zaczêli g³oœno coœ krzyczeæ i strzelaæ.
Niewidziaj³o otworzy³ ogieñ z trzymanego w pogotowia nagana (z broni maszynowej), k³ad¹c jednego trupem na miejscu. Drugi Niemiec da³

seriê z automatu i Niewidziaj³o
upad³ na ziemiê. W tej chwili pad³o
czterech innych naszych ludzi bed¹cych obok Niewidziaj³y. Dzia³o siê to
wszystko na odleg³oœæ 40 metrów – w
ci¹gu jednej, dwu minut. Chybienie
by³o wykluczone tak dla jednej, jak
dla drugiej strony”.
Obronê ziem powiatu ³obeskiego wojskom niemieckim utrudnia³y
masowe ewakuacje z Pomorza Zachodniego ludnoœci cywilnej (ewakuacje odbywa³y siê od koñca 1944
r. – do marca 1945 r.). Powiatom
Bia³ogard i Ko³obrzeg w po³owie
lutego 1945 r. przydzielono do okresowego zakwaterowania dodatkow¹
masê 70 tys. uchodŸców. Do koñca
tego miesi¹ca nakazano opró¿niæ
ziemie pomorskie a¿ do Odry. W celu
przyspieszenia nale¿a³o ruch na ziemiach utrzymywaæ dniem i noc¹.
Konwoje przybywaj¹ce z bocznych
dróg, wed³ug niemieckiej instrukcji
z 16 lutego, mia³y za dnia odpoczywaæ w kwaterach, wieczorem zaœ
udawaæ siê w drogê. Tak wiêc tylko
nocami ci¹gnê³y konwoje z kierunków Czaplinek-Po³czyn-Bia³ogardKarlino oraz Œwidwin-S³awoborze
£obez-Gryfice. Inn¹ tras¹ ewakuacyjn¹ by³y szosy: Bobolice-Tychowo-Byszyno-S³awoborze do szosy
Koszalin-Szczecin. Przez Œwidwin
ci¹gnê³y równie¿ konwoje z powiatu
szczecineckiego. Ostatni z nich wyruszy³ furmankami jeszcze 26 lutego
1945 r. kieruj¹c siê przez Œwidwin na
Gryfice i dalej przez Golczewo,
Wolin do Œwinoujœcia. Przeci¹¿ono
szosy do ostatnich granic. Na trasach

Œwidwin - Ko³obrzeg i Œwidwin £obez setki wozów i padniêtych koni
utrudnia³y ruch ewakuacyjny. Trudna do roz³adowania sytuacja powsta³a w Po³czynie Zdroju, w wyniku
wiêkszego zatarasowania konwojów, które nie wszystkie zdo³a³y opuœciæ miasta przed nadejœciem wojsk
polskich. W zwi¹zku z zahamowaniem konwojów w Po³czynie 11 lutego wyznaczono dodatkowe trasy
ewakuacyjne przez: Po³czyn - S³awa
- Rubinowo - Resko i Po³czynBierzwnica - Kluczkowo - Œwidwin£obez - Nowogard. Jednostki armii
polskiej i formacji radzieckich, zajmuj¹ce ziemie powiatu, niejednokrotnie napotyka³y na drogach kilometrowe konwoje niemieckich
uchodŸców cywilnych, bezgranicznie zagubionych, zdezorientowanych, g³odnych, zmarzniêtych i niepewnych swego losu.
Marcin Kuchto
Bibliografia:
1) Perzyk J., Miniewicz J., Wa³
Pomorski, Warszawa 1997 r.
2) Dzipanow R., 1 Armia Wojska Polskiego w bitwie o Wa³ Pomorski, Warszawa 1980.
3) Zawadzki S., Dzia³ania 1 Armii WP na Wale Pomorskim w lutym
i marcu 1945 r., Warszawa 1974.
4) Delfy Ch., Czerwony szturm
na Rzeszê, Warszawa 2007.
5) Gasztold T., Wyzwolenie
miast i wsi Pomorza Zachodniego w
1945 roku, Koszalin 1976.
6) Gasztold T., Œladami operacji
pomorskiej, Poznañ 1973.
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I GALA SPORTU JU¯ W SOBOTÊ, kupony oddajemy do 28 lutego

Powiatowa Rada Sportu og³asza plebiscyt kibiców
na NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA POWIATU
Warunki konkursowe:
1) Nominacjê sportowców zg³aszaj¹ gminy, kluby sportowe, szko³y i inne organizacje i stowarzyszenia. 2) Nominowani musz¹ byæ mieszkañcami powiatu ³obeskiego. 3) Prezentacja kandydatów bêdzie prowadzona przez lokalne czasopisma
i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 4) G³osowaæ mo¿na tylko na kuponach zamieszczonych w gazetach lokalnych: „Nowy Tygodnik £obeski” i „Tygodnik £obeski”. 5) Nad prawid³owoœci¹ wyboru i podsumowaniem czuwa Kapitu³a
Konkursowa. 6) Zasady g³osowania: I miejsce - 10 pkt, II miejsce - 9 pkt, III miejsce - 8
pkt…10 m. - 1 pkt. Kupon musi zawieraæ 10 kandydatów.
7) Kupony do dnia 28 lutego br. mo¿na wysy³aæ lub sk³adaæ w naszej redakcji
„Tygodnik £obeski” 73-150 £obez, ul S³owackiego 3 lub na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem „Gala Sportu” i w biurze hali sportowo-widowiskowej.

Lista nominowanych do konkursu kibiców
Gmina DOBRA (kolejność alfabetyczna)
Dzierbicki Mateusz (reprezentant Gimnazjum)
Guźniczak Wojciech (reprezentant Gimnazjum)
Jaszczuk Jarosław (piłka nożna Sarmata)
Mioduszewski Andrzej (piłka nożna Sarmata)
Padziński Damian (piłka nożna Sarmata)
Skorupski Grzegorz (lekka atletyka UKS Arbod)
Gmina ŁOBEZ
Głuchowska Katarzyna (piłka siatkowa Olimp)
Grynkiewicz Marcin (lekka atletyka Pomorze Stargard)
Horbacz Marcin (lekka atletyka, maratony Łobeski Klub Biegacza)
Kacprzak Kamil (piłka nożna Światowid)
Koralewska Magda (lekka atletyka, koszykówka Spływ)
Lusina Aleksandra (jeździectwo Agro-Handel Śrem)
Serweta Michał (lekka atletyka Promyk)
Sikora Tadeusz (piłka nożna Oldboje Światowid)
Stawska Elwira (kolarstwo Łobeski Klub Rowerowy
Ulan Piotr (piłka siatkowa Spływ)
Wadas Tomasz (piłka siatkowa Spływ
Gmina RADOWO MAŁE
Budzyńska Monika (koszykówka UKS Radowo Małe)
Drożdżewski Marek (piłka nożna Radovia)
Komosa Patrycja (koszykówka UKS Radowo Małe)
Piotrowic Emilia (koszykówka, lekka atletyka UKS Radowo Małe)
Podhajna Ewa (jeździectwo LKJ Hubal Mołdawin)
Wojnarowski Paweł (piłka nożna Radovia)
Gmina RESKO
GromekAneta (piłka nożna, lekka atletyka Gimnazjum)
Grygiel Łukasz (piłka nożna Mewa)
Kęsy Dariusz (piłka nożna Mewa)
Kowal Magdalena (piłka siatkowa UKS Resko)
Minko Lesław (piłka nożna Oldboje Mewa)
Pińska Magdalena (piłka siatkowa UKS Resko)
Tichanów Justyna (piłka siatkowa UKS Resko)
Wierzbicki Marcin (lekka atletyka UKS Resko)
Gmina WĘGORZYNO
Bidny Dawid (lekka atletyka UKS Gimnazjum)
Plesiak Jakub (lekka atletyka UKS Gimnazjum)
Plebicyt na najpopularniejszego
sportowca powiatu ³obeskiego 2007
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
7. ..................................................................
8. ..................................................................
9. ..................................................................
10. ................................................................
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Poszukiwany
Komenda Powiatowa Policji
£obez prowadzi poszukiwania za
zaginionym:

Sagan Tadeusz
s. Ryszarda, Heleny ur.
11.07.1966 r Trzebiatów, zam.
Poradz 27/2 gm. £obez
Okolicznoœci zaginiêcia: Wymieniony w dniu 27 listopada
1997 roku oko³o godziny 10.00
wyszed³ z miejsca zamieszkania z
zamiarem udania siê do Rejonowego Biura Pracy w £obzie. Do
dnia dzisiejszego nie powróci³ do
miejsca zamieszkania ani te¿ nie
nawi¹za³ kontaktu z rodzina.
Rysopis: wiek z wygl¹du 41
lat, wzrost 160 cm, krêpa budowa
cia³a, w³osy krótkie, proste jasny
b³¹d, brak zarostu, twarz okr¹g³a,
cera czerstwa, czo³o niskie, oczy
koloru niebieskiego, nos ma³y,
szeroki, prosty, uszy œrednie.
Ubiór w dniu zaginiêcia: kurtka
typu “kolejarka” koloru czarnego,
zapinana na zamek, d¿insy koloru
niebieskiego, sweter z d³ugim rêkawem, adidasy koloru bia³ego.
Znaki szczególne: ubytki zêbów w górnej szczêce.

Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie, prosimy kierowaæ do
Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2 73150 £obez
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 56 15 511
Poszukiwania osób: 091 56 15 542
Lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji:
997 (112).
Anonimowoœæ zapewniona!

Wyrok
Sygn. akt II K 775/07 Ds. 1394/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 stycznia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 30.01.2008 r. sprawy:

Janusza Klingera
s. Ryszarda i Ireny z d. Pallas, ur. 21 lipca 1988 r. w Krakowie; oskar¿onego o to, ¿e
I. w okresie od 24 listopada 2007 r. od godz. 15.00 do 25 listopada 2007
r. do godz. 07.00 w Mieszewie, gm. Wêgorzyno z terenu spó³ki “Diagro”
wykorzystuj¹c fakt, ¿e samochód marki “Polonez Caro” o numerze rejestracyjnym ZS9949C by³ otwarty a kluczyki znajdowa³y siê w schowku samochodu, dokona³ zaboru samochodu w celu krótkotrwa³ego u¿ycia, dzia³aj¹c
na szkodê Adriana Manowca, tj. o czyn z art. 289 par. 1 kk
II. w dniu 25 listopada 2007 r. o godz. 01.30 na drodze publicznej Siedlice – Borkowo Wielkie, gm. Radowo Ma³e kierowa³ samochodem osobowym marki “Polonez Caro” o numerze rejestracyjnym ZS 9949C, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,66 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk orzeka:
I. oskar¿onego Janusza Klingera uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i tak: za czyn opisany w pkt. I aktu oskar¿enia na podstawie art. 289 par. 1 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, zaœ za czyn opisany w pkt. II aktu oskar¿enia na podstawie art. 178
a par. 1 kk wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 85 par. 1 kk i art. 86 kk orzeka wobec oskar¿onego
karê ³¹czn¹ 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
III. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 2 kk i art. 73 par. 2 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 5 (piêciu) lat i oddaje go w tym czasie pod
dozór kuratora;
IV. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenia w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Str
Str.. 19

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 26.02.2008 r.

Zlikwidowana dziupla
samochodowa
Kolizja drogowa

NietrzeŸwy rowerzysta

(RADOWO). 19.02.2008 r.
oko³o godz. 13.00 na drodze Radowo Wielkie-Œwiêcichowo kieruj¹cy
samochodem marki Citroen Saxo,
Marian M. na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do warunków
panuj¹cych na drodze, w wyniku
czego wpad³ w poœlizg i zjecha³ do
rowu. Samochód uszkodzony, ofiar
nie by³o.

(GARDNO). 22.02.2008 r. oko³o godz. 19.00 policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej Kazimierza S.
kieruj¹cego rowerem. Zatrzymany
mia³ 0.57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Pope³ni³ on dwa
przestêpstwa: kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci oraz z³ama³
wydany ju¿ wobec niego zakaz s¹dowy kierowania pojazdami.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
(RADOWO) 19.02.2008 r. o
godz. 13.45 policjanci z Rewiru
dzielnicowych w Radowie Ma³ym
na drodze Radowo Wielkie -Œwiêcichowo zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Zbigniewa K. W trakcie badania okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy by³ w stanie nietrzeŸwoœci: 1.52 mg/l. Sprawca
przestêpstwa zosta³ zatrzymany,
bêdzie odpowiada³ przez s¹dem w
trybie przyspieszonym.

Kolizja drogowa
(RUNOWO). 21.02.2008 r.
oko³o godz. 20.20 w Runowie Pomorskim kieruj¹cy motorowerem
wymija³ pieszego, wówczas ten zachwia³ siê i zahaczy³ o stopkê przeje¿d¿aj¹cego motoroweru. Kieruj¹cy motorowerem przewróci³ siê i
dozna³ otaræ naskórka. Pieszy oddali³ siê z miejsca zdarzenia.

NietrzeŸwy rowerzysta
(RESKO) 21.02.2008 r,. o
godz.. 13.00 w Resku przy ul. Koœciuszki policjanci z Posterunku
Policji w Resku zatrzymali do kontroli drogowej Krzysztofa S. kieruj¹cego rowerem. Zatrzymany znajdowa³ siê w stanie nietrzeŸwoœci:
0.52 mg/l.Policja informuje: zatrzymanemu rowerzyœcie grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

Bez prawka
(£OBEZ-UNIMIE). 22.02.
2008 r. oko³o godz. 2.00 na drodze
£obez-Unimie kieruj¹ca samochodem marki Seat Ibiza, Jagoda K. nie
zapanowa³a nad pojazdem w wyniku czego uderzy³a w przydro¿ne
drzewo. Jak siê okaza³o kieruj¹ca
nie posiada³a uprawnieñ do kierowania. Za pope³nione wykroczenie
zostanie skierowany przez Policjê
wniosek do s¹du o ukaranie.

Ukrad³ telefon
(£OBEZ). 23.02.2008 r. oko³o
godz. 1.00 w £obzie w barze „•róde³ko” Adrian B. dokona³ kradzie¿y
telefonu marki Samsung wartoœci
400 z³ na szkodê Marty K. Sprawca
zosta³ ustalony i zatrzymany do
wyjaœnienia przez policjê, telefon
odzyskano

W³am do gara¿u
(DOBRA). 23.02.2008 r. w
Dobrej przy ul. Armii Krajowej
dosz³o do kradzie¿y z w³amaniem,
gdzie sprawca przy u¿yciu ³omu
dosta³ siê do wnêtrza gara¿u sk¹d
zabra³ bêbny hamulcowe samochodu, dwa ko³a zapasowe. Sprawca
Bogdan £. zatrzymany przez policjantów bezpoœrednio po podjêciu
czynnoœci na miejscu zdarzenia i
osadzony do wyjaœnienia. Przestêpstwo to jest zagro¿one kar¹ do 10 lat
pozbawienia wolnoœci.

Trwa Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw
Ministerstwo Sprawiedliwoœci we wspó³pracy z s¹dami, prokuratorami oraz organizacjami
pozarz¹dowymi organizuje w
dniach 22 do 29 lutego 2008 r.
„Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw”. Zasadniczym celem tej
inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestêpstwem.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie aktywnie w³¹czy siê w re-

alizacjê powy¿szych inicjatyw. W
zwi¹zku z powy¿szym w okresie 22
do 29 lutego 2008 r. w Komendzie
Powiatowej Policji w £obzie przy
ul. Wojska Polskiego 2 bêd¹ pe³nione dy¿ury przez policjantów,
których zadaniem bêdzie udzielanie zainteresowanym osobom informacji w zakresie przemocy, procedury „Niebieskiej Karty” oraz
wskazywanie instytucji, które
mog¹ udzieliæ skutecznej pomocy
w tym obszarze.

(POWIAT DRAWSKI) Od kilku
lat w powiecie drawskim i okolicznych powiatach ginê³y drogie auta i
znika³y bez œladu. Tropy wiod³y do
Kalisza Pom. i Szczecinka, ale policja
gubi³a je. Wreszcie dopad³a sprawców.
Kilka dni temu policjanci z Kalisza
Pomorskiego zlikwidowali dziuplê z
kradzionymi autami. Na terenie prywatnej posesji funkcjonariusze znaleŸli
kradzione pojazdy oraz spor¹ iloœæ czêœci samochodowych i innych narzêdzi
wartoœci kilkuset tysiêcy z³otych. W tej
sprawie policjanci zatrzymali dwóch
mê¿czyzn.
Zlikwidowana dziupla, w której rozbierano na czêœci kradzione pojazdy oddalona by³a o oko³o 3 km od innych zabudowañ Kalisza Pomorskiego. Od dostêpu osób postronnych chroni³ j¹ zalesiony, bagnisty i trudno dostêpny teren.
Policjanci z Kalisza Pom., którzy na
podstawie czynnoœci operacyjnych
przeprowadzili na terenie tej posesji
przeszukanie nie s¹dzili, ¿e ujawni¹ a¿
tak du¿¹ iloœæ kradzionych pojazdów i
innych przedmiotów. Wœród znalezionych pojazdów s¹ dwa auta VW Transporter, Toyota Hilux - wszystkie skradzione w styczniu br. na terenie gminy
Czaplinek, VW Golf - utracony w ubieg³ym roku w województwie ³ódzkim.
Wymienione samochody by³y ju¿ czêœciowo zdekompletowane, a niektóre z
czêœci przygotowane do wywiezienia.
Policjanci na rozleg³ym terenie przy
omawianej posesji znaleŸli ponadto pociête karoserie trzech innych pojazdów,
najprawdopodobniej tak¿e kradzio-

nych. Czêœci te s¹ tak zdekompletowane, i¿ brak jest nawet mo¿liwoœci ustalenia marek tych pojazdów. W dziupli
znajdowa³a siê tak¿e nowoczesna koparko-spycharka, laweta samochodowa, motocykle i skutery. Ponadto wiele
elementów wyposa¿enia aut - w tym
komplety nowych kó³, aluminiowych
felg, stacyjek samochodowych - co
wskazuje na to, ¿e proceder rozbierania
kradzionych aut trwa³ d³u¿szy czas. Policjanci zabezpieczyli tak¿e kilkadziesi¹t sztuk elektronarzêdzi, fabrycznie
nowych sprê¿arek i kamer przemys³owych. Trwa ustalanie prawowitych w³aœcicieli wszystkich tych przedmiotów.
Podejrzewany o „prowadzenie” zlikwidowanej dziupli 34-letni Krzysztof
C. zosta³ zatrzymany nastêpnego dnia na
terenie Mierzyna przez policjantów
Sekcji Kryminalnej KMP w Szczecinie.
Razem z nim zatrzymano 28-letniego
Maciej T. mieszkañca województwa kujawsko-pomorskiego.
Krzysztof C. - ostatnio zameldowany w £odzi, by³ poszukiwany za kradzie¿e przez tamtejsz¹ policjê.
Ujêcie Krzysztofa C. pozwoli³o tak¿e na wyjaœnienie wczeœniejszej sprawy
w³amania do salonu fryzjerskiego w Kaliszu Pom. Skradziony wówczas sprzêt
wyposa¿enia z tego lokalu o wartoœci
oko³o 50.000 z³ policjanci odnaleŸli w
jednym z salonów w powiecie polickim.
Czynnoœci procesowe z udzia³em
obu mê¿czyzn trwaj¹, policjanci zapowiadaj¹ wnioski o tymczasowe aresztowanie.
Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie
wykluczaj¹ kolejnych zatrzymañ. (m)

Wyrok
Sygn. akt II K 579/07 Ds. 1058/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 stycznia 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 28
stycznia 2008 r. sprawy:

Aleksandra Micha³owskiego,
s. Sergiusza i Heleny z d. Jaworek, ur. 24 czerwca 1956 r. w Wysiedlu; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 24 sierpnia 2007 r. w £obzie na ul. Drawskiej nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego w
£obzie z dnia 31.08.2006 r., sygn. akt II K 435/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres dwóch
lat, w tym samym miejscu i czasie nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego
osoby Wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 28.12.2006 r. sygn. akt II
K 690/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres dwóch lat w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. oskar¿onego Aleksandra Micha³owskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karê 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3
(trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
60 (szeœædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.
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Niezbêdnik
Pogotowia:
Ratunkowe – tel. 999
Policja – tel. 997
Stra¿ po¿arna – tel. 998
Gazowe – tel. 992
Wodoci¹gowe – tel. 994
Energetyczne – tel. 991
Numer alarmu z tel. kom. – 112
Stacja Pogotowia Ratunkowego
w £obzie (091) 397 32 61
Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny
- £obez, tel. (091) 397 44 88
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie ciep³ownicze
- £obez, tel. (091) 397 33 97
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne
- £obez, tel. (091) 397 47 85;
(091) 397 47 34
- Dobra, tel. (091) 391 46 15
Posterunek Policji
- £obez tel. (091) 561 55 20

- Dobra tel. (091) 391 44 09
- Resko tel. (091) 395 18 77
- Radowo M. tel. (091) 397 22 12
- Wêgorzyno tel. (091) 397 14 07
Stra¿ Po¿arna
KP SP £obez, tel. (091) 397 40 26,
Starostwo Powiatowe
£obez ul. Konopnickiej
Tel. (091) 397 60 99, (091) 397 56 03
Urzêdy Miejskie i Gminne
- £obez, tel. (091) 397 40 01
- Dobra, tel. (091) 391 45 28
- Resko tel. (091) 395 15 03
- Wêgorzyno tel. (091) 397 15 63
- Radowo M. tel. (091) 397 24 99
Urz¹d Skarbowy
- Drawsko Pom. tel. (094) 363 34 31
- £obez tel. (091) 397 31 76
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
ul. Niepodleg³oœci 13
tel. (091) 397 40 88
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
filia Resko tel. (091) 395 13 09

HUMOR TYGODNIA
Jesteœ pijakiem kiedy...
...musisz iœæ do s¹du ¿eby zobaczyæ co siê dzia³o na imprezie.
...wyrzucili ciê z detoksu.
...nie widzisz nic niestosownego w popijaniu dziennej dawki witamin szklank¹ whisky.
...twoje krzes³o w biurze to stolik barowy.
...opatentowa³eœ trzy gry z u¿yciem piwa.
...pijesz tylko w towarzystwie, chyba ¿e jesteœ sam.
...nie cierpisz soku pomidorowego, ale uwielbiasz Krwaw¹ Marry.
...nie musisz zatrudniaæ trenera który zachêci³by ciê do biegania,
policja robi to za darmo.
...temat twojej pracy doktoranckiej z politologii brzmi "Móg³bym
bez problemu przepiæ Teda Kennedy’ego".

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 brzmia³o:
“Po p¹czkach popió³”
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Joanna Michniewicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Joanna Michniewicz z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez

...denerwujesz siê jeœli w barze na weselu trzeba p³aciæ. Zw³aszcza
jeœli by³o trudno siê tam wœlizn¹æ.
...prosta scena zwracania pustego kega wpêdza ciê w spiralê pêdz¹cych emocji.
...zapisa³eœ siê na kurs nurkowania kiedy dowiedzia³eœ siê ¿e Titanic
poszed³ na dno z 500 skrzynkami piwa.
...kiedy ¿ona wysy³a ciê po puszkowan¹ wo³owinê, wracasz z reklamówk¹ ¯ubrów w puszkach.
...policja przyje¿d¿a do ciebie tak czêsto, ¿e po prostu zostawiasz
sk³adane krzes³a w salonie.

