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DEMOKRACJA
PO WÊGORZYÑSKU
Po czyjej stronie
jest ¿o³nierz

Trudno milczeæ kiedy fabu³ê do powieœci w odcinkach pod tytu³em jak
wy¿ej, tak interesuj¹co pisz¹ lokalni politycy. W ostatnich wyborach samorz¹dowych wiêkszoœæ mandatów w Radzie Miejskiej Wêgorzyna zdobyli radni z komitetu „Gmina dla mieszkañców”. Ostatnio swoj¹ si³ê w radzie powiêkszyli o jeszcze jednego, wygrywaj¹c walkê wyborcz¹ o mandat po zmar³ym
radnym z klubu „Wspólna sprawa”. Mimo niewielkiej liczby szabel w radzie,
gmin¹ jednak rz¹dzi klub „Wspólna sprawa”, bo wystawi³ lepszego kandydata na burmistrza. Po prostu ich kandydatka Gra¿yna Karpowicz doœæ ³atwo
pokona³a Ryszarda Brodziñskiego, kandydata komitetu „Gmina dla Mieszkañców”.

Podatek rolny

W ka¿dej gminie
inaczej

Z drugiej strony
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KOMENTARZE

Z ¿ycia bacy

Kazimierz Rynkiewicz
Pasterz robi owieczkom
dobrze
Pasterz Tusk chce, by mu owieczki zaufa³y i posz³y za nim. S³owo „zaufanie” - jak ktoœ policzy³ – pad³o
ponad 40 razy podczas wyg³oszonego w Sejmie trzygodzinnego expose.
Tusk ju¿ przeszed³ do historii powojennego parlamentaryzmu bij¹c rekord w d³ugoœci przemawiania. Je¿eli by³ego premiera Kaczyñskiego politykom PO zdarzy³o siê porównaæ
do Gomó³ki i Urbana, to pod wzglêdem d³ugoœci przemawiania Tuska
mo¿na porównaæ do Fidela Castro.
Co prawda na Kubie drugiej Irlandii
nie zbudowano, ale panuje tam pe³ne
zaufanie do przywódcy. Coœ za coœ.
Móg³bym zaufaæ Tuskowi, gdyby nie
jego i Pawlaka udzia³ w „Nocnej
zmianie”, czyli udzia³ w obaleniu
rz¹du Jana Olszewskiego pod namow¹ Lecha Wa³êsy. Wtedy premierem zosta³ Pawlak, wiêc dzisiaj nast¹pi³a tylko kosmetyczna zmiana,
ale nadal czuwa nad ni¹ Lech Wa³êsa. Móg³bym zaufaæ Tuskowi, gdyby
nie jego komitywa z Olechowskim.
Móg³bym zaufaæ Tuskowi, gdyby to
nieodparte wra¿enie, ¿e to rz¹d najemników. Minister sprawiedliwoœci Æwi¹kalski najmuj¹cy siê do
obrony Stok³osy, minister finansów
Rostowski wynajmuj¹cy siê wielu
pañstwom jako doradca, a przecie¿
¿yciorysów innych ministrów tak za
bardzo te¿ nie znamy. Micha³ Boni o
ma³y w³os te¿ by zosta³ ministrem. A
za nimi w cieniu Jan Krzysztof Bielecki. Nie wiem czemu, ale mam
wra¿enie, ¿e ten rz¹d ukszta³towa³y
jakieœ oœrodki zagraniczne zwi¹zane
z miêdzynarodow¹ finansjer¹.
Jak cz³owiek za czêsto powtarza
jakieœ s³owo, to mówi siê o natrêctwie i siêga po literaturê z dziedziny
psychologii. Co zrobiæ, jak ktoœ w
ci¹gu trzech godzin ponad 40 razy
powtarza jedno i to samo s³owo? Wykopywaæ z grobu Freuda? £apaæ siê
za kieszenie?
Jednego tylko nie rozumiem. Pamiêtam, jak rozpada³a siê koalicja w
poprzedniej kadencji i jeden z nawiedzonych dziennikarzy, a mo¿e by³o
ich wiêcej, pobieg³ na gie³dê zrelacjonowaæ nam, jak to ona zareagowa³a na ten rz¹dowy kryzys. Kursy
z³otówki, dolara i euro spad³y o 0,1
procent i to ju¿ wskazywa³o, ¿e gie³da zareagowa³a odpowiednio (niepokój inwestorów i takie inne tam

trele mele). Jak zareagowa³a gie³da
na zwyciêstwo PO i wybór Tuska?
No w³aœnie, gdzie s¹ teraz ci dziennikarze, którzy by pobiegli sprawdziæ?
Spadki na gie³dzie osi¹gnê³y w ostatnich miesi¹cach niespotykany poziom kilkunastu procent. Czy gie³da
w ten sposób wyrazi³a brak zaufania
do premiera Tuska? Jaka¿ to przykroœæ musi byæ dla libera³a, który po
wzrostach i spadkach notowañ na
gie³dzie mo¿e okreœliæ, jaka bêdzie
jutro pogoda. To ¿e mê¿owie dzisiaj
nie ufaj¹ nawet swoim ¿onom, to
mo¿na prze¿yæ, ale ¿eby gie³da???

Pasterz liczy owieczki
Rada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka” w
£obzie kombinuje, jak tu zabezpieczyæ sobie byt. Wymyœli³a, ¿e najlepiej przez nieusuwalnoœæ. W projekcie statutu zapisa³a wiêc, ¿e jak ju¿
chc¹ j¹ odwo³aæ, to tylko jednomyœlnie. A to przecie¿ jest niemo¿liwe, bo
cz³onkowie tej¿e rady musieli by odwo³ywaæ samych siebie, a z czymœ
takim najdemokratyczniejsza demokratycznoœæ siê nie spotka³a, co jest
oczywist¹ oczywistoœci¹. Przewodnicz¹cy tej¿e Rady Nadzorczej, pan
Zbigniew Pude³ko, oblatywacz
wszystkich mo¿liwych funkcji w mieœcie, podpisa³ siê pod pismem do redakcji, w którym straszy mnie s¹dem
(na szczêœcie nie ostatecznym) za artyku³ o za³¹czonym do s¹du wyci¹gu
z nieistniej¹cego statutu spó³dzielni.
Da³ mi na opublikowanie przeprosin
na ³amach gazety 3 dni, co mnie wprawi³o w takie os³upienie, ¿e do dzisiaj
z niego nie wyszed³em. Po prostu
spali³y mi siê cewki, bo jak mog³em
opublikowaæ przeprosiny, je¿eli gazeta wychodzi³a za 5 dni? W ¿aden
sposób siê nie da³o wiêc machn¹³em
na to rêk¹. Oczekuje teraz pozwu z
s¹du, bo naruszy³em dobra osobiste
pe³nomocnika spó³dzielni pani Jadwigi Hajdukiewicz oraz podwa¿y³em wiarygodnoœæ „Organów Spó³dzielni”. Tak, tak, Organów napisano
z du¿ej litery. Jak ktoœ jest du¿ym Organem, to tak o sobie pisze. Zobowi¹zano mnie tak¿e do wp³acenia 1500 z³
na rzecz Domu Dziecka „celem zadoœæuczynienia za powsta³e krzywdy”. Jak widaæ krzywdy by³y niewielkie. Najzabawniejsze, oprócz 3-dniowego terminu sprostowania, czego
nie spotka³em w ¿adnych mi znanych
procedurach, jest wezwanie do sprostowania. Najzabawniejsze, dlatego,
¿e Organ nie wskaza³, co nale¿y sprostowaæ. Stwierdzi³ tylko, ¿e artyku³
zosta³ „oparty na niesprawdzonych
faktach i fa³szywych pomówieniach”.
Informujê Organ, ¿e fakty zosta³y
sprawdzone, a fa³szywe pomówienia
to coœ takiego jak fa³szywe k³amstwa.
I co ja mam z tym zrobiæ? Proponujê,
by Organ uda³ siê do wy¿szego Orga-

nu i jeszcze raz ustali³ treœæ pisma.
PóŸniej wrzuci³ je do kosza i wzi¹³ siê
za swoj¹ robotê. Zadaniem Rady Nadzorczej – jak sama jej nazwa wskazuje, jest nadzorowanie. Proszê wiêc
ustaliæ, jakie s¹ fakty w tej sprawie i
przys³aæ ustalenia na piœmie do redakcji, celem wyjaœnienia tego opinii
publicznej. Niewykonywanie podstawowych zadañ Organu powinno byæ
równoznaczne z jego odwo³aniem.

Pasterze wiod¹ owieczki na
scenê, czyli I
Miêdzynarodowy Festiwal
Piosenki Bo¿onarodzeniowej
w Wêgorzynie
W Koszalinie prokurator pracuj¹cy w IPN odnalaz³ dokumenty, w
których by³y zapiski dotycz¹ce wysokiego rang¹ funkcjonariusza ówczesnej milicji, którego gen. Kiszczak zwolni³ z pracy za to, ¿e pos³a³
dziecko do I komunii œwiêtej. Facet
mia³ póŸniej przerypane, bo nie móg³
znaleŸæ pracy i znalaz³ siê na marginesie ¿ycia spo³ecznego. PóŸniej
by³y przemiany i wiêkszoœæ z tych,
którzy wyrzucali za religiê ruszy³a
ochoczo do koœcio³ów manifestowaæ swoje nawrócenie. Mo¿e nie
dos³ownie nawrócenie, mo¿e bardziej potrzebê utrzymania siê na fali
przemian. A jak siê jest na przodku,
to trzeba fedrowaæ. W któr¹kolwiek
stronê i cokolwiek, niekoniecznie z
sensem, byleby by³ tumult. Byleby
nas widziano i s³yszano.
W takich kategoriach postrzegam organizowany w Wêgorzynie I
Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej. Kiedyœ by³em
na Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek. W
Runowie Pomorskim organizowano
Przegl¹d Kolêd i Jase³ek, a teraz...
bêdzie nie przegl¹d a festiwal, i nie
kolêd, lecz... piosenki Bo¿onarodzeniowej. To jakaœ nowa wymyœlona
przez wêgorzyñskich „postêpowców” kategoria, jeszcze tylko nie
bardzo wiem, z jakiej dziedziny. Zapewne festiwalowej, z nagrodami i w
dodatku miêdzynarodowa! Co
wspólnego z Bo¿ym Narodzeniem
ma festiwal, nagrody i piosenki?
Wkrótce zapewne siê dowiemy.
Nie wiem, komu obrzyd³y kolêdy
i pastora³ki, ¿e chce tê tradycjê modernizowaæ, ale zadziwia udzia³ w tej
modernizacji ksiê¿y z wêgorzyñskich parafii. Ju¿ nie bêd¹ kolêdowaæ? Bêd¹ piosenkowaæ?
Jaki mo¿e byæ fina³ zabaw z tradycj¹? No mo¿e taki: do stajenki z Jezusem przysz³o trzech... urzêdników. Jeden w darze przyniós³ mu
NIP, drugi PESEL, a trzeci roczny
PIT do wype³nienia. Owieczki ze
zrozumieniem kiwa³y g³owami. Podatki trzeba p³aciæ.
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Starostwo Powiatowe w £obzie

Maj¹ ju¿ now¹
stronê internetow¹
(£OBEZ) Zapowiadana od
jakiegoœ czasu nowa strona internetowa powiatu ³obeskiego
funkcjonuje ju¿ od ubieg³ego
tygodnia.
Jej adres: Jak informuje starostwo - prace nad stron¹ wci¹¿ trwaj¹.
Urz¹d zachêca do jej odwiedzania
oraz do przesy³ania uwag, sugestii i
propozycji dotycz¹cych strony lub
jej zawartoœci na adres promocja@powiatlobeski.pl oraz zg³aszania ich osobiœcie lub telefonicznie w
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Wszystkie stowarzyszenia i firmy z terenu powiatu ³obeskiego mog¹ wpisywaæ siê do katalogu firm i stowarzyszeñ.
(r)

Redakcja
poszukuje
mieszkania
do wynajêcia
w £obzie
Tel. 500 075 383,
(091) 39 73 730
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Stowarzyszenie
chce przej¹æ budynek
(£OBEZ) Na jednym z listopadowych posiedzeñ Zarz¹d Powiatu rozpatrywa³ „ponownie” – jak
napisano w porz¹dku posiedzenia
–
wniosek
Stowarzyszenia
„Wspó³istnienie” o przekazanie
mu budynku przy ul. Bema w
£obzie.
Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” z siedzib¹ w Resku otrzyma³o
budynek w £obzie w nieodp³atne
u¿yczenie na dziesiêæ lat jeszcze w
poprzedniej kadencji zarz¹du powiatu. Uruchomi³o w nim Centrum
Integracji Spo³ecznej „Od Nowa”
(CIS). Pozyska³o pieni¹dze z urzêdu marsza³kowskiego na jego remont. Po wykonaniu remontu wydzier¿awi³o czêœæ pomieszczeñ dla
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Teraz zwróci³o siê do zarz¹du o jego nieodp³atne przekazanie na rzecz Stowarzyszenia. Budynek w momencie przekazania wart
by³ 240 tys. z³ i nadal stanowi maj¹-

tek powiatu. Jak nam powiedzia³
cz³onek Zarz¹du wicestarosta Ryszard Brodziñski, Zarz¹d negatywnie zaopiniowa³ wniosek o przekazanie, ale jest sk³onny oddaæ czêœæ
dzia³ki przy tym budynku, by Stowarzyszenie mog³o wybudowaæ na
nim obiekt potrzebny do swojej
dzia³alnoœci.
(r)

Budynek przed remontem
wyceniony by³ na 240 tys. z³

Podatek rolny – 41 z³
(WÊGORZYNO) Radni wêgorzyñskiej rady miejskiej nie
zgodzili siê z proponowan¹ przez
burmistrz Wêgorzyna stawk¹
ceny skupu ¿yta s³u¿¹c¹ dla celów
wymiaru podatku rolnego.
Burmistrz proponowa³a, by wynosi³a ona 48 z³ za kwintal. W uzasadnieniu do projektu uchwa³y napi-

sano, ¿e podatek ten nie by³ podwy¿szany przez dwa lata i obowi¹zywa³a stawka 29 z³.
Radni nie zgodzili siê na tak¹
podwy¿kê. Radny Jan Mazuro w
imieniu komisji z³o¿y³ wniosek, by
stawka wynosi³a 41 z³. Radni bez
dyskusji, jednog³oœnie, uchwalili
stawkê w tej wysokoœci.
(r)

Podatek rolny – 50 z³
(RADOWO MA£E) Na ostatniej sesji rady gminy w Radowie
Ma³ym radni ustalili wysokoœæ
niektórych podatków, jakie bêd¹
obowi¹zywaæ w przysz³ym roku.
Podatek rolny zosta³ ustalony w
w wysokoœci 50 z³ za kwintal ¿yta.
Jak nam powiedziano w urzêdzie,
gmina ma niewielkie dochody z
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INFORMACJE
Postrach na reskich drogach

Gmina zamawia
fotoradary
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ zamówienie na dzier¿awê
trzech fotoradarów rejestruj¹cych przekroczenie dozwolonej
szybkoœci przez samochody. Planuje, ¿e fotoradary wykonaj¹ od
8 do 9 tysiêcy zdjêæ w ci¹gu przysz³ego roku.
Przedmiotem zamówienia jest
dzier¿awa i serwis trzech urz¹dzeñ
pomiarowych (dwóch
roboczych i jednego zapasowego) do kontroli ruchu drogowego,
samoczynnie rejestruj¹cych wykroczenia polegaj¹ce na przekraczaniu
przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prêdkoœci na drogach publicznych po³o¿onych na
terenie Gminy Resko
(przez urz¹dzenie
pomiarowe rozumie
siê fotoradar oraz
transportuj¹cy go samochód, pracuj¹ce w
uk³adzie mobilnym z
dwuosobow¹ obs³ug¹: Stra¿nikiem
obs³uguj¹cy urz¹dzenie oraz pracownikiem Wykonawcy pe³ni¹cym funkcjê kierowcy,
mechanika i serwisanta urz¹dzenia). W zakres zamówienia wchodzi
równie¿ wspó³praca wykonawcy z
zamawiaj¹cym w zakresie dokumentowana pope³nianych wykroczeñ oraz wype³niania dokumentacji mandatowej, wraz z udostêpnieniem zamawiaj¹cemu s³u¿¹cego do

tego celu oprogramowania komputerowego.
Zamawiaj¹cy przez okres trwania umowy planuje wykonaæ nie
wiêcej ni¿ 9.000, lecz nie mniej ni¿
8.000 zdjêæ dokumentuj¹cych wykroczenia drogowe. Datê zakoñczenia dzier¿awy okreœlono na 31 grudnia 2008 r.
Trudno przewidzieæ, ilu bêdzie
oferentów, gdy¿ wymagania s¹
du¿e. Oferty mog¹ oni sk³adaæ do
koñca listopada br.
(r)

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

podatku od nieruchomoœci, wiêc
podatek rolny jest jednym z wa¿niejszych wp³ywów do bud¿etu.
Tym bardziej, ¿e gmina potrzebuje
pieniêdzy na projekty unijne, dla
których trzeba mieæ zagwarantowane 20 proc. w³asnego wk³adu. A bez
unijnych dotacji w gminie du¿o zrobiæ siê nie da.
(kar)
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Podatek rolny

W ka¿dej gminie inaczej
(POWIAT) Rolnik rolnikowi
nierówny – mo¿na wywnioskowaæ
z wysokoœci stawek podatku rolnego uchwalanego w poszczególnych
gminach naszego powiatu. Czy
rzeczywiœcie? Okazuje siê, ¿e tak.
Przy uchwalaniu podatku rolnego burmistrzowie i rady gmin naszego powiatu kierowali siê bardzo
ró¿nymi argumentami, st¹d i bardzo
ró¿ne stawki tego podatku. W gminie, w której jest przewaga rolników
indywidualnych, najczêœciej ten
podatek by³ znacznie obni¿any.
Przypomnijmy, ¿e jego górna stawka okreœlona przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, na podstawie œredniej ceny skupu ¿yta z
trzech kwarta³ów tego roku, wynosi
58,29 z³ za kwintal ¿yta.
Najczêœciej rady obni¿aj¹ j¹ kieruj¹c siê sytuacj¹ rolników i porównuj¹c do roku ubieg³ego. A by³ on
wtedy du¿o ni¿szy. Rolnik p³aci
podatek za hektar mno¿¹c uchwalon¹ stawkê razy 2,5.

Innymi kryteriami kieruj¹ siê
burmistrzowie lub wójtowie gmin,
proponuj¹c zazwyczaj wy¿sze
stawki, szukaj¹c przychodów do
bud¿etu. W Wêgorzynie burmistrz
proponowa³a 48 z³, rada przyjê³a
stawkê 41 z³. W Resku burmistrz
proponowa³ 49,50 z³, rada uchwali³a stawkê 45 z³.
- Proponowa³em stawkê wy¿sz¹,
gdy¿ w naszej gminie s¹ przewa¿nie
gospodarstwa wielkoobszarowe,
nawet do tysi¹ca hektarów, a one
dobrze prosperuj¹. Œwiadcz¹ o tym
wysokie stawki na przetargach za
dzier¿awê gruntów. Rolnicy dostaj¹
dop³aty do hektara. Obni¿enie stawki z 58 do 45 z³ to zmniejszenie
wp³ywów do bud¿etu o oko³o 270
tys. z³. „Ma³emu” rolnikowi to zysku nie przyniesie, a bardzo du¿y
zap³aci nawet o 20-30 tys. z³ mniej.
A przecie¿ my za coœ musimy robiæ
inwestycje w gminie. Mnie szkoda
tych pieniêdzy. Uwa¿am, ¿e wiêkszoœæ podatników mog³aby spokoj-

nie ten podatek zap³aciæ. Rezygnuje
siê z powa¿nych sum, a póŸniej debatuje siê nad wydatkiem rzêdu 500
z³ na jakiœ inny cel. - mówi burmistrz
Arkadiusz Czerwiñski.
W Radowie Ma³ym przyjêto
stawkê najwy¿sz¹ w naszym powiecie – 50 z³. Tutaj tak¿e s¹ gospodarstwa wielkoobszarowe. Ale to nie
jedyny powód.
- W miastach do bud¿etu wp³ywaj¹ spore podatki od nieruchomoœci. My ich mamy ma³o. Dlatego
podatek rolny to znacz¹ca pozycja
w naszym bud¿ecie, a przecie¿
chcemy wykonywaæ inwestycje,
staraæ siê o œrodki unijne, a do tego
potrzebny jest wk³ad w³asny. - mówi
sekretarz gminy Jadwiga Œcibor.
Nie znana jest jeszcze stawka
podatku rolnego w gminie £obez,
bo takiej uchwa³y nie rozpatrywali jeszcze radni. Je¿eli nie podejm¹ uchwa³y, to bêdzie obowi¹zywaæ stawka wyznaczona przez
prezesa GUS.
(r)

Nowe stawki podatków od nieruchomoœci
(RADOWO MA£E) Rada Gminy w Radowie Ma³ym, na
sesji w dniu 8 listopada, ustali³a wysokoœæ stawek
podatku od nieruchomoœci.

REKLAMA

Stawki podatku od nieruchomoœci bêd¹ obowi¹zywaæ w przysz³ym
roku.
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 z³ od 1 mkw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,66 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,19 z³ od 1 mkw. powierzchni,
2) od budynków lub ich czêœci:
REKLAMA

a) mieszkalnych - 0,54 z³ od 1
mkw. powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej - 11,94 z³
od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 6,42 z³ od 1 mkw.
powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,61 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartoœci
okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7.
(r)

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.
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Plan na zimê

ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG POWIATOWYCH
(£OBEZ) Zarz¹d poinformowa³ o planie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie
od 1.11.2007 r. do 31.03.2008 r.
Poni¿ej przedstawiamy ten plan i
telefon kontaktowy z osob¹ pe³ni¹c¹ dy¿ur w ZDP oraz wykaz
dróg powiatowych na terenie naszych gmin.
Na terenie Powiatu £obeskiego
drogi i ulice utrzymywane bêd¹ w
III, IV, V i VI standardzie zimowego
utrzymania.
- W standardzie III utrzymywane bêd¹ ulice powiatowe na terenie
miasta: £obez, Wêgorzyno, Resko,
Dobra. Nawierzchnie ulic utrzymywane w III standardzie bêd¹ odœnie¿ane na ca³ej szerokoœci oraz posypywane mieszank¹ solno - piaskow¹
na ca³ej szerokoœci jezdni. Na jezdni mo¿e wystêpowaæ cienka warstwa zaje¿d¿onego œniegu nie utrudniaj¹ca ruchu.
- Na drogach zaliczonych do
standardu IV jezdnia bêdzie odœnie¿ana na ca³ej szerokoœci, natomiast
posypywane mieszank¹ piaskowosoln¹ bêd¹ tylko odcinki niebezpieczne tj. skrzy¿owania dróg,
spadki pod³u¿ne > 4%, przejazdy
kolejowe i przystanki PKS oraz
miejsca wyznaczone przez Zarz¹d
Dróg. Na jezdni mo¿e wystêpowaæ
zaje¿d¿ony œnieg, zaspy, jêzyki
œniegowe, dopuszcza siê przerwy w
komunikacji do 8 godzin.
- Na drogach zaliczonych do V
standardu zimowego utrzymania
odœnie¿any bêdzie jeden pas ruchu z
wykonaniem, co kilkaset metrów
mijanek. Jezdnia posypywana bêdzie mieszank¹ piaskowo-soln¹ na
szerokoœci 0,9 m na odcinkach niebezpiecznych. Dopuszcza siê wystêpowanie zaje¿d¿onego œniegu,
zasp, naboju œniegowego. Przerwy
w komunikacji mog¹ trwaæ do 24
godzin.
- W standardzie VI prowadzone
REKLAMA

bêdzie interwencyjne odœnie¿anie
w zale¿noœci od potrzeb. Jezdnia
bêdzie posypywana mieszank¹ piaskowo-solna, po odœnie¿eniu w
miejscach wyznaczonych przez Zarz¹d Dróg. Dopuszcza siê wystêpowanie zaje¿d¿onego œniegu, zasp,
naboju œniegowego. Przerwy w komunikacji mog¹ trwaæ do 48 godzin.
- Przy intensywnych i d³ugotrwa³ych opadach œniegu i silnych
wiatrach powoduj¹cych zawieje i
zamiecie œnie¿ne, s³u¿by drogowe
w pierwszej kolejnoœci skoncentruj¹ swoje dzia³ania na zapewnieniu przejezdnoœci dróg zaliczonych
do III i IV standardu, a nastêpnie w
miarê mo¿liwoœci zapewni¹ sprzêt
do pracy przy zimowym utrzymaniu
dróg na drogi standardu V i VI.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie do prac przy zimowym
utrzymaniu dróg powo³a³ s³u¿by
dy¿urne, które w zale¿noœci od sytuacji na drogach pe³niæ bêd¹ dy¿ury
zimowe w systemie jedno lub dwuzmianowym: telefon kontaktowy z
osob¹ pe³ni¹c¹ dy¿ur w Zarz¹dzie
Dróg Powiatowych w £obzie –
0 601 086 558.
Czas dy¿uru pierwszej zmiany
pe³niony bêdzie w godz. od 4.00 do
12.00, natomiast zmiany drugiej od
12.00 do 20.00. Z chwil¹ wyst¹pienia
sprzyjaj¹cych warunków pogodowych pe³nienie dy¿urów zimowych
mo¿e zostaæ czasowo zawieszone.
Wszelkich informacji o zimowym
utrzymaniu dróg mo¿na uzyskaæ w
Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w
£obzie w godz. 7.00 - 15.00 pod numerem telefonu (091) 397 40 66.
***
Poni¿ej przedstawiamy wykaz
dróg i ulic powiatowych na terenie
gmin powiatu ³obeskiego, którymi
zarz¹dza Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie. Administruje on
sieci¹ 380 km dróg powiatowych na
terenie piêciu gmin: £obez, Resko,

Wêgorzyno, Radowo Ma³e i Dobra.
Jak widaæ, jest tego sporo. Ich stan
pozostawia bardzo wiele do ¿yczenia, ale nie czas, by teraz o tym pisaæ. Przysz³a zima i zobaczymy jak
ZDP jej sprosta. Starostwo nie powinno zapominaæ o drogach zarz¹dzanych przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pom. i szybko
interweniowaæ w kwestii ich utrzymania. Co prawda nie jest to jego
obowi¹zkiem, ale jest jedynym
przedstawicielem spo³ecznoœci powiatowej mog¹cej to zrobiæ dla jej
dobra. Przede wszystkim warto pamiêtaæ o tak newralgicznych punktach jak dwa strome zjazdy i podjazdy na drogach ko³o Dalna i za Œwiêtoborcem (£obez – Wêgorzyno), na
których co roku po opadach œniegu i
przymrozkach rozgrywa³y siê dantejskie sceny. To powinny byæ pierwsze punkty drogowej interwencji.
Likwidacja tych dantejskich scen
bêdzie œwiadczy³¹ o jakimœ postêpie
w zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu ³obeskiego.
(kar)

niak, BrzeŸniak – Storkowo, Winniki – Chwarstno, Resko – Wêgorzyno.
Wykaz ulic powiatowych w
mieœcie Wêgorzyno
Koœciuszki, 3 Maja, Podgórna,
Po³udniowa, Przemys³owa, Runowska, Szkolna, Ks. F. Sosnowskiego
(Zawadzkiego).
Wykaz dróg powiatowych na
terenie gminy Dobra
Wierzbiêcin – Bienice, S¹polnica – Dobra, B³¹dkowo – Bienice,
Wojtaszyce – Krzemienna, Krzemienna – Zap³ocie, Borkowo Wlk. –
Bród, Tucze – Dobropole.
Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Dobra
11Listopada, 3 Maja, Bema,
B³otna, D¹browskiego, Kiliñskiego, Krótka, Mickiewicza, Mieszczañska, Ogrodowa, Parkowa, Piwnika Ponurego, Reymonta, S³owackiego, Sportowa, Stra¿acka, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona.

Wykaz dróg powiatowych na
terenie gminy £obez
Be³czna – Klêpnica; Karwowo –
Smorawina; Karwowo – Strzmiele;
Prusinowo – Worowo; Prusinowo –
Przyborze; Trzeszczyna – £ob¿any;
Meszne – £obez; Rynowo – Tarnowo; S³udwia – Wysiedle – Suliszewice; Wysiedle – Bonin – Wysiedle;
Suliszewice – Byszewo; Zagórzyce
– Ró¿nowo £ob.; Zajezierze – Zagórzyce; £obez – gr. woj. – (£abêdzie).
Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta £obez
Spokojna, H. Sawickiej, Wojska
Polskiego, Pó³nocna, Boczna, Przemys³owa, A. Mickiewicza, Rolna,
Szkolna, Przyrzeczna, Podgórna,
Kolejowa, Kraszewskiego, Siewna,
M. Konopnickiej, Komuny Paryskiej, H. Sienkiewicza, W. Sikorskiego, Murarska, Krótka, Wojcelska,
Przedmiejska, G³owackiego, J. S³owackiego, Okopowa, Koœciuszki.

Wykaz dróg powiatowych na
terenie gminy Resko i Radowo
Ma³e
Modlimowo – Resko; St. Wyszogóra – £osoœnica; Resko –
Ostrzyca; Mi³ogoszcz – Mo³dawin
– Wo³kowo; Troszczyno – Rogowo;
Borkowo Wlk. – Dobra – Bród; Siwkowice – Tacza³y; St. PKP – Komorowo – Mokronos; Mo³dawin –
¯erzyno; Wicimice – Starogard
£obeski; od dr. 6 – Gostyñ £obeski
– Komorowo – do dr. 41-176; Prusim – Iglice – Orzeszkowo; Sosnowo – £ugowina – Piaski; Œwiêciechowo – Dorowo – Lubieñ Górny;
Sosnowo – Gardzin – St. Dobrzyca;
£abuñ Wlk. – St. Dobrzyca; Resko
– Radowo – Borkowo Wlk. – Wêgorzyno; Radowo M. – Dargomyœl;
Karwowo – Smorawina; Karwowo
– Strzmiele; Uklejki – Czachowo;
Starogard £ob. – Krosino; Resko –
£abuñ M. – do dr. 0909Z; od dr. nr
152 – Resko; Komorowo – Luboradz – Resko.

Wykaz dróg powiatowych na
terenie gminy Wêgorzyno
Mieszewo – S¹tyrz, Mielno –
Runowo, Trzebawie – Runowo,
Runowo – Winniki, Winniki – D³usko, Wêgorzyno – Podlipce, Runowo – Lesiêcin, Lesiêcin – Przytoñ,
Runowo – Po³chowo, Winniki –
Wêgorzyno, Wêgorzyno – BrzeŸ-

Wykaz ulic powiatowych w
mieœcie Resko
Aleja Wolnoœci, Boh. Monte
Cassino, Buczka, D¹browszczaków, Gdañska, Kopernika, Koœciuszki, 1 Maja, Mickiewicza,
Boh. Warszawy, Ko³obrzeska, Jednoœci Narodowej, Szpitalna,
¯eromskiego.
(r)
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Rolnictwo ekologiczne
w powiecie
W dniu 13 listopada br. w £obeskim Domu Kultury mia³o
miejsce spotkanie pana Antoniego Tymoszyñskiego,
prowadz¹cego gospodarstwo ekologiczne w Sosnówku
w gminie Resko, z mieszkañcami £obza.
Gospodarstwa ekologiczne jako
producenci zdrowej ¿ywnoœci to
g³ówny temat spotkania. Wœród goœci by³ równie¿ by³y pracownik
Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Pan Antoni Tymoszyñski jest
jednym z pionierów w województwie zachodniopomorskim w ekologicznych metodach uprawy ziemi.
Zaczyna³ hodowlê krów od 4 sztuk,
by obecnie osi¹gn¹æ 40 szt. byd³a.
Prowadzi plantacjê dyni, stosowanej równie¿ w lecznictwie. Od wielu
lat podejmuje dzia³ania na rzecz zast¹pienia ¿ywnoœci produkowanej
metodami konwencjonalnymi, z
u¿yciem œrodków chemicznych
przez zdrow¹ ¿ywnoœci¹. To pasja
pana Antoniego. W s³usznoœci swojego postêpowania utwierdzaj¹ go
badania naukowców chrzeœcijañskich zajmuj¹cych siê wp³ywem zanieczyszczeñ œrodowiska na zdrowie cz³owieka.
Pan Antoni wiele lat wspó³pracowa³ z prof. Nikodemem Chlubkiem – dziekanem Wydzia³u Chemii
Politechniki Szczeciñskiej, wyk³adowc¹ ekologii w krajach zachodnich (Szwajcaria, W³ochy). Profesor Nikodem Chlubek zajmowa³ siê
m.in. wp³ywem zanieczyszczenia
wody, powietrza, ziemi i ¿ywnoœci
na mieszkañców miast i wsi. Du¿o
wiedzy czerpie równie¿ pan Antoni
ze wspó³pracy z firm¹ Agrabiefest,
która organizuje szkolenia, wycieczki do gospodarstw ekologicz-

nych w krajach zachodnich. Pan
Antoni spo¿ywanie zdrowej ¿ywnoœci propaguje jako podstawowe
dzia³anie profilaktyczne w zapobieganiu chorobom nowotworowym.
Mamy obecnie coraz wiêksz¹ iloœæ
nowych zwi¹zków chemicznych w
organiŸmie, takich które nie wystêpowa³y jeszcze 20 lat temu, coraz
wiêksz¹ iloœæ nowych chorób i coraz wiêksz¹ liczbê ludzi z chorobami nowotworowymi, w tym równie¿
du¿¹ liczbê dzieci. Zamiast myœleæ
o budowie wiêkszej liczby hospicjów powinniœmy myœleæ o zwiêkszeniu na rynku zdrowej ¿ywnoœci uwa¿a pan Antoni.
W dzisiejszych czasach, gdy wielu ludzi odrzuca normy etyczne, czynnikiem który wp³ywa na pogorszenie
jakoœci ¿ywnoœci pod wzglêdem
zdrowotnoœci jest jej anonimowoœæ.
Kupuj¹c w sklepie ¿ywnoœæ nie wiemy kim jest jej anonimowy czêsto producent. Nawet jeœli jest na ¿ywnoœci
etykieta, to niewiele nam ona powie o
etyce producenta, który znajduje siê w
odleg³ym koñcu Polski. Lokalny producent ¿ywnoœci jest potrzebny
mieszkañcom miast, tak jak mieszkañcy miasta potrzebni s¹ lokalnemu
producentowi. Te zaniedbania z ubieg³ych lat widaæ ju¿ dzisiaj, choæby w
sytuacji obecnych trudnoœci w nabyciu zdrowej ¿ywnoœci. Warto wiêc
wspieraæ gospodarstwa ekologiczne,
gdy¿ ich produkty wp³ywaj¹ pozytywnie na nasze zdrowie.
Wies³awa Bogunia

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.

Trzeba coœ z tym
przejazdem zrobiæ

(STAROGARD £OBESKI)
Ju¿ od kilku lat prowadzimy akcjê na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na naszych drogach, malowania pasów i stawiania znaków
na drogach. Po raz kolejny apelujemy o likwidacjê by³ego przejazdu kolejowego w Starogardzie
£obeskim.
Przejazd kolejowy przecinaj¹cy drogê £obez – Resko, w popularnie zwanym Starogródku,
od lat jest nieczynny. Znaki, chocia¿ równie¿ straci³y aktualnoœæ,
pozosta³y. Przejazd jest w z³ym
stanie, co powoduje niszczenie
zawieszenia przeje¿d¿aj¹cych
samochodów. Co prawda droga

jest wojewódzka, ale urzêdnicy
ni¹ zarz¹dzaj¹cy nie dostrzegaj¹
tego problemu. Oni têdy je¿d¿¹
rzadko lub wcale. Mieszkañcy
gminy Resko i powiatu ³obeskiego je¿d¿¹ czêsto i to oni s¹ stratni
poprzez systematyczne niszczenie zawieszenia swoich aut. A wystarczy³o by przejazd zalaæ asfaltem. Torom nic by siê nie sta³o i w
razie uruchomienia przejazdów
kolejowych (na co siê raczej nie
zanosi) ³atwo mo¿na by asfalt
usun¹æ. W³adze powiatu powinny
wymóc na Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich poprawienie tego przejazdu lub zgodê na to i same zalaæ
to asfaltem. Doœæ ju¿ wieloletniej
bezmyœlnoœci w tej sprawie. (r)

Obraduj¹ komisje
Rady Powiatu

REKLAMA

(£OBEZ) W czwartek, 29 listopada br. w starostwie w £obzie, o
godz. 15:00 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Spraw Spo³ecznych
Rady Powiatu w £obzie. Tematem
bêdzie przyjêcie informacji o realizacji zadañ powiatu ³obeskiego w
REKLAMA

zakresie wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w 2007 r. Godzinê póŸniej, o 16.00, odbêdzie siê
posiedzenie wspólne Komisji Rady
Powiatu. Tematem bêdzie omówienie materia³ów bêd¹cych przedmiotem najbli¿szej sesji.
(r)

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.

Sesja w £obzie

Za zakupione lub nowo wydzier¿awione grunty

Informacja o opiece
zdrowotnej
i dzia³alnoœci instytucji
(£OBEZ) Przewodnicz¹ca
rady miejskiej El¿bieta Kobia³ka
zwo³a³a sesjê na dzieñ 30 listopada br. na godz. 15.00.
Na pocz¹tek zaplanowano
przedstawienie informacji kierowników Niepublicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej na temat
funkcjonowania nocnej i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy £obez.
Nastêpnie przedstawione zostan¹
- informacja o stanie kultury fizycznej w gminie oraz sprawozdania z dzia³alnoœci merytorycznej £obeskiego Domu Kultury w
roku 2007 i z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w £obzie za
rok 2007.
Radni planuj¹ podjêcie uchwa³:
a) zmieniaj¹cej uchwa³ê Nr
XXXX/308/06 Rady Miejskiej w
£obzie z dnia 28 stycznia 2006 roku
w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania œcieków,
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ

oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom niektórych
sk³adników wynagrodzenia oraz
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
c) w sprawie ustalenia rodzajów
œwiadczeñ oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj¹cych z
opieki zdrowotnej,
d) w sprawie zatwierdzenia
„Planu odnowy miejscowoœci Dobieszewo, gm. £obez wraz z opisem
zadañ planowanych do realizacji”
przed³o¿onego przez zebranie wiejskie w Dobieszewie,
e) w sprawie zmian bud¿etu
gminy na rok 2007,
f) w sprawie ustalenia wydatków
bud¿etowych, które nie wygasaj¹ z
up³ywem roku bud¿etowego 2007.
Po ich rozpatrzeniu burmistrz
£obza przedstawi informacjê o
pracy za okres od 4 paŸdziernika
do 4 listopada br. Sesjê zakoñcz¹
interpelacje, wnioski i zapytania
radnych i mieszkañców oraz odpowiedzi na nie.
(r)

£obeskie PCPR na obchodach w Drawsku Pomorskim

Wspó³praca z s¹siadami
zza „miedzy”
(£OBEZ-DRAWSKO POM.)
W ubieg³ym tygodniu w starostwie w Drawsku Pom. odby³o siê
spotkanie integracyjne pracowników socjalnych z gmin powiatu
drawskiego. Okazj¹ do spotkania
by³ obchodzony Dzieñ Pracownika Socjalnego.
W starostwie spotkali siê pracownicy socjalni Oœrodków Pomo-
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cy Spo³ecznej urzêdów miejskich i
gminnych z gmin powiatu drawskiego. Organizatorami byli starosta
Stanis³aw Cybula i drawskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Na spotkaniu pojawi³ siê przedstawiciel ³obeskiego PCPR w osobie
pani Bo¿eny Wielgus, która, za
wspó³pracê miêdzy tymi placówkami, odebra³a ksi¹¿kê o walorach
przyrodniczych i architektonicznych Pojezierza Drawskiego, zaœ ze
swojej strony z³o¿y³a
¿yczenia obecnym na
spotkaniu pracownikom socjalnym. To dobry znak otwierania siê
na s¹siadów zza przys³owiowej miedzy, bo
po kilkunastu latach
mamy unormowan¹
wymianê miêdzynarodow¹ z gminami zagranicznymi, a zupe³nie
nie znamy swoich s¹siadów.
(r)

Udzielenie zwolnienia
i ulga w podatku rolnym
(RESKO) Burmistrz Reska
przypomnia³ o zasadach
udzielania zwolnieñ
i ulgach w podatku rolnym
za zakupione lub nowo
wydzier¿awione grunty.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4
ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 06
Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
zwalnia siê od podatku rolnego
grunty przeznaczone na utworzenie
nowego gospodarstwa rolnego lub
powiêkszenie ju¿ istniej¹cego do
powierzchni nie przekraczaj¹cej
100 ha:
a) bêd¹ce przedmiotem prawa
w³asnoœci lub prawa u¿ytkowania
wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzeda¿y;
b) bêd¹ce przedmiotem umowy
o oddanie gruntów w u¿ytkowanie
wieczyste;
c) wchodz¹ce w sk³ad zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa,
objête w trwa³e zagospodarowanie.
Okres zwolnienia od podatku
wynosi 5 lat, licz¹c od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym zawarto umowê
sprzeda¿y gruntów lub prawa wieczystego u¿ytkowania, ustanowiono prawo wieczystego u¿ytkowania
gruntów lub objêto grunty w trwa³e
zagospodarowanie w drodze umowy. Ponadto je¿eli podatnik nabywa
lub obejmuje grunty o powierzchni
mniejszej ni¿ 100 ha, zwolnienie
dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwa³e
zagospodarowanie do powierzchni
³¹cznie nie przekraczaj¹ce 100 ha.

Po up³ywie 5-letniego terminu
zwolnienia, stosuje siê ulgê w podatku rolnym, polegaj¹c¹ na obni¿eniu podatku w pierwszym roku o
75% i w drugim 50%.
Przyznanie zwolnienia od podatku rolnego zgodnie z art. 13d ust.
1 nastêpuje na podstawie decyzji
wydanej na wniosek podatnika.
Przyznane zwolnienie i ulgi stosuje
siê od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek.
Przedmiotem zwolnienia nie
mo¿e byæ jednak stosowane w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych w³aœcicieli gospodarstw
rolnych, je¿eli nabywca jest ma³¿onkiem, pasierbem, ziêciem lub
synow¹ sprzedawcy gruntów.
Zwolnienia i ulgi z tytu³u nabycia gruntów z Zasobów W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa w drodze
umowy sprzeda¿y nie stosuje siê
równie¿, je¿eli przedmiotem nabycia s¹ grunty objête uprzednio przez
nabywcê w trwa³e zagospodarowanie (objêcie gruntów w dzier¿awê
lub u¿ytkowanie na okres nie krótszy ni¿ 10 lat). Przerwanie 10-letniego okresu dzier¿awy lub u¿ytkowania z Zasobu W³asnoœci Rolnej
Skarbu pañstwa skutkuje utrat¹ prawa do zwolnienia.
Zwa¿yæ nale¿y, ¿e zawarcie
umowy przedwstêpnej zakupu
gruntów nie uprawnia jeszcze podatnika do korzystania ze zwolnienia. Umowa taka nie przenosi prawa
w³asnoœci. Ma ona wy³¹cznie charakter zobowi¹zuj¹cy. Dopiero z
chwil¹ zawarcia umowy o skutku
rozporz¹dzaj¹cym daje mo¿liwoœæ
uzyskania zwolnienia.
(r)

£DK zaprasza na jarmark
(£OBEZ) £obeski Dom
Kultury zaprasza do udzia³u w
„Jarmarku Œwi¹tecznym” w
£obeskim Domu Kultury w
dniu 08.12.2007r. o godzinie
10.00 (sobota).
W programie jarmarku prze-

widujemy: prezentacje i promocja rêkodzie³a artystycznego
mieszkañców £obza i okolic po³¹czona ze sprzeda¿¹; prezentacje muzyczne w wykonaniu zespo³ów £obeskiego Domu Kultury; wystawcom zapewniamy
ciep³y bufet (kawa, herbata).

PCK zbiera pieni¹dze do puszek
Zarz¹d Rejonowy PCK w
£obzie w ramach akcji „Pomoc
Œwi¹teczna” informuje, ¿e w dniach
1.12.2007 r. i 15.12.2007 r. w godz.
od 9.00 do godz. 14.00 zostanie
przeprowadzona zbiórka pieniêdzy

do puszek na terenie miasta £obez.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na pomoc œwi¹teczn¹ dla najubo¿szych rodzin z naszego terenu
i na dzia³alnoœæ statutow¹ PCK. Za
dar serca dziêkujemy!!! (Zarz¹d)
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Przedszkole otwarte na innych
(RESKO) Reskie
przedszkole chce
wspó³pracowaæ z innymi placówkami w powiecie. Dlatego zaprosi³o dzieci z innych
przedszkoli do udzia³u
w konkursie plastycznym. W miniony
czwartek dzieci odebra³y nagrody.
Rozdanie nagród by³o okazj¹ do
spotkania w licznym gronie. Do
Reska przyjecha³y dzieci z przedszkoli z £obza i P³otów, które wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym o
jesieni. Dla tych dzieci by³a to prawdziwa wyprawa i przygoda. Razem
œpiewa³y i mia³y okazjê poznaæ pracê innej placówki.
Pomys³odawc¹ i wykonawc¹
spotkania by³a nauczycielka reskiego przedszkola pani Natalia Je¿yk –
Dziuba, która przygotowa³a z dzieæmi program artystyczny i prowadzi³a spotkanie. Dzieci wystêpowa³y
przed licznym audytorium, z³o¿onym z dzieci z zaproszonych przedszkoli i goœci. Wœród nich byli: starosta Antoni Gutkowski, sekretarz
reskiego urzêdu miejskiego Danuta
Mielcarek, inspektor reskiej oœwiaty Mariola S³odkowska, dyrektor
biblioteki Anna Bogdañska oraz
dyrektor Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi Zygmunt Leszczyñski.
Byli sponsorzy – Maria i Robert
Bujnowscy oraz rodzice z Rady
Rodziców – Jadwiga Kujawa, Renata Turzyñska, Zofia Mi³ek, Ewa
Pa³ubiak i Jolanta Lewandowska.
Dzieci z £obza przyjecha³y ze
swoj¹ dyrektor Mariol¹ Kotowicz i
nauczycielk¹ Kamil¹ Bieniasz.
Dzieci z P³otów równie¿ przyjecha³y z dyrektorem placówki Mariol¹

Kordacz i nauczycielk¹ Ew¹ Bednarz. Jak widaæ, odzew na zaproszenie by³ spory.
Dzieci przedstawi³y krótki program – pokaz mody, w którym kreacje sk³ada³y siê z najprzeró¿niejszych materia³ów, jakie mo¿na znaleŸæ nawet na w gospodarstwie (np.
suknia z worka jutowego). By³y
wspólne œpiewy i tañce. Wszystkie
dzieci otrzyma³y prezenty i dyplomy, tak¿e goœcie, którzy odwzajemnili siê prezentami dla placówki.
Placówka w Resku w piêciu oddzia³ach kszta³ci – bo tak trzeba to
nazwaæ - 138 dzieci. Dzieæmi zajmuje siê piêæ nauczycielek: Marzanna Knap (zastêpca dyrektora),
Natalia Je¿yk-Dziuba, Krystyna
Kaczor, Ma³gorzata Konczewska i
Justyna Bylewska.

Jak nam powiedzia³a dyrektor placówki Barbara Woszczyñska - w
ostatnich latach widaæ wzrost zainte-

resowania wychowaniem przedszkolnym, o czym œwiadczy wzrost
liczby dzieci w tym roku szkolnym. (r)
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Zaduszki Historyczne
W œrodê, 21 listopada,
w filii Archiwum
Szczeciñskiego w
Strzmielu odby³y siê
coroczne Zaduszki
Historyczne. Mszê œwiêt¹
w koœciele w Strzmielu
w intencji zmar³ych
archiwistów szczeciñskich
oraz Miros³awa Lalaka
i Ryszarda D¿amana
odprawili: ks. Infu³at
Roman Kostynowicz, by³y
diecezjalny konserwator
zabytków i ks. dr Jan
Mazur - kapelan œrodowisk
twórczych, obecny by³
równie¿ ks. dziekan naszej
parafii Stanis³aw Helak.
We wrzeœniu minê³a 10 rocznica
œmierci Ryszarda D¿amana. Po
Mszy œw. w siedzibie Archiwum
(dawny pa³ac Borków-Loeperów)
znajomi sprzed lat: Bogdan Twardochleb, Czes³aw Szawiel, Jerzy
Mechliñski, Ludwik Cwynar, Józef
Klimko wspominali spotkania z pisarzem. Ods³oniêcia Tabliczki upamiêtniaj¹cej zmar³ego pisarza dokonali Czes³aw Szawiel, Jerzy Mechliñski i obecny dyrektor Archiwum w Szczecinie dr Jan Macholak.
Ryszard D¿aman urodzi³ siê 6
maja 1935 roku w miejscowoœci
Roztoka, oko³o 25 km od Che³ma
Lubelskiego. Ukoñczy³ wydzia³ filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1958 roku przyby³ do
Szczecina i tu pracowa³ w Powiatowej Radzie Narodowej oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece

Od lewej: Czes³aw Szawiel, dyrektor Arhiwum Jan Macholak, Jerzy Mechliñski
Publicznej. Od 1968 roku pracowa³
w Wy¿szej Szkole Morskiej, gdzie
by³ dyrektorem Biblioteki G³ównej,
a¿ do 1981 roku. Wyda³ trzy ksi¹¿ki.
W 1974 roku uczestniczy³ w I Spotkaniach Marynistycznych w £obzie
i mieszkañcy naszego powiatu mieli
okazjê spotkaæ siê z nim. Ostatnie
lata ¿ycia spêdzi³ w £obzie. Zmar³
w Szczecinie 10 wrzeœnia 1987 roku.
Pochowany zosta³ na ³obeskim
Cmentarzu Komunalnym.
W dalszej czêœci spotkania archiwiœci szczeciñscy: Alicja Jab³oñska, Maria Frankel, dr Pawe³
Gut i dr Jan Macholak zaprezentowali wydan¹ przez Archiwum Pañstwowe w Szczecinie ksi¹¿kê pt.

„Mundus archii mundus memoriae Archiwum Pañstwowe w Szczecinie 1945-2005”.
Spotkanie uœwietni³ wystêp

uczniów ze Szko³y Podstawowej w
Siedlicach przygotowanych przez
Annê Kowalewsk¹.
Zbigniew Harbuz

Konkurs na dekoracjê
Rada Osiedla pod patronatem
Burmistrza £obza organizuje na terenie miasta £obez konkurs na naj³adniejsz¹ i zarazem najciekawsz¹ œwi¹teczn¹ i noworoczn¹ dekoracjê (ró¿ne elementy œwi¹teczne, choinki, iluminacje œwietlne), zainstalowan¹
wed³ug w³asnego pomys³u:
- na balkonie, w posesji przydomowej
- na witrynie placówki handlowej
- us³ugowej
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w konkursie.

Zapewniamy liczne nagrody, wyró¿nienia i niespodzianki.
Zainteresowani powinni zg³osiæ
chêæ swojego uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia
2007 r. na formularzu zg³oszeniowym
(dostêpnym w Urzêdzie Miejskim w
£obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150
£obez, pok. 2)
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w styczniu 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla
Zdzis³aw Szklarski
Burmistrz £obza Ryszard Sola

Biblioteka z parafi¹ organizuj¹

Konkursy œwi¹teczne
(RESKO) W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami Bo¿ego Narodzenia biblioteka reska wraz z tutejsz¹ parafi¹ og³osi³y konkursy
œwi¹teczne.

W czasie Spotkañ Marynistycznych w £obzie
od lewej Ryszard D¿aman

Pierwszy dotyczy naj³adniejszej
Szopki Bo¿onarodzeniowej, drugi –
ozdoby choinkowej. Prace mo¿na
sk³adaæ do 10 grudnia w bibliotece.
Oceniane bêd¹ w kategoriach: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, gim-

nazjum oraz szko³y œrednie i doroœli.
Oceniane bêd¹ tylko prace indywidualne. Forma i technika wykonania s¹
dowolne. Og³oszenie wyników nast¹pi 15 grudnia w koœciele pw.
NPNMP w Resku.
Dodatkowo biblioteka og³osi³a
konkurs na potrawê i wypieki wigilijne. Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ do godz. 18.00 w dniu 18
grudnia do biblioteki. Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody.
(r)
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KOLEJ W POWIECIE £OBESKIM
Kiedy myœlimy o szynach, mamy
na uwadze postêp techniczny w hutnictwie i produkcji maszyn, a zaraz
potem ³¹cznoœæ zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo na szlakach. Najpierw
podró¿owano tylko w dzieñ i to nie
ze wzglêdu na ochronê baga¿u i kieszeni pasa¿erów (jak to jest dziœ),
ale trzeba by³o przekazywaæ optycznie znaki swoistego telegrafu kolejowego (semafory), póki nie zast¹pi³ go niezawodny telegraf iskrowy.
Wielkie znaczenie mia³o oœwietlenie drogi, przedzia³ów, dworców…
Wreszcie myœlimy o ludziach
kolei: t³umach robotników torowych, dró¿nikach strzeg¹cych przejazdów, nastawniczych i sk³adaczach poci¹gów, odpowiedzialnych
maszynistach, punktualnych konduktorach…
Tak wiêc w 1859 roku kolej ¿elazna wkroczy³a w granice naszego
powiatu. Wczeœniej nale¿a³o szlak
wyznaczyæ. Potrzebne by³y szczegó³owe mapy z zaznaczonymi warstwicami, gdy¿ wszelkie podjazdy
na trasie bardzo zmniejszaj¹ wydajnoœæ maszyny parowej, która musi
poci¹gn¹æ (poci¹g!) zestaw wolnobie¿nych wagonów; hamulce na
wszystkich ko³ach u³atwia³y zjazdy.
Zbudowano wiêc przepusty i mosty
na rzekach i strumykach, usypano
groble, jak ta nad jeziorem Woœwin,
przekopano wykopy we wzgórzach,
których nie da³o siê omin¹æ, gdy¿ tor
musi zachowaæ odpowiedni ³uk.
Wzniesiono dworce lub przystanki i resztê urz¹dzeñ stacyjnych, zatrudniono wykwalifikowanych, odpowiedzialnych ludzi. W miarê mo¿liwoœci
zbudowano bezkolizyjne skrzy¿owania z drogami bitymi. Tam, gdzie nie
by³o tunelu lub wiaduktu, postawiono
budkê dró¿nika z obowi¹zkiem zamykania szlabanów na czas przejazdu poci¹gu. Wszystkich, tak¿e pasa¿erów i
u¿ytkowników transportu kolejowego,
nauczono punktualnoœci. Kszta³towa³a siê kultura kolejowa z mundurem kolejowym, szykiem dy¿urnych ruchu i
konduktorów, a nawet baga¿owych,
strojem stosownym do klasy wagonów,
w których siê podró¿owa³o, sakwoja¿em i walizk¹ z tabliczk¹ w³aœciciela,
ze szpanerskimi nalepkami hoteli, telegrafowaniem zapowiadaj¹cym przyjazd, by czekaæ z podwodem na stacji,
nawet ze sposobem bycia wobec
wspó³pasa¿erów, dyskrecj¹ korzystania z toalety wagonowej, ba, ca³ym
aspektem „literatury wagonowej”.
Tam, gdzie podró¿ny nie zagl¹da³, powsta³a hierarchia funkcjonariuszy kolejowych z przepaœci¹ miê-

dzy maszynist¹ a jego pomocnikiem, zawiadowc¹ a nastawniczym,
ale te¿ z etosem kolejarza. Wkrótce
i noc¹ zaczê³o siê toczyæ siê ¿ycie na
dworcu, z rozœwietlon¹ restauracj¹,
bufetem, poczekalni¹, z t¹ powoln¹
lecz nieuniknion¹ demokratyzacj¹
podró¿nych.
Nasz dworzec mocno przypomina³ ten w Runowie Pomorskim: z
czerwonej ceg³y, z kawa³kiem rodzimego pruskiego muru, z zadaszeniem pierwszego peronu, z
wie¿¹ ciœnieñ, bo stacja le¿y w wysokiej czêœci miasta, z pomp¹ do
uzupe³niania wody w lokomotywie,
systemem semaforów i zwrotnic, z
placami prze³adunkowymi. Wdar³
siê nowy rytm w ospa³e ¿ycie, a
dworzec by³ dla ówczesnych
³obzian dumn¹ wizytówk¹ miasta,
które na parê minut poddawa³o siê
os¹dowi podró¿nych. Zburzony w
czasie wojny dworzec d³ugie lata
zastêpowa³ drewniany barak, a¿ w
latach szeœædziesi¹tych stan¹³ nowoczesny jak na tamte czasy dworzec dzisiejszy. Dziœ graficiarze i
kibole na g³owie postawili tamte
kanony estetyczne. Nowy dworzec
stan¹³ tak¿e na stacji Resko P³n.
1 lipca 1859 roku oficjalnie
otwarto liniê w standardzie 1435 mm
rozstawu szyn Stargard-Koszalin ze
stacj¹ w £obzie. Jedenaœcie lat wa¿y³y siê losy miasta zazdroszcz¹cego kolei Stargardowi i Choszcznu.
Ju¿ po roku mieliœmy siedzibê powiatu. Wkrótce uzupe³niono nowe
elementy infrastruktury kolejowej. A
liniê przed³u¿ono do Gdañska.
Zacz¹³ siê wyœcig do kolei. W
powiecie swoje przystanki, b¹dŸ
stacje, mia³o Cieszyno £obeskie,
Runowo Pomorskie, Lesiêcin,
£obez, Worowo, choæ stacja by³a w
Prusinowie, i Klêpnica, odleg³a z
kilometr od tej wsi.
Najpierw kolei doczeka³o siê
Wêgorzyno. W 1877 roku zbudowano liniê z Runowa Pom. przez Wêgorzyno, Wiewiecko i Jankowo Pom.,
tu¿ za granic¹ powiatu, a potem ze
stacj¹ w Drawsku Pomorskim. Ten
niezwykle malowniczy odcinek,
zw³aszcza w jesieni, przecina wzgórza o niemal 30-metrowych stokach.
Linia bieg³a przez Z³ocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Cz³uchów do
Chojnic, wielkiego wêz³a kolejowego. Na drugim koñcu linii Runowo
uros³o do rangi wêz³a kolejowego.
Zapewne niejeden zastanawia³ siê,
dlaczego coœ, co wygl¹da jak elektrownia na Reskiej Wêgorzy (tama),
tu¿ przy torach w stronê £obza, ma

budynek z kominem. By³a tam
pompa parowa zasilaj¹ca w wodê
dwie wie¿e ciœnieñ na stacji.
W roku 1882
uruchomiono liniê
kolejow¹ przez
P³oty. To by³o ju¿
trzecie upokorzenie Reska. Linia
p³otowska ³¹czy³a
Goleniów - usytuowany na trasie
œwinoujskiej
przez Nowogard,
Wyszogórê, le¿¹c¹ wtedy w granicach powiatu
³obeskiego, podobnie jak P³oty.
Dalej bieg³a przez
Gryfice, Trzebiatów do Ko³obrzegu.
Reszczanie wywalczyli rok
póŸniej po³¹czenie z powy¿sz¹ lini¹
w³aœnie z Wyszogóry przez, le¿¹cy
nad rzek¹ Uklej¹ zasilaj¹c¹ Regê,
przystanek Janis³aw i ¯erzyno (15,5
km). Powsta³a stacja Resko Po³udniowe. Dodajmy, ¿e po lewej stronie Regi le¿a³a fabryka maszyn rolniczych Karola Sprengela i sp. duma Reska. Po rozebranych w
1945 roku torach nie ma prawie
œladu.
Zaczyna siê era kolei w¹skotorowych. Powstaj¹ samorzutnie jako
spó³ki akcyjne. Maj¹ niewielkie
wymagania in¿ynierskie, bo przy
ograniczonej prêdkoœci i nie tak
du¿ych gabarytach mog¹ bezpiecznie pokonywaæ mniejsze ³uki i nie
wymagaj¹ tak g³êboko utwardzonego torowiska. Prawdê mówi¹c,
mo¿na je by³o k³aœæ doraŸnie dla
wykonania jakiegoœ zadania, a póŸniej demontowaæ. Nie musia³y siê
trzymaæ europejskiego rozstawu
1435 mm. Najwê¿sza w Polsce, do
dziœ funkcjonuj¹ca, przeje¿d¿a
przez Biskupin (ale nie jest tak stara!). ¯niñska Kolej Powiatowa
³¹czy takie stacje jak Rzym i Wenecja. Ma tylko 600 mm rozstawu kó³.
Gryficka Kolej W¹skotorowa
powsta³a w standardzie 750 mm,
lecz jak wszystkie kolejki na Pomorzu Zachodnim, przekuta zosta³a na
rozstaw 1000 mm. A w szczytowym
okresie ich œwietnoœci mia³y ³¹czn¹
d³ugoœæ 800 km! Ale teraz budowano liniê do Reska. W 1895 roku
Ko³obrzeska Kolej W¹skotorowa
zbudowa³a odcinek Skrzyd³owo-

Resko. Skrzyd³owo le¿y tu¿ przy
granicy powiatu Regenwalde; równoczeœnie zbudowano zeñ odcinek
do S³awoborza przez Rzesznikowo,
Goœcino (w pow. karliñsko-ko³obrzeskim). Linia do Reska bieg³a
przez Ostrobodno, Myszynê, Sto³¹¿ek, Puszczyki, Kêpiniec, a opuœciwszy lasy, przez Iglice, Malenino, Potuliny, £abuñ Ma³y, Prusim
nad Reg¹ (choæ z poci¹gu Regi nie
zobaczy³byœ) do Reska Pó³nocnego
W¹sk. (nazwy z rozk³adu jazdy z
1946 r.). Bo w nastêpnym - ju¿ tylko
wymienia siê przystanki poœrednie:
Poradziec, Sto³¹¿no, Iglice, Potuliny i £abuñ.
Tak¿e Stargardzka (Saatziger
Kleinbahn) Kolej W¹skotorowa (nosz¹ca w sobie nazwê powiatu ziemskiego stargardzkiego z historyczn¹
siedzib¹ w Szadzku) z osobnego
dworca Stargard W¹skotorowy w
1895 roku (w 1946 r. nazywa³ siê
Starogród nad In¹) wysy³a³a poci¹g
do zaniedbanej w tym wzglêdzie
Dobrej. Trasa wiod³a przez Star¹
D¹browê, gdzie rozga³êzia³a siê do
Tr¹bek i wspomnianej Dobrej.
Tr¹bki warte s¹ wiêkszej uwagi, bo nastêpowa³o tam skrzy¿owanie z „nasz¹” lini¹ normalnotorow¹. Nie mo¿na by³o tego dokonaæ metod¹ rozjazdów, wiêc zrobiono w szerokiej szynie wg³êbienia wypi³owane na g³êbokoœæ ko³nierzy kó³ w¹skotorówki i tamtêdy
przez oba tory „szerokie” krzy¿owa³ siê ruch, by po drugiej ju¿ stronie zatrzymaæ siê na stacji w¹skotorowej. A tam nie koniec rozwi¹zañ. Tor „szeroki”
L. Cwynar
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Zaprosili dwa
zaprzyjaŸnione ko³a

(£¥BUÑ WLK.) 15. listopada
br. w Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim obchodzono Dzieñ Œw.
Huberta – patrona wszystkich myœliwych. Tradycj¹ siê sta³o, ¿e tego
dnia uczniowie przygotowuj¹ wystêpy, niespodzianki i ró¿ne inne
atrakcje dla myœliwych zaproszonych z dwóch zaprzyjaŸnionych ze
szko³¹ kó³ ³owieckich – „¯UBR”
Szczecin i „KNIEJA” Resko.
Przybyli myœliwi: Barbara
Wojnicz – sekretarz Ko³a £owieckiego „¯UBR”Szczecin, Stanis³aw Daœko – ³owczy Ko³a £owieckiego „¯UBR” Szczecin, Ryszard
Pêkala – prezes Ko³a £owieckiego
„KNIEJA” Resko, Miros³aw Nadolski – skarbnik Ko³a £owieckiego „KNIEJA” Resko oraz goœæ
honorowy – ksi¹dz dr Tadeusz
Uszkiewicz.
Przygotowania do imprezy rozpoczê³y siê du¿o wczeœniej. Dzieci
wykonywa³y prace plastyczne, plakaty na temat ³owiectwa oraz wspólnie z nauczycielami i rodzicami
przygotowywa³y scenografiê. Na
jej tle zaprezentowano program artystyczny.
Uroczystoœæ rozpoczêto odegraniem sygna³u ³owieckiego pt.

„Powitanie”. Dzieci z klas najm³odszych zatañczy³y i zaœpiewa³y piosenkê „Sz³a dzieweczka do laseczka”, „Chodzi lisek ko³o drogi” i „Jagódki”. Utwory muzyczne przeplatano wierszami oraz inscenizacj¹ pt.
„Najciekawsze polowanie” w wykonaniu kl. III.
Starsi uczniowie swoimi wystêpami przybli¿yli postaæ Œw. Huberta, myœliwskie tradycje, terminologiê, wierzenia, zabobony. Przede
wszystkim jednak uœwiadomili
obecnym, ¿e myœlistwo to nie tylko
polowanie, ale te¿ opieka nad zwierzêtami, dokarmianie, ochrona lasów. Rozbawili wszystkich przedstawiaj¹c humor myœliwski. Czêœæ
artystyczn¹ zakoñczy³a klasa III
graj¹c i œpiewaj¹c najpopularniejsz¹ wœród myœliwych pieœñ pt.
„Pojedziemy na ³ów”. Goœcie otrzymali od dzieci w³asnorêcznie wykonane pami¹tki.
W imieniu myœliwych pani Barbara Wojnicz i pan Ryszard Pêkala
z³o¿yli na rêce dyrektor pani Anetty
Kuleszy podziêkowanie za pamiêæ o
tak wa¿nym dla nich œwiêcie, a
wszystkie dzieci zosta³y obdarowane „gór¹” s³odyczy. Na koniec odegrano sygna³ ³owiecki pt. „Koniec
polowania”. DARZ BÓR!
(s)
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W ¿yciu jak w tañcu,
ka¿dy krok ma znaczenie
1 grudnia jest „Œwiatowym
dniem walki z AIDS” , nale¿y o tym
przypominaæ, gdy¿ stale roœnie liczba osób ¿yj¹cych z HIV. Obserwuje
siê jednoczeœnie sta³y wzrost osób
zaka¿onych drog¹ kontaktów heteroseksualnych. Przyczyn¹ tego zjawiska jest przekonanie, ¿e problem
HIV/AIDS zwi¹zany jest wy³¹cznie
z takimi ryzykownymi zachowaniami jak stosowanie do¿ylnie œrodków
odurzaj¹cych, kontakty homoseksualne czy prostytucja. Tymczasem
zw³aszcza u osób, u których póŸno
rozpoznano zaka¿enie HIV, a
zw³aszcza w fazie zachorowania na
AIDS, przewa¿aj¹ pacjenci, którzy
wiele lat wczeœniej mieli kontakt
heteroseksualny z zaka¿onym partnerem. Tegoroczna kampania medialna przebiega pod has³em
„W ¿yciu jak w tañcu, ka¿dy
krok ma znaczenie”. Dlatego niezwykle wa¿ne jest, aby osoby, które
mia³y w przesz³oœci ryzykowne zachowania seksualne lub stosowa³y do¿ylnie œrodki odurzaj¹ce wykona³y badania serologiczne (testy)
na obecnoœæ wirusa HIV. Jest to
bardzo wa¿ne, gdy¿ czêsto okazuje
siê, ¿e takich zwi¹zkach wirusem
HIV zaka¿one s¹ równie¿ dzieci
tych rodziców. W odpowiedzialnym
i dojrza³ym zwi¹zku dwojga ludzi,
rozmowa na temat przesz³oœci nie
mo¿e, a przynajmniej nie powinna
stanowiæ tabu, zw³aszcza jeœli chodzi o HIV/AIDS.
REKLAMA

HIV i AIDS w Polsce - dane od
pocz¹tku epidemii (1985 r.) do
koñca paŸdziernika 2007 roku.
11.181 zaka¿onych ogó³em; co najmniej 5.434 zaka¿onych w zwi¹zku
z u¿ywaniem narkotyków; 1.992 zachorowañ na AIDS, w tym 887 chorych zmar³o.
W paŸdzierniku 2007 wykryto
110 zaka¿eñ u obywateli polskich.
Wœród nowo wykrytych zaka¿onych by³o 95 osób p³ci mêskiej i 10
p³ci ¿eñskiej. Zaka¿eni byli w wieku od 0 do 59 lat.
Epidemiologia - œwiat w 2006 r.
Szacuje siê, ¿e na œwiecie ¿yje
39,5 mln osób zaka¿onych HIV i
chorych na AIDS, z czego kobiety
stanowi¹ 17,7 mln (45%). W 2006
roku odnotowano 4,3 mln nowych
zaka¿eñ, z czego 2,8 mln (65%
wszystkich zaka¿eñ) mia³o miejsce
w Afryce Subsaharyjskiej. Drugim
regionem najbardziej dotkniêtym
epidemi¹ s¹ Karaiby, gdzie AIDS
jest g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów
wœród doros³ych (15-44 lata). Jednoczeœnie mniej ni¿ co czwarta osoba, z tych które wymagaj¹ leczenia,
otrzymuj¹ leki antyretrowirusowe.
Zwi¹zane jest to z kosztami ponoszonymi na zakup leków.
Opracowano na podstawie danych z PZH. Wiêcej na ten temat
www.pzh.gov.pl
S. Podyma
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DEMOKRACJA
PO WÊGORZYÑSKU odc. III
Trudno milczeæ kiedy fabu³ê
do powieœci w odcinkach pod tytu³em jak wy¿ej, tak interesuj¹co
pisz¹ lokalni politycy. W ostatnich
wyborach samorz¹dowych wiêkszoœæ mandatów w Radzie Miejskiej Wêgorzyna zdobyli radni z
komitetu „Gmina dla mieszkañców”. Ostatnio swoj¹ si³ê w radzie
powiêkszyli o jeszcze jednego,
wygrywaj¹c walkê wyborcz¹ o
mandat po zmar³ym radnym z klubu „Wspólna sprawa”. Mimo niewielkiej liczby szabel w radzie,
gmin¹ jednak rz¹dzi klub „Wspólna sprawa”, bo wystawi³ lepszego
kandydata na burmistrza. Po prostu ich kandydatka Gra¿yna Karpowicz doœæ ³atwo pokona³a Ryszarda Brodziñskiego, kandydata
komitetu „Gmina dla Mieszkañców”.
Reprezentanci
„Wspólnej
sprawy” zdaj¹ siê tward¹ rêk¹ trzymaæ w gminie twardy kurs. Na
przyk³ad za wszelk¹ cenê nie chc¹
dopuœciæ do powstania w Wêgorzynie supermarketu. Podobno dla
niektórych radnych by³ to podstawowy powód startu w wyborach.
Nie ma co siê dziwiæ. Powstanie
supermarketu mog³oby boleœnie
dotkn¹æ lokalnego biznesu. Co
prawda to prawda. To w koñcu ileœ
tam miejsc pracy, to jakieœ kredyty
do sp³acenia. Ale w tym dzia³aniu
„Wpólna sprawa” jest bardzo niekonsekwentna, by nie powiedzieæ
- stronnicza. Ju¿ w kampanii wyborczej jej przedstawiciele zapowiadali utworzenie w Wêgorzynie
drugiej apteki. I z nieukrywan¹ radoœci¹ powitali jej powstanie.
Jaka¿ to by³a euforia. Szczególny
wybuch radoœci wywo³a³y k³opoty
Zbigniewa Gutkowskiego – w³aœciciela istniej¹cej w mieœcie apteki. Ponoæ nic tak nie cieszy jak nieszczêœcie wroga. Dlaczego wroga?
No bo Gutkowski to kolega Brodziñskiego. Bo przez prawie 20 lat
wydawa³ dwutygodnik „Gazeta
Wêgorzyñska”. Czasopismo odwa¿ne, politycznie jednoznacznie
antylewicowe (pojêcie - antykomunistyczne, ju¿ nie w modzie) i mocno doskwieraj¹ce niektórym mo¿nym w gminie. Bo…. Mo¿na by
jeszcze kilka powodów nie mniej
wa¿nych przytoczyæ, lecz nie jest to
tekst o Zbigniewie Gutkowskim, a
jedynie garœæ refleksji o mechanizmach prowincjonalnego stylu
uprawiania polityki, o niszczeniu
ludzi tylko dlatego, ¿e maj¹ czelnoœæ mieæ inny pogl¹d, ni¿ mi³oœciwie w³oœcianom panuj¹cy. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.

Wróæmy wiêc do polityki
„Wspólnej sprawy”. Szczytn¹
ide¹ drugiej apteki by³aby wola
tworzenia zdrowej, wolnorynkowej konkurencji i obni¿ki
cen leków. Czy tak siê sta³o?
Nie wiem. Chyba tak, bo niektóre stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie gminy z³o¿y³y z
tej okazji publiczne podziêkowania dla pani burmistrz za
ul¿enie ich nadmiernie eksploatowanej kieszeni. Nic to, ¿e
Stary Aptekarz z dnia na dzieñ
zwolni³ z pracy piêæ godziwie
op³acanych osób. Nic to, ¿e
Stary Aptekarz wydawa³ leki na
symboliczny zeszyt wielu chorym, którzy zapomnieli zabraæ
portfela, a dziœ chadzaj¹ do
nowej, Starego zostawiaj¹c z
jego „zeszytem”. Nic to, ¿e
Stary Aptekarz otwiera³ i
otwiera ka¿demu choremu o
ka¿dej porze dnia i nocy. W
pi¹tek, œwi¹tek i w niedzielê. I
to niezale¿nie od tego do której
apteki chory chadza w normalny dzieñ. Frajerów nie siej¹,
rodz¹ siê sami. No có¿, nie jest
tajemnic¹, i¿ stara apteka to nie
wspólna sprawa utrudzonych
wêgorzynian. Stara apteka to
wróg. A wroga siê niszczy.
Co innego w innych bran¿ach. Na przyk³ad w Wêgorzynie nie ma prawa powstaæ supermarket, bo zagrozi lokalnym interesom. Tu jest konieczna
szczególna troska o wspóln¹
sprawê biznesmenów oraz niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów, podopiecznych opieki
spo³ecznej i bezrobotnych. I nic
to, ¿e na przyk³ad karton mleka
w Wêgorzynie kosztuje 2,90 z³,
podczas gdy w s¹siednim £obzie
w Netto tylko 1,99 z³, a kilogram
m¹ki odpowiednio 2,21 z³ i 1,39
z³. Nic to. Wdziêczni za drug¹
aptekê pozostan¹ wdziêcznymi,
a po ten litr mleka czy kilogram
m¹ki jak¹œ okazj¹ podjad¹ sobie
do £obza. I nic to, bo wspólna
sprawa wymaga poœwiêcenia dla
dobra wspólnego. Wielk¹ ironi¹
losu jest fakt, i¿ Zbigniew Gutkowski to nieprzejednany wróg
supermarketu w Wêgorzynie ze
wzglêdu na ochronê miejsc pracy i rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoœci. Mo¿na powiedzieæ,
¿e ca³kowicie odwrotnie, ni¿
czyni to „Wspólna sprawa”, która dzia³kê pod budowê bloku,
obiecan¹ obcemu deweloperowi, nie chce sprzedaæ lokalnemu
przedsiêbiorcy. E.H.

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.

Dotyczy haniebnych planów budowy pomnika
niemieckiej organizacji paramilitarnej Kyffhauser.
Szanowna Pani Gra¿yna Karpowicz, Burmistrz Wêgorzyna.
Kilka lat temu, w 2004 r., w mieœcie i gminie Wêgorzyno toczy³a siê
dyskusja nt. planów odbudowy kolejnego pomnika niemieckiego w tej
gminie, tym razem w samym centrum
Wêgorzyna. Wspólna batalia spo³ecznoœci lokalnej o po³o¿enie tamy
tego typu praktykom, w której g³os
zabrali (pismo z 17.02.2004 r. – kserokopia pisma w za³¹czeniu) m. in.
cz³onkowie naszego Stowarzyszenia
dzia³aj¹cy w Komitecie Obrony Polskoœci Szczecina i Ziem Odzyskanych, zakoñczy³a siê – wydawa³o siê,
¿e raz na zawsze – zaniechaniem realizacji niemieckiego pomys³u, popieranego przez polskich s³ugusów.
Niestety, zgodnie ze star¹ niemieck¹ praktyk¹ d¹¿enia do jednego,
dawno wytyczonego celu, za spraw¹
us³u¿nych Polaków, sprawa ponownie wróci³a. Przemijaj¹ lata, zmieniaj¹ siê rz¹dy, zmienia siê taktyka,
ale cel jest ten sam. Tylko siê uczyæ od
Niemców.
W dniu 5 listopada 2007 r., w
przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci
„G³os Szczeciñski” na stronie 9 napisa³: „Niemcy chc¹ postawiæ obelisk”,
w podtytule: WÊGORZYNO. Czy
bêdzie, jak w Szczecinku?”.
Wprawdzie G³os pisze, ¿e w³adze
Gminy nie chc¹ o tym s³yszeæ, ale
dalej dowiadujemy siê, ¿e Niemcy „w
zamian za ustêpstwo w sprawie obelisku i przychylnoœæ rajców, zaproponowali pomoc spo³eczn¹ dla mieszkañców gminy. Na czym mia³aby ona
polegaæ, jeszcze nie wiadomo”. Doprawdy, bezczelnoœæ Niemców nie
zna granic.
Proponuj¹ Polakom kolejn¹ ja³mu¿nê, podczas, gdy do dnia dzisiejszego rz¹d niemiecki nie wyp³aci³
Polsce reparacji wojennych, twierdz¹c, ¿e Polska w osobie tow. Bieruta
siê ich zrzek³a.
Wprawdzie w³adze Wêgorzyna
zarzekaj¹ siê na ³amach „G³osu”, ¿e
nie dopuszcz¹ do realizacji pomys³u,
jednak fakty mówi¹ co innego.
Otó¿, podczas poprzedniej batalii, Rada Miejska w Wêgorzynie w
dniu 27 czerwca 2003 r. podjê³a
uchwa³ê nr VIII/105/2003 w sprawie
kierunków dzia³ania Burmistrza dotycz¹cych lokalizacji kamiennego
obelisku, w której napisano m. in.:
§ 1 Zobowi¹zuje siê Burmistrza
Wêgorzyna do podjêcia dzia³añ
zmierzaj¹cych do okreœlenia lokalizacji kamiennego obelisku upamiêtniaj¹cego utworzenie w Wêgorzynie
w 1786 r. „¯o³nierskiego Bractwa
Strzeleckiego” (Kyffhauser - przyp.
EG). Zgoda na budowê obelisku wyra¿ona bêdzie w formie odrêbnej
uchwa³y Rady Miejskiej.
§ 2 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Podpisa³ Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Jan Piotrowski. Burmistrzem w
tym czasie by³ pan Stanis³aw Konarski.

Oczekujemy uchylenia przedstawionej wy¿ej antypolskiej uchwa³y
i zaprzestania tego typu praktyk w
przysz³oœci.
Panowie Radni, jeœli chcecie stawiaæ pomniki, to stawiajcie pomniki
polskich bohaterów, czy Wieszczów.
Nie dawajcie siê nabieraæ Niemcom.
Czy oprowadzaj¹c dzieci po
okolicznych miejscowoœciach, zatrzymuj¹c siê przy odbudowanym
pomniku Wehrmachtu w Winnikach,
ktoœ pomyœla³ nad napisem tam
umieszczonym?
Ten napis przypomina inny.
Niemieccy ¿o³nierze, bandyci, którzy mordowali bezbronnych cywilów polskich miast w I i II wojnie
œwiatowej mieli na klamrach swoich
pasów napis: „Gott mit uns”. Jak to
³adnie brzmi?
Czy podczas wycieczki po miejscach pamiêci, o jakich napisa³ na str.
9 „Tygodnik £obeski” z 6 listopada
2007 r. ktokolwiek skomentowa³
fakt manipulowania cytatami z
Ewangelii dla celów politycznych?
Niemiecki napis na odrestaurowanym przez mieszkañców Winnik
kilka lat temu pomniku, upamiêtniaj¹cym niemieckich ¿o³nierzy Wehrmachtu, brzmi: „Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie
swoje oddaje za przyjació³ swoich”
(fr. Ewangelii œw. Jana).
Za jakich to przyjació³ oddawali
¿ycie ¿o³nierze Wehrmachtu w I
wojnie œwiatowej? Mo¿e oddawali
za Polskê? Czy walczyli mo¿e przeciw Polsce, albo za utrwaleniem starego porz¹dku, ¿eby Polska nigdy
nie powsta³a?
Proszê o zastanowienie szczególnie tych radnych, którzy brali
czynny udzia³ w odbudowie pomnika w Winnikach i podjêli wspomnian¹ uchwa³ê w 2003 r.
Restauracje, odbudowy i budowy niemieckich pomników na
Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych RP, nie wy³¹czaj¹c tych poœwiêconych polako¿erczemu Bismarckowi nabieraj¹ rozpêdu. Od
wielu lat na wschodzie Polski,
szczególnie w woj. przemyskim,
buduje siê pomniki bandytom z
UPA. Na polskie miejsca pamiêci
i pomniki przewa¿nie brakuje pieniêdzy, ale równie¿ nie starcza
chêci. Jak tak dalej pójdzie zabraknie równie¿ miejsca.
Dlatego cz³onkowie naszego
Stowarzyszenia apeluj¹ po raz kolejny do Pañ i Panów Radnych Rady
Miasta i Gminy Wêgorzyno o uchylenie wspomnianej uchwa³y i zaniechanie takich pomys³ów raz na zawsze. Nie obra¿ajcie swoimi decyzjami przelanej krwi naszych przodków.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w
Szczecinie Edmund Glaza.

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Str
Str.. 13

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

£obez

£obez

£obez

n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80
mkw + gara¿, czêsciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17 06 38
21 53.

n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel 695
985 673.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Krzewy ¿ywop³otowe - ligustr, dereñ, tawua, forsycja, pigwowiec.
£obez ul. Rolna 1. Tel 602 740 395.

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

Gryfice

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.

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

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³, Tel. 0 698 423 512.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód Volkswagen rocznik 1993, stan bardzo dobry, garazowany. Cena 6800 z³. (do
uzgodnienia). Tel. 781 464 797

PRACA

£obez
n Mam 36 lat, posiadam kategorie
prawa jazdy: A, B, C, BE, CE, T,
œwiadectwo kwalifikacji, uprawnienia na wszystkie rodzaje wózków
wid³owych. Podejmê pracê - najchêtniej jako kierowca. Tel. 503 419 657.

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a œrednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Gryfice
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw + gara¿ na dzia³ce
o powierzchni 289 mkw, ogrzewanie
gazowe, ciep³a woda. Do morza 22
km. Cena 190 tys. z³. Tel. 692 431
153, 091 384 64 41, 091 384 19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Drawsko Pom.
n Dom wolnostoj¹cy w Drawsku
Pomorskim do wynajêcia na rok. Tel
091 562 3306 po godzinie 18.
n Sprzedam kiosk w Drawsku Pomorskim. Tel 509 712 003

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

n Poszukujê osoby, która zawiezie
wózkiem inwalidzkim Przemka Kmetyka na rehabilitacjêz ul. Budowlanej
na ul. Spokojn¹ w godzinach 9-10 za
odp³atnoœci¹. Tel. 505 089 583

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 30 z³otych,
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

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

n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

Gryfice

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.

Œwidwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

Region

Gryfice

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

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143

Region
n Skupujê butelki szklane - ró¿ne,
odbiór na miejscu. Tel. 507 082 913

n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

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

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

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

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

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.

Str
Str.. 14

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 27.11.2007 r.

Niezwyk³e sukcesy irydolog - homeopaty
Do gabinetu ARNIKA w P³otach
w sobotni wieczór zg³osi³ siê 45letni Jacek, który mia³ w rêku skierowanie do szpitala na amputacjê
nogi. – Pani doktor – b³aga³ chory –
cierpiê na gangrenê palców prawej
nogi i silny stan zapalny nogi do
kolana. Mam byæ w poniedzia³ek
amputowany powy¿ej kolana. Mo¿e
Pani Doktor uda³oby siê tê nogê
uratowaæ swoimi naturalnymi sposobami ?
Lek. med. Natalia Spirjanowa
nim cokolwiek powiedzia³a, poprosi³a Jacka do irydoskopu, by w jego
têczówce oka rozpoznaæ zawansowanie choroby. Potem przygotowa³a kompozycjê homeopatyczn¹
sk³adaj¹c¹ siê z trzech leków, które
rozpuszczone w wodzie w odpowiedniej proporcji, do³adowane
energi¹, poda³a w buteleczce choremu.
- Bêdzie pan ten lek za¿ywa³ co
15 minut zwil¿aj¹c usta – zaleci³a
lekarz – irydolog – homeopata –
Jeœli do koñca niedzieli nic nie bêdzie siê dzia³o z Pañsk¹ nog¹, trzeba

bêdzie pójœæ na operacjê do szpitala, zgodnie z zaleceniem chirurga.
Pacjent cierpliwie stosowa³ lek
przygotowany przez dr Nataliê i ku
swej radoœci – po dobie stwierdzi³,
¿e w nodze odzyskuje czucie, krew
zaczyna docieraæ do martwych tkanek. W poniedzia³ek zg³osi³ siê do
kliniki chirurgicznej, a tam –lekarz
kieruj¹cy go na operacjê – ponownie zdiagnozowa³ nogê i oœwiadczy³: - Do Pañskiej koñczyny wraca
¿ycie, wstrzymujê wykonanie amputacji. Po miesi¹cu rozpromieniony Jacek przyby³ do doœwiadczonej irydolog – homeopaty z bukietem kwiatów, aby jej serdecznie
podziêkowaæ za uratowanie nogi
przed amputacj¹.
- Palce tej stopy od dwóch lat nie
mia³y paznokci z powodu martwicy,
ale po zastosowaniu leków homeopatycznych w ci¹gu jednego miesi¹ca ponownie wyros³y trzycentymetrowe paznokcie – dodaje dr Spirjanowa – Przedtem pan Jacek pali³
du¿o papierosów, teraz ca³kowicie
zaniecha³ palenia tytoniu, co jeszcze

bardziej sprzyja³o zdrowieniu.
Natalia Spirjanowa ju¿ jako
dziecko spieszy³a z pomoc¹ cierpi¹cym zwierzêtom domowym, a póŸniej – ludziom. Babcia widz¹c w
niej przysz³¹ lekarz uszy³a jej bia³y
kitel. Natalia, po maturze, odby³a
studia na Uniwersytecie Medycznym w Taszkiencie, w stolicy Uzbekistanu, otrzymuj¹c w roku 1974
upragniony dyplom lekarza medycyny. Pracowa³a najpierw w szpitalu, potem w przychodni, wreszcie
powierzono jej opiekê medyczn¹
nad dru¿ynami sportowymi.
Pracodawca skierowa³ ambitn¹
Nataliê – z uwagi na jej pieczê nad
sportowcami – na dodatkowe studia
irydologiczne.
- Irydodiagnostyka jest metod¹
szybk¹ i bezbolesn¹, pozwalaj¹c¹
bezinwazyjnie poznaæ aktualny stan
zdrowia cz³owieka – stwierdza dr
Sppirjanowa – Têczówka oka informuje irydologa o chorobie, która nie
daje jeszcze ¿adnych wyczuwalnych objawów np. zagro¿enie nowotworem i nie mo¿na jej wykryæ
¿adnym innym badaniem ani analiz¹
lekarsk¹. Irydolog – lekarz mo¿e
jednak to zobaczyæ, gdy¿ chory organ ludzkiego cia³a – poprzez system nerwowy – przekazuje odpowiednie sygna³y do têczówki oka,
gdzie ma tam swoje w³aœciwe miejsce. Irydologia pozwala okreœliæ
rzeczywiste przyczyny choroby:
genetyczne predyspozycje, zatrucie
organizmu, silne napiêcie stresowe
oraz inne.
Po takich informacjach mo¿na
zastosowaæ wczesne leczenie, zanim choroba uaktywni siê w organizmie i nie dopuœciæ do powa¿niejszych uszkodzeñ.
Od roku 1989 Natalia Spirjanowa sta³a siê lekarzem – irydologiem
– homeopat¹, bowiem uwa¿a, ¿e
leki farmaceutyczne niszcz¹ organizm cz³owieka.

Miko³aje rozwioz¹ ponad 400 paczek

I ty mo¿esz zostaæ Miko³ajem
(RESKO) Ju¿ po raz siódmy
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Rodzinie „Arka” w Resku organizuje akcjê „I ty mo¿esz zostaæ Miko³ajem”. Miko³ajkowa akcja odbêdzie siê 8 grudnia.
Co roku „Arka” zbiera pieni¹dze
i funduje miko³ajkowe paczki dla
dzieci z ca³ej gminy. Tak bêdzie i w
tym roku. Plan jest ambitny – stowarzyszenie chce zebraæ pieni¹dze na
ponad 400 paczek, bo tyle – dziêki

sponsorom - rozwioz³o w roku ubieg³ym. By³oby Ÿle, gdyby w tym by³o
ich mniej.
Na 8 grudnia zaplanowano akcjê
miko³ajkow¹ przed urzêdem miejskim. W tym dniu ma byæ tam wystawiona scena, na której wyst¹pi¹ zespo³y i wokaliœci z reskich szkó³
oraz zespó³ z miejscowego Domu
Pomocy Spo³ecznej. W tym dniu
jeden Miko³aj bêdzie rozdawaæ
paczki w mieœcie, zaœ czterech Miko³ajów wraz ze œnie¿ynkami

(dziewczêta z liceum) pojad¹ w teren i maj¹ dotrzeæ do wszystkich
wiosek i dzieci rodzin najubo¿szych.
- Je¿eli Pañstwo chcecie mieæ
wk³ad w uœmiech dziecka obdarowanego paczk¹ œwi¹teczn¹, to
prosimy przes³aæ na nasze konto
dowoln¹ kwotê. Liczy siê ka¿dy
grosz. – apeluje prezes „Arki”
Urszula Dzie¿ak. Podajemy numer
konta: 02 93 76 0001 0050 3165
2003 0001.
(r)

Jako lekarz w przychodni stara³a siê ordynowaæ swoim pacjentom
jak najmniej leków chemicznych i o
coraz s³abszym dzia³aniu. Akademickie leczenie wspiera³a zio³ami i
odpowiedni¹ diet¹. Tajemnice homeopatii poznawa³a na specjalnych
kursach dla lekarzy organizowanych w Moskwie i Kijowie. Jest te¿
absolwentk¹ Miêdzynarodowej
Akademii Homeopatii Klasycznej /
1996-2000/, którym kieruje grecki
naukowiec Georgie Vithoulkas,
œwiatowej s³awy homeopata, laureat Alternatywnej Nagrody Nobla za
upowszechnianie i rozwój homeopatii œwiatowej za rok 1996. Posiada dyplom podpisany przez ten autorytet naukowy w zakresie homeopatii klasycznej.
Dr Spirjanowa ka¿dego pacjenta diagnozuje wpatruj¹c siê w têczówkê oka i potem wypisuje leki
homeopatyczne.
Granulki
homeopatyczne
wzmacniaj¹ organizm, oczyszczaj¹
i regeneruj¹ chore narz¹dy. Mog¹
te¿ zapobiec powstaniu choroby,
któr¹ jako irydolog potrafi dostrzec
w oku ludzkim.
Od szeœciu lat mieszka w Polsce
(jej pradziadek by³ Polakiem) - tel.
091 - 3851603.
Tekst i foto: Bogdan Nowak
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DRUGIE KOTY ZA P£OTY
24 listopada w hali w Radowie Ma³ym
m³odziczki UKS Radowo Ma³e zmierzy³y
siê z dru¿yn¹ OLIMPIJCZYK Drawsko.
By³a to druga kolejka
zachodniopomorskiej ligi koszykówki.
Mecz od pocz¹tku zapowiada³
siê ciekawie. Obie dru¿yny wysz³y
na parkiet w najsilniejszych sk³adach. Pierwsza po³owa zaowocowa³a w zaciêt¹ i wyrównan¹ walkê.
W drugiej po³owie wspania³a
obrona gospodarzy doprowadzi³a
do wyrównania. Niestety, z powodu
piêciu przewinieñ, z gry wykluczone zosta³y podstawowe zawodniczki trenera Budzyñskiego. W czwartej kwarcie dru¿yna z Drawska zdoby³a przewagê. Zespó³ kierowany
przez trenera Mroza zwyciê¿y³ niewielk¹ przewag¹ 68:52. Z m³odziczkami z Radowa Ma³ego.
Ogromn¹ niespodziankê
sprawili kibice dziewcz¹t UKS
RADOWO MA£E, którzy licznie
przybyli i wspierali ca³¹ dru¿ynê w
sportowej walce.
Koszykarki i trener serdecznie
dziêkuj¹ wiernym kibicom.

Medalistka Mistrzostw Œwiata i Europy,
olimpijka z Sydney i Aten w Dobrej
Monika Pyrek z wizyt¹ w Szkole Podstawowej
(DOBRA) Dzieñ 22 listopada
2007 r. zapisze siê w pamiêci
uczniów szko³y podstawowej w
Dobrej. W tym dniu przyby³a do
naszej szko³y na spotkanie z m³odzie¿¹ gwiazda polskiej i œwiatowej
lekkiej atletyki, zawodniczka MKL
Szczecin MONIKA PYREK.
W programie spotkania, które
przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze by³ film z zawodów w
Szczecinie z udzia³em Moniki
Pyrek. W dalszej czêœci spotkania
nasza mistrzyni opowiada³a o
swojej karierze zawodniczej i odpowiada³a na liczne pytania m³odzie¿y. Najm³odsi uczestnicy spotkania mogli ogl¹daæ najcenniejsze trofea sportowe Pani Moniki
Pyrek. Koñcowa czêœæ spotkania
to cenne autografy mistrzyni, które otrzymali wszyscy chêtni
uczniowie szko³y. W podziêkowaniu za przyjazd do naszej szko³y m³odzie¿, w³adze gminy oraz
pracownicy szko³y wrêczyli wi¹zanki kwiatów oraz skromne upominki.
(sz)
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Wêdrujemy co niedzielê przez ca³¹ zimê.

Rajd dla wytrwa³ych do „Bia³ego Domku”
Dnia 25 listopada 2007 r. o godzinie 10.10 mi³oœnicy pieszych
wêdrówek ruszyli w trasê.
Rajd zorganizowany zosta³
przez Klub Turystyki Pieszej.
Wêdrowaliœmy przez lasy ko³o
Bonina i Œwiêtoborca. Grupê turystów prowadzili jak zawsze
El¿bieta Wiœniewska i Adam Kogut. Niekorzystna prognoza pogody ograniczy³a iloœæ chêtnych
do wziêcia udzia³u w spacerze.
Do pokonania by³o 15 km malowniczej leœnej trasy.
Piechurzy udali siê nad urocze
Ÿród³o w boniñskim lesie. Nastêpnie przeszli ko³o oœrodka konnego
pana Grzegorza Majewskiego i
leœn¹ drog¹ dotarli do „Bia³ego
domku” - dawnej osady Lesiêcinek, pozosta³oœci m³yna nad
BrzeŸnick¹ Wêgorz¹.

Podczas wêdrówki mi³oœnicy
natury i przyrody wreszcie odetchnêli „pe³n¹ piersi¹” po tygodniu
pracy, po tygodniu „siedzenia” w
mieœcie. Odpoczynek nad rzek¹,
przypominanie sp³ywów kajakowych na BrzeŸnickiej i nie tylko.
Wszyscy pe³ni wra¿eñ w doskona³ych humorach po kilkugodzinnym
spacerze wrócili do domu.
Czekamy z niecierpliwoœci¹ na
kolejn¹ mo¿liwoœæ wspólnego wêdrowania po okolicznych terenach.
W nastêpn¹ niedzielê planujemy
spacer do £ob¿an i Prusinowa, na
który chêtnych serdecznie zapraszamy. Start do wycieczek z placu
Spó³dzielców o godz. 10.05.
Z turystycznym pozdrowieniem
Klub Turystyki Pieszej
El¿bieta Wiœniewska

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Rolnictwo ekologiczne to specyficzny system gospodarowania,
który zak³ada zrównowa¿enie produkcji roœlinnej ze zwierzêc¹, przy
zastosowaniu œrodków naturalnych.
W Polsce szczegó³owe wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego reguluje Ustawa z dnia 20
kwietnia
2004 r. o rolnictwie ekologicznym, natomiast unijnym aktem
prawnym, obowi¹zuj¹cym tak¿e
polskich rolników, jest Rozporz¹dzenie Rady 2092/91/EWG z dnia
24 czerwca 1991 roku w sprawie
produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz znakowania produktów rolnych oraz œrodków spo¿ywczych.
Podstawowe zasady rolnictwa
ekologicznego:
Uprawa roœlin:
– nawo¿enie nawozami organicznymi lub naturalnymi, wytworzonymi we w³asnym gospodarstwie lub, w przypadku nie posiadania zwierz¹t, pozyskanymi z innych
gospodarstw ekologicznych oraz
nawozami i œrodkami poprawiaj¹cymi w³aœciwoœci gleby, zakwalifikowanymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
– stosowanie ekologicznego
materia³u siewnego;
– w³aœciwy
p³odozmian,

uwzglêdniaj¹cy wsiewki i poplony,
pozwalaj¹ce na jak najd³u¿sze przykrycie gleby roœlinnoœci¹;
– odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych œrodków
ochrony roœlin lub za pomoc¹ œrodków ochrony, zakwalifikowanych
do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
– stosowanie preparatów biologicznych i wyci¹gów roœlinnych.
Chów zwierz¹t:
– w³aœciwe utrzymanie zwierz¹t – zapewnienie odpowiedniej
powierzchni oraz dostêpu do wybiegów i pastwisk;
– zachowanie dobrostanu;
– maksymalna obsada zwierz¹t na 1 ha – nie wiêcej ni¿ 1,5 DJP;
– ¿ywienie oparte na paszach
pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa lub innych, ale wytworzonych metodami ekologicznymi;
– leczenie metodami naturalnymi, stosowanie alopatycznych
weterynaryjnych produktów leczniczych oraz antybiotyków tylko za
zgod¹ jednostki certyfikuj¹cej na
odpowiedzialnoœæ lekarza weterynarii.
Nie wolno stosowaæ:
– pasz przemys³owych,
– GMO – organizmów genetycznie modyfikowanych,
– zapraw nasiennych, synte-

tycznych œrodków ochrony roœlin,
– nawozów sztucznych,
– sztucznych koncentratów,
– promieni jonizuj¹cych.
Wolno stosowaæ:
– œrodki ochrony roœlin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce
nawozy i œrodki poprawiaj¹ce
w³aœciwoœci gleby w rolnictwie ekologicznym
Pomimo, i¿ wiele gospodarstw
mo¿na uznaæ za ekologiczne, w celu
uzyskania statusu gospodarstwa
ekologicznego i certyfikatu zgodnoœci (potwierdzaj¹cego, i¿ gospodarstwo prowadzi produkcjê metodami ekologicznymi), nale¿y:
1. Wybraæ jednostkê certyfikuj¹c¹ (spoœród 7 istniej¹cych) i zg³osiæ chêæ przyst¹pienia do produkcji
metodami ekologicznymi na
odpowiednim formularzu - wniosku
o certyfikacjê.
2. Zg³osiæ chêæ przejœcia na
produkcjê metodami ekologicznymi u Wojewódzkiego Inspektora
Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno Spo¿ywczych (WIJHARS).
Formularz zg³oszenia nale¿y
wype³niæ w dwóch egzemplarzach,
przy czym otrzymuje WIJHARS- u,
a drugi jednostka certyfikuj¹ca.
3. Wnieœæ stosown¹ op³atê za
kontrolê gospodarstwa (co roku z
odpowiednim wyprzedzeniem).
Przejœcie na produkcjê metodami ekologicznymi wi¹¿e siê z corocznym poddawaniem siê obowi¹zkowej kontroli, podczas której
upowa¿nieni inspektorzy, po

uprzednim powiadomieniu o kontroli, sprawdzaj¹ czy postêpujemy
zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Po kontroli zostaje sporz¹dzony protokó³ w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
rolnik, a drugi zostaje przekazany
do jednostki certyfikuj¹cej.
Uzyskanie certyfikatu zgodnoœci produkcji metodami ekologicznymi wi¹¿e siê tak¿e z tzw. okresem
przestawiania. Przejœcie z produkcji konwencjonalnej na ekologiczn¹ polega na stopniowych
zmianach, podczas których stosuje
siê odpowiednie nastêpstwo roœlin,
starann¹ agrotechnikê, racjonalne
wykorzystanie nawozów organicznych, wprowadzenie poplonów, a
w przypadku produkcji zwierzêcej
– stosowanie pasz i dodatków naturalnych. D³ugoœæ okresu przestawiania okreœli nam jednostka certyfikuj¹ca po pierwszej kontroli,
najczêœciej jednak wynosi on 2
lata. Przy ubieganiu siê o p³atnoœci
rolnoœrodowiskowe z pakietem
rolnictwo ekologiczne, aby otrzymaæ dop³aty do rolnictwa ekologicznego, rolnik musi wraz z wnioskiem, z³o¿yæ w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
stosowne zaœwiadczenia z jednostki certyfikuj¹cej.
Poniewa¿ okres przestawiania
wi¹¿e siê z poniesieniem wy¿szych
nak³adów, stawki dop³at rolnoœrodowiskowych w tym okresie tak¿e
s¹ wy¿sze. Natomiast po uzyskaniu
certyfikatu dop³aty ulegaj¹ zmniejszeniu.
(GAJA)
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PRZEKROCZY£ OŒ
O LUSTERKO
(£OBEZ) W dniu 19.11.2007r.
ok. godz. 7.30, na wysokoœci przejazdu kolejowego drogi £obez Œwidwin, nieznany kieruj¹cy samochodem typu BUS koloru czerwonego, przekroczy³ oœ jezdni, w wyniku czego uderzy³ w bok samochodu kierowanego przez Bogumi³ê
M., powoduj¹c oderwanie lusterka
zewnêtrznego, a nastêpnie odjecha³
w kierunku Œwidwina.

KOMÓRKOWIEC W KLUBIE
(£OBEZ) Nieznany sprawca w
dniu 18.11.2007r. ok. godz. 2.00, w
lokalu TEN CLUB w £obzie, przy
ul. Browarna, dokona³ kradzie¿y
telefonu komórkowego Sony Ericsson K800i wart. 1300 z³ na szkodê
Tomasza B.

SZYBOT£UK
(RESKO) Nieustalony sprawca
w okresie od 16.11.2007r. godz.
18.00 do dnia 19.11.2007r. godz.
7.00 w Resku, przy ul. 1 Maja dokona³ wybicia szyby w drzwiach do
pomieszczenia gospodarczego w
przedszkolu miejskim powoduj¹c
straty w wysokoœci 150 z³ na szkodê
Urzêdu Miejskiego w Resku.

SARNA NA DRODZE
(BE£CZNA)
W
dniu
20.11.2007 r. oko³o godz. 15:30 na
drodze £obez – Be³czna, Stanis³aw
S., kieruj¹c samochodem Mercedes, uderzy³ w sarnê, która nagle
wybieg³a z pobocza. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd.

NAPROMILOWANY
(RESKO) W dniu 20.11.2007 r.
oko³o godz. 12:00 na drodze Resko
– £osoœnica, Grzegorz W. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (1,65 mg/l).

KOLIZJA
(£OBEZ) W dniu 21.11.2007r. o
godz. 13.20 w £obzie, na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci z ul. Konopnickiej, Andrzej L. wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu Jakubowi
J. kieruj¹cemu samochodem Ford,
w wyniku czego dosz³o do ich zderzenia.

KIESZONKOWIEC W SKLEPIE
(£OBEZ) W dniu 21.11.2007 r.
w godz. 15.00-17.30 w £obzie, przy
ul. Rapackiego, na terenie sklepu
wielobran¿owego nieznany spraw-

ca dokona³ kradzie¿y saszetki z
zawartoœci¹ dowodu osobistego i
pieniêdzmi w kwocie 4000 z³, na
szkodê Roberta R.

DO TRZECH RAZY SZTUKA?
(GMINA RESKO) W dniu
21.11.2007 r. oko³o godz. 0:15 w
Sosnowie, Piotr D. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,34
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W dniu 21.11.2007r. o
godz. 11.45 na drodze Resko - Starogard ten sam Piotr D. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem
0,99 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Piotr D. naruszy³ s¹dowy zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami mechanicznymi i rowerowymi.

DZIK NA DRODZE
(RESKO) W dniu 21.11.2007 r.
o godz. 18.50 Sebastian K. na drodze Resko - £ugowina kieruj¹c samochodem marki Mercedes uderzy³
w wbiegaj¹cego na jezdniê dzika
uszkadzaj¹c pojazd.

POZBAWI£ BRONÊ TRZONU
(WYSIEDLE) W okresie od 9
do 16.11.2007 r. w godz. 11:00 09:00 w Wysiedlu z terenu nie ogrodzonej posesji nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y jednego trzonu
brony talerzowej o wartoœci 500 z³,
czym dzia³a³ na szkodê Czes³awa P.

NIETRZE•WY NA DRODZE
(REKOWO)
W
dniu
22.11.2007r. oko³o godz. 17:00 na
drodze Rekowo – Siedlice Jaros³aw
Ch., bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci,
wszed³ pod prawid³owo jad¹cy samochód Ford Transit, kierowany
przez Jacek Sz. W wyniku uderzenia
uszkodzeniu uleg³o lusterko w pojeŸdzie, a sprawca z uwagi na stan
upojenia alkoholowego zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku
Pom.

WJECHA£ W BRAMÊ...
ZAMKNIÊT¥
(£OBEZ) W dniu 22.11.2007r.
w £obzie, na ul. Nowe Osiedle, kieruj¹cy samochodem Ford nie zachowa³ prêdkoœci zapewniaj¹cej panowanie nad pojazdem, w wyniku
gwa³townego hamowania na twardym suchym pod³o¿u posypanym
¿wirem wpad³ w poœlizg i uderzy³ w
bramê posesji przy ul. Nowe Osiedle uszkadzaj¹c j¹ i pojazd.

(£OBEZ) W okresie od 20 do
22.11.2007 r. w godz. 06:45 - 18:45
w £obzie, przy ul. Komuny Paryskiej, nieznany sprawca u¿ywaj¹c
dopasowanego narzêdzia otworzy³
k³ódkê drzwi pomieszczenia piwnicznego, sk¹d dokona³ kradzie¿y
telewizora 14’ marki GOLD STAR,
radioodtwarzacza CD marki
THOMSONIC, reklamówki z zawartoœci¹ pilotów do telewizorów
ró¿nych marek. Straty w kwocie 680
z³ poniós³ Marcin W.

PIES BY£ NA POSTERUNKU
(£OBEZ) W dniu 22.11.2007 r.
oko³o godz. 22:10 w £obzie, przy ul.

Kraszewskiego, nieznany sprawca
usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y dwóch
rowerów pozostawionych bez zabezpieczenia na posesji. Zamierzonego celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na
sp³oszenie przez psa w³aœciciela.

UKRAD£ SIATKÊ
(MIESZEWO) W okresie od
29.10 do 22.11.2007 r. w godz.
15:00 – 06:00 w Mieszewie, nieznany sprawca, po uprzednim wyrwaniu skobla zabezpieczaj¹cego drzwi
szopy, dokona³ kradzie¿y 3 rolek po
15 mb i 1,45 m wysokoœci ka¿da,
siatki ogrodzeniowej ocynkowanej.
Straty w kwocie 650 z³ ponios³a
Marianna B.

Wyrok
Sygn. akt II K 673/07 Ds. 1308/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 listopada 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
Asesora Prok. Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 05.11.2007
r. sprawy

Wojciecha Suchodolskiego
s. Stanis³awa i Marii z d. Kajrys, ur. 24 listopada 1986 r. w Resku
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 listopada 2007 r. o godzinie 22.10 w
Strzmielu kierowa³ na drodze publicznej samochodem osobowym
marki Renault o nr rej. ZST 85 NY, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Wojciecha Suchodolskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178
a par. 1 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza
mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do
wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku
miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch)
lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej
adw. Andrzeja Tomaszewskiego kwotê 439,20 (czterysta trzydzieœci
dziewiêæ 20/100) z³otych, w tym kwotê 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ
20/100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku VAT za obronê z urzêdu
oskar¿onego Wojciecha Suchodolskiego;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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KRZY¯ÓWKA 48

Przedszkole otwarte na innych

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 brzmia³o:
“Pegaz ma skrzyd³a ale i kopyta”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Agnieszka Buczkowska (Wêgorzyno), Joanna Michniewicz (£obez), Barbara Kapcio (Rynowo), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Miros³awa Bednarczyk (£obez), Emilia B¹k
(Bienice), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez),
Józefa Spa³ka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Agnieszka Buczkowska z Wêgorzyna.
Gratulujemy.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

