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Jedyny taki w powiecie

Jarmark pe³en zabawy
(DOBRA) Jarmark doberski
przyci¹ga t³umy. Przez dwa dni
rynek miejski zamienia siê w plac
zabaw, rycerskich walk, konkursowych pojedynków i potañcówek. Najbardziej spontanicznymi uczestnikami jarmarku s¹
dzieci, które biegaj¹ miêdzy kiermaszami i tocz¹ walki na drewniane miecze, wzorem groŸnie
wygl¹daj¹cych wojów.
Jarmark doberski jest chyba jedyn¹ w powiecie imprez¹ maj¹c¹
rozpoznawaln¹ markê. Dzieje siê
tak za spraw¹ wyraŸnego nawi¹zania do historii i nadania imprezie
charakteru w³aœnie... jarmarcznego.
Na b³oniach, tu¿ za rynkiem, obóz
rozbili wojowie, z ogniskiem i zagrod¹ z kozami. Tarcza strzelnicza
przez ca³y dzieñ oblegana jest przez
dzieci i doros³ych chc¹cych postrzelaæ z ³uku. Œci¹gniêcie wojów do
Dobrej by³o strza³em w dziesi¹tkê.
Niezagospodarowane do tej pory
ruiny zamku mog¹ staæ siê, za ich
spraw¹, spor¹ atrakcj¹ turystyczn¹.
W³adze miasta ju¿ planuj¹ wybudowaæ na ³¹ce za zamkiem drewniane
grodzisko, jakie wybudowano w
gminie Czaplinek. By³em, ogl¹da³em tam dwa takie grodziska i przez
ca³e lato s¹ pe³ne ludzi. Dla dzieci to
miejsca magiczne, ucz¹ siê tam rzemios³a, rêkodzielnictwa i rozwijaj¹
swoje ró¿ne talenty konstruktorskie,
a przede wszystkim nabywaj¹ rycerskiego etosu.
Wracaj¹c do Dobrej; przez ca³y
dzieñ coœ siê na rynku dzieje. Za
wojami przyjecha³ tu kramarz, który sprzedaje dzieciêce ³uki, strza³y,
kusze, miecze, he³my i ró¿ne rycerskie akcesoria. Po po³udniu dzieci
s¹ ju¿ w nie zaopatrzone i tocz¹
miêdzy sob¹ pojedynki, strzelaj¹ do
tarczy. £obeski CIS ze swoim kramem robi furorê maluj¹c na dzieciêcych twarzach ró¿ne tajemnicze
znaki. Obok garncarz pokazuje
sztukê wyrabiania garnków z gliny.
Dzieci czekaj¹ cierpliwie w kolejce,
bo to niesamowita frajda ulepiæ coœ
samemu. Tu¿ za nim kram z drewnem; anio³y, zabawki. - Wszystko z
odpadów drewnianych. - mówi w³aœciciel z Wa³cza. Kobieta uczy dzieci wyplataæ koszyczki z papierowych „witek” (paski papieru nawija
siê na drut do szyde³kowania, po
œci¹gniêciu z niego papier ma postaæ „witki” i z nich plecie siê tak jak
z wikliny). Dzieci to wszystko absorbuje i wci¹ga. Tu¿ za tym stoiskiem kramy Dobropola i B³¹dko-

wa z ciastami i nalewk¹. Za pieni¹dze ze sprzeda¿y w Dobropolu chc¹
postawiæ kosz do gry w koszykówkê. B³¹dkowo zbiera na odbudowê
koœcio³a. Przed kramem mo¿na zobaczyæ zdjêcia z pozosta³¹ po koœciele dzwonnic¹. Ten obiekt warto
by³oby odbudowaæ, bo ju¿ sama
wie¿a robi wra¿enie.
Biblioteka doberska wystawia
swoje bibeloty; wœród nich rycina
zamku, ksi¹¿ka o Dobrej, foldery
turystyczne. Œwietny zestaw portretów dzieci sprzed kilkudziesiêciu
lat. Uwspó³czeœniam go robi¹c fotkê z dzieæmi akurat tu obecnymi. To
doberskie pokolenia.
PóŸniej na rynku rozpoczyna siê

pojedynek wojów i to wcale nie symulowany. Ostro ciachaj¹ mieczami po he³mach, bo walcz¹ o nagrody. Po nich markowy ju¿ tu konkurs
jedzenia doberskiej kie³basy przygotowanej przez masarniê pana
Marka Kowalczyka z Krzemiennej.
Wygrywa najszczuplejszy zjadacz,
woj Maciej Kaczorowski zwany
Dako, co potwierdza ogólnie znan¹
teoriê, ¿e „ma³y, chudy, ale byk”
oraz w „chudych lêdŸwiach wielka
si³a”. W nagrodê dostaje drukarkê
laserow¹ i potê¿ne pêto kie³basy.
Drugi zawodnik Mieczys³aw Wiœniewski otrzyma³... domowego
królika, którego ufundowa³ Mieczys³aw Sypieñ.
(kar)
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Upa³y zwalniaj¹ z myœlenia, ale coœ korci czlowieka

A mo¿e by tak Nowamyl zrobi³ œwiêto ziemniaka?
Upa³y sprawiaj¹, ¿e myœli zwalniaj¹, ale jednak coœ korci cz³owieka,
by je popychaæ do przodu. Zw³aszcza
po wizycie na Jarmarku Doberskim.
Ci¹gle nie daje mi spokoju myœl, ¿e powiatowi potrzebna jest jakaœ marka turystyczna, coœ w rodzaju wyj¹tkowej
imprezy, która by œci¹ga³a do powiatowego miasta t³umy turystów. Nawet
taka dziura jak Bolegorzyno sta³a siê
s³awna za spraw¹ Muzeum PGR-u.
Pomys³ - wydawa³o by siê - œmieszny,
ale... pomys³. Ktoœ rzuci³ i posz³o. Kalisz Pomorski wymyœli³ œwiêto ogórka
i zrobi³ z tego ca³¹ inscenizacjê w nawi¹zaniu do tradycji i równie¿ posz³o w
œwiat. Podobnie Wolin z Vikingami. A
lato z filmami w takim malutkim Iñsku?
Aleja gwiazd w Miêdzyzdrojach, œwiêto kaszy w Trzebiatowie, bitwa o krowê w Œwidwinie, to g³oœne ju¿ imprezy.
Nie wspominaj¹c o powa¿niejszych
jak Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, który odbêdzie siê w ten
weekend w Ko³obrzegu. A my??? A u
nas???
By³ pomys³ wybudowania wiêzienia, ale to w ramach walki z bezrobo-

ciem i poprawy koniunktury, bo promocja w¹tpliwa. By³y (chyba?) pomys³y, by obsadziæ £obez bzem, gdzie siê
tylko da i to by robi³o wra¿enie, a jak by
przyjemnie pachnia³o, ale ponoæ
£obez od tataraku, a nie bzu. Co prawda mo¿na by posadziæ bez i dorobiæ
zabawn¹ legendê, jak to siê mieszczanie pomylili i co z tego wynik³o,
ale... Jednak skoro tak prozaiczne
ogórki i kaszê mo¿na wylansowaæ, to
mo¿e i uda³oby siê zrobiæ to z... ziemniakiem? Wszak mamy jedn¹ z nielicznych ju¿ w regionie krochmalni. Co
prawda skupuje ona ziemniaki przemys³owe, ale chyba nikomu by to nie

przeszkadza³o. W wyobraŸni widzê
ju¿ stoiska z frytkami, plackami, m¹k¹
ziemniaczan¹, (konkurs krochmalenia), skrobi¹, ziemniaki pieczone na
ró¿ne sposoby i œci¹gaj¹cych zewsz¹d smakoszy. Do tego piwo i muzyka, poœród starych maszyn krochmalnianych, historie o ziemniakach,
legendy o ziemniakach, piosenki o
ziemniakach, orkiestra dêta przebrana za ziemniaki, pyry i kartofle. Ot, tak
mnie coœ gryzie w te upa³y. Stonka?
Przecie¿ Pomorze by³o wielk¹ krain¹
ziemniaka i nikt do tej pory jeszcze
tego nie wykorzysta³. Wiêc mo¿e
my!!!
KAR

Dziecko na drodze
(SIELSKO) 21 lipca br. oko³o godz.
19.00, w miejscowoœci Sielsko, na
skrzy¿owaniu dróg Grzegorz W., lat 35,
kieruj¹cy samochodem Ford Eskort jad¹c drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu
uderzy³ w rowerzystê Bartosza S., lat 6,
który nagle wyjecha³ z drogi przyporz¹dkowanej. Ch³opiec z obra¿eniami

Wydzia³ Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
w Szczecinie Nr 23/63 z dn. 12 wrzeœnia 1963 r.
uprawnienia budowlane Edward Piotr Szylinowicz
otrzyma³ o specjalnoœci architektonicznej
i konstrukcyjno-in¿ynieryjnej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi obiektów budowlanych.
Tel. 500 –779 – 935.

Ukrad³ pi³ê
(NOWE WÊGORZYNKO) W okresie od 24 do 25 lipca w godz. 06.45 w
Nowym Wêgorzynku nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y strugarki sto³owej i
pi³y tarczowej z terenuposesji Kazimierza S. Straty w kwocie 2000 z³.
(kp)

Zarz¹d Dróg Powiatowych
w £obzie

zatrudni na umowê
o dzie³o DEKARZA
do nadzoru nad grup¹ pracowników wykonuj¹cych remont
dachu na biurowcu Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci 35.

WYNAGRODZENIE

g³owy zosta³ przetransportowany do
Szpitala Klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Policja ponownie apeluje do m³odych rowerzystów o zachowanie rozwagi podczas rowerowych wêdrówek, a rodziców prosimy o baczniejsze sprawowanie opieki nad swoimi pociechami.

– 5.000 z³ „na rêkê”
Warunki zatrudnienia do
uzgodnienia w biurze Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie,
ul. Niepodleg³oœci 35
lub pod nr tel. (091) 397 40 66
oraz 695 040 090.

Firma HP HYDRAULIKA SI£OWA I MECHANIKA MASZYN S.C.

zatrudni:

- elektromechanika samochodowego
- tokarza
tel. 091-462-38-79
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Ile zarabiaj¹ urzêdnicy w Dobrej
Barbara Sylwia Masal - Referent ds. Ewidencji Ludnoœci.
Urz¹d Miejski Dobra z tytu³u
wynagrodzenia za rok 2007 zarobi³a
10 798,65 z³.
Dorota Kisiel - sekretarz gminy
Posiada papiery wartoœciowe 473
293 jedn. uczest. o wartoœci 6 413,12
z³. Inne nieruchomoœci – udzia³ 3/32
z 1,5636 i 3/692 z 0,0817 ha o wartoœci udzia³ów oko³o 16 tys. z³ tytu³
prawny – przedstawiciel S¹du Rejonowego w Goleniowie – wspó³w³asnoœæ w spadku.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy za 2007 rok – 59 125, 97 z³, samochód osobowy Toyota Yaris o wartoœci 15 tys. z³.
S³awomir Brodniak - skarbnik
dom o powierzchni 120 mkw. o wartoœci 190 tys. z³, mieszkanie o po-

wierzchni 45,8 mkw. o wartoœci 90 tys.
z³ – tytu³ prawny do nieruchomoœci –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada udzia³y w spó³kach handlowych 7x50 z³ PBO GRINBUD Sp.
z o.o. Nowogard.
Urz¹d Miejski w Dobrej – wynagrodzenie brutto – 59 671,22 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne – kredyt
konsumpcyjny zaci¹gniêty we wrzeœniu 2007 r. na 4 lata.
Kierownicy jednostek
Zygmunt Leszczyñski - Prezes
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
Posiada mieszkanie o powierzchni
76 mkw. o wartoœci 65 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ oraz samochód osobowy
marki Toyota Jaris z 2005 r. o wartoœci
30 tys. z³. Wynagrodzenia za 2007 uzyska³ w wysokoœci 52 004,51 z³.
Anna Kowalczyk - kierownik

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Œrodki zgromadzone w walucie
polskiej – 40 tys. z³, œrodki zgromadzone w walucie obcej – 4 tys. euro.
Posiada dom o powierzchni 62,20
mkw. o wartoœci 20 tys. z³ na w³asnoœæ
oraz mieszkanie o powierzchni 69,72
mkw. o wartoœci 100 tys. z³ jako maj¹tek wspólny.
Gospodarstwo rolne – u¿ytki o
powierzchni 1 ha o wartoœci 6 tys. z³
– jako spadek. Inne nieruchomoœci –
3 budynki gospodarcze o powierzchni 102 mkw. o wartoœci 2 tys. z³.
Dochód z tytu³u pracy w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej – 46,975,80 z³, w
Urzêdzie Miejskim na umowê zlecenie
w komisji RPA zarobi³a 4.678,70 z³.
S¹d Rejonowy w £obzie – kurator, rycza³t – 3.733 z³.
Posiada samochód osobowy marki Toyota z 1995 roku – maj¹tek
wspólny.
mm

Chc¹ odbudowaæ koœció³
(B£¥DKOWO). Ju¿ od
pewnego czasu mieszkañcy
B³¹dkowa staraj¹ siê
odbudowaæ koœció³, który
sp³on¹³ w 1946 roku. Od
tamtego czasu jego ruiny
góruj¹ nad wsi¹.
Przy ruinach dumnie strzela w
niebo wie¿a, zbudowana prawdopodobnie w XIX w. Sam koœció³ by³ o
wiele starszy, bowiem powsta³
prawdopodobnie pod koniec XVI w.
W zwi¹zku z tym, zanim mieszkañcy bêd¹ mogli rozpocz¹æ odbudowê,
maj¹ bardzo d³ug¹ drogê do pokonania. W tej chwili zosta³a rozpoczêta
procedura, maj¹ca na celu uzyskanie pozwolenia na budowê. Przed

nimi równie¿ ustalenia z wymagaj¹cym konserwatorem zabytków i co
istotne przy tego typu inwestycji –
pozyskanie ogromnej kwoty na realizacjê zamierzeñ. Póki co, mieszkañcy od pewnego czasu staraj¹ siê
gromadziæ œrodki w³asnym sump-

tem. Tak te¿ czynili podczas Jarmarku Doberskiego, sprzedaj¹c ciasta
w³asnego wypieku. Dochód z tego,
choæ niewielki, zosta³ przeznaczony na odbudowê œwi¹tyni. Prócz
tego mieszkañcy organizuj¹ miedzy
sob¹ sk³adki.
mm
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Rocznica z Latem

3,5 urzêdnika na rolnika

(WÊGORZYNO). Na stronie
internetowej
wêgorzyñskiego magistratu
szefowa gminy Gra¿yna
Karpowicz s³usznie
nawo³uje do upamiêtnienia
64. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Proœba o „godne uczczenie
Godziny W” ma siê jednak
nijak do oferty
przedstawionej wy¿ej
na stronie – czyli Lata
z Wêgorzem.

(POWIAT). Po ukazaniu siê
artyku³u, dotycz¹cego
zebrania rolników zadzwoni³
do nas so³tys jednej z
miejscowoœci z informacj¹,
i¿ o ¿adnym zebraniu nie
wiedzia³. Nie otrzyma³
¿adnego zaproszenia,
ani choæby informacji
telefonicznej.

W apelu czytamy: „O godzinie
17.00 zostan¹ w³¹czone syreny alarmowe, proszê wówczas o wstrzymanie ruchu ulicznego i uczczenie
tego szczególnego wydarzenia mi-

nut¹ ciszy. Dla podkreœlenia wagi
tego historycznego wydarzenia,
proszê aby w dniu tym na wszystkich gmachach administracji publicznej wywieszone zosta³y flagi
pañstwowe. Z powa¿aniem Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.”
Równoczeœnie w tym samym
dniu, o tej samej godzinie, planowane s¹ na pla¿y miejskiej zawody
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i
m³odzie¿y na jeziorze. Wœród propozycji zabaw znajdujemy m.in.:
wyœcigi kajakarskie, nurkowanie na
odleg³oœæ, przeci¹ganie liny. Przy
czym rozpoczêcie zabawy nast¹pi o
godzinie 14.00 rozgrywkami w pi³ce pla¿owej. Pogodzenie zabawy z
rocznic¹ wybuchu Powstania Warszawskiego wydaje siê byæ trudne,
chyba ¿e chodzi tylko o zachowanie
pozorów wœród doros³ych mieszkañców.
mm

Bêdzie gaz
(RESKO). W tej gminie
ruszaj¹ inwestycje
zwi¹zane z przejœciem
z opalania na paliwo
sta³e na ogrzewanie
gazowe. Niebawem ju¿
mieszkañcy gminy
bêd¹ mogli pod³¹czyæ
siê do gazoci¹gu.
Przetarg na budowê kot³owni
gazowej oraz modernizacjê instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szko³y Podstawowej w wygra³a firma ze Szczecina oferuj¹c,
¿e zadanie wykona za kwotê
138.916,35 z³ brutto. Najdro¿sz¹
ofertê przedstawi³a firma z Reska,
oferuj¹c wykonanie tych samych
zadañ za 152.827,64 z³ brutto.
Modernizacja sieci polega na
zainstalowaniu oko³o 280 m rur

miedzianych oraz 23 szt. grzejników.
Równoczeœnie og³oszony jest
przetarg na modernizacjê kot³owni
gazowej w pawilonie sportowym
reskiego stadionu. Zadanie polega
na przerobieniu istniej¹cej kot³owni opalanej paliwem sta³ym na kot³owniê zasilan¹ gazem. Zakres
prac jest bardzo podobny do tych,
wykonywanych w szkole, z pominiêciem wymiany instalacji c.o.
Zakoñczenie inwestycji planuje siê
na ostatni dzieñ paŸdziernika.
- Firma bêd¹ca w³aœcicielem sieci gazowej na naszym terenie wy³oni³a wykonawcê na wykonanie sieci
gazowej z Reska do £abunia Wielkiego i w zwi¹zku z tym, w memencie, gdy oni wykonaj¹ tê inwestycjê,
my ruszamy z remontem kot³owni
gazowej w szkole w £abuniu. Równoczeœnie mieszkañcy bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do sieci
– powiedzia³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
mm

Starostwo ze swojej strony wys³a³o 50 imiennych zaproszeñ do
dzier¿awców, rolników i urzêdników. Prócz tego zosta³y wys³ane powiadomienia do ka¿dej gminy z dopiskiem: prosimy Pañstwa o poinformowanie zainteresowanych rolników i dzier¿awców o spotkaniu.

- Wys³aliœmy informacje do
gmin. Liczyliœmy na to, ¿e gminy
j¹ upowszechni¹. My ze swojej
strony wyci¹gniemy wnioski z tej
szwankuj¹cej informacji na przysz³y rok. Inna rzecz, ¿e organizacja takich spotkañ jest rol¹ izb
rolniczych, a nie starostwa. Rolnik nie powinien byæ pozostawiony sam sobie. To izba rolnicza powinna byæ reprezentantem rolników i podmiotów skupowych –
powiedzia³ wicestarosta Ryszard
Brodziñski.
Podobnego zdania by³ równie¿
rolnik i so³tys jednej z ³obeskich
wsi, który do nas zadzwoni³.
Konsekwencj¹ „szwankuj¹cej
informacji” by³a zadziwiaj¹ca, jak
na takie spotkanie, frekwencja: 18
urzêdników i 5 rolników, czyli 3,5
urzêdnika na rolnika.
mm

Lato z Wêgorzem
(WÊGORZYNO). W pierwszy weekend sierpnia miasto
opanuj¹ harce, igrce i swawole mieszczan i ich goœci.
DŸwiêki muzyki przeplataæ siê bêd¹ z okrzykami radoœci
i hukiem odpalanych sztucznych ogni.
Rozgrzewk¹ do zabawy bêdzie
turniej pi³ki pla¿owej oraz rozmaite konkurencje zwi¹zane z wod¹,
m.in.: wyœcigi kajakarskie i nurkowanie. Wieczorem na podium przy
stadionie mieszkañców i przyjezdnych bawiæ bêdzie gwiazda wieczoru zespó³ Los Mariachis z Gdyni.
Sobota ma up³yn¹æ pod znakiem sportu i silnych wra¿eñ, tote¿
nim wêgorzynianie przyst¹pi¹ do
zabawy, bêd¹ mogli przebadaæ za
darmo swoje zdrowie. Dy¿ur od
godz. 10.00 na podium pe³niæ bêd¹
lekarze specjaliœci kardiologii,
oty³oœci i cukrzycy. Po badaniach
bêdzie mo¿liwoœæ darmowej jazdy
quadami a godzinê póŸniej – sterzelania z paint ballu do celu. O
godz. 14.00 rozpocznie siê mecz
Polska: Niemcy pomiêdzy dru¿yn¹
Wêgorzyna a Lubbenow. O 15.00
nast¹pi uroczyste otwarcie „Lata z
Wêgorzem”. W tym czasie zostan¹
rozstrzygniêcie konkursy na plakat

„Lata z Wêgorzem” oraz naj³adniejszy balkon i ogródek. Po po³udniu nie zabraknie zabaw, konkursów ani... wyboru Ma³ej Miss. Sobotni¹ gwiazda wieczoru jest Abba
Show oraz Boney M Show. Osobny
œwietlisty koncert da OSP Wêgorzyno, podczas pokazu sztucznych
ogni.
W niedzielê zapowiada siê ju¿
nieco spokojniej, aczkolwiek równie interesuj¹co. Dla dzieci postawiony zostanie namiot bajkowy,
milusiñscy bêd¹ mogli obejrzeæ
spektakl teatralny „Doktor Dolittle
i przyjaciele”. Pozostali mieszkañcy pochwal¹ siê swoimi braæmi
mniejszymi podczas konkursu
piêknoœci czworonogów. Dzieci i
m³odzie¿, lubi¹ca kopaæ pi³kê, bêdzie mog³a wzi¹æ udzia³ w Gminnym Turnieju Dzikich Dru¿yn. W
hali sportowej z kolei odbêdzie siê
ju¿ VII Turniej Bryd¿a Sportowego Par o Mistrzostwo Powiatu
³obeskiego.
mm
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Murek niezgody
(£OBEZ). Kwestiê odrestaurowania murku przy ul. Obroñców Stalingradu od trzech lat
porusza radny Kazimierz Chojnacki . Chc¹c ratowaæ jeden z niewielu zabytków w tym mieœcie
sam napotka³ na mur ze strony
urzêdu.
Restauracja murku mia³aby byæ
po³owiczna. Zamiast odbudowy
kompletnej, radny proponowa³ wykonanie betonowego muru oporowego z oklejeniem go ceg³¹ klinkierow¹. Podczas ostatniej sesji radny
poprosi³ wiceburmistrza Ireneusza
Kabata o odpowiedŸ na piœmie, jakie s¹ plany urzêdu odnoœnie murku.
Zgodnie z prawem wiceszef gminy
mia³ na ni¹ 14 dni. Min¹³ miesi¹c, a
odpowiedzi nadal nie ma. Do dziœ
nie wiadomo, co urz¹d zamierza.
Wczeœniej mur rozwala³y korzenie lip, rosn¹cych zbyt blisko
niego. Wówczas obiekt stwarza³ zagro¿enie dla przechodniów. Dziœ
skarpa stwarza zagro¿enie dla chodnika. Prace na raty, jakie s¹ wykonywane, mog¹ wrêcz zadziwiæ. Tym
bardziej, ¿e kwestia ta poruszana
jest ju¿ od trzech lat. Murek, wprawdzie nie wpisany do rejestru zabytków, takim zabytkiem jest. O tym
œwiadczy jego wiek – 108 lat.
- Zale¿y mi, aby przywróciæ
tralki, a mur okleiæ ceg³¹ klinkie-

row¹ od strony ulicy, podobnie
jak to zosta³o wykonane na wie¿y koœcielnej. Mur by³ wykonany
wczeœniej w pe³ni z ceg³y klinkierowej. Przywrócenie pierwotnego stanu jest niepotrzebne. Jestem za tym, aby wykonaæ solidny mur betonowy, ale z przyjêciem zasady, ¿e próbujemy przywróciæ pierwotny wygl¹d. Dwa
lata temu mia³em zapewnienie
kierownik Ewy Ciechañskiej, ¿e
na ten cel zosta³o zabezpieczonych oko³o 20 tys. z³ – powiedzia³ radny.
Najpierw trwa³y debaty, dotycz¹ce samego wyciêcia drzew. Jeden bieg³y orzek³, ¿e lipy wyci¹æ
trzeba – inny, ¿e nie. W konsekwencji drzewa wyciêto, a mur rozebrano. Obecnie czeka na kolejny sprzyjaj¹cy moment do realizacji nastêpnego etapu.
Podobny problem pojawia siê
przy ul. Kraszewskiego. Tam równie¿ rozwalaj¹cy siê mur zaczyna
zagra¿aæ bezpieczeñstwu przechodniów. Pozostaje tylko pytanie,
czy jeœli komuœ kiedyœ stanie siê
krzywda, to czy nas, mieszkañców
tego miasta, staæ bêdzie na odszkodowanie, tylko dlatego, ¿e urzêdnicy nie potrafi¹ zadbaæ ani o nasze
bezpieczeñstwo, ani o resztki zabytków, jakie jeszcze w tym mieœcie
zosta³y.
mm
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Bienice zmieniaj¹ wygl¹d

NAJPRZYJEMNIEJSZY
ZAK¥TEK W NASZEJ WSI
(BIENICE gm. Dobra) W dniach
od 7 do 18 lipca br. so³ectwo Bienice,
realizuje projekt ,,NAJPRZYJEMNIEJSZY ZAK¥TEK W NASZEJ
WSI”, finansowany przez FUNDACJÊ WSPOMAGANIA WSI Z WARSZAWY.
Kwota dofinansowania to 3000 z³.
Celem projektu jest propagowanie
ekologii i ochrony œrodowiska wœród
dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym,
z wykorzystaniem technologii informacyjnych, a tak¿e atrakcyjne i po¿yteczne zorganizowanie czasu dla dzieci i
m³odzie¿y w wieku od 6-15 lat w miejscowoœci Bienice.
Do dyspozycji uczestników na czas
trwania projektu oddany zosta³ lokalœwietlica wiejska, mieszcz¹ca siê w
miejscowoœci Bienice, gdzie istnieje
mo¿liwoœæ przygotowywania siê do
zajêæ i spo¿ywania posi³ku.
G³ównym zadaniem uczestników
ze wsi Bienice, jest zagospodarowanie
terenu wokó³ nowopowsta³ego placu

zabaw, poprzez sadzenie drzew i krzewów ozdobnych. Urozmaiceniem ich
pracy i czasu spêdzonego przy urz¹dzaniu w³asnego miejsca zabawy i wypoczynku, jest przeprowadzany dodatkowo cykl zabaw i zajêæ ekologicznoprzyrodniczych z wykorzystaniem
komputerów w Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ w Bienicach..
Podjêcie takich dzia³añ przez
uczestników projektu, ma przede
wszystkim s³u¿yæ mobilizacji lokalnych mieszkañców i pobudzaæ ich aktywnoœæ do podejmowania wspólnych
dzia³añ na rzecz poprawy warunków i
jakoœci ¿ycia w miejscowoœci Bienice.
G³ównym realizatorem projektu jest
so³ectwo Bienice. Wspó³realizatorzy:
Urz¹d Miejski w Dobrej, Pracownik
Wioski Internetowej - Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ w Bienicach, AMK
w Dobrej, OSP w Dobrej, Biblioteka
Publiczna w Dobrej, Leœniczy, Mieszkañcy Wsi Bienice, Pracownik PUP z
£obza.
(r)

KONKURS
NA NAJESTETYCZNIEJSZ¥
WIOSKÊ POWIATU £OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
w ramach programu „Piêkna wieœ”
og³aszaj¹ KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZ¥ WIOSKÊ POWIATU
£OBESKIEGO W 2008 ROKU, który
w bie¿¹cym roku odbywa siê pod has³em: „Nasza wieœ najpiêkniejsza”.
W zwi¹zku z tym, do dnia 20.08.
2008 r., gminy wytypuj¹ dwie najpiêkniejsze wsie ze swojego terenu.
W ramach programu „Piêkna Wieœ”,
w roku bie¿¹cym, 83 osoby bezrobotne
uzyska³y zatrudnienie w formie przygotowañ zawodowych i przez okres pó³ roku
dbaj¹ o estetykê swoich miejscowoœci.
Wytypowane wsie wezm¹ udzia³ w
drugim etapie konkursu, który odbêdzie

siê w dniach 01.09.2008-05.09.2008 r.
W dniach tych komisja konkursowa
przeprowadzi wizytacje zg³oszonych
wsi oraz dokona oceny ich estetyki, a
nastêpnie wybierze trzy miejscowoœci,
które nagrodzone zostan¹ przez Starostê £obeskiego. W tym roku ocenie
zostan¹ poddane: ogólna estetyka wsi,
dba³oœæ o tereny prywatne i obiekty
publiczne oraz estetyczny wygl¹d i podkreœlenie wiejskiego charakteru posesji
prywatnych, natomiast nie bêd¹ oceniane: aktywnoœæ wsi, indywidualne dzia³ania mieszkañców oraz œwietlice.
Rozstrzygniêcie i og³oszenie wyników konkursu nast¹pi dnia 20.09.
2008r. na Do¿ynkach Powiatowych,
które odbêd¹ siê w Dobrej.
(p)
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Studia w £obzie?
(£OBEZ). Jest zamys³, aby w
£obzie powsta³a filia uczelni
wy¿szej. To czy ten zamys³ siê
powiedzie zale¿y tylko i
wy³¹cznie od samych
mieszkañców powiatu. Jeœli w
najbli¿szym czasie znajd¹ siê
chêtni do studiowania w
£obzie i wska¿¹ interesuj¹ce
ich kierunki, to ju¿ w
paŸdzierniku mog¹ ruszyæ dwa
wydzia³y.
- Pomyœla³em o powstaniu na
terenie naszego miasta filii uczelni
wy¿szej. Prowadzi³em rozmowy z
kilkoma rektorami. Sk³adano mi
ró¿ne propozycje. Ostatni¹ rozmowê przeprowadzi³em z rektorem
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Wa³czu. Jego oferta by³a
najbardziej korzystna ze spo³ecznego punktu widzenia. Po pierwsze
jest to szko³a pañstwowa, po drugie
- zaproponowa³a mi szeroki program edukacyjny. W rezultacie by³aby mo¿liwoœæ uruchomienia szeœciu wydzia³ów. Generalnie s¹ to
wydzia³y in¿ynieryjne, ale i kszta³c¹ce w zakresie: finansów i rachun-

kowoœci, informatyki, filologii angielskiej, germañskiej i rosyjskiej,
kosmetologii, pielêgniarstwa, zarz¹dzania, rolnictwa, leœnictwa –
wszystko zale¿y od tego, jakie sygna³y otrzymalibyœmy od naszego
spo³eczeñstwa. – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Jeœli zbierze siê po oko³o 25.
chêtnych na wydzia³, to istnieje
szansa, ¿e ju¿ w tym roku w paŸdzierniku, powstan¹ dwa. Studia
mia³yby byæ zaoczne licencjackie
oraz magisterskie. Uczelnia mia³aby siê mieœciæ w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie. Kadra pedagogiczna by³aby ze Szczecina, Koszalina, Pi³y i z Poznania. Z tego tytu³u
gmina nie ponosi³aby ¿adnych kosztów.
– Chcia³bym uruchomiæ telefon
w Wydziale Edukacji, gdzie odpowiedzialna osoba bêdzie przyjmowa³a zg³oszenia chêtnych. Mo¿na
równie¿ zg³aszaæ do sekretariatu
uczelni, tam bêd¹ odnotowywane
wszystkie chêtne osoby z terenu
powiatu – doda³ w³odarz £obza.
To czy uczelnia powstanie, zale¿y jednak tylko i wy³¹cznie od
mieszkañców powiatu.
mm
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Doczekali siê drogi
(RESKO). Ku koñcowi zbli¿a
siê ju¿ budowa drogi powiatowej
z Reska do £abunia Ma³ego. W
budowie jest odcinek o d³ugoœci
3,4 km. Koszt wynosi oko³o 800
tys. z³.
Jeszcze do niedawna mieszkañcy £abunia Ma³ego przechodzili
swoist¹ gehennê po ka¿dorazowych
opadach atmosferycznych. Wówczas to pomiêdzy Reskiem a £abu-

niem Ma³ym tworzy³a siê ka³u¿a nie
do pokonania. Ryzykowna te¿ by³a
jazda samochodem ze wzglêdu na
pojawiaj¹ce siê co rusz dziury. £atanie ich nie przynosi³o najmniejszego efektu, tote¿ jedynym racjonalnym rozwi¹zaniem by³a budowa
drogi asfaltowej. Wytyczono geodezyjnie trasê i przyst¹piono do zadania. W tej chwili k³adziony jest
ju¿ dywanik asfaltowy.
mm
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Maj¹ piêkne kwiaty i krzewy, ale nie ma toalety

Program zakoñczony

(UNIMIE). Ju¿ zakoñczy³ siê
program pod nazw¹ „Po¿yteczne
wakacje”, realizowany przez fundacjê Wspomagania Wsi. Przypominamy, ¿e na ten cel so³ectwo
pozyska³o oko³o 3 tys. z³.
Przez ca³y okres trwania programu w sumie 37. dzieci uczestniczy³o w zabawach, konkursach oraz, co
najistotniejsze w tym programie –
upiêkszaniu swojej wioski. W tym
celu so³tys wsi Barbara Andryszak
zakupi³a oko³o 100 kwiatów oraz
oko³o 100 krzewów. Dzieci, pod
opiek¹ doros³ych, posadzi³y
wszystkie roœliny. Czêœæ kwiatów i
krzewów znalaz³a siê m.in. przed
œwietlic¹ i wokó³ planowanego placu zabaw. Z pozyskanych pieniêdzy
wykonano równie¿ piaskownicê,
któr¹ dzieci w³asnorêcznie przyozdobi³y malunkami swojego pomys³u.
W zwi¹zku z tym, i¿ milusiñscy nigdzie nie wyje¿d¿ali, w ramach pozyskanych pieniêdzy,
ka¿de dziecko otrzyma³o prezent.
Dzieci starsze zosta³y wyposa¿one w komplet konieczny do rozpoczêcia nauki w nowym roku

szkolnym, m³odsze z kolei - malowanki i przybory do rysowania
i malowania. Zarówno podczas
realizacji projektu, jak i na jego
zakoñczenie nie zabrak³o owoców i poczêstunków dla najm³odszych. Zabawa poprzez naukê na
d³ugo pozostanie w pamiêci
mieszkañców Unimia, choæby z
tego wzglêdu, ¿e zasadzone kwiaty i krzewy przez wiele lat bêd¹
cieszyæ oczy. To, co mieszkañcy
mogli uczyniæ we w³asnym zakresie – zrobili. Plac zabaw ma stan¹æ tutaj we wrzeœniu. Kiedy jednak powstanie toaleta, trudno
stwierdziæ. Póki co, w tle za huœtawk¹ i przy piaskownicy straszy
obiekt szumnie zwany wc.
Od niedawna œwietlice wiejskie
przesz³y pod opiekê £obeskiego
Domu Kultury. Na razie wa¿niejsze
s¹ nowe kubraki dla orkiestry, ni¿
zadbanie o podstawowe potrzeby,
jakim s¹ warunki sanitarne. Inna
rzecz, ¿e mimo i¿ na wsiach wiele siê
dzieje, na ¿adnej z imprez poœwiêconej dzieciom, nie widaæ nikogo z
domu kultury, kto pomóg³by zarówno w organizacji, jak i prowadzeniu
zabaw i konkursów.
mm
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Zak¹tek dla turystów
(UNIMIE). Piêkne jezioro w
tej miejscowoœci z czasem mo¿e
staæ siê magnesem przyci¹gaj¹cym turystów z zewn¹trz.
Dla samych mieszkañców Unimia i okolic jest ono czêstym miejscem wypoczynku ju¿ dzisiaj. Aby
jezioro mog³o staæ siê baz¹ turystyczn¹ potrzeba jest tu rozbudowa
infrastruktury oraz bazy noclegowej. To wszystko mo¿e staæ siê real-

ne o ile Agencja Rynku Rolnego
przeka¿e na rzecz gminy dzia³kê
przylegaj¹c¹ do jeziora od strony
£obza. Tam, w okolicy magicznego
wrêcz zak¹tka, znajduj¹cego siê w
otoczeniu drzew, by³aby mo¿liwoœæ postawienia domków letniskowych, b¹dŸ stworzenia pola biwakowego. Przy samym jeziorze
magistrat planuje budowê miejsc
pod zadaszeniem.
mm

Aby na wsi by³o piêknie

Sami dla siebie
(STAROGARD). Mieszkañcy
tej miejscowoœci póki co, nie maj¹
ani œwietlicy, ani nawet w³asnego
placu, na którym mogliby wykonaæ miejsce rekreacyjne. Na razie
wystosowali wniosek, za poœrednictwem Urzêdu Gminy, do Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Tym
sposobem chcieliby przej¹æ plac,
znajduj¹cy siê w centrum wsi.
Przy interesuj¹cym mieszkañców Starogardu placu, znajduje siê
basen, który niegdyœ mia³ s³u¿yæ
jako zbiornik przeciwpo¿arowy.
PóŸniej by³y w nim karpie i fontanna. Obecnie jest zniszczony i mieszkañcy maj¹ wobec niego wiele ró¿nych koncepcji. Czêœæ optuje za
tym, aby w tym miejscu odtworzyæ

basen, czêœæ, by zasypaæ go i powiêkszyæ tym sposobem plac. Na
samym placu z kolei ma powstaæ
teren rekreacyjny.
Mieszkañcy wsi nie marnuj¹
jednak czasu.
- Rekonstruujemy mur w œrodku wsi. Robimy to sami. Chcemy to
odtworzyæ w takim stanie, jak by³o,
ma byæ stare, a nie nowe – powiedzia³a so³tys wsi Cecylia Degler.
Inicjatywa godna pochwa³y,
tym bardziej, ¿e prace wykonywane s¹ w ramach wyœmiewanych niegdyœ czynów spo³ecznych. Mieszkañcy Starogardu pokazali, ¿e
mo¿na we w³asnym zakresie zadbaæ o miejsce, w którym siê
mieszka. Wszak to co robi¹, robi¹
dla siebie.
mm
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INFORMACJA O OFERCIE
PWSZ w WA£CZU
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
jest jedyn¹ wy¿sz¹ zawodow¹ uczelni¹ w
województwie zachodniopomorskim.
Prowadzimy bezp³atne studia stacjonarne oraz p³atne studia w trybie niestacjonarnym. Aktualnie oferujemy
studia licencjackie na nastêpuj¹cych
kierunkach:
FINANSE RACHUNKOWOŒÆ
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
FILOLOGIA ANGIELSKA,
GERMAÑSKA I ROSYJSKA.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
AUDYT I CONTOLLING - dwusemestralne, równoleg³e studia polsko-francuskie (drugi fakultet!). Ukoñczenie tego dodatkowego kierunku
umo¿liwi uzyskanie dyplomu Uniwersytetu PARY¯ XIII.
ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA - nowoœæ - pierwszy kierunek in¿ynierski na naszej uczelni
Oczekujemy na zgodê MNiSW na uruchomienie drugiego kierunku
technicznego jakim bêdzie TRANSPORT oraz kierunków medycznych:
KOSMETOLOGIA, PIELÊGNIARSTWO i PO£O¯NICTWO.
Planujemy ju¿ w zbli¿aj¹cym siê roku akademickim uruchomiæ studia
podyplomowe w zakresie:
EUROPROJEKTY.
SAMORZ¥DNOŒÆ I POLITYKA LOKALNA
ZARZ¥DZANIE OŒWIAT¥
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI
J. OBCYCH.
Wspó³pracujemy z Uniwersytetem Szczeciñskim, Poznañskim i Bydgoskim. Prowadzimy tak¿e wspó³pracê z uczelniami zagranicznymi. Jêzyka niemieckiego ucz¹ u nas profesorowie z Niemiec. Jesteœmy otwarci
na organizowanie kursów dokszta³caj¹cych, studiów podyplomowych czy
nawet tworzenia nowych kierunków studiów w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych spo³ecznoœci.
Dostrzegaj¹c wyj¹tkowo pozytywny stosunek do naszych inicjatyw
w³adz miasta, gminy i powiatu £OBEZ, a zw³aszcza burmistrza Ryszarda Soli gotowi jesteœmy do utworzenia oœrodka zamiejscowego
naszej uczelni w tym mieœcie. Warunkiem realizacji tego pomys³u jest
zebranie w wyniku rekrutacji na terenie Powiatu £OBEZ i powiatów
s¹siednich dostatecznej iloœæ studentów zainteresowanych studiami niestacjonarnymi na oferowanych przez nas kierunkach (oko³o 30 studentów na jednym kierunku).
Wiêcej informacji na naszej stronie internetowej www.pwsz.eu
Punkt rekrutacyjny :
Sekretariat Uczelni:
Dzia³ Spraw Studenckich
ul. Bydgoska 50
Ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wa³cz
tel (067) 259 91 62
tel./fax (067) 250 01 87
tel/fax (067) 250 88 78
e-mail: sekretariat@pwsz.eu
e-mail: dss@pwsz.eu

Wyrok
Sygn. akt II K 242/08 Ds. 527/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 czerwca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 23 czerwca 2008 r. sprawy

Zbigniewa Matusika

s. Czes³awa i Miros³awy z d. Mazur, ur. 08 grudnia 1955 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 25 kwietnia 2008 r. na drodze publicznej
w miejscowoœci Borkowo Wielkie, o godz. 1.35 kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê 1,10 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuœci³ siê w ci¹gu
5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesiêcy kary pozbawienia wolnoœci za
umyœlne przestêpstwo podobne, bêd¹c skazanym prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 380/01 z dnia
06.11.2001 r. na karê 1 roku pozbawienia wolnoœci za przestêpstwo z
art. 178 a par. 1 kk, któr¹ odby³ w okresie od 11.08.2004 r. do 11.08.2005
r., tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk
I. Oskar¿onego Kazimierza Matusika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 64
par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym
od op³aty w sprawie.

WSPOMNIENIA
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“A teraz idŸcie, r¿nijcie Polaków, niech krew ulicami p³ynie”

Zmarnowali mi Ukraiñcy ¿ycie
- Dzisiaj siê nie wspomina o tych
ludziach, bo oni byli skazañce, ale
przecie¿ tam nie tylko rolnicy ginêli, tam ginêli lekarze i wszyscy. Tam,
na Kresach nie mniej ludzi zginê³o,
jak na Wo³yniu. Jeszcze dzisiaj
Juszczenko odznacza morderców.
No to przecie¿ zaraz hitlerowcy zaczn¹ odznaczaæ swoich, Rosjanie
swoich. To przecie¿ ludobójstwo, to
jest najgorsze, co mo¿e byæ – mówi
Jan Bia³oskórski, œwiadek mordów dokonywanych przez UPA na
Polakach.
W wielu dyskusjach, poœwiêconych zbrodniom dokonywanym
przez UPA na Polakach pojawiaj¹
siê opinie, ¿e nas, jako naród katolicki, obowi¹zuje wybaczenie,
zgodnie ze s³owami modlitwy: „Odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Ale czy w œlad za wybaczeniem powinno iœæ zapomnienie? Bez wzglêdu na to, co robi¹ nasi politycy i
historycy, my nie mamy moralnego
prawa zapomnieæ o setkach tysiêcy
polskich ofiar bestialsko zamordowanych na wschodzie.
Zadzwoni³ do nas Jan Bia³oskórski z pytaniem:
- Dlaczego piszecie o Wo³yniu a
nic o tych, którzy mieszkali na Zachodniej Ukrainie? Chodzi o to, by
nie zapominaæ o tych zbrodniach, by
pamiêta³y o tym pokolenia. By w
historii nie by³o b³êdnie pisane tak,
jak za komuny. W Sejmie wspominaj¹ tylko o Wo³yniu, a gdzie s¹ Kresy? Powinni wspominaæ i tu! Dlaczego jednych siê wspomina, a zapomina siê o drugich? Przecie¿ oni
te¿ byli Polakami. Nie mo¿na zapominaæ o nikim - powiedzia³.
Ma racjê Jan Bia³oskórski.
Wszak podobne, masowe rzezie
by³y dokonywane równie¿ niemal w
ka¿dej miejscowoœci na terenie
województw: tarnopolskiego, stanis³awowskiego, lwowskiego, ma³opolskiego i lubelskiego. Nie mo¿na
pomijaæ milczeniem faktów potwierdzanych w relacjach bezpoœrednich œwiadków. Wrêcz przeciwnie – nale¿y je dokumentowaæ, a
problem ukraiñskich zbrodni na
Polakach nie ograniczaæ tylko do
województwa wo³yñskiego.
To byli banderowcy
Jan Bia³oskórski urodzi³ siê we
wsi Kuropatniki po³o¿onej w powiecie Brze¿any, województwo
Tarnopol. Obecnie jest to teren zachodniej Ukrainy. Wieœ ulokowana
jest nad rzek¹ Ceniówk¹, 10 km od
Brze¿an. Przed 1945 rokiem ziemie

te nosi³y nazwê Wschodniej Galicji.
Wieœ sk³ada siê z czterech czêœci:
Szo³omków, Wygnanka, centrum i
Señków.
- Najpierw by³o s³ychaæ, ¿e
gdzieœ tam w innych miejscowoœciach morduj¹ Polaków, ale u nas
mieszka³ zaraz po s¹siedzku Hatamañczuk – Ukrainiec. Przychodzi³
do ojca i mówi³: „Ty siê nie bój,
Tobie w³os z g³owy nie spadnie”. On
po prostu uœpi³ czujnoœæ ojca. Dlatego nasz ojciec siê nie ba³. Nas by
spalili, tylko nasz dom ³¹czy³ siê z
domem Hatamañczuka. W razie po¿aru, jego dom te¿ by siê spali³, tym
bardziej, ¿e dachy by³y kryte gontami. Co to za kolega? Przecie¿ on doskonale wiedzia³, ¿e bêd¹ mordowaæ, to nie móg³ ojca ostrzec? Ale

- Ojciec powiedzia³: zabierzcie
co chcecie, tylko darujcie mi ¿ycie –
powraca do opowieœci pan Jan. - To
pad³ strza³ za plecami, potem drugi
strza³ i siê skoñczy³o. A do babki to
trzy razy krzycza³: „Stara odwróæ
siê do œciany!” Ale babcia jak pos¹g
sta³a. Nie potrafi³a. Potem babcia
wyciera³a mózg ojca...
U nas 25 mê¿czyzn jednej nocy
wymordowali, ale w innych wioskach, to mordowali dzieci, starców,
kobietom w ci¹¿y brzuch rozpruwali, dzieciaki na sztachety nadziewali. Tak mama opowiada³a. Wœród
tych zamordowanych by³ prawdopodobnie partyzant rosyjski. Wujek
uciek³ na strych i schowa³ siê za snop
zbo¿a, dziêki temu nie znaleŸli go.
Nie byliœmy bogaci. Ojciec by³

Jan Bia³oskórski
nie powiedzia³ nigdy ani s³owa.
By³ 1944 rok, mia³em szeœæ lat.
W Wielki Pi¹tek w œrodku nocy
us³yszeliœmy ³omotanie. To byli
banderowcy. Nie pamiêtam która to
by³a godzina, okna i drzwi powybijali i weszli z karabinami.
W takim pomieszczeniu niewielkim jak pokój pad³y dwa strza³y
z karabinu, jaki to strach dla dzieci
6 i 3-letnich! Wujek Wojtek mia³ 11
lat. Nie mogê mówiæ, bo mnie œciska
serce...
Pan Jan potrzebuje chwilê, by
dojœæ do siebie. Te wspomnienia
sprzed przesz³o 60 lat s¹ nadal ¿ywe.
Przecie¿ przez 50 lat nie móg³ o nich
mówiæ, nie wolno by³o...

zwyk³ym rolnikiem. W naszym
domu by³o jedno pomieszczenie,
które s³u¿y³o za pokój i kuchniê. To
nie tak jak teraz, ¿e mamy dwa-trzy
pokoje. Jeszcze by³ taki zapiecek,
tam siê dzieci zapêdza³o i tam spa³y
Spaliœmy na pod³odze. Na wieczór przynosi³o siê s³omy, œcieli³o
siê na to przeœcierad³o. To przeœcierad³o by³o takie, jak worki dzisiaj i
tam wszyscy spali. Na to przeœcierad³o k³ad³o siê pierzyny i poduszki.
Rano siano siê wynosi³o i u¿ywa³o
jako podœció³kê dla zwierz¹t, a na
wieczór jeszcze raz wnosi³o siê
œwie¿e. Tylko starsi, tak jak babcia, spa³a na ³ó¿ku, reszta na pod³odze. Tak wiêc w tamt¹ noc spa³em

z ojcem i bratem. Mama by³a wtedy
w szpitalu.
Jak ju¿ tata nie ¿y³ i le¿a³ na
katafalku, to wesz³o trzech Niemców. To by³ zwiad. Jeden zdj¹³ czapkê i coœ po niemiecku powiedzia³.
Nawet nie by³o z czego trumny zrobiæ. Zrobili j¹ z desek, z których by³
wykonany ¿³ób dla konia.
Po zabiciu ojca poszliœmy z
mamy jedenastoletnim bratem do
siostry mojej babci. Jej mê¿em by³
Ukrainiec. Mia³ na nazwisko
Kmieæ. Babcia powiedzia³a: „IdŸcie, mo¿e wy prze¿yjecie” , sama zosta³a z trzyletnim bratem. Mama
wci¹¿ by³a w szpitalu. Poszliœmy
tam, a on powiedzia³: „Nie przychodŸcie wiêcej, bo jak przyjdziecie, to ja bêdê musia³ was w³asnorêcznie zabiæ”. Wtedy zaczê³a siê
nasza tu³aczka. Jak tylko s³oñce zachodzi³o i robi³ siê wieczór, to my po
piwnicach spaliœmy.
A teraz idŸcie, r¿nijcie Polaków
Banderowcy nie dali nawet
zw³ok pochowaæ. Cmentarz by³ na
górce i jak ktoœ próbowa³ pójœæ na
cmentarz, to z lasu strzelali. Gdzie
pochowaliœmy ojca? Na cmentarzu.
W jednym grobie trzech le¿y. Na
jednym podwórku mieszka³ Juszczyszyn – brat mojej babci. Oni
mieli swój dom, ale podwórko by³o
wspólne. On jest pochowany w tym
grobie oraz NiedŸwiedŸ. On by³
Polakiem a jego ¿ona Ukraink¹.
Banderowcy zamordowali go, gdy
jego ¿ona by³a w ci¹¿y. Nie dowiedzia³ siê, ¿e urodzi mu siê syn.
PóŸniej babcia powiedzia³a do
mamy, by œwiniê, któr¹ mieliœmy,
popêdziæ do knura. Mama popêdzi³a, ale na wieczór ju¿ przyszli Ukraiñcy i tê œwiniê zabrali.
Gdy zabrak³o ojca by³o nam
bardzo ciê¿ko. Nied³ugo potem do
Kuropatnik weszli Niemcy. Chodzi³em do nich po zupê przez oko³o 2
tygodnie. Nigdy mi nie domówili,
dziêki temu mieliœmy co jeœæ. Potem
z kolei weszli Rosjanie. Zabrali nam
wszystko, co mieliœmy.
Mama opowiada³a, ¿e by³ jakiœ
niewidomy ukraiñski pop. Prosi³,
tych z UPA, aby nie mordowali. Na
kolanach z cerkwi wyszed³ za nimi,
ale oni go nie s³uchali. PóŸniej przyszed³ jakiœ m³ody, odprawi³ nabo¿eñstwo, a póŸniej powiedzia³ do Ukraiñców: „A teraz idŸcie, r¿nijcie Polaków, niech krew ulicami p³ynie”.
Do Polski
Przecie¿ to by³y ziemie polskie!
A nie Ukraina! Dzisiaj s¹ tu ich tysi¹ce. Nikt ich nie wygania.

KRESY
Babcia nie chcia³a wyje¿d¿aæ,
bo tam mieliœmy ziemiê. Tu¿ przed
wyjazdem Podfigurny rêcznie sia³
nam pszenicê. Konia ju¿ nie mieliœmy, bo Niemcy go zabrali. Mama z
wujkiem za³o¿yli chom¹to krowie i
t¹ krow¹ próbowali zabronowaæ
zbo¿e. Krowa nie by³a przyzwyczajona i co chwilê siê k³ad³a. I po co to
by³o? Ale babcia upar³a siê, bo ziemia nie mo¿e le¿eæ ugorem, bo to
jest jej w³asnoœæ.
Z Kuropatnik wszyscy Polacy
wyje¿d¿ali. Nas wozem zawieŸli, a
babcia sz³a z krow¹. Wtedy dwóch
Ukraiñców wysz³o z lasu z karabinami i powiedzieli: „Zostaw ten ³añcuch, tam bêdziesz mia³a ³añcuch”.
Ja z bratem i mam¹ jechaliœmy w
wagonie sanitarnym – on by³ kryty,
jecha³ w nim ksi¹dz Franciszek Jastrzêbski i ludzie, którzy byli chorzy.
Babcia i wujek jechali w wagonie
niekrytym. Tak jechaliœmy 6 tygodni.
Pamiêtam, ¿e jak zatrzyma³ siê poci¹g, to ludzie wyszli i ogniska zaczêli paliæ, by coœ do jedzenia zrobiæ. Ju¿
siê pali³o, ju¿ ktoœ zupê nastawia³, a
tu poci¹g ruszy³. Ludzie pogasili
ogniska wsiedli do poci¹gu, a ten sto
metrów dalej siê zatrzyma³. Gdzieœ
ko³o Katowic poci¹g siê zatrzyma³
na d³u¿ej. Ci ludzie, co mieli krowy,
wyszli, ¿eby trawy urwaæ. Wtedy
m³odzi ludzie stamt¹d zaczêli kamieniami rzucaæ. Nawet nie mo¿na by³o
dla byd³a coœ urwaæ.
Przyjechaliœmy akurat
przed ¿niwami.
Skierowano nas do Zagozdu.
Tam jeszcze by³a rodzina niemiecka, mieli m³ocarniê. Wujek mia³ 12
lat, nie potrafi³ jej obs³ugoiwaæ.
Pamiêtam, akurat by³y ¿niwa.
Mama z babci¹ sierpem r¿nê³y zbo¿e, a ja z wujkiem ma³ym wózkiem
woziliœmy je do stodo³y.
Dziœ nie ma œladu po tym budynku. Stamt¹d przeprowadziliœmy siê
do Zajezierza.
Zmarnowali mi Ukraiñcy ¿ycie,
nie tylko mnie, ale i bratu, brat ju¿
nie ¿yje. Nie ma co Ukraiñcom wierzyæ – mówi pan Jan.
Wiêkszoœæ osób z transportu trafi³a do Sielska wraz z ksiêdzem
Franciszkiem Jastrzêbskim. Tam
jest teraz tablica upamiêtniaj¹ca
wszystkich pomordowanych Polaków, bliskich rodzin osiad³ych w
powiecie ³obeskim.
Próba ognia
- Pamiêtam kilka lat do ty³u czyta³em w jednym z pism ogólnopolskich artyku³ pt. „Próba ognia”. Napisa³a go 18.letnia dziewczyna, jej
bohaterami byli ludzie z bandy
UPA. Wtedy zdenerwowa³em siê i
napisa³em do tego pisma, co to za
bohaterowie, którzy w nocy przychodz¹, wy³amuj¹ okna i drzwi i
zabijaj¹ œpi¹cego cz³owieka? To

Str
Str.. 11

jest bohater? By³ póŸniej artyku³
„Chcemy wróciæ”, w którym napisano, ¿e by³ zamiar budowy pomnika
gdzieœ ko³o Baligrodu. By³em tam
na wczasach, to widzia³em ilu Polaków zginê³o, walcz¹c z tymi bandami, póŸniej ich przyenieœli tu na zachód. Ci Ukraiñcy po 40 tys. z³ po¿yczki bezzwrotnej dostali, ale o
tym siê ani s³owa nie mówi. To by³o
cztery-piêæ lat temu, mo¿e wiêcej.
Napisa³em, ¿e jeœli postawi¹ ten
pomnik, to ja pojadê i zniszczê go,
bo ja prze¿y³em tak¹ tragediê. Ale
tego nie wydrukowali w gazecie.
U nas by³o 12 mórg ziemi (morga oko³o 0,5 ha) i zosta³a ta ziemia
i wszystko. Grosza cz³owiek nie
mia³, ¿adnego odszkodowania. Ani
papierów, ani nic nie ma z tego powiedzia³ pan Jan.
mm
***
Kalendarium
1 wrzeœnia 1939 roku – wybuch
wojny.
17 wrzeœnia 1939 roku Armia
Czerwona przekroczy³a granicê
Polski.
18 wrzeœnia 1939 roku cz³onkowie OUN i ich sympatycy z Kuropatnik, Potoka i Byszek napadli na
budynek szkolny.
27 wrzeœnia 1939 roku rozpoczê³y siê zajêcia w szkole. Obowi¹zywa³y
jêzyk ukraiñski i rosyjski.
10 lutego 1940 roku oko³o 250
osób zamieszka³ych w Señkowie oraz
dwie rodziny z Kuropatnik wywieziono na Sybir.
22 czerwca 1941 roku Niemcy rozpoczêli z Rosj¹. Radoœæ Ukraiñców
by³a ogromna.
9 lipca wojsko niemieckie wkracza do Kuropatnik. Na ich powitanie
Ukraiñcy zbudowali bramê powitaln¹
ozdobion¹ kwiatami i sztandarami o
kolorach niebiesko-¿ó³tych. W imieniu OUN powitalne przemówienie
wyg³osi³ Sny³ek - kierownik szko³y.
Podziêkowa³ za dotychczasowe zwyciêstwo ¿o³nierzom niemieckim i
og³osi³ powstanie niezale¿nej Ukrainy. OUN powo³uje UPA do “walki” z

ks. Franciszek Jastrzêbski

Polakami. Po trzykrotnych napadach
na probostwo rzymsko-katolickie ludnoœæ polska uwa¿a³a ¿e ksi¹dz Franciszek Jastrzêbski schroni siê w Brze¿anach, jak to uczynili ksiê¿a z s¹siednich parafii. Mylili siê wszyscy, proboszcz zosta³ przy wiernych i wraz z
nimi w póŸniejszym czasie zosta³
przesiedlony na ziemie zachodnie.
1943 r. powstaje Dywizja Grenadierów Waffen SS Galizien.
W 1944 roku dywizja wziê³a
udzia³ w bitwie w Brodach z Radzieck¹ Partyzantk¹. W bitwie tej SS
Galizien zosta³a rozbita czêœæ SS zdezerterowa³a i posz³a do UPA, a pozostali zostali wycofani przez Niemców
i skierowani do Warszawy w celu st³umienia powstania.
Z 22 na 23 stycznia 1944 roku odby³o siê posiedzenie “Ukraiñskiego
Trybuna³u Wojskowego” ko³o Buszczy. Udzia³ brali w tym posiedzeniu
przedstawiciele OUN z ró¿nych miejscowoœci.
W nocy z 22 na 23 stycznia UPA
napad³a na wieœ Buszcze, zamordowano 25 osób i 17 raniono.
24 stycznia stycznia odby³ siê
pogrzeb Polaków pomordowanych
przez nacjonalistów ukraiñskich. W
pogrzebie udzia³ wzi¹³ miêdzy innymi ksi¹dz Franciszek Jastrzêbski.
Miesi¹ce luty i marzec obfitowa³y
w napady rabunkowe.
W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944
roku banderowcy napadli na Kuropatniki morduj¹c 25 osób.
17 lipca 1944 roku atak Armii
Czerwonej prze³ama³ front pod Tarnopolem i Niemcy w pop³ochu opuœcili Kuropatniki.
21 lipca wkroczy³y wojska sowieckie do Kuropatnik. UPA od wrzeœnia do listopada robi³a wypady z By-

szek lub Potoku do Kuropatnik w celach rabunkowych. Nowa w³adza postanowi³a powo³aæ polsk¹ “milicjê” w
Kuropatnikach.
Od paŸdziernika 1944 roku Polacy mogli siê rejestrowaæ na wyjazd na
zachód, ale masowa rejestracja przypada na miesi¹ce styczeñ i luty 1945
roku.
11 kwietnia przyby³o do Kuropatnik 20 rodzin ukraiñskich z powiatu
brzozowskiego - zajêli domy opuszczone przez polskich mieszkañców
Kuropatnik w 1944 roku.
Od 4 lipca przez ca³y tydzieñ ci¹gnê³y furmanki do Potutor. W ci¹gu
tygodnia opuœci³o Kuropatniki 240
rodzin polskich.
11 lipca nast¹pi³o za³adowanie do
wagonów typu wêglarka ze wszystkimi
rzeczami. Transport ruszy³ w kierunku
Katowice-Ligocie przez Kraków.
21 lipca transport dotar³ do Katowic.
25 lipca podstawiono nowe wagony. 17 rodzin pozosta³o w Katowicach. Transport z 223 rodzinami ruszy³ w kierunku Wroc³aw, Poznañ,
Krzy¿, Stargard do £obza.
7 sierpnia w godzinach popo³udniowych transport dotar³ do £obza.
Wszystkie rodziny wraz ze swoim dobytkiem umieszczono w halach i budynku biurowym by³ej fabryki siatki
ogrodzeniowej.
W dniach 7 i 8 sierpnia poszczególne rodziny zajmowa³y gospodarstwa we wsiach powiatu ³obeskiego.
30 rodzin wraz z proboszczem ksiêdzem Franciszkiem Jastrzêbskim zajê³o wieœ Sielsko tworz¹c parafiê.
Kalendarium zaczerpniête ze
strony: http://kresowianiezkuropatnik.republika.pl/okuropatnikach.html

INFORMACJE
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Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie ul. Osiedlowa 6

og³asza

PRZETARG OFERTOWY
NIEOGRANICZONY

tygodnik ³obeski 29.07.2008 r.

Wystêp
na skwerze

na ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokali mieszkalnych

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Warszawska 14 - powierzchnia
u¿ytkowa: 57,80 m2
Lokal po³o¿ony jest na II piêtrze i sk³ada siê z trzech pokoi, kuchni,
³azienki, w.c. i korytarza.
Z lokalem wi¹¿e siê udzia³ we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej wynosz¹cy 0,0133.
Cena wywo³awcza:
128.027,- z³
Wadium: 13.000,- z³
Lokal nr 2: Dobra, ul. Traugutta 5 - powierzchnia
u¿ytkowa: 66,90 m2
Lokal po³o¿ony jest na II piêtrze i sk³ada siê z trzech pokoi, kuchni,
³azienki, w.c. i korytarza.
Z lokalem wi¹¿e siê udzia³ we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej wynosz¹cy 0,0839.
Cena wywo³awcza:
76.608,- z³
Wadium: 7.700,- z³
Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu przys³uguje cz³onkowi oczekuj¹cemu na mieszkanie w Spó³dzielni, który nie ma zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zg³osi gotowoœæ zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie odrêbnej w³asnoœci tego lokalu za cenê okreœlon¹ w przetargu. W przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych pierwszeñstwo
ma cz³onek najd³u¿ej oczekuj¹cy.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
1. Wp³acenie wadium na konto Spó³dzielni w Banku Spó³dzielczym w Nowogardzie nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010.
2. Z³o¿enie w sekretariacie Spó³dzielni najpóŸniej do 07.08.2008
r. do godz.12.00 pisemnej oferty, któr¹ nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej
kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr …”. Oferta winna zawieraæ: imiê, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowan¹ cenê oraz
potwierdzon¹ przez Spó³dzielniê kopiê wp³aty wadium.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 07.08.2008r. o godz.12.15
Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarz¹d winna uiœciæ
zaoferowan¹ kwotê na konto Spó³dzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem lub czekiem w dniu przetargu lub w nastêpnym dniu roboczym.
W przypadku, gdy wygrywaj¹cy przetarg nie przyst¹pi do zawarcia
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci tego lokalu
w terminie wskazanym przez Zarz¹d, wadium ulega przepadkowi.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w terminie uzgodnionym ze spó³dzielni¹.
Operat szacunkowy jest do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni przy ul.
Osiedlowej 6.
Wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do wyremontowania
mieszkania we w³asnym zakresie i na koszt w³asny.
Przetarg mo¿e byæ odwo³any, uniewa¿niony bez podania przyczyny
lub kontynuowany w formie przetargu ustnego.
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni (dzia³
cz³onkowski) lub telefonicznie 091-3910010.

Zarz¹d Powiatu £obeskiego
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 oraz na tablicach og³oszeñ w mieœcie £obez i siedzibie Urzêdu
Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 zosta³
podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego – dzia³ka nr 128/3 o pow.
0,0060 ha ul. Konopnickiej, Obr. Nr 1 miasta £obez.

(£OBEZ). W miniony czwartek
w £obzie przy fontannie niespodziewanie pojawi³a siê grupa artystów. D³ugie przygotowania do
wystêpu sprowadzi³y na skwer grupê ³obzian zaciekawion¹ tym niecodziennym zjawiskiem. Grupa teatralna roz³o¿y³a siê na trawniku,
dopracowuj¹c ostatnie szczegó³y
swojego wystêpu. W koñcu ruszyli
kolorowym i ¿ywym korowodem.
To by³ jednak pocz¹tek przedsta-

wienia „Artystycznej wioski tradycji”. Emocji podczas popisów
sprawnoœciowych oraz ¿ywio³owoœci i temperamentu tañca pe³nego
ekspresji – nie brakowa³o. Nie brak³o te¿ oklasków po zakoñczeniu
wystêpów uczestników warsztatów,
którzy przybyli ze Strzelewa k. Nowogardu, by pod opiek¹ i kierunkiem Zygmunta Helanda uczestniczyæ w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
mm
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POLICJANCI ŒWIÊTOWALI
(£OBEZ). W miniony piêtek,
25 lipca o godz. w Urzêdzie Miejskim przygotowano dla funkcjonariuszy policji w £obzie uroczystoœæ z okazji Œwiêta Policji.
Œwiêto by³o okazj¹ nie tylko do
podsumowañ dzia³ania policjantów
na naszym terenie, ale i z³o¿enia gratulacji policjantom uhonorowanym
awansami podczas wojewódzkich
uroczystoœci Œwiêta Policji w Goleniowie.
Policja w £obzie: na stopieñ
m³odszego inspektora Policji Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie awansowa³ podinsp. Zbigniew Podgórski, na stopieñ m³odszego inspektora Policji awansowa³
Pierwszy Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w £obzie podinsp. Edward Olejnik. Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, decyzj¹ nr 4
z dnia 10 lipca 2008r. nada³ br¹zow¹
odznakê Zas³u¿ony Policjant dla
sier¿. szt. Krzysztofa Ilewicza detektywa Sekcji Kryminalnej KPP w
£obzie.
Komendant Wojewódzki Policji
w Szczecinie nadinsp. Tadeusz
Pawlaczyk Rozkazem Personalnym
nr 1483/2008 z dnia 16 lipca 2008r
roku mianowa³ na stopnie policyjne
w korpusie aspirantów Policji:
aspirantem sztabowym Policji:
st. asp. Dziuba Romuald s. Piotra 17 lat s³u¿by, dy¿urny SP iRD, starszym aspirantem Policji, asp. Zawada Leszek s. Henryka - 19 lat s³uzby,
dy¿urny SPiRD, asp. Staruch Miros³aw s. Jaros³awa 18 lat s³u¿by, kierownik PP Wêgorzyno, aspirantem
Policji, m³. asp. Jaremko Kazimierz
s. Stanis³awa 13 lat. Dy¿urny
SPiRD, m³. asp. Gembala Anna c.
Janis³awa 9 lat, asystent SPiRD, m³.
asp. Wilczañski Robert s. Stanis³awa 12 lat, detektyw SK m³. asp. Laszuk Andrzej s. Bogdana 10 lat,
detektyw SK m³odszym aspirantem
Policji sier¿. szt. Jadczyszyn Da-

riusz s. Stanis³awa 14 lat, detektyw
SK sier¿. szt. Ilewicz Krzysztof s.
Adama 19 lat, detektwy SK sier¿.
szt. Podlisiecki Wojciech s. Eugeniusza 9 lat, dzielnicowy SPiRD, st.
sier¿. Deptu³a Bart³omiej s. Czes³awa 5 lat, detektwy SK, st. sier¿.
Rymszewicz Magdalena c. Wies³awa 6 lat, dzielnicowy SP i RD, st.
sier¿. £owkiet Filip s. Kazimierza
10 lat, asystent Zesp. ds.Krym.PP,
Wêgorzyno: st. sier¿. £ydziñski
Grzegorz s. Adama 7 lat, asystent
Zesp.ds.Krym PP,
Resko: sier¿. W³odek Andrzej s.
Adama 10 lat, asystent ds. Krym PP
Dobra sier¿. Opieka Piotr s. Ryszarda 10 lat, dzielnicowy PP Dobra,
sier¿. Ró¿ycki Mariusz s. Kazimierza 8 lat, dzielnicowy PP Wêgorzyno.
Komendant Wojewódzki Policji

w Szczecinie nadinsp. Tadeusz
Pawlaczyk Rozkazem Personalnym
nr 1483/2008 z dnia 16 lipca 2008r
roku mianowa³ na stopnie policyjne
w korpusie podoficerów Policji:
starszym sier¿antem Policji
sier¿. Piec Tomasz s. Ryszarda 5 lat,
referent SK, sier¿. Piesiakowski
Adam s. Adama 5 lat, referent Zespo³u Ruchu Drogowego, sier¿antem Policji: st. post. Zawadzki Sebastian s. Leszka 7 lat, dzielnicowy PP
Resko, st. post. Madaliñski Wojciech s. Andrzeja 5 lat, dzielnicowy
PP Resko st. post. Styczeñ Piotr s.
Stanis³awa 3 lata, policjant ZPI SP,
st. post. KoŸmiñski Adam s. Konrada 4 lata, dzielnicowy PP Wêgorzyno, st. post. Grzegrzó³ka Rafa³ s. Bogus³awa 3 lata, policjant,
Zesp.ds.Prew.PPW, st. post.
Brzeziñski Marcin s. Tadeusza 4

lata, policjant ZPI SP, st. post. Górecka Weronika c. Bogdana 2 lata,
policjant ZPISP, post. Dêbowski
Marcin s. Andrzeja- 2 lata, policjant
Zesp.ds.Prew.PP Dobra, post. Gorna
Renata c. Lucjana 2 lata, policjant
Zesp. Ruchu Drogo. SP, post. Lorent
Sylwester s. Jana 2 lata policjant ZPI
SP, post. £akomy Arleta c. Leszka 1
rok, policjant ZPI SP, post. Maækowiak Adam s. Leszka 3 lata, policjant
ZPISP, post. Powi³ajtis Grzegorz s.
Jana 2 lata, policjant ZPI SP, post.
Olszewski Mateusz s. Roberta 2 lata,
policjant Zesp.Ruchu Drog.SP.
O policjantach ze swoich gmin
nie zapomnieli w³odarze. Ka¿dy z
nich przygotowa³ prezent. Policjanci z Wêgorzyna otrzymali np. aparat
fotograficzny, by ju¿ nie musieli wykonywaæ zdjêæ za pomoc¹ telefonów
komórkowych.
mm

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 dom na wsi w Zagórzycach. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 97 mkw., budynki gospodarcze 140 mkw. Tel.
091 397 31 48 po godz. 20.00.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

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
przy ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.
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.

Gryfice
Poszukujê do wynajêcia mieszkania min. 2 pokoje, lub domku w Gryficach lub okolicy. Kontakt: 509431-781

PRACA

£obez
Zatrudniê opiekunkê do dziecka.
Tel. 513 067 900
Poszukujê pracownika do prac
technicznych w £obzie. Mile widziana znajomoœæ œlusarstwa. Tel. 509
760 110.

MOTORYZACJA

US£UGI

Q Sprzedam Audi 80 B4 1,9 TDI, r.
1992, aktualny przegl¹d, stan dobry,
cena do negocjacji. Tel. 608 069 855
lub 507 262 223.

Region

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 587 438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo dobrym stanie do Mercedesa E – klasse,
W – 124, 190. Cena 790 z³ za komplet.
Tel. 0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki 195
65 r 15 goodrich, przebieg 5000 km,
cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
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.

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Gryfice

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

Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

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.

Pogotowie komputerowe, serwis
komputerów na miejscu u klienta, w
domu, firmie. kontakt: 515-950-999
/ www.f4.net.pl

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

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.

Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999

Gryfice

Drawsko Pom.

QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.

QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

MIESZKANIA

Œwidwin

Cyklinowanie, uk³adanie parkietów
oraz paneli pod³ogowych i œciennych, malowanie. Tel. 782 606 907.
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.

Udostêpniê do dzia³alnoœci wielobran¿owy dzier¿awiony kiosk w
Gryficach, sprzedam towar w kiosku. Tel. 513 045 352.
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

Zareklamuj siê w powiecie œwidwiñskim
w dwutygodniku Wieœci Œwidwiñskie
i powiecie drawskim w Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Biuro Reklamy Tel./fax 091 3973730

INFORMACJE
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DojedŸ motocyklem do koñca wakacji
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie promuj¹ ogólnopolsk¹ akcjê pod nazw¹ „DojedŸ
motocyklem do koñca wakacji”.
Dzia³ania te maj¹ na celu propagowanie zgodnych z prawem, kulturalnych
zachowañ na drodze, przy jednoczesnym wskazywaniu zagro¿eñ i skutków brawurowej jazdy jednoœladami.
Kampania ta ma równie¿ na celu podniesienie œwiadomoœci kieruj¹cych
pojazdami silnikowymi, ¿e motocykliœci s¹ pe³noprawnymi uczestnika-

mi ruchu drogowego. Z drugiej zaœ
strony jako priorytet uznano zwrócenie uwagi motocyklistom, ¿e ich
bezpieczeñstwo w du¿ej mierze zale¿y od nich samych. Maj¹c na
wzglêdzie zagro¿enia w ruchu drogowym motocyklistów policjanci z
Sekcji Ruchu drogowego i s³u¿b
patrolowych bêd¹ zwracali szczególn¹ uwagê na przestrzeganie prawa przez kieruj¹cych motocyklami
oraz na zachowania kierowców samochodów wobec motocyklistów.

Wyrok
Sygn. akt II K 243/08 Ds. 537/08 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 24 czerwca 2008 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 24.06.2008 r. sprawy

Marka Majczyka

s. Tadeusza i Krystyny z d. Kuciñskiej, ur. 09.01.1962 r. w Gorzowie Wielkopolskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 28 kwietnia 2008 r. o godzinie 19.35
na drodze publicznej nr 147 w m-œci Strzemiele, gm. Radowo Ma³e kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marka Majczyka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art.
34 par. 1 i 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Po¿ar w gorzelni
(MIESZEWO). W minion¹ niedzielê, z nieustalonych przyczyn
wybuch³ po¿ar w tutejszej gorzelni. ¯ywio³ zosta³ zauwa¿ony o
godz. 8.15. Na miejsce zdarzenia
przyby³y cztery jednostki stra¿y
po¿arnej: 2 Jednostki ratowniczo-Gaœnicze z £obza i 2 z OSP

Dobra. Po trzech godzinach zmagañ z ¿ywio³em po¿arnikom uda³o
siê ugasiæ po¿ar. Ogieñ strawi³ dach
nad piecem przemys³owym. Spaleniu uleg³o poszycie dachu na powierzchni 20 m.kw i jego dachu.
Straty wstêpnie oszacowano na oko³o 10 tys. z³.
mm

Wyrok
Sygn. akt II K 222/08 Ds. 506/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 czerwca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
be zudzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 25 czerwca 2008 r., sprawy:

Zenona Kazimierza Górnego

s. Andrzeja i Janiny z d. Okowiñska, ur. 04 marca 1968 r. w Œwiebodzinie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 18 kwietnia 2008 r. o godzinie
15.25 w £obzie na drodze publicznej na ul. Waryñskiego, kierowa³
samochodem osobowym m-ki Ford Fiesta, nr rej. ZLO L112, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,13 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Zenona Kazimierza Górnego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa z art. 178 a par. 1 kk i na
tej podstawie wymierza mu karê 80 (osiemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w ‘Tygodniku £obeskim”;
IV. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym 80 (osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

Str
Str.. 16

Podjazd
do urzêdu
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ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
Og³asza rokowania na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
Powiatu £obeskiego DANE O NIERUCHOMOŒCIACH

(RADOWO MA£E). W trakcie projektowania jest przebudowa tutejszego Urzêdu Gminy.
Byæ mo¿e ju¿ w przysz³ym roku
Urz¹d Gminy zmieni swój wizerunek, ale nie tylko. Planowana jest tu
budowa podjazdu od szczytu, z prawej strony bêdzie siê mieœci³ bank.
W tym celu bank we w³asnym zakresie przerobi czêœæ poczekalni na
swoje potrzeby.
mm

Estetyczniej
na cmentarzu
(RADOWO MA£E). Przy tutejszym cmentarzu powoli s¹ prowadzone prace remontowe. Wprawdzie s¹ to drobne poprawki, ale konieczne dla poprawy bezpieczeñstwa i estetyki tego miejsca. W ramach prac wykonuje siê nowe zejœcie, a kaplica zosta³a odœwie¿ona z
zewn¹trz. Ogrodzenie cmentarza
zostaje, bêdzie jednak wzmocnione
s³upkami i zwieñczone ³adnym murkiem.
mm

Rolna czy
¿wironoœna
(WÊGORZYNO). W czwartek w tutejszym Urzêdzie Miejskim odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
Porz¹dek obrad przewiduje ci¹g
dalszy kontroli rozpoczêtej 7 kwietnia 2008 roku w sprawie wydzier¿awiania mienia gminnego w latach
2002-2007. Badaniom zostanie
poddana kwestia dzia³ek w Ginawie. W tej kwestii podczas komisji
ma byæ przes³uchiwany Ryszard
Brodziñski wiceburmistrz w latach
2002-2006, Hanna Ha³ubicka Rzeczoznawca Maj¹tkowy w latach
2002-2006 oraz Halina Stoncel Kierownik Wydzia³u Nieruchomoœci i
Rolnictwa w latach 2002-2006.
Przes³uchania te maj¹ daæ jednoznaczne odpowiedzi na pytania,
czy sporne dzia³ki zosta³y sprzedane na cele rolne zgodnie z prawem,
z zachowaniem procedur i za odpowiedni¹ cenê.
mm

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

Rokowania odbêd¹ siê w dniu 29 sierpnia 2008 roku w pokoju nr 23 I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Dla dz. 351/8 o godz. 9 Dla dz.28 o godz.10
Terminy wczeœniej og³aszanych przetargów
Dzia³ka nr 358/1 obrêb Policko
I przetarg –24.04.2008r–cena wyw.–135.600z³,II przetarg–16.07.2008r-cena wyw.– 101.700 z³
Dzia³ki 28 obrêb Resko
- I przetarg – 24.04.2008 r. – cena wyw. – 44.000 z³, II przetarg – 16.07.2008 r.- cena wyw. – 33.000 z³
W rokowaniach uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je¿eli najpóŸniej w dniu
26.08.2008r.wp³ac¹ w pieni¹dzu wymagan¹ zaliczkê na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data uznania
rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wp³aty.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoœci winny najpóŸniej w dniu 26.08.2008r. z³o¿yæ w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach (na ka¿d¹ nieruchomoœæ odrêbne
) w zamkniêtych kopertach z napisem ,,Rokowania – dzia³ka nr ... w Policku Nie otwieraæ”. ,,Rokowania – dzia³ka nr ... w
Resku Nie otwieraæ”.
Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê i nazwisko, adres (nazwê oraz siedzibê firmy), datê sporz¹dzenia zg³oszenia, oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ, proponowan¹ cenê i sposób
jej zap³aty. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Zaliczkê wp³acon¹ przez uczestnika rokowañ zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póŸniej
jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ, za wyj¹tkiem uczestnika, który rokowania wygra³.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu rokowania zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Rokowania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli wp³ynie chocia¿by jedno zg³oszenie spe³niaj¹ce warunki
okreœlone w og³oszeniu o rokowaniach.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przed³o¿yæ komisji przeprowadzaj¹cej rokowania zezwolenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoœci lub promesê.
Pe³nomocnicy uczestników rokowañ winni okazaæ komisji pe³nomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pe³nomocnicy zobowi¹zani s¹ przedstawiæ komisji: dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo, je¿eli uczestnikiem jest osoba fizyczna.
Je¿eli jest nim osoba prawna winna przed³o¿yæ odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ reprezentanta osoby prawnej.
Wy³oniony w drodze rokowañ kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 14 dni, licz¹c od daty
rozstrzygniêcia rokowañ dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w rokowaniach (powiêkszonej o podatek VAT 22%), pomniejszonej
o wp³acon¹ zaliczkê, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47102028470000140200095828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³
w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Organizator rokowañ zawiadomi osobê ustalon¹ jako nabywca nieruchomoœci o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzeda¿y w ci¹gu 21 dni licz¹c od dnia rozstrzygniêcia rokowañ.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi
siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia
umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acona zaliczka pobrana tytu³em zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze rokowañ kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia rokowañ na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej z jednostk¹
geodezyjn¹ wy³onion¹ w drodze przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Dodatkowe informacje o rokowaniach mo¿na uzyskaæ w Wydziale Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 lub telefonicznie /091 39-760-89/.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoœci.
£obez, dnia 28 lipca 2008 r.
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Bork znaczy Wilk

Wilcze Gniazdo w walce z Krzy¿akami
Ju¿ na pocz¹tku XIII istnia³ w
Strzmielach gród. W drugiej po³owie XIII wieku Jan Borko otoczy³ go wa³ami i podzieli³ na dwie
czêœci. W czêœci po³o¿onej wy¿ej w
pocz¹tkach XIV wieku, potomkowie Jana Borko wznieœli zamek.
Ju¿ w 1334 roku podczas konfliktu zbrojnego z Barnimem III zamek zosta³ zdobyty i zniszczony.
W 1348 roku osada otrzyma³a
prawa lubeckie. Wówczas istnia³
ju¿ koœció³ filialny w tej miejscowoœci. W nowym miejscu, na niewielkim wzniesieniu, zbudowano drugi
zamek. By³ on chroniony murem,
wa³ami i fos¹, a ca³oœæ za³o¿enia poprzedzono przedzamczem.
Na karty historii wkracza Maæko Borko, który w 1390 roku by³ w
orszaku Warcis³awa VII, sk³adaj¹cego ho³d W³adys³awowi Jagielle w
Pyzdrach. W 1393 Maæko Borko
poturbowa³ komtura z Czech Johanna Muelheima podczas bitwy z oddzia³em Krzy¿aków. Krzy¿acy pod
wodz¹ Wielkiego Mistrza Konrada
Jungingena z udzia³em ksi¹¿¹t pomorskich, jeszcze w tym samym
roku, w odwecie za powtarzaj¹ce
siê, organizowane przez Macieja
Borka, napady na rycerzy zmierzaj¹cych do Malborka najechali na
Strzmiele i zdobyli je, pal¹c i niszcz¹c.
Fakt ten odnotowa³ kronikarz
Jan D³ugosz w „Kronikach S³awetnego Królestwa Polskiego”.
W 1395 roku w koœciele zbudowano dwa o³tarze œw. Katarzyny i
œw. Jerzego
W 1540 roku w Strzmielach lub
w Muelenstrom urodzi³a siê Sydonia von Borck – s³awna czarownica
pomorska, s³yn¹ca nie tylkoz kl¹twy rzuconej na pomorski ród Gryfitów, ale i nietuzinkowej urody.
Z 1584 roku pochodzi ambona,
a ufundowa³ j¹ Henryk Borko. W
1612 roku do Strzmieli zawita³ pomorski kartograf E. Lubinus, a goœci³ go Adrian Borko.
W 1615 roku przyst¹piono do
remontu koœcio³a i budowy dzwonnicy.
W 1714 roku Borkowie czêœæ

dóbr sprzedali
Adrianowi Bernhardowi
von
Edling, który
wzniós³ dwór.
Nowy w³aœciciel
w 1. æwierci
XVIII w. zainicjowa³ przebudowê siedziby
obronnej w barokow¹ rezydencjê. Na dawnym
majdanie zamkowym powsta³o charakterystyczne dla epoki baroku za³o¿enie
przestrzenne rezydencji
usytuowanej “entre
court et jardin”, z
paradnym dziedziñcem z wjazdem od po³udnia, zaakcentowanym symetrycznie ustawionymi pawilonami, podnosz¹cymi rangê za³o¿enia o niewielkiej
skali. Parterowe pawilony o jednoprzestrzennych wnêtrzach pe³ni³y
funkcjê pomieszczeñ goœcinnych. Z
pierwotnego uk³adu zachowano œredniowieczn¹ fosê, a dwór stan¹³ na
osi wjazdu, w pó³nocnej czêœci dziedziñca, na miejscu dawnego zamku.
W 1731 roku mieszka³ tutaj profesor Dawid Klubte.
W 1742 dobra strzmielskie
naby³ wraz ze Smorawin¹ i Czachowem Jan Fryderyk Loeper. W 1752
nast¹pi³a konsekracja koœcio³a po
remoncie. W latach 1782-83 Johann
Georg Loeper rozebra³ mury dotychczasowej do poziomu piwnic i
wzniós³ nowy dwór o charakterystycznie masywnej sylwecie, nawi¹zuj¹cej do pierwotnej, feudalnej
siedziby. Dwór zosta³ za³o¿ony na
planie prostok¹ta, skierowany fasad¹ na po³udnie, parterowy, na
wysokim podpiwniczeniu, z mieszkalnym poddaszem nakryty dachem
mansardowym. G³ówne wejœcie,
ujête boniowanymi lizenami po³¹czonymi ³ukiem koszowym, poprzedzono dwubiegowymi schodami, z osobnym wejœciem do piwnic

na osi przyziemia. Dwutraktowy
uk³ad piwnic powtórzono na poziomie parteru, gdzie na osi pierwszego traktu umieszczono sieñ z klatk¹
schodow¹. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ rozplanowanie wnêtrz by³o umieszczenie pomieszczeñ reprezentacyjnych
w trakcie frontowym, a nie od strony
ogrodu. Powodem takiego rozwi¹zania by³ brak bezpoœredniego powi¹zania z ogrodem dworskim, który oddziela³a fosa.
W 1834 roku cenna biblioteka
trafi³a na rêce Pomorskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie. Ostatnia faza przebudowy dworu nast¹pi³a oko³o po³owy XIX stulecia, kiedy to zniesiono dwubiegowe zewnêtrzne schody, a g³ówne
wejœcie poprzedzono werand¹. Zamurowano te¿ pierwotne wejœcie do
piwnic, umieszczaj¹c je w powiêkszonym otworze okiennym po
wschodniej stronie dawnego wejœcia. Naro¿niki elewacji pó³nocnej
ogrodowej przemurowano i dobudowano parterowy aneks z tarasem.
Wnêtrza zaaran¿owano tak, by uzyskaæ dodatkow¹ przestrzeñ: kuchniê umieszczono w pó³nocno-zachodniej czêœci piwnic, klatkê schodow¹ przeniesiono do drugiego
traktu, tworz¹c w trakcie frontowym

amfiladowy uk³ad trzech reprezentacyjnych sal. Wymieniono stolarkê
na parterze oraz tynki zewnêtrzne.
Obecny zespó³ barokowego
dworu z za³o¿eniem ogrodowym
powsta³ na miejscu œredniowiecznego zamku. Œwiadcz¹ o tym zachowane w piwnicach relikty pierwotnej budowli.
Do czasów II wojny œwiatowej
posiad³oœæ pozostawa³a w rêkach
rodziny Loeper. Po 1945 r. dwór
zosta³ przejêty przez pañstwo, a
nastêpnie przekazany Urzêdowi
Gminy w Radowie Ma³ym. Zamieszka³y do lat 60. XX w., na skutek braku bie¿¹cych napraw i nale¿ytego nadzoru ulega³ dewastacji.
Zrujnowany budynek w 1987 r. zosta³ przejêty przez Archiwum Pañstwowe w Szczecinie. Obiekt poddano generalnemu remontowi i rewaloryzacji. Obecn¹ form¹ architektoniczn¹ dwór nawi¹zuje do stanu z lat 80. XVIII stulecia i jest charakterystycznym przyk³adem baroku pomorskiego.
mm
Wykorzystano:
Anna
Walkiewicz
http://
www.pomorskiezamki.pl
Klubowy Okazjonalnik Literacki „£abuŸ” numer specjalny.
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Kronika powiatu ³obeskiego

„JARMARK DOBERSKI 2008”

£obez 27.07.2008 Chrzest Sebastianka Ptaka

Jedn¹ z imprez towarzysz¹cych IX Jarmarkowi Doberskiemu by³y
V Biegi Uliczne
„Jarmark Doberski” zorganizowane w dniu
26 lipca br. przez
UKS „Arbod”
przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
W trakcie
zawodów odby³o siê 7 biegów
rozgrywanych
w ró¿nych kategoriach wiekowych.
W najwa¿niejszym biegu „OPEN”
rozgrywanym na dystansie ok.4350 m
wystartowa³o 25 zawodników z klubów
i miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego.
Najlepsze zawodniczki wœród pañ:
Danuta Pietruszyñska (Miêdzychód),
Daria Turek (Z³ocieniec), Katarzyna
Kulczyk (S³awno);
Najlepsi zawodnicy wœród panów
Grzegorz Dorszyñski (Cz³uchów), Jerzy
Kulczyk (Tychowo), Maciej Twór (P³oty)
W biegach m³odzie¿owych zwyciê¿ali: Monika Pietruszyñska (Miêdzychód), Mateusz Ga³ka (UKS „Arbod”),
Magdalena Gromadzka (UKS „Arbod”), Dawid Zapa³owski (UKS „Arbod”), Karolina Kamiñska (UKS „Promyk £obez”), Mateusz Szwed („Junior” Z³ocieniec).

W biegach m³odze¿owych wystartowa³o ³¹cznie 39 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach otrzymali pami¹tkowe
medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez RW LZS w Szczecinie,
Urz¹d Miejski w Dobrej, UKS „Arbod”, Firmê „Toyota” Jana Koz³owskiego z Nowogardu, Firmê „Paramix”
Pani Iwona Fatz.
Dziêkujê wszystkim osobom,
które by³y zaanga¿owane przy organizacji zawodów: pracownikom gminy,
stra¿akom z OSP w Dobrej, policjantom z Posterunku Policji w Dobrej i
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w £obzie, nauczycielom ze Szko³y Podstawowej w
Dobrej.
Prezes UKS „ Arbod”
Janusz £ukomski

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Resko

TKS Rega Trzebiatów
- Sarmata Dobra 4:2 (0:0)
Beniaminek V ligi Sarmata Dobra
coraz wy¿ej stawia poprzeczkê w meczach sparringowych. Po wygranej 4:3 w
ostatni weekend z IV-ligowa In¹ Goleniów, w œrodê na boisku w Trzebiatowie
rozegra³ mecz z jeszcze silniejszym przeciwnikiem - III ligow¹ TKS Reg¹ Trzebiatów. Pi³karze Sarmaty zaprezentowali siê w tym meczu bardzo solidnie, co
spotka³o siê z pozytywnym odbiorem
wœród licznie zgromadzonej miejscowej
publicznoœci.
Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê
wynikiem 0:0. Swoj¹ dobr¹ grê pi³karze
Sarmaty udokumentowali na pocz¹tku
II po³owy za spraw¹ Wojtka Bonifrowskiego, b. pi³karza Regi-Meridy, który
strzelaj¹c bramkê da³ Sarmacie prowadzenie 1:0. I chocia¿ riposta doœwiadczonych pi³karzy Regi by³a natychmiastowa i w krótkim okresie czasu strzelili
trzy bramki, obejmuj¹c prowadzenie
3:1, to pi³karze Sarmaty dalej groŸnie
kontratakowali i po jednym z nich w 71
min. Damian Padziñski piêknym i silnym strza³em w okienko bramki Regi
uzyska³ kontaktowego gola. W dru¿ynie Regi bardzo dobrze zaprezentowa³
siê Piotr Dubiela - zawodnik z I-ligow¹

przesz³oœci¹, strzelec jednej i wspó³autor pozosta³ych bramek dla Regi. To
w³aœnie ten doœwiadczony zawodnik w
koñcówce meczu po raz kolejny udanie
doœrodkowa³ i œwie¿o wprowadzony
m³ody zawodnik gospodarzy Piotr Zarêba strzeli³ bramkê i ustali³ wynik koñcowy na 4:2 dla Regi.
Mimo, i¿ mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ Sarmaty, to z punktu widzenia
szkoleniowego by³ bardzo po¿yteczny.
Rega: Twarzyñski (45 £apczyñski),
Prud³o (45Wójtowicz), Hernacki, Or³owski (34 Jarmoszewicz), Murawski,
Karczewski (64 Malinowski), Dubiela,
Zaj¹c (45 Wróbel), Wiêcek, Kasztelan
(50 Kryñski; 84 Zarêba), Cebulski (36
Mê¿yd³o).
Sarmata: Brodowicz, Jaszczuk, M.
Dzierbicki, Mêdrek, Pacelt. Miko³owski, Bonifrowski, E. Kamiñski. Kaleta,
Olejnik, Padziñski oraz Durkowski, M.
Kamiñski.
Bramki:
Rega: 48' Wiêcek, 53' Murawski,
55' Dubiela, 86' Zarêba
Sarmata: 47' Bonifrowski, 71' Padziñski.
estan

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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Posiadanie karalne
(£OBEZ) W dniu 21 lipca br.
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie zatrzymali jednego z mieszkañców, który posiada³
przy sobie amfetaminê. Znajdowa³a siê ona w foliowym woreczku z
zapiêciem strunowym. Teraz mê¿czyzna odpowie za posiadanie
œrodków odurzaj¹cych.
Przekroczy³ oœ jezdni
(ZAJEZIERZE) 21 lipca br. oko³o
godz. 16.10 w Zajezierzu kieruj¹cy
samochodem marki VW Polo Grzegorz S. przekroczy³ oœ jezdni, wskutek czego uderzy³ w jad¹cy z przeciwka samochód ciê¿arowy marki Volvo,
którego kieruj¹cym by³ Piotr W.
Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Rowerzysta i zakazy
(CIESZYNO) 21 lipca br. oko³o
godz. 11.10, na drodze K-2 w okolicy
Cieszyna, policjanci z Sekcji Ruchu
drogowego KPP £obez zatrzymali
Dariusza Z., który kierowa³ rowerem
po spo¿yciu alkoholu (0,21 mg/l), a
dodatkowo posiada³ zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
Kradzie¿ w Cieszynie
(CIESZYNO) W okresie od 20
do 21 lipca br. w godz. 20.00-9.30 w
Cieszynie, nieznany sprawca, po
uprzednim wyrwaniu z pod³o¿a, dokona³ kradzie¿y 31 sztuk betonowych s³upków ogrodzeniowych.
Straty w kwocie 600 z³ na szkodê Remigiusza M.
Kolejne przestêpstwo narkotykowe
(£OBEZ) 22 lipca br. policjanci
z Komendy powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali mieszkañca
£obza, który - jak siê okaza³o - w
czerwcu tego roku udziela³ kilkakrotnie innemu mieszkañcowi œrodka odurzaj¹cego w postaci amfetaminy. Obecnie trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce okolicznoœci tej sprawy.
NietrzeŸwy rowerzysta
(£OBEZ) 22 lipca br. ok. godz.
1.05 w £obzie policjanci zatrzymali
Tomasza O., lat 23, który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o: 0,48
mg/l i 0,46 mg/l. Sprawca odpowie
za pope³nione przestêpstwo w trybie
przyspieszonym.
W³amanie w Wiewiecku
(WIEWIECKO) 22 lipca br. w
godz. 0.00-7.00 w Wiewiecku nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
taczki i 10 litrów oleju Superol o
³¹cznej wartoœci 230 z³. Sprawca

POLICJA - STRA¯

dokona³ tej kradzie¿y po uprzednim
przeciêciu skobla drzwi do pomieszczenia magazynu z terenu gospodarstwa Petera Ch. Sprawca skrad³ tak¿e rozrusznik i tyln¹ oœ ci¹gnika o
wartoœci 300 z³.
W³amanie w Policku
(POLICKO) Z 21 na 22 lipca br.
w godz. 14.15-8.00 w Policku nieustalony sprawca, po uprzednim wyrwaniu korka wlewu zbiornika paliwowego koparki marki Kase 800,
dokona³ kradzie¿y 100 litrów oleju
napêdowego o wartoœci 469 z³, na
szkodê Zarz¹du Dróg Powiatowych
w £obzie.
Zniszczenie krzewów
(WO£KOWO) 21 lipca br. ok.
godz. 21.30, na terenie posesji w
Wo³kowie Anna K., lat 36, zniszczy³a krzewy ozdobne poprzez ich wykopanie, powoduj¹c straty w kwocie
741 z³ na szkodê Zdzis³awa J.
Kradzie¿ w zabawkowym
(£OBEZ) 23 lipca br. w £obzie,
w sklepie zabawkowym, nieustalona
na chwilê obecn¹ osoba, wykorzystuj¹c fakt pozostawienia torebki za lad¹
bez nadzoru, dokona³a kradzie¿y z jej
wnêtrza portfela wraz z dowodem osobistym, kart bankomatowych oraz pieniêdzy w kwocie 2780 z³ na szkodê
Ró¿y G.
NietrzeŸwy rowerzysta
(MO£DAWIN) 24 lipca br. o
godz. 15.15 w Mo³dawinie, policjanci z Radowa Ma³ego zatrzymali Ryszarda Œ., który kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym. Wynik badania
wykaza³: 0,38 mg/l i 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zniewa¿y³ funkcjonariuszy
(£OBEZ) 24 lipca br. o godz.
21.00 w £obzie, na terenie Parku
Miejskiego, policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie podjêli
interwencje wobec m³odych ludzi,
którzy zachowywali siê g³oœno, zak³ócali ³ad publiczny. Maciej B. podczas przeprowadzanych czynnoœci
u¿ywa³ wobec policjantów s³ów
wulgarnych, uznawanych powszechnie za obel¿ywe oraz grozi³
pozbawieniem ¿ycia. Sprawca zosta³
zatrzymany i doprowadzony do Izby
Zatrzymañ. Teraz odpowie za zniewa¿enie funkcjonariuszy.
NietrzeŸwi rowerzysta i kieruj¹cy
motorowerem
(£OBEZ) 25 lipca br. policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. Pierwszy z nich,
Krzysztof K., w £obzie kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym.

Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wyniós³ 0,98 mg/l. Drugi nietrzeŸwy
kieruj¹cy to Andrzej O., który jecha³
motorowerem marki Futong na drodze leœnej £obez - Bonin. Badanie na
zawartoœæ alkoholu w wydychanym
powietrzu wskaza³o: 0,98 mg/l i 0,84
mg/l.
Kierowa³ wbrew zakazowi
(DALNO) 26 lipca br. na drodze
Dalno - £obez Marian M., lat 57, kierowa³ motorowerem Jawa wbrew s¹dowemu zakazowi prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerowych. Zakaz taki wyda³ S¹d
Rejonowy w £obzie.
Kradzie¿ portfela
(£OBEZ) 26 lipca br. w £obzie
nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca dokona³ kradzie¿y portfela wraz z
dokumentami i pieniêdzmi w kwocie
125 z³ na szkodê Anety G. Kradzie¿y
tej dokonano z otwartego mieszkania. Policja ponownie przypomina o
obowi¹zku dbania o w³asne mienie i
zabezpieczenie przed kradzie¿¹.
NietrzeŸwi rowerzyœci
(MIESZEWO) 26 lipca br. o
godz. 13.35 w Mieszewie, policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego KPP
£obez zatrzymali Jerzego W., lat 35,
który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynika badania na zawartoœæ alkoholu wskaza³ a¿ 1,20
mg/l i 1,27 mg/l.
(WÊGORZYNO) Tego samego
dnia wieczorem na trasie Runowo
Pomorskie – Wêgorzyno policjanci z
posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali Paw³a G., lat 39, który tak¿e
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o 0,72 i 0,76
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wypadek na drodze 148
(£OBEZ) 26 lipca br. ok. godz.
19.00, na drodze nr 148 £obez – Zajezierze, kierujacy samochodem marki Alfa Romeo Tomasz W. nie zastosowa³ nale¿ytej ostro¿noœci w trakcie
wykonywania manewru wyprzedzania, w wyniku czego uderzy³ w skrêcaj¹cy w lewo samochód marki Ford
Eskort, którego kierowc¹ by³ Krzysztof F. Poszkodowany kierowca Forda
z obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do Szpitala Klinicznego przy
ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.
Zatrzymany sprawca kradzie¿y z
mieszkania
(LUBIEÑ DLN.) 26 lipca br. ok.
godz. 20.00 w Lubieniu Dolnym Zenon S. wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonego Wies³awa M., przebywaj¹c w jego mieszkaniu dokona³
kradzie¿y kart bankomatowych,
dwóch zegarków i okularów leczniczych o ³¹cznej wartoœci 550 z³.
Sprawca kradzie¿y zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia.
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Po¿ar w Mieszewie
(MIESZEWO) 27 lipca br. oko³o
godz. 7.50 w Mieszewie, z nieustalonej na chwilê obecn¹ przyczyny dosz³o do po¿aru dachu w kot³owni gorzelni. Znajduj¹cy siê na miejscu
zdarzenia bieg³y z zakresu po¿arnictwa wykluczy³ podpalenie. Straty w
kwocie 12.000 z³ na szkodê Adriana
M.
Nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu
(STAROGARD) 27 lipca br. ok
godz. 9.30 w Starogardzie £obeskim, na drodze 148, Pawe³ E. kieruj¹cy samochodem marki Toledo nie
zachowa³ nale¿ytego odstêpu od poprzedzaj¹cego go samochodu Audi
80, wyniku czego dosz³o do zderzenia i uszkodzenia obu pojazdów.
Kolejny wypadek drogowy
(RESKO) 27 lipca br. ok. godz.
21.10 w Resku, na ulicy Jednoœci Narodowej, Agata G. wbieg³a wprost
pod nadje¿d¿aj¹cy samochód marki
VW Golf, którego kierowc¹ by³ Marcin O. Piesza ze z³amaniem koœci
zosta³a przewieziona do szpitala w
Resku, a nastêpnie na oddzia³ chirurgii szpitala w Gryficach.
Rowerzysta pod wp³ywem œrodków
odurzaj¹cych
(£OBEZ) 27 lipca br. ok. godz.
1.30 w £obzie policjanci z Komendy Powiatowej Policji podczas patrolowania ulic miasta zauwa¿yli
jad¹cego rowerem m³odego mê¿czyznê, który na widok radiowozu
skrêci³ w ulicê. Policjanci postanowili zatrzymaæ kieruj¹cego do kontroli. Jak siê okaza³o Patryk Sz., lat
19, nie by³ pod wp³ywem alkoholu,
jednak zachowywa³ siê dziwnie.
Przeprowadzone badanie narkotesterem wykaza³o, ¿e kieruj¹cy jest
pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.

Na sygnale 998
(RESKO) 22 lipca w tutejszym
tartaku wybuch³ ma³y po¿ar, spowodowany zaiskrzeniem w wentylatorze. Na miejsce zdarzenia przybyli
stra¿acy z Reska. Dziêki szybkiej
reakcji strat nie by³o.
(POGORZELICA). 24 lipca na
poboczu drogi bocian zapl¹ta³ siê w
druty. Na ratunek ruszyli stra¿acy z
OSP Radowo Ma³e; po¿arnikom
uda³o siê uwolniæ ptaka z side³.
(MIELNO-TRZEBAWIE). 24
lipca przy drodze prowadz¹cej z
Mielna do Trzebawia ochotnicy gasili stertê s³omy o powierzchni 10
m.kw.
(£OBEZ). 28 lipca przy ul. Armii Krajowej ³obescy stra¿acy gasili po¿ar r¿yska. Spali³o siê oko³o 50
arów œcierniska po skoszonym
¿ycie.
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ROZMAITOŒCI

Kupon
nr 4

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 29 brzmia³o: “Szybko zapomina
komu powiat komu gmina”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina
P³ocka (£obez), Zofia Janicka (£obez), Zofia Majchrowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji “Tygodnika £obeskiego” ul. S³owackiego 6 £obez

tygodnik ³obeski 29.07.2008 r.

Konkurs
czytelników

W którym roku Krzy¿acy pod wodz¹ Wielkiego Mistrza Konrada
Jungingena z udzia³em ksi¹¿¹t pomorskich napadli na Strzmiele?

..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................

Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym tygodniu
wygra³ Marcin Horbacz z £obza.
Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

