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£obeska Energetyka
sprzedana Niemcom
(£OBEZ). 11 czerwca £obeska Energetyka Cieplna w 100 proc. przesz³a
pod zarz¹d Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej. Transakcja opiewa³a
na kwotê 7 milionów z³.

Biogazownia
w £obzie?
Wyniki
nauczania
w gimnazjach
powiatu
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Dokumenty na stó³!
(WÊGORZYNO) Tak zwana afera kapiszonowa w Wêgorzynie zatacza coraz szersze krêgi. Chodzi o
sprawê wywo³an¹ przez burmistrz
Gra¿ynê Karpowicz, która zarzuci³a
niegospodarnoœæ by³ym burmistrzom
przy sprzeda¿y dzia³ki w Ginawie,
rzekomo ¿wironoœnej. Spraw¹ zainteresowa³a siê Telewizja Szczecin,
która wyemitowa³a w pi¹tek migawkê, nie zag³êbiaj¹c siê w dokumenty.
Burmistrz powiadomi³a równie¿
ABW, a jednoczeœnie odmówi³a wydania dokumentów Komisji Rewizyjnej, która chcia³a zbadaæ tê sprawê.
Komisja zwo³ana na miniony poniedzia³ek nie odby³a siê.

przekazanie dokumentacji do zbadania
sprawy przez Komisjê Rewizyjn¹. Zasiadaj¹ w niej jeszcze radni Jadwiga
Kamiñska i Marian Wolter. O dokumentacjê zwróci³a siê na piœmie i wyznaczy³a posiedzenie Komisji na miniony poniedzia³ek. W pi¹tek mia³a je odebraæ,
ale burmistrz Karpowicz odmówi³a ich
wydania. Mia³a stwierdziæ, ¿e ABW jest
wa¿niejsze do Komisji Rewizyjnej.
- Dziwiê siê zachowaniu pani burmistrz, bo jak kserowa³a dokumenty dla
ABW, mog³a skserowaæ tak¿e dla Komisji. Ale nie chcia³a. Odwo³a³am posiedzenie Komisji i bêdziemy czekaæ na
ich wydanie. - mówi przewodnicz¹ca
Halina Kwiatkowska.

Przypomnijmy, gmina na pocz¹tku
lat 90. przejê³a dzia³kê o pow. ok. 80 ha
od AWRSP za d³ugi. Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych wydzier¿awi³y czêœæ tej dzia³ki, ok. 30 ha,
na wydobycie ¿wiru. Po jej wyeksploatowaniu odda³y j¹ gminie, pod zalesienie. Na drug¹ czêœæ gmina og³osi³a
przetarg i sprzeda³a j¹ za 200 tys. z³. Kopalnia nie przyst¹pi³a do przetargu.
Niedawno burmistrz Gra¿yna Karpowicz powiadomi³a ABW, ¿e przy tej
sprzeda¿y dosz³o do niegospodarnoœci,
bo obecnie jej nabywca – jak s³ysza³a –
chce j¹ sprzedaæ Kopalni za 3 mln z³.

Ziemia z orzechami na sprzeda¿
Œladem dziennikarza TVP Szczecin
dotarliœmy tak¿e do obecnego w³aœciciela ziemi. Pan Dariusz ¯. by³ zbulwersowany tym, co wyprawia burmistrz
Wêgorzyna.
- Dziennikarz z Telewizji zadzwoni³ i pyta³, kto mi sprzeda³ ziemiê. Nie
pamiêta³em nazwiska. W urzêdzie odby³a siê bardzo nieprzyjemna dla mnie
rozmowa z obecn¹ burmistrz, która
stwierdzi³a, ¿e grilujê z by³ym wiceburmistrzem. Pierwszy raz widzia³em ówczesnego wiceburmistrza przy podpisaniu aktu notarialnego. Straszy³a mnie,
¿e ziemia zosta³a sprzedana na podstawie dzia³alnoœci przestêpczej i najlepiej
bym zrobi³, jakbym j¹ odsprzeda³, ¿e
ona mi daje szansê, Przys³a³a mi pismo,
¿e urz¹d mo¿e odkupiæ tê ziemiê po
cenie zakupu plus op³aty notarialne.
Skierowa³em sprawê do prawnika, bo ta
pani psuje mi reputacjê i dzia³a na szkodê mojej firmy. - powiedzia³ Dariusz ¯.
Dlaczego cena ziemi wzros³a? Jak
t³umaczy w³aœciciel, zasadzi³ na niej

List do redakcji

Dokumenty dla ABW,
Komisja Rewizyjna czeka
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
od kilku miesiêcy, zgodnie z wczeœniej
przyjêtym planem, bada sprzeda¿ i
wydzier¿awianie mienia w tej gminie.
W zwi¹zku z nag³oœnieniem sprawy
sprzeda¿y dzia³ki w Ginawie, jej przewodnicz¹ca Halina Kwiatkowska
zwróci³a siê do burmistrz Karpowicz o

orzecha w³oskiego, na którego uprawê
przez 5 lat bêdzie dostawaæ dop³aty do
hektara w ³¹cznej wysokoœci 150 tys. z³
rocznie. Tak¹ mo¿liwoœæ stworzy³a Unia
Europejska. Jedn¹ transzê ju¿ otrzyma³.
Ka¿dy, kto kupi ziemiê, przejmie dop³aty warte 600 tys. z³ plus wartoœæ ziemi z
kosztami nasadzeñ i uprawy. Trudno
wiêc, by ta ziemia obecnie kosztowa³a
tyle samo, gdy j¹ kupowa³.
Dlaczego Kopalnia nie
kupi³a ziemi?
Najdziwniejsze w tej „aferze” jest
to, ¿e Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych nie wykaza³y zainteresowania kupnem ziemi, które pozostawi³oby jakiœ materialny tego œlad.
Sama burmistrz Karpowicz przyznaje,
¿e w dokumentach nie ma pism na ten
temat. To dziwne, ¿e Kopalnia wyeksploatowa³a teren 31 hektarów i nie zainteresowa³a siê przyleg³¹ 56-hektarow¹
dzia³k¹, a mog³a j¹ kupiæ, przesun¹æ tylko maszyny za jej granicê i dalej kopaæ.
Byæ mo¿e rozwi¹zanie zagadki le¿y w
tym, ¿e Kopalnia nie chcia³a kupiæ terenu, bo po co mieæ na w³asnoœæ teren,
który po wyeksploatowaniu przypomina
krajobraz ksiê¿ycowy? Mo¿e woli dzier¿awiæ i po wybraniu ¿wiru oddawaæ?
Przecie¿ taki teren póŸniej ju¿ do niczego siê nie nadaje, wiêc po co mieæ go na
w³asnoœæ. Niech k³opot ma gmina.
Zadziwia pewnoœæ, z jak¹ burmistrz
Gra¿yna Karpowicz feruje wyroki w tej
sprawie. Choæby o pok³adach ¿wiru na
tej ziemi. Na razie nie ujawniono ¿adnego dokumentu, który by to potwierdza³. Wiêc czekamy na takowy.
Fakty i legendy
Nieprawd¹ jest te¿ to, co sugeruje
burmistrz, ¿e przy sprzeda¿y ziemi by³
poœpiech. „Dlaczego gmina sprzeda³a
w tak szybkim trybie dzia³kê?” - zadaj¹c takie pytanie na ³amach Nowego
Tygodnika £obeskiego ju¿ ustawia czy-

Pan Kazimierz Rynkiewicz Redaktor Naczelny „Tygodnika £obeskiego”
Szanowny Panie Redaktorze
Wobec brudnej, opartej na k³amstwach kampanii przeciw mojej osobie, rozpêtanej przez burmistrz Wêgorzyna
Gra¿ynê Karpowicz, uprzejmie proszê o zamieszczenie na ³amach Pañskiego Tygodnika sprostowania, które skierowa³em do Telewizji Polskiej S.A. Oddzia³ w Szczecinie. Ponadto ze wzglêdu na fakt, ¿e burmistrz Karpowicz
powiadomi³a ABW o podejrzeniu pope³nienia przeze mnie przestêpstwa, pragnê oœwiadczyæ, i¿ do czasu ostatecznego zajêcia stanowiska w tej sprawy przez tê instytucjê nie bêdê wypowiada³ siê publicznie na ten temat.
Z wyrazami szacunku Ryszard Brodziñski Wicestarosta £obeski
£obez, dnia 13 czerwca 2008r.

SPROSTOWANIE
Wobec faktu, i¿ w dniu 10 czerwca 2008 roku, w Kronice Pomorza Zachodniego wyemitowany zosta³ reporta¿ redaktora Bartosza £y¿wiñskiego pt.: „Afera gruntowa w Wêgorzynie”, którego treœæ zredagowana w sposób ra¿¹co naruszaj¹cy
standardy rzetelnego dziennikarstwa podwa¿a moj¹ wiarygodnoœæ w piastowaniu funkcji publicznych, oœwiadczam co
nastêpuje:
1/ omawian¹ w reporta¿u nieruchomoœæ o powierzchni 87 ha na pocz¹tku lat 90. gmina Wêgorzyno, której wówczas
by³em burmistrzem, naby³a od Agencji W³asnoœci Rolnych Skarbu Pañstwa ze wzglêdu na istniej¹ce w niej udokumentowane z³o¿e ¿wiru o powierzchni 30,6 ha, a przez to na zapewnienie gminie znacz¹cych dochodów bud¿etowych;
2/ z³o¿e zosta³o wyeksploatowane przez w³aœciciela koncesji, tj. Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych, które
zwróci³y dzier¿awion¹ od gminy nieruchomoœæ w roku 2005;
3/ nie eksploatowana czêœæ nieruchomoœci o powierzchni 56ha zosta³a sprzedana jako rola w drodze publicznego przetargu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
4/ nieprawdziwe jest stwierdzenie wypowiedziane w reporta¿u przez Gra¿ynê Karpowicz – obecn¹ burmistrz Wêgorzyna, ¿e obecny w³aœciciel nieruchomoœci przeprowadzi³ badania geologiczne, a zatem niemo¿liwa jest jakakolwiek
wycena potencjalnej wartoœci górniczej tej nieruchomoœci;
5/ nieprawd¹ jest insynuacja zawarta w reporta¿u, ¿e nabywca nieruchomoœci jest moim znajomym.
Ryszard Brodziñski Wicestarosta £obeski
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telnika. Po uwa¿nym przyjrzeniu siê
sprawie widaæ, ¿e burmistrz nie opiera
siê na faktach, lecz tworzy legendê.
Daty mówi¹ same za siebie; w kwietniu
2005 r. Kopalnia zakoñczy³a eksploatacjê czêœci dzia³ki i odda³a j¹ gminie. Od
razu mog³a wyst¹piæ o kupno drugiej
czêœci, ale brakuje jakiegokolwiek pisma w tej sprawie. W czerwcu 2005 r.
rada miejska przeznaczy³a drug¹ czêœæ
ju¿ podzielonej dzia³ki na sprzeda¿.
Pierwszy przetarg odby³ siê 8 listopada
2005 r. Drugi 12 stycznia 2006 r., a wiêc
po pó³ roku o decyzji rady o sprzedaniu
dzia³ki!!! Nie by³o chêtnych. Z powodu
ich braku odby³y siê rokowania; pierwsze – 22 czerwca 2006 r., drugie – 28
lipca 2006 r. i dopiero wtedy ziemiê
naby³ pan Dariusz ¯. A wiêc od zakoñczenia wydobywania ¿wiru przez Kopalniê na czêœci dzia³ki minê³o 15 miesiêcy, zanim sprzedano drug¹ jej czêœæ!
Je¿eli dla burmistrz Karpowicz jest to
„szybki tryb”, to nale¿y tylko wspó³czuæ jej petentom. A¿ 15 miesiêcy mia³a
Kopalnia, by zainteresowaæ siê jej nabyciem, ale nie ma po tym formalnego
œladu. Nikt przy zdrowych zmys³ach nie
uwierzy, by najbardziej zainteresowany
dzia³k¹ nie móg³ dowiedzieæ siê, kiedy
odbywa siê przetarg, drugi przetarg,
oraz o dwóch terminach rokowañ.
W tej sprawie trzeba poczekaæ, a¿
dokumenty zostan¹ po³o¿one na stole,
by wszyscy zainteresowani mogli siê z
nimi zapoznaæ. Na razie jest tylko legenda opowiadana przez pani¹ burmistrz. Co z niej zostanie? Zobaczymy.
Kazimierz Rynkiewicz
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Kolejna kolizja na ulicy
Niepodleg³oœci
(£OBEZ) W dniu 11 czerwca
2008 r. oko³o godz. 10.00 w
£obzie, na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala, znów dosz³o
do kolizji drogowej, w której
uczestniczy³y a¿ trzy pojazdy.
Grzegorz S., mieszkaniec Szczecina kieruj¹cy samochodem marki
Citroen Xantia wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu kieruj¹cemu
samochodem marki Mazda 323

Micha³owi A., po czym kieruj¹cy
Citroenem uderzy³ w samochód
marki Rover, kierowany przez Jacka S., który sta³ prawid³owo przed
znakiem Stop. Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy bior¹ce udzia³ w kolizji.
Jest to kolejne zdarzenie na tym
skrzy¿owaniu, mimo, i¿ s¹ znaki
ostrzegaj¹ce o pierwszeñstwie
przejazdu. Kierowcy nie czytaj¹
znaków i st¹d kolejna kolizja. (kp)
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Nieuczciwy
robotnik

Po¿ar zak³adu
meblowego

(£OBEZ) Do Komendy Powiatowej Policji w £obzie zg³osi³a siê
mieszkanka £obza, która poinformowa³a o nieuczciwym robotniku.
Pan ten przyj¹³ zaliczkê w kwocie
1000 z³ tytu³em wykonania prac remontowych w jej mieszkaniu. Z
umowy tej jednak siê nie wywi¹za³.
Teraz odpowie za wy³udzenie. (kp)

(£OBEZ) W dniu 14 czerwca
br., ok. godz. 2.00 w £obzie, na ulicy Obr. Stalingradu, w zak³adzie
meblowym z nieustalonych na chwilê obecn¹ przyczyn dosz³o do po¿aru. Spaleniu uleg³a hala produkcyjna wraz z wyposa¿eniem. Straty na
kwotê 168.000 z³ poniós³ Piotr J.

Konkurs rozstrzygniêty

Lucyna Wolska dyrektorem
(WÊGORZYNO). Zosta³ rozstrzygniêty konkurs na dyrektora
tutejszej Szko³y Podstawowej. Do
konkursu przyst¹pi³o dwóch kandydatów: Ryszard Jamro¿y oraz Lucyna Wolska. Cz³onkowie Komisji
Konkursowej wybrali Lucynê

Wolsk¹, która obowi¹zki dyrektora
szko³y obejmie wraz z nowym rokiem szkolnym.
op
Firma „OKNO-PLAST” w £obzie

poszukuje

pracowników na stanowiska
- montera stolarki PCV w celu
przyuczenia do zawodu, prawo
jazdy kategorii B i doœwiadczenie
mile widziane
- przedstawiciela handlowego,
wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy i p³acy do omówienia na miejscu. £obez ul. Waryñskiego 15, tel. 091 39 763 10, kom.
0603 390 317.
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Biogazownia w £obzie?
(£OBEZ). Najprawdopodobniej ju¿ w tym roku rozpocznie siê
budowa biogazowni w s¹siedztwie Novamylu. Inwestor polski,
który zainteresowa³ siê terenem
£obza, ma czêœæ udzia³ów w obcym kapitale, m.in. w biogazowni,
znajduj¹cej siê niedaleko Berlina.
Teren £obza na budowê biogazowni okaza³ siê ineteresuj¹cy ze
wzglêdu na wiele czynników, m.in.
w³aœnie ze wzglêdu na istnienie
Novamylu, który odpady z produkcji ziemniaków przetrzymuje w
osadnikach. Dla biogazowni by³oby
to naturalne Ÿród³o energii. Inwestor
zwraca³ równie¿ uwagê na dostêpnoœæ innych komponentów m.in.
gnojowicy, ta z kolei produkowana
jest przez firmy, zajmuj¹ce siê hodowl¹ œwiñ. Gnojowica okazuje siê
byæ cennym surowcem energetycznym, podobnie jak i odpady roœlinne
i zwierzêce. Dlatego te¿ inwestor
zwraca³ uwagê równie¿ na mo¿liwoœæ pozyskania odpadów z p³odów
rolnych m.in.: kukurydzy, zbó¿,
ziemniaka, buraka – te z kolei produkuj¹ rolnicy.
Udzia³ w dostarczaniu komponentów mia³oby równie¿ miasto,
które w chwili obecnej ma problem
z osadami z oczyszczalni. Dla biogazowni odpady stanowi³yby kolejny sk³adnik umo¿liwiaj¹cy produkcjê energii elektrycznej oraz ciep³a
na potrzeby okolicznych odbiorców.
Obecnie inwestor oczekuje na
uzgodnienia z energetyk¹ w kwestii
przesy³u energii elektrycznej. Budowê zamierza rozpocz¹æ we wrzeœni, b¹dŸ paŸdzierniku. Zakoñczenie planuje w pierwszym pó³roczu
roku przysz³ego.
- Ogl¹da³em tak¹ biogazowniê
po stronie niemieckiej. Inwestor jest

za tym, by radni naocznie stwierdzili jej dzia³anie. Zapewniam, ¿e nie
jest uci¹¿liwa dla otoczenia pod
wzglêdem zapachu. Z pewnoœci¹
nie tak, jak Novamyl w tej chwili.
Biogazownia mia³aby wykorzystywaæ frakcje technologiczne z Novamylu, a na Worowo puszczana by³aby ju¿ tylko woda poprodukcyjna –
mówi burmistrz £obza Ryszard
Sola.
Budowa biogazowni jest szans¹
na zwiêkszenie udzia³u energii odnawialnej w polskim systemie energetycznym, tym bardziej, ¿e dyrektywa unijna nak³ada na nasz kraj

obowi¹zek wzrostu do 2020 r.
udzia³u energii odnawialnej do 15
procent.
Biogazownie staj¹ siê coraz bardziej popularne na œwiecie. Ogromny boom w tym zakresie prze¿ywaj¹
Niemcy. Tylko w ci¹gu ostatnich
oœmiu lat wybudowano tam ponad
3,7 tys. biogazowni o ³¹cznej mocy
ponad 3 tys. MW. Polska pozostaje
daleko w tyle ze swoimi kilkoma
instalacjami do produkcji biogazu,
tym bardziej, ¿e u nas zainteresowanie alternatywn¹ form¹ wykorzystywania energii odnawialnej dopiero
siê rodzi.
mm

Elewacje do poprawki
(DOBRA). Wprawdzie
kosmetyczne, jednak
zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytków,
prace remontowe zostan¹
przeprowadzone na
budynkach przy ul. Armii
Krajowej.
W obiektach przy ul. Armii Krajowej sypie siê tynk, a œciany wymagaj¹ pomalowania. Ju¿ zajêto siê

obiektem pod numerem 9. W dalszej
kolejnoœci zostan¹ odnowione
obiekty pod numerem 10 i 11. Radni
na ten cel zabezpieczyli fundusze w
tegorocznym bud¿ecie. Ubytki w
tynkach zostan¹ uzupe³nione gotowymi tworzywami i pow³okami
przystosowanymi do starych pod³o¿y wapienno-cementowych. Do
malowania natomiast zostan¹ wykorzystane elewacyjne farby dyspersyjne dopasowane do przygotowanej wczeœniej kolorystyki rewaloryzacji starego miasta.
op

Najazd stra¿aków
(£OBEZ) W sobotê a¿ 500 zawodników, 20 sêdziów i mnóstwo
zaproszonych goœci przybêdzie
na ³obeski stadion. Przemarsz
wyruszy ze starego boiska.
21 czerwca na stadionie w
£obzie odbêd¹ siê Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Po¿arnicze. O
godz. 9.30 zawodnicy wraz z sêdziami i goœæmi wyrusz¹ ze starego
boiska na ³obeski stadion, by tam,
pó³ godziny póŸniej, oficjalnie rozpocz¹æ zmagania sportowo-po¿arnicze. Pierwsze do boju wyrusz¹

M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze,
dwie godziny póŸniej, o godzinie
13.30, w szranki stan¹ panie. Panowie
z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
zmagania rozpoczn¹ o godz. 15.30.
Wyniki zostan¹ og³oszone o
godz. 16.00. Na stadionie nie zabraknie gulaszu, grochówki, kie³basek a przede wszystkim emocji.
£obzianie bêd¹ mieli szansê naocznie sprawdziæ, jak sprawuj¹ siê nasze dru¿yny na tle innych z terenu
ca³ego województwa. Moc wra¿eñ
zapewni³ mieszkañcom komendant
zawodów Krzysztof Paluch. mm
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Budynek oddany za darmo, teraz
mo¿na kupiæ za 300 tys. z³
(£OBEZ). 18 grudnia 1996 r.
aktem notarialnym zosta³a przekazana nieodp³atnie ówczesna œwietlica przyzak³adowa na potrzeby
Zespo³u Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Nieruchomoœæ zosta³a wówczas wyceniona na 8.299,57 z³, w
tym wartoœæ gruntu na 2 tys. z³.
Op³atê notarialn¹ w wysokoœci 279
z³ pokry³a Gmina £obez. Dziœ Stargard Szczeciñski chce odsprzedaæ
tê nieruchomoœæ za... 300 tys. z³.

Œwietlica, przekazana wówczas
pod zarz¹d powiatu stargardzkiego
mia³a byæ przeznaczona na Rejonowe
Biuro Rejestru Us³ug Medycznych
(RUM). Z wnioskiem o nieodp³atne
przekazanie dzia³ki i budynku zwróci³ siê Zespó³ Opieki Zdrowotnej. Z
akt wynika, ¿e nieruchomoœæ zostanie wykorzystana do prowadzenia
systemu us³ug rejestrowania œwiadczeñ udzielanych w zak³adach pracy.
Pod takim uzasadnieniem chêci przejêcia nieruchomoœci podpisa³ siê kierownik Urzêdu Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim Jan Stanis³aw
Zaprawa.
Na nieodp³atne przekazanie obiektu „na rzecz Skarbu Pañstwa” zezwoli³a uchwa³a Zarz¹du Gminy z dnia 27 listopada 1996 r., pod któr¹ podpisali siê:
Jan Szafran, El¿bieta Kobia³ka, Micha³ Bas, Tadeusz JóŸwiak, Ignacy
Majchrowicz, Eugeniusz Szymoniak
oraz Mariusz Wijatyk.
Po zmianach administracyjnych,
gdy utworzono powiat ³obeski, ZOZ
wraz z obiektami, które zajmowa³,
pozosta³y w gestii powiatu stargardzkiego. Tak jest i z budynkiem szpitala
w Resku, przychodni¹ rejonow¹ w
£obzie oraz obiektem przy ul. Niepodleg³oœci 66b, w którym mieœci siê
geodezja w £obzie. Próby odzyskania obiektów nie przynios³y efektu.
Budynek szpitala w Resku zosta³ wyceniony na 5 mln z³, przychodnia po³o¿ona przy ul. gen. W. Sikorskiego –
na 3.790 tys. z³, natomiast nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 1387/1, za-

budowana budynkiem Rejonowego
Biura Us³ug Medycznych przy ul. Niepodleg³oœci na bagatela – 300 tys. z³.
Po utworzenie powiatu ³obeskiego, nasze starostwo w³o¿y³o w remont
obiektu, pod potrzeby geodezji, oko³o 70 tys. z³. Jest to budynek wolnostoj¹cy, parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza, ze stropodachem
p³askim, krytym pap¹, wybudowany
w latach 1950, w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy: 251
mkw., powierzchnia u¿ytkowa 183,72 mkw.
W zwi¹zku z planowan¹ sprzeda¿¹ obiektu, burmistrz £obza ju¿ w
listopadzie 2007 r. zwróci³ siê do starostwa w Stargardzie Szczeciñskim o
nieodp³atne przejêcie nieruchomoœci
na rzecz gminy £obez. W odpowiedzi
z 4 stycznia br. „taka mo¿liwoœæ mia³a byæ wziêta pod uwagê” - jak zapewnia³ wicestarosta powiatu stargardzkiego Witold Ruciñski. Burmistrz
£obza argumentowa³, ¿e w tym
obiekcie prowadzona by³aby dzia³alnoœæ statutowa, która mia³aby na celu
œwiadczenie us³ug w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (opieki ambulatoryjnej, nocnej i œwi¹tecznej),
czyli wyrazi³ chêæ przejêcia obiektu
na takiej samej zasadzie, na jakiej
zosta³ on przekazany Stargardowi.
Wówczas to wicestarosta powiatu
stargardzkiego uwa¿a³ tê sprawê za

bardzo wa¿n¹ dla spo³ecznoœci lokalnej. Wtedy te¿, po wizji lokalnej,
stwierdzono „specyficzny kszta³t
nieruchomoœci i utrudniony dojazd,
co znacznie pogarsza mo¿liwoœæ innego wykorzystania obiektu, ni¿
zwi¹zane z planowan¹ dzia³alnoœci¹
Gminy” – jak czytamy w piœmie skierowanym do burmistrza £obza. Jednak ju¿ 11 lutego powiat stargardzki
„uprzejmie poinformowa³”, ¿e nieruchomoœæ zosta³a wyceniona na 298
tys. brutto. W odpowiedzi Urz¹d
Miasta i Gminy w £obzie zaproponowa³ staroœcie powiatu stargardzkiego
Waldemarowi Gilowi przejêcie nieruchomoœci w zamian za zobowi¹zania podatkowe Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w £obzie. Wówczas wynosi³y one
82. 536,30 z³.
W odpowiedzi przysz³o pismo w
marcu, ¿e starostwo nie zamierza
sprzedaæ obiektu za kwotê ni¿sz¹, ni¿
298 tys. z³. Swoj¹ decyzjê podpar³o
uchwal¹ z 2006 r., która mówi, ¿e
„sprzeda¿ nieruchomoœci bêd¹cych
w u¿ytkowaniu likwidowanego
SPZOZ w £obzie” mo¿e byæ realizowana jedynie w drodze przetargu.
Równoczeœnie starostwo w Stargardzie informuje, ¿e mo¿liwe jest zbycie nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej wraz ze sp³at¹ zobowi¹zañ
w rozliczeniu. Tutaj podpiera siê
ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami, jednak kwota za nieruchomoœæ pozostaje taka sama. Na tak¹ propozycjê nie
zgadza siê burmistrz.

Ta sytuacja pokaza³a, jak ³atwo
pozbyæ siê nieruchomoœci. W 1996 r.
nikt nie spodziewa³ siê, ¿e nast¹pi
taka sytuacja. Co siê sta³o? Wraz z powstaniem powiatu ³obeskiego nie nast¹pi³o automatyczne przejêcie przez
niego zadañ z zakresu opieki zdrowotnej. To pozosta³o we w³adaniu
starostwa stargardzkiego. A ten nie
kwapi siê do równie humanitarnego
gestu i przekazania obiektu pod cele
lecznictwa powiatu ³obeskiego.
Zad³u¿ony ZOZ jest w stanie likwidacji, a Stargard ani myœli pozbyæ
siê choæby jednej nieruchomoœci poni¿ej wyznaczonej przez siebie kwoty. Bardzo wysokie zad³u¿enie ZOZ–
u stara siê pokryæ z kwoty uzyskanej
ze sprzeda¿y ruchomoœci i nieruchomoœci, znajduj¹cych siê na terenie
powiatu ³obeskiego. Teraz to nie
szczytne cele decyduj¹ o wartoœci
obiektu, którego wartoœæ w ci¹gu 12
lat wzros³a ponad 37 razy, ale twarde
prawa rynku.
12 lat temu Gmina odda³a za darmo lekk¹ rêk¹ obiekt z myœl¹, ¿e bêdzie s³u¿y³ spo³ecznoœci lokalnej.
Nikt nie zabezpieczy³ transakcji
przed ewentualnymi skutkami. Owoce tamtej decyzji mamy dzisiaj. Nast¹pi³a odwrotna sytuacja – to £obez
zwróci³ siê z proœb¹ o nieodp³atne
przejêcie obiektu, by póŸniej zaproponowaæ stawkê 10. krotnie wy¿sz¹,
ni¿ wycena sprzed 12. lat. Zdaniem
fachowców ze Stargardu barak kryty
pap¹ wart jest jednak 300 tys. z³, tym
bardziej, ¿e jest tak wa¿ny „dla spo³ecznoœci lokalnej”.
mm

Str
Str.. 6

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 17.06.2008 r.

£obeska Energetyka sprzedana Niemcom
(£OBEZ). 11 czerwca
£obeska Energetyka Cieplna
w 100 proc. przesz³a
pod zarz¹d Szczeciñskiej
Energetyki Cieplnej.
Transakcja opiewa³a
na kwotê 7 milionów z³.
£obeska Energetyka Cieplna
jest drugim przedsiêbiorstwem ciep³owniczym w regionie, w którym
Szczeciñska Energetyka Cieplna
(SEC) naby³a 100 proc. udzia³ów.
Pierwsza to PEC Sp. z o. o. w Barlinku. Podpisanie umowy odby³o siê
w gabinecie burmistrza £obza.
Po 16 latach od od³¹czenia siê od
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Szczecinie,
£EC powróci³ w struktury tego¿ pod
zmienion¹ nazw¹ - Szczeciñska
Energetyka Cieplna.
Procedura przejêcia rozpoczê³a
siê od podpisania pakietu socjalnego. W energetyce cieplnej pracuje
bowiem 19 mieszkañców gminy.
- Nie ukrywam, ¿e jest to dla mnie
bardzo wa¿ny pakiet. W kot³owni
pracuj¹ mieszkañcy naszej gminy.
Zale¿a³o mi na tym, aby w trakcie
negocjacji zabezpieczyæ dla nich
dalszy byt i dalsz¹ pracê. Cieszê siê,
¿e reprezentacja za³ogi, która bra³a
czynny udzia³ w negocjacjach, z zadowoleniem przyjê³a wynegocjowany pakiet. Dziœ mo¿na go z ca³ym
spokojem podpisaæ – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Zdaniem strony ³obeskiej wypracowanie przez strony umowy w
sprawie zbycia £EC nie by³o ³atwe.
- Negocjacje by³y twarde, czêsto
by³y rozbie¿ne zdania. Cieszy mnie
to, ¿e doszliœmy do takiej umowy,
która zadawala i jedn¹ i druga stronê
– powiedzia³a przewodnicz¹ca zespo³u do spraw negocjacji inspektor
urzêdu miejskiego Ewa Ciechañska.
Pytaniem podstawowym, jakie
nasuwa siê przy tego typu transakcjach, jest wzrost cen i korzyœci, jakie z tego typu transakcji ma zwyk³y
mieszkaniec miasta. Dyrektor Dzia³u Marketingu SEC Renata Olejnik
zapewnia³a, ¿e nie nast¹pi ¿aden
drastyczny wzrost cen, bowiem
du¿e korporacje w przeciwieñstwie
do ma³ych zak³adów, maj¹ mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków z zewn¹trz. Œrodki te w du¿ej mierze
wykorzystane maj¹ byæ na modernizacjê. Zapewnia³a równie¿, ¿e nie
dojdzie do zwolnieñ pracowników,
bowiem jest to specyficzna bran¿a,
w której wykorzystuje siê tradycyjn¹ formê pracy. Nie oznacza to
jednak, ¿e ceny ciep³a nie bêd¹
wzrastaæ.

- Ka¿dy czynnik, wp³ywaj¹cy na
cenê ciep³a, bêdzie powodowa³
wzrost op³at, ale nasze wszelkie starania pójd¹ w tym kierunku, aby
cena by³a przystêpna dla mieszkañców i ros³a tylko tyle, ile powinna.
Dzia³amy w niemieckim koncernie
E.ON edis energia Sp. zo.o., która
jest drug¹ najwy¿sz¹ firm¹ energetyczn¹ w Europie – powiedzia³ prezes zarz¹du, dyrektor generalny
spó³ki SEC Andrzej Burkowski
Przy doœæ optymistycznie
brzmi¹cych s³owach i uœmiechach
niepokoj¹cym pozostaje fakt, i¿
struktura w³aœcicielska SEC w
wiêkszoœci pozostaje w rêkach niemieckich: Pracownicy SEC – 0,2
proc. udzia³ów, E.ON edis energia
Sp. z o. (firma niemiecka) - 33,2
proc. udzia³ów, MVV Polska Sp. z
o.o. (nale¿y do Grupy MVV Energie
AG, jednego z najwiêkszych przedsiêbiorstw energetycznych w Niemczech), – 33,2 proc. udzia³ów, Gmina i Miasto Szczecin – 33,4 proc.
udzia³ów.
mm

Historia modernizacji
Energetyki Cieplnej
w £obzie
1 sierpieñ 1992 – Rozpoczêcie
dzia³alnoœci samodzielnego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnejw
£obzie, wydzielonego ze struktur
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Szczecinie
(dziœ Szczeciñska Energetyka Cieplna Sp.z .o.). W tym czasie PEC £obez
eksploatowa³ 11 kot³owni lokalnych, w trakcie budowy by³a stacja
wymiennikowa para-woda, sieæ
cieplna oraz wêz³y cieplne.
1993 – propozycja budowy w³asnego Ÿród³a gazowego,
1 grudzieñ 1994 – przejêcie Ciep³owni parowej od PPZM „PZZ” w
£obzie przez Gminê £obez, przekazanie Ciep³owni do Przedsiêbiorstwa Energetyki w £obzie. Stan techniczny Ciep³owni wymaga du¿ych
nak³adów na poprawê ekonomiki
dostawy ciep³a.
W latach 1994-1998 nastêpuje
stopniowa likwidacja kot³owni lokalnych oraz pod³¹czanie odbiorców do lokalnej sieci cieplnej.
1995-2003 – Trwaj¹ prace przygotowawcze, analiza wariantów i zbieranie ofert modernizacji kot³owni oraz
Ciep³owni Miejskiej. Nastêpuje stopniowa modernizacja kot³owni.
10 lipiec 2003 – Prezes Urzêdu
Zamówieñ Publicznych wyrazi³ zgodê na zastosowanie trybu negocjacji z
zachowaniem konkurencji w procedurze zmierzaj¹cej do wy³onienia Inwestora, który zmodernizuje i bêdzie
eksploatowa³ Ciep³owniê.

Sierpieñ 2003 - styczeñ 2004 –
Trwaj¹ negocjacje z potencjalnymi
inwestorami i nastêpuje wy³onienie
inwestora.
28 luty 2004 – Rada Miejska nie
podejmuje uchwa³y. Procedura przetargowa zostaje uniewa¿niona.
Marzec 2004 – wp³ywa oferta
modernizacji ze œrodków w³asnych
inwestora – kot³ownia wysokoparametrowa na zrêbki drewniane.
5. maja 2004 – zostaje z³o¿ony
wniosek do Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych o zgodê na zastosowanie trybu negocjacji bez og³oszenia. 26 maja wniosek zostaje zatwierdzony.
30 czerwca 2004 – Rada Miejska
podejmuje uchwa³ê w sprawie wyboru prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie prowadzenia zaopatrzenia w ciep³o, jednoczeœnie
wyra¿aj¹c zgodê na powierzenie
dostawy ciep³a podmiotowi wy³onionemu w drodze przetargu nieograniczonego.
16 lipiec 2004 Prezes Urzêdu
Zamówieñ Publicznych wyra¿a zgodê na zawarcie umowy na 10 lat dla
podmiotu wy³onionego w drodze
przetargu nieograniczonego.
Wrzesieñ 2004 – Zlecenie wykonania analizy techniczno-ekonomiczno-prawnej restrukturyzacji i
modernizacji Ciep³owni Miejskiej w
£obzie.
2 kwietnia 2005 r. – Oferty na:
modernizacjê kot³owni wodnej niskoparametrowej (paliwo-mia³ wêglowy), budowa elektrociep³owni na mia³
wêglowy, biomasê oraz gaz, budowa
elektrociep³owni na biomasê.
16 maja 2005 – Propozycja budowy kot³owni gazowej ze œrodków
w³asnych inwestora.
20 wrzesieñ 2005 – w wyniku
negocjacji podpisano umowê na wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Ciep³owni
Miejskiej w £obzie.
28 marzec 2006 – Wydanie pozwolenia na budowê Ciep³owni Miejskiej w £obzie (paliwo – mia³ wêglowy ze wspólspalaniem biomasy),
12 styczeñ 2006 – oferta budowy

Ÿród³a skojarzonego na biomasê.
26 lipiec 2006 – podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych zwi¹zanych z obudow¹ œcian i
pokrycia dachowego Ciep³owni
Miejskiej. Roboty zakoñczono 21
grudnia 2006.
29 wrzesieñ 2006 – przetarg na
wykonanie czêœci technologicznej
Ciep³owni. Wp³ynê³a 1 oferta , której wartoœæ przekracza³a zabezpieczone przez Gminê œrodki finansowe
– przetarg uniewa¿niono.
18 czerwiec 2007 r. Podjêcie
uchwa³y przez Radê Miejsk¹ w
£obzie o likwidacji i przekszta³ceniu
Zak³adu Energetyki Cieplnej w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ ze 100 proc. udzia³em gminy.
10 paŸdziernik 2007 – burmistrz
£obza podpisuje akt za³o¿ycielski
£obeskiej Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o., 31 paŸdziernik 2007 – rejestracja w KRS.
18-19 grudzieñ 2007 – og³oszenie w prasie o zbyciu 100 proc. udzia³ów £EC Sp. z o.o. przez Gminê
£obez.
17 styczeñ 2008 – Szczeciñska
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. sk³ada
burmistrzowi £obza odpowiedŸ na
publiczne zaproszenie do rokowañ w
sprawie nabycia 100 proc. udzia³ów
£EC Sp. z o. o.
17 marzec 2008 r. – Szczeciñska
Energetyka Cieplna Sp. z o. o. sk³ada
burmistrzowi £obza ofertê wi¹¿¹c¹
w sprawie nabycia 100 proc. udzia³ów £EC Sp. z o. o.
15 kwiecieñ 2008r. – Burmistrz
£obza udziela SEC Sp. z o. o. wy³¹cznoœci do negocjacji w sprawie
zbycia udzia³ów Spó³ki £EC na czas
oznaczony.
10 czerwca 2008 r. – zakoñczenie
negocjacji, uznanie SEC Sp. z o.o. za
inwestora, z którym burmistrz, za
aprobat¹ Rady Miejskiej w £obzie,
mo¿e podpisaæ umowê sprzeda¿y
udzia³ów £EC sp. z o.o.
11 czerwca 2008 r. – podpisanie
umowy sprzeda¿y 100 proc. udzia³ów £obeskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. dla Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej.
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Co s³ychaæ u s¹siadów

Policjanci z Dobrej o bezpiecznych wakacjach

Nowogardzkie pogotowie
ma now¹ siedzibê

(DOBRA) Policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zaprosili na posterunek
uczniów z klasy II a i II b ze Szko³y Podstawowej w Dobrej. W czasie spotkania
dzieci zwiedza³y budynek posterunku, gdzie omawiana by³a praca policjantów.
Uczniowie mogli odcisn¹æ swoje palce na kartce papieru. Zabrali te kartki do domu
na pami¹tkê. Policjanci z Posterunku w Dobrej przekazali uczniom kompendium
wiedzy na temat bezpiecznego wypoczynku, w tym zasad zabawy nad wod¹, zachowania przy kontakcie z psem oraz bezpiecznego poruszania siê po drogach.
Takie samo spotkanie zorganizowane by³o w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach.

(NOWOGARD) Budynek Pogotowia przy ul. Wojska Polskiego zosta³ rozbudowany i wyremontowany. Teraz to nowoczesny, funkcjonalny obiekt spe³niaj¹cy standardy
unijne. Lekarze i ratownicy medyczni mog¹ teraz pracowaæ w komfortowych warunkach. Pomieszczenia
s¹ nowoczeœnie urz¹dzone, wygodne i funkcjonalne. Prace trwa³y ponad rok. Przez ten czasy wyremontowane zosta³y wszystkie pomieszczenia, tak¿e dwa gara¿e, które teraz
maj¹ po dwa stanowiska dla karetek.
Pokoje dla personelu zosta³y wyposa¿one w nowe sprzêty i meble.
Obiekt wyposa¿ony jest we w³asn¹

kot³owniê gazow¹ oraz baterie s³oneczne. Remont i przebudowa sfinansowane zosta³y z œrodków w³asnych WSPR. Koszt inwestycji to
963.952,80 z³.
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie wci¹¿
inwestuje w poprawê warunków pracy swoich pracowników, aby zapewniæ ratownikom, lekarzom i personelowi administracyjnemu pe³en komfort pracy. W ci¹gu ostatnich dwóch
lat, o nowe siedziby wzbogaci³o siê
pogotowie w Miêdzyzdrojach, Œwinoujœciu, Myœliborzu, Resku i Wa³czu. Nowy posterunek powsta³ tak¿e
w Rymaniu.
(info WSPR)

Stadion lepiej nawodniony
(DOBRA). Z powodu niewystarczaj¹cego ciœnienia w instalacji wodoci¹gowej Gmina postanowi³a za³o¿yæ nowe nawodnienie
stadionu miejskiego.
Prace ziemne i instalacyjne ju¿

siê zakoñczy³y. Obecnie mo¿liwe
bêdzie nawadnianie równoczeœnie
dwóch p³yt boisk, bez niebezpieczeñstwa wysychania murawy na
którymœ z nich. Prace zosta³y wykonane przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej.
op

Wyrok
Sygn. akt II K 189/08 Ds. 346/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 28.05.2008 r. sprawy

Józefa Wêgrzyna

s. Piotra i Zofii z d. Ostowicz, ur. 18 marca 1946 r. w Czarnym; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 07 marca 2008 r. o godzinie 17.45 na drodze wojewódzkiej nr
W – 152 Resko – Czarne kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,44 mg/l w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Józefa Wêgrzyna uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu
karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. 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 50 (piêædziesi¹t) z³otych.
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Wielka olimpiada przedszkolaków w Resku
(RESKO). 10 czerwca na hali
sportowej, odby³a siê VII edycja
Powiatowych Sportowych
Potyczek Przedszkolaków.
Do Reska przyby³o a¿ 250.
najm³odszych mieszkañców
powiatu od lat 3. do 6.
W potyczkach sportowych
uczestniczy³o 10 dru¿yn z: Reska
Wêgorzyna, £abunia Wielkiego,
£osoœnicy, Starogardu, £obza oraz
Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Radowa
Wielkiego.
Milusiñscy startowali w trzech
kategoriach zabaw ruchowych: dzieci 3.letnie, 4-5.letnie oraz 6.letnie.
Potyczki po raz pierwszy zosta³y
zorganizowane w hali sportowej
przy tutejszym gimnazjum.
Otwarcie zawodów by³o iœcie
olimpijskie, tote¿ nie mog³o zabrakn¹æ znicza, ani hymnu. Wprawdzie
hymn nie by³ pañstwowy, a by³a nim
ulubiona piosenka przedszkolaków
o misiu, który nie chcia³ iœæ do przedszkola, nie umniejszy³o to jednak
powagi sytuacji. Dzieci by³y równie
przejête. Œwiadczy³y o tym reakcje
dzieci, które otrzyma³y medale. Jeden z medalistów w ogromnym przejêciem oœwiadczy³, i¿ jeszcze nigdy
w ¿yciu medalu nie zdoby³. Z naszej
strony ¿yczymy, by nie by³ to ostatni.
A walka by³a ostra, bo i dyscypliny mo¿e nie na szczeblu olimpijskim, ale wszak trudne i wymagaj¹ce
sprytu. Najm³odsi rywalizowali bo-

wiem w takich dyscyplinach jak:
czworakowanie, biegi, toczenie pi³ki lekarskiej (kilogramowej), przeskoki przez przeszkody, toczenie siê
po materacu, przechodzenie pod tunelem, skoki na pi³ce kangurze. Zawodom towarzyszy³ gor¹cy doping
ze strony widowni i rodziców.
W kategorii dzieci szeœcioletnie I
miejsce wywalczy³o Wêgorzyno, II
miejsce – £osoœnica, III miejsce –
gospodarze z Reska. Medale i puchary zosta³y ufundowane przez burmistrza Reska. Zawody wspar³o starostwo powiatowe w £obzie, MOSiR
Szczecin oraz PZU Szczecin, który
ofiarowa³ 1 tys. z³. Poza tym Wojciech
Kurzyk zasponsorowa³ 50 uroczych
plecaczków dla 3.latków. Halê udekorowali nauczyciele.
W organizacjê w³¹czyli siê rodzice. Niezmierna by³a równie¿ pomoc
dyrektora Adama Szatkowskiego,
który nie tylko u¿yczy³ hali, sprzêtu,
w tym: sto³ów, krzese³ek, koców, a
tak¿e zaplecza sanitarnego, ale i zaanga¿owa³ do pomocy uczniów gimnazjum. Jako gospodarz co rusz dogl¹da³, czy milusiñskim niczego nie
brakuje.
Po ciê¿kich zmaganiach sportowych przyszed³ czas na piknik. Ten
odby³ siê na zapleczu szko³y, najm³odsi na roz³o¿onych kocach zajadali siê przysmakami przygotowanymi specjalnie dla niech. Wœród pysznoœci nie zabrak³o ró¿nych sa³atek
oraz kie³baski pieczonej z grilla. Nad
ogniem i kie³baskami na grillu pieczê sprawowali stra¿acy z OSP Resko, którzy to wypo¿yczyli sprzêt.

Organizatorem by³a Barbara
Woszczyñska dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Resku.
Wœród goœci przyby³ych na zmagania sportowe najm³odszych byli:
burmistrz Miasta i Gminy Resko
Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku Bar-

bara Basowska, dyrektor Centrum
Kultury Anna Bogdañska, radny Jan
Michalczyszyn, dyrektor Szko³y
Podstawowej Anna Tomecka, dyrektor Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie Barbara Fronczuk, przedstawicielka Rady Rodziców Zofia
Mi³ek.
mm

„£AÑCUCH KREWNIAKÓW”
W LICEUM W RESKU
W zwi¹zku z o ogólnopolsk¹ kampani¹ promocyjno-billboardow¹
Transplantacje 2007/2008, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Resku postanowi³o przy³¹czyæ siê do tej akcji. Dokonaliœmy zg³oszenia szko³y, otrzymaliœmy od fundacji billboard oraz Karty
Oœwiadczenia Woli. W ten sposób
propagujemy ideê Transplantacji i
Honorowego Krwiodawstwa w ramach spo³ecznej kampanii Krewniacy. Chcemy, by Transplantacje znalaz³y zrozumienie i zosta³y zaakceptowane przez polskie spo³eczeñstwo.
Liczymy na zaktywizowanie lokalnych œrodowisk wokó³ tej idei oraz
rozpowszechnienie kart „Oœwiadczenia Woli”.
W zwi¹zku z tym podczas lekcji
religii, lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie, zosta³y przekazane m³odzie¿y najwa¿niejsze informacje doty-

cz¹ce przeszczepów, stanowisko
Koœcio³a w tej kwestii; pe³noletnim
uczniom, pracownikom szko³y
przekazaliœmy karty. Na korytarzu
szkolnym m³odzie¿ wykona³a gazetki tematycznie zwi¹zane z transplantologi¹, zamieœciliœmy list, w
którym bliscy zmar³ej niedawno
Agaty Mróz przekonuj¹ o celowoœci
takich dzia³añ. Ponadto na budynku
szko³y zawis³ banner, na którym
znajduj¹ siê reprezentanci œwiata
sportu i filmu, m.in.: P. Saleta, A.
Mróz, R. Pazura, S. Grucha³a, I.
Guzowska. Bêdzie z nami przez
dwa miesi¹ce, póŸniej przeka¿emy
go innej, zainteresowanej instytucji.
Mamy nadziejê, ¿e znajdziemy
naœladowców, którzy zechc¹ na
swoim budynku zawiesiæ billboard
kampanii. Czekamy na odzew.
A. Popielarz

Z ¯YCIA POWIATU
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UCZENNICA LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO Z RESKA

SANDRA S£ONINA FINALISTK¥ VII EDYCJI
KONKURSU AKADEMICKIEGO IM. BP. J. CHRAPKA
Osiemnaœcioro kandydatów, dwanaœcie indeksów, wysoki poziom i
nie³atwy wybór – 11 czerwca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odby³ siê fina³ VII edycji Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana
Chrapka.
O godz. 11 w Instytucie Dziennikarstwa rozpoczê³y siê rozmowy kwalifikacyjne z tegorocznymi maturzystami, wœród których znalaz³a siê nasza uczennica SANDRA S£ONINA,
którzy przebrnêli przez pierwszy etap
ogólnopolskiego Konkursu. By dostaæ siê do fina³u, musieli w dowolnej
formie dziennikarskiej wyraziæ
w³asn¹ opiniê na temat stwierdzenia:
Dzisiaj wolontariat nie zawsze jest
motywowany chêci¹ znalezienia pracy i zarobku. W tekstach mieli odwo³aæ siê do s³ów Listu Pasterskiego patrona Konkursu.
Komisja, w sk³adzie: prof. Jerzy
Olêdzki, prof. Teresa Sasiñska-Klas
(UJ), red. Barbara Su³ek-Kowalska
(UW), ks. Jan Drob (Konferencja Epi-

skopatu Polski), o. Andrzej Majewski
SJ (Redakcja Programów Katolickich
TVP), ks. Dariusz Kowalczyk (Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”), dr
hab. Andrzej Kozie³ (UW), dr Weronika Œwierczyñska-G³ownia (UJ), dr hab.
Wojciech Jakubowski (UW) i mgr
Agnieszka Starewicz-Jaworska (UW),
spotka³a siê z ka¿dym z finalistów.
Wynik rozmowy stanowi³ ostateczne
kryterium, którym pos³u¿y³a siê ona
przy wyborze laureatów.
Zgodnie z ustalon¹ wczeœniej kolejnoœci¹, ka¿d¹ osobê zapraszano do sali,
gdzie cz³onkowie Komisji zadawali jej
pytania. Na zakoñczenie oceniaj¹cy
zgodnie przyznali, ¿e dokonanie wyboru bêdzie niezwykle trudne ze wzglêdu
na wysoki, równy poziom prezentowany przez uczestników.
Konkurs Akademicki im. Bp. Jana
Chrapka organizowany jest przez Uniwersytety Warszawski i Jagielloñski
oraz Fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” od 2002 r. Uczelnie chcia³y
w ten sposób uczciæ pamiêæ niezwykle
popularnego nauczyciela akademic-

Finaliœci VII edycji Konkursu Akademickiego,
Sandra - czwarta w drugim rzêdzie
kiego na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych UW, Bp. Jana
Chrapka, który zgin¹³ w wypadku samochodowym w paŸdzierniku 2001 r.
Konkurs ma wskazywaæ wszystkim
pracownikom mediów spo³ecznych
potrzebê budowania kultury porozumienia i dialogu.
Sandra nie zdoby³a indeksu, ale

zostanie objêta programem stypendialnym. Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” obejmie programem stypendialnym te osoby, które nie otrzymaj¹
indeksów, jeœli dostan¹ siê na studia w
drodze normalnej rekrutacji. Gratulujemy. Kolejny dowód na to, ¿e w ma³ej
szkole te¿ mo¿na osi¹gn¹æ sukces.
Agata Popielarz

Urodziny biblioteki w Resku
„Ksi¹¿ka to mêdrzec ³agodny i pe³en s³odyczy, które puste ¿ycie nape³nia
œwiat³em, a puste serce - wzruszeniem.
Mi³oœci dodaje skrzyde³, a trudowi
ujmuje ciê¿aru. W martwotê domu
wprowadza ¿ycie, a ¿yciu nadaje sens”
(Kornel Makuszyñski)
„Czytanie rozwija rozum m³odzie¿y, odm³adza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyœlnoœci, daje
pomoc i pocieszenie w przeciwnoœciach”
(Marcus Tullius Cicero)
Ju¿ 60 lat minê³o od chwili, kiedy 8
maja 1948 roku dokonano pierwszego
wpisu do ksiêgi inwentarzowej ksiêgozbioru Biblioteki Zarz¹du Miejskiego
w Resku. By³a to ksi¹¿ka Edmonda de
Amicisa - „Serce”.
Biblioteka mieœci³a siê wówczas w
ratuszu. Do 1959 biblioteka prze¿y³a
kilka przeprowadzek. Rok 1959 by³
wa¿ny w historii placówki ze wzglêdu
na now¹ siedzibê przy ulicy Wojska
Polskiego 20, gdzie by³o jej dane upowszechniaæ czytelnictwo przez d³ugie
lata.
W 1960 roku osi¹gniêto wielki jak
na owe czasy sukces - powsta³a bowiem
pierwsza w Resku czytelnia, a w 1962
roku Oddzia³ dla Dzieci.

W 1968 roku Bibliotece nadano
imiê W³adys³awa Broniewskiego. Wyboru patrona dokonali sami czytelnicy
drog¹ plebiscytu.
Z dniem 1 stycznia 1975 roku poprzez rozszerzenie swojej dzia³alnoœci
Miejska Biblioteka Publiczna w Resku
zosta³a mianowana Bibliotek¹ Publiczn¹ Miasta i Gminy im. W³adys³awa
Broniewskiego. W zwi¹zku z tym podporz¹dkowano jej filie - by³e biblioteki
gromadzkie w £abuniu Dolnym, £osoœnicy i Starogardzie.
1 wrzeœnia 1990 roku zosta³ utworzony nowy dzia³ w bibliotece, a mianowicie Dzia³ Fonozbiorów
Du¿e zmiany nast¹pi³y 1992 roku w³adze samorz¹dowe podjê³y decyzjê o
przeniesieniu biblioteki do budynku po
by³ym Domu Kultury.
Uzyskaliœmy znacznie wiêksze pomieszczenia, które pozwoli³y na roz³adowanie ciasnoty panuj¹cej w poprzednim obiekcie.
Biblioteka na koniec 2007 roku
dysponuje ksiêgozbiorem w liczbie 64
154 woluminów, w tym 23 078 to literatura piêkna dla dzieci, 27 921 literatura piêkna dla doros³ych, a 13 439 to
literatura popularno-naukowa; zbiory
specjalne licz¹ 2106 wolumenów.
Zarejestrowaliœmy 2 123 czytelni-

ków. Udostêpniamy 64 tytu³y czasopism.
Od 1 stycznia 2008 roku biblioteka
dzia³a w strukturze Centrum Kultury w
Resku.
Na wizerunek biblioteki pracuje
oddane grono pracowników, którzy w
funkcjonowanie biblioteki wk³adaj¹
ca³¹ swoj¹ wiedzê, serce i umiejêtnoœci,
u³atwiaj¹c tym samym dostêp do wiedzy uczniom, studentom, nauczycielom
i ca³emu œrodowisku naszego miasta i
gminy.
***
Uroczystoœæ jubileuszow¹ zaszczycili: ks. dr Tadeusz Uszkiewicz kustosz
Sanktuarium Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczêcia N.M. P. w
Resku, Barbara Basowska przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku, Danuta
Mielcarek sekretarz Gminy, Eugeniusz
Szymoniak dyrektor Biblioteki w
£obzie oraz dyrektorzy szkó³: Ma³gorzata Bia³y LO Resko, Bo¿ena Tomecka
Szko³a Podstawowa w Resku, Adam
Szatkowski Gimnazjum w Resku, Anetta Kulesza ze Szko³y Podstawowej w
£abuniu Wielkim, Barbara Woszczyñska Przedszkole Miejskie w Resku oraz
byli pracownicy bibliotek: El¿bieta Turczyñska by³a dyrektor Biblioteki, Zofia
Wysocka d³ugoletni pracownik Filii w
Starogardzie, Wirginia Braun spo³ecz-

nik, d³ugoletni pracownik punktu bibliotecznego w Przemys³awiu.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³y
dzieci z Centrum Kultury: Zespó³ Taneczny „SPECTRUM”, prowadzony
przez Renatê Czerwiñsk¹ oraz Weronika KuŸmiñska - utalentowana solistka
Ko³a Muzycznego, kierowanego przez
Jacka Gajdzisa.
Anna Bogdañska - dyrektor Centrum
Kultury w Resku, Barbara Raniewicz
- kierownik Biblioteki w Resku.
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Które gimnazjum zdoby³o najwy¿sz¹ œredni¹

Wyniki nauczania w gimnazjach powiatu
(POWIAT). Gimnazja z terenu województwa zachodniopomorskiego osi¹gnê³y niskie wyniki w porównaniu z gimnazjami w
innych czêœciach kraju. A jak
wygl¹da porównanie gimnazjów
na terenie powiatu? Czy rzeczywiœcie to znajduj¹ce siê w mieœcie
powiatowym prezentuje najwy¿szy poziom?
£obez
Na 177 uczniów, którzy przyst¹pili do testu najni¿szy poziom reprezentowa³o 15 uczniów, najwy¿szy–
5 uczniów. Najwiêcej, bowiem 35
uczniów, reprezentowa³o poziom
ni¿ej œredni (20 proc.). Do testów
przyst¹pi³o czworo uczniów z orzeczeniem dysleksji.
Arkusze inne ni¿ standardowy
rozwi¹zywa³o w tej szkole 13
uczniów
W czêœci matematyczno-przyrodniczej, w porównaniu do innych
szkó³, uczniowie osi¹gnêli poziom
niski, w przedziale 21,9 - 23,8, (rok
2007 – poziom ni¿ej œredni 22,2 23,8, 2006 – poziom ni¿ej œredni
20,8 - 22,2).
W czêœci humanistycznej 11
uczniów uzyska³o najni¿szy wynik
w skali staninowskiej, a tylko 4 najwy¿szy. Najwiêcej, bo 42 uczniów
(24 proc.) uzyska³o wynik ni¿ej
œredni.
Wynik szko³y na tle rozk³adu wyniku szkó³ z ca³ego kraju w czêœci
humanistycznej uplasowa³ siê na poziomie niskim w przedziale punktowym 25,3 - 27,6 (w roku 2007 - 28,5
- 30,1- poziom ni¿ej œredni, w roku
2006 - 30,3 - 31,7 – poziom œredni).
Dobra
W gimnazjum w Dobrej, w czêœci matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego, nie by³o
uczniów reprezentuj¹cych poziom
najni¿szy (0-10 pkt.), ani poziom
najwy¿szy (47-50 pkt.). Najwiêcej
uczniów reprezentowa³o poziom
ni¿ej œredni – 22 (30 proc.) na 74
przystêpuj¹cych do testu i przy 5
uczniach z orzeczeniem o dysleksji.
Bardzo wysoki poziom (43-46 p.)
zaprezentowa³ tylko 1 uczeñ.
Arkusze inne ni¿ standardowy
rozwi¹zywa³o w tej szkole 2
uczniów.
Œredni wynik szko³y na tle rozk³adu wyników szkó³ z ca³ego kraju
z czêœci matematyczno-przyrodniczej uplasowa³ placówkê na poziomie niskim przy przedziale 21,9 23,8 punktów (2007 – poziom niski
20,3 - 22,1, 2006 – poziom bardzo
niski - 13,7 - 18,9).

Najni¿szy poziom z czêœci humanistycznej zaprezentowa³o 5
uczniów, najwy¿szy z kolei tylko 1.
Najwiêksza liczba uczniów (17, to
jest 23 proc.) zaprezentowa³a poziom œredni. Z tej czêœci wynik
szko³y na tle rozk³adu wyniku szkó³
z ca³ego kraju jest niezmienny od lat
i unormowa³ siê na poziomie niskim. W roku 2008 szko³a zmieœci³a
siê w przedziale punktowym 25,3 27,6, w roku 2007 wynosi³ on 26,5
- 28,4, w 2006 - 26,9 - 28,7.
Resko
Na 107 uczniów z czêœci matematyczno-przyrodniczej 5. zaprezentowa³o poziom najni¿szy, 1 –
najwy¿szy oraz 1 osoba mia³a orzeczenie o dysleksji. Arkusze inne ni¿
standardowy rozwi¹zywa³o w tej
szkole 6 uczniów.
Œrednie wyniki szko³y na tle rozk³adu wyników szkó³ z ca³ego kraju
lekko spadaj¹. I tak w roku bie¿¹cym szko³a znalaz³a siê w przedziale punktowym 21,9 - 23,8, co oznacza poziom niski. W roku 2007 przedzia³ ten wynosi³ 22,2 - 23,8, oznacza³ jednak poziom ni¿ej œredni,
natomiast w roku 2006 niewiele ró¿ni¹cy siê przedzia³ punktowy 22,3 23,9 uplasowa³ szko³ê w na poziomie œrednim.
W czêœci humanistycznej najni¿szy poziom zaprezentowa³o 5
uczniów, najwy¿szy – 1 osoba. Najwiêcej uczniów, bo 17., zmieœci³o
siê na poziomie ni¿ej œrednim, jednak w przypadku tej szko³y niemal
taka sama liczba uczniów, bo o zaledwie jednego mniej, utrzyma³a
poziom wy¿ej œredni.
Œredni wynik szko³y w tej czêœci
egzaminu znalaz³ siê w przedziale
punktowym 25,3 - 27,6, co daje
poziom niski, w roku 2007 - 28,5 30,1 – ni¿ej œredni, w roku 2006 30,3 - 31,7 – poziom œredni. Systematycznie przedzia³ ten zmniejsza
siê.
Radowo Ma³e
W czêœci matematyczno przyrodniczej na 57 uczniów ani jeden
nie uzyska³ wyniku najni¿szego,
najwy¿szy – 1. Jedna osoba przyst¹pi³a do egzaminu z orzeczeniem o
dysleksji. Najwiêksza liczba
uczniów - 19 (33 proc.) uzyska³a
poziom œredni.
Arkusze inne ni¿ standardowy
rozwi¹zywa³o w tej szkole 2
uczniów.
Œrednie wyniki szko³y na tle rozk³adu wyników szkól z ca³ego kraju
znalaz³y siê w przedziale 25,6 - 27,3
punktów, co oznacza poziom œred-

ni. Jest to niesamowity przeskok,
bowiem w roku poprzednim szko³a
uplasowa³a siê na poziomie niskim
z punktacj¹ 15,2 - 20,2. W roku 2006
– szko³a prezentowa³a poziom ni¿ej
œredni z przedzia³em punktów 20,8
- 22,2.
W czêœci humanistycznej 1 osoba uzyska³a wynik najni¿szy, najwy¿szy zaœ – 2 osoby.
Œrednie wyniki szko³y na tle rozk³adu wyników szkól z ca³ego kraju
w czêœci humanistycznej znalaz³y
siê w przedziale 27,7 - 29,5, co uplasowa³o szko³ê w przedziale ni¿ej
œrednim, w roku poprzednim poziom by³ bardzo niski z przedzia³em
punktowym 19,5 - 26,4. W roku
2006 gimnazjum w Radowie Ma³ym
uzyska³o przedzia³ punktowy 30,3 31,7, co da³o mu pozycjê œredni¹.
Wêgorzyno
Na 87 uczniów w tej szkole z
czêœci matematyczno-przyrodniczej najni¿szy poziom uzyska³o 2
uczniów, najwy¿szy równie¿ 2.
Orzeczenie o dysleksji posiada³o 3
uczniów. Najwiêcej, bo 26 uczniów
uzyska³o wynik ni¿ej œredni (30
proc. uczniów). Arkusze inne, ni¿
standardowy, rozwi¹zywa³o w tej
szkole 6 uczniów.
Œrednie wyniki szko³y na tle rozk³adu wyników szkó³ z ca³ego kraju
w czêœci matematyczno-przyrodniczej wynios³y w tym roku 23,9 25,5, co da³o poziom ni¿ej œredni, w
roku ubieg³ym wyniós³ on 23,9 25,3, jednak wynik ten pozwoli³ na
zaliczenie szko³y do poziomu œredniego. W roku 2006 przedzia³ punktowy wyniós³ 19,0 - 20,7.

W czêœci humanistycznej najwy¿sz¹ iloœæ punktów zdoby³a tylko
jedna osoba, podobnie by³o ze zdobyciem najni¿szej iloœci punktów.
Najwiêksza liczba uczniów (19
osób – 22 proc.) reprezentowa³a
poziom œredni.
Gimnazjum w Wêgorzynie osi¹gnê³o najwy¿szy w powiecie wynik
z czêœci humanistycznej, plasuj¹c je
w przedziale wysokim z punktacj¹
33,2 - 35,3. W roku ubieg³ym
uczniowie osi¹gnêli poziom ni¿ej
œredni plasuj¹c siê w punktacji 28,5
- 30,1. W 2006 r. placówka ta osi¹gnê³a poziom niski zdobywaj¹c w
tej czêœci egzaminu 26,9 - 28,7 pkt.
Porównanie
umiejêtnoœci
uczniów z poszczególnych gimnazjów na terenie powiatu z czêœci matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej.
W czêœci matematyczno-przyrodniczej najwy¿sz¹ œredni¹ uzyska³o gimnazjum w Radowie Ma³ym. Tu¿ za nim uplasowa³o siê gimnazjum w Wêgorzynie, trzecie miejsce zajê³a szko³a w £obzie, wyprzedzaj¹c zaledwie o 0,2 proc. Resko.
Najgorsz¹ œredni¹ osi¹gnê³o gimnazjum w Dobrej.
W czêœci humanistycznej Wêgorzyno swoj¹ œredni¹ znacznie
odbiega in plus od œredniej krajowej. Ró¿nica widoczna by³a szczególnie przy umiejêtnoœci tworzenia
w³asnego tekstu przez uczniów. Radowo Ma³e znalaz³o siê na drugim
miejscu, z niewiele ni¿szym wynikiem £obez uplasowa³ siê na trzecim, na czwartym gimnazjum w
Resku, na pi¹tym – w Dobrej. mm

Czêœæ matematyczno-przyrodnicza

Czêœæ humanistyczna
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Na w³asne oczy zobaczy³, mo¿e odpuœci

O w³os od nieszczêœcia Szansa na normalnoœæ

(£OBEZ). W ubieg³y pi¹tek na
ul Julisza S³owackiego rozpoczê³y
siê prace drogowe. Drogowcy wyciêli prostok¹ty w jezdni, zasypali
piaskiem i... pozostawili je tak na
kilka dni.
Ju¿ w sobotê jad¹cy ulic¹ z góry
rowerzysta wjecha³ w jedn¹ z dziur i
przewróci³ siê. – Jecha³em w³aœnie
samochodem i zobaczy³em le¿¹cego
cz³owieka. W pierwszej chwili myœla³em, ¿e jest pijany, ale gdy trzeba
udzieliæ pomocy nikt na to nie patrzy.
Zatrzyma³em siê i podszed³em do
cz³owieka. By³ to mê¿czyzna, który
uprawia kolarstwo. Rozpêdzony wjecha³ w zasypan¹ mia³kim piachem
dziurê. By³ ca³y poobijany. Jak mówi³
zawsze zak³ada³ kask, tym razem

tego nie zrobi³. Niewiele brakowa³o,
aby uderzy³ g³ow¹ o krawê¿nik. Dlaczego nie by³o ¿adnego oznakowania, skoro drogowcy nie zd¹¿yli z remontem? – zastanawia siê Ryszard
Turkowski.
£atanie dziury trwa³o niemal tydzieñ. W tym czasie piach zosta³ rozje¿d¿ony i pozamiatany przez s³u¿by
drogowe. Informacja o braku oznakowania zosta³a przekazana na policjê.
Jednak do koñca nie pojawi³o siê ono
na ulicy. Tym razem skoñczy³o siê na
pot³uczeniach. Pytanie tylko - czy zasypywanie dziur w drodze mia³kim
piaskiem mia³o s³u¿yæ poprawie bezpieczeñstwa, czy zmyleniu uczestników drogi. Bo jeœli zmyleniu, to zadanie swoje osi¹gnê³o.
mm

Wykupili sprzêt
(RESKO). W miniony czwartek
podczas II licytacji mienia ruchomego szpitala, prowadzonej przez Komornika S¹dowego w Gryficach, Po-

wiat £obeski naby³ wszystkie sk³adniki niezbêdne do funkcjonowania
szpitala, z wyj¹tkiem wyposa¿enia
kuchni. Te naby³a Gmina Resko. op

Za³ataj¹ dziury
(BONIN-PRUSINOWO). W tej
miejscowoœci nie trudno o wypadek.
Na 90. stopniowym zakrêcie drogi
prowadz¹cej do Budziszcza jest spora dziura w jezdni.
Widocznoœæ jest niemal zerowa,
bowiem ogranicza j¹ stoj¹ca tam stodo³a. Aby kierowca móg³ wjechaæ na drogê w kierunku Budziszcza, nie uszkadzaj¹c swojego pojazdu, musi zjechaæ
ze swojego pasa na s¹siedni. To z kolei
grozi wypadkiem. Dyrektor Zarz¹du

Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Terenów Wiejskich i Komisji Spraw
Spo³ecznych obieca³, ¿e dziura zostanie
zasypana.
Podobnie ma siê staæ z drog¹ prowadz¹c¹ do Prusinowa. ZDP zawar³o
porozumienie z burmistrzem £obza.
Zarz¹d ze swej strony przeka¿e sprzêt,
reszta nale¿eæ bêdzie do gminy
- Mam nadziejê, ¿e wspólnie wykonamy zadanie – powiedzia³ Wies³aw
Bernacki.
mm

(£OBEZ-ŒWIÊTOBORZEC). W poniedzia³ek burmistrz £obza zafundowa³ p.o.
dyrektorowi Agencji Nieruchomoœci Rolnych oddzia³ w Szczecinie wycieczkê po £obzie. Mia³a
ona na celu uœwiadomiæ problemy, z jakimi boryka siê miasto
dziêki dzia³aniom Agencji.
26 czerwca ma odbyæ siê kolejny
przetarg na Stado w Œwiêtoborcu.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, chêtni na jego kupno s¹, czekaj¹
tylko na ni¿sz¹ cenê. Aby przyspieszyæ procedury zwi¹zane z obni¿k¹
znacznie wygórowanej ceny za Stado, burmistrz gminy postanowi³ zabraæ przebywaj¹cego w £obzie p.o.
dyrektora Agencji Nieruchomoœci
Rolnych oddzia³ w Szczecinie Adama Poniewskiego na wycieczkê po
mieœcie. W pierwszej kolejnoœci Ryszard Sola zawióz³ go do Œwiêtoborca, by osoba maj¹ca wp³yw na cenê
nieruchomoœci na w³asne oczy zobaczy³a stan obiektu wyceniany przez
jego pracowników. Jak wygl¹da pa³ac oraz ca³e zaplecze, mieszkañcy
powiatu wiedz¹ doskonale. Teoretycznie wiedzieli te¿ o tym w Szczecinie. Obecnie jednak nikt nie bêdzie
móg³ zaprzeczyæ, ¿e nie widzia³
obiektu, na którego cenê podpisywa³. Dyrektor zapewni³, ¿e bêdzie

ponownie stara³ siê zbyæ nieruchomoœci po by³ym Stadzie takiemu inwestorowi, który nie tylko zap³aci za
obiekty, ale i utrzyma walory Stada.
Czy tym razem cena zostanie obni¿ona, nie wiadomo. Oka¿e siê to ju¿ pod
koniec miesi¹ca.
Kolejnym miejscem, do którego
burmistrz £obza Ryszard Sola zawióz³ Adama Poniewskiego by³o
osiedle H. Sawickiej w £obzie. Tam
przedstawi³ stan prawny, jaki obowi¹zuje poszczególne miejsca na
osiedlu. Burmistrz zaprezentowa³
dyrektorowi stanowisko likwidatora
oraz wspólnot mieszkaniowych.
- Powiedzia³em dyrektorowi, ¿e
chcielibyœmy uporz¹dkowaæ wszelkie kwestie odnoœnie tego osiedla.
Zapewni³, mnie ¿e choæ sam ju¿ nie
bêdzie podejmowa³ ¿adnych decyzji,
bo za dwa tygodnie zostanie wy³oniony nowy dyrektor Agencji Nieruchomoœci Rolnych, do³o¿y jednak
wszelkich starañ, aby tê kwestiê uporz¹dkowaæ pomyœlnie dla miasta –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola.
Samorz¹dowcy chcieliby przej¹æ od ANR jeszcze 9 dzia³ek,
znajduj¹cych siê na terenie wiosek. Zosta³yby one wykorzystane
miêdzy innymi pod boiska, place
zabaw, parki oraz zagospodarowanie cmentarza.
mm
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Spotkali siê poszkodowani przez III Rzeszê
(£OBEZ). W miniony pi¹tek w
³obeskim magistracie odby³a siê
niecodzienna uroczystoœæ. Swoje
90. urodziny obchodzi³o czterech
cz³onków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszê: W³adys³aw Szkiecin, Antonina £uczycka, Walenty Kutynia oraz Stefania Adamska,
mieszkanka gminy Radowo Ma³e.
Goœci zaprosi³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
- Macie pañstwo dziœ wspania³¹
uroczystoœæ. Cieszê siê, ¿e mo¿emy tê
chwilê spêdziæ razem. Rozumiem i
szanujê przede wszystkim wasz wiek
i to, co prze¿yliœcie Pañstwo w trudnym okresie wojennym. Szanujê to,
co zrobiliœcie dla pañstwa polskiego i
gminy £obez. Chcia³bym przekazaæ
Wam s³owa szacunki i podziêkowania. Nadal jesteœcie ludŸmi czynnymi
i stawianymi za wzór m³odszym pokoleniom; jesteœcie dla nich przyk³adem.
Dzisiejsze spotkanie jest przypieczêtowaniem i ukoronowaniem tego
wszystkiego, co przez 90 lat pañstwo
zrobiliœcie. ¯yczê pañstwu du¿o zdrowa, tym bardziej, ¿e jest ono dla Pañstwa szczególnie cenne – powiedzia³
burmistrz witaj¹c goœci.
W uroczystoœci uczestniczy³a
równie¿ przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê oddzia³ w Szczecinie
Anna Kwiatkowska.
Po przywitaniu siê z
jubilatami oraz gospodarzami spotkania pokrótce
omówi³a problemy Polaków, którzy zostali poszkodowani przez III
Rzeszê oraz dzia³ania podejmowane przez Stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych.
Po krótkim przemówieniu wrêczy³a jubilatom kwiaty oraz gratyfikacje. Spotkanie by³o
równie¿ okazj¹ do zapre-

zentowania organizacji Stowarzyszenia w £obzie.
- Bardzo serdecznie dziêkujê
panu Mo³dzie, naszemu pe³nomocnikowi, który do tej pory dzia³a³ wspólnie z panem Ha³aszkiewiczem i panem NiedŸwiedzkim, ale niestety,
bardzo powa¿na choroba uniemo¿liwi³a mu dalsze dzia³anie, dlatego te¿
zostaje honorowym pe³nomocnikiem
Stowarzyszenia. Mam przyjemnoœæ
przekazaæ panu gratyfikacje, ¿ycz¹c
zdrowia i zdrowia dla ma³¿onki, która z tak wielkim oddaniem i poœwiêceniem zajmuje siê swoim mê¿em
przez ca³y okres choroby, z jakim pan
kiedyœ dzia³a³ na rzecz Stowarzyszenia. Ilekroæ zechce przyjœæ tutaj do
biuro to zawsze przez swoich kolegów bêdzie przyjmowany i bêdzie
mile widziany, natomiast funkcjê pe³nomocnika pe³ni obecnie pan Ha³aszkiewicz. – powiedzia³a.
Stowarzyszenie ma obecnie siedzibê przy Urzêdzie Miejskim w
£obzie. Lokal wygospodarowa³
dla nich burmistrz Ryszard Sola. Z
tego te¿ powodu burmistrz otrzyma³ ksi¹¿kê, któr¹ napisali cz³onkowie Zarz¹du Wojewódzkiego w
Szczecinie, którzy prze¿yli gehennê pracy przymusowej w
Niemczech. Ksi¹¿ka nosi tytu³
„Wyryte w pamiêci”.

Wraz z lokalem burmistrz zapewni³ poszkodowanym opiekê prawn¹.
- Szanowni jubilaci, Wasze d³ugie, bogate ¿ycie, jest skarbnic¹
doœwiadczeñ, z których i wasi najbli¿si i znajomi korzystaæ mog¹ obficie. Jubileusz Waszego dziewiêædziesiêciolecia jest dziedzictwem
naszym wspólnym, dlatego pragnê
z³o¿yæ wam najlepsze ¿yczenia
zdrowia, szczêœcia ¿yczliwoœci i
przychylnoœci najbli¿szego otoczenia. Wrêczaj¹c Pañstwu listy
gratulacyjne wraz z kopertami
przekazujê na Wasze rêce równie¿

kwiaty – doda³a przewodnicz¹ca.
Obecnie Stowarzyszenie walczy o zrównanie praw poszkodowanych przez roboty przymusowe z
prawami Sybiraków. Obecnie bowiem poszkodowani otrzymuj¹ niewielkie miesiêczne œwiadczenia w
wysokoœci 175 z³.
Równoczeœnie przewodnicz¹ca
poinformowa³a, ¿e wszystkie osoby,
które urodzi³y siê pod koniec listopada
1944 r., z matki niewolnicy, bêd¹cej na
robotach przymusowych w Niemczech, mog¹ ubiegaæ siê o comiesiêczne œwiadczenie pieniê¿ne.
mm
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Wy¿sze op³aty za groby
(£OBEZ). Du¿o czasu i miejsca
podczas obrad komisji i sesji
zajê³a kwestia op³at
i regulaminu korzystania
z cmentarza. Urz¹d Miasta
i Gminy wprowadzi³ nowy
taryfikator op³at.
Teraz za pole grzebalne pojedyncze, przeznaczone na grób zwyk³y pojedynczy, trzeba bêdzie zap³aciæ 321
z³, jednak za pole grzebalne pojedyncze przeznaczone na grób murowany
pojedynczy op³ata bêdzie wynosiæ 465
z³ plus 7 proc. podatek VAT, co wynosi
497,55. Za pole grzebalne pojedyncze
przeznaczone na grób zwyk³y pojedynczy z przeznaczeniem dla zw³ok
dzieci do lat 6 burmistrz £obza zawnioskowa³, by cena wynios³a 1 z³ plus VAT
(1,07 z³). Burmistrz swój wniosek argumentowa³ tym, ¿e tragedia, dotykaj¹ca
rodziców tak ma³ego dziecka, jest wystarczaj¹co wielka.
Magistrat rozró¿ni³ w znaczny sposób cenê grobów podwójnych, w których zw³oki grzebane s¹ jedna trumna
nad drug¹ od tych, w których grzebie
siê dwie trumny obok siebie. Znaczna
ró¿nica jest wynikiem niewielkiego terenu cmentarza i ograniczonej liczby

kwater. Dlatego te¿ groby zwyk³e, w
których bêd¹ grzebane trumny jedna
nad drug¹ bêd¹ kosztowaæ 481,50 z³.
Trumny sk³adane obok siebie na jednym poziomie wyceniono na kwotê
700,85 z³.
Pole grzebalne pojedyncze, przeznaczone na grób murowany, w którym
trumny maj¹ byæ sk³adane jedna nad
drug¹ – 727, 60. Za pole grzebalne
przeznaczone na grób murowany rodzinny – 1000,45 z³. Za ka¿dy nastêpny
pochówek w grobie rodzinnym – 321 z³.
Za pole grzebalne przeznaczone
do sk³adania urn – 321 z³, natomiast za
umieszczenie urny na wczeœniej wykupionym polu grzebalnym – 107 z³.
Du¿o miejsca zajê³a dyskusja, dotycz¹ca op³at za korzystanie z kaplicy
i katafalku. Zdaniem zarz¹dcy sensownym by³oby rozró¿nienie op³aty za
kaplicê i katafalk z okreœleniem czasu
u³o¿enia zw³ok na katafalku. Jego zdaniem mia³oby to zapobiec nieprzyjemnym incydentom. Czasami bowiem w
jednym dniu jest kilka pogrzebów.
Wówczas to zdarza siê, ¿e na katafalku pojawia siê trumna zmar³ego, który
ma pogrzeb na koñcu. Osobna op³ata
okreœli³aby konkretny czas, w jakim
cia³o zmar³ego cz³onka rodziny mo¿e
byæ wystawione. Nie zmieni³oby to przy
okazji wysokoœci op³aty. Radni miejscy
nie widzieli w tym jednak sensu, twierdz¹c, ¿e ³obzianie potrafi¹ siê porozu-

mieæ bez odrêbnych przepisów. Radny Leszek Gajda zaproponowa³, ¿e w
tym wypadku mo¿na u³o¿yæ osobny regulamin, dotycz¹cy korzystania z kaplicy. W zwi¹zku z tym pozostawiono
ogóln¹ op³atê 90 z³ plus podatek VAT,
czyli 96,30 z³/dobê, natomiast za korzystanie z ch³odni – 58,85 z³/dobê.
Kolejn¹ op³at¹ jest nadzór nad
czynnoœciami zwi¹zanymi z pochówkiem, ekshumacj¹ lub wykonaniem
pomnika - 53,50 z³. Równoczeœnie
wszelkie te czynnoœci s¹ mo¿liwe dopiero po uzgodnieniu z zarz¹dc¹
cmentarza. Rezerwacja pojedynczego pola wynosi 535 z³. Jak wyjaœni³a
Ewa Ciechañska tak wysoka cena ma
byæ gwarancj¹ na tom, by nie wykupywaæ kwater na zapas.
Op³aty za zajêcie pól grzebalnych
wa¿ne s¹ 20 lat. Jeœli ktoœ bêdzie
chcia³ przed³u¿yæ ten okres, bêdzie
móg³ op³aciæ za kolejny, nie wczeœniej
jednak, ni¿ po up³ywie 18 lat od ostatniej op³aty; nowy okres naliczeniowy
rozpocznie siê po up³ywie 20 lat.
Jeœli jednak op³ata nie bêdzie uiszczona po tym okresie, to zarz¹dca
cmentarza bêdzie mia³ prawo wykorzystaæ to miejsce do innego pochówku, a szcz¹tki przenieœæ do wyznaczonego lapidarium, b¹dŸ osarium.
- W Unii jest tak, ¿e gdy mija 20 lat
i nie ma dodatkowej op³aty natychmiast usuwa siê nagrobek. Nie chcia³-

bym tak robiæ. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
ktoœ z rodziny przyjedzie po tym czasie
i na miejscu grobu bliskiej rodziny zastanie inny. Jest mo¿liwoœæ oznaczania grobów, których czas mija, tak aby
rodziny mia³y sygna³, ¿e koñczy siê
okres op³aty za grób. Nie chcia³bym te¿
ca³kowicie usuwaæ pamiêci o zmar³ej
osobie. Dlatego s¹dzê, ¿e dobrym pomys³em jest lapidarium i ossuarium,
gdzie rodzina bêdzie mog³a pomodliæ
siê za zmar³ego. Tam mog³yby zostaæ
przeniesione szcz¹tki zmar³ego – powiedzia³ zarz¹dca cmentarza w £obzie
Jerzy Furmañczyk.
Nowy regulamin cmentarza mówi:
„Za zniszczenia i szkody spowodowane dzia³aniem si³ przyrody, kradzie¿ami i aktami wandalizmu zarz¹dca lub
opiekun cmentarza nie ponosi odpowiedzialnoœci.” Jako ¿e odpowiedzialnoœæ jednak na kimœ spoczywaæ musi,
to wynika z tego, ¿e poniesie j¹ w³aœciciel cmentarza, czyli gmina.
Sporo miejsca w dyskusji nad regulaminem zajê³a pozycja dotycz¹ca czasu otwarcia cmentarzy. W
konsekwencji ustalono, ¿e od 1
kwietnia do koñca wrzeœnia mo¿na
na cmentarzach przebywaæ od
godz. 7.00 do 22.00. W pozosta³ym
okresie czas ten skraca siê do godz.
20.00. Inaczej jest jednak w przypadku podmiotów gospodarczych.
Przedsiêbiorcy bêd¹ mogli œwiadczyæ us³ugi na terenie cmentarzy od
poniedzia³ku do soboty w godzinach
od 7.00 do 20.00, ale po uzgodnieniu z opiekunem cmentarza albo zarz¹dc¹.
mm

ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO og³asza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu £obeskiego
DANE O NIERUCHOMOŒCIACH

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2008r roku
w pokoju nr 23, I piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41.
Dla dz. 351/8 o godz. 9.
Dla dz. 28 o godz.10.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
W przetargu uczestniczyć mogą krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 11.07.
2008 r. wpłacą w pieniądzu wymagane wadium na
konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie
nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A.
1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wpłaty wadium
jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a
nie data dokonania wpłaty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny
przedłożyć komisji przetargowej zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości lub promesę.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni
okazać komisji przetargowej pełnomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pełnomocnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji: dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Jeżeli jest nim osoba

prawna winna przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego oraz dokument potwierdzający tożsamość
reprezentowanej osoby prawnej.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę
nieruchomości jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty
ceny ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT 22%,
pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Starostwa
Powiatowego w Łobzie nr 47102028470000140200095828
w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wpłaty
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub
nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedającego terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej, organi-

zator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do
wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddział w
Łobzie kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną wyłonioną w drodze przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w
Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul.
Konopnickiej 41 lub telefonicznie /091 39-760-89/.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Łobez, dnia 05.06.2008 r.
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
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QSprzedam tanio przyczepê campingow¹. Tel. 604 240 032.

Q Sprzedam gara¿ murowany nowy.
Tel. 608 813 947.

Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

Gryfice
Q Rurki na s³upki ogrodzeniowe tanio sprzedam. Tel. 091 384 39 52.
Q Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

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

Region
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

US£UGI

MOTORYZACJA

£obez

Q Sprzedam Stara 3W200 po kapitalnym remoncie – ZUBiK Resko.
Tel. 091 395 14 03.

QOgrodzenia kute (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Region
QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

US£UGI

Q Sprzedam motocykl YAMACHA
XTZ 660 TENERE. Stan bardzo
dobry, rp. 92. Cena 5900 z³. Tel. 694
20 40 46.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam 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.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Gryfice

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

MIESZKANIA

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

Gryfice

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

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
47 mkw. w Gryficach. Tel. 606 904
584.

Q Dywanopranie - 0604 373 143.

Q 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
49500 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe wraz z gara¿em w Gryficach przy
ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna 160
tys. z³. Tel. 0662 034 734.

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

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

MATRYMONIALNE

Region
Q Niezale¿ny, dobrze sytuowany
obywatel niemiecki (49 lat), zamieszka³y w Berlinie, pochodz¹cy
ze Szczecina pozna pani¹ te¿ niezale¿n¹ do lat 50 w celu nawi¹zania
trwa³ego zwi¹zku. Powa¿ne oferty
SMS na nr 504 322 092.

Q Sprzedam lokal 110 mkw. w Resku – obecnie sklep spo¿ywczy przy
g³ównej drodze. Gaz, okna PCV, 5
pomieszczeñ. Tel. 513 007 474.
Q Sprzedam gospodarstwo rolne –
grunt + zabudowania w Zagórzycach. Tel. 091 397 03 97.
Q Dzia³kê budowlan¹, rekreacyjn¹
15 arów z gotowym projektem domu
drewnianego z mo¿liwoœci¹ natychmiastowej budowy oraz 2 ha przyleg³ej ziemi w piêknej okolicy pilnie
sprzedam. Tel. 091 395 21 88, 692
405 612.
Q Sprzedam ziemiê roln¹ 8 ha w
gminie Resko. Tel. 609 311 340.
Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam 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.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

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

Pomoc dla rolników

Q Szukam mieszkania do wynajêcia w £obzie. Tel. 503 450 478.
Q Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe pow. 70 mkw., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, WC, piwnica.
Parter w budynku 5-cio rodzinnym,
dzier¿awiony ogródek. Tel. 507 202
406.
Q Sprzedam mieszkanie w £obzie w
domu trzyrodzinnym, I piêtro, bezczynszowe ok. 35 mkw z mo¿liwoœci¹ zaadaptowania poddasza ok.
15 mkw. Tel. 513 653 297.
Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.
Q Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.

PRACA

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

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Podziêkowania
List do redakcji

Chcia³abym serdecznie
podziêkowaæ panu Robertowi Ciebiera oraz jego
przyjacio³om z Niemiec,
którzy od d³u¿szego czasu
pomagaj¹ mnie, mojej rodzinie i naszemu so³ectwu.
Ich pomoc skierowana jest
g³ównie do naszych dzieci,
bo widz¹ i wiedz¹, jak wielka jest przepaœæ miêdzy poziomem ¿ycia dzieci z miasta i wsi. Niestety na niewiele mo¿emy liczyæ od w³adz
gminnych. Na szczêœcie s¹ jeszcze tacy wspaniali ludzie jak Pan
Robert Ciebiera, który nigdy nie
odwraca siê plecami od potrzebuj¹cych.
Dziêkujê serdecznie
Gra¿yna Gunia

(£OBEZ-gmina). Niedawno pisaliœmy o stratach spowodowanych
wiosennymi podtopieniami, teraz
przyczyn¹ klêski na polach jest susza. Upalna pogoda, która mia³a
miejsce przez ostatni miesi¹c znacznie zniszczy³a uprawy. Ju¿ wiadomo, ¿e bêd¹ ni¿sze plony zbó¿ jarych i ozimych oraz truskawek.
Podczas ostatniej sesji so³tysi
pytali burmistrza, czy mog¹ liczyæ
na pomoc odnoœnie pomocy prawnej, w zwi¹zku ze szkodami wyrz¹dzanymi na ich polach przez dzik¹
zwierzynê. Ich zdaniem s¹ oszukiwani przez ko³a ³owieckie. Drugie
zagadnienie dotyczy³o pomocy
zwi¹zanej z susz¹, jaka mia³a miejsce przez ostatni miesi¹c.
Szacuje siê, ¿e straty zbo¿a jarego mog¹ siêgn¹æ na naszym terenie
do 50 proc., natomiast ozimych – do
30 proc.
- Jest szansa dofinansowania
skutków suszy. Barzkowice wraz z
Izb¹ Rolnicza wys³a³y pismo do
Ministerstwa Rolnictwa. Najbardziej dotkniêta susz¹ jest gmina
£obez i by³e województwo koszaliñskie – powiedzia³ Mieczys³aw
Fojna.
Informacjê o ni¿szych zbiorach
potwierdzi³ w czwartek w Sejmie
minister rolnictwa Marek Sawicki.
Powo³a³ siê na prognozy Instytutu
Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach, który prowadzi
monitoring suszy w ca³ym kraju.
Zgodnie z badaniami Instytutu zachodniopomorskie jest jednym z
województw najbardziej zagro¿onych susz¹.
Zdaniem Marka Sawickiego
wojewodowie powinni pilnie powo³aæ komisje do szacowania poniesionych strat, aby mo¿na by³o jak
najszybciej przyst¹piæ do „realizowania procedury odszkodowawczej”.
Mieczys³aw Fojna z ³obeskiego
magistratu zaznaczy³, ¿e rolnicy nie
ubezpieczyli upraw. W tym wypad-

ku s¹ pozbawieni odszkodowañ.
Podczas sesji M. Fojna da³ nadziejê, ¿e mo¿liwa jest pomoc Ministra.

Narada w magistracie
W poniedzia³ek odby³o siê spotkanie w ³obeskim magistracie z
udzia³em zarz¹du Izby Rolniczej,
przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencji Nieruchomoœci Rolnych,
Zachodniopomorskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Ministerstwa Rolnictwa a
tak¿e senatora RP Jana Olecha. Podczas kilkugodzinnego spotkania
zosta³y wypracowane kolejne kroki,
jakie nale¿y podj¹æ, by w jak najwiêkszym stopniu pomóc rolnikom.
W pierwszej kolejnoœci burmistrz
wraz z Izb¹ Rolnicz¹ wystosuje pismo do wojewody wskazuj¹ce rozmiar problemu. Tu¿ po spotkaniu u
burmistrza delegacja uda³a siê do
wojewody, by tam kontynuowaæ
rozpoczête dzia³ania. To od gospodarza województwa zale¿eæ bêdzie,
czy rolnicy otrzymaj¹ pomoc. A jest
o co walczyæ, bowiem, prócz preferencyjnych kredytów, jest szansa na
otrzymanie œrodków pomocowych.
Najpierw jednak wojewoda musi
og³osiæ stan d³ugotrwa³ej suszy.
PóŸniej komisja bêdzie szacowaæ
straty. Na bazie wypracowanych

dokumentów rolnicy bêd¹ mogli
ubiegaæ siê o odszkodowania.
Wszystko jednak wymaga prê¿nych
dzia³añ. Im szybciej wojewoda podejmie decyzje, tym szybciej rolnicy otrzymaj¹ wsparcie. Wnioski o
pomoc musz¹ byæ z³o¿one najpóŸniej do koñca sierpnia.

Rolnicy wskazywali problem
ju¿ wczeœniej
Obecnie w Barzkowicach jest
ju¿ 10 wniosków z terenu powiatu
³obeskiego, w których rolnicy apeluj¹ o powo³anie komisji szacuj¹cej
straty. U burmistrza £obza jest kilka
innych wniosków.
- Rolnicy w swoich wnioskach,
skierowanych do mnie, apeluj¹
abym wprowadzi³ stan klêski na terenie gminy. Nie mam do tego w³adzy, to mo¿e zrobiæ tylko wojewoda. Sygna³y otrzymywa³em ju¿ jakiœ
czas temu. Dlatego zorganizowa³em spotkanie u mnie z udzia³em
osób, które mog¹ pomóc naszym
rolnikom - powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Kolejna klêska, która nawiedzi³a nasz region nie wró¿y niczego dobrego. Ka¿de zmniejszenie
plonów, to prognoza podwy¿ek
cen za artyku³y spo¿ywcze. Czy
tak siê stanie oka¿e siê dopiero
podczas ¿niw.
mm
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Okiem trenera Ryszarda Jarzyny

Podsumowanie rozgrywek - Sparta Wêgorzyno
W sezonie 2007/2008 pod koniec
pierwszej rundy jesiennej w dru¿ynie
Sparta Wêgorzyno dosz³o do zmiany
na stanowisku trenera. Trenera Ryszarda Jamro¿ego decyzj¹ Zarz¹du
Klubu Sparta Wêgorzyno zast¹piono
Ryszardem Jarzyn¹, zawodnikiem
tego klubu, który zosta³ oficjalnie
graj¹cym trenerem tej dru¿yny.
W zakoñczonej rundzie wiosennej
zespó³ pod opiek¹ nowego szkoleniowca zaprezentowa³ siê bardzo dobrze,
zdobywaj¹c mistrzostwo klasy okrêgowej, zapewniaj¹c sobie osobiœcie, Klubowi Sparta oraz miastu Wêgorzyno historyczny, upragniony i zas³u¿ony
awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej,
czyli 5 ligi.
W rundzie wiosennej zespó³ Sparta
Wêgorzyno rozegra³ 14 spotkañ, z czego 11 meczy wygra³, 1 zremisowa³ i 2
pechowo przegra³!
£yk statystyki:
14 spotkañ: 11 wygranych – 33
punkty! 1 remis – 1 punkt = ogó³em 34
punkty w ca³ej rundzie!
Mecze na w³asnym boisku: 7 wygranych = 21 punktów, stosunek bramek 17 strzelonych, 1 bramka stracona
z rzutu karnego (Wojciech Bonifrowski) w meczu z Sarmat¹ Dobra!
Na wyjeŸdzie: 4 wygrane spotkania
= 12 punktów, stosunek bramek 9 strzelonych, 5 straconych. Dwa mecze na
wyjeŸdzie zakoñczy³y siê pora¿kami; w
Stuchowie z Koron¹ 1-0 oraz z Ehrle w
Szczecinie 2-0!
Ogó³em strzelonych bramek w rundzie: 26:6 (w tym 2 bramki stracone po
strza³ach samobójczych), œrednio procentowo wysz³o 1,8% bramki strzelonej na ka¿dy mecz oraz 0,4% bramek
straconych na mecz.
Napastnicy strzelili w rundzie 13
bramek: Kliœ Wojciech – 9 (najwiêcej ze
wszystkich w ca³ej rundzie), Romañczyk Daniel – 3, Samal Pawe³ – 1. Pomocnicy strzelili równie¿ 13 bramek:
Grochulski Piotr – 4, Samal Artur – 8,
Nadkierniczny Andrzej – 1.
Bramek strzelonych ogó³em 26 zdoby³o tylko 6 zawodników w dru¿ynie!
Przez pe³ne 90 minut ka¿dego meczu na 26 strzelonych bramek dru¿yny,
8 bramek Sparta zdoby³a w pierwszej
po³owie spotkania, i a¿ 18 w drugiej po³owie, co œwiadczy³o o tym, ¿e Sparta w
ka¿dym meczu gra³a na maxa do koñca
spotkania.
Stracone bramki: 1 bramka stracona w pierwszej po³owie i a¿ 5 bramek w
drugiej czêœci spotkania!
Rzuty karne: 5 karnych ogó³em; 3
wykorzystane, Kliœ Wojciech – 2, Grochulski Piotr – 1, niewykorzystane Grochulski Piotr – 1 na wyjeŸdzie w Radovii
Radowo Ma³e oraz Romañczyk Daniel –
1 w meczu z Zorz¹ Dobrzany u siebie.
Bramki z rzutów wolnych: bezpoœrednio Grochulski Piotr – 3, poœrednio

Nadkierniczny Andrzej – 1 , asysta przy
tej bramce Grochulski.
Bramki zdobyte
g³ow¹ ogó³em 2: Romañczyk Daniel – 1,
Samal Pawe³ – 1.
Asysty w meczach ogó³em (13
asyst): Samal Artur –
2, Grochulski Piotr –
4, Szwalec Micha³ –
2 (2 rzuty karne),
Konieczny Jaros³aw
– 5 ( z czego 4 asysty
w jednym meczu 4-0
z Dabrovi¹ Stara
D¹browa u siebie).
Hat – tricki ogó³em (2): Wojciech Kliœ
– 1 (wynik 4-0 u siebie z D¹brovi¹ Stara
Dabrowa), Samal Artur – 1, (wynik 3-1
u siebie z Sarmat¹ Dobra). Wojciech
Kliœ raz by³ bliski szczêœcia na kolejny
hat – trick w meczu na wyjeŸdzie z
Radovi¹ 3-1 (2 zdobyte bramki Klisia).
Bramkarze: Grzegorz Cio³ek – 11
meczy rozegranych (4 gole wpuszczone,
z czego 2 samobójcze). Jonatan Sawka –
m³odzie¿owiec – 4 mecze rozegrane, (z
czego 3 pe³ne – po 90 minut w ka¿dym
meczu i jeden raz wszed³ z ³awki rezerwowych) – 2 bramki wpuszczone.
Wszystkie mecze w ca³ej rundzie
ogó³em (14 spotkañ) rozegrali: Nadkierniczny Zbigniew Zibi, Grochulski
Piotr Grochu oraz Konieczny Jaros³aw
E’to (m³odzie¿owiec), z czego tylko
Grochu rozegra³ pe³ne 14 spotkañ po 90
minut w ka¿dym meczu! Po jednym
spotkaniu opuœcili: Ryszard Jarzyna,
Samal Artur, Wojciech Kliœ oraz Daniel
Romañczyk, wszyscy oni nie rozegrali
tego meczu z powodu absencji za kartki. Po 2 i wiêcej spotkañ opuœcili: Nadkierniczny Andrzej (2), Tondrik
Edward (2), Szwalec Micha³ (2) – m³odzie¿owiec, Cio³ek Grzegorz (3), Rzepka £ukasz (4), Raj Dominik (4), Samal
Pawe³ (5), GwóŸdŸ Krzysztof (6!).
Najwy¿sze zwyciêstwo na wyjeŸdzie: 4-1 z Masovi¹ Masowo.
W dru¿ynie seniorów w trakcie ca³ej
rundy pod uwagê branych by³o 9 m³odzie¿owców, z czego 6 zawodników
zagra³o w ró¿nym wymiarze czasowym:
Konieczny Jaros³aw, Bidny Tomek,
Bidny Dawid, Szubert Damian, Sawka
Jonatan, Szwalec Micha³. Dwóch zawodników nie wesz³o na boisko z ³awki
rezerwowych Noryca Przemys³aw w
meczu z Mew¹ w Resku oraz Pokrywka
Pawe³ z Koron¹ w Stuchowie. Jeden
zawodnik - Demczuk Jacek - nie zagra³
ani minuty i nie by³o go w sk³adzie z
powodu odniesionej d³ugotrwa³ej kontuzji.
Najstarszym zawodnikiem w zespole jest bramkarz Cio³ek Grzegorz, najm³odszymi s¹ Demczuk Jacek, Bidny
Dawid,
Szubert
Damian.
Najwa¿niejszy mecz w rundzie: z Sar-

mat¹ Dobra u siebie 3-1 dla nas (hat-trick
w tym meczu zaliczy³ Samal Artur).
Najwy¿sze zwyciêstwo u siebie: 40 z D¹brovi¹ Stara D¹browa ( hat-trick
zaliczy³ Kliœ Wojciech oraz najwiêcej
asyst 4 w tym spotkaniu zaliczy³ Konieczny Jaros³aw - 4).
Na 14 rozegranych spotkañ w rundzie, a¿ w 9 meczach nie wpad³a ¿adna
wpuszczona bramka przez bramkarzy i
blok defensywny dru¿yny!
Przez 8 kolejnych spotkañ zespó³
schodzi³ niepokonany, zdobywaj¹c ogó³em 22 punkty, z czego jedno by³o zremisowane 0-0 w z Mew¹ w Resku i reszta
wygranych. Stosunek bramek w tych
kolejnych spotkaniach wyniós³ 17 strzelonych i 3 stracone gole!
Najwiêcej kartek w rundzie (14 spotkañ) wy³apali: Raj Dominik – 3 ¿ó³te i
jedna czerwona w konsekwencji po
dwóch ¿ó³tych, Jarzyna Ryszard – 3 ,
Konieczny Jaros³aw – 3, najmniej kar-

tek: Nadkierniczny Zbigniew – 0 oraz
Cio³ek Grzegorz – 0 , ale tylko w jedenastu przez niego rozegranych meczach.
Najlepszym zawodnikiem rundy
zosta³ Grochulski Piotr, zdobywca 93
punktów (w ca³ej rundzie na 14 rozegranych spotkañ wed³ug punktacji trenera
od 1 do 10 punktów mo¿liwych) – gratulacje! Drugim w kolejnoœci zosta³
Nadkierniczny Zbigniew (popularny
Zibi) zdobywca 87 punktów. Nastêpni
w kolejnoœci to Samal Artur oraz Konieczny Jaros³aw, którzy zdobyli po 84
punkty!
Najlepszym m³odzie¿owcem zespo³u zostali: Konieczny Jaros³aw
przed Micha³em Szwalcem. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem
zespo³u zosta³ Samal Artur.
Królem strzelców w ca³ym sezonie
zosta³ : Kliœ Wojciech – 25 bramek (16
bramek w pierwszej rundzie i 9 w drugiej).
Ze sportowym pozdrowieniem
Ryszard Jarzyna

Sparring w Chociwlu
PIAST Chociwel – SARMATA Dobra 1:3
W minion¹ sobotê, 14 bm., w Chociwlu odby³ siê mecz sparingowy pomiêdzy miejscowym Piastem, a najprawdopodobniej œwie¿o upieczonym
beniaminkiem V ligi Sarmat¹ Dobra.
Spotkanie obfitowa³o w wiele sytuacji zarówno bramkowych jak i podbramkowych. Pierwsza po³owa sta³a
pod znakiem przewagi dla goœci, lecz to
Piast jako pierwszy wyszed³ na prowadzenie. Zespó³ z Dobrej d³ugo nie pozosta³ d³u¿ny i szybko wyrówna³ za
spraw¹ najlepszego strzelca okrêgówki
Wojciecha Bonifrowskiego. Na uwagê
zas³uguje akcja z pocz¹tku drugiej po³owy meczu, w której z dobrej strony
wykaza³ siê bramkarz Sarmaty Marcin
Kamiñski, broni¹c strza³ w sytuacji sam
na sam oraz dwie dobitki. Ozdob¹ spotkania by³o trafienie £ukasza Olechnowicza, który po „wykiwaniu” obroñców
Piasta przedar³ siê pod liniê bramkow¹

i „rogalem” z k¹ta zerowego umieœci³
pi³kê w bramce. Wynik spotkania ustali³ niezawodny Wojtek Bonifrowski,
którego skutecznoœæ napawa doberskich kibiców du¿ym optymizmem
przed V-ligowymi potyczkami. Piast
ca³y czas mia³ swoje okazje, lecz brakowa³o wykoñczenia, czego przyk³adem
by³ „soczysty” s³upek w koñcówce spotkania, po uderzeniu jednego z chociwelskich zawodników. Piast zagra³
w czêœciowo eksperymentalnym sk³adzie, wiêc wynik nikogo mocno nie dziwi³. Bramki dla Sarmaty: Wojciech Bonifrowski – 2, £ukasz Olechnowicz.
Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarz¹du
MLKS „ŒWIATOWID” £obez odbêdzie siê w dniu 19.06.2008 r. o
godz. 17.00, sala nr 21 Urzêdu Miejskiego w £obzie.
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Z kart historii „królowej sportu” w £obzie
(£OBEZ). Tutejszy Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp, za³o¿ony w 1972
r. mo¿e szczyciæ siê zdobyciem a¿ 16. medali przez zawodników sekcji lekkiej
atletyki w zawodach najwy¿szej rangi krajowej – Mistrzostwach Polski w ró¿nych
kategoriach wiekowych - od seniora do m³odzika.
ZAWODNICY MKS „OLIMP” – MEDALISTAMI MISTRZOSTW POLSKI
Mistrzostwa Polski Seniorów
Krystyna Kurkianiec - Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Zabrze 1977
I miejsce i z³oty medal – skok w dal 6,01 m
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów M³odszych
Czes³aw Kurkianiec - Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych, Poznañ 1974
(I Ogólnopolska Spartakiada M³odzie¿y), I miejsce i z³oty medal – 400 m 49,3 s,
Krystyna Kurkianiec- Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych, Zielona Góra
1976 (III OSM), II miejsce i srebrny medal – skok w dal 5,96 m,
Krystyna Kurkianiec - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Warszawa 1977
I miejsce i z³oty medal – skok w dal 6,18 m,
Krystyna Kurkianiec - Mistrzostwa Polski Juniorów, £ódŸ 1977, III miejsce i
br¹zowy medal – skok w dal 6,07 m,
El¿bieta Lisik - Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych, Zielona Góra 1983
(X OSM), III miejsce i br¹zowy medal – 800 m 2:13,21 min.,
Marek Hanzel - Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych, Rzeszów 1985 (XI
OSM), II miejsce i srebrny medal – chód 10 km 47:57,0 min.,
Marek Hanzel - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Spa³a 1985, I miejsce
i z³oty medal – chód sportowy 5 km 23:51,0 min.,
Marek Hanzel - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Spa³a 1986, I miejsce
i z³oty medal – chód sportowy 5 km 23:39,0 min.,
Mistrzostwa Polski M³odzików
Ewa Soroko II Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, £ódŸ 1972, III
miejsce i br¹zowy medal – skok w dal 5,52 m,
Czes³aw Kurkianiec - II Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, £ódŸ
1972, II miejsce i srebrny medal – sztafeta 4x400 m 3:21,0 min.,
Krystyna Kurkianiec - III Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, Warszawa 1974, III miejsce i br¹zowy medal – skok w dal 5,59 m,
Dariusz S³adkiewicz - Ma³y Memoria³ J. Kusociñskiego, Bia³ystok 1982,
(Mistrzostwa Polski M³odzików), III miejsce i br¹zowy medal – chód sportowy
5 km 26:36,0 min
Marek Hanzel - Ma³y Memoria³ J. Kusociñskiego, Bydgoszcz 1984
(Mistrzostwa Polski M³odzików) I miejsce i z³oty medal – chód sportowy 5 km
27:32,0 min.,
Iwona Kowalczuk - XI Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, £ódŸ 1986
I miejsce i z³oty medal – oszczep 38,10 m,
Agnieszka Bobko - Ma³y Memoria³ J. Kusociñskiego, Poznañ 1987
(Mistrzostwa Polski M³odzików), I miejsce i z³oty medal – chód sportowy 3 km 16:08,0 min.,
Marcin Orzechowski - XIV Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, P³ock
1989 I miejsce i z³oty medal – oszczep 56,10 m.
Na podstawie monografii “Historia sportu ³obeskiego 1945-2007”
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyrok
Sygn. akt II K 180/08 Ds. 294/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 28 maja
2008 r., sprawy:

Mateusza Cieœlika

s. Eugeniusza i Wies³awy z d. Soroka, ur. 05 lipca 1989 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 marca 2008 r. w £obzie na Pl. 3 Marca kierowa³
rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,30 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Mateusza Cieœlika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 8
(oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch)
lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym op³aty
w sprawie.
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TKKF B³yskawica £obez zapraszana rajd turystyki rowerowej

POWITANIE LATA
NAD JEZIOREM WÊGORZYNO
w niedzielê 22 czerwca 2008 r.
zbiórka: godz. 9:00 £obez, przy fontannie - wpisowe 3 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica – ulga 50% zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje i dobr¹ zabawê dystans: 40 km.
Zakoñczenie: oko³o 16:00
Trasa: £obez – BrzeŸniak – Wêgorzyno – £obez

Zawody wêdkarskie o Puchar Starosty
W niedzielê 22 czerwca 2008r. nad jeziorem Wêgorzyno odbêd¹ siê
zawody wêdkarskie o Puchar Starosty Powiatu £obeskiego w kategorii indywidualnej i dru¿ynowej oraz Mistrzostw Powiatu £obeskiego w kategorii indywidualnej i dru¿ynowej. Podsumowanie imprezy i uhonorowanie zwyciêzców odbêdzie siê w gospodarstwie agroturystycznym Pana Ziemowita Frontczaka w Wêgorzynie oko³o godziny
13.00. Organizator: TKKF B³yskawica £obez

Zaproszenie do udzia³u w XVII Szczeciñskiej
Pielgrzymce Rowerowej na Jasn¹ Górê
Pielgrzymka rozpoczyna siê 21
lipca w Szczecinie i koñczy 27 lipca. Jednak pielgrzymi z £obza i
okolic wyruszaj¹ w pielgrzymkê rowerow¹ wyprawê, ju¿ 19 lipca
(sobota) do Benic (ko³o Kamienia
Pomorskiego). Nastêpnie 20 lipca,
wraz z innymi grupami, udajemy siê
do Szczecina, sk¹d 21 lipca wraz z
ca³¹ pielgrzymk¹ (ok. 200 osób) wyruszamy na Jasn¹ Górê. Od kilku lat
£obez jest reprezentowany przez
sta³¹ grupê, ok. dziesiêciu osób. Nic

nie stoi na przeszkodzie, aby ta grupa by³a liczniejsza.
Regulamin Pielgrzymki i szczegó³owe informacje, znajduj¹ siê na
stronie http://szczecinska-rowerowa.pl/index.php/regulamin/.
Zapisy i informacje dla pielgrzymów z £obza i okolic - kleryk
Bartosz Rajewski, tel. (0) 511-6450-63 (w godz. 9-13 i 15-17). Z
uwagi na ograniczon¹ iloœæ
miejsc, zapisy twaj¹ do 7 lipca.
Kleryk Bartek Rajewski

Wyrok
Sygn. akt II K 171/08 Ds. 337/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u prokuratora, po
rozpoznaniu dnia 28.05.2008 r. sprawy

Adama Traczyka

s. Tadeusza i Adeli z d. Traczyk, ur. 21 marca 1950 r. w Nowej Prawdzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 marca 2008 r. o godz. 17.10, na drodze publicznej w miejscowoœci BrzeŸniak, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,40 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Adama Traczyka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par.
1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy ograniczenia
wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy
na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 (dwadzieœcia)
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 27
marca 2008 r.;
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. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. 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 120 (sto dwadzieœcia)
z³otych.
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Syberyjska gehenna Józefy Koryzmy (cz. 3)
Ze spêkanych ud la³a siê krew
- Mama by³a bardzo zaradna. Gdyby nie ona, to poumieralibyœmy tam.
Mama wszystkiego siê ima³a. Zim¹
nalewa³a lód. Na czym polega³o to nalewanie lodu?
Studnia by³a z ¿urawiem, ocembrowana, z du¿ym wiadrem. Na teren,
ob³o¿ony œniegiem w nocy, gdy mróz
by³ silny, la³o siê wodê.
Wiadro by³o oblodzone, studnia,
jak i wszystko wokó³ te¿. Jak ona nie
wpad³a do tej studni to nie wiem. Co
noc tak chodzi³a. Gdy lód ju¿ zosta³
nalany do koñca, to r¹ba³o siê ten lód
i nosi³o do lodowej piwnicy. Ten lód
wystarcza³ potem na ca³e lato.
Do domu przychodzi³a ca³a mokra, uda mia³a popêkane. Zawsze te¿
z jej ud tryska³a krew. Smarowa³yœmy
mamie nogi, to by³o straszne.
My nie mieliœmy nawet w czym
chodziæ. Jedynie mama i brat mieli
woj³oki robione z sierœci owczej. By³o
nam zimno.
PóŸniej mama nauczy³a nas robiæ
na drutach. Pamiêtam najpierw uczy³a rêkawice robiæ, potem poñczochy,
skarpety, szaliki a potem szale. Rosjanki kocha³y siê w szalach. Z siostr¹
robi³yœmy prostym œciegiem œrodki, a
mama ju¿ brzegi koronkowe dorabia³a. Za tak¹ chustkê dostawaliœmy 2 –
3 wiadra ziemniaków. Prócz tego moja
mama wró¿y³a. Chêtnych kobiet do
wró¿b mia³a wiele. Przewa¿nie by³y
to ¿ony ¿o³nierzy. Chcia³y wiedzieæ,
czy ich mê¿owie ¿yj¹, czy s¹ zdrowi...
Kobiety za wró¿by przynosi³y jedzenie, miseczkê m¹ki, czy te¿ bochenek chleba. I tak siedzia³yœmy nocami
przy lampie naftowej, a rano by³o a¿
czarno i nie by³o czym oddychaæ.
Robi³yœmy poñczochy, swetry
spódnice, potem dla siebie. Sk¹d mia-

³yœmy w³óczkê? Zbiera³yœmy na stepie sierœæ wielb³¹dów, mo¿na by³o te¿
dostaæ we³nê owcz¹. Mama z siostr¹
przêd³y na wrzecionie, a potem robi³yœmy plisowane spódnice i sweterki.
To by³o nasze ca³e ubranie...
Powrót taty
Pamiêtam by³o lato. Mama z
siostr¹ pracowa³y w mleczarni. Siostra suszy³a ser na sitach, oni nazywali
to kazin. Mogliœmy od czasu do czasu
najeœæ siê tego sera. Kirgiska nas wo³a³a, dawa³a nam mleka, œmietany...
Ona lubi³a mamê. Swoim niedowierza³a, ale mamie tak. Wiedzia³a, ¿e jak
mama w mleczarni jest, to nic tam nie
zginie. Zawsze kaza³a pilnowaæ Rosjan, bo oni kradli zawsze. Pamiêtam,
¿e jedna Rosjanka w³o¿y³a mamie
mas³o do wiadra, bez mamy wiedzy.
Wczeœniej do tego wiadra nala³a sobie
maœlanki. Ju¿ w drodze do domu wydawa³o jej siê za ciê¿kie, ale myœla³a,
¿e si³y j¹ opuszczaj¹. Wydawa³o jej siê
strasznie ciê¿kie. Zaczê³a siê zastanawiaæ, czy j¹ si³y opadaj¹, ¿e nie mo¿e
tego wiadra donieœæ do domu. W koñcu
donios³a do domu. Tam okaza³o siê, ¿e
maœlanka by³a tylko na wierzchu, a pod
spodem pe³ne wiadro mas³a. Mama siê
zdenerwowa³a, pobieg³a do niej i spyta³a dlaczego dla siebie tego mas³a nie
na³o¿y³a. Gdyby ja z³apali, zosta³aby
wys³ana do ³agrów do Kargandy.
Mama powiedzia³a, ¿e nie bêdzie
kraœæ, bo nie jest tego nauczona. Nikt
nie krad³, gdy mama by³a w mleczarni.
Dostaliœmy list pod taty. Ale kiedy
to by³o i gdzie on by³? Z Kot³asu chyba
wtedy napisa³, z pó³nocy. Pracowa³ w
kopalni. W kopalni by³ za³om. Tato
mia³ po³amane ¿ebra. Napisa³, ¿e ju¿
nie wróci do zdrowia, ¿e ju¿ umrze. Cudem wyzdrowia³. Gdy Anders zacz¹³
organizowaæ wojsko, tato wystara³ siê o pozwolenie przyjœcia do nas. Wskazali mu ca³kiem inny rejon. Wczeœniej
dosta³ list od nas i dziêki temu
wiedzia³, gdzie jesteœmy.
Zmienili pozwolenie i wys³ali go do naszej ob³asti – opowiada p. Józefa.
Tego pamiêtnego dnia
mama pani Józefy wraz ze
starsz¹ córk¹ pracowa³y w
mleczarni. Pozosta³a trójka
by³a w domu. Zbierali jagody
z ziemniaków. Tam, na stepie, gdy jagody czernia³y,
ludzie robili z nich pierogi.
By³ to przysmak. W Polsce
zwraca siê szczególn¹ uwagê, aby dzieci nie bra³y tego
do ust. Jagody te s¹ wszak
truj¹ce.
Mama p. Józefy ow³adniêta jakimœ przeczuciem,
mia³a nieodpart¹ koniecznoœæ wyjœcia z pracy na drogê. Zrobi³a to i zobaczy³a
dwie postaci. W jednej z
nich, po sposobie poruszania
siê, pozna³a mê¿a.

- Janek! – krzyknê³a, a jedna z postaci odwróci³a siê.
Rodzina tak brutalnie rozerwana
kilka lat wczeœniej znów by³a w komplecie. Ale co pomyœla³ Jan spogl¹daj¹c na swoj¹ ¿onê? Co pomyœla³a ona
patrz¹c na swojego mê¿a? Te kilka lat
wyry³o na nich swoje tragiczne piêtno.
Kobieta by³a zniszczona i spracowana. Ona patrzy³a na cz³owieka, który
w ci¹gu tak krótkiego czasu posiwia³
i postarza³ siê zdecydowanie za szybko. Z domu NKWD zabra³o postawnego mê¿czyznê o kruczoczarnych w³osach.
Na chudym, starym i siwym cz³owieku zwisa³a szara od brudu koszula,
na ni¹ za³o¿ona kamizelka. Na nogach
mia³ trepy zrobione z opon samochodu. By³y to same podeszwy zawi¹zane
na sznurkach. Te „buty” pozwoli³y mu
przejœæ dziesi¹tki kilometrów.
- Mama zawo³a³a siostrê. Od razu
pozna³a tatê. Kierowniczka pozwoli³a
pójœæ mamie do domu. Byliœmy jeszcze na ogrodzie, gdy przysz³a do nas
mama i powiedzia³a: „ChodŸcie.
Tatuœ przyszed³”.
- Jaki tatuœ, gdzie tam tatuœ? –
mówimy, ale biegniemy do domu. Ja
od razu pozna³am. A Franek, najm³odszy, patrzy na tatusia i mówi: „Tatuœ
chyba. Taki jak na zdjêciu”. Wacek tylko nie pozna³. Spojrza³ na tatê i powiedzia³: „Ja zdies takowa nie wida³”.
W domu zapanowa³a wielka radoœæ. Nagotowaliœmy pierogów z t¹
biznik¹ (jagody z ziemniaków – przyp.
red.). Wtedy zaczê³o siê rodzinne ¿ycie
przynajmniej. Tatuœ pomaga³ mamie
wodê nalewaæ. Jako mê¿czyzna szybciej za³atwi³ prosa, wiêcej dostawaliœmy pajoku. Ale tatuœ ba³ siê zostaæ.
Mówi³, ¿e znów przyjd¹ po niego i go
aresztuj¹, a jak to zrobi¹, to ju¿ wiêcej
siê nie zobaczymy. Zg³osi³ siê do Andersa. Przed wyjazdem zachorowa³ na
zapalenie p³uc, mimo wszystko taki
chory pojecha³ do Paw³odaru. Tam
Polacy wyleczyli go i tatuœ dosta³ siê do
wojska. Walczy³ pod Monte Casino.
Jak by³ w Anglii, to zacz¹³ nam pomagaæ – mówi pani Józefa.
Kolejna roz³¹ka i tyfus
Rok po wyjeŸdzie ojca, rodzina p.
Józefy zachorowa³a na tyfus plamisty.
Choroba nie tknê³a tylko mamy Józefy. Dzieci zabrano do szpitala. Ale co
to by³o za leczenie, skoro osoby opiekuj¹ce siê chorymi nie mia³y lekarstw? Opieka ogranicza³a siê wiêc
do mierzenia temperatury i podawania
pacjentom ziemniaków w obierkach z
kiszon¹ kapust¹.
- Ale cz³owiek mia³ 39, 40 stopni
Celsjusza i nie chcia³o siê jeœæ. Okropnie przechodziliœmy ten tyfus. Najpierw ja zachorowa³am z Frankiem i
po³o¿yli nas razem. Chcieli osobno,
ale on z³apa³ siê mnie i zacz¹³ p³akaæ,
¿e bêdzie z siostr¹ le¿a³. W koñcu te
panie, które tam pracowa³y, dostawi³y
³ó¿ko i po³o¿y³y go obok mnie. Ponad
miesi¹c czasu chorowaliœmy. Po tym

miesi¹cu trochê zaczê³o puszczaæ, on
szybciej zacz¹³ wracaæ do zdrowia.
By³a straszna zima, szyby by³y zamarzniête. Gdy zaczê³o mu siê polepszaæ
siedzia³ i p³aka³: „Kiedy to mama
przyjdzie... Kiedy przyniesie cokolwiek do jedzenia. Jaki g³odny jestem,
nie ma nic do jedzenia” – i tak p³aka³
na ca³y szpital.
Te Rosjanki ju¿ siê litowa³y, Francik na niego mówi³y. Dawa³y mu jakieœ
bu³eczki, ale tylko zjad³ i znowu zaczyna³ p³akaæ: „Kiedy ta mama przyjdzie
i przyniesie coœ do jedzenia...”.
Oddawa³am mu swoj¹ porcjê, ale
on zjada³ i dalej strasznie g³odny by³.
Po tym tyfusie, jak cz³owiek zaczyna
wracaæ do zdrowia, czuje siê strasznie
g³odny. Siostra najgorzej przechodzi³a
tyfus. Chodzi³a i modli³a siê, Rosjanki
pyta³y siê: „Szto ona gawarit?” Dobrze,
¿e nie rozumia³y. Szefow¹ szpitala by³a
Niemka. Mama do niej powiedzia³a, ¿e
da³aby siostrze soli gorzkiej, mo¿e by
chocia¿ temperatura spad³a, bo gor¹czka ju¿ do 42 stopni Celsjusza dochodzi³a. Niemka ba³a siê, ¿e mama mo¿e zatruæ siostrê, a ona bêdzie odpowiadaæ.
Mama jednak przekona³a j¹ i ju¿ po
dwóch, trzech podaniach, temperatura
zaczyna³a spadaæ. Po powrocie do
domu napisa³am kartkê do tatusia, ¿e
wszyscy przechorowaliœmy na tyfus
plamisty. Tylko mama nie chorowa³a –
powiedzia³a.
Okaza³o siê jednak, ¿e kartka,
któr¹ otrzyma³ by³a zamazana tuszem.
Pod s³oñce odczyta³, ¿e wszyscy chorowali na tyfus. Po tej kartce nie dosta³
ju¿ ¿adnej wiadomoœci. Pomyœla³
wiêc, ¿e jego rodzina ju¿ na wiecznoœæ
pozostanie na stepach Kazachstanu.
Wtedy móg³ zgromadziæ wiele rzeczy
i pomóc najbli¿szym, ale maj¹c w
œwiadomoœci, ¿e nie ma ju¿ nikogo,
nie troszczy³ siê o dobra materialne,
skoro nie mia³ ju¿ komu pomagaæ. Po
pewnym czasie otrzyma³ ca³y pêk listów. Wtedy zacz¹³ przysy³aæ ubrania,
szlafroki pi¿amy, czy herbatê tak
cenn¹ u Kirgizów. Za herbatê kupowali proso. Okaza³o siê jednak, ¿e na
poczcie pracowa³a kobieta, która
przechwyca³a paczki i pieni¹dze. Gdy
jej kradzie¿e wysz³y na jaw, kobieta
powiesi³a siê. PóŸniej paczki zaczê³y
przychodziæ systematycznie.
Zmieni³ siê jednak kierownik mleczarni, który nie by³ przychylny Polkom. Chcia³ je zwolniæ, ale wtedy ju¿
zaczê³o byæ g³oœno o tym, by Polaków
do Polski wywoziæ.
- Wst¹pi³a w nas otucha i radoœæ.
Przysz³a wiosna, posz³yœmy z kole¿ank¹ do ko³chozu ruskiego zbieraæ
k³osy. Przenocowa³yœmy w ³aŸni, rano
rozpali³yœmy ognisko, proso podpra¿y³yœmy na ogniu, zagotowa³yœmy kipiatoku i to by³o nasze œniadanie,
obiad i tak na ca³y dzieñ. Z worków, do
których nazbiera³yœmy k³osy, zrobi³yœmy plecaki i tak przenios³yœmy je do
domu. PóŸniej k³osy zanios³yœmy do
m³yna i z tej m¹ki mama ju¿ piek³a
chleb na powrót do Polski.
Cdn.
(mm)
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W³amania do samochodów
(£OBEZ) W okresie od 7 do 9
czerwca w £obzie, przy ul. Rapackiego,
nieznany sprawca dokona³ w³amania do
pojazdu marki VW Transporter poprzez
wybicie szyby w drzwiach i kradzie¿ siekiery. Straty w kwocie 4 200 z³ poniós³
Zenon O.Drugie w³amanie mia³o miejsce w nocy z 8 na 9 czerwca, kiedy to nieznany sprawca na parkingu przy ul.
Orzeszkowej, po uprzednim wybiciu
szyby w drzwiach pojazdu marki Mercedes, po dostaniu siê do œrodka, zabra³ w
celu przyw³aszczenia stacjê multimedialn¹ „Zenec”. Straty w kwocie 2000 z³
na szkodê obywatela Niemiec. Policja
prosi osoby mog¹ce przyczyniæ siê do
ustalenia sprawców tych czynów o kontakt z Policj¹ pod numerami telefonów
112, 997, lub 091- 56-15-511.

Akcja TRZE•WY PORANEK
(POWIAT) W dniu 9 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, wspólniez policjantami z Oddzia³u Prewencji KWP w Szczecinie, brali udzia³ w akcji pod nazw¹ TRZE•WY
PORANEK. Akcja ta mia³a na celu ujawnienie i zatrzymanie nietrzeŸwych kieruj¹cych, którzy mog¹ spowodowaæ niebezpieczeñstwo na drogach. W ramach
akcji zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych, skontrolowano 55 pojazdów,
przeprowadzono 90 badañ w kierunku
ustalenia trzeŸwoœci kieruj¹cych. Dodatkowo holowano 2 pojazdy. Na³o¿ono 11
mandatów karnych, w tym 5 za przekroczenie dozwolonej prêdkoœci i 6 za brak
pasów
bezpieczeñstwa.
Ju¿ o godz. 7.25 w £obzie, na ulicy Spokojnej, policjanci zatrzymali Bronis³awa
K., lat 67, który kierowa³ samochodem
marki Fiat bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. I
badanie wykaza³o 0,38 mg/l , II – 0,28 mg/
l. Trzy godziny póŸniej w Wêgorzynie, na
ulicy Strzeleckiej, policjanci zatrzymali
S³awomira L., lat 48, który kierowa³ samochodem marki Toyota, bêd¹c po u¿yciu alkoholu. Badanie wykaza³o bowiem
0,16 mg/l i 0,13 mg/l.Ujawnione przypadki wskazuj¹ na nagminne lekcewa¿enie zakazu prowadzenia pojazdu pod
wp³ywem czy te¿ po u¿yciu alkoholu.
Takie akcje s¹ wiêc koniecznoœci¹ i bêd¹
sukcesywnie powtarzane.

Posiada³a narkotyki
(RESKO) W dniu 10.06.br. policjanci Sekcji Kryminalnej, prowadz¹c
czynnoœci operacyjne ustalili, ¿e jedna
z mieszkanek Reska mo¿e posiadaæ w
swoim mieszkaniu narkotyki. W zwi¹zku z tym u¿yto psa tropi¹cego, który
podczas przeszukania mieszkania znalaz³ narkotyki w postaci amfetaminy w
iloœci oko³o 2 gram. M³oda kobieta
zosta³a zatrzymana do wyjaœnienia.

Ukrad³ rower i siê napi³
(WÊGORZYNO) W dniu 06.06.br.
policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie, zatrzymali do kontroli drogowej Romana M., lat 51. Jak siê okaza³o,
mê¿czyzna kierowa³ rowerem bêd¹c w
stanie nietrzeŸwoœci. Z uwagi na jego
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stan zosta³ doprowadzony do Posterunku celem wyjaœnienia. Rower którym
kierowa³ zosta³ zabezpieczony przez
policjantów. W trakcie dalszych czynnoœci okaza³o siê, ¿e przedmiotowy
rower pochodzi z kradzie¿y, gdy¿ tego
dnia zatrzymany ukrad³ go jednemu z
mieszkañców Runowa Pomorskiego.
Teraz odpowie przed s¹dem za dwa
przestêpstwa; kierowanie pod wp³ywem alkoholu rowerem i jego kradzie¿.

Zatrzymany poszukiwany
(£OBEZ) W dniu 10.06.br. w
£obzie, policjanci patroluj¹ce ulicê
zauwa¿yli mê¿czyznê, który z wygl¹du
przypomina³ osobê poszukiwan¹. W
trakcie legitymowania okaza³o siê, ¿e
jest to poszukiwany przez Komendê
Powiatow¹ Policji w £obzie Pawe³ T.
Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie, celem
odbycia kary pozbawienia wolnoœci.

Kradzie¿ z w³amaniem
(PRZEMYS£AW) W dniach 89.06.br. w Przemys³awiu, gm. Resko,
nieznany sprawca za pomoc¹ dopasowanego klucza otworzy³ k³ódkê drzwi
wejœciowych do komórki Ryszarda
S., sk¹d dokona³ kradzie¿y przewodu
elektrycznego wartoœci 50 z³.

Zatrzymanie poszukiwanego
(£OBEZ) W dniu 11 czerwca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, przy ul. Spó³dzielców dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej
celem ustalenia miejsca jej pobytu.
Osob¹ t¹ okaza³ siê byæ Rafa³ S., mieszkaniec £obza.

Kradzie¿ sieci rybackich
(MIELNO) W okresie od 10 do 11
czerwca br. z jeziora Mielno (gm. Wêgorzyno), nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y 2 sztuk sieci rybackich typu
wonton, po 130 metrów bie¿¹cych. Straty w kwocie 500 z³ na szkodê Jerzego W.

Ucieczka nieletniej
(KARWOWO) W dniu 12 czerwca,
w godzinach rannych w Karwowie, nieletnia Maria I., lat 16, oddali³a siê samowolnie z domu. Prawdopodobnie wyjecha³a na Œl¹sk. Do chwili obecnej nie
powróci³a jednak do domu. Trwaj¹
czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia
miejsca pobytu nieletniej.

Znów ujawniono
nietrzeŸwych kieruj¹cych
W pi¹tek 13 czerwca br., o godz.
14.00, na drodze Dalno – £obez, policjant z Rewiru Dzielnicowych w Radowie Ma³ym dokona³ zatrzymania Bogdana K., lat 52, który kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym. Badania wykaza³y: I - 1,03 mg/l, II - 0,97
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W sobotê 14 maja, w godzinach
nocnych w Wêgorzynie, na ulicy Podgórnej, policjanci z Posterunku Policji
w Wêgorzynie zatrzymali Ireneusza A.,
który kierowa³ samochodem marki VW
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Golf bêd¹c w stanie po u¿yciu alkoholu.
Badania wykaza³y: I - 0,22 mg/l, II- 0,20
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.Tego samego dnia po po³udniu na
drodze Wêgorzyno - Podlipce policjanci zatrzymali Dariusza H., który kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Tym razem badania wykaza³y I- 0,61 mg/l i II - 0,60 mg/l.

Czujni mieszkañcy
(£OBEZ) W nocy z 12 na 13 czerwca w £obzie, na parkingu przy ul. Koœcielnej, nieustalony sprawca usi³owaæ
w³amaæ siê do samochodu marki VW
Polo. Podwa¿y³ ramê szyby i próbowa³
przekrêciæ zamek w drzwiach od strony
kierowcy. Nie dosta³ siê jednak do wnêtrza pojazdu, gdy¿ zosta³ sp³oszony
przez okolicznych mieszkañców. Czujnoœæ naszych mieszkañców jest nieodzownym elementem zapobiegania
tego typu zdarzeniom.

Zatrzymanie poszukiwanego
(RESKO) W dniu 13 czerwca br. ok.
godz. 12.40, policjanci z Posterunku
Policji w Resku dokonali zatrzymania
Grzegorza K., który by³ poszukiwany
celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

Dwie kolizje drogowe
W sobotê, 14 czerwca br., na terenie
powiatu mia³y miejsce dwie kolizje drogowe. O godz. 13.00 w Resku na ulicy
Wojska Polskiego kieruj¹cy samochodem marki Audi Jan F. na prostym odcinku jezdni, podczas wykonywania manewru wyprzedzania pojazdu zaprzêgowego
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków, w wyniku czego zjecha³ do
przydro¿nego rowu uszkadzaj¹c pojazd.Godzinê póŸniej w £obzie, na parkingu przy sklepie Biedronka, pani, która
kierowa³a samochodem marki Ford Modeno w trakcie manewru cofania uderzy³a w prawid³owo zaparkowany samochód
marki VW Golf nale¿¹cy do W³adys³awa
Z. Kieruj¹ca, która spowodowa³a kolizjê
oddali³a siê z miejsca zdarzenia.

NietrzeŸwi nieletni
W dniu 14 maja br., o godz. 19.50 w
£obzie, przy ul. Komuny Paryskiej,
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie dokonali zatrzymania
nieletnich: Mateusza W., lat 17 oraz
Piotra D., lat 17, którzy byli pod wp³ywem alkoholu. M³odzieñcy zachowywali siê podczas interwencji arogancko
wobec policjantów. Teraz zostan¹ z
nimi przeprowadzone rozmowy wychowawcze w obecnoœci rodziców, a o
fakcie zatrzymania ich pod wp³ywem
alkoholu zostanie powiadomiona szko³a oraz S¹d Rodzinny i Nieletnich.

Wandale w Dobropolu
(DOBROPOLE) W niedzielê 15
czerwca br. nieznana osoba dokona³a
zniszczenia klubu - lokalu w Dobropolu,
poprzez oderwanie p³yty z obicia drzwi
i wyrwanie zamka. Dodatkowo uszkodzeniu uleg³a atrapa kamery. Osoba ta
wygiê³a tak¿e metalow¹ rynnê. Straty w
kwocie 350 z³ na szkodê Rafa³a S.

Kradzie¿ telefonu
(MIESZEWO) W dniu 14 czerwca
br. w Mieszewie Mariola W., bêd¹c w
mieszkaniu Gra¿yny O., dokona³a kradzie¿y telefonu komórkowego marki
Sony Ericsson o wartoœci 200 z³. Teraz
odpowie za pope³nione wykroczenie.

Bezzasadne wezwanie
Policji jest karane
W dniu 15 czerwca 2008 r. ok.
godz. 16.00 policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie udali
siê na ulicê Orzeszkow¹, gdzie pani
Anna P. zg³osi³a, ¿e nieznany jej
mê¿czyzna nie chce opuœciæ jej
mieszkania. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e zg³aszaj¹ca jest pod znacznym wp³ywem alkoholu. Oprócz niej nikogo w domu
nie by³o. Teraz pani ta odpowie za
bezzasadne wezwanie Policji. Takie
postêpowanie nosi znamiona wykroczenia z art. 66 par. 1 Kw.

Wyrok
Ds. akt. II K 181/08 Ds. 448/08/s
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR
S³awa Miszel, Protokolant: st. sekretarz: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 29 maja 2008 r. sprawy

Waldemara Wysokiñskiego,

s. Wiktora i Wies³awy z d. Ogrodowskiej, ur. 12 kwietnia 1974 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 1 grudnia 2005 r. o godz. 7.55 w Resku na ulicy
Chopina kierowa³ samochodem marki Opel Omega, nr rej. ZKL P818, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,20 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 15 wrzeœnia 2005 r. sygn. akt II K 429/05, który uprawomocni³ siê w dniu 23.09.2005 r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres czterech lat, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk w zw. z art.
244 kk w zw. z art. 11 par. 2Orzeka
I. Oskar¿onego Waldemara Wysokiñskiego 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. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesiêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka 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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KRZY¯ÓWKA

Œlub Ma³gorzaty Majchrzak i Paw³a Strzy¿ewskiego 07.06.2008

Mi³osz P¹sik - skoñczy³em ju¿ 7 miesiêcy. Ale jestem du¿y!
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Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 brzmia³o:
“Nie zagl¹daj do kieliszka bo tam siedzi bia³a myszka”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Bogdan Charowski (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Charowski z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji “Tygodnika £obeskiego” ul. S³owackiego 6 £obez.

