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Kazimierz Ziêba
M³odzieñcze wspomnienia
z £ucka
Urodzi³em siê w Kostopolu,
Ochrzczony w koœció³ku drewnianym.
Rodziców mia³em wspania³ych,
I by³em ch³opcem kochanym.
Wkrótce zamieszkaliœmy w £ucku
Na mi³ym przedmieœciu „Krasne”.
Chodzi³em tu do przedszkola
I ¿ycie mia³em jasne.
Nastêpnie poszed³em do szko³y Nr 4,
Kolegów-Polaków, Ukraiñców
i ¯ydów mia³em wielu.
Bardzo zgodnie uczyli siê razem,
I wszyscy mówili mi „Przyjacielu”.
Wakacje spêdzaliœmy weso³e,
K¹pi¹c siê w Styrze na „babskim kolanie”
Od strony mostu Bema.
By³o weso³o i gwarno
– a dziœ tego ju¿ nie ma.
JeŸdziliœmy do cioci Antosi w Dubnie,
Liczyæ na drodze w furmankach bia³e konie,
Które mia³y przynieœæ nam szczêœcie,
Zwiedzaliœmy ruiny zamku i kwieciste b³onie.
By³em na koloni w Klewaniu,
Œpiewaliœmy wiele ³adnych piosenek.
Zwiedzaliœmy miasteczko i wiêzienie,
Posy³aliœmy oczka i uœmiech do
m³odych panienek.
Zwiedza³em w £ucku zamek Lubarta,
Zabytkow¹ katedrê i stare miasto,
Cmentarz mogi³ ¿o³nierskich,
Wspomnienie to nie zagas³o.
Nagle wybuch³a wojna.
S³ysza³em w radio „Uwaga, Uwaga
– Nadchodzi”,
Zmieni³o siê nasze ¿ycie
I nowy okres przychodzi.
P³ynêliœmy transportem rzecznym
do miasta „Ko³ki”,
By uchroniæ siê tam od alarmu.
Dro¿yzna tam panowa³a,
A nic nam nie dane za darmo.
P³ynêliœmy z powrotem do £ucka,
W swoje rodzinne strony.
Hardy sowieckie napad³y na Polskê
I narzuci³y nam swoje kanony.
Skoñczy³y siê lata dzieciñstwa,
Ojca wojna wch³onê³a, a my sami
zostali.
Na wiosnê trzynastego kwietnia,
Mamê, Siostrê i mnie na Sybir zes³ali.
Mi³o przypomnieæ m³odzieñcze lata,
Pe³ne zapa³u, mêstwa i chwa³y.
Prze¿y³em wiele cierpieñ, krzywd i
zniewagi,
Jednak wspomnienia zosta³y.
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Ile powinien zarabiaæ Burmistrz?

Od czasu do czasu, a w³aœciwie corocznie, na ³amach
lokalnych gazet przekazywane
s¹ informacje o zmianach wynagrodzeñ dla wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
I byæ mo¿e nie wypowiada³ bym siê na ten temat, gdyby
informacje pisane na ten temat
przez niektóre gazety by³y
zgodne z rzeczywistoœci¹. Tak jednak
nie jest i niektóre z nich odchodz¹ od
podstawowego kanonu dziennikarstwa, jakim jest rzetelnoœæ informacji i
„preparuj¹” informacje wygodne dla
w³asnych celów. Przyk³adem takiej „informacji” jest artyku³ w „Nowym Tygodniku £obeskim” z dnia 1.07. 2008 r.
pod tytu³em „Nie maj¹ za grosz przyzwoitoœci”. Autor artyku³u podpisuj¹cy siê „wm” napisa³ w nim, ¿e Radni
Rady Miejskiej w Dobrej przyznali
Burmistrz Dobrej Barbarze Wilczek
prawie 2000 z³ podwy¿ki. I gdyby Autor tego artyku³u zechcia³ jeszcze dodaæ, ¿e od pocz¹tku roku nast¹pi³a podwy¿ka p³ac dla pracowników administracji pañstwowej, i ¿e po tej regulacji
„wide³ki” dla Burmistrz wynosz¹ od
7680 z³ do 10520 z³ brutto, i ¿e 13 Radnych po d³ugich negocjacjach, bior¹c
pod uwagê ca³okszta³t dzia³añ Burmistrz Barbary Wilczek ustali³o jej
pobory na 8500 z³ brutto, czyli de facto
o 820 z³ brutto wiêcej od urzêdowej
kwoty minimalnej (820 z³, czyli prawie
2000 z³ podwy¿ki jak poda³ Autor artyku³u), na pewno nie porusza³bym tego
tematu. I gdyby Autor tego artyku³u
poda³ jeszcze wypowiedŸ jednego z 13
Radnych g³osuj¹cych za podwy¿k¹, a

nie skupi³ siê tylko na g³osie jedynego
Radnego, który by³ w tej sprawie przeciwny, wtedy dowolny Czytelnik mia³by prawo mieæ przekonanie, ¿e informacje podane w tym artykule s¹ w miarê
obiektywne. A tak niestety nie by³o.
Ja rozumiem, ¿e minimalna urzêdowa
kwota poborów Burmistrza ustalona
obecnie na 7680 z³ brutto jest dla wiêkszoœci Polaków (w tym i pisz¹cego te
s³owa) kwot¹ ogromn¹. Tylko czy ktoœ
jest w stanie okreœliæ jakie pobory powinien otrzymywaæ Burmistrz? Ranga
pe³nionej funkcji, powaga urzêdu Burmistrza, odpowiedzialnoœæ za wykonywan¹ pracê, moim zdaniem, powinna
sprawiaæ, ¿e Burmistrz powinien zarabiaæ „co najmniej dobrze”. „Co najmniej dobrze” - czyli ile? Czy ktoœ jest
w stanie podaæ jak¹œ kwotê? Praca Burmistrza w poszczególnych gminach niejednokrotnie ró¿ni siê w znacz¹cy sposób. Inna sytuacja jest w gminach, gdzie
Radni Rady Miejskiej staraj¹ siê wspó³pracowaæ z urzêduj¹cym Burmistrzem
w wielu kwestiach istotnych dla funkcjonowania gminy (co nie oznacza, ¿e
musz¹ byæ wobec Burmistrza spolegliwi), a ca³kiem inna, gdy Radni s¹ ca³kowicie przeciwni Burmistrzowi i postêpuj¹ wg zasady „nie bo nie”, a takiej
sytuacji jeszcze niedawno byliœmy
œwiadkami w Naszej Gminie. I przez to
w³aœnie, aby uchroniæ Burmistrza przed
ustaleniem dla niego wyj¹tkowo niskich poborów przez wiêkszoœæ niesprzyjaj¹cych mu radnych, ustawodawca wprowadzi³ dolny pu³ap zarobków
Burmistrza. I znowu pytanie: czy jego
wysokoœæ jest zgodna z oczekiwaniem
spo³eczeñstwa? Takie same zabezpie-

DNI £OBZA
18 – 20 lipca 2008
PI¥TEK (stare boisko)
19.00 koncert zespo³ów: „Woda”, Still Blue”, „Sprint Band”
23.00 gwiazda wieczoru „Formacja Nie¿ywych Schabuff”
0.30-3.00 zabawa pod gwiazdami - zespó³ muzyczny „Miniband”
SOBOTA
9.00 IV £obeski Maraton Rowerowy im. Eugeniusza Gostomczyka
II Mistrzostwa Polski w Szosowym Maratonie Rowerowym (start ul. Koœciuszki)
Stadion Festyn sportowo-rekreacyjny
II Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej o Memoria³ Miko³aja Kondratowicza
10.30 Turniej Pi³ki No¿nej „7”
15.00 Mecz pi³ki no¿nej Polska – Niemcy: Œwiatowid £obez oldboje –
FSV.ROT WEISS Prenzlau
od godz. 12.00 konkursy i gry zrêcznoœciowe - 16 konkurencji (bêd¹ nagrody)
Stare boisko
18.00 PREZENTACJE: Szko³a Tañca „Iskra”, zespó³ wokalno-taneczny
„Jedyneczka”, Kapela Ludowa „£obuziacy”, Kapela Podwórkowa „Smoki”,
Studio Piosenki Dzieciêcej, Chór „Uœmiech”, Teatr „Amatea”, laureatka
Szansy na Sukces – Iwona Jaruzel. Konkursy i zabawy z nagrodami.
22.30 gwiazda wieczoru „TRUBADURZY”
24.30-3.00 zabawa pod gwiazdami – zespó³ muzyczny „Vojces”
NIEDZIELA
11.00 oficjalne zakoñczenie i dekoracja uczestników IV £obeskiego Maratonu Rowerowego im. Eugeniusza Gostomczyka (w zale¿noœci od pogody - sala sportowa gimnazjum przy ul. Przyrzecznej lub przy Pomniku
Wdziêcznoœci.

czenie obowi¹zuje równie¿ w drug¹
stronê, aby „super dobrzy” radni nie
ustawili poborów Burmistrza na zbyt
wysokim poziomie.
Jako Radny Rady Miejskiej w
Dobrej mam niejednokrotnie dylemat, czy ustalaj¹c pobory dla Burmistrz Barbary Wilczek powinienem
g³osowaæ za minimaln¹ kwot¹, któr¹
ustali³ ustawodawca, czy znaj¹c zakres zadañ jakie wykonuje na rzecz
Gminy obecna Burmistrz, ustaliæ Jej
pobory na nieco wy¿szym poziomie? I zarówno ja, jak i 12 innych
Radnych Rady Miejskiej, po g³êbokiej analizie (podkreœlam: po g³êbokiej analizie) pracy Pani Burmistrz
zag³osowa³o za t¹ drug¹ opcj¹.
Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e obecne
pobory Burmistrz Dobrej s¹ znacz¹co ni¿sze od poborów jakie pobieraj¹
burmistrzowie w niektórych s¹siednich gminach.
I czy 13-tu Radnym, za to, ¿e wyrazili w³asne zdanie w tej kwestii, w
œwietle powy¿szych faktów, mo¿na
przypisaæ, ¿e „nie maj¹ za grosz przyzwoitoœci” - Panie Radny Kowalczyk? To w³aœnie przyzwoitoœæ, nas
Radnych, wobec Tej Burmistrz i Jej
pracy, nakazywa³a nam podj¹æ tak¹
decyzjê. Jest nam tylko przykro, ¿e
Pan nie chcesz tego zrozumieæ.

Edward Stanis³awczyk,
Radny Rady Miejskiej w Dobrej.
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¯ycie w rêkach dyrektora
(£OBEZ). ¯ycie
zarówno mieszkañców miasta, jak i osób
przyjezdnych spoczywa w rêkach jednej osoby, a mianowicie dyrektora Zarz¹du Dróg Wojewódzkich.
Burmistrz £obza zasugerowa³ w
Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich, by jako
namiastkê przysz³ych zadañ przed
skrzy¿owaniem wtopiæ w jezdniê spowalniacze. O ile dyrektor Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Stargardzie Szczeciñskim nie ma nic przeciwko po³o¿eniu
ju¿ teraz spowalniaczy, to i tak ostateczna decyzja le¿y w rêkach dyrektora Zarz¹du Dróg Wojewódzkich.
ZDW ma w planie opracowaæ koncepcjê, obejmuj¹c¹ szeroki zakres zadañ, maj¹cych na celu odci¹¿enie natê¿enia ruchu w centrum miasta, m.in.
chodzi o most na Redze na ul. Segala,
most na £oŸnicy, plac 3 Marca, skierowanie ruchu nadmorskiego w kierunku
Reska itd. Koncepcja ta ma kosztowaæ
550 tys. z³. Burmistrz £obza Ryszard

Sola, zaproponowa³, by ZDW zamiast
wydawaæ tak du¿e pieni¹dze na opracowywanie koncepcji, skorzysta³ z gotowej, opracowanej przez w³odarza gminy - za darmo. Ogólnie wk³ad finanso-

wy na teren gminy ma wynosiæ 640 tys.
z³. Burmistrz zaproponowa³, aby kwotê
tê zwiêkszyæ do miliona z³ i wykonaæ
skrzy¿owanie na ul. Niepodleg³oœci i ul.
Segala.

Przy tym skrzy¿owaniu istniej¹ trzy
mo¿liwoœci poprawienia sytuacji ruchu. Pierwsza z koncepcji mówi o sygnalizacji œwietlnej, 2. – o dodatkowych pasach ruchu kosztem chodników, 3. – o budowie ronda. Dyrektor
zobowi¹za³ siê podj¹æ decyzjê do koñca
bie¿¹cego tygodnia. Czy tak siê stanie
czas poka¿e. Póki co widzia³ ju¿ efekty
nie podejmowania ¿adnych decyzji
przedstawione na ³amach naszego tygodnika w minionym tygodniu.
Od szybkoœci i jakoœci decyzji Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
zale¿y czy na skrzy¿owaniu bêd¹ mia³y
miejsca kolejne tragedie.
mm

Informujemy, ¿e dnia 22.08.2008 roku rozpoczyna siê

kurs na operatora wózka wid³owego
z wymian¹ butli gazowej.
Zapisy oraz szczegó³owe informacje
pod nr tel. 0913927467

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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INFORMACJE
Czy ju¿ wszyscy wyjechali
do Egiptu?

Poœlizg
z przygotowaniem
do sezonu

Przedszkole za darmo
(WOJTASZYCE). Stary obiekt
szko³y w tej miejscowoœci
zostanie zaadaptowany na
punkt przedszkolny. Na ten
cel gmina Dobra pozyska³a
dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w wysokoœci
375.638,18 z³. Projekt
obejmuje dzieci w wieku
od 3 do 5 lat.
Miejsce w punkcie przedszkolnym mo¿e znaleŸæ 30 milusiñskich,
pod warunkiem, ¿e ich rodzice korzystaj¹ ze wsparcia Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Dobrej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w £obzie. Z ka¿dej rodziny w punkcie przedszkolnym mo¿e przebywaæ
tylko jedno dziecko. Rekrutacji

(KARWOWO) Pisaliœmy o
zniszczonych mostkach na Redze.
Jednak to nie jedyne miejsca, które
œwiadcz¹ o s³abym zainteresowaniu
urzêdników przygotowaniem miejsc
atrakcyjnych dla turystów, ale przede
wszystkim dla w³asnych mieszkañców. K³adka nad jeziorem Karwowo
nied³ugo siê rozsypie. Niebezpieczne s¹ deski uginaj¹ce siê pod nogami
oraz dziury po deskach. Trudno nam
ustaliæ w³aœciciela pomostu, ale kto
by nim nie by³, powinien siê nim zainteresowaæ i naprawiæ. Wszyscy
inni odpowiedzialni za te sprawy powinni przejrzeæ stan k³adek, pomostów, pojemników na œmieci, parkingów leœnych, tablic i wykosiæ
pla¿e. W pokazanym tu stanie mog¹
zniechêciæ turystów do naszego powiatu na zawsze. A miejscowym te¿
nale¿y siê szacunek, nawet je¿eli nie
staæ ich na wyjazd do Egiptu lub
Tunezji.
KAR
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dzieci do punktu przedszkolnego
dokona, specjalnie w tym celu powo³ana, komisja. Rodzice szczêœliwych dzieci otrzymaj¹ zaproszenia
na szczegó³owe spotkanie informacyjne. Jeœli jednak oka¿e siê, ¿e w
ten sposób nie uzyska siê pe³nej listy przedszkolaków, wówczas oferta zostanie skierowana do wszystkich rodzin. Podania o przyjêcie
mo¿na bêdzie sk³adaæ w urzêdzie
ju¿ od 1. sierpnia.
Adaptacjê pomieszczeñ w starym budynku szkolnym w Wojtaszycach pokryje gmina ze œrodków
w³asnych. Zajêcia bêd¹ odbywa³y
siê od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 9.00 do 14.00, bez
przerw ferii zimowych i wakacji. W
trakcie trwania zajêæ dzieci bêd¹
otrzymywa³y drugie œniadanie. Dla
dzieci spoza terenu Wojtaszyc zapewniony bêdzie dojazd. I kolejna
wa¿na informacja – pobyt dziecka w
przedszkolu bêdzie bezp³atny. op

Poszkodowanych
1430 gospodarstw
(REGION). Objawy suszy
najbardziej widoczne s¹ w uprawach zbó¿ jarych, ozimych, mieszankach
zbo¿owo-str¹czkowych, gryce, okopowych i mniejszym stopniu rzepaku ozimego.
Zbo¿a jare nie zd¹¿y³y siê wykrzewiæ, przez co czêsto maj¹ tylko
jeden k³os, s¹ niewyroœniête i siêgaj¹ do oko³o 15-20 cm. W tej chwili
w powiecie ³obeskim straty w uprawach zbó¿ szacuje siê od 50 do 70
proc., dla porównania w powiecie
œwidwiñskim straty te wynosz¹ od
30 do 100 proc., a w powiecie drawskim od 60-75 proc. Straty s¹ wy¿sze w uprawach jarych i na glebach
lekkich. Najbardziej widoczne s¹ w
miejscach, gdzie prace polowe by³y
opóŸnione ze wzglêdu na wiosenne
podtopienia.
Na terenie województwa za-

chodniopomorskiego oko³o 22 tys.
gospodarstw ponios³o straty, spowodowane brakiem opadów deszczu. W powiecie ³obeskim straty te
ponios³o 1430 gospodarstw, a w œwidwiñskim a¿ 2665.
Pod wzglêdem powierzchni
strat powiat ³obeski zajmuje trzecie
miejsce w województwie, tu¿ za
powiatami stargardzkim i œwidwiñskim.
Mimo tak du¿ych strat, do 7 lipca w powiecie ³obeskim z³o¿ono
285 wniosków. Do tego czasu wyszacowano 21 gospodarstw, a straty
wyliczono na 20 700 z³.
Póki co, rolnicy z terenu powiatu ³obeskiego nie zadeklarowali
jeszcze, jaka to ma byæ forma pomocy, licz¹c na zapowiadan¹ przez
Pañstwo. Czy j¹ jednak w ogóle
otrzymaj¹, czas poka¿e.
mm

INFORMACJE
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Lekcje z rozmachem
(£OBEZ). Na ³obeskich gimnazjalistów czeka realizacja wielu ciekawych pomys³ów, zwi¹zanych z niekonwencjonaln¹ nauk¹ i poszerzaniem wiedzy. To wszystko zawarte
jest w programie o nazwie „Nie wolno
godziæ siê na pe³zanie, gdy czujemy, ¿e
mo¿emy wzbiæ siê wysoko”.
Czêœæ nauczycieli z ³obeskigo gimnazjum postanowi³a zaanga¿owaæ siê w
pozyskanie œrodków na nauczanie
mniej konwencjonalne, ni¿ dotychczas.
Niebawem przyjdzie czas na wdra¿anie
pomys³ów w ¿ycie.
Projekt rozpocznie siê od integracji
klas pierwszych. Pierwszoklasiœci z
roku 2008 i 2009 bêd¹ wyje¿d¿aæ nieodp³atnie na tzw. biwak integracyjny.
Wraz z uczniami bêdzie pedagog i psycholog. Pedagog bêdzie mia³a za zadanie nauczyæ uczniów prawid³owego
prezentowania siê i opanowywania
emocji. Jest to wa¿ne w przypadku
pierwszoklasistów, bowiem to w³aœnie
wœród uczniów klas pierwszych obserwuje siê najwiêksz¹ agresjê. Integracja
na gruncie neutralnym, ma sprawiæ, i¿
uczniowie ³atwiej dostosuj¹ siê do nowych warunków, a przez to bêd¹ osi¹gaæ lepsze wyniki w nauce.
Jeden z punktów projektu zak³ada
poznawanie swojej okolicy, jak równie¿
- gleby i wody regionu. W tym projekcie
bêd¹ braæ udzia³ nauczyciele: geografii,
historii, biologii oraz poloniœci. Nauczyciele bêd¹ organizowaæ wycieczki
biologiczne i historyczne, podczas których uczniowie poznaj¹ pomniki przyrody, okoliczne koœcio³ki oraz zabytki
przyrody.
Program o nazwie „Z matematyk¹
na ty – dzieje liczby” z kolei bêdzie mia³
za zadanie wyrównaæ i rozwijaæ zainteresowañ matematyczne. W tym celu
bêd¹ organizowane nie tylko konkursy
matematyczne, ale i wyjœcia do banku i
urzêdu skarbowego, gdzie gimnazjaliœci bêd¹ uczyæ siê wype³niaæ PIT-y. Nie
zabraknie te¿ spotkañ z pracownikami
ksiêgowoœci.
Kolejny program „Znajomoœæ jêzyków przepustk¹ do przysz³oœci” bêdzie
realizowany w œwietlicach wiejskich i w
szkole. Planowana jest te¿ wycieczka

do Ko³obrzegu. Tam uczniowie bêd¹
musieli przeprowadziæ rozmowy z obcokrajowcami, przebywaj¹cymi w
uzdrowisku. Prawdopodobnie otrzymaj¹ ankietê do wype³nienia. Ten program skierowany jest do wszystkich
uczniów.
Nauczyciele wprowadz¹ równie¿
zajêcia umo¿liwiaj¹ce atrakcyjne spêdzanie wolnego czasu. Nie zabraknie
wiêc wyjazdów na basen, sztuczne lodowisko do Drawska Pomorskiego,
wycieczki rowerowe, czy rajdy piesze.
Przy okazji zostan¹ omówione przepisy
ruchu drogowego.
„Podró¿ w krainê muzyki”, to z
kolei propozycja, w której nauczyciele
przewidzieli wyjazdy do filharmonii,
spotkania z solistami, powstanie zespo³u wokalnego na terenie szko³y, zakup
strojów dla zespo³u i organizacjê wystêpów muzycznych.
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przewidziano zabawy z teatrem i histori¹, a w tym: warsztaty teatralne, zajêcia plenerowe, wy-

jazdy do miejscowoœci, w których s¹
podobni uczniowie. Uczniowie bêd¹ w
soboty spotykaæ siê podczas: ognisk,
budowania makiet zamków, wyjazdów
do teatrów, spotkañ z aktorami, wycieczek historycznych, czyli poznawania
zabytków, historii i teatru w sposób
namacalny. Podsumowaniem projektu
bêdzie gazetka szkolna. Aby tego dokonaæ uczniowie zapoznaj¹ siê z ca³ym
cyklem powstawania gazety od zaplecza. W zwi¹zku z tym odbêd¹ siê wycieczki do wybranej redakcji oraz drukarni.
Ponadto w gabinecie biologicznym
bêdzie prowadzona hodowla ryb akwariowych.
W projekt mo¿e wejœæ oko³o 480
uczniów, na realizacjê przeznaczono w
sumie 2196 godzin za kwotê 362 tys. z³.
Z tej kwoty przeznaczone s¹ pieni¹dze
dla nauczycieli oraz na: wydawanie
gazetki, potrzebny sprzêt, stroje dla
zespo³u muzycznego, keyboard, tablicê
interaktywn¹, zakup ¿ywnoœci, napojów itp.
mm

Inspektorat przy³¹czy³ siê
do protestu p³acowego
(£OBEZ) Na budynku ³obeskiego oddzia³u Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koszalinie zawis³y napisy informuj¹ce o akcji protestacyjnej.
£obeski oddzia³ Inspektoratu mieœci siê przy ul. Niepodleg³oœci. Obs³uguje powiaty ³obeski i œwidwiñski.
Kilka dni temu jego pracownicy przy³¹czyli siê do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Domagaj¹ siê od rz¹du
podwy¿ek. Na ulotce informuj¹, ¿e pracuj¹ za „60%
œredniego wynagrodzenia w
kraju”. Dodaj¹, ¿e wed³ug
Komisji Europejskiej s¹ w
grupie ludzi wykluczonych
spo³ecznie. „¯¹damy, aby
kraj cz³onkowski UE w XXI

w. zapewni³ godziw¹ p³acê dla wysoko
wykwalifikowanych pracowników
pañstwowego urzêdu”. - napisali w
odezwie. Czy rz¹d us³yszy ten g³os, czy
poka¿e wykszta³conym pracownikom
kierunek na Irlandiê?
KAR

Str
Str.. 5

Rada
podwy¿szy³a
pensjê
burmistrz
Dobrej
(DOBRA) Na ostatniej sesji
radni rady miejskiej w
Dobrej podwy¿szyli pensjê
burmistrz Barbary Wilczek.
Obecnie jej wynagrodzenie
miesiêczne wynosi 8.500 z³
brutto.
Na jej wynagrodzenie sk³adaj¹
siê: wynagrodzenie zasadnicze w
kwocie 4.700 z³; dodatek funkcyjny
w kwocie 1.600 z³; dodatek specjalny 20 % - 1.260 z³; dodatek za wieloletni¹ pracê 20 % w kwocie 940 z³.
Burmistrz dostanie wyrównanie naliczone od 1 stycznia br.
(r)

WÊGORZYNO
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Studium zrodzone w bólach, radni nieprzygotowani

Bubel - panowie
(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji radni przyjêli
Studium Uwarunkowañ i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i
Gminy Wêgorzyno. Studium
powinno byæ uchwalone ju¿
w sierpniu ubieg³ego roku.
Mimo takiego opóŸnienia
podjêcie uchwa³y nie oby³o
siê bez dyskusji i
wyjaœniania wielu
w¹tpliwoœci.
Prace nad studium trwa³y d³ugo i
postêpowa³y ¿mudnie. Nie wszyscy
radni byli przekonani, ¿e jest on pe³nowartoœciowy. Obiekcje przed przyjêciem przedstawiali jeszcze podczas
sesji. Podczas obrad komisji po³¹czony po³owa radnych by³a za przyjêciem, po³owa przeciw. Podczas sesji
co rusz ktoœ wytyka³ nieprawid³owoœci, jaki ich zdaniem znalaz³y siê w
opracowaniu. Radny Jan Mazuro nazwa³ studium bublem, jednoczeœnie
namawiaj¹c, by radni mimo, jak to
okreœli³ „baboli” uchwalili studium
podczas obrad sesji.
Du¿o miejsca zajê³a dyskusja,
dotycz¹ca naniesienia na mapê terenów pod lokalizacjê sklepu wielkopowierzchniowego. Dotyczy³a ona
dwóch prywatnych dzia³ek, jednak
ani jednym s³owem nie zaj¹kniêto siê
o wyodrêbnieniu pod market dzia³ki
z terenów gminnych. Byæ mo¿e takiego nie by³o, a byæ mo¿e nikomu nie
przysz³o do g³owy, ¿e i miasto mog³oby mieæ coœ z tego. Dyskusja toczy³a
siê g³ównie wokó³ dzia³ki prywatnej,
której w³aœciciel spóŸni³ siê z wnioskiem. Winnych szukano wokó³, tylko nie w osobie, która powinna byæ
tym najbardziej zainteresowana, czyli - w³aœcicielu gruntu.
- Szeœæ lat mieliœmy studium z
babolami a¿ do dzisiaj. Musimy zrobiæ nowe i myœlê, ¿e te¿ nie uchronimy siê przed b³êdami, nawet jak bêdziemy pewni, ¿e wszystko jest w
porz¹dku, to ¿ycie przynosi nowe
rozwi¹zania – powiedzia³ radny Jan
Mazuro.
Urbaniœci uznali, ¿e najlepsze
po³o¿enie terenu pod budowê marketu znajduje siê przy drodze krajowejw kierunku na Drawsko. Z tym
nie zgodzi³a siê radna Kamiñska, bo,
jak zauwa¿y³a, w³aœciciel gruntu
napisa³ we wniosku do studium, ¿e
interesuje go przemys³ i budownictwo, a nie market.
- Natomiast jest miejsce pod market, które mia³by inny mieszkaniec.

Jak trwaj¹ procedury, by w studium
uzyskaæ nowe miejsce? – spyta³a
przedstawiciela firmy z Olsztyna, która przygotowywa³a studium.
Tê i wiele innych kwestii poruszanych przez radnych wyjaœnia³
d³ugo i szczegó³owo, choæ wszystkie
zasady zapisane s¹ w ustawie, na
bazie której studium zosta³o opracowane i na bazie której radni mieli je
poddaæ weryfikacji.
– Zmiana lokalizacji miejsca trwa
oko³o 3 miesiêcy, a wi¹¿e siê z ponownym wy³o¿eniem do publicznego
wgl¹du przez okres 30 dni. Po tym
okresie przez 21 dni mieszkañcy,
b¹dŸ osoby zainteresowane mog¹
sk³adaæ swoje uwagi. Uwagi te musz¹
byæ zaakceptowane i naniesione na
plan przez radê i burmistrza. Taka
sama procedura obowi¹zywa³a przed
podjêciem uchwa³y – powiedzia³
urbanista Arkadiusz Œwider.
Wed³ug ustawy o planowaniu
przestrzennym mo¿na zlokalizowaæ
market na terenie by³ej mleczarni,
nale¿y jednak spe³niæ warunki: dobre s¹siedztwo, b¹dŸ kontynuacjê
funkcji. W Wêgorzynie jest to o tyle
ryzykowne, ¿e ¿adnej kontynuacji
funkcji nie bêdzie. Wszak ma to byæ
pierwszy market. A jeœli chodzi o
dobre s¹siedztwo, to jeœli nie bêdzie
protestów, wówczas decyzja o lokalizacji stanie siê prawomocna.
- Mimo ¿e w toku prac nad studium ani firma z Poznania, chc¹ca
budowaæ ten market, ani w³aœciciele
terenu nie z³o¿yli stosownego wniosku, to nie ma wiêkszego zagro¿enia,
¿eby market w miejscu dawnej mleczarni nie powsta³. Lokalizacja marketu przy drodze na Drawsko jest
dodatkow¹ gwarancj¹, ¿e w przysz³oœci market mo¿e tam powstaæ –
powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Mimo takiej wypowiedzi radna
Jadwiga Kamiñska nie by³a usatysfakcjonowana.
- Jest mi bardzo przykro, bo od
d³u¿szego czasu wszyscy mówiliœmy
o markecie. Gdyby ktoœ komuœ z nas
podpowiedzia³, ¿e potrzebny jest
wniosek. Dostaliœmy oficjaln¹ informacjê od pani, ¿e ten market bêdzie.
Myœleliœmy, ¿e wszystko jest za³atwione, a okaza³o siê, ¿e nic nie ma.
Ja bardzo kocham wieœ, ale sytuacja
jest taka, jaka jest. Wiem, ¿e czeka na
to setka rolników prawda? Ale 7 tys.
czeka na ten sklep. Nas pani burmistrz
zapewnia, ¿e nic siê nie wydarzy, ale
ja w to po prostu nie wierzê, bo byliœmy ju¿ tyle razy zwodzeni – powiedzia³a radna.
- Czeka 6.999 osób, bo ja nie czekam – uzupe³ni³ jeden z so³tysów.
Przewodnicz¹ca rady spyta³a z

kolei czy w³aœciciel dzia³ki przy ul.
Drawskiej bêdzie móg³ budowaæ
dom mieszkalny na tym terenie, skoro sk³ada³ wniosek pod przemys³,
budownictwo magazynowe i mieszkalne.
Tego typu pytania pojawia³y siê
kilkakrotnie. Urbanista ka¿dorazowo
t³umaczy³, ¿e nie ³¹czy siê na jednym
terenie funkcji mieszkaniowej, bazowej, przemys³owej tak, jak sobie
¿yczy w³aœciciel. By³o to o tyle zadziwiaj¹ce, ¿e wszak po to s³u¿y studium, by okreœliæ kierunki dzia³añ i
zabezpieczyæ miasto przed chaosem i
³¹czeniem funkcji mieszkaniowych z
przemys³owymi, zgodnie z widzimiesiê w³aœciciela gruntu.
– By³oby nam bardzo przykro i
niezrêcznie, gdyby taki przedsiêbiorca wyprowadzi³ siê z Wêgorzyna, jeœli oka¿e siê, ¿e nie wszystkie
jego uwagi zosta³y zawarte w studium – powiedzia³a przewodnicz¹ca
rady miasta Monika KuŸmiñska.
Na tê uwagê burmistrz mia³a
szybk¹ ripostê, stwierdzaj¹c, ¿e w³aœciciel gruntu wybuduje sobie najwy¿ej dom w innym miejscu.
Przewodnicz¹ca rady odnios³a
siê ponownie do lokalizacji marketu
po by³ej mleczarni.
- Pani burmistrz, skoro pilotowa³a pani sprawê marketu, to dlaczego
nie z³o¿y³a pani wniosku. Do tej pory
mielibyœmy wszystkie procedury
zachowane. Nowy inwestor po by³ej
mleczarni z³o¿y³ wniosek o wydanie
decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu, by tam postawiæ sklep wielkopowierzchniowy. Ten wniosek
wp³yn¹³ pod koniec maja do urzêdu
i teraz zosta³a wszczêta procedura,
zosta³ opracowany projekt decyzji,
mam pytanie czy wszczêta procedura wydania takiej decyzji w oparciu
o stare studium, spowoduje wydanie
przez pani¹ burmistrz tej decyzji?
To pytanie ukaza³o, ¿e radni albo

nie przeczytali ustawy, na bazie której
opracowywane by³o studium, albo nie
maj¹ rozeznania w prawie tym bardziej,
¿e decyzja o warunkach zabudowy nie
jest wydawana ani w oparciu o studium,
ani w oparciu o plan miejscowy.
Kolejne pytanie przewodnicz¹cej
odnosi³o siê do przysz³ej decyzji burmistrz.
- Pytanie pani przewodnicz¹cej czy
wydam decyzjê jest nie na miejscu bo ja
jestem do tego zobowi¹zana. Uwa¿am,
¿e lokalizacja, któr¹ wybra³ inwestor jest
dobr¹. Zak³adam, ¿e do koñca roku taka
decyzja powinna byæ przez wszystkie instytucje uzgodniona. Jest to proces kilku
miesiêcy – odpowiedzia³a burmistrz.
Nie³atwe mia³ zadanie urbanista,
który tu¿ przed g³osowaniem musia³
wyjaœniaæ g³ówne zasady opracowywania studium oraz powiedzieæ czym
to studium jest i jakie ma znaczenie dla
gminy.
– Studium nie jest aktem prawa
miejscowego i nie stanowi podstawy
prawnej do wydawania decyzji, b¹dŸ
wi¹¿¹cych decyzji administracyjnej.
Stanowi akt przestrzenny gminy, dokument pomocniczy, pokazuj¹cy w jakim
kierunku, na jakich zasadach, powinna rozwijaæ siê gmina. Na podstawie
studium przygotowywane s¹ plany
zagospodarowania przestrzennego,
które ju¿ okreœlaj¹ przeznaczenie terenu. Te funkcje, które s¹ przedstawione w projekcie studium s¹ to
funkcje terenu, a nie ich dok³adne
przeznaczenie. Studium wykonywane jest na mapie topograficznej, st¹d
nie zawsze bêdzie tak, ¿e ka¿da dzia³ka, co do milimetra zostanie przeznaczona w ten sposób, jak by to chcia³
w³aœciciel, b¹dŸ jak by³y z³o¿one
wnioski. Studium to pokazanie ca³oœciowe jak gmina powinna siê rozwijaæ.Po tych wyjaœnieniach radni
przyst¹pili do g³osowania. Za jego
przyjêciem by³o 7 radnych; studium
zosta³o uchwalone.
mm
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By³y w³aœciciel da³ pieni¹dze na odnowê coko³u i pojawi³ siê problem

Ja³mu¿ny nie trzeba
(MIESZEWO). Podczas Rady
Miasta w Wêgorzynie kwestiê sporn¹
stanowi³y pieni¹dze, które obywatel
Niemiec chcia³ przeznaczyæ na odbudowê coko³u, znajduj¹cego siê w Mieszewie. Kontrowersjê wzbudzi³ fakt,
i¿ pieni¹dze te mia³yby wp³yn¹æ do
gminy, a gmina z kolei przekaza³aby
je na rzecz so³ectwa. Problem w tym,
¿e gmina nie jest w³aœcicielem dzia³ki,
na której cokó³ siê znajduje. Innym
problemem by³a kwestia moralna,
czy my Polacy powinniœmy odbudowywaæ pomnik ¿o³nierzy poleg³ych
podczas I wojny œwiatowej.
Przeciwn¹ wprowadzeniu pieniêdzy obywatela Niemiec do bud¿etu
gminy by³a radna Jadwiga Kamiñska i
taki wniosek postawi³a podczas sesji.
- Nie ta droga za³atwiania sprawy –
powiedzia³a.
Radn¹ stara³a siê uspokoiæ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
- Wys³aliœmy zapytanie do RIO, czy
taka darowizna mo¿e byæ przyjêta do
bud¿etu. Mo¿e - jeœli jest to darowizna na
szlachetny cel. W tym przypadku jest to
darowizna od dawnych w³aœcicieli Mieszewa na uporz¹dkowanie i odnowê obelisku we wsi Mieszewo. Ten obelisk, jest
uchwalony w planie odnowy miejscowoœci Mieszewo, jako miejsce pamiêci historycznej. Dla wyjaœnienia obelisk nie
oznacza mauzoleum ¿o³nierzy niemiec-

kich, tylko tam spoczywa piêciu czy szeœciu synów w³aœciciela Mieszewa, którzy
polegli podczas I wojny œwiatowej. Ka¿dy kamieñ symbolizuje jednego syna, tam
s¹ daty urodzenia i œmierci. Zastanawialiœmy siê z pani¹ so³tys jak tê sprawê rozwi¹zaæ, doszliœmy do wniosku, ¿e je¿eli
bêdzie to darowizna wprowadzona do bud¿etu gminy i przekazana na radê so³eck¹,
wówczas bêdzie to najlepsze rozwi¹zanie, bowiem nikt nie bêdzie zarzuca³ pani
so³tys ¿e wziê³a pieni¹dze od obywatela
niemieckiego nie wiadomo w jakiej wysokoœci i co z nimi zrobi³a. Podpisaliœmy
porozumienie i pieni¹dze s¹ przyjête jako
darowizna. RIO nie ma zastrze¿eñ i uwa¿am, ¿e tego nie powinni radni kwestionowaæ, bo te pieni¹dze bêd¹ wydatkowane tak, jak sobie daruj¹cy ¿yczy: czyli na
uporz¹dkowanie tego terenu, który w tej
chwili jest œmietniskiem; miejsce jest zakrzaczone. Wieœ chce to uporz¹dkowaæ, a
ja siê do tego przychylam, uwa¿am ¿e to
jest godna inicjatywa – wyjaœni³a burmistrz.
- Jest to bardzo sprytne. Rozumiem
pani¹ so³tys, ¿e nie chce braæ pieniêdzy.
Na tym porozumieniu pomiêdzy pani¹
burmistrz a pañstwem z Niemiec jest
bardzo du¿o punktów co nale¿y zrobiæ,
a darowizna wynosi 500 euro. Chcia³abym spotkaæ goœcia, który to wszystko
zrobi za 1645 z³. Jeœli odnowa ma kosztowaæ 500 euro, to szukamy fachow-

ców. To jest nierealne. ¯eby nie by³o
czegoœ takiego, ¿e rozpoczniemy a potem do³ó¿my ze swoich, by skoñczyæ to.
Tego tylko chcia³am unikn¹æ. Poza tym
pani bardzo dobrze wiedzia³a, ¿e to nie
jest nasze, wiêc na nasze tych pieniêdzy
nie przyjmujmy. Niech szukaj¹ innych
form, niech wp³ac¹ gotówkê na stowarzyszenie Mieszewa, maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ – zripostowa³a radna Kamiñska.
O wyjaœnienie kwestii prawnej poprosi³a Monika KuŸmiñska mecenasa
przys³uchuj¹cego siê wymianie zdañ.
Wyjaœni³, ¿e aby gmina mog³a odnowiæ
obelisk, musi on mieæ charakter pomnika, obelisku itd., który jest równie¿ pod
opiek¹ gminy. Równie¿ skarbnik gminy
poproszona o wyjaœnienie zagadnienia
poinformowa³a, ¿e obecnie œrodki te nie
mog¹ byæ wydatkowane i dlatego jest
zapis, ¿e stanie siê to pod warunkiem
prawnego uregulowania nieruchomoœci.
Burmistrz Wêgorzyna przekaza³a
przewodnicz¹cemu komisji pismo, jeszcze przed sesj¹, mówi¹ce o tym ¿e Agencja wyra¿a zgodê na przekazanie czêœci
terenu, na którym stoi obelisk dla gminy.
- Tak¹ procedurê ju¿ rozpoczê³am. Trudno powiedzieæ goœciom z Niemiec: przyjedŸcie za rok, gdy ja za³atwiê formalnoœci. Oni
przyje¿d¿aj¹ zaledwie raz w roku.
Radny Jan Mazuro wyt³umaczy³
pozosta³ym radnym treœæ tych uwag,
które wnios³a komisja. Stwierdzi³, ¿e
„500 euro to pod sklepem biednym oddaje”. St¹d wniosek, by wykreœliæ s³owo „odnowa”, w ten sposób uchwa³a
dookreœla, ¿e oferowane pieni¹dze,
bêd¹ przeznaczone jedynie na uporz¹dkowanie trenu wokó³ coko³u.
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- Mamy pracowników gminnych,
którzy na naszych wsiach pracuj¹, mo¿emy to sami posprz¹taæ. Tam nie trzeba
ja³mu¿ny. Ostatni zapis mówi, ¿e pieni¹dze
bêdzie mo¿na wydatkowaæ po uzyskaniu
prawa w³asnoœci do nieruchomoœci. Prawd¹
jest, ¿e wczoraj dosta³em pismo, które w tej
chwili idzie z Nowogardu do Szczecina i ¿e
pani burmistrz rozpoczê³a dzia³ania, zmierzaj¹ce do przejêcia terenu na mienie gminy.
Ale my, jako komisja, nie chcemy odnowy.
Chcemy uporz¹dkowaæ teren, a to mo¿emy
zrobiæ nawet dzisiaj, bo to nasi mieszkañcy
tam naœmiecili, a nie ci zmarli co tam le¿¹.
W dyskusjê ponownie w³¹czy³a siê
przewodnicz¹ca rady miasta Monika
KuŸmiñska, która przypomnia³a, ¿e podczas komisji mieszkaniec Mieszewa poinformowa³, ¿e ju¿ mieszkañcy próbowali
ten teren uporz¹dkowaæ we w³asnym zakresie, jednak Agencja Nieruchomoœci
Rolnych zaczê³a wnosiæ to, ¿e ona jest
w³aœcicielem i dlaczego ktoœ wszed³ w
obcy teren.
- Nawet sam mieszkaniec Mieszewa
by³ przeciwny, by przechodzi³o to przez
bud¿et gminy i by gmina by³a wci¹gana w
te rzeczy.
W tej kwestii radni mieli dwa wnioski do przeg³osowania: radnej Kamiñskiej, która by³a za wykreœleniem na
przychodach i na wydatkach. 5 radnych
g³osowa³o za i 5 przeciw, tote¿ wniosek
nie przeszed³. Drugi wniosek by³ komisji bud¿etowo-gospodarczej. Tutaj 7
radnych g³osowa³o za, 4 przeciw. W
zwi¹zku z tym pieni¹dze wp³yn¹ do bud¿etu gminy i zostan¹ przeznaczone na
uporz¹dkowanie terenu wokó³ coko³u.
mm
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Stara Dobrzyca - na ryby i k¹piele
Nie dalej jak 10 km na
pó³nocny wschód od Reska
le¿y Stara Dobrzyca. Wieœ
ulokowana zosta³a nad
malowniczym jeziorem
Dobrzyckim.
To tutaj mieszkañcy gminy Resko wypoczywaj¹, korzystaj¹ z k¹pieli i ³owi¹ ryby. Jest miejscem wypoczynku letniego dla mieszkañców
gminy i rajem dla wêdkarzy. Wokó³
jeziora zosta³a wytyczona trasa spacerowa. Mo¿na tu równie¿ pograæ w
siatkówkê, rozbiæ namiot i korzystaæ
z k¹pieli nie tylko s³onecznych. Raj
dla siebie znajd¹ tu dla siebie nie
tylko mi³oœnicy spacerów, ale i wêdkowania oraz bezkrwawych ³owów.
W jeziorze nie brakuje takich ryb jak:
leszcze, p³ocie, okonie, szczupaki,
ukleje, a w strumyczku wyp³ywaj¹cym z jeziora mo¿na spotkaæ pstr¹ga
i klenia. Najwiêkszego, bo wa¿¹cego
5,75kg, leszcza na jeziorze wy³owi³
Stanis³aw Adamcewicz.
Historia samej wsi jest doœæ dobrze udokumentowana. Pierwsza
wzmianka o niej pochodzi z 1447 r.,
gdy to Gertruda Vidant wychodz¹c za
m¹¿ za Miko³aja Bork otrzyma³a
Star¹ Dobrzycê w posagu. Wzmianki
o wsi znajduj¹ siê równie¿ w dokumentach potwierdzaj¹cych lenno
Borków, a wydanych przez ksiêcia
Bogus³awa X (1503 r.) i Bogus³awa
XIII (1605 r.). Maj¹tek w Starej Dobrzycy pozostawa³ w rêkach Borków,
posiadaj¹cych swoj¹ rezydencjê Starogardzie £obeskim, do koñca XVII
w. Dwór postawi³ tutaj Stefan Bork
przed 1602 r. Maj¹tek zosta³ opuszczony w latach 70- tych; obecnie teraz
stanowi w³asnoœæ prywatn¹.
Niegdyœ dwór posiada³ dwa
skrzyd³a. Obecnie jest jednak budowl¹ jednocz³onow¹, a œlady dawnych oficyn s¹ nadal widoczne.

Dworek jest obiektem wielofazowym o
cechach
klasycystycznych, w którym
znajduj¹ siê relikty
XVIII-wiecznej rezydencji. Dworek zosta³ prze budowany w
po³owie XIX w.
Równie czêsto
przebudowywany
by³ koœció³. Pierwsza
wzmianka o œwi¹tyni
pochodzi z 1539 r.,
przy okazji odbudowy koœcio³a po kolejnym zburzeniu.
Kamienne partie
dolnych murów wie¿y,
to prawdopodobnie
pozosta³oœci œredniowiecznego koœcio³a.
Ryglowy korpus nawowy oraz górna partia wie¿y pochodzi z
1711 r. W 1714 r. w
krypcie koœcielnej zosta³ pochowany
Kazimierz Wedig von Bonin. W 1886
r. ryglowe œciany koœcio³a obmurowano od wewn¹trz, natomiast w
1910 r. za³o¿ono w oknach witra¿e.
We wnêtrzu zachowa³a siê barokowa
(XVIII w.) empora, krypta grzebalna, o³tarz ambonowy barokowy
(pocz. XVIII w.) i chrzcielnica.
Od 1697 r. Dobrzyca przesz³a na
w³asnoœæ rodziny Bonin. W XVII w.
po za³o¿eniu Nowej Dobrzycy do
nazwy wsi dodano przymiotnik Alt
(Stara). 1727-1765 W³aœcicielem
by³ Ulrich Bogislaw, a oko³o po³owy XVIII w. m³odsza córka UlrykaBogus³awa von Bonin - Zofia Augusta Ulryka otrzyma³a w posagu maj¹tek, wychodz¹c za m¹¿ za Henninga von Brockhausena. W 1798 r.
dobra zosta³y w³asnoœci¹ Friedricha
Lehmanna, krewnego Boninów.
1765-1798 W³aœcicielem by³ Hen-

ning Georg Brockhausen, 18031820 W³aœcicielk¹ Sophie Elizabeth Borcke. W latach 1820-1832
przeszed³ na w³asnoœæ Friederiki
Sophie Juliane Zadow z domu Borcke. W po³owie XIX w. by³y zaœ w posiadaniu rodziny von Bûlow a ju¿,
wed³ug opisu wsi z 1874 r., maj¹tek
nale¿a³ do rodziny von Knebel. By³y
w nim 22 budynki mieszkalne, 34
inne i 1 przemys³owy. W Dobrzycy
znajdowa³o siê tak¿e 12 gospodarstw ch³opskich (bauerhofów) i 1
zagrodnicze, w których by³o ³¹cznie
14 budynków mieszkalnych. W latach 1887-1907 w³aœcicielk¹ maj¹tku by³a Sophie Juliane Rantzman, a
od 1917 r. do 1945 r. do rodziny
Fincken von Finkenstein. W 1931 r.
w 27 domach mieszka 57 rodzin.
Doœæ blisko Starej Dobrzycy
zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Mszar ko³o Starej Dobrzycy”.
Rezerwat zosta³ utworzony 10 listopada 1976 roku, a celem jego ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym torfowiska wysokiego z typow¹ roœlinnoœci¹ zespo³ów mszar-

nych oraz stanowiskami roœlin chronionych. Po³o¿ony jest na terenie
leœnictwa Sosnówko, a jego powierzchnia wynosi 11,17 ha. Rezerwat stanowi obiekt przyrodniczy o
du¿ej wartoœci ze wzglêdu na wysoki stopieñ naturalnoœci przyrody nie
zak³ócanej ingerencj¹ cz³owieka i w
skali Polski nale¿y do cenniejszych
rezerwatów torfowiskowych. Walorami dodatkowymi jest wystêpowanie w rezerwacie chronionych gatunków roœlin kwiatowych (przygie³ka bia³a , modrzewnica europejska, ¿urawina drobnolistkowa, turzyca bagienna, rosiczka okr¹g³olistna i inne) oraz wielu gatunków
torfowców.
Magdalena Mucha
Wykorzystano:
Klubowy Okazjonalnik Literacki £abuŸ. Numer sponsorowany
przez Starostwo Powiatowe w
£obzie, 2007.
www.szczecin.lasy.gov.pl/
print/strony/1/i/24025.php - 6k
h t t p : / / w w w. r e s k o . p l / i n dex.php?id=2&cd=6
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Radowska szko³a sukcesów
(RADOWO MA£E). W Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym uczniowie ucz¹
siê dwóch jêzyków obcych, korzystaj¹ z warsztatu ceramiki
artystycznej, witra¿u, papieroplastyki, w szkole dzia³a: chór,
ko³o teatralne, ko³a przedmiotowe z przedmiotów œcis³ych
oraz informatyki, jêzyka polskiego, historii, projektowane
okazje edukacyjne i to co siê w
£obzie nie op³aca – SKS.
Mo¿e w³aœnie zaanga¿owanie
nauczycieli w rozwój swoich podopiecznych sprawi³, ¿e szko³a mia³a
w tym roku tak dobre wyniki z nauczania. Œrednia punktów ze sprawdzianu po szkole podstawowej wynios³a tu 26, w Polsce – 25,8, w
województwie zachodniopomorskim zaœ – 25,4, a w powiecie ³obeskim – 23,7. Równie¿ wyniki z gimnazjum by³y bardzo wysokie, o
czym ju¿ pisaliœmy na ³amach naszego tygodnika.
Spoœród uczniów szko³y podstawowej wymieniæ nale¿y Jana
Kaczmarka, który w minionym
roku zaj¹³ II miejsce w wojewódz-

kim konkursie Poezji w Jêzyku
Niemieckim natomiast uczniowie
klas IV-V – I miejsce w powiatowym Przegl¹dzie Amatorskich Zespo³ów Teatralnych. Uczniowie
szko³y podstawowej zajmowali
równie¿ wysokie miejsca podczas
zawodów sportowych. I tak zdobyli I miejsce w powiecie w pi³ce
no¿nej ch³opców, III miejsce w rejonie w pi³ce no¿nej ch³opców, I
miejsce w powiecie w koszykówce
ch³opców, I miejsce w powiecie w
koszykówce dziewcz¹t, III miejsce
w województwie w koszykówce
dziewcz¹t oraz I miejsce w powiecie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t.
Z kolei uczniowie klasy III c
gimnazjum zajêli II i III miejsce w
rejonowym etapie Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK. Monika Budzyñska z
kl. III c zajê³a I miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim
w jêzyku niemieckim, Agata Brzózka z kolei II miejsce w Miêdzynarodowym Konkursie Kolêd i Pastora³ek, uczniowie kl. II c – I miejsce w
powiatowym Przegl¹dzie Amatorskich Zespo³ów Teatralnych, Paulina Cha³ka otrzyma³a wyró¿nienie w

Bêdzie parking
(£OBEZ). Radni do³o¿yli 100
tys. z³ na budowê ³¹cznika Murarska-Niepodleg³oœci-Budowlana i
budowê parkingu. Ma on byæ dostêpny dla wszystkich. Zdaniem
radnych, 9 miejsc parkingowych,
choæ po czêœci poprawi sytuacjê w
centrum miasta.
Potrzeb poprawy stanu dróg i chodników w mieœcie jest bardzo du¿o. Przy
koncepcji budowy ³¹cznika MurarskaNiepodleg³oœci-Budowlana i budowê
parkingu g³os zabra³ Bogdan Górecki.
- Od roku podnosi³em, by usprawniæ komunikacjê na ³¹czniku Komuny
Paryskiej-Murarska to jest za blokiem
Niepodleg³oœci 10-18. W jaki sposób
mia³oby to byæ zrobione. Okaza³o siê,
¿e nie by³o œrodków, a tu s¹. Tu te¿ jest
niew¹tpliwie potrzebna sprawa. Tu s¹
si³y, œrodki, pieni¹dze itd.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat wykonanie parkingu jest
uzgodnione z Powiatowym Urzêdem
Pracy, który zorganizowa³ szkolenie i
przy okazji szkolenia bêdzie wykony-

wa³ budowê, jednoczeœnie jest w³aœcicielem tego terenu, daj¹ oko³o 35 tys. z³:
materia³y, pracowników, robocizna.
Póki co ca³kowity koszt inwestycji
nie jest jeszcze znany, a to dlatego, ¿e
koncepcje by³y kilkakrotnie zmieniane.
Najpierw mia³a byæ tylko alejka i chodnik oraz dró¿ka miêdzy ul. Mickiewicza
a ul. Murarsk¹, póŸniej dopisano parkingi od strony ul. Niepodleg³oœci, obecnie
nale¿y jeszcze zrobiæ alejkê od strony ul.
Niepodleg³oœci i wykonaæ parking na 9
a nie na 6 miejsc. Poprzednio radni
uchwalili na ten cel 80 tys. z³, obecnie
do³o¿yli jeszcze 100 tys. z³. Ta kwota
teoretycznie powinna wystarczyæ.
- Rozumiem, ¿e te parkingi bêd¹
potrzebne i bêd¹ one ogólnodostêpne,
nie tylko dla mieszkañców, ale i goœci.
Jest to w centrum miasta, pewnie bêdzie dobrze s³u¿yæ. Koszt jest wysoki.
Takiej kwoty nie planowaliœmy, ale
skoro s¹ œrodki i wniosek pana burmistrza, to nale¿y to wykonaæ – powiedzia³a przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka.
mm

powiatowym konkursie recytatorskim. Bardzo wysokie miejsca zdobyli uczniowie z kolei w ponadpowiatowym konkursie ortograficznym: Hanna Gawe³ zdoby³a I miejsce indywidualnie, a dru¿ynowo
uczniowie tej szko³y zdobyli II
miejsce.
Marek Ciechañski Ma³gorzata
Staruch oraz Robert Radanowicz
wywalczyli z kolei I miejsce dru¿ynowo w miêdzyszkolnym ponadpowiatowym konkursie matematycznym „Rusz G³ow¹”. Robert Radanowicz, uczeñ klasy II c, otrzyma³

wyró¿nienie w Miêdzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur.
Równie¿ gimnazjaliœci nie mog¹
wstydziæ siê osi¹gniêæ na polu sportowym, skoro dziewczêta zdoby³y I
miejsce w powiecie w koszykówce,
IV miejsce w województwie, I miejsce w powiecie w pchniêciu kul¹, I
miejsce w powiecie rzutem oszczepem, I miejsce w powiecie w pchniêciu kul¹ ch³opców, I miejsce w powiecie rzutem oszczepem ch³opców
oraz III miejsce w powiecie w skoku
w dal ch³opców.
mm

Spowalnicze
na Niepodleg³oœci
(£OBEZ). Odcinek drogi od
skrzy¿owania ul. Niepodleg³oœci
do pl. 3 Marca jest w³asnoœci¹
gminy. Urz¹d postanowi³, wzorem innych miast, zamontowaæ na
tym odcinku ograniczniki prêdkoœci. Na tym odcinku bowiem
kierowcy je¿d¿¹ szybko i niebezpiecznie.
- Sugerowa³em, by spowalniacze zamontowaæ na tym odcinku.
Myœla³em o trzech: na wysokoœci
pomnika, fontanny i przy pl. 3 Marca na wysokoœci sklepu GS, czyli
przed pasami dla pieszych – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Ta koncepcja nie do koñca spotka³a siê z przychylnym przyjêciem

radnych, podczas sesji miasta. Argumentowali, ¿e tzw. le¿¹cy policjant mo¿e powodowaæ wstrz¹sy
pacjenta, jad¹cego np. w karetce,
albo spowolni jazdê stra¿y po¿arnej. Burmistrz argumentowa³ swój
pomys³ tym, ¿e w wielu miastach
przyjêto podobne rozwi¹zanie,
gdzie ruch pojazdów jest zbyt szybki i zbyt natê¿ony, przyk³adowo w
Gryficach, Goleniowie czy Nowogardzie. W Gryficach dodatkowo
podniesiono przejœcia dla pieszych
przy pomocy kostki polbrukowej.
W tej chwili ju¿ jest zamówionych szeœæ spowalniaczy, pierwszy
ma byæ zamontowany najwczeœniej
w przysz³ym tygodniu.
mm
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Idê do lasu, zapalam œwieczkê i p³aczê
(W zwi¹zku z 65 rocznic¹ rzezi
dokonanych na Polakach na Wo³yniu przypominamy tekst napisany w
2003 roku dla „Tygodnika Œwidwiñskiego”).
***
- Przez piêædziesi¹t lat o tym
nikomu nie mówi³em. Pan jest
pierwszy. – mówi Edward Kaczmarczyk i rozpoczyna swoj¹ opowieœæ o
¿yciu i œmierci. ¯yciu swoim i œmierci najbli¿szych; matki, babci, dziadka, rodzeñstwa; Polaków na Wo³yniu. Œmierci domu, w którym mieszka³, osady, gdzie sta³ dom, œcie¿ek,
po których chodzi³, krajobrazu, który zapamiêta³. – By³em tam dziesiêæ
lat temu z córk¹ i absolutnie nie ma
tam nic. Jest tylko las. – mówi rozpoczynaj¹c swoj¹ opowieœæ.
O rzezi Polaków na Wo³yniu
przez ponad piêædziesi¹t lat nie
mówi³o siê wcale. Krótkie wzmianki historyczne nie pokazywa³y obrazu tragedii, jaka siê tam rozegra³a. Historia Polski by³a okaleczona,
jak okaleczeni byli ci, którzy rzeŸ
prze¿yli, jak okaleczona by³a pamiêæ nastêpnych pokoleñ Polaków,
którzy wiedzieæ powinni. Ze wstydem muszê przyznaæ, ¿e i ja prawie
nic o tamtych wydarzeniach nie
wiedzia³em. Zadaj¹c sobie pytanie
– dlaczego? - uderzy³ mnie ogrom
milczenia, jakie zapad³o nad losem
Polaków z Wo³ynia. Spotyka³em
przecie¿ ludzi, którzy prze¿yli Golgotê Wschodu, a i bia³e plamy historii po dziewiêædziesi¹tym roku
szybko przecie¿ zaczêliœmy – jako
naród – wype³niaæ. Spotyka³em
wiêc i rozmawia³em z Sybirakami,
dzieæmi oficerów pomordowanych
w Katyniu i Miednoje, Akowców
wywiezionych po wojnie do ZSRR,
¿o³nierzami Andersa, którzy po
wojnie powrócili do kraju, ¿o³nierzami podziemia, przeœladowanymi przez stalinowski re¿im.
Pojawia³y siê ksi¹¿ki, wspomnienia, artyku³y, filmy, zaczêto
obchodziæ rocznice poszczególnych wydarzeñ, upamiêtniaæ je w
nazwach ulic, placów i szkó³. O
Wo³yniu milczano. - Ale ci ludzie
gdzieœ musz¹ byæ – pomyœla³em
sobie z okazji mocno nag³oœnionych, oficjalnych obchodów tragedii. Na pewno mijam ich na chodniku, spotykam w sklepie, mo¿e
mieszkaj¹ gdzieœ przy ulicy, któr¹
czêsto chodzê. Gdzieœ przecie¿
musz¹ byæ... A jakby ich nie by³o.
Przy pierwszej okazji zapyta³em o
to pana Franciszka Paszela. Musi coœ
wiedzieæ, mieszka w Œwidwinie „od
pocz¹tku”, te¿ z Kresów, wiêc powi-

nien byæ wyczulony na „tych” ludzi,
na te tematy. Pan Franek zaskoczony
pytaniem d³u¿sz¹ chwilê „grzeba³” w
pamiêci. – Zaraz, zaraz... Kaczmarczyk... Edward Kaczmarczyk.
Chodzi³em z nim do szko³y, ale
o Wo³yniu to on nigdy nie chcia³
mówiæ. Zawsze by³ ma³omówny.
Nie wiem, czy bêdzie chcia³ z dziennikarzem rozmawiaæ. Mieszka chyba na Zawadzkiego. Zawiozê pana,
to mo¿e mi siê uda go przekonaæ. –
mówi i za chwilê wsiadamy do samochodu.
OFIARY Z ULIC
OPRAWCÓW
Z ulicy Armii Krajowej skrêcamy w Genera³a Zawadzkiego. Z których to Zawadzkich? – zastanawiam
siê przez chwilê. Je¿eli genera³, to
chyba nie Aleksander, powojenny
aparatczyk komunistyczny, za³o¿yciel – o ironio – Zwi¹zku Patriotów
Polskich. Wiêc chyba Stanis³aw,
równie¿ utrwalacz w³adzy komunistycznej, osta³ siê jako bohater zas³uguj¹cy na pozostawienie mu ulicy. Czy zwalcza³ Armiê Krajow¹?
Bardzo prawdopodobne.
Skrzy¿owanie takich ulic jest
polsk¹ odmian¹ ironii, jaka przenika historiê. Przypominam sobie
tych wszystkich ludzi, których spotyka³em wczeœniej, prawdziwych
bohaterów i patriotów, którym po
wojnie zgotowano piek³o.
W normalnym kraju byliby otaczani czci¹ i szacunkiem; w Polsce
ludowej mieszkali w zatêch³ych
mieszkaniach czynszowych kamienic, w suterynach, klitkach ze œlepymi kuchniami, w pegeerowskich
czworakach, jakich wiele wybudowano na wsiach. ¯o³nierze Wrzeœnia, Monte Cassino, bitew morskich i Powstania Warszawskiego,
cywile obozów i zes³añ, zaszczuci i
sponiewierani musieli nieraz ca³e
¿ycie mieszkaæ na ulicach swoich
oprawców; Stalinów, Bierutów, Zawadzkich...
W¥TPLIWY ŒWIADEK
HISTORII
W dzielnicy du¿ych domów jednorodzinnych, wybudowanych ca³kiem niedawno, musi zaskakiwaæ
widok domku poniemieckiego,
przypominaj¹cego chatkê, przycupniêt¹ tutaj, pozostawion¹ jakby
przez roztargnienie architekta lub
planisty miejskiego. Domek nale¿y
do miasta, czyli komunalny. Wiêc i
tym razem nie jestem zaskoczony.
Pan Edward nie jest bohaterem
¿adnych wielkich wydarzeñ. Nie

jest nawet stra¿nikiem historii. Nie
ma czego pilnowaæ i dogl¹daæ; gdyby chocia¿ skrawek grobu... Nawet
jako œwiadek móg³by byæ w¹tpliwy,
bo gdy „tamto” siê wydarzy³o, by³
dzieckiem. Mia³ zaledwie szeœæ lat,
jak wymkn¹³ siê œmierci. Wyskoczy³
z wozu, którym ucieka³a jego ca³a
rodzina. Wszyscy zginêli. Nie ma
¿adnych zdjêæ, dokumentów, pami¹tek, niczego. Oprócz pamiêci.
BRAK JAKICHKOLWIEK
INFORMACJI
Rodzina Kaczmarczyków mieszka³a na koloni Siniaków, w gminie
Poddêbce*, w powiecie £uckim.
Edward urodzi³ siê w Berestianach i
by³ synem Stanis³awy, córki Wac³awa i Weroniki Kaczmarczyków.
Matka mia³a jeszcze szeœciu braci:
Józefa, Jana, Stanis³awa, Kazimierza, Tadeusza i Mieczys³awa. Dla
szeœcioletniego wówczas Edwarda
byli oni wujkami, chocia¿ Mieczys³aw by³ prawie jego rówieœnikiem;
mia³ zaledwie dziewiêæ lat, Tadeusz
– trzynaœcie a Kazimierz oko³o piêtnastu. Dziadek z babci¹ prowadzili
gospodarstwo rolne. Pan Edward
wyci¹ga kartkê i dok³adnie rysuje
uk³ad zabudowañ gospodarstwa, drogi, domy s¹siadów, którzy mieszkali
w pobli¿u; Ojciusia, Poliszuka i Kamiñskiego. Zapamiêta³ Belweder. –
Tak nazywaliœmy maj¹tek, do którego chodziliœmy – mówi, ale nie potrafi
powiedzieæ, czy to by³a w³aœciwa nazwa, czy okreœlenie potoczne.
Ju¿ póŸniej, po powrocie do redakcji, odnajdujê wzmiankê o Siniakowie i Belwederze w dwutomowym
wydaniu W³adys³awa i Ewy Siemaszków pt. „Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiñskich na
ludnoœci polskiej Wo³ynia 19391945”**. Mo¿na siê z niej dowiedzieæ, ¿e Belweder by³ polsk¹ osad¹
wojskow¹, licz¹c¹ 29 gospodarstw.
Powsta³a ona z parcelacji maj¹tku
Siniaków Stanis³awa hr. Jezierskiego.
Ksi¹¿ka Siemaszków to jedyne
w tej chwili dzie³o w tak ogromny i
rzetelny zarazem sposób dokumentuj¹ce zbrodnie dokonane na Polakach na Wo³yniu. Autorzy opisali
historiê opieraj¹c siê na ponad dwu i
pó³ tysi¹ca dokumentów i relacji, do
których dotarli i które uda³o im siê
samym zgromadziæ. O Belwederze
s¹ zaledwie dwie wzmianki oznaczone numerami 536 i 2274; pierwsza
pochodzi z Instytutu Hoovera w
Stanfordzie, druga z londyñskiego
wydania „Z Kresów Wschodnich
R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940”. Sam maj¹tek Si-

niaków figuruje pod has³em: „Brak
jakichkolwiek informacji o losach
Polaków ¿yj¹cych w 1943 r.”.
Mo¿e relacja pana Edwarda –
pierwsza? jedyna? – wyma¿e chocia¿
plamkê w tej zapomnianej historii.
RZE•
- To by³o w lipcu 1943 roku –
zaczyna opowieœæ. – W tym czasie
ju¿ by³o s³ychaæ, ¿e Ukraiñcy morduj¹ Polaków. To tam rodzinê wymordowali, to gdzie indziej. Przed
nami wymordowali jedenastoosobow¹ rodzinê.
On nazywa³ siê Wagner. Chyba
by³ Czechem, a ona chyba Polk¹;
uratowa³ siê tylko szeœcioletni ch³opczyk, w moim wieku. Gdy rozmawiali o tym w domu ju¿ by³a mowa, ¿eby
uciekaæ do wiêkszych skupisk Polaków. Pod koniec czerwca zostaliœmy doszczêtnie obrabowani przez
bandê ukraiñsk¹. Dziadek i moi
wujkowie zostali strasznie pobici.
Mieszka³a u nas pani Paciejewska z
szesnastoletni¹ córk¹, któr¹ gwa³cono na moim ³ó¿ku.
Mieszkanie obrabowano i zdemolowano, wszystko pot³ukli.
Dziadek postanowi³, ¿e mamy uciekaæ. Dobytek za³adowali na wóz.
Wszystko siê nie zmieœci³o, wiêc
mieli drugi raz przyjechaæ. Niedaleko od budynku spotkaliœmy siê z
druga rodzin¹, z któr¹ razem mieliœmy jechaæ do £ucka. Nie dotarliœmy daleko. Gdy wjechaliœmy w
w¹wóz, w takie zag³êbienie terenu,
po obu stronach drogi ros³y krzaki
tarniny, us³ysza³em krzyki. Ukraiñcy napadli na nas i czym mieli r¿nêli.
Pad³y te¿ strza³y. Ja z tego strachu
zeskoczy³em z wozu i uciek³em w
krzaki, a z krzaków w zbo¿e. Pojawili siê Ukraiñcy na koniach z karabinami maszynowymi i zaczêli szukaæ uciekinierów. Nie wiem, czy
mnie zauwa¿yli, ale strasznie strzelali; zbo¿e a¿ sycza³o od kul. Ja
przywar³em do ziemi i jak odjechali, wróci³em do gospodarstwa. Nie
zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam
wszystkichwymordowali. Myœla³em, ¿e ktoœ wróci³, wiêc wo³a³em –
mamo, babciu, ale nikogo nie by³o.
TU£ACZKA
Zacz¹³em siê tu³aæ i to trwa³o
oko³o dwa tygodnie. Spotka³em
Wagnera, tego szeœciolatka, o którym wspomina³em wczeœniej i tu³aliœmy siê razem. Od¿ywialiœmy siê
tym, co zosta³o w piwnicy, która
by³a wykopana ko³o domu, do którego co rusz wracaliœmy. W koñcu
postanowiliœmy, ¿e trzeba dok¹dœ
pójœæ, w kierunku placówki, gdzie
s³yszeliœmy, ¿e Polacy gromadzili
siê chroni¹c siê przed napadami. Po

WO£YÑ
drodze znaleŸliœmy dwa muce, tak
mówiliœmy na kucyki, którymi wo¿ono mleko, i na nich ruszyliœmy
dalej. Pod lasem natknêliœmy siê na
Ukraiñców, ale uda³o siê nam uciec
i w koñcu dotarliœmy do placówki.
By³y tam trudne warunki. W nocy
tak nas oblaz³y pch³y, ¿e nie mo¿na
by³o spaæ. Po dwóch dniach poszliœmy dalej szukaæ swoich rodzin.
Czy on znalaz³, to nie wiem, ale
prawdopodobnie nie. Ja poszed³em
w kierunku maj¹tku
Siniaków. Po drodze napotka³em kilku ludzi, którzy kopali dó³,
gdzieœ dwa na dwa i pó³ metra. Gdy
podszed³em do nich, jeden po ukraiñsku powiedzia³: Edek, uciekaj, bo
ciebie zar¿n¹. Kaza³ mi iœæ do swego domu, gdzie by³a swego czasu
ochronka, czyli przedszkole. Tam
kobieta da³a mi mleka i jak siê napi³em, wróci³em do domu.
Nikogo ci¹gle nie by³o, wiêc postanowi³em pójœæ do s¹siadów, pañstwa Kamiñskich. Musia³em przejœæ
przez gospodarstwo Ukraiñca, nazywa³ siê Ojciuœ i mia³ trzech synów:
Stiopê, Kolê i Aloszê. U Kamiñskich
puka³em, ale nikt nie otwiera³. Gdy
mia³em odchodziæ, uchyli³y siê
drzwi i starsza pani Kamiñska powiedzia³a: Edziu, nie wchodŸ, bo mo¿e
Ukraiñcy s¹ na was Ÿli, to i nas wymorduj¹. Da³a mi w chustkê kawa³ek
chleb i butelkê mleka i kaza³a iœæ w
stronê £ucka. Zaledwie min¹³em stodo³ê, patrzê, a tu Niemiec stoi. Zaskoczony stan¹³em i nie wiedzia³em
co zrobiæ. W koñcu rzuci³em siê do
ucieczki, a on zacz¹³ wo³aæ – Edek,
Edek, stój. Okaza³o siê, ¿e to mój wujek Józek, brat mamy, który by³ w partyzantce. Prze¿y³ rzeŸ, wraz z bratem
Janem, bo pracowa³ w £ucku i nie
by³o ich na furmance podczas napadu. Poszliœmy wiêc razem w stronê
wioski Chara¿d¿e, do £ucka.
Tam ulokowa³ mnie u pani Leokadii Andre. To by³a ¿ona przedwojennego majora. Mia³a córkê Wandê.
Po zajêciu £ucka przez Rosjan, dostaliœmy nakaz opuszczenia miasta.
Zostaliœmy ewakuowani transportem do Che³ma Lubelskiego. Wanda
zosta³a, by³a aktork¹ i zwi¹za³a siê z
jakimœ oficerem radzieckim.
Staliœmy na stacji dwa tygodnie i
póŸniej przewieziono nas do Lublina,
gdzie przydzielono nam pó³ pokoiku.
Trzeba by³o z czegoœ ¿yæ, wiêc
pani Andre wys³a³a mnie do sprzeda¿y gazet. – Gazeta Lubelska, ciekawa, dzisiejsza. – tak siê krzycza³o
ca³y czas. By³o ciê¿ko, ca³y dzieñ
pracowa³em o kawa³u chleba. Po
pewnym czasie znowu spotka³em
wujka Józka, w kolumnie samochodowej, która przeje¿d¿a³a przez
miasto. Zabra³ mnie ze sob¹ do
Warszawy. Jak go zdemobilizowali,
zacz¹³ szukaæ na ziemiach zachodnich punktu zaczepienia.
Trafiliœmy do Œwidwina, na ul.

Zduñsk¹. Byli jeszcze Niemcy, ale
póŸniej zostali wysiedleni. By³o dobrze,dopóki wujek siê nie o¿eni³.
Zamieszka³em wiêc z wujkiem Jankiem, który przeszed³ ca³y front, do
Berlina.
Odszuka³ Józka i te¿ zamieszka³
w Œwidwinie.
PRZYSTANEK ŒWIDWIN
Pan Edward musi podj¹æ pracê,
chocia¿ skoñczy³ dopiero piêtnaœcie lat. Pracuje przy rozbiórce budynków. - Rêce to by³a jedna wielka
rana od cegie³. – wspomina. Rzucaj¹
go do pracy w Polskê, pod Olsztyn,
na ¯u³awy.
Wreszcie wraca na sta³e do Œwidwina. Podejmuje pracê magazyniera w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym (POM). Dzisiaj praca
magazyniera wydaje siê byæ lekk¹,
³atw¹ i przyjemn¹, ale wtedy... –
Jako magazynier paliw musia³em
wszystko rêcznie pompowaæ, bo nie
by³o maszyn. Paliwo zaci¹ga³o siê
ustami. Trzeb by³o wtaczaæ na wozy
beczki dwustu i piêæsetlitrowe, a by³em sam. Dopiero póŸniej doszed³
pomocnik, pan WlaŸlik.
Przy takiej pracy doœæ czêste by³y
zatrucia o³owiem. Pan Edward musia³ wiêc zmieniæ pracê, bo zaczê³o
mu szwankowaæ zdrowie. Znalaz³
now¹ w mleczarni. Doczeka³ emerytury. ¯yje skromnie z ¿on¹,
której ¿ycie równie¿ nie
oszczêdza³o. Jej matkê
Rosjanie wywieŸli na
Syberiê. By³a w jedenastu ³agrach. Do Polski nie
powróci³a.
Nieletnia
wówczas dziewczyna zosta³a sama. Wychowali
dwóch synów i córkê.
Jeden z nich mieszka w Resku. Córka
od czterech lat nie
mo¿e znaleŸæ
pracy. Ot, polskie losy w pigu³ce.
PRZEBACZYÆ?
Nie
nam
przebaczaæ za
tych,
których
zdradzono o œwicie – mówi poeta.
Dzisiaj w proces
wybaczania
wtargnê³a polityka i przy ró¿nych
okazjach ustawiaj¹ siê kolejki
polityków, skorych wybaczaæ
w czyimœ imieniu, biæ siê w
piersi, mówiæ o
pojednaniu w
duchu politycznego konformi-
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zmu zabiegaj¹c o polityczne punkty
w rankingach popularnoœci. Jak robi
to prezydent Aleksander Kwaœniewski, którego przecie¿ formacja na pó³
wieku zamrozi³a proces pojednania,
a dzisiaj s¹ na pierwszej linii wybaczaj¹cych i prosz¹cych o wybaczenie. By proces wybaczania win móg³
dobiec koñca, musz¹ byæ spe³nione
ró¿ne warunki. Podstawowym jest
wiedza o faktach, na podstawie których trzeba dyskutowaæ, oraz wolnoœæ wypowiedzi. Krzywda, strach,
¿al, nienawiœæ, tamowane w sercach
i duszach, bez mo¿liwoœci ich wypowiedzenia, nazwania, wyp³akania i
op³akania, nie mog¹ przemieniæ siê
w wybaczenie. Zalegaj¹c w umys³ach i sercach zatruwaj¹ je. Wypowiedziane i wy¿alone, ocenione i
os¹dzone, mog¹ przekszta³ciæ siê w
wybaczenie, bo cz³owiek nie urodzi³
siê, by nienawidziæ.
Wo³yniakom nie dano jednak
szansy na to. Prezydent Kwaœniewski w imieniu swojej formacji powinien wiêc najpierw do nich zwróciæ
siê o przebaczenie, za odebranie tej
szansy, za tajenie faktów i manipulowanie nimi, za to, ¿e Kresowiacy
zostali sami ze swoim bólem pamiêci, zignorowani, zaszczuci, sponiewierani k³amstwami.
- Chcia³em o tym mówiæ, ale nie
pozwalano. Sk³ada³em ¿yciorys do
POM-u, to mi odrzucili, bo napisa³em, ¿e mi rodzinê wymordowali
Ukraiñcy. Pan Berkowski, wtedy
by³ sekretarzem komitetu zak³adowego, powiedzia³, bym napisa³, ¿e
zginêli w czasie dzia³añ wojennych. Tak napisa³em i przyjêli. – mówi pan Edward.
WO£YÑ
WO£A
O PAMIÊÆ
Z otch³ani naszej, polskiej historii, wci¹¿ wydobywaj¹ siê krzyki pomordowanych i pokrzywdzonych. To
pokolenia naszych
ojców i dziadów
wo³aj¹ o pamiêæ.
Wo³yñ szczególnie
domaga siê pamiêci. Z badañ CBOS
przeprowadzonych w dniach 4-7
lipca br. wynika, ¿e
44 proc. Polaków nic
nie wie o wydarzeniach na Wo³yniu.
Pokolenia wychowane
w PRL-u zosta³y ustawione
plecami do w³asnej historii. St¹d dzisiaj chêtniej
czcimy Sydoniê i Puchsteina w £obzie, Feiningera w
Trzebiatowie, Virchowa w
Œwidwinie i wielu innych
znanych Niemców na Po-

morzu, œlêczymy nad niemieckimi
starodrukami, przepisuj¹c nie swoj¹
historiê, stawiamy pami¹tkowe kamienie niemieckim przodkom,
oczyszczamy niemieckie cmentarze
zgorszeni wandalizmem ludzkiego
zapomnienia i nietaktu. Wzruszeni
swoim humanitaryzmem nie s³yszymy krzyku za plecami. Nie dopuszczamy myœli o zdradzie, jakiej dokonaliœmy na naszych przodkach, odsy³aj¹c ich w niebyt, morduj¹c ich po
raz wtóry - naszym zapomnieniem.
Odp³ac¹ nam wzgardliwym œmiechem swoich wnuków i prawnuków,
którzy za nic bêd¹ mieæ nasze dokonania; cmentarze bêd¹ dobre na
schadzki i picie wina, a czciæ bêd¹
Ozziego Osbourna, Madonnê i Micha³a Wiœniewskiego z Ich Troje, bo
dlaczego nie, gdy sami nauczyliœmy
ich, jak uniewa¿niaæ historiê...
IDÊ DO LASU, ZAPALAM
ŒWIECZKÊ I P£ACZÊ
- Nad moim ¿yciem wisi jakieœ
fatum – próbuje sobie wyt³umaczyæ
swój los Edward Kaczmarczyk. - Do
dziœ jestem z³y, ¿e znalaz³em siê na
ziemiach, gdzie jest pe³no Ukraiñców. Bo czy to nie fatum, ¿e ofiary
osiedlono razem z oprawcami? Nigdy nie wiem, z kim rozmawiam,
czy mogê szczerze rozmawiaæ, czy
nie. PóŸniej to oni robili kariery w
PRL-u, w partii. Pisa³em do G³ównej
Komisji Badania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, opisa³em, kto
i gdzie zgin¹³. Opowiedzieli w ten
sposób, ¿e nie wiedz¹, o co mi siê
rozchodzi. Jeszcze w dodatku podpis
z nazwiskiem czysto ukraiñskim. To
mnie jeszcze gorzej dobi³o. PóŸniej
dosta³em pismo, ¿e moj¹ sprawê
przekazano do prokuratury. To by³o
po 1992 roku. I na tym koniec. – Pyta
pan, czego oczekiwa³em? Chcia³em
pojechaæ i wskazaæ ten dó³, gdzie
prawdopodobnie le¿y pomordowana rodzina. ZnaleŸæ grób. Przez te
piêædziesi¹t lat nie mia³em nawet
gdzie zapaliæ œwieczki. W Zaduszki,
we Wszystkich Œwiêtych wszyscy
id¹ na groby i zapalaj¹ znicze. Ja idê
do lasu, zapalam œwieczkê i p³aczê.
¯ona to rozumie. Wci¹¿ s³yszê te
krzyki, gdy ich mordowano. Bojê siê
ludzi, uciekam od nich.
Kazimierz Rynkiewicz
P.S. Z badañ CBOS przeprowadzonych w dniach 4-7 lipca wynika,
¿e 44 proc. Polaków nic nie wie o
wydarzeniach na Wo³yniu.
* Wieœ PODDÊBCE. Upowcy zamordowali, przez przybicie do ziemi
zaciosanym ko³kiem, Halinê Dmochowsk¹, d³ugoletni¹ kierowniczkê
szko³y i dzia³aczkê spo³eczn¹ wœród
ludnoœci ukraiñskiej.**
** „Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci
polskiej Wo³ynia 1939 – 1945”, W³adys³aw i Ewa Siemaszko; Wydawnictwo
von borowiecky, Warszawa 2000.
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Wiêcej miejsc
w przedszkolach
(£OBEZ). Dotychczas w
£obzie funkcjonowa³o jedno
przedszkole, a na terenie gminy
tylko jeden oddzia³ przedszkolny
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Be³cznej. Od wrzeœnia 2007 r.
utworzono filiê Przedszkola
Miejskiego nr 1 w budynku Szko³y Podstawowej nr 2.
Gmina od wrzeœnia uzupe³ni
sieæ publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych o inne formy wychowania przedszkolnego –
punkty przedszkolne. I tak najm³odsi bêd¹ mogli byæ pod opiek¹ takich
placówek jak: Przedszkole Miej-

skie Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y dla
dzieci w wieku 3 – 6 lat z siedzib¹ w
£obzie przy ul. Mickiewicza 11,
wraz z fili¹ dla dzieci 6-letnich przy
ul. Spokojnej 4 w budynku Szko³y
Podstawowej Nr 2, punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat,
prowadzone jako filie Przedszkola
Miejskiego: z siedzib¹ w budynku
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Be³cznej, z siedzib¹ w £obzie przy
ul. H. Sawickiej 29.
Poza tym nadal czynne bêdzie
Ma³e Przedszkole w Karwowie prowadzone przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Karwowa.
mm

tygodnik ³obeski 15.07.2008 r.

II ZJAZD WETERANÓW £OBESKIEGO
GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO Z LAT 1945-1959
W dniach 26 – 28 sierpnia 2008
r. po raz kolejny spotkaj¹ siê koledzy ze szkolnej ³awy, nie tylko absolwenci tych szkó³. Przez kilkadziesi¹t godzin ci nobliwi ludzie
stan¹ siê grupk¹ weso³ych m³odych
ludzi mimo, ¿e minê³o ok. 50 lat od
ich wêdrówek korytarzami ³obeskiej szko³y. Odwiedz¹ miejsca
swojej m³odoœci, powspominaj¹
¿yj¹cych oraz tych, którzy odeszli w
smugê cienia. W ich kochanym

£obezie, mieœcie niezwyk³ym nie
tylko dla nich.
Je¿eli jesteœ tym weteranem zrób
wszystko, ¿eby do³¹czyæ do nas.
Przygotowaniami zajê³a siê ta
sama grupa ludzi, która dostarczy³a
nam niezapomnianych prze¿yæ na I
ZjeŸdzie. Warto im zaufaæ.
Za tydzieñ zamieœcimy szczegó³owe informacje. Przeczytaj, zawiadom kole¿anki i kolegów. Czekamy
na Twoje zg³oszenie. Organizatorzy

Rodzice mog¹ staraæ siê
o dofinansowanie podrêczników
Dofinansowanie zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych
obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukê w klasach
I-III szko³y podstawowej lub w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej
szko³y muzycznej I stopnia – WYPRAWKA SZKOLNA
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników jest udzielana
dzieciom i uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym 2008/2009 obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukê w klasach I-III szko³y podstawowej lub w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I
stopnia.
2. Pomocy udziela siê uczniom z rodzin, w których dochód na osobê nie
przekracza kryterium dochodowego na osobê w rodzinie, o którym mowa
w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 593, z póŸn. zm.2)), tj. 351 z³otych.
3. Wartoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ kwoty:
1) 70 z³ – dla ucznia rozpoczynaj¹cego obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
2) 130 z³ - dla ucznia klasy I szko³y podstawowej oraz ogólnokszta³c¹cej
szko³y muzycznej I stopnia;
3) 150 z³ – dla ucznia klasy II szko³y podstawowej oraz ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia;
4) 170 z³ – dla ucznia klasy III szko³y podstawowej oraz ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia.
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów
lub rodziców zastêpczych. Wniosek sk³ada siê w szkole, do której uczeñ bêdzie
uczêszcza³ w roku szkolnym 2008/2009. Wnioski sk³ada siê w terminie do: I
etap - 31.08.2008 r. , II etap – 15.10.2008 r.
5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów.
W przypadku ubiegania siê o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o
wysokoœci dochodów przedk³ada siê zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
6. Dyrektor przedszkola/szko³y sporz¹dza listê uczniów uprawnionych do
otrzymania pomocy i przekazuje j¹ Burmistrzowi £obza, a w przypadku ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia - ministrowi w³aœciwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
7. Po otrzymaniu listy uczniów Burmistrz £obza, a w przypadku uczniów
ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia - minister w³aœciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje dyrektorowi
przedszkola/szko³y œrodki na dofinansowanie zakupu podrêczników.
8. Dyrektor przedszkola/szko³y, zwraca rodzicom uczniów (prawnym
opiekunom) koszty zakupu podrêczników po przed³o¿eniu dowodu zakupu, do wysokoœci wartoœci pomocy, o której mowa w pkt.3.
9. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podrêczników
zwracane s¹ rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), do wysokoœci wartoœci pomocy, o której mowa w pkt.3, po przed³o¿eniu potwierdzenia przez
podmiot zamawiaj¹cy zbiorczego zakupu podrêczników.

tygodnik ³obeski 15.07.2008 r.
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Dobra, dn. 11.07.2008r.

Dobra, dn. 11.07.2008r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej
Og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
udzia³ów w nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Bienicach

Burmistrz Dobrej
Og³asza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- udzia³y 112/1063 w dzia³ce gruntowej zabudowanej dziesiêcioma budynkami gospodarczym po by³ej RSP Bienice, uzbrojona w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP gminy Dobra-strefa
produkcyjno-us³ugowa. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 17815 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
W/w udzia³y w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 18 sierpnia 2008 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
22 sierpnia 2008r. rozpoczêcie o godzinie 1130 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie
zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca
przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa
strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1,
tel. (091) 39 14 535.

Postawa godna naœladowania

Z³apa³ w³amywacza
Mieszkaniec £obza, pan
Edward Kruk, lat 57, wykaza³
postawê godn¹ naœladowania. W
dniu 7 lipca przyczyni³ siê bowiem
do zatrzymania sprawcy w³amania do altanki na ul. Obr. Stalingradu w £obzie.
Pan Edward tego¿ dnia, oko³o
godz. 9.30, gdy podjecha³ pod
ogródki dzia³kowe zauwa¿y³ w jednej z altanek mê¿czyznê. Podszed³
do niego i próbowa³ go zatrzymaæ.
Mê¿czyzna ten jednak uciek³. Pan
Edward nie zastanawiaj¹c siê
wsiad³ do swojego pojazdu i goni³

w³amywacza, który ucieka³ w stronê centrum miasta.
Poœcig trwa³ oko³o godziny. W
okolicach dworca pan Edward wysiad³ z auta i na pieszo szed³ za
sprawc¹, którego z³apa³. Trzyma³ go
na ziemi do czasu przyjazdu Policji.
Mê¿czyzna ca³y czas siê szarpa³ i
wyrywa³. Na widok podje¿d¿aj¹cego radiowozu mê¿czyzna ten wyrwa³ siê i uciek³. Tym razem policjanci pojêli poœcig i zatrzymali
w³amywacza.
Panie Edwardzie - to postawa
godna ka¿dego obywatela! Dziêkujemy i gratulujemy!
(kp)

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- dzia³ka nr 403/5 - dzia³ka budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, uzbrojona, przeznaczona w SUiKZP miasta
Dobra jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – stare miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 19623 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
- dzia³ka nr 471 - dzia³ka niezabudowana, czêœciowo uzbrojona, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako strefa produkcyjno-us³ugowa. Posiada
urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 26846 w S¹dzie Rejonowym w £obzie
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Pierwszy i drugi przetarg na zbycie dzia³ek nr 403/5 i 471 odby³ siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej w dniu 10 marca 2008r.oraz 26.05.2008r
z wynikiem negatywnym.
Sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej nr 403/5 – zwolniona z podatku VAT.
Do ceny netto ustalonej w przetargu dla dzia³ki nr 471 doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 18 sierpnia 2008 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
22 sierpnia 2008r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych
dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone
w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg,
a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca
siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu
zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1,
tel. (091) 39 14 535.

Wojewódzkie Obchody
Œwiêta Policji
Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie wraz z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Goleniowie i Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeñstwa Powiatu Goleniowskiego
zapraszaj¹ na Wojewódzkie obchody Œwiêta Policji oraz festyn rekreacyjny pod has³em Razem Bezpieczniej.
W programie przewidziano szereg atrakcji, w tym: pokazy sprzêtu
policyjnego, wojskowego i stra¿y

po¿arnej, wystêpy zespo³ów rozrywkowych, pokaz tresury psów
oraz prezentacja koni policyjnych,
pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy antyterrorystyczne, gry
i zabawy promuj¹ce bezpieczeñstwo, punkty informacji policji,
punkty informacyjno- promocyjne
gmin powiatu goleniowskiego.
ZAPRASZAMY w dniu 18 lipca
2008 r. w godz. 12.00-19.00 do Goleniowa na planty.
(kp)

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez
Sprzedam gara¿ w Wêgorzynie, ul.
3 Maja. Tel. 608 813 947.

Sprzedam profesjonaln¹ krajalnicê
do wêdlin produkcji niemieckiej. Tel.
504 138 640 lub 607 464 370.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.
Q EKSLUZYWNE PERFUMY w
przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601
088 446.

Drawsko Pom.
Posiadam do wynajêcia biny na
1000 ton zbo¿a w Wierzchowie. Tel.
510 108 987.

Region
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel: 0601 587 438
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.

MIESZKANIA

£obez
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2-pokojowe, 45,8 mkw. w bloku
na ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 4-pokojowe, 78 mkw. w Wêgorzynie. Tel. 606 683 903.
Q Ma³e samodzielne mieszkanie
wynajmê w Radowie Ma³ym. Tel.
0604 99 77 41.
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.

MOTORYZACJA

US£UGI

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.

Region

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

MIESZKANIA

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

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.

Gryfice
Q Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
Q Dywanopranie - 0604 373 143.
Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
Koszenie traw kosiark¹ rotacyjn¹ i
miel¹c¹. Tel. 094 363 12 58.

Reklama
Tel./fax
091
3973730

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie, ul. Czcibora 2, o pow. 602
mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 0600 295
316 lub 0666 839 356.
Lokal do wynajêcia 25 mkw. w centrum Reska. Tel. 091 395 10 87,
0694 432 456.
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 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

INFORMACJE
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W toku, czyli tak samo

(£OBEZ). Brama na stadionie miejskim odpad³a ze staroœci. Mia³a tyle samo lat, co stadion, czyli 45. Najwy¿szy wiêc
by³ czas, by j¹ wymieniæ; kosztowa³a 4 tys. z³.

(WÊGORZYNO). Proces gazyfikacji gminy Wêgorzyno zosta³
rozpoczêty. Póki co jest na tym samym etapie, co w styczniu br.
16 czerwca burmistrz Gra¿yna
Karpowicz spotka³a siê w Koszalinie dyrektorem Zak³adu Gazowniczego Markiem Kêsikiem w sprawie
gazyfikacji gminy Wêgorzyno.
- Zak³ad Gazowniczy wykona³
projekt. Maj¹ to zadanie zamarkowane na wieloletni plan inwestycyjny na 2008 rok– jako zadanie w
toku. Jednak do rozpoczêcia faktycznie prac budowlanych z £obza
do gminy Wêgorzyno oczekuj¹ na
og³oszenie konkursu przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego, poniewa¿ licz¹ na pie-

Brama raczej s³u¿y do zamykania wejœcia na dany teren, ale czasami stoi te¿ otworem. Aby mog³a siê
otwieraæ i zamykaæ, poszukano ró¿nych ofert.
Firma z Wa³cza wyceni³a wykonanie bramy na 7,2 tys. z³. Dwie
firmy ze Szczecina zaoferowa³y,
¿e zrobi¹ to za kwotê od 8-12 tys.
z³., w tym wliczony by³ transport.
Zak³ady Mechanizacji Rolnictwa
w £obzie, które trzy lata temu wykonywa³y ogrodzenie od ul. Elizy
Orzeszkowej i Fryderyka Chopina
z³o¿y³y ofertê na 4 tys. z³ i ta zosta³a przyjêta. Prócz tego zosta³a wy-

konana bramka wejœciowa, ca³oœæ
brutto wynios³a 4.880 z³.
Na stadionie miejskim tak naprawdê nie ma zbyt wielu mo¿liwoœci wyboru. Mo¿na co najwy¿ej pobiegaæ na bie¿ni i czasem pokopaæ
pi³kê. Od niedawna istnieje jeszcze
mo¿liwoœæ pogrania w koszykówkê.
Uda³o siê w koñcu zakupiæ tablicê do
kosza za 1300 z³, w miejsce tego,
który zosta³ zniszczony dwa lata
temu. Odnoœnie poszerzenia oferty
na stadionie to jednak ju¿ wszystko.
Zadbano jednak o miejsce wypoczynku i czystoœæ. Zakupiono 12
³awek i 6 koszy na œmieci za kwotê
4428 z³. Skoro nie mo¿na poæwiczyæ,
to choæ posiedzieæ warto.
W kwietniu wykonano chodnik,
jako ³¹cznik miedzy hal¹ a budynkiem socjalnym na stadionie.
W sumie na wszystkie zadania
wydatkowano 10.600 z³.
mm

Wiêcej placów zabaw
(£OBEZ). Dyrektor Agencji
Nieruchomoœci Rolnych wyrazi³
ju¿ zgodê na przejêcie przez miasto dwóch dzia³ek, znajduj¹cych
siê na terenie osiedla H. Sawickiej
w £obzie, a nale¿¹cych w tej chwili do ANR.
Ustne zapewnienie o przejêciu
przez miasto dzia³ek znajduj¹cych
siê w osiedlu H. Sawickiej w £obzie
us³ysza³ burmistrz Ryszard Sola.

Jedna z nich znajduje siê w miejscu,
w którym m.in. m³odzie¿ z tego
osiedla gra w pi³kê no¿n¹. Na tej
doœæ sporej dzia³ce burmistrz zamierza wybudowaæ parking, miejsce na kontenery na œmieci oraz plac
zabaw dla dzieci. W tej chwili magistrat oczekuje pisemnego potwierdzenia przekazania dzia³ek.
Place zabaw dla dzieci maj¹
równie¿ trafiæ na ul. S³owackiego
oraz do Œwiêtoborca.
mm

Sygna³y czytelników

Siedzenie to te¿ sport

ni¹dze z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Wówczas ta inwestycja, wed³ug ich wskaŸników, by³aby sp³acona dopiero po 15 latach.
Startuj¹c w konkursie do RPO mogliby otrzymaæ do 50 proc. dofinansowania. 2008 rok wypada z dofinansowania w ramach œrodków
RPO. Nie wiem dlaczego. Bêdê
uczestniczyæ w posiedzeniu sejmiku województwa zachodniopomorskiego i bêdê stanowczo siê domaga³a, by Marsza³ek i zarz¹d zmienili
zasady wydatkowania funduszy
unijnych – powiedzia³a burmistrz.
Przypominamy, ¿e wartoœæ inwestycji wynosi oko³o 4 miliony z³,
natomiast przewidywany czas rozpoczêcia robót, to 2009 rok. mm

Na ca³ym œwiecie dba siê o bezpieczeñstwo

Niejednokrotnie postulowa³em na sesjach o to, by
na skrzy¿owaniu przy ul.
Segala za³o¿yæ ograniczniki
prêdkoœci. Jecha³em ostatnio przez Gryfice, tam na
skrzy¿owaniach s¹ takie
ograniczniki prêdkoœci. Jak
radni, którzy maj¹ dbaæ o to,
by by³o bezpiecznie mog¹
tak nie myœleæ?
Gdy powiedzia³em o tym na sesji, to wsta³ radny Gajda i powiedzia³, ¿e jak bêdzie jecha³a karetka,
to bêdzie trzês³o. Na tym skoñczy³a
siê dyskusja. Jestem oburzony tym,

¿e radni odst¹pili od ograniczników
na Segala. Na ca³ym œwiecie dba siê
o bezpieczeñstwo, a tutaj ¿ycie ludzkie nie ma znaczenia. Co oni potrafi¹? Tylko pensjê burmistrzowi podnosiæ? Nie jestem za tym, by nie
podnosiæ, bo jak cz³owiek pracuje,
to mu siê nale¿y, ale rada nie myœli.
Jeœli tak maj¹ dbaæ o nasze bezpieczeñstwo, to ja ju¿ na nich g³osowaæ
nie bêdê. W Gryficach przy PKS te¿
s¹ takie ograniczniki, po drodze jest
szpital – i jakoœ to nikomu nie przeszkadza.
Imiê i nazwisko do
wiadomoœci Redakcji

SPORT
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£obeska policja promuje

Akcja „B¹dŸ ekspertem
jazdy na rowerze”
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie w³¹cza siê do Akcji pn. „B¹dŸ
ekspertem jazdy na rowerze”.
Akcja ta zosta³a stworzona przez
Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego i ma na celu przekazanie
wszystkim korzystaj¹cym z rowerów
zasad bezpiecznego poruszania siê po
drodze.
Na plakatach i ulotkach umieszczone s¹ podstawowe zasady jakie
obowi¹zuj¹ przy jeŸdzie rowerem:
- zamierzasz skrêciæ lub zmieniæ pas
ruchu - wyci¹gnij rêkê w tê stronê,
- przepisy s¹ dla wszystkich - dla
Ciebie te¿,

Sparta
rozpoczê³a
treningi
(WÊGORZYNO) Meczem z
Soko³em Pyrzyce wêgorzyñska
Sparta rozpoczê³a przygotowania do wystêpów w V lidze. Prowadz¹c do przerwy 2:0 przegra³a ten
mecz 2:4.
Znany jest ju¿ plan meczów sparingowych (godziny nieustalone).
Niestety, wszystkie odbêd¹ siê na
wyjazdach. Zarz¹d negocjuje, by
przynajmniej jeden odby³ siê w
Wêgorzynie.
16 lipca (œroda) Maszewo: Masovia
- Sparta
19 lipca (sobota) Choszczno: Piast
- Sparta
23 lipca (œroda) Szczecin: Stal Sparta
25 lipca (pi¹tek) Drawsko Pom.:
Drawa - Sparta
30 lipca (œroda) Iñsko: Ina - Sparta
2 sierpnia (sobota) Rewal: Wybrze¿e Rewalskie - Sparta
6 sierpnia (œroda) Chociwel: Piast Sparta
9 sierpnia (sobota) Stargard Szcz.:
Kluczevia - Sparta.

- trzymaj rêce na kierownicy, a nogi
na peda³ach,
- nigdy nie jedŸ po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
- b¹dŸ przyk³adem jak bezpiecznie
korzystaæ z roweru,
- tam gdzie s¹ - korzystaj z dróg rowerowych i poboczy.
Na drugiej stronie ulotki zawarte s¹
informacje o karcie I.C.E ( I.C.E - znaczy na wypadek zagro¿enia). Noszenie
przy sobie wype³nionej karty znacznie
u³atwi ratownikom kontakt z rodzin¹
poszkodowanego, umo¿liwi identyfikacjê rannej osoby oraz zdobycie kluczowych informacji dotycz¹cych jej
stanu zdrowia. Osoba b¹dŸ osoby, których numery telefonu umieœcimy na
karcie, powinny byæ w stanie udzieliæ
podstawowych informacji o stanie naszego zdrowia, takich jak grupa krwi
czy regularnie przyjmowane leki.
Zachêcamy do umieszczenia w
spisie telefonów kontaktu o nazwie
ICE. Zapisany pod nim numer telefonu
umo¿liwi ratownikom skontaktowanie
siê z osob¹ wskazan¹ przez poszkodowanego. Kto wie, mo¿e to w³aœnie uratuje nam kiedyœ ¿ycie?
(kp)

Kto z kim
w ligowych bojach
W V lidze, troje beniaminków
klasy okrêgowej: Sarmata Dobra,
Iskierka Œmierdnica i Sparta Wêgorzyno bêdzie graæ z nastêpuj¹cymi
zespo³ami: Sparta Gryfice, Polonia
P³oty, Stal Lipiany, Woda Rzecko,
Œwit Szczecin, K³os Pe³czyce,
Mieszko Mieszkowice, Odra Chojna, Orze³ Trzciñsko-Zdrój, Osadnik
Myœlibórz, Kluczevia Stargard, Arkonia Szczecin i GKS Mierzyn.
W klasie okrêgowej pozosta³y trzy
nasze zespo³y: Radovia Radowo Ma³e,
Œwiatowid £obez i Mewa Resko. Ze starych dru¿yn zobaczymy: GOK Ehrle
Polska Dobra Szcz., Korona Stuchowo,
Masovia Maszewo, Promieñ Mosty,
Zorza Dobrzany, D¹brovia Stara D¹browa, Vielgovia Szczecin i Wicher Brojce.
Z nowych zagraj¹: Ina Iñsko, Pogoñ II
Szczecin, KP Chemik II Police, Flota II
Œwinoujœcie i Pomorzanina Nowogard.
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Zwyciêski sezon Oldbojów
Sarmaty
Turniejem w Mielnie o Puchar
Wójta Gminy Mielno Dru¿yna Oldbojów Sarmaty (graj¹ w niej zawodnicy
powy¿ej 35 roku ¿ycia) zakoñczy³a
tegoroczny sezon rozgrywkowy. Po
zajêciu I miejsca w Pomorskiej II Lidze Oldbojów (premiowanego awansem do I Ligi), w sezonie 2007/2008,
w sobotê, 5 lipca, Oldboje Sarmaty
odnieœli kolejny sukces wygrywaj¹c
mocno obsadzony XVII Turniej o Puchar Wójta Gminy Mielno. Do Turnieju oprócz Sarmaty - zwyciêzcy Pomorskiej II Ligi Oldbojów - zosta³y zaproszone: Ina Iñsko (II m-ce) i Olimp Z³ocieniec (III m-ce) w II Lidze, Zryw
Kretomino (mistrz I Ligi Oldbojów),
Pamet Œwidwin (wicemistrz I Ligi), a
tak¿e gospodarz Turnieju - Saturn
Mielno.
Oldboje Sarmaty, po wygranych
1:0 z Pametem Œwidwin i 5:0 z Olimpem Z³ocieniec, zajêli I miejsce w
swojej grupie i w finale zagrali ze
zwyciêzc¹ grupy drugiej Zrywem
Kretomino. Mecz fina³owy zakoñczy³
siê wynikiem remisowym 0:0, lecz w
rzutach karnych Oldboje Sarmaty
wygrali 5:4 i to oni zostali zwyciêzcami XVII Turnieju Oldbojów o Puchar

Wójta Gminy Mielno. Królem strzelców zosta³ Dariusz £uczak, najlepszym bramkarzem wybrano Krzysztofa Zapa³owskiego (obaj z Sarmaty), a
za najlepszego zawodnika uznano
Grzegorza Lewandowskiego (Zryw
Kretomino).
Zwyciêski sk³ad Sarmaty w sezonie 2007/2008: Krzysztof Zapa³owski, Jaros³aw Jaszczuk, Marek Podbieg³o, Dariusz Cielica, Marek Kowalczyk, Andrzej Mioduszewski, Tadeusz Kontowicz, Henryk £uczak,
Bogdan Kaczor, Artur Sowiñski, Jaros³aw P³uciennik, Jerzy Plewiñski,
Zdzis³aw Szkup, Jaros³aw Banasiak,
Karol Sosnowski, Mariusz Pucz, Andrzej Jaromin, Krzysztof Kamiñski,
Piotr Ga³ka, Dariusz £uczak, Zbigniew Krystkiewicz, Jacek Borowik.
Zawodnicy Oldbojów Sarmaty chcieliby podkreœliæ, ¿e nie by³oby ich sukcesów, gdyby nie pomoc osób prywatnych i instytucji. Dlatego szczególnie
chcieliby podziêkowaæ: Markowi
Kowalczykowi Masarnia Krzemienna, Bo¿enie Kontowicz Firma Samba,
Piotrowi Ga³ce, Urzêdowi Miejskiemu w Dobrej, Zarz¹dowi M-G LKS
Sarmata.
estan

V BIEGI ULICZNE
„JARMARK DOBERSKI’’
UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY „ ARBOD” zaprasza 26 lipca br. (sobota)/ na V
BIEGI ULICZNE „JARMARK
DOBERSKI’’.
W czasie zawodów odbêdzie siê
6 biegów dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych osobno
dla dziewcz¹t i ch³opców oraz Bieg
„OPEN” w kategoriach dla kobiet i
mê¿czyzn na dystansie 4350m.
Klasy 1-3 - ok. 500 m (rocznik
2000 - 1998) szko³y podstawowe
Klasy 4-6 - ok. 700 m (rocznik
1995 - 1997) szko³y podstawowe
Klasy 1-3 - ok. 1000 m (rocznik

1992-1994) gimnazja.
Zapraszamy do startu w zawodach . Zawodnicy startuj¹ w biegach
zgodnie z rokiem urodzenia. Trasa
biegów przebiega ulicami Dobrej.
Zapisy w dniu zawodów od godziny 9.40 w biurze zawodów/
Urz¹d Miejski w Dobrej/. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów powinni posiadaæ legitymacjê
szkoln¹ i zgodê rodziców na start w
zawodach.
Otwarcie zawodów o godz. 10.30
Start do pierwszego biegu o 10.40.
Start do biegu w kategorii „OPEN’’
o godz. 12.00.
Zapraszamy

Zebranie Sparty
(WÊGORZYNO) Zarz¹d LKS
„Sparta” Wêgorzyno zwo³a³ Walne
Zgromadzenie cz³onków klubu.
Odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê, o
godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego. Tematami

zebrania bêd¹: przedstawienie bie¿¹cej sytuacji w klubie, wybory
uzupe³niaj¹ce Zarz¹du oraz sprawy
ró¿ne. W przypadku braku quorum
rozpoczêcie nast¹pi piêtnaœcie minut póŸniej.
(r)

SPORT
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2 lipca - Dzieñ Dziennikarza Sportowego

Cezary Gurjew – redaktor z £obza
Dzieñ Dziennikarza Sportowego
zosta³ ustanowiony w 1994 roku na
kongresie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS). Od
15 lat dzieñ 2 lipca jest wielkim œwiêtem dziennikarstwa sportowego w ca³ym œwiecie. Choæ sami sprawozdawcy, komentatorzy, reporterzy zazwyczaj nie bij¹ rekordów, nie wygrywaj¹
meczów i nie zdobywaj¹ medali, to
sport jest niemal ca³ym ich ¿yciem.
¯adna dyscyplina, pocz¹wszy od
pi³ki no¿nej a skoñczywszy na bryd¿u,
nie ma przed nimi tajemnic. Któ¿ z
polskich wiernych kibiców i sympatyków sportu nie s³ucha³ audycji radiowej nadawanej od ponad 50 lat codziennie o 21. pod nazw¹ „Kronika
sportowa”? Zawsze poprzedza j¹ ten
sam sygna³ dŸwiêkowy ze s³owami:
„Oj strzelaj, prêdzej, strzela …
jest!”. To fragment pierwszego po II
wojnie œwiatowej relacji m³odego
sprawozdawcy Tadeusza Pyszkowskiego z utrwalonym na taœmie dŸwiêkowej golem Lucjana Brychczego w
meczu pomiêdzy Legi¹ Warszawa a
Slovanem Bratys³awa.
Do grona znanych i lubianych komentatorów radiowych zalicza siê redaktor Cezary GURJEW.
Jest rodowitym ³obzianinem, emocjonalnie i rodzinnie zwi¹zany ze swoim miastem. Tu w £obzie od roku 1966
zamieszkiwa³ ze swoj¹ mam¹ Jadwig¹
przy ulicy Mickiewicza, tu spêdzi³
dzieciñstwo i lata nauki w oœmioklasowej Szkole Podstawowej nr 2.
- Ju¿ od najm³odszych lat interesowa³em siê sportem, gra³em chêtnie
z kolegami w pi³kê no¿n¹, w tenisa,
uprawia³em biegi - mówi Cezary Gurjew w udzielonym wywiadzie redaktorce Ma³gorzacie Godlewskiej z Kuriera Szczeciñskiego. - Zawsze z
uwag¹ œledzi³em wydarzenia sportowe za poœrednictwem radia. S³uchaj¹c barwnych relacji przeprowadzanych w znakomitym stylu przez red.
Bohdana Tomaszewskiego czu³em
jakbym sam œledzi³ walkê na sportowych arenach. Transmisje radiowe
tak mi przypad³y do gustu, ¿e np. ogl¹daj¹c igrzyska w Lake Pacid na ekranie telewizyjnym, wy³¹cza³em foniê i
przystawia³em ucho do radia. Pierwszy kontakt z mikrofonem mia³em w
Akademickim Radiu Pomorze podczas studiów na Politechnice Szczeciñskiej. Punktem zwrotnym w mojej
karierze dziennikarskiej by³o osobiste

poznanie kierownika redakcji sportowej Polskiego Radia red. Henryka
Urbasia. Zaproponowa³ mi odbycie
praktyki w rozg³oœni programu I w
Warszawie w programie I. Bakcyl zosta³ zaszczepiony. Na stronach monografii „Historia
sportu ³obeskiego 1945-2007” o swojej mi³oœci do sportu wyniesionej z
£obza tak m.in. wspomina Cezary
Gurjew: … mia³em szczêœcie, bo pewnego dnia kupi³em w kiosku Ruchu los

i wygra³em nagrodê pieniê¿n¹, która
akurat starczy³a mi na zakup metalowej rakiety tenisowej „Polonez”.
Czêsto brakowa³o mi partnera do gry,
st¹d moim przeciwnikiem by³a nie istniej¹ca od dawna drewniana œciana
przy liceum. Rozgrywa³em w wyobraŸni na kortach Wimbledonu mecze z Borgiem, Connorsem, Fibakiem.
Wreszcie po latach oczekiwania na
stadionie miejskim powsta³y dwa
prawdziwe korty o nawierzchni z
m¹czki ceglanej i w³aœnie tam spêdza³em wszystkie wolne chwile. Gospodarz stadionu Stanis³aw Stecyk mia³ z
nami sporo k³opotów. Ci¹gle narzekaliœmy na nierównoœci czy te¿ niesprawny w¹¿ do polewania kortu. Jednak Stasiu szybko nauczy³ nas „fachu” i sami zaczêliœmy dbaæ o miejsce
tenisowych zmagañ. Moi koledzy z
³obeskich aren sportowych to g³ównie
Grzegorz Kotwicki, Waldemar Puzyrewski, Waldemar Karawasilis. Teraz,
po up³ywie ponad 20 lat, ilekroæ jestem w £obzie, to odwiedzam stadion
i smucê siê widz¹c puste i niewykorzystane korty.
Red. Cezary Guriew ukoñczy³ w
roku 1990 Politechnikê Szczeciñsk¹,
lecz zainteresowania zwi¹zane z mechanik¹ samochodow¹ przegra³y z
pasj¹ sportow¹, choæ taka przegrana
„dla sprawy” nie nale¿y do pora¿ek.

Eks-³obzianin, obok dwóch innych
dziennikarzy radiowych z rozg³oœni
szczeciñskiej – Wies³awa Dachowskiego i Teodora Baranowskiego, nale¿y do twórców popularnej audycji
„Hallo stadion”. Jest on tak¿e wa¿nym
ogniwem sztafety radiowych sprawozdawców Polskiego Radia w
Szczecinie, zapocz¹tkowanej w roku
1947 przez legendarnego Bohdana
Tomaszewskiego. PóŸniej pracê w
szczeciñskiej rozg³oœni PR rozpocz¹³
Roman Paszkowski, a kolejnymi w
sztafecie byli Les³aw Skinder, Henryk
Urbaœ i wreszcie w latach 90. Cezary
Gurjew.
Obecnie pan Czarek mieszka i
pracuje w Warszawie. Jest sprawozdawc¹ Polskiego Radia Programu I.
Ostatnio powierzono mu dodatkowo
odpowiedzialn¹ funkcjê kierownika
Redakcji Sportowej Programu I. W
swojej prawie 20-letniej pracy z mikrofonem relacjonowa³ wydarzenia z
czterech kolejnych igrzysk olimpijskich: w Barcelonie 1992, Atlancie
1996, Sydney 2000, Atenach 2004.
Teraz gor¹czkowo prowadzi przygotowania ekipy radiowych sprawozdawców przed sierpniowymi igrzyskami w Pekinie.
Jego dziennikarsk¹ domen¹ pozosta³ sport tenisowy. W œlad za œwiatowymi imprezami z udzia³em najwiêkszych gwiazd tenisa ziemnego zjeŸdzi³ wielokrotnie wszystkie kontynenty. Z zachwytem relacjonowa³ polskim s³uchaczom wydarzenia z kortów Rolanda Grossa, USA Open, Australian Open, German Open, French
Open czy Wimbledonu i popisy takich
asów rakiet jak: Martina Hingis, Gabriela Sabatini, Steffi Graf, Artur
Ashe, Bjoern Borg, Guillermo Vilas,
Pat Sampras, Juan Carlos Ferrero, Ilie
Nastase, Boris Becker, Andre Agassi,

Ivan Lendl, Roger Federer czy wreszcie wspania³e wyczyny rodaka Wojciecha Fibaka. Z wieloma s³awami
bia³ego sportu zwar³ kole¿eñskie kontakty.
W roku 2004 Cezary Gurjew
wyda³ ksi¹¿keksi¹¿kê „Gwiazdy na
antenie”. Ukaza³a siê z okazji 50-lecia „Kroniki sportowej” – najstarszej
audycji sportowej Polskiego Radia i
w szczególnie wa¿nym roku Igrzysk
Olimpijskich w Atenach. „Gwiazdy
na antenie” to wspomnienia red.
Gurjewa z pracy sprawozdawcy radiowego, ze spotkañ z gwiazdami
œwiatowego sportu, opisy ich sukcesów, wywiady i dokumentalne fotografie. Nie zabrak³o w tym opracowaniu unikalnych rozmów przy mikrofonie z takim znakomitymi postaciami jak Jimmy Carter (by³y prezydent
USA), Emil Zatopek (czeski biegacz
d³ugodystansowy), Arthur „Bud”
Collins (najs³ynniejszy dziennikarz
sportu tenisowego), Gabriela Sabatini (argentyñska tenisistka), Arthur
Ashe (tenisowy kryszta³), Carl Lewis
(lekkoatleta, wielokrotny z³oty medalista olimpijski), Wojciech Fibak
(najlepszy polski tenisista).
Z okazji DNIA DZIENNIKARZA
SPORTOWEGO – redaktorowi Cezaremu Gujewowi mieszkañcy £obza
przekazuj¹ Panu Czarkowi i wszystkim dziennikarzom s³owa uznania i
sympatii przekazuj¹ t¹ drog¹ ³obescy
sympatycy sportu. Polskie dziennikarstwo sportowe ma za sob¹ piêkne tradycje w dziele popularyzacji sportu i
kultury fizycznej. ¯yczymy dalszych
udanych relacji z wielu niezapomnianych widowisk sportowych i oczywiœcie przekazu samych dobrych wiadomoœci dla polskiego kibica.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Doberska Amatorska Liga
Pi³karska DALP
Tabela koñcowa
1. „¯ywczyk” Bienice
2. „Dragon” Krzemienna
3. „Adidas” Dobropole
4. „D¹b” Dêbice

7
6
4
0

13:5
17:10
8:11
5:18

29.06.2008r. Krzemienna
„Dragon” Krzemienna „Adidas” Dobropole -

„¯ywczyk” Bienice 2:3
„D¹b” Dêbice
3:1

06.07.2008r. Bienice
„Adidas” Dobropole
„¯ywczyk” Bienice

„Dragon” Krzemienna
„D¹b” Dêbice

3:8
8:0

„¯ywczyk” Bienice
„D¹b” Dêbice

2:2
7:4

-

13.07.2008r. Grzêzno
„Adidas” Dobropole „Dragon” Krzemienna -

Król strzelców: 9 bramek - Damian Padziñski („Dragon”).
Najlepszy bramkarz: Marcin Kamiñski („¯ywczyk”).
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Dwa dni na rowerze

WYPRAWA NA
MAGNETYCZN¥ GÓRKÊ
W miniony weekend (1213.bm.) grupa rowerzystów z £obza
i Drawska Pom. zorganizowa³a sobie dwudniow¹ eskapadê po urozmaiconym terenie Pojezierza Drawskiego i Wa³eckiego. Z pe³nym
ekwipunkiem przejechaliœmy trasê:
£obez – Drawsko Pom. – Konotop
– Gi¿yno – Stara Korytnica – Rzeczyca – Tuczno – Strzaliny – Rutwica – Tuczno – Miros³awiec – Stara
Studnica – PoŸrzad³o Wielkie Drawsko Pom. W sobotê pokonaliœmy 82 km, a w niedzielê 91 km.
Na noc rozbiliœmy obóz na Górze Wisielczej ko³o Strzalin (okolice Wa³cza), w bezpoœrednim s¹siedztwie bunkra z czasów II wojny
œwiatowej, który jest pozosta³oœci¹
Wa³u Pomorskiego. Mieliœmy okazjê przekonaæ siê, ¿e umocnienia
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stanowi¹ wyj¹tkow¹ atrakcjê turystyczn¹. Rozleg³y system podziemnych korytarzy zachowa³ siê w dobrym stanie technicznym.
W niedzielê pojechaliœmy na
tzw. Magnetyczn¹ Górkê ko³o Rutwicy. Jest to niepozorna droga asfaltowa, na której - jak wieœæ gminna niesie - przedmioty zachowuj¹
siê wbrew prawom fizyki; zamiast
staczaæ siê w dó³ samodzielnie wêdruj¹ pod górê. My zobaczyliœmy
tam tylko sprzyjaj¹ce takiemu wra¿eniu ukszta³towanie terenu. ¯adnej
magii, choæ samo zjawisko jest ciekawe.
Zmêczeni, pe³ni wra¿eñ w nieustaj¹cym deszczu wróciliœmy wieczorem do domu.
Z turystycznym pozdrowieniem
El¿bieta Jankowska, Adam Kogut.

Œlub pani Marzeny Kamiñskiej
i pana Jana Zadyberny 12.07.2008
Chrzest Hani Edyty Wiak 13.07.2008

Wyrok
Sygn. akt II K 120/08 Ds. 199/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 czerwca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30 czerwca 2008 r., sprawy:

Miros³awa Siestrzykowskiego,
s. Mieczys³awa i Stefanii z d. Olejnik, ur. 15 marca 1965 r. w Kêtrzynie,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 18 lutego 2008 r. o godzinie 18.28, na drodze
publicznej w miejscowoœci Gardzin, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie,
nie stosuj¹c siê do wyroku S¹du Rejonowego w £obzie, II Wydzia³ Karny,
sygn. akt II K 362/06, orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie
nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 2 kk
I. oskar¿onego Miros³awa Siestrzykowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu 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. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym na okres 5 (piêciu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 120 (sto dwadzieœcia) z³otych tytu³em op³aty.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 604 121 569
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Kolizja drogowa
W dniu 7 lipca br. o godz. 17.15 w
£obzie, na ul. Pó³nocnej, kieruj¹cy samochodem marki Opel Kadet nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci podczas
wykonywania manewru cofania, w wyniku czego uderzy³ w samochód nale¿¹cy do Jaros³awa ¯. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy. Kieruj¹cy Oplem oddali³ siê z miejsca zdarzenia.

Odjecha³ z zakupami
W dniu 5 lipca br. w Resku, przy ul.
Krótkiej, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y pozostawionych na chodniku
przed sklepem pilarki spalinowej HAV
136, roweru typu Damka oraz zakupów
spo¿ywczych o ³¹cznej wartoœci 950 z³
na szkodê Stanis³awa B.

Zatrzymany sprawca
kradzie¿y z w³amaniem
do altanki
W dniu 7 lipca policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie dokonali
zatrzymania Krzysztofa S., który dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do altanki
znajduj¹cej siê na terenie ogrodów dzia³kowych przy ul. Obr. Stalingradu w
£obzie, poprzez wybicie szyby. Sprawca zabra³ w celu przyw³aszczenia ubrania i narzêdzia ogrodnicze. Skradzione
mienie w ca³oœci zosta³o odzyskane.

Kolizja z udzia³em pieszej
W dniu 8 lipca br., ok. godz. 13.15
w £obzie, przy ul. Bema, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Tomasz Z.
podczas wje¿d¿ania pod jeden ze sklepów potr¹ci³ znajduj¹c¹ siê na chodniku Renatê K. Na szczêœcie piesza nie dozna³ obra¿eñ cia³a.

Niebezpieczne zachowania
nad jeziorem
W dniu 8 lipca do Posterunku Policji
w Resku zg³osi³a siê pani Beata K., która
powiadomi³a, ¿e dwa dni wczeœniej tj. 6
lipca w Kar³owie nieletni ch³opiec w trakcie zabaw na pomoœcie zepchn¹³ dla ¿artów jej syna do jeziora. Syn pani Beaty
mia³ wówczas przy sobie telefon komórkowy, który uleg³ zamoczeniu i uszkodzeniu. Wartoœæ telefonu to 150 z³. POLICJA
apeluje do wszystkich m³odych ludzi korzystaj¹cych z uroków wakacji i pobytu
nad akwenami wodnymi o zachowanie
ostro¿noœci a przede wszystkim rozwagi.

Spo¿ywanie alkoholu
na stadionie zabronione
W dniu 8 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zastali na stadionie miejskim przy ul.
Siewnej w £obzie mê¿czyzn, którzy
spo¿ywali alkohol. By³ to: Maciej K. lat
27 i Adam P. lat 24. Mê¿czyŸni oœwiadczyli policjantom, ¿e pij¹ alkohol na
stadionie, bo nie ma innego miejsca na
terenie miasta, gdzie mogliby go wypiæ.
Policjanci pouczyli panów, ¿e za pope³nienie wykroczenia z art. 43 ust. 1 Usta-
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wy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi zostan¹
sporz¹dzone wnioski o ukaranie do
S¹du Rejonowego w £obzie.

Nielegalny mieszkaniec
W okresie od 31 marca do 30 czerwca
br. w Starej Dobrzycy nie ustalony na
chwilê obecn¹ sprawca po wypchniêciu
okna dosta³ siê do domu letniskowego, w
którym przebywa³ kilka dni. Sprawca
dokona³ tak¿e kradzie¿y 253 metrów szeœciennych wody. Straty w kwocie 566,20
z³ na szkodê W³adys³awy O.

Dwie kradzie¿e w tym
samym miejscu
W dniu 6 lipca br. w godz. 08.0019.00 w Resku, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y portfela wraz z pieniêdzmi w kwocie 500 z³ na szkodê
Roberta B. Portfel ten by³ w mieszkaniu, które nie by³o zamkniête. Dwa dniu
póŸniej tj. 8 lipca w tym samym miejscu
i w tych samych okolicznoœciach nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Motorola o
wartoœci 100 z³ i pieniêdzy w kwocie
100 z³ na szkodê w/w pokrzywdzonego.
POLICJA ponownie przypomina o koniecznoœci dbania o w³asne mienie i
w³aœciwe zabezpieczenie mieszkañ.

Ukrad³ œmietnik z lasu
W okresie od 8 do 9 lipca br., w
godz. 12.00-10.30, na terenie parkingu
leœnego w okolicy miejscowoœci Wiewiecko, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y kontenera metalowego na
œmieci, po uprzednim pociêciu palnikiem. Straty w kwocie 11.000 z³ na
szkodê Nadleœnictwa £obez.
Policja informuje, ¿e kupno czêœci
metalowych mog¹cych pochodziæ z
przestêpstwa jest karalne.

Zderzenie trzech pojazdów
W dniu 9 lipca br. oko³o godz. 11.10
na drodze Resko - Starogard, kieruj¹cy
samochodem Chrysler Gan Woyager
Robert K., w skutek nie zachowania
bezpiecznego odstêpu od poprzedzaj¹cego go samochodu, uderzy³ w pojazd
marki Fiat Uno, którym kierowa³ Bartosz A. Kierowca tego samochodu uderzy³ nastêpnie w poprzedzaj¹cy go pojazd marki Opel Astra, kierowany przez
Jolantê S. Uszkodzeniu uleg³y trzy pojazdy.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
zatrzymany w poœcigu
W dniu 9 lipca br. ok. godz. 22.3 w
Gardnie, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali, po podjêtym poœcigu, Daniela O., który kierowa³
motorowerem Futong w stanie nietrzeŸwym. Badanie na zawartoœæ alkoholu w
wydychanym powietrzu wskaza³y: I0,60 mg/l, II 0,66 mg/l.

Kolizja z motorowerem
W dniu 10 lipca br. o godz. 12.30 w
£obzie, na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Ogrodowa, kieruj¹cy samo-

chodem marki Polonez Dymitr C., w
wyniku nie dostosowania prêdkoœci
jazdy do panuj¹cych warunków drogowych, uderzy³ w ty³ motoroweru, którego kierowc¹ by³ Mateusz O.

Kradzie¿ telefonu
komórkowego
W dniu 9 lipca br. w £obzie, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia o wartoœci 200 z³, na szkodê Krzysztofa W.

W³amanie w Ginawie
W okresie od 9 do10 lipca br. w godz.
21.00-4.00, w Ginawie, nieustalony
sprawca dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego poprzez zerwanie
k³ódki z drzwi. Sprawca po wejœciu do
œrodka zabra³ kosê spalinow¹ marki Stihll
o wartoœci 1800 z³ na szkodê Jana M.

Kradzie¿ przewodu
elektrycznej linii
W okresie od 9 do 10 lipca br., w
godz. 23.00-8.00, w Anielinie, nieznany sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y 800 metrów przewodu elektrycznej
linii napowietrznej, powoduj¹c straty w
wysokoœci ponad 250 z³ na szkodê Zak³adu Energetycznego w Dobrej.

Sprawca zniszczenia wiaty
autobusowej ustalony
W dniu 11 lipca br. so³tys wsi Ginawa poinformowa³a o uszkodzeniu
wiaty autobusowej. Przybyli na miejsce
zdarzenia policjanci stwierdzili wypchniêcie i pêkniêcie szyby z tworzywa
sztucznego. W rozmowie ze œwiadkami
zajœcia ustalono sprawcê zniszczenia.
Jest to Bart³omiej S., lat 12. Materia³y w
sprawie ma³oletniego zostan¹ po jego
rozpytaniu przes³ane do S¹du Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o przeprowadzenie postêpowania opiekuñczego.

Zatrzymanie poszukiwanego
W dniu 11 lipca br. w £obzie zatrzymano Adriana P., celem doprowadzenia
do Zak³adu Karnego na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez
S¹d Rejonowy Wydzia³ Grodzki w
Szczecinie.

W³amanie do samochodu
W dniu 9 lipca br. ok. godz. 15.00
nieznany sprawca na terenie Szwecji, w
miejscowoœci Goeteborg, w³ama³ siê do
samochodu Sebastiana J., sk¹d dokona³
kradzie¿y portfela z dokumentami i pieniêdzmi w kwocie 7.000 koron
szwedzkich, tj. 2.500 z³.

W³amanie do samochodu
w £obzie
W okresie od 11 do 12 lipca br. nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
dokona³ w³amania do samochodu marki Toyota, poprzez wybicie szyby w
drzwiach i kradzie¿ panela od radioodtwarzacza marki RedStaroraz, telefonu
marki Wodafone o ³¹cznej wartoœci 550
z³, na szkodê Dariusza K.

W³amanie w BrzeŸniaku
W okresie od 11 do 12 lipca br. w
BrzeŸniaku nieznany sprawca, po
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uprzednim ukrêceniu k³ódki zabezpieczaj¹cej klatkê metalow¹ do przechowywania butli gazowych, dokona³ kradzie¿y dwóch pe³nych i czterech pustych butli na gaz propan-butan. Straty
w kwocie 686 z³ na szkodêDanuty Œ.

Kradzie¿ przy sklepie
W dniu 12 lipca w £obzie nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y roweru koloru czerwonego marki Romet, o wartoœci 360 z³, wraz z zakupami o wartoœci
20 z³, na szkodê Katarzyny B. Zdarzenie mia³o miejsce przy sklepie Netto.

Kolizja drogowa
W dniu 12 lipca br. o godz. 18.30 w
Resku, na ulicy W. Polskiego,
Kazimierz T. kieruj¹c samochodem
marki Daewoo Tico nie dostosowa³
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
drogowych, w wyniku czego uderzy³ w
ty³ poprzedzaj¹cego go pojazdu marki
Opel Vectra, którego kieruj¹cym by³
Dariusz Z.

NietrzeŸwi kierowcy i piêciu
rowerzystów
NietrzeŸwym kieruj¹cym autem
okaza³ siê byæ Ryszard G., który w dniu
12 lipca o godz.13.09 jecha³ po drodze
M³ostowo – Rusinowo. Pan by³ kierowc¹ Forda Eskorta. Wynik badania to
1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W sobotê tj. 12 lipca br. w £obzie,
przy ul. H. Sawickiej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwszy z nich Daniel M. po
przebadaniu mia³ 0,29 mg/l i 0,345 mg/
l. Drugi Tadeusz O. – 0,39 mg/l i 0,40 mg/
l. alkoholu w wydychanym powietrzu.
Trzeci rowerzysta Rafa³ W. mia³ 0,53 i
0,51 mg/l. W tym samym czasie policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego o godz.
21.40 na drodze Trzebawie - Mielno zatrzymali £ukasza W., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania: 0,50 mg/l i 0,54 mg/l. alkoholu w
wydychanym powietrzu. Dwie godziny
póŸniej na drodze Dobra – Grzêzno zatrzymano Ryszarda S. kieruj¹cego rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to 0,44 mg/l i 0,53 mg/l.
W niedzielê zatrzymano te¿ nietrzeŸwych kieruj¹cych. O godz. 0.10 w
Dobrej policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego KPP w £obzie zatrzymali Justynê M., która kierowa³a samochodem
Seat znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Badaniewykaza³o 0,75 mg/l i 0,78
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Godzinê póŸniej w Resku policjanci zatrzymali Adama K., który kierowa³ samochodem VW Polo znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwym. Tym razem
badanie wykaza³o 0,40 i 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po po³udniu, na drodze Wêgorzyno
– Podlipce, policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê, którym okaza³
siê byæ Stanis³aw D. Pan Stanis³awnaruszy³ tak¿e zakaz kierowania pojazdami,
jaki orzek³ S¹d Rejonowy w £obzie.
W tym samym dniu, oko³o godz.
15.15 w Œwiêtoborcu, policjanci zatrzymali Andrzeja S., który kierowa³ rowerem w stanie po u¿yciu alkoholu. Badanie wykaza³ 0,17 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
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NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 brzmia³o:
“Reszta jest milczeniem”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka
(£obez), Halina Kujawa (Krzemienna), Edward Mendyka (Be³czna).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.

tygodnik ³obeski 15.07.2008 r.

Konkurs
czytelników

Jak¹ powierzchniê zajmuje rezerwat
„Mszar Stara Dobrzyca”?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ wygra³ Tadeusz
Korzeniewski z £obza. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „tygodnika ³obeskiego”. (OdpowiedŸ: Poradz)

