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WIELKI SUKCES
KASI DAWLUD
Orkiestry zaw³adnê³y
miastem

Dobra dosta³a ponad
650 tys. z³, SP1 - 274.
Nowa szko³a
zawodowa
w £obzie
informacje:
ulotka w gazecie.
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Z drugiej strony

Jak nie musi, to nie zrobi,
chcieæ to kasê braæ

Kazimierz Rynkiewicz
Ilekroæ dochodzi do jakichkolwiek wyborów, staje mi przed oczami scena z westernów, jakimi karmiono nas w dzieciñstwie. Gdy w
miasteczku zaczyna dziaæ siê Ÿle,
zbiera siê grono szacownych obywateli i zastanawiaj¹ siê, jak temu
zaradziæ. Po namyœle i dyskusjach
udaj¹ siê do upatrzonego kandydata, którego prosz¹, by zosta³ burmistrzem lub szeryfem i zrobi³ porz¹dek. Oni udziel¹ mu wszelkiego
wsparcia. Tak wygl¹da³y narodziny
demokracji amerykañskiej, które
pozwoli³y stworzyæ i rozwin¹æ najpotê¿niejsze pañstwo na œwiecie.
Jego potêga ma swoje Ÿród³o w systemie wyborczym. Pozwala on w
d³ugich i bezlitosnych kampaniach
do bólu testowaæ kandydatów na
przysz³ych burmistrzów, gubernatorów, senatorów i prezydenta. Prasa wyci¹ga kandydatom co tylko

List do redakcji
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mo¿e, kandydaci wyci¹gaj¹ sobie
nawzajem, a wygrywa ten, co ma
najmniej za „paznokciami”, który
potrafi odeprzeæ zarzuty i ma pomys³y na rozwój, czy to lokalnej spo³ecznoœci, czy ca³ego kraju.
A jak jest u nas? Tu¿ za miedz¹,
w Œwidwinie, nie odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce do rady miejskiej
(w miejsce zmar³ego radnego), bo...
nie zg³osi³ siê nikt chêtny! Komisarz
wyborczy odwo³a³ wybory zaplanowane na 29 czerwca. W gazecie
„Superexpres” pokpiono sobie ze
œwidwinian, jakoby nie chcieli zarobiæ kilku stówek. I ja, jako wydawca
gazety lokalnej w Œwidwinie, równie¿ mia³em ochotê pokpiæ sobie z
marazmu, jaki opanowa³ to miasto,
ale po d³u¿szej chwili zastanowienia stwierdzi³em, ¿e to niemo¿liwe,
by nikt nie chcia³ byæ radnym, a
mieszkañcy osiedla (okrêgu) nie
chcieli mieæ w radzie swojego
przedstawiciela, który by do w³adz
wnosi³ ich sprawy i problemy. Gdy
przyjrza³em siê sprawie dok³adniej,
okaza³o siê, ¿e zawiod³a... informacja. Moi rozmówcy o maj¹cych siê
odbyæ wyborach po prostu nie wiedzieli. Jeden z urzêdników t³uma-

czy³ mi, ¿e burmistrz ma wiêkszoœæ
i spokój w radzie, wiêc mu nie zale¿a³o na robieniu jakiejœ kampanii
informacyjnej. Gdzieœ tam mo¿e i
kilka obwieszczeñ powieszono, ale
ze skutkiem ju¿ wiadomym.
Niestety, podobnie sprawa ma
siê z wyborami w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”. Tam i
tu, i w ogóle w dzisiejszej demokracji, wielk¹ rolê odgrywa informacja.
Wygrywaj¹ ci, co j¹ posiadaj¹, bo
maj¹ do niej dostêp i j¹ wykorzystuj¹ w swoich celach, przegrywaj¹
ci, co ma³o wiedz¹, bo jej nie posiadaj¹ lub nie maj¹ do niej dostêpu.
Otó¿ gdy tydzieñ temu uda³em
siê do biura „Jutrzenki”, by dowiedzieæ siê o zg³oszonych do Rady
Nadzorczej kandydatach, pierwszym odruchem pani prezes Jolanty
Wasielewskiej by³o stwierdzenie,
¿e nie poda, bo ochrona danych osobowych. Na nic siê zda³o t³umaczenie, ¿e przecie¿ i tak te nazwiska
musz¹ paœæ publicznie na sali podczas wyborów, wiêc to absurd, by
by³y chronione ustaw¹ o ochronie
danych osobowych. Wiêc albo pani
prezes k³amie, albo te nazwiska nie
zostan¹ podane do wiadomoœci pod-

czas wyborów. Jak ludzie wybior¹
nie wiedz¹c kogo? To zapewne s³odka tajemnica pani prezes i jej genialnej doradczyni prawnej pani Jadwigi Hajdukiewicz.
Na moj¹ uwagê, ¿e powinno siê
jak najszerzej informowaæ spó³dzielców o wyborach i zapytanie –
dlaczego nie podano terminu zg³oszeñ kandydatów w wyborach choæby na stronie internetowej spó³dzielni, pani Hajdukiewicz stwierdzi³a, ¿e nie ma takiego obowi¹zku,
bo w statucie tego nie zapisano.
A czy zapisano zakaz informowania cz³onków? Nie. Wszystko
wiêc zale¿y od woli zarz¹du - nie
musi, ale mo¿e chcieæ. Problem
wiêc w tym, ¿e nie chce. Ludzie
op³acani z pieniêdzy spó³dzielców
nie chc¹ ich informowaæ o wa¿nych
dla nich sprawach. Pani prezes z
Drawska Pomorskiego i radczyni
prawna Bóg wie sk¹d przyje¿d¿aj¹
do £obza zarabiaæ. Widocznie uwa¿aj¹ ³obzian za stado baranów, które
im mniej wie, tym lepiej. Dla kogo?
Dla Zarz¹du oczywiœcie. ¯enuj¹ce
jest tylko to, ¿e ³obzianie siê na to
godz¹.

W „Jutrzence” wybory czy wypory?

Kandydaci, których Stowarzyszenie widzia³oby jako
przysz³ych cz³onków Rady
Nadzorczej w £obzie to:
Rejon I - Stanis³aw Siwiecki, Stanis³awa Zaorska.
Rejon II - Piotr Laszuk.
Wincenty Nowik, Krzysztof
Petelczyc.
Rejon III – Jan Ceholnyk, Stanis³aw Puchalski.
Po dokonaniu weryfikacji kandydatura Teresy Kamiñskiej do
Rady Nadzorczej zosta³a odrzucona; okaza³o siê, ¿e jedna z osób
podpisuj¹cych siê pod kandydatur¹
nie by³a cz³onkiem Spó³dzielni. Ten
warunek by³ niezbêdny, aby osoba
chc¹ca staæ siê cz³onkiem Rady
Nadzorczej mog³a ubiegaæ siê o tê
funkcjê. Inna rzecz, ¿e Teresa Kamiñska z³o¿y³a listê z podpisami
kilka dni przed terminem, jednak w
¿aden sposób nie zosta³a powiadomiona, ani o odrzuceniu jej kandydatury, ani o przyczynach takiej
decyzji. W ten sposób uniemo¿liwiono jej poprawienie nieœwiadomego b³êdu i wystartowanie do
Rady Nadzorczej. A wystarczy³o
skorzystaæ z danych osobowych
kandydatki i wykonaæ telefon. Zabrak³o dobrej woli i demokratycz-

nych zachowañ.
Na czym wiêc polega taktyka
Zarz¹du Spó³dzielni, aby w sk³ad
Rady Nadzorczej wesz³y stare wygi?
1. Fatalny wybór ma³ej sali w
OHP, mimo ¿e by³a do dyspozycji
wyœmienita sala w LO w £obzie.
2. Zdjêcie z tablic og³oszeniowych w naszych klatkach schodowych wykazu nazwisk cz³onków
Rady Nadzorczej i delegatów na
ZPCz.
3. W zawiadomieniach o obradach nie do³¹czono sprawozdañ, a
nawet brak ich na czas w Internecie.
Nie zaproszono cz³onków spó³dzielni na obrady.
4. Przy oœwiadczeniach kandydatów na cz³onków nowej Rady
Nadzorczej pominiêto statutowy
wymóg o liczbie kadencji w Radzie
(par. 52. p. 7 Statutu). Nie objaœniono dotychczas cz³onkom spó³dzielni (wyborcom) na czym polegaj¹
zawi³oœci nowych wyborów.
5. Nawa³ spraw w porz¹dku
obrad.
Próbuje siê nas wt³oczyæ do ma³ej sali, wcisn¹æ mnóstwo spraw do
przedyskutowania i zadecydowania.
Na oko³o 800 potencjalnych wyborców w £obzie Zarz¹d zak³ada z góry,
¿e przyjdzie 100. Zak³adanie jest dla

wielu uw³aczaj¹ce. Znamy realia
¿ycia naszej spo³ecznoœci i w skrajnoœci nie ma co popadaæ, ale troski o
optimum warunków ze strony Zarz¹du nie widaæ. Jedynym lekarstwem
na poprawê i odmianê jest wprowadzenie nowych cz³onków RN, a innych bezlitoœnie kreœliæ, bo tak oni
bêd¹ robiæ z naszymi.
Zapraszam na wybory tych
cz³onków spó³dzielni, którzy czuj¹
siê pokrzywdzeni ze wzglêdu na
niskie zwroty za ciep³¹ wodê i CO
(0,02-0,07 z³/mkw. lub ich zupe³ny
brak), za wysysanie pieniêdzy na
op³atê œmieci 6,93 z³/osobê, za brak
zwrotów pieniêdzy ze wzglêdu na
przep³acone przekszta³cenie mieszkañ we w³asnoœciowe (2-10 tys. z³).
Ka¿dy Wasz g³os jest bardzo wa¿ny.
Antoni Moroz

Pope³niliœmy gafê
W ostatnim numerze Tygodnika
pope³niliœmy wielk¹ gafê, publikuj¹c
artyku³ o umorzonych podatkach w
£obzie („Burmistrz umorzy³ podatki”), jakoby w 2007 roku. Prostujemy
- s¹ to umorzenia za 2006 rok i zosta³y
opublikowane przez pomy³kê, bo ju¿
by³y publikowane w 2007 roku. Za
pomy³kê przepraszamy.
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Wprowadza siê w b³¹d mieszkañców, podwy¿sza siê im czynsz, ¿eby przede wszystkim
podwy¿szyæ wynagrodzenie dla zarz¹dcy - zauwa¿y³a przewodnicz¹ca rady w Wêgorzynie.

Wynagrodzenie dla „Administratora”
czy remonty?
(WÊGORZYNO) Wêgorzyno,
podobnie jak i inne miasta, boryka
siê z problemem zad³u¿enia lokatorów mieszkañ komunalnych. Zaleg³oœci z tego tytu³u na koniec
roku 2007 wynios³y niemal 375 tys.
z³. Dla porównania na 31 paŸdziernika 2007, czyli do dnia rozwi¹zania umowy z „Administratorem”
przez gminê £obez, zad³u¿enie w
czynszach w £obzie wynosi³o 269,5
tys. z³. Mimo tak wysokich zaleg³oœci burmistrz Wêgorzyna podnios³a czynsze o 24 proc., swoj¹ decyzj¹ zaskakuj¹c radnych.
Zad³u¿enia lokatorów mieszkañ
komunalnych wynosz¹ 375 tys. z³,
odsetki zaœ ponad 103 tys. z³. £¹czne
zad³u¿enie lokatorów wobec gminy
wynosi zatem 477 tys. z³. Co w tej
sprawie robi zarz¹dca nieruchomoœci „Administrator”?
W roku 2007 podpisano z d³u¿nikami 5 ugód na sp³atê zad³u¿enia na
³¹czn¹ kwotê w wysokoœci oko³o 41
tys. z³. Z roku 2006 zakoñczono natomiast 3 ugody; z tego tytu³u odzyskano kwotê niemal 14 tys. z³. Równoczeœnie umorzono odsetki w wysokoœci niemal 8,5 tys. z³.
Poza tym jedna rodzina otrzyma³a wyrok o eksmisji, przy czym najemca ponosi koszty komornika.
- Dzia³ania, które prowadzi „Administrator” pod moim nadzorem
przynosz¹ efekty – powiedzia³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz podczas
sesji rady miasta, na której radni
mieli m.in. zatwierdziæ zwiêkszone
wydatki na wynagrodzenie dla „Administratora”.
- Marne to efekty, skoro 14 tys.
odzyskano, a 400 tys. d³ugu pozostaje – zripostowa³a przewodnicz¹ca
rady Monika KuŸmiñska.

Maj¹c na uwadze takie realia radni nie potrafili zrozumieæ, co ma przynieœæ podwy¿ka czynszów o 24 proc.
- Rada zosta³a postawiona pod
œcian¹. Pani swoj¹ decyzj¹ spowodowa³a, ¿e rada musi teraz tê podwy¿kê
zaakceptowaæ. Wyda³a pani rozporz¹dzenie, nie maj¹c zaplanowanych
wydatków wzrostu wynagrodzenia
dla pani administrator – mówi³a
przewodnicz¹ca rady.
Ze zdaniem Moniki KuŸmiñskiej
nie zgodzi³a siê szefowa gminy.
- Zarz¹dzenie o podwy¿ce czynszu wydaje burmistrz i mo¿e to zrobiæ w ka¿dym czasie, jeœli uzna, ¿e
stawka za metr kwadratowy czynszu
jest po prostu za niska. Nie mamy
œrodków na remonty substancji
mieszkaniowej, czêœæ op³at z czynszu jest przeznaczana przecie¿ na
remonty mieszkañ komunalnych.
Zarz¹dzenie burmistrz mo¿e wydaæ,
a dopiero skutkiem zarz¹dzenia jest
wzrost wynagrodzenia dla administratora nieruchomoœci. Taka umowa z „Administratorem” obwi¹zywa³a w tamtej kadencji, taka sama
umowa zosta³a przedstawiona do
przetargu, który zosta³ rozstrzygniêty w listopadzie 2006 r. Jeœli tych
podwy¿ek nie by³o od trzech-czterech lat, to ja mia³am obowi¹zek
podwy¿szyæ czynsz. Nie podwy¿szaj¹c czynszu, obni¿am pieni¹dze na
niezbêdne œrodki na remonty mieszkañ komunalnych. Sporo czasu w dyskusji poœwiêcono kwestii zaplanowania pieniêdzy po stronie wydatków na rzecz
„Administratora”. Kwestiê wyjaœni³a skarbnik gminy, informuj¹c, ¿e
przecie¿ dzia³a to automatycznie: im
wiêkszy wp³yw, tym wiêkszy wydatek na rzecz zarz¹dcy. Burmistrz
Gra¿yna Karpowicz zaproponowa³a
przy tym Monice KuŸmiñskiej, by ta
swoje w¹tpliwoœci z³o¿y³a na piœmie. Ta sugestia dola³a jedynie oliwy do ognia, przy i tak ju¿ gor¹cej
atmosferze dyskusji.
- Nie mogê z³o¿yæ na piœmie, bo
dzisiaj muszê podj¹æ decyzjê. W
zwi¹zku z tym jaka kwota z tej pozycji bêdzie przeznaczona na remonty?
– spyta³a przewodnicz¹ca rady.

Okaza³o siê, ¿e, zgodnie z
umow¹, na remonty zostanie przeznaczonych jedynie 20 proc. z wynagrodzenia dla „Administratora”.
Przewodnicz¹ca rady nie dawa³a za
wygran¹.
- Jeszcze raz - jaka kwota idzie na
remonty? Nie chodzi mi o z³otówki
ani o grosze. Czy to jest 6 tys. z³? 20
proc.? Z tego wynika³oby, ¿e 80 proc.
idzie na wynagrodzenie dla zarz¹dcy. Uwa¿am, ¿e w tej chwili wprowadza siê w b³¹d mieszkañców, podwy¿sza siê im czynsz, ¿eby przede
wszystkim podwy¿szyæ wynagrodzenie dla zarz¹dcy, a w drobnej czêœci przeznaczaæ pozosta³e pieni¹dze
na remonty.
Burmistrz na ten zarzut odpar³a,
¿e przecie¿ taka umowa z firm¹ „Administrator” Hann¹ Janiec zosta³a
zawarta w poprzedniej kadencji.
- Ja tylko realizujê to, co pañstwo
uchwalili – zripostowa³a burmistrz.
Z t¹ podpowiedzi¹ nie zgodzi³a
siê przewodnicz¹ca rady, informuj¹c, ¿e zapozna³a siê z umow¹ z „Administratorem”, podpisan¹ w styczniu 2007 r. W imieniu gminy Wêgorzyna podpisywa³a j¹ burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Po tych s³owach przewodnicz¹ca
rady zawnioskowa³a, by wycofaæ ten
punkt z obrad rady, poniewa¿ podwy¿ka nie by³a planowana i samowolnie wprowadzona.
- Nie zgadzam siê na okreœlenie
samowolne. Pani przewodnicz¹ca
sugeruje jakieœ dzia³ania... - stara³a
siê wtr¹ciæ burmistrz, jednak przewodnicz¹ca rady nie da³a ju¿ mo¿liwoœci wypowiedzenia siê szefowej
gminy.
Do g³osu nie zosta³ równie¿ dopuszczony radny Hlib, bowiem w
dyskusji móg³ siê wypowiedzieæ tylko ten, kto mia³ zdanie odmienne do
wniosku. Za wycofaniem wniosku o
zwiêkszenie wydatków bud¿etowych na zarz¹dzanie, utrzymanie i
remonty lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, stanowi¹cych zasób gminy
o kwotê oko³o 32 tys. z³, 6 radnych
g³osowa³o za, 5 - przeciw, natomiast
3 wstrzyma³o siê. Wniosek zosta³
przyjêty.
(mm)
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Oœwiadczenia radnych Wêgorzyna
Jan Szymko
wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta

o wartoœci 10 tys. z³, kombajn ziemniaczany, rok prod. 1986 o wartoœci 11
tys. z³, samochód osobowy marki
Polonez Caro 1995 – wspó³w³asnoœæ.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 – 74.813,84, umowa
o dzie³o 1.168,08, z Ko³a £owieckiego – 4.338 z³, umowa o dzie³o
360 z³, rekompensata kont. pol. –
681,14 z³, diety 2.250 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 8 tys. z³.
Mieszkanie o powierzchni – 120
m. kw. (wartoœæ nie podana)
Dom o powierzchni – 40 m. kw.
o wartoœci 27 tys. z³.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 12,28 ha o wartoœci 32
tys. z³; rodzaj zabudowy – chlewik,
tytu³ prawny – ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa 6,38 ha, dzier¿awa –
5,9 ha. Nie podany przychód i dochód.
Sk³adniki mienia ruchomego –
samochód osobowy marki Renaut
Magane, rok produkcji 1998.

Krzysztof Wolski

Radny Heronim Cierpisz,
rolnik indywidualny
Gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha, wraz z zabudow¹
gospodarcz¹ o wartoœci 250 tys.
z³, 12 ha – wspó³w³asnoœæ – zabudowa - w³asnoœæ odrêbna. Z tego
tytu³u przychód 75 tys. z³, dochód
– 27 tys. z³.
Cz³onek Rady nadzorczej GS
SCh w Wegorzynie – dieta- 20 z³;
prowizja z podatku – 1.619,40; dieta
radnego Rady Miasta i so³tysa – 812
z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w
walucie polskiej – 15 tys. z³.
Udzia³y w spó³kach – 1 udzia³
Bioetanol Sp. Zo.o.
PPZ Nowamyl S.A. £obez – 107
akcji.
Zobowi¹zania pieniê¿ne, w tym
zaci¹gniête po¿yczki, kredyty – kredyt na œrodki do produkcji rolnej w
wysokoœci 23 tys. z³ w PPZ Nowamyl
S.A. £obez
Dom o powierzchni – 90 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³. tytu³ prawny –
w³asnoœæ maj¹tek odrêbny.
Sk³adniki mienia ruchomego –
ci¹gnik rolniczy C 360 rok prod. 1986

Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 - 29.654,21 z³, z
tytu³u diety radnego 1.928 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne, w tym
zaci¹gniête po¿yczki, kredyty – kredyt – 11,5 tys. z³ na remont domu.
Dom o powierzchni – 150 m. kw.
o wartoœci 200 tys. z³. – ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa,
Gospodarstwo rolne o powierzchni 6, 92 ha o wartoœci 50 tys.
z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Z tego tytu³u przychód i dochód
w roku 2007 wyniós³ 600 z³.
Inne nieruchomoœci – pawilon
handlowy 120 m. kw. o wartoœci 200
tys. z³, pawilon handlowy 130 m.
kw. o wartoœci 180 tys. z³ – ma³¿eñska wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Sk³adniki mienia ruchomego –
samochód osobowy marki Mazda
626 rok produkcji – 2000 – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.

Eugeniusz Ko³odyñski
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 - 38.242,65 z³,
Dzia³alnoœæ gospodarcza –
us³ugi muzyczne „Delay” Eugeniusz Ko³odyñsski, osoba fizyczna, z tego tytu³u przychód w roku
2007 wyniós³ – 4,9 tys. z³, dochód
– 1.439,14 z³,
Dieta radnego - 644 z³.
Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe o powierzchni – 49,95 o
wartoœci 50 tys. z³.

Adam Hlib
Wynagrodzenie ze stosunku
pracy za rok 2007 - nale¿noœæ ze
stosunku pracy przychód – 11.232
z³, dochód 9.604,44 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie przychód 3.900, dochód – 3.163,
99 z³, prawa autorskie przychód
367 z³, dochód – 183,5 z³, dieta
2.940 z³, Petronela Hlib umowa
zlecenie przychód – 10,8 tys. z³,
dochód 9 tys. 9/100 z³.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 2 tys. z³.

Zbigniew Wilk
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 - 36.874,08 z³, dieta
radnego – 2.940 z³ – maj¹tek wspólny.
Akcje – Orze³ – 400 tys. szt.,
PCGUARD – 397.782 szt., dochód
z tego tytu³u wyniós³ – 28.807, 35 z³
– maj¹tek wspólny.
Mieszkanie o powierzchni – 73
m. kw. o wartoœci 20 tys. z³ – tytu³
prawny – najem.
Sk³adniki mienia ruchomego –
samochód osobowy marki Toyota
Corolla 1999 – maj¹tek wspólny.

Miros³aw K³osiñski
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 - indywidualne gospodarstwo rolne, z tego tytu³u przychód i dochód w wysokoœci –
113.046 z³,
Inne dochody – szacowanie
byd³a dla powiatowej Stacji Weterynarii w £obzie – umowa zlecenie – 2.985,57 z³, diety radnego
– 828 z³, diety – Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – 1.872 z³ wspólnoœæ
maj¹tkowa.
Œrodki pieniê¿ne zgromadzone
w walucie polskiej – 1 tys. z³ –
wspólnota maj¹tkowa.
Zobowi¹zania pieniê¿ne, w
tym zaci¹gniête po¿yczki, kredyty

– kredyt obrotowy w rachunku bie¿¹cym w BS w Goleniowie w wys.
2 tys. z³, od 21. 03. 2005 r. do 20.
03. 2008 r.
Kredyt obrotowy klêskowy z
dop³atami ANR w BS w Goleniowie
w wysokoœci 26.700 z³, od 13. 11.
2005 r. do 12. 11. 2008 r.
Dom o powierzchni – 242 m. kw.
o wartoœci 200 tys. z³.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 40,47 ha o wartoœci
366.300 z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska,
Inne nieruchomoœci – obora o powierzchni 407 m. kw. o wartoœci – 200
tys. z³ – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Sk³adniki mienia ruchomego –
ci¹gnik MTZ 82 rok prod. 1995 o
wartoœci 13,5 tys. z³, prasa 2224,
rok prod. 1995 o wartoœci 13,5
tys. z³, dojarka przewodowa rok.
prod. 1997 o wartoœci – 12 tys. z³,
byd³o 28 szt. o wartoœci – 98,5
tys. z³.

Marcin Szostakiewicz
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2007 - przychód –
3.055,95 z³, dochód – 2.730,45 z³,
Dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie przychód – 5.310 z³, dochód
– 4.248 z³, diety za posiedzenie
2.848 z³.

Oœwiata w Wêgorzynie

S¹ kandydaci, ma byæ
konkurs
(WÊGORZYNO) W og³oszonym konkursie na dyrektora szko³y
podstawowej w Wêgorzynie jest
dwoje kandydatów. Przypomnijmy,
¿e dotychczasowy dyrektor Waldemar Konefa³, któremu koñczy siê
kadencja, zrezygnowa³ z ubiegania
siê o drug¹ kadencjê. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji rady miejskiej, zapytany o kandydatów w konkursie, kierownik
Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Promocji Ryszard Jamro¿y poinformowa³, ¿e kandydatami s¹ wicedyrek-

tor szko³y Lucyna Wolska oraz – on
sam.
W zwi¹zku z tym, ¿e w szkole
podstawowej w Runowie Pomorskim koñczy siê równie¿ kadencja
dyrektor Marii Jêdrzejczak, a burmistrz do tej pory nie og³osi³a konkursu na to stanowisko, na komisji
pojawi³a siê przedstawicielka Kuratora Oœwiaty, która t³umaczy³a radnym, ¿e w œwietle przepisów konkurs powinien siê odbyæ. Pozostaje
czekaæ, co zrobi burmistrz Gra¿yna
Karpowicz.
(r)
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Chêtnych do stada brak?

Dziwna logika Agencji
(£OBEZ). Agencja Nieruchomoœci
Rolnych Oddzia³ Terenowy
w Szczecinie po raz kolejny
wystawi³a na sprzeda¿
nieruchomoœæ po zlikwidowanym
PSO w £obzie. Miesi¹c temu
stado by³o wycenione na 909 tys.
z³ – za nieruchomoœæ o pow.
1,785 ha zabudowan¹ budynkiem
hotelowo-mieszkalnym oraz
3.687.330 z³ za nieruchomoœæ
zabudowan¹ i 18,1922 ha.
Nastêpny przetarg odby³ siê
w miniony poniedzia³ek, cena
pozosta³a ta sama.
Mimo, i¿ na og³oszony w kwietniu przetarg nie zg³osi³ siê nikt, a
wiosenne wichury powali³y drzewo na dach pa³acu w Œwiêtoborcu,
za³amuj¹c jego konstrukcjê, Agencja nie widzi powodów, by zejœæ z
ceny. Jak wyt³umaczy³a El¿bieta
Kurpiel z Sekcji Organizacyjnej
Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Szczecinie,
Agencja ma prawo do niezmieniania ceny na nieruchomoœci, nawet

wówczas, gdy do kilku
kolejnych przetargów
nikt nie przyst¹pi.
Mo¿e obni¿yæ cenê dopiero przy trzecim, czy
czwartym przetargu.
Polityka taka mog³aby byæ s³uszna,
gdyby nie fakt, i¿ niebawem po pa³acu w
Œwiêtoborcu mo¿e pozostaæ jedynie sterta
gruzu. O dachu w³aœciwie nie mo¿na ju¿ mówiæ. Pokrycie dachowe nie istnieje, zerwan¹ foli¹ targa wiatr.
Po³amana konstrukcja
dachu i wybite szyby w
oknach nie napawaj¹
optymizmem.
Byæ
mo¿e przy wycenie
obiektów w Agencji osoby tym siê
zajmuj¹ce, maj¹ przed oczami zdjêcie budowli sprzed kilku lat. Byæ
mo¿e za daleko ze Szczecina do
£obza, choæ na swoich stronach internetowych pracownicy Agencji zapewniaj¹, i¿ przy wycenie wa¿nym
czynnikiem jest rozpoznanie w tere-

nie. Trudno w to uwierzyæ. O wiele
³atwiej w to, ¿e nieistotny jest dla
Agencji obiekt, a ziemia na której
stoi i nieistotna jej lokalizacja, a ceny
wziête z cennika gruntów w stolicy.
Kolejne dycyzje Agencji
przywodz¹ na myœl, ¿e im gorszy
stan obiektów po Stadzie, tym

wy¿sza za nie cena. Do czego taka
logika mo¿e doprowadziæ nie
trzeba pisaæ. Wystarczy obejrzeæ
obiekty. Kolejny przetarg odby³
siê 26 maja. Nikt nie ma ju¿ nadziei, ¿e ktokolwiek po³asi³ siê na
surrealistyczn¹ propozycjê cenow¹ Agencji.
(mm)
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Rowerem po kolei?
(£OBEZ). Z tego miasta wychodz¹ dwie linie kolejki w¹skotorowej. Po biegn¹cej przez gminê
Radowo Ma³e i Dobra pozosta³ jedynie nasyp. Po drugiej – na trasie
£obez - Be³czna - Resko -Wysoka
Kamienna jeszcze kilkanaœcie lat
temu kursowa³y poci¹gi. Torów
brakuje jedynie na niewielkim odcinku. Czy trasy te, zgodnie z tendencjami w zakresie turystyki,
mog¹ staæ siê impulsem do dzia³añ w
zakresie turystyki?
Nasypy rozebranych kolejek w¹skotorowych s¹ doskona³¹ baz¹ dla tras
rowerowych. O tym przekona³o siê
wiele gmin w Polsce i ju¿ wiele lat temu
siêga³o po œrodki unijne, by wytyczaæ
na nich œcie¿ki dla cyklistów.
Przyk³adowo 10 lat temu gminy:
Ostrowice, Po³czyn Zdrój i Z³ocieniec
podpisa³y porozumienie dotycz¹ce
biegn¹cej przez ich gminy nieczynnej
linii kolejowej. W jej miejscu zosta³
zbudowany szlak rowerowy. Dziêki
temu zosta³a wykreowana atrakcja turystyczna. Gminy we w³asnym zakresie opracowa³y projekt budowlany,
dokumentacje przetargowe, zatrudni³y in¿yniera, a pieni¹dze w wysokoœci
240 tys. euro na realizacjê zamierzeñ
pochodzi³y z dofinansowania z programu PHARE.
Przyk³ad ten jest dowodem na to,
¿e wystarczy chcieæ i wykorzystaæ pojawiaj¹c¹ siê szansê. Pobliskie gminy
siêgnê³y po œrodki unijne. A jak to wygl¹da w powiecie ³obeskim? Od jeziora Dybrzno wiedzie doskonale widoczny nasyp po kolejce w¹skotorowej. Most nad Reg¹ jest powoli roz-

bierany, a na trasie zaczynaj¹ rosn¹æ
drzewa i krzewy. Malownicza trasa a¿
siê prosi, by wytyczyæ ni¹ szlak turystyczny b¹dŸ rowerowy. Nie musi to
byæ asfaltowa œcie¿ka, wystarczy, ¿e
pod³o¿e jest solidne. Póki co rowerzyœci maj¹ czêsto do wyboru œcie¿ki,
które szczególnie po opadach atmosferycznych nie nadaj¹ siê do przejazdu. Tak jest np. na trasie z parku za
cmentarzem œcie¿k¹ rowerow¹ nad
Jezioro Dybrzno. Przynajmniej w
dwóch miejscach pojawia siê problem, pierwszy na b³otnistym odcinku
tu¿ za oczyszczalni¹ œcieków, drugi –
na ³¹kach, na których czêsto tworzy siê
rozlewisko. O ile takie ekstremalne
warunki mog¹ byæ atrakcyjne dla osób
lubi¹cych przygodê, o tyle rodzice z
dzieæmi zmuszeni s¹ w takich sytuacjach zawróciæ.
- Stare torowiska kolejowe zaczynaj¹ byæ na nowo dostrzegane. Z jednej strony odtwarza siê je i wykorzystuje w celach turystycznych. Z drugiej strony nasypy mo¿na wykorzystaæ
w ró¿nym celu. W ubieg³ym roku spotka³em siê z reprezentantami PKP w
Szczecinie. Panowie ci zaproponowali mi przejêcie torowiska biegn¹cego
z £obza do Dobrej. Aby przej¹æ je trzeba mieæ pomys³ na zagospodarowanie; konieczna te¿ jest zgoda i wspó³dzia³anie szefów gmin Radowo Ma³e
i Dobra. Dopiero kompleksowe wykorzystanie torowiska, na ca³ej jego d³ugoœci, mia³oby racjê bytu. Wzglêdem
drugiego torowiska niedawno odby³o
siê spotkanie z pani¹ Szub¹ oraz prezesem stowarzyszenia zajmuj¹cego
siê odtwarzaniem starych torowisk na
terenie województwa zachodniopo-

Nie na sprzeda¿
(WÊGORZYNO).
Radni
jednog³oœnie wy³¹czyli ze
sprzeda¿y lokale przy ul. Grunwaldzkiej nr 2 a i 16, przy ul. 2
Marca 10, ul. Kopernika 11, w
Sielsku nr 20 oraz wszystkie
lokale socjalne. Ze sprzeda¿y,
prócz lokali socjalnych wy³¹czonych jest 27 mieszkañ.
Na terenie miasta i gminy znajduje siê 13 lokali socjalnych w tym w

Wêgorzynie 5, a na terenie gminy- 8.
Natomiast do sprzeda¿y lokali
mieszkalnych na rzecz najemców
gmina Wêgorzyno przyst¹pi³a pod
koniec I kadencji samorz¹du. Obecnie do wykupu pozosta³y jeszcze
153 lokale. Aby przyspieszyæ ten
proces radni postanowili, ¿e bonifikata przy wykupie mieszkañ bêdzie
obowi¹zywaæ jedynie do koñca
przysz³ego roku.
mm

morskiego. Jeszcze kilkanaœcie lat
temu na trasie £obez-Be³czna-ReskoWysoka Kamienna kursowa³a kolejka
w¹skotorowa. Obecnie mo¿na j¹ odtworzyæ i wykorzystaæ jako produkt
regionalny. Prezes mówi³ o wykorzystaniu torów do przewozu ludzi starymi drezynami i zabytkowymi poci¹gami. Przejazdy mia³yby byæ po³¹czone
ze zwiedzaniem zabytkowych wiaduktów w okolicy Worowa i Przemys³awia, pa³acyków i terenów wokó³.
Turyœci mieliby nocowaæ w starych
dworcach – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
Trasy kolejek biegn¹ wzd³u¿ jezior, oczek wodnych, rzek, w których
ornitolodzy jak i mi³oœnicy przyrody i
zwierz¹t mogliby znaleŸæ raj dla siebie. W Worowie jest mo¿liwoœæ wybudowania przystani kajakowej, w Poradzu stary wiatrak czeka na turystów,
podobnie jak niewielkie jeszcze iloœci
gospodarstw
agroturystycznych.
Spiêcie mo¿liwoœci wykorzystania
terenu powiatu ³obeskiego pod cele turystyczne, zarówno w ramach tras rowerowych, pieszych, konnych jak i

szlaku kajakowego przy mo¿liwoœci
zwiedzania terenu i zabytków, mo¿e w
czasie przynieœæ wymierne korzyœci
dla mieszkañców powiatu.
Do tego, aby pomys³y wykorzystania w¹skotorówek mog³y siê urzeczywistniæ, konieczna jest zgoda pozosta³ych gmin, czy tak siê stanie i czy bêd¹
w stanie pozyskaæ konieczne œrodki na
ten cel, czas poka¿e. Póki co, mosty i
tory jeszcze s¹.
mm

„Jedynka”
dosta³a
pieni¹dze
(£OBEZ) Wczoraj Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Szczecinie poinformowa³ o przyznaniu pieniêdzy dla
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
na program „ Nasza szko³a nasz¹
szans¹”. Szko³a otrzyma na jego
realizacjê 274 680,65 z³. (r)

Sesje z wentylacj¹
(£OBEZ). W tym roku zostanie wyremontowana sala konferencyjna w Urzêdzie Miejskim.
Prace rozpoczn¹ siê 2 lipca.
Podczas kwietniowej sesji radny
Zbigniew Pude³ko zwróci³ uwagê,
¿e brak wentylacji w sali konferencyjnej urzêdu miejskiego uniemo¿liwia swobodn¹ pracê. Sekretarz

gminy Monika Jarzêbska przypomnia³a radnym, ¿e w roku ubieg³ym
podjêli uchwa³ê o œrodkach niewygasaj¹cych, które maj¹ byæ przeznaczone na remont sali. W tej chwili
jest ju¿ wykonany kosztorys, a same
prace maj¹ rozpocz¹æ siê 2 lipca,
czyli dzieñ po ostatniej sesji przed
wakacjami.
(mm)
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Zarz¹d „Jutrzenki” w 2004 r. podj¹³ tajemnicz¹ uchwa³ê

Pierwsza wœród m³odych polskich recytatorów

Kto wyjaœni tê zagadkê?

WIELKI SUKCES
KASI DAWLUD

List do redakcji

„Uleg³a zmianie struk- by³a ta uchwa³a? Dlaczego wiedzieli
tura praw do lokali ieszkal- o niej, jak siê dziœ okazuje, tylko nienych. W 2007 r. 362 cz³on- liczni? Czy ktoœ siê przekszta³ci³, czy
ków Spó³dzielni prze- nie? Ochrona danych osobowych nie
kszta³ci³o spó³dzielcze pra- pozwala na wyjaœnienie tej sprawy
wa do lokali w odrêbna w³a- do koñca. Ja o tym fakcie nie wiesnoœæ (od 2004 r. przekszta³- dzia³em. Dziœ brzmi to jak powieœæ
kryminalna. W zupe³nie innym œwiecono 381).
To stwierdzenie stawia tle stawia powsta³e Stowarzyszenie
mnie w stan os³upienia i Obrony Praw Cz³onków SM „Juotwiera oczy na wiele prze- trzenka” pod moim przewodnicsz³ych faktów. Poszed³em twem w roku 2005. Walczyliœmy o
wiêc tym tropem i za¿¹da³em pi- wprowadzenie w ¿ycie procesu przesmem z 15.05.08 r. od Pani prezes kszta³ceñ mieszkañ na odrêbn¹ w³awykazu przekszta³conych mieszkañ snoœæ (ustawy z roku 2001 i 2003),
w rozbiciu na poszczególne lata tzn. zawetowaliœmy, a potem zaskar¿yli2004, 2005, 2006, 2007. Przecie¿ œmy uchwa³ê ze stycznia 2005 r. W
wiem, ¿e proces przekszta³cenia innym œwietle stawia œp. Prezesa.
mieszkañ rozpocz¹³ siê po zakoñcze- Komu zale¿a³o na ukryciu do teraz
niu rozpraw s¹dowych w II instancji. uchwa³y z 2004 r.? Postêpowanie
Pierwszego z prywatnego powódz- wyjaœniaj¹ce winno by³o byæ w tej
twa cz³onka spó³dzielni i drugiego z sprawie przeprowadzone. Wg mnie
powództwa Stowarzyszenia. Nota sprawa polega na zaniedbaniach, na
bene tu s¹d do koñca uzna³ Stowarzy- zaniechaniu, na prowadzeniu polityszenie jako stronê w rozprawie. Obie ki sk³ócenia ludzi i cwaniactwie.
rozprawy zakoñczy³y siê ugod¹, na Ktoœ wtedy zyska, ktoœ straci.
Teraz jasny staje siê wniosek z
mocy której piwnice zosta³y przypisane do mieszkañ jako czêœci przyna- roku 2006 pani Szwemmer, dotycz¹le¿ne i zosta³ ustalony termin zakoñ- cy obci¹¿enia cz³onków spó³dzielni
czenia prac inwentaryzacyjnych oraz za poprawki spisanych aktów notamo¿liwoœæ spisywania aktów nota- rialnych do roku 2006 (czyli koszt
poprawek notarialnych za osoby, którialnych.
Pani prezes pismem z 20.05.08 re zdo³a³y przekszta³ciæ mieszkanie,
wyjaœnia, ¿e przekszta³ceñ w roku zosta³ przeniesiony na wszystkich
2004 by³o 0 (s³ownie zero), wiêc roz- spó³dzielców). Wniosek ten sta³ siê
pocz¹³ siê wynikiem zero. Roz- uchwa³¹ walnego w roku 2006. Gdzie
pocz¹³ siê, czy nie? Ktoœ powie: cze- by³a wtedy radca prawny Hajdukiepia siê s³ów. Nie proszê Pañstwa, wicz, która nie zareagowa³a, ¿e taka
rozpocz¹³ siê. Sprawdzi³em – roz- uchwa³a jest sprzeczna z Ustaw¹ z 15
pocz¹³ siê wydaniem uchwa³y Zarz¹- stycznia 2003 r, zgodnie z któr¹ koszdu z 25.10.2004 r. w sprawie prze- ty za³o¿onej ksiêgi wieczystej i wpisu
kszta³ceñ mieszkañ na odrêbn¹ w³a- do ksiêgi wieczystej oraz koszty zasnoœæ, która nabra³a mocy 2.11.2004 warcia umowy notarialnej i odpisu
r. Jak to? Siedem dni nabiera³a notarialnego ponosi wnosz¹cy. Obecmocy? Winno byæ szeœæ tygodni. nie za wszelkie poprawki p³aci wnoTak, jest tu wiêcej pytañ i tajemnic. sz¹cy, a nie jak wnios³a pani SzwemDlaczego tak pospiesznie i dla kogo mer – Spó³dzielnia.
Ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokali mieszkalnych w zasobach
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie.
Miasto
£obez
Resko
Wêgorzyno

2004 r.
0
0
0

2005r.
16
3
0

2006 r.
0
0
0

2007 r.
242
78
42

Koszty zwi¹zane z przygotowaniem lokali na odrêbn¹ w³asnoœæ
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
Wszystkie miasta 8.847,85 z³ 11.669,25 z³ 1.328,11 z³
18.687,71 z³

By³y równie¿ koszty poniesione w latach 2002-2003; wynosi³y one odpowiednio 15.132,52 z³ i 29.189,72 z³.
Antoni Moroz

Uczennica Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie
zdobywczyni¹ pierwszego
miejsca w ogólnopolskim
finale Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego
W jednym z poprzednich numerów Tygodnika £obeskiego pisa³am
o sukcesie Kasi Dawlud, uczennicy
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, w wojewódzkim finale
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego.
Kolejny etap tego konkursu odby³
siê w dniach 17 - 19 maja w Bielsku
– Bia³ej. By³ to fina³ ogólnopolski.
Kasia reprezentowa³a nasze województwo. Pokona³a dziewiêtnastu
uczestników z oœmiu województw i
zajê³a pierwsze miejsce. Jej wystêp
oceniali: aktor z teatru w Bielsku –
Bia³ej, wyk³adowca z Akademii
Teatralnej z Warszawy oraz teatrolog. Ten wielki sukces jest uwieñczeniem kilkuletniej, wytê¿onej
pracy. Gratulacje!
Jolanta Czajka
Od Redakcji.
Cieszymy siê wspólnie z tego
sukcesu. Gratulujemy Kasi oraz jej
nauczycielce, która tak znakomicie

przygotowa³a j¹ do tego konkursu.
Warto dla takich chwil pracowaæ z
uczniami.

£obez z Wiekiem za pan brat
(£OBEZ). W pi¹tek, o godzinie
15.00, zosta³a podpisana umowa
partnerska z gmin¹ Wiek z wyspy
Rugia w Niemczech. Podpisanie
umowy z t¹ gmin¹ byæ mo¿e zapocz¹tkuje kolejne.
Burmistrz Wieku przyby³a do miasta nad Reg¹ wraz ze swoim mê¿em,
przewodnicz¹cym rady i osobami towarzysz¹cymi.
Wizyta z okazji XIV Miêdzynarodowych Majowych Spotkañ Orkiestr
Dêtych i Big Bandów by³a okazj¹ do
nawi¹zania d³ugofalowej wspó³pracy
obu gmin po³o¿onych w obszarze
dzia³ania programu Unii Europejskiej
„Europejska Wspó³praca Terytorialna”. Wspó³praca partnerska daje mo¿liwoœci realizowania wspólnych projektów trans granicznych m.in. w zakresie kultury, oœwiaty, sportu i gospodarki. Wspólne zadania maj¹ szanse
na dofinansowane ze œrodków unijnych.
W uroczystoœci podpisania umowy partnerskiej uczestniczyli równie¿
przedstawiciele pozosta³ych gmin,
przyby³ych z by³ego Bloku Wschodniego. Po podpisaniu umowy bur-

mistrz £obza wrêczy³ przedstawicielom gminy Wiek upominkowy d³ugopis i pióro z logo £obza. Takie same
upominki otrzymali pozostali uczestnicy uroczystoœci. To niejako sta³o siê
dla nich sygna³em, i¿ wspó³praca z
nimi równie¿ by³aby mile widziana.
Burmistrz Wieku bardzo podoba³o siê w £obzie. Szczególn¹ uwagê
zwróci³a na czystoœæ i... du¿e drzewa
w mieœcie.
- W Wieku nie ma du¿ych drzew.
S¹ tam œwie¿e nasadzenia i niskie
krzewy. Ze wzglêdu na nasze drzewa
poprosi³a o mo¿liwoœæ spaceru po
£obzie. By³a szczególnie zachwycona
parkami i du¿¹ iloœci¹ zieleni w tak
du¿ym, porównywalnie do Wieku,
mieœcie, jak £obez.
Odnoœnie czystoœci ³obzianie nie
maj¹ siê czego wstydziæ. Po pi¹tkowej
imprezie ju¿ wczesnym rankiem na
starym boisku by³o czysto i schludnie.
Warto dodaæ, ¿e burmistrz gminy
Wiek, jako malutkie dziecko wyjecha³a z Polski wraz ze swoj¹ matk¹. Nawi¹zanie wspó³pracy z gmin¹ £obez
jest niejako powrotem do korzeni, bowiem to w³aœnie z tego województwa
wywodzi siê rodzina jej matki. mm
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Sami dla siebie (od czekania rozesch³y siê drzwi)
(GINAWA). Mieszkañcy tej miejscowoœci pokazali, ¿e wspólne dzia³anie mo¿e przynieœæ wspania³e efekty.
Nie czekaj¹ a¿ ktoœ za nich coœ zrobi,
zakasali rêkawy i sami zaczêli dzia³aæ.
W pi¹tek zastaliœmy mieszkañców
Ginawy przed ich domami, a dok³adniej
– podczas zak³adania rabat. Podzieleni
na grupy wykonywali swoje prace pod
okiem pani so³tys. Jeszcze niedawno
bêd¹c w tej wsi odnosi³o siê wra¿enie,
¿e miejscowoœæ ta œpi snem sprawiedliwego. Jakie¿ by³o zdziwienie, gdy zobaczy³am pracuj¹cych z uœmiechem i
zaanga¿owaniem ludzi. Koñczyli wykonywaæ rabaty. Miejsca ju¿ by³y gotowe, jeszcze tylko na jednej sadzono
kwiaty i krzewy. Murek okalaj¹cy park
zosta³ naprawiony we w³asnym zakresie.
Tak te¿ wykoszono trawniki, zarówno w
Ginawie jak i Wiewiecku. Z w³asnych
œrodków zosta³ te¿ zakupiony namiot.
Mieszkañcy postanowili, ¿e nie bêd¹
czekaæ, a¿ urz¹d da.
W najbli¿sz¹ sobotê odbêdzie siê tu
festyn z okazji Dnia Dziecka. Równie¿
organizowany we w³asnym zakresie –
wszak dla najm³odszych mieszkañców.
Nie wszyscy jednak z równ¹ ochot¹
przyst¹pili do zmian wizerunku wsi.
Jeden z mieszkañców ostentacyjnie wystawi³ drewno i wózki przed dom. I gdy
inni pracowali, by upiêkszyæ swoj¹
wieœ, ten wrêcz przeciwnie - robi³
wszystko, by efekt ten zmarnowaæ.
Nie wszystko jednak mieszkañcy
mog¹ zrobiæ sami. Tak jest z obiektem,
w którym chcieliby mieæ w przysz³oœci
swoj¹ œwietlicê. Z urzêdu trudno wydobyæ informacjê, choæby o stanie prawnym obiektu. Trudno te¿ wyegzekwowaæ od obecnych w³aœcicieli jednej z
posesji, by zachowali porz¹dek. Poja-

wiaj¹ siê tam raz na jakiœ czas, pozostawiaj¹c po sobie œmieci wokó³ domu. Te
staraj¹ siê sprz¹tn¹æ byli w³aœciciele.
Niezwykle trudna jest te¿ sytuacja
zabytkowego koœcio³a p.w. œw. Anny. Ta
ryglowa budowla pochodzi z 1782 r.
Wznosz¹cy siê na wzgórzu marnieje w
oczach. Rozpoczêty remont zdaje siê nie
mieæ szans na ukoñczenie. W Domu
Modlitwy obecnie mieszkaj¹ jaskó³ki.
Wprawdzie na stronie internetowej Wêgorzyna miasto chwali siê zabytkiem,
jednak nie kwapi siê, by go ratowaæ.
Mieszkañcy nie wiedz¹ co maj¹ zrobiæ,
by uratowaæ koœcio³ek przed zniszczeniem. Niewiele ju¿ brakuje. Wprawdzie
widnieje tablica, ¿e trwa budowa, ale na
placu nic siê nie dzieje. Przy koœcio³ku le¿y
sterta cegie³. Czeka a¿ ktoœ kiedyœ zamuruje nimi œciany. Drewno wysuszone i niezabezpieczane niebawem zamieni siê w
próchno, wie¿a cudem jeszcze stoi. Tylko
z okienek koœcio³ka papie¿e: Jan Pawe³ II

i Benedykt XVI unosz¹ rêce w geœcie b³ogos³awieñstwa. To rozchodzi siê na pusty
plac przed œwi¹tyni¹. W tej chwili msze od-

bywaj¹ siê w niewielkiej salce wypo¿yczanej w tym celu przez jednego z mieszkañców wioski.
(mm)

Wszystko dla miasta?
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji radny Antoni Ku¿el bardzo stanowczo zareagowa³ w sprawie
przyjêcia informacji na temat planowanych remontów na wsiach na
rok 2008. Nie dopatruj¹c siê w niej
dat planowanych inwestycji zapowiedzia³, ¿e nie zag³osuje za przyjêciem wniosku.
- Nie bêdê g³osowa³ za przyjêciem
wniosku, w informacji nie ma terminów zakoñczenia prac. – powiedzia³
radny Antoni Ku¿el.
Wiceburmistrz Ireneusza Kabat
uspokaja³ radnych, ¿e brak wpisania
dat w inwestycje wynika jedynie z
faktu, i¿ termin ich rozpoczêcia zale¿y od terminów naborów wniosków.
- Proszê nie odbieraæ tego w ten
sposób, ¿e nie wykonujemy zadañ na
wsiach. Jest ju¿ nastêpne zlecenie, jeœli chodzi o Klêpnicê, Worowo i
czworobok Murarska itd. To jest pocz¹tek roku, to s¹ procedury i to co
uda³o siê nam zakoñczyæ, to pañstwa
o tym informujemy, ale stopieñ zaawansowania inwestycji jest zadowalaj¹cy – wyjaœni³ zastêpca burmistrza.
Informacjê uzupe³ni³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka.
- Przypominam, ¿e wiêkszoœæ naszych zadañ na wsi jest wnioskowanych do Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin ju¿ jest spóŸ-

niony, ale powoli to rusza. Jeœli wnioski nie zosta³y jeszcze rozpatrzone, to
nie mo¿na og³aszaæ przetargów na
wykonawstwo, ani rozpocz¹æ ¿adnych robót, bo to mo¿e doprowadziæ
do odmowy przyznania œrodków. Na
szczegó³y rozpoczêcia robót jeszcze
jest za wczeœnie - powiedzia³a.
Wiceburmistrz poinformowa³
równie¿, ¿e rozbudowa remizy w
Zagórzycach oraz kupno samochodu,
to zadanie z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel jest wykonana dokumentacja. Wnioski na
zadania na wsiach zostan¹ z³o¿one,
jeœli tylko zostanie og³oszony nabór.
Wyjaœnienia te nie zadowoli³y
so³tysa Zakrzewskiego.
- Uwa¿am ¿e radny Antoni Ku¿el
ma ca³kowit¹ racjê. Inwestycji w mieœcie jest bardzo du¿o, a na wsi - to jest
wielka ró¿nica. Mia³o byæ proporcjonalnie, a jest tak, ¿e inwestycje w mieœcie s¹, a na wsi nie ma. Jeœli siê zaplanuje, ¿eby cokolwiek zrobiæ, to zaraz
szuka siê dziury w ca³ym, ¿eby tego
nie zrobiæ – powiedzia³.
Czy tak jest w rzeczywistoœci oka¿e
siê pod koniec roku. Wówczas so³tysi
bêd¹ mogli porównaæ zakres przeprowadzonych prac i iloœæ pozyskanych
terenów od ANR z planami i zamierzeniami odnoœnie gminy, jakie mieli samorz¹dowcy na pocz¹tku roku. (mm)
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Orkiestry zaw³adnê³y miastem
(£OBEZ). XIV Miêdzynarodowe
Majowe Spotkania Orkiestr Dêtych i
Big Bandów, jako najwiêksza w Polsce, skupi³a rekordow¹ liczbê uczestników, jak i s³uchaczy. £obzianie nie
zawiedli siê na organizatorach. Kilkudniow¹ imprezê z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych.
Ju¿ w czwartek procesjê Bo¿ego
Cia³a uœwietni³a orkiestra z Affing z
Bawarii oraz M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta £DK. W pi¹tkowy wieczór, jakby
na rozgrzewkê i przedsmak tego, co
mia³o siê wydarzyæ, ³obzian zaczê³y
bawiæ orkiestry z Niemiec, Serbii i noc¹
– polska orkiestra z Nowogardu.
W sobotê muzycy mieli rozgrzewkê na hali sportowej. O miano najlepszego zespo³u walczyli podczas miniturnieju sportowego. Dopiero póŸniej,
na starym boisku, oficjalnie przedstawi³ ich burmistrz £obza. Krótkie prezentacje muzyczne i kolejna zabawa do
nocy. W ten sposób przygotowani
³obzianie w niedzielê wiedzieli ju¿
mniej wiêcej czego mog¹ siê spodzie-

waæ pod pomnikiem Wdziêcznoœci. Po
przemarszu i prezentacjach utworów
wykonaniu poszczególnych orkiestr,
na zwieñczenie pobytu pod pomnikiem, wszystkie zespo³y wykona³y
wspólnie utwór „Benton Hall” oraz
„Nord Side”. PóŸniej ruszy³y ulic¹
Niepodleg³oœci w stronê starego boiska. Czêœæ zespo³ów zaprezentowa³a
stroje ludowe, czêœæ wyst¹pi³a w barwach swoich domów kultury czy instytucji, które reprezentowa³a. W konsekwencji na ulicy zrobi³o siê kolorowo
i... g³oœno. Ka¿dy zespól gra³ swoj¹

muzykê, co dodawa³o jeszcze uroku.
Strzelanie z bata Bawarczyków, ich
wspania³e stroje i bawarska melodia
przeplata³a siê z ubiorem z lat 20-tych
m³odziutkiego zespo³u z Goleniowa.
Oba te zespo³y podbi³y serca publicznoœci. Swoisty koncert da³ równie¿
zespó³ z Serbii, który zaprezentowa³
nie tylko stroje ludowe ale i muzykê
dawn¹. Serbowie pokazali, ¿e bawiæ

siê mo¿na wszêdzie, wystarczy tylko
odrobina muzyki. To oni w³aœnie grali
³obzianom i tañczyli przy fontannie.
Wœród pieœni i tañców nie zabrak³o te¿
i tych rw¹cych za serce, bo te¿ i o sercu
mówi¹cych – sercu, które im wyrwano.
Ta m³odzie¿ œpiewaj¹ca pieœñ patriotyczn¹, maj¹ca na sobie baga¿ ogromnych doœwiadczeñ, pokaza³a nam, ¿e
nale¿y cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ woln¹
od lêku.
Na starym boisku prezentowa³y siê
orkiestry, walcz¹c o miano najlepszych.
I tak I miejsce w kategorii miêdzy-

narodowej i nagrodê burmistrza „Z³otego Wilka” otrzyma³a Miejska Orkiestra Dêta z Istra (Rosja).
W kategorii przemarsz orkiestr I
miejsce otrzyma³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £DK. W kategorii musztra
paradna najlepsz¹ okaza³a siê M³odzie¿owa Orkiestra OSP z P³ot.
W kategorii przegl¹d wojewódzki
bezapelacyjnym laureatem, ku radoœci
publicznoœci zosta³a Dzieciêco - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta „Wood &
Brass Band” z Goleniowa. Miejsce II

równorzêdnie zdoby³y Orkiestra Dêta
Zespo³u Elektrowni „Dolna Odra” S.A.
oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £DK
£obez. Wyró¿nienia otrzyma³y: Orkiestra Dêta Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury, Z³ocieniecka Orkiestra Dêta oraz
Stra¿acka Orkiestra Dêta „Morka” z
Ustronia Morskiego.
Pami¹tkowe grawertony wrêczono zespo³om folklorystycznym: Zespo³owi Pieœni i Tañca z Gucza (Serbia) oraz Zespo³owi Folklorystycznemu z Bawarii.
(mm)

Podnios¹ burmistrz
(WÊGORZYNO). W czwartek
odbêdzie siê tu sesja Rady Miejskiej.
Tradycyjnie ju¿ przygotowano sporo
trudnych projektów uchwa³.
Jednym z punktów, nad którym
bêd¹ obradowaæ radni, to kolejne zmiany w bud¿ecie. Podczas sesji ma te¿
zostaæ rozpatrzona uchwa³a dotycz¹ca
wynagrodzenia burmistrza.
Nowelizacja rozporz¹dzenia z 22
kwietnia 2008 r. wprowadzi³a obowi¹zek regulacji wynagrodzenia nale¿nych
od dnia 1 stycznia 2008 r.
Obecne wynagrodzenie zasadnicze
burmistrz Wêgorzyna wynosi 3 450 z³,
dodatek funkcyjny 1080 z³, dodatek za
wys³ugê lat 20 proc. – 690 z³, dodatek
specjalny 20 proc. – 906 z³, ogó³em – 6
126 z³.
Wynagrodzenie zasadnicze powinno mieœciæ siê w przedziale od 4200 do
5900 z³, dodatek funkcyjny od 1500 do
1900 z³, dodatek specjalny od 20 do 40

proc. ³¹cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Podczas sesji radni bêd¹ równie¿
obradowaæ nad zasadami gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ gminy oraz uchwaleniem
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wêgorzyno. Z poprzedniej
sesji zosta³ przesuniêty punkt odnoœnie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania œcieków. Na sesji ma
równie¿ zapaœæ decyzja o uchwaleniu
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Ten punkt równie¿ zosta³ przeniesiony
z poprzedniej sesji.
Radni maj¹ siê równie¿ zaj¹æ problemem bezdomnoœci zwierz¹t w
gminie.
mm
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Bo¿e Cia³o na Placu
3 Marca

(£OBEZ) Tradycj¹ ju¿ sta³o siê œwiêtowanie Bo¿ego Cia³a na Placu 3
Marca. Tak te¿ by³o i w tym roku. Tutaj zakoñczy³a siê procesja, która
zgromadzi³a rzesze wiernych oraz goœci z Niemiec, którzy wczeœniej przyjechali na wystêpy orkiestr.

Napisali program o zajêciach pozalekcyjnych

Dobra dosta³a ponad 650 tys. z³
(DOBRA) W nowy roku szkolnym
dzieci z gminy Dobra bêd¹
mog³y dokszta³caæ siê
i doskonaliæ swoje talenty
dodatkowo poza lekcjami.
Urz¹d miejski napisa³ program,
poprzez który chce rozwijaæ
ró¿norakie zainteresowania
dzieci. Wczoraj przysz³a
informacja, ¿e otrzyma³
na to sporo pieniêdzy.
Dobra wyst¹pi³a o pieni¹dze w
ramach programu EFS „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w
jakoœci us³ug edukacyjnych”.
Urz¹d napisa³ program „Warto
byæ aktywnym – rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajêcia
pozalekcyjne w gminie Dobra”.
Z³o¿y³y go trzy gminne szko³y: podstawowe z Dobrej i Wojtaszyc oraz
gimnazjum.
- Nad tym projektem pracowa³a
du¿a grupa ludzi; dyrektorzy szkó³,
nauczyciele, pani Mariola Skibiszewska, która jest w urzêdzie odpowiedzialna za oœwiatê, Sebastian
Kuran, który pomaga³ pouk³adaæ

bud¿et i policzyæ koszty. - mówi
burmistrz Barbara Wilczek.
Projekt opiewa na kwotê 749 tys.
z³. Komisja Wojewódzkiego Urzêdu Pracy oceniaj¹ca go przyzna³a
Dobrej 653 003,85 z³. Pozosta³¹
czêœæ bêdzie musia³a sfinansowaæ
gmina, ale jest jeszcze mo¿liwoœæ
negocjacji podwy¿szenia tej sumy,
o co chce zabiegaæ burmistrz Wilczek.
Na czym polega projekt? Z tych
pieniêdzy maj¹ byæ sfinansowane
zajêcia pozalekcyjne dla dzieci, na
których maj¹ rozwijaæ swoje talenty i pasje, a czego nie oferuje szko³a i kó³ka. Maj¹ byæ zajêcia teatralne, turystyczno-krajoznawcze, jêzykowe.
- Ciekawym pomys³em dla gimnazjalistów w tym projekcie jest
ko³o chemika, na którym bêd¹ mogli poszerzaæ swoj¹ wiedzê poprzez
badania i doœwiadczenia. - wylicza
dodatkowe mo¿liwoœci edukacyjne
stworzone dla dzieci w gminie burmistrz Wilczek. O z³o¿onym projekcie rozmawialiœmy z burmistrz Dobrej w ubieg³ym tygodniu. W poniedzia³ek WUP poda³, ¿e zatwierdzi³
projekty i przyzna³ pieni¹dze. 650
tys. z³ to du¿a suma. Teraz trzeba j¹
dobrze wykorzystaæ.
KAR

Nie wystarczy tylko mówiæ o problemie, trzeba wyjechaæ w teren i zacz¹æ dzia³aæ

Fina³ akcji w Sielsku – kilka kontenerów œmieci
W ramach akcji „Zielona
wieœ” mieszkañcy wsi Sielsko
przyst¹pili do likwidacji dzikich
wysypisk œmieci na terenie swojego so³ectwa. - Z motyk¹ na s³oñce
- tak mówili ci, do których zwraca³am siê z proœb¹ o pomoc w realizacji tego projektu. Na szczêœcie znaleŸli siê i tacy, którzy pomogli i oby takiej konkretnej pomocy by³o wiêcej.
Tylko dziêki pomocy pana
Krzysztofa Makarskiego, który nieodp³atnie podstawi³ i odebra³ cztery
kontenery, segregacja œmieci na
wysypisku by³a mo¿liwa. Konkretna pomoc, bez zbêdnych dyskusji,
fachowe doradztwo i pe³en profesjonalizm. Pracownicy z robót interwencyjnych i nieliczni mieszkañcy
wsi w ci¹gu dwóch dni zebrali tylko
z jednego dzikiego wysypiska 2
kontenery œmieci komunalnych, 1
kontener opakowañ typu PET, 1/3
kontenera szk³a, 2 worki opakowañ
po œrodkach ochrony roœlin. Zabezpieczono nieznane substancje chemiczne znalezione na wysypisku,
oznaczono miejsca, gdzie znajduje

siê eternit, zebrano w jedno miejsce
papê i opony.
Praca przebiega³a w bardzo
ciê¿kich warunkach, od gminy dostaliœmy 20 worków i rêkawice. Jestem pe³na podziwu i uznania dla
ludzi, którzy wykonywali tê pracê w
szkodliwych i niebezpiecznych warunkach. Pracownicy z robót interwencyjnych byli poinformowani o
mo¿liwoœci odmowy wykonania tej
pracy, ale nikt nie odmówi³. Œmieci
³adowano do worków foliowych,
które przyniesiono ze sob¹ lub odzyskano z wysypiska, a potem na
podstawione przyczepy. Wszyscy,
którzy pracowali na wysypisku zadawali mi jedno pytanie, czy ktoœ
nam w tym pomo¿e, bo o tym, ¿e
trzeba zacz¹æ zbieraæ œmieci, wszyscy byli przekonani.
IKO Kompania Drobiarska z
Radzimia, dzier¿awca terenu, na
którym znajduje siê wysypisko, na
jeden dzieñ da³ sprzêt, którym mo¿na by³o wywoziæ materia³ pozyskany z wysypiska, by wykorzystaæ go
do naprawy drogi gruntowej. W drugim dniu ³adowarka siê popsu³a, ale
intencje by³y szczere.

Mieszkañcy Sielska od 15 lat
domagali siê likwidacji tego wysypiska, bezskutecznie. Gmina mówi to nie nasz teren, dzier¿awca gruntu
- to nie moje œmieci, w³aœciciel
Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie mamy na to pieniêdzy.
Podsumowuj¹c przebieg dotychczasowej akcji muszê stwierdziæ, ¿e najmniejsze zrozumienie
dla tej sprawy jest wœród osób najbardziej za ten stan rzeczy odpowie-

dzialnych. Edukacja, jeœli chodzi o
ochronê œrodowiska, powinna moim zdaniem - zacz¹æ siê od
urzêdników. Nie wystarczy tylko
mówiæ o problemie, trzeba wyjechaæ w teren i zacz¹æ dzia³aæ. Ziemia jest nasza, wspólna, nie prywatna, nie gminna, nie agencyjna. Warto o tym pamiêtaæ zanim udzieli siê
odpowiedzi - to nie nasz teren, to nie
nasza sprawa.
Barbara Górniak
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Wojska napoleoñskie na Pomorzu
w latach 1807-1813
Marcin Kuchto
W 1805 r. po³o¿enie miêdzynarodowe Prus uleg³o powa¿nym komplikacjom. Nie wziê³y one udzia³u w III koalicji antyfrancuskiej, u boku Rosji i
Austrii. Jednak zawi¹zanie siê czwartej
koalicji (Prusy, Rosja i Anglia) doprowadzi³o do wybuchu kolejnej wojny
przeciw Francji. Napoleon I uderzy³ na
Prusy.
Ju¿ w marcu 1806 r. przez Drawsko
przeci¹gn¹³ korpus rosyjski genera³a
Folsteya, sk³adaj¹cy siê z pu³ku morskiego, pu³ku jegrów (strzelców pieszych), pu³ku huzarów i kompanii artylerii, który cofa³ siê z Niemiec. W b³yskawicznej kampanii (Jena i Auerstedt,
14 paŸdziernika 1806 r.) wojska francuskie pobi³y armiê prusk¹. Kiedy dwa tygodnie póŸniej pierwsi uciekinierzy
pojawili siê w Drawsku, w mieœcie zapanowa³a panika. Pruski dwór królewski uchodzi³ po sromotnej klêsce do
Królewca (Fryderyk Wilhelm III wraz
ze swoj¹ œliczn¹ ma³¿onk¹ Luiz¹ – 29
paŸdziernika), przez Szczecin-Kalisz
Pomorski – Miros³awiec – Wa³cz – Pi³ê
- Bydgoszcz. Od dnia 1 listopada 1806 r.
na obszar ca³ej Nowej Marchii rozci¹gniêty zosta³ status okupacyjny. Pierwszym naczelnym wielkorz¹dc¹ generalnym gubernatorem w prowincji, z ramienia Francji, zosta³ genera³ dywizji Henryk Jakub Clarke, urzêduj¹cy pocz¹tkowo w Berlinie, a nastêpnie w Szczecinie.
Podlega³ mu jeden z czterech departamentów francuskiej administracji wojskowej, po³¹czonej z dawn¹ administracj¹ prusk¹ z siedzib¹ w Kostrzynie,
który obejmowa³ tak¿e powiat drawski.
Pocz¹tkowo jednak francuskie kwaterunki ominê³y Drawsko. Jednak ju¿ w
lutym 1807 r. rozpoczê³y siê niezliczone
przemarsze wojsk francuskich przez
miasto, szczególnie nasilaj¹ce siê od
maja, a to w zwi¹zku z intensywnymi
dzia³aniami oblê¿niczymi pod Ko³obrzegiem, a nastêpnie pod Gdañskiem.
Traktem ze Szczecina, w kierunku na
Stargard – Recz – Pi³ê – Toruñ, przesuwa³ siê V Korpus Wielkiej Armii marsza³ka francuskiego Jana Lannesa, którego kawaleria ci¹gnê³a na lewej flance
tras¹ przez Goleniów – Drawsko Pomorskie – Z³ocieniec – Okonek – Nak³o.
W lutym 1807 r. przez Drawsko, w
drodze na Gdañsk, tak¿e przemaszerowa³a grupa genera³a Jana Medarda, a w
jej sk³adzie tak¿e Polska Legia Pó³nocna dowodzona przez pu³kownika ksiêcia Micha³a Radziwi³³a oraz oddzia³y
badeñskie. Niebawem w ci¹gu trzech
dni przesz³o przez miasto 13 tysiêcy
¿o³nierzy piechoty badeñskiej. Mieszkañcy Drawska musieli im dostarczyæ 4
tys. bochenków chleba, 16 wo³ów rzeŸnych i 200 par obuwia. Spoœród sprzymierzeñców Francji ogl¹dano tu tak¿e
wojsko holenderskie. £¹cznie w okresie od lutego do koñca 1807 r. przeby-

wa³o w Drawsku lub przewinê³o siê tu
ponad 24 tys. ¿o³nierzy i ponad 4500
koni, tak¿e liczne sztaby i dowódcy (w
tym 15 genera³ów) – koszt tego to 10 tys.
talarów. Kwotê tê jednak nastêpnie zrekompensowano mieszkañcom przez
wyp³atê odszkodowañ. Wy¿sze by³y natomiast kwoty œci¹gniête w formie kontrybucji lub wyasygnowane przez miasto na zakup zaopatrzenia dla armii
francuskiej. Nad sprawnym poborem
podatków wojennych czuwa³ specjalny
12-osobowy oddzia³ egzekucyjny, który kwaterowa³ w Drawsku wiosn¹ przez
42 dni.
W czerwcu 1807 r. w ramach tak
zwanych oddzia³ów ochrony, przebywa³ w mieœcie oddzia³ polskiej kawalerii. Trakt wiod¹cy ze Stargardu do Szczecinka, przy którym le¿a³o Drawsko, mia³
du¿e znaczenie jako arteria komunikacyjna i zaopatrzeniowa dla wojsk napoleoñskich. Dlatego te¿ za³o¿ono w
Drawsku sk³ady i magazyny wojskowe,
w tym du¿y magazyn oporz¹dzania, broni i innych niezbêdnych artyku³ów, który
mia³ s³u¿yæ g³ównie stacjonuj¹cej we
wrzeœniu 1807 r. w miastach i wsiach
ca³ego drawskiego powiatu dywizji kirasjerów (10 tys. osób). Dywizja ta przebywa³a tu przez pó³ roku, po czym czêœæ
jej przerzucona zosta³a (w 1808 r.) do
Hiszpanii. Na jej miejsce wesz³a jednak
zaraz dywizja dragonów genera³a Grouchy. Dla samej tylko dywizji jazdy francuskiej miasta Drawsko i Z³ocieniec musia³y wspólnie dostarczyæ 1250 litrów
wódki i ponad 1000 litrów wina. Poniewa¿ w Drawsku nie by³o odpowiednio
du¿ych budynków nadaj¹cych siê do
ulokowania w nich magazynów z prawdziwego zdarzenia, Francuzi zajêli na
ten cel pomieszczenia we wszystkich domach mieszkalnych, stodo³y, a nawet
koœció³ parafialny. Dostawy zaopatrzenia do drawskich magazynów wynios³y
kwotê 110 tysiêcy talarów. Tê ogromn¹
kwotê trzeba by³o uregulowaæ wysi³kiem ca³ego powiatu drawskiego. Francuskie bazy zaopatrzeniowe i garnizony
utrzymane zosta³y tak¿e po zakoñczeniu
kampanii 1807 r.
Od pocz¹tku lutego do koñca stycznia 1808 r. przesz³o tras¹ Stargard –
Drawsko – Z³ocieniec – Szczecinek ponad 83 tys. ¿o³nierzy francuskich i sprzymierzonych. Po zawarciu pokoju tyl¿yckiego 9 lipca 1807 r. sytuacja Drawska i
Z³ocieñca tylko czêœciowo siê poprawi³a. Zniesione zosta³y liczne francuskie
garnizony, szpitale i dowództwa etapowe na g³ównych ci¹gach komunikacyjnych, co zwolni³o równie¿ Z³ocieniec z
nadzwyczajnych i niekontrolowanych
ciê¿arów, ponoszonych na rzecz kwateruj¹cych oddzia³ów. Nie nast¹pi³o to
bezpoœrednio po Tyl¿y. Jeszcze przy
koñcu 1807 r. mieœci³ siê w Drawsku
sztab dywizji rozlokowanej w powiecie
oraz lazaret (szpital), który nale¿a³o
utrzymywaæ. Do 16 czerwca 1808 r.
Drawsko zap³aci³o z tytu³u kontrybucji
i pokrycia kosztów aprowizacyjnych
wojsk napoleoñskich, ponad 41 tys. ta-

larów. W 1809 r. (do 16 lipca) kwota ta
zwiêkszy³a o dalsze ponad 17 tys. talarów ró¿nych sp³at. Z kontrybucji wojennej na³o¿onej na miasta ca³ej prowincji nowomarchijskiej w wysokoœci
miliona talarów, na Drawsko przypad³a
do sp³aty kwota ok. 16 tys. talarów. Poniewa¿ do tego dosz³y jeszcze inne nale¿noœci, w sumie zad³u¿enia Drawska
po wojnach napoleoñskich (wobec pruskiej kasy pañstwowej) siêgnê³y do 6070 tys. talarów (z wielkim trudem by³y
one sp³acane w ratach, a¿ do prze³omu
1892/1893, kiedy to dokonano ostatecznych rozliczeñ i umorzenia pewnej
czêœci d³ugu). Nowa Marchia (w tym i
powiat drawski) od pocz¹tku 1812 r.
sta³a siê ponownie terenem wzmo¿onych ruchów wojsk francuskich, obarczone z tej racji oraz wiêkszymi obowi¹zkami aprowizacyjnymi. „Wielka
Armia” sz³a na pozycjê swej koncentracji wzd³u¿ Wis³y, zbli¿a³ siê decyduj¹cy
konflikt francusko-rosyjski. Tras¹ ze
Szczecina do Gdañska (przez Drawsko
– Z³ocieniec – Czaplinek – Szczecinek)
ci¹gnê³y nowe formacje wojsk piechoty, artyleria, konnica, wielkie francuskie tabory. W Drawsku intendenci napoleoñscy po raz wtóry nadzorowali
sk³ady ¿ywnoœciowe. Zjawia³y siê tu za³adowane wozy z ró¿nych stron Nowej
Marchii, zwo¿¹c pszenicê, ¿yto, groch,
fasolê, miêso, napoje alkoholowe, a z
fura¿u – owies, siano, s³omê. W³aœcicielom koni ze Œwidwina, którzy musieli udzielaæ obowi¹zkowych podwodów
do Drawska i Z³ocieñca, czêsto rekwirowano zwierzêta, u¿ywaj¹c ich do dalszych transportów wojskowych. Jednoczeœnie ze zwiêkszonymi dostawami dla
zaopatrzenia armii frontowej, mieszkañcy Z³ocieñca zostali opodatkowani na
rzecz oddzia³ów francuskich rozlokowanych w twierdzach nadodrzañskich.
Podatek w gotówce (w zale¿noœci od
dochodu i profesji), œci¹gano od rzemieœlników, prywatnych w³aœcicieli ziemi, od przedstawicieli wolnych zawodów, a nawet do pomocników, czeladników i s³u¿by domowej (8 groszy od parobka, 4 grosze od s³u¿ebnej dziewki).
Okolice Œwidwina (i samo miasto)
prze¿ywa³y prawdziwy najazd oddzia³ów francuskich, a tak¿e polskich, od
marca 1807 r. poczynaj¹c, a to w zwi¹zku z oblê¿eniem pruskiej twierdzy Ko³obrzeg. W Œwidwinie i Po³czynieZdroju utworzono garnizon francuski,
a po zawarciu pokoju tyl¿yckiego (9
lipca 1807 r.) szpital wojskowy utrzymywano z miejskich funduszy. Przez
ponad dwa miesi¹ce mia³ tu kwaterê
francuski genera³ St. Germain, dowódca brygady jazdy ciê¿kiej, a jego dwa
pu³ki kirasjerów rozlokowano w pobliskich wioskach. W Œwidwinie i Po³czynie-Zdroju przebywa³y tak¿e oddzia³y
polskie, w kilkusetosobowych zgrupowaniach wiosn¹ i latem 1807 r. i w
marcu 1809 roku. W 1810 r. zapanowa³
jedynie wyj¹tkowo krótkotrwa³y spokój w tej czêœci Europy i usta³y przemarsze przez Œwidwin obcych wojsk.

Ostatnie akordy wojen napoleoñskich
da³y znaæ o sobie w Œwidwinie i Po³czynie-Zdroju jeszcze w latach 1811-13.
Zapewne w zwi¹zku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy Napoleona na
Rosjê (w czerwcu 1812 r.), zw³aszcza
zaœ z francuskimi obawami przed angielskim desantem na wybrze¿a Ba³tyku, na ty³ach „Wielkiej Armii” przebywa³y tu liczne oddzia³y francuskiej armii koalicyjnej, w tym miêdzy innymi
batalion polskiej piechoty, szwadron
polskiej u³anów, oddzia³ artylerii z
wozami amunicyjnymi oraz batalion
wojsk saskich (w kwietniu 1811 r.). Latem 1812 r. w okolicach Œwidwina pobierano zaopatrzenie dla przesz³o 700polskich ¿o³nierzy (z Legii Nadwiœlañskiej przesuniêtej tu z Hiszpanii jako rezerwa). Przez miasto przechodzi³y te¿
oddzia³y Brandenburskiego Pu³ku Dragonów (w sile 82 osób).
Œwidwin i Po³czyn musia³y dostarczyæ robotników oraz materia³y budowlane dla potrzeb prac fortyfikacyjnych
prowadzonych w twierdzy ko³obrzeskiej. Na poczet ró¿nych wydatków i rekwizycji wojennych w latach 18121813 z kasy tych miast uby³o 5500 talarów w gotówce, a w wekslach i rozmaitych szkodach materialnych dodatkowo szacowano do 5 tys. talarów dalszych nak³adów zwi¹zanych z wojn¹.
Drawsko by³o równie¿ œwiadkiem
odwrotu rozbitków Wielkiej Armii w
1813 r., za którym pod¹¿y³ nowo utworzony na Pomorzu pruski korpus genera³a F.W. von Bulowa. Nale¿¹ce do niego trzy pu³ki przesz³y przez Drawsko
wiosn¹ 1813 r. Prusy zerwa³y przymusowy sojusz z Francj¹ i rozpoczê³y tak
zwane „niemieckie wojny wyzwoleñcze”. W powiecie drawskim przyst¹piono do organizowania rezerwowej formacji wojskowej (zw. Obron¹ Krajow¹). Brakuj¹ce wyposa¿enie, ubranie, œrodki opatrunkowe i sprzêt na jej
potrzeby uzyskano dziêki ofiarnoœci
mieszkañców. Z zamieszkuj¹cych powiat drawski 3408 mê¿czyzn w wieku
17-40 lat, blisko co 60-ty zaci¹gn¹³ siê
ochotniczo do wojska pruskiego
(³¹cznie 590 osób). Wiêkszoœæ z nich
wcielono do œwidwiñskiego 3 Batalionu III Nowomarchijskiej Brygady Piechoty Landwery (dowódca major von
Waldow), w którym drawszczanie stanowili drug¹ kompaniê (oko³o 120
osób) pod dowództwem miejscowego
urzêdnika s¹dowego Ferdynanda Augusta Schulze. Kompaniê pierwsz¹ wystawia³ Kalisz, a trzeci¹ Z³ocieniec. Powiat œwidwiñski jako pierwszy wystawi³ na Pomorzu Œrodkowym ochotniczy 40-osobowy oddzia³ „wolnych
strzelców”, a nastêpnie, po wydaniu
przez króla pruskiego g³oœnej odezwy
„Do mojego ludu”, œwidwinianie poczêli zaci¹gaæ siê do rezerwowej formacji wojskowej, zwanej Obron¹ Krajow¹
(Landwehr). Szacunkowo przyj¹æ mo¿na, ¿e z miasta stanê³o w szeregach
Landwehry 80 osób, a z powiatu (tak¿e
z Po³czyna), oko³o 450-500 ludzi. W

tygodnik ³obeski 27.05.2008 r.
wiêkszoœci wcieleni zostali te¿ do III
batalionu 9. Pomorskiego Pu³ku Landwehry, gdy¿ ten oddzia³, po zakoñczeniu wojen napoleoñskich, otrzyma³ w
1816 r. swój sta³y garnizon w Œwidwinie. Dowództwo batalionu zakwaterowa³o w zamku, w czêœci dawnych pomieszczeñ mieszkalnych komandora
joannitów. W innych pomieszczeniach
czêœci pa³acowej urz¹dzono zbrojowniê. Szeregowi ¿o³nierze Landwehry
odbywali najpierw normalna s³u¿bê
wojskow¹ w jednostkach liniowych,
zaœ po zwolnieniu z niej otrzymywali
przydzia³ do najbli¿szej jednostki
Obrony Krajowej, w której co najmniej
przez kilkanaœcie lat zobowi¹zani byli
odbywaæ okresowe æwiczenia. Ka¿dy
rezerwista zamieszkiwa³ wiêc we w³asnym domu, gdzie przechowywa³ równie¿ swój mundur i czêœæ oporz¹dzenia
(z wyj¹tkiem broni). W 1817 r. osiad³
tak¿e w Œwidwinie pierwszy batalionowy lekarz, urzêduj¹cy specjalnie dla
potrzeb miejscowej Landwery – zosta³
nim Ch. L. Schroder. W 1815 r. œwidwiñsko-drawski batalion w szeregach korpusu genera³a Bluchera walczy³ w Belgii
przeciw wojskom francuskim w bitwach
pod Ligny (16 czerwca) i Belle AllianceWaterloo (18 czerwca), gdzie poleg³ porucznik Ludwik August Achtenberg (syn
drawskiego pisarza s¹dowego) i 13 ¿o³nierzy pochodz¹cych z Drawska.
7 listopada 1806 r. przyby³ do
£obza 4 szwadrony francuskich huzarów. W 1806 r. stacjonowa³y w mieœcie
tak¿e polskie oddzia³y i XII francuski
pu³k kirasjerów pod dowództwem kapitana Diot. Spe³nia³ on funkcjê dowódcy
garnizonu i utrzymywa³ znakomity porz¹dek w mieœcie, tote¿ w tym okresie
nie by³o ¿adnych skarg na nadu¿ycia i
gwa³ty. W czasie oblê¿enia Ko³obrzegu, £obez zobowi¹zany by³ dostarczaæ
30 mê¿czyzn dziennie do robót ziemnych. Z powodu ucieczki zdolnych do
pracy mê¿czyzn miasto nie mog³o siê
wywi¹zaæ z na³o¿onego obowi¹zku.
Rada miejska obiecywa³a dostarczyæ
robotników pod przymusem, gdy tylko
zjawi¹ siê w mieœcie. Odpowiedzi¹ by³
rozkaz rozstrzelania co trzeciego sabotuj¹cego roboty przymusowe.
W krytycznej sytuacji znalaz³ siê
£obez w 1808 r. D³ug miasta wynosi³
wówczas 250 talarów 14 groszy i 1 fenig. Francuska komora finansowa w
Szczecinie wys³a³a do £obza oddzia³
egzekucyjny dla œci¹gniêcia d³ugu.
Rada miejska w adresowanym do króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III prosi³a o pomoc w wycofaniu oddzia³u egzekucyjnego, przyrzekaj¹c uregulowanie zad³u¿eñ. Dramatyczny wiec mieszkañców odby³ siê 4 lutego 1808 r. na
³¹ce miejskiej. Magistrat apelowa³ o
z³o¿enie jeszcze jednej nadzwyczajnej
daniny. Mieszczanie jednak pieniêdzy
nie mieli. Ostatecznie miasto zosta³o
zmuszone do sprzeda¿y miejskich ³¹k i
pól oraz œciêcia i sprzedania 1050 starych dêbów i 50 buków. Pozosta³e trzy
miasta powiatu ³obeskiego by³y w podobnej sytuacji. Kwaterunki, kontrybucje, rekwizycje by³y w Resku rzecz¹
zwyczajn¹. Nêkane nadmiernymi wydatkami miasto osi¹gnê³o dno swego
upadku w latach 1812/13, gdy sta³o siê
widowni¹ przemarszu oddzia³ów Renu
najpierw na wschód, póŸniej na zachód.
W 1807 r. ustalono P³oty miastem
etapowym. Byli tu ¿o³nierze ci¹gn¹cy
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do oblê¿onego Ko³obrzegu i Gdañska.
Dywizja Genera³a Teulie, sk³adaj¹ca siê
z ¿o³nierzy w³oskich, spl¹drowa³a i
obrabowa³a miasto. Wiêkszoœæ ludnoœci schroni³a siê na wsi. Uciek³ tak¿e
starosta miasta von Osten, po uprzednim zakopaniu akt rodzinnych. Kowali,
stelmachów i innych rzemieœlników oddano na us³ugi armii francuskiej. Co
dzieñ przeci¹ga³y oddzia³y w sile od 200
do 2000 ¿o³nierzy. Magistrat musia³ organizowaæ kwatery, ¿ywnoœæ, paszê i
si³ê poci¹gow¹. W czasie pochodu na
Rosjê w 1812 r. przebywa³o w P³otach i
najbli¿szej okolicy ponad 10 tys. ¿o³nierzy. W mieœcie zapanowa³ g³ód.
Wêgorzyno tak¿e zosta³o doprowadzone do skrajnej ruiny przez wojska
francuskie. Po klêsce Napoleona I w
Rosji w 1812 r., wszystkie prowincje
pruskie wystawi³y oddzia³y wojskowe z
pe³nym wyposa¿eniem. Sam £obez wystawi³ 50 pieszych i 3 ¿o³nierzy konnych ¿o³nierzy (ogólny koszt wyposa¿enia ich wraz z koñmi wyniós³ ponad
1005 talarów). Ponadto miasto partycypowa³o w wyposa¿eniu pomorskiego
regimentu kawalerii kwot¹ 229 talarów.
Zarówno £obez (podobnie jak Drawsko Pom. i Œwidwin) i pozosta³e miasteczka opodatkowa³y siê na cele prowincji. Wydatki te powiêkszy³y zad³u¿enie miast. Zad³u¿enie £obza wynosi³o 14 392 talarów, Reska - 7 305, P³ot 6330 , Wêgorzyna zaœ 2749. Sp³ata d³ugów wojennych trwa³a ponad 20 lat.
W po³owie 1807 r. na ziemiê
drawsk¹ i tym samym do samego Drawska dotar³y polskie oddzia³y z Legii Pó³nocnej walcz¹cej u boku Francji. Powsta³y one z rozkazu Napoleona 20
wrzeœnia 1806 r. Genera³ Józef Zaj¹czek zaj¹³ siê jej formowaniem w Landau i Hagenau. Zg³aszali siê tu g³ównie
jeñcy pruscy narodowoœci polskiej.
Wkrótce pierwsza Legia Pó³nocna liczy³a 6 tys. ¿o³nierzy. Powêdrowa³a ona
przez Lipsk i Magdeburg. Nastêpnie
przesz³a Odrê, aby pod dowództwem
genera³a Menarda skierowaæ siê przez
Now¹ Marchiê w rejon Szczecina (zajêtego przez Francjê 30 paŸdziernika
1806 r.). St¹d w styczniu 1807 r. Legia
rozpoczê³a swój szlak bojowy rozpoznaj¹c teren Pomorza Zachodniego, nastêpnie przystêpuj¹c do okr¹¿enia
twierdzy ko³obrzeskiej. Jednoczeœnie z
Bydgoszczy i Pi³y, przez Wa³cz, w kierunku pó³nocnym i zachodnim, wyruszy³y polskie oddzia³y pospolitego ruszenia oraz Legiony D¹browskiego,
aby kontrolowaæ Pomorze (w tym i zie-

miê drawsk¹), którego g³ówne warowne miasta: Stargard, Nowogard, Ko³obrzeg i S³upsk stanowi³y bazy garnizonów pruskich.
W dniu 26 stycznia 1807 r. polska
kawaleria i oddzia³y pospolitego ruszenia liczy³y ponad 11 tys. osób. Z tego 4
tys. ¿o³nierzy pod dowództwem pu³kownika Garczyñskiego maszerowa³o
przez Pi³ê, Tuczno i Drawsko w kierunku Szczecinka i Wa³cza. Wojska te os³ania³y g³ówne si³y francuskie i polskie,
okr¹¿aj¹ce Ko³obrzeg oraz pod¹¿aj¹ce
w stronê Gdañska. ¯o³nierze polscy
oczyszczali Pomorze Zachodnie z rozbitych wojsk pruskich oraz wraz z wojskami napoleoñskimi organizowali posterunki w Bia³ogardzie, Koszalinie i w
S³upsku. To w³aœnie one, we wspó³pracy z wczeœniej za³o¿onymi placówkami
Myœliborzu i Pyrzycach, zapewnia³y
³¹cznoœæ pomiêdzy maszeruj¹cymi
przez Pomorze oddzia³ami wojsk napoleoñskich. A by³a to armia prezentuj¹ca
siê imponuj¹co i barwna. Postawni kirasjerzy w lœni¹cych pancerzach, grenadierzy w wysokich, napuszczonych bermycach, fantazyjni dragoni z he³mami
zdobionymi koñskimi ogonami, zawadiacka gwardia „braterska” z ³y¿kami
tkwi¹cymi za cholewami butów, szaserzy i wolty¿erowie tworz¹cy lekk¹ piechotê, zbrojni w lœni¹ce karabiny z bagnetami fizylierzy oraz wielu innych.
Prusacy montowali obronê. Major
von Krockow i porucznik Schill, z rozbitych wojsk pruskich oraz z miejscowej ludnoœci organizowali pomorskie
oddzia³y partyzanckie. Oddzia³ partyzancki licz¹cy 1000 osób operowa³ w
rejonie Stargardu, Nowogardu, £obza,
Œwidwina, Drawska i Po³czyna Zdroju.
W Ko³obrzegu stacjonowa³y kompanie
„Freikorps” licz¹ce ok. 900 ¿o³nierzy.
Byli oni bitni i dobrze wyposa¿eni oraz
œwietnie znaj¹cy teren. Dokonywali
wypadów do s¹siednich miast i wsi (tak¿e w okolicach Drawska i Z³ocieñca),
zdobywaj¹c ¿ywnoœæ i pieni¹dze (okupy) oraz nêkaj¹c przebywaj¹cych tam
¿o³nierzy napoleoñskich.
26 stycznia 1807 r. dowodzony
przez pu³kownika Garczyñskiego 15osobowy oddzia³ polski stoczy³ na ziemi drawskiej pierwsz¹ potyczkê z partyzantami Schilla. 2 lutego 1807 r. dotar³ pod Szczecinek polski oddzia³ pospolitego ruszenia, którym dowodzi³
Jan £ubieñski. Tutaj ¿o³nierze polscy
zostali zaatakowani przez ponad 200
Niemców z okolicy, uzbrojonych w wid³y i kosy, którzy zagrodzili wejœcie do

miasta. Aby unikn¹æ rozlewu krwi wezwano oddzia³ polski z Gwdy Wielkiej.
Liczbowa przewaga Polaków spowodowa³a, ¿e obroñcy siê wycofali. Jednak wkrótce nadci¹gn¹³ silny oddzia³
huzarów Schilla. To przyczyni³o siê do
opuszczenia Szczecinka przez polskich
¿o³nierzy ju¿ nastêpnego dnia. Jednak
polski autochton Marcin Krzywy z Parsêcka utworzy³ z miejscowych ch³opów
powstañczy oddzia³ konnicy polskiej i
5 lutego opanowa³ Szczecinek. 13 lutego 1807 r. dotar³y pod Szczecinek oddzia³y polskie, które opodal miejscowoœci Czarne spotka³y siê wojskami
francuskimi i Polsk¹ Legi¹ Pó³nocn¹.
G³ównodowodz¹cy w sztabie D¹browskiego genera³ M. Sokolnicki wyda³
wojskom polskim rozkaz zajêcia S³upska. W nocy z 18 na 19 lutego cztery
szwadrony jazdy oraz (dowodzona
przez kapitana Drêgowskiego) polska
piechota w liczbie 500 osób zaatakowa³y otoczone murami i mocno bronione
miasto. Po krwawych walkach na licznych barykadach ¿o³nierze polscy opanowali S³upsk trac¹c 211 ¿o³nierzy.
Nastêpnie pobrali kontrybucjê wojenn¹
oraz przyjêli od w³adz miasta przysiêgê
wiernoœci Napoleonowi. 25 lutego
1807 r. opuœcili S³upsk i przemaszerowali do Bytowa, gdzie „kaszubska ludnoœæ ¿yczliwie przyjê³a Polaków”. St¹d
wojsko polskie skierowano na Gdañsk,
aby wspomóc oblê¿enie tej wielkiej
twierdzy pruskiej. Natomiast licz¹cy
1000 ¿o³nierzy Pierwszy Pu³k Legionów, przez Lêbork dotar³ w po³owie
kwietnia 1807 r. do Ko³obrzegu. Tutaj
Polacy pod dowództwem ksiêcia Antoniego Su³kowskiego, jako jedyni z oblegaj¹cych tê potê¿n¹ twierdzê odnieœli
zwyciêstwo nad wrogiem, zdobywaj¹c
Fort Wilczy. Jednak dowództwo wojsk
oblê¿niczych nie wykorzysta³o tego
zwyciêstwa.
Ogromna armia napoleoñska (ponad
600 tys. ¿o³nierzy) zmobilizowana przeciw Rosji w 1812 r. przemaszerowa³a
przez Pomorze (w tym i przez ziemiê
drawsk¹) na wschód. Byli tam równie¿
¿o³nierze polscy (oko³o 100 tys.). Po
klêsce Napoleona na wschodzie czêœæ
rozbitej armii wêdrowa³a têdy z powrotem na zachód. Klêska wojsk francuskich w bitwie pod Lipskiem 10 paŸdziernika 1813 r. doprowadzi³a ostatecznie dnia 5 grudnia 1813 r. do opuszczenia przez nie Szczecina.
Marcin Kuchto.
Na koniec pragnê z³o¿yæ serdeczne
podziêkowanie redaktorowi naczelnemu
panu Kazimierzowi Rynkiewiczowi za
umo¿liwienie mi na ³amach „Pojezierza
Tygodnika Drawskiego” realizacji niniejszego wydania pod tytu³em „Dzieje powiatu drawskiego w latach 1945-1950”
(³¹cznie 20 artyku³ów).

Bibliografia:
1) Cebula J., Z dziejów powiatu ³obeskiego w
latach 1800-1939 (w:) Z dziejów ziemi ³obeskiej. Pod red. T. Bia³eckiego, Szczecin 1971.
2) Katafiasz T., Miêdzy wielkimi wojnami. W latach trudów odbudowy i niweczonych wysi³ków
(1648-1815). (w:) Drawsko Pomorskie 1297 1997. Studia z dziejów miasta. Pod red. B. Polaka,
Koszalin-Drawsko Pomorskie 1997.
3) Napoleon i Polacy. Pod red. A. Nieuwa¿nego i Z.
¯ygulskiego, Warszawa 2005.
4) Po³czyn Zdrój. Studia z dziejów miasta. Pod
red. B. Polaka, Koszalin - Po³czyn Zdrój 1998.
5) Topolski J., Historia Polski, Warszawa 2000.
6) Œwidwin. Studia z dziejów miasta. Pod red.
B. Polaka, Koszalin – Œwidwin 1996.
7) Dzieje powiatu œwidwiñskiego. Pod red. J.
Lindmajera i E. Z. Zdrojewskiego, Poznañ 1973.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Pianina dobrych marek zachodnich ju¿ od 1600 z³ z gwarancj¹,
transportem i strojeniem. Tel. 091
397 53 81 lub 604 569 342 lub 514
585 319.
n Eksluzywne perfumy w przystêpnej
dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088 446.

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

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

Region
n Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
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 Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
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.

PRACA

Drawsko Pom.
n PROFI CREDIT poszukuje przedstawicieli kredytowych. Osoby samodzielne i operatywne. Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy.
0608 139 590

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

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

MOTORYZACJA
n Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.
n Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
n Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.
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.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

US£UGI

£obez
n Ogrodzenia kute (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.
n Do wynajêcia w centrum £obza
przy ul. Koœcielej 6F, pomieszczenie o pow. 60 mkw. na dzia³alnoœæ
handlowo-us³ugow¹ lub inn¹. Dogodne warunki umowy. Wiadomoœæ
pod tel. 601 212 335.
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

£obez
n Sprzedam mieszkanie w £obzie o
pow. 68,28 mkw. 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, garderoba, piwnica gospodarcza, osobna kot³ownia.
Mieszkanie po remoncie. Tel. 0 602
311 173.
n Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.
nSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
n Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.

Gryfice

Gryfice

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w P³otach 50 mkw. Tel. 091 385
23 12, 788 567 312.

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

n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Region

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

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

n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. Zadbany, bezwypadkowy, nie
wymaga ¿adnego wk³adu finansowego. Nowe tarcze i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie:
ABS, ESP, 6* airbag, 4 el.* szyby,
el. podgrzew. lusterka, RO/CD/
Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm, immobiliser, wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi, roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
45900 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

MIESZKANIA

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

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

NIERUCHOMOŒCI

£obez

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

n Zamieniê pó³ bliŸniaka do remontu – z ogrodem – na mieszkanie 3
pok. W £obzie. Tel. 790 817 130.

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

n Sprzedam dom jednorodzinny w
Wêgorzynie. W rozliczeniu mile widziana sprzeda¿ lokalu mieszkalnego 3-3 pokoi. Tel. 091 397 12 11
– po godz. 20.00.

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

n Wynajmê gara¿ ko³o nadleœnictwa. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
038 722.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

n Sprzedam 12 ha – gmina £obez,
Resko; 4 ha pod zalesienie. Preferencyjny kredyt. Tel. 609 311 340.
n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.
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INFORMACJE

Bêd¹c w Internecie nigdy
nie jesteœmy anonimowi

Uczennica
z³oœliwie
umieœci³a
zdjêcia kole¿anek
w Internecie
(£OBEZ) Jedna z uczennic
gimnazjum w £obzie
umieœci³a na stronie
internetowej zdjêcia swoich
kole¿anek z klasy. Zdjêcia
te by³y przerobione i
z³oœliwie opisane.
Informacje o mo¿liwoœci ogl¹dania tych zdjêæ przekazano potem
przez gadu-gadu do uczniów szko³y. Dziewczyny, których zdjêcia
by³y ogólnie dostêpne, poczu³y siê
ura¿one. O ca³ym zajœciu poinformowana zosta³a Policja. Przyjêto
zawiadomienie o pope³nionym
przestêpstwie, przes³uchano œwiadków zdarzenia, jak i nieletni¹, która
umieœci³a zdjêcia kole¿anek. Materia³y z prowadzonego postêpowania
zostan¹ teraz przekazane do S¹du
Rodzinnego i Nieletnich celem rozpatrzenia
ca³oœci
sprawy.
Policja przypomina, ¿e udostêpnianie zdjêæ bez zgody osób zainteresowanych jest karalne. Nie mo¿na
tak¿e, nawet dla ¿artów podpisywaæ
zdjêæ obel¿ywymi sformu³owaniami. Pamiêtajmy, ¿e w Internecie jesteœmy anonimowi tylko wtedy, gdy
mamy wy³¹czony Internet! (kp)

NIERUCHOMOŒCI

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

Drawsko Pom.
n Do wynajêcia lokal us³ugowy 70
mkw. w centrum Z³ocieñca. Tel. 601
878 321.
n Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Zaproszenie
Heimatgemeischaft der
Labeser - Zwi¹zek By³ych
Mieszkañców £obza, zaprasza 3 czerwca o godzinie 9.30 na coroczne spotkanie przy Obelisku na
cmentarzu komunalnym w
£obzie.
Przewodnicz¹cy
Dieter Frõbel
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego
Hat trick Piotra Kulczyñskiego
To by³a kolejka naszych zespo³ów!
W weekend nasze dru¿yny strzeli³y
a¿ 17 bramek! W tym Œwiatowid a¿
5, a Piotr Kulczyñski – 3 i to on
zostaje królem tej kolejki. Kolejka
zreszt¹ by³a niesamowita, bo takie
pad³y wyniki. Mewa gromi Jantara
w Dziwnowie 3:0; Radovia po horrorze na boisku, graj¹c od 50 min. w
dziewi¹tkê, przegrywaj¹c, w os³abieniu strzela bramkê i remisuje z
D¹brovi¹ w Starej D¹browie 3:3.
Zawodzi tylko Sparta, która w zaleg³ym meczu granym w czwartek
wygrywa z Vielgovi¹ 2:0, ale w sobotê przegrywa z Ehrle w Dobrej,
takim samym wynikiem. Gdyby wygra³a, mia³aby ju¿ pewne mistrzostwo, a tak tylko podkrêca emocje,
bo walka o mistrzostwo z Sarmat¹
bêdzie toczyæ siê do samego koñca.
Tak samo jak walka Œwiatowida o
utrzymanie siê w lidze. W zwi¹zku
z tym najbli¿sze derby Sparta –
Œwiatowid w Wegorzynie zapowiadaj¹ siê jako mecz na szczycie w
naszym powiecie.
STRZELCY
31 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata)
24 bramki - Wojtek Kliœ (Sparta)
15 bramek - Marek Gradus (Radovia)
14 bramek - Dawid Dudek (Sarmata)
13 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata)
10 bramek - £ukasz Grygiel (Mewa)
9 bramek - Artur Samal (Sparta)
8 bramek - Piotr Grochulski (Sparta), £ukasz Olechnowicz (Sarmata)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia), Krzysztof Kieruzel (Sarmata),
Pawe³ Samal (Sparta), Miros³aw
Pietrowski (Mewa), Piotr Kulczyñski (Œwiatowid)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk, Dariusz Kêsy (Mewa), Daniel Romañczyk (Sparta)
5 bramek - Emilian Kamiñski (Sarmata)
4 bramki - Krzysztof GwóŸdŸ (Sparta), Kamil Iwachniuk, Kamil Kacprzak (Œwiatowid), Rafa³ Rosiak
(Radovia)
3 bramki - Jacek Talarowski, Tomasz Kmieæ, Mateusz Rylling, Irek
Kulik (Radovia), Krzysztof Kopka
(Mewa),
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Marcin Grzywacz, Micha³
Koba, Andrzej Jab³oñski, £ukasz
Brona
(Œwiatowid),
Marek
Dro¿d¿ewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Side³, Artur Sadowski, Andrzej Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak, Marcin
Czy¿ (Mewa), Sylwester Micha³owski, £ukasz Zielonka, S³awek Nowak,
Mateusz Ostaszewski (Œwiatowid),
Igor Drapikowski, Marcin Stosio (Radovia), Tomasz Surma, Damian
Dzierbicki (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
80 bramek - Sarmata
64 bramki - Sparta
48 bramek - Mewa
35 bramek - Radovia
33 bramki - Œwiatowid

SPORT
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Wysokie zwyciêstwo
Sarmata Dobra – Fagus Ko³bacz 6:1 (1:0)
Sarmata: Brodowicz (80' M.
Kamiñski), Jaszczuk, Za³êcki, M.
Dzierbicki (66' Pacelt), D. Dzierbicki (66' Dudek), Mêdrek, Kieruzel (84' Anulicz), E. Kamiñski, Bonifrowski, Olechnowicz, Padziñski.
Trener Tomasz Surma.
Bramki: Wojciech Bonifrowski
- 2 (27' i 59'), £ukasz Olechnowicz
- 2 (51' i 65'), Dawid Dudek (80'),
Damian Padziñski (86').
Pi³karze Sarmaty Dobra wykonali w niedzielê kolejny krok w kierunku awansu do V ligi. Po dobrym
meczu, szczególnie w II po³owie,
przy dobrej pogodzie i wœród licznie zgromadzonej publicznoœci wysoko 6:1 pokonali Fagusa Ko³bacz.
Mimo, i¿ Sarmata w tym meczu
wyst¹pi³ w optymalnym sk³adzie
personalnym, to chyba presja wyniku sprawi³a, ¿e pocz¹tek meczu
przebiega³ bardzo nerwowo i mimo
przewagi Sarmaty w polu, na
pierwsz¹ bramkê kibice Sarmaty
musieli czekaæ a¿ do 27 minuty.
Wtedy to Damian Padziñski zagra³
wzd³u¿ bramki Fagusa do Wojtka
Bonifrowskiego a ten bez problemu
skierowa³ j¹ do bramki.
Druga po³owa meczu to bardzo

dobra, widowiskowa i skuteczna gra
ca³ego zespo³u z Dobrej. Praktycznie przez ca³y czas toczy³a siê na
po³owie Fagusa. Gospodarze wypracowali wiele dogodnych sytuacji
do strzelenia bramek, z których piêæ
uda³o siê wykorzystaæ. Wszystkie
bramki pad³y z bliskiej odleg³oœci
po strza³ach z pola karnego.
W meczu z Fagusem Ko³bacz
ca³a dru¿yna Sarmaty zaprezentowa³a siê bardzo solidnie. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e oprócz zawodników doœwiadczonych, z wieloletnim sta¿em pi³karskim, takich jak:
Jaszczuk, Bonifrowski, Mêdrek,
Olechnowicz, Padziñski, Pacelt,
Brodowicz czy Kieruzel bardzo
dobrze wkomponowali siê w dru¿ynê i s¹ jej mocnymi filarami zawodnicy z rocznika 1989 i m³odsi: E.
Kamiñski, Za³êcki, bracia Damian i
Mateusz Dzierbiccy, czy 21-latek
Dawid Dudek. To ich gra w ostatnim
sezonie spowodowa³a, ¿e Sarmata
jest dru¿yn¹ graj¹c¹ widowiskowo,
a jej zawodnicy strzelili najwiêcej
bramek w grupie I klasy okrêgowej.
Juniorzy Sarmaty pokonali Fagusa
10:0. Goœcie zaczêli mecz w dziewiêciu, a po kontuzjach dwóch zawodników koñczyli w siedmiu. estan

Nowy rekord Marcina
Grynkiewicza
W dniu 24 maja br., na zawodach w Zielonej Górze, Marcin
Grynkiewicz w biegu na 400 m
zaj¹³ 3 miejsce z czasem 49.11.
Jest to nowy rekord ¿yciowy.
Marcina w tym roku. W Koszalinie w dniu 17 maja uzyska³ czas
49.93, a w Sargardzie Szcz., 21
maja, na Licealiadzie uzyska³
czas 49.71. Marcin ma mo¿liwoœæ wejœcia do sztafety na 400
m w Mistrzostwach Œwiata Juniorów w Bydgoszczy, jeœli uzyska minimum, które pozwoli mu
na start.

Walne Zgromadzenie
cz³onków „Mewy”
Rada LKS Mewa Resko uprzejmie informuje, i¿ statutowe Walne
Zgromadzenie cz³onków Klubu
LKS Mewa Resko odbêdzie siê na
Stadionie Miejskim w Resku, przy
Al. Wolnoœci 4b, w dniu 29 maja br.,
o godzinie 18.00.

Klasa okrêgowa
Mecz zaleg³y: Sparta Wêgorzyno –
Vielgovia Wielgowo 2:0.
Zorza Dobrzany - Masovia Maszewo 1:2, Wicher Brojce - Vielgovia
Szczecin 3:2, Œwiatowid £obez - Promieñ Mosty 5:1, GOK Ehrle Polska
Dobra Szcz. - Sparta Wêgorzyno 2:0,
D¹brovia Stara D¹browa - Radovia
Radowo Ma³e 3:3, Korona Stuchowo Iskierka Œmierdnica 1:2, Jantar Dziwnów - Mewa Resko 0:3, Sarmata Dobra
- Fagus Ko³bacz 6:1;
Tabela:
1. Sparta Wêgorzyno 62 63:25
2. Sarmata Dobra
62 80:33
3. Ehrle Dobra Szcz. 58 65:30
4. Iskierka Œmierdnica 58 61:26
5. Korona Stuchowo 47 43:47
6. Masovia Maszewo 42 44:38
7. Wicher Brojce
37 47:48
8. Promieñ Mosty
36 44:51
9. Mewa Resko
33 50:53
10. Radovia Radowo M. 30 34:52
11. Fagus Ko³bacz
30 33:53
12. Zorza Dobrzany 29 26:45
13. Fagus Ko³bacz
29 37:55
14. Vielgovia Wielgowo 27 33:49
15. Œwiatowid £obez 26 34:41
16. Jantar Dziwnów 22 19:67

£obzianie
doczekali siê
ŒWIATOWID £obez - PROMIEÑ
Mosty 5:1 (3:0)
Œwiatowid: Krystosiak – Grzywacz, Brona, Duczyñski, Kazimierczak, Kacprzak, Koba (65' Mosi¹dz),
Nowak (80' Poniewiera), Kulczyñski,
Ostaszewski, Jab³oñski (55' Micha³owski) oraz Marczak. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramki: Piotr Kulczyñski 3 (2', 49'
i 67'), £ukasz Brona (20'), Mateusz
Ostaszewski (43').
Bardzo dawno ³obzianie nie widzieli tylu bramek, ile strzeli³a ich dru¿yna.
Œwiatowid podtrzyma³ passê zwyciêstw i wysoko pokona³ Promienia
Mosty, 5:1, a zwyciêstwo mog³o byæ
du¿o wy¿sze. Wygrana cieszy tym bardziej, ¿e zosta³a osi¹gniêta po dobrej
grze ca³ej dru¿yny. Œwiatowid przez
ca³y mecz kontrolowa³ grê i dominowa³ nad przeciwnikiem. Wynik do
przerwy mówi sam za siebie. Swój
szczêœliwy dzieñ mia³ Piotr Kulczyñski, który zaliczy³ hat tricka oraz
£ukasz Brona, który strzeli³ kapitaln¹
bramkê, trafiaj¹c z rzutu wolnego w
samo okienko. Teraz derby ze Spart¹ w
Wêgorzynie. Po takim wyniku, jaki
pad³ w £obzie, zapowiada siê emocjonuj¹ce widowisko.
(r)

GRANIE W PLANIE

31 maj br. sobota
16:00 Sarmata Dobra - Zorza Dobrzany
16:00 Fagus Ko³bacz - Korona Stuchowo
16:00 Iskierka Œmierdnica - D¹brovia Stara D¹browa
16:00 Radovia Radowo Ma³e - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
16:00 Sparta Wêgorzyno - Œwiatowid £obez
16:00 Promieñ Mosty - Jantar Dziwnów
16:00 Mewa Resko - Wicher Brojce
16:00 Vielgovia Szczecin - Masovia Maszewo

REKLAMA TEL. 512 138 349

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
Plakaty
Bloczki
Samokopie
Wizytówki
Gazety

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

Reklama ukazujê siê w 4 gazetach:
Tygodnik £obeski,
Gazeta Gryficka,
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
i Wieœciach Œwidwiñskich
Reklama Dawid Dudek
Tel. 512 138 349.
email: wppp1@wp.pl
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Przyjemne z po¿ytecznym

Sielska majówka 2008
Po raz pierwszy w ubieg³¹ sobotê we wsi Sielsko zorganizowana zosta³a, z inicjatywy so³tysa Tadeusza
S³omiñskiego i Rady So³eckiej,
„Sielska majówka”.
W imprezie wziêli udzia³ mieszkañcy wsi i dzieci z czterech miejscowoœci: Sielska, Mielna, Zwierzynka i
Mieszewa. G³ównym celem majówki
by³o po³¹czenie dobrej zabawy z
nauk¹. Oba cele zosta³y osi¹gniête
dziêki zaanga¿owaniu Oli S³omiñskiej, która wraz ze swoimi kole¿an-

kami i kolegami z I klasy Policealnej
Szko³y Medycznej w Szczecinie, zaprezentowa³y zebranym, jak udzielaæ
pierwszej pomocy przed medycznej w
razie wypadku. Dzieci bra³y udzia³ w
zainscenizowanej scence wypadku na
rowerze ze z³amaniem nogi. Pod pilnym okiem pani dr Bo¿eny Mroczek i
mgr Gra¿yny Zacharskiej uczniowie
tej szko³y o kierunku Ratownik Medyczny zaprezentowali zebranym, jakie czynnoœci powinny byæ podjête
przed przyst¹pieniem do udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanemu

w razie wypadku, jak prawid³owo
wykonaæ sztuczne oddychanie. Rok
temu mia³o miejsce zdarzenie w koœciele w Sielsku, zas³ab³ starszy mê¿czyzna i zanim przyjecha³a karetka
cz³owiek ten na oczach prawie ca³ej
wspólnoty parafialnej zmar³. Nikt nie
podj¹³ reanimacji, nikt z zebranych po
prostu nie wiedzia³ jak to zrobiæ, od
czego zacz¹æ. Teraz by³a okazja, by
dzieci i starsi mogli siê tego nauczyæ
pod fachowym okiem instruktorów.
Pani burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz te¿ by³a i pilnie siê uczy³a.
W trakcie konkursów dzieciom
zosta³a utrwalona wiedza, jak wezwaæ
pierwsz¹ pomoc, jak zachowaæ siê,
gdy ktoœ nagle zas³abnie, co zrobiæ,
gdy ma³e dziecko siê zakrztusi.

Wyrok
Sygn. akt II K 34/08 Ds. 1407/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 kwietnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, St. Sekr.: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora As.
Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 24 kwietnia 2008 r. sprawy

Stanis³awa Antoniego Gradowskiego,
s. Stanis³awa i Zofii z d. Waszak, ur. 06 grudnia 1947 r. w Radowie Wielkim;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 27 listopada 2007 r. o godz. 18.15 w miejscowoœci
£ugowina, gm. Resko, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onej wynikiem 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym
zarzucanego czynu dopuœci³ siê bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem
S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt II K 445/06 z dnia 12.09.2006 r. zakazuj¹cego prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 lat, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Antoniego Gradowskiego 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 5 (piêciu)miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres
próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 60 (szeœædziesi¹t) z³otych.

Uczniowie tej szko³y z kierunku Technik Masa¿ysta przygotowali dla dzieci konkursy z nagrodami.
Gratulujemy pedagogom z Policealnej Szko³y Medycznej w Szczecinie
pomys³u, œwietnie opracowanego projektu i wspania³ej m³odzie¿y, szóstka
z plusem.
Nastêpnie dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej przedstawi³y krótkie
przedstawienie. By³y rozgrywki dru¿yn w pi³kê no¿n¹ (puchar zdoby³a
dru¿yna z Sielska), pokazy sprzêtu
stra¿ackiego i zabawa dla dzieci z
pieczon¹ kie³bask¹. Majówka siê uda³a, piêkna pogoda, œwietny pomys³ i
wspaniali sponsorzy, bez których - co
tu du¿o mówiæ - niczego nie da siê
zrobiæ. Dziêkujemy.
(bag)

Wyrok
Sygn. akt II K 29/08 Ds. 1262/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 kwietnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, St. sekr.: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 23.04.2008 r. sprawy

Jerzego Walczaka,
s. W³odzimierza i Stanis³awy z d. Marzec, ur. 20 kwietnia 1967 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 paŸdziernika 2007 r. o godzinie 18.50, na
drodze publicznej nr W – 152 Resko – Starogard, gm. Resko nie stosuj¹c siê
do wyroku S¹du Rejonowego w £obzie Wydzia³ II Karny, sygn. akt II K 134/
06, orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych na okres 2 lat, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
przy czym czynu dopuœci³ siê w ci¹gu piêciu lat, bêd¹c uprzednio skazanym
wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 27 marca 2006 r., sygn. akt II
K 134/06 za czyn z art. 178 a par. 2 kk na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoœci,
któr¹ odby³ w okresie od 17.11.2006 r. do 17.05.2007 r., tj. o czyn zart. 178
a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2
kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jerzego Walczaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 64 par.
1 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 6 (szeœciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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nie pope³ni³ on przestêpstwo i bêdzie
za nie odpowiada³ przez s¹dem.

KOMÓRKOWIEC W SZATNI
(£OBEZ) 19 maja w godz. 9.0012.00 z szatni stadionu miejskiego w
£obzie nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego
marki Samsung o wartoœci 250 z³ na
szkodê Tomasza L.
ZNISZCZYLI SAMOCHÓD
(D£USKO) W dniu 17 maja w
godz. 22.00-24.00 w D³usku, Pawe³
W., lat 18, Bartosz W.,lat 17 i nieletni Tomasz W,. lat 15 dokonali uszkodzenia samochodu VW Golf poprzez
wybicie szyb i reflektorów, przebicie
opon, z³amanie lusterek i wycieraczek. Ponadto wybili szyby w
oknach mieszkania oraz wy³amali
sztachety ogrodzeniu posesji. Szkody w kwocie oko³o 700 z³ ponios³a
Stanis³awa K. Teraz ca³a trójka odpowie za zniszczenie mienia, ztym,
¿e nieletni odpowie za swój czyn
przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich.
TRZY KOLIZJE W WEEKEND
Pierwsza z kolizji drogowych
mia³a miejsce w dniu 16 maja w pi¹tek, na drodze W 147, na wysokoœci
skrzy¿owania do miejscowoœci Dalno Krzysztof K. kieruj¹cy samochodem VW Golf nie ust¹pi³ pierwszeñstwa pojazdu jad¹cemu prawid³owo
Przemys³awowi C., który kierowa³
samochodem Honda. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y pojazdy.
W sobotê, 17 maja, oko³o godziny 16.00 w £obzie, na skrzy¿owaniu
ulic Niepodleg³oœci i Segala mia³a
miejsce podobna kolizja drogowa.
Kieruj¹cy samochodem Skoda Marek S. wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu jad¹cemu prawid³owo samochodem VW Golf - Jerzemu P. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy. Trzecia z kolizji
mia³a miejsce te¿ w dniu 17 maja o
godz. 20.30, na drodze Iñsko – Wêgorzyno, gdzie kieruj¹cy samochodem VW Golf Mariusz P. uderzy³ w
wbiegaj¹c¹ na jezdniê sarnê. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
TRZECH NIETRZE•WYCH
W JEDNYM DNIU
W dniu 16 maja o godz. 16.40 w
Mo³stowie, policjanci z KPP w
£obzie dokonali zatrzymania S³awomira N., który kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
- wynik badania 1,33 mg/l.
Dwie godziny póŸniej policjanci na
drodze Resko - P³oty zatrzymali
Wies³awê C., która kierowa³a rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. Wynik
badania na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wyniós³
0,59 mg/l.Wieczorem o godzinie

19.45, tym razem w Radowie Ma³ym, policjanci zatrzymali Henryka
Z., który tak¿e kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
- 0,48 mg/l.
NA PODWÓJNYM GAZIE
(RESKO) Policjanci z Posterunku Policji w Resku, w dniu 16 maja,
o godz. 01.35 w £ugowinie, zatrzymali Wac³awa T., który kierowa³ Fiatem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci.
Wynik badania wyniós³ 0,81 mg/l.
JECHA£ Z ZAKAZEM
(£OBEZ) 20 maja br. o godz.
17.20 w £obzie, policjanci z KPP zatrzymali Zbys³awa B., który kierowa³ rowerem mimo zakazu orzeczonego przez S¹d Rejonowy w £obzie.
ZDERZY£ SIÊ Z SARN¥
(RESKO) 20 maja br. oko³o
godz. 21.55, na drodze Dorowo –
Œwiêciechowo, kieruj¹cy samochodem VW Passat uderzy³ w sarnê, która wybieg³a z pobocza. W wyniku
zderzenia uszkodzeniu uleg³ pojazd.
UKRAD£ DZIECKU ROWEREK
(WÊGORZYNO) 20 maja br. do
Posterunku Policji w Wêgorzynie
zg³osi³a siê Sylwia M., która poinformowa³a o kradzie¿y roweru dzieciêcego marki Zuzia, koloru niebieskiego, sprzed klatki schodowej.
Kradzie¿ mia³a miejsce w dniu 17
maja w godzinach 18.00-19.00 przy
ul. Runowskiej.
WYNIÓS£ SPRZÊT WÊDAKARSKI
(KRZEMIENNA) 20 maja br.
oko³o godz. 17.00, w Krzemiennej,
gm. Dobra, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y sprzêtu wêdkarskiego
z gara¿u. Straty w kwocie 200 z³ poniós³ Eugeniusz S.
UDERZY£ W SARNÊ
(£OBEZ) 25.05.2008 r. oko³o
godz. 2.15, na drodze £obez – Zajezierze, kieruj¹cy samochodem Opel
Robert O. uderzy³ pojazdem w wybiegaj¹c¹ nagle z rowu sarnê. W
wyniku uderzenia pojazd przewróci³
siê na dach. Kierowca wyszed³ z tej
kolizji bez szwanku.
Z£AMA£ ZAKAZ, STANIE PRZED
S¥DEM
(DOBRA) 24.05.2008 r. o godz..
11.15 w Dobrej, przy ul. B³otnej,
patroluj¹cy ulice dzielnicowy zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Krzysztofa B. Jak
siê okaza³o wobec wymienionego
s¹d orzek³ wczeœniej zakaz kierowania pojazdami z uwagi na to, ¿e kierowa³ ju¿ rowerem pod wp³ywem
alkoholu. W tym momencie ponow-

ROWEREM POD MOTOROWER
(£OBEZ) 23.05.2008 r. o godz.
14.00 w £obzie, przy ul. Spokojnej,
8-letni Dawid W. kieruj¹c rowerem
wjecha³ wprost pod motorower kierowany przez Janusza I. Na szczêœcie skoñczy³o siê na strachu, a
dziecko wysz³o z tego bez obra¿eñ.

NIETRZE•WY ROWERZYSTA
(SIELSKO) 23.05.2008 r. o
godz. 20.34 w Sielsku £ukasz D., lat
17, zosta³ zatrzymany przez policjantów w momencie, gdy kierowa³
rowerem. Jak wykaza³o badanie
mia³ on 0.54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomimo tak
m³odego wieku grozi mu kara do 2
lat pozbawienia wolnoœci lub
grzywny.

Poszukiwany
Komenda Powiatowa Policji £obez
prowadzi poszukiwania za zaginionym:
Liczbiñski Miros³aw s. Jana, Jadwigi,
ur. 06.08.1984 r., zam. Wêgorzyno ul.
Osiedle 40- Lecia PRL 31/1.
Okolicznoœci zaginiêcia: Wymieniony w roku 2007 po wyjeŸdzie do
31.08.2007 roku. Do chwili obecnej nie
powróci³ do miejsca zamieszkania ani
te¿ nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek 24
lata, wzrost 170 cm, waga 65 kg, w³osy
ciemny szatyn, krótkie, proste, czo³o
œrednie, oczy koloru ciemno niebieskiego, nos œredni, uszy normalne, usta
œrednie
Znaki szczególne: brak czubka palca serdecznego prawej d³oni.

Ubiór w dniu zaginiêcia: b.d.b.
Wszelkie informacje w powy¿szej
sprawie prosimy kierowaæ do Komendy
Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego
2
73-150
£obez
Te l e f o n y
kontaktowe:
Dy¿urny jednostki: 091 561 55 11
Poszukiwania osób: 091 561 55 42
PP Resko tel.: 091 395 18 77
lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji:
997 (112) Anonimowoœæ zapewniona!

Wyrok
Sygn. akt II K 161/08 Ds. 310/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 06 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 06.05.2008 r. sprawy

Czes³awa Paszkiewicza,
s. Józefa i Tekli z d. Winiarczyk, ur. 27 lutego 1945 r. w Jureczkowej;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 04 marca 2008 r. w Wêgorzynie na ul. Podgórnej
kierowa³ samochodem osobowym marki Volkswagen Polo o nr. rej. SMO
O531, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,99
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Czes³awa Paszkiewicza uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu
karê grzywny w wysokoœci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskar¿onego
kary grzywny zalicza okres zatrzymania od 04 marca 2008 r. do dnia 05 marca
2008 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoœci równa siê
dwóm dziennym stawkom grzywny;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 100 (sto) z³otych.
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Przyst¹pili do Komunii œw.
Aleksandra Daniel

KRZY¯ÓWKA
Wojtek B³yszko

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Ania Knysz
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o:
„Najlepiej cz³owiek prosi, gdy dziêkuje”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego ul. S³owackiego 6 £obez.

