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Agnieszka Ungerman z Wysiedla

Nasza Miss
Polski

(WYSIEDLE – P£OCK). Mieszkanka Wysiedla
od niedzieli nosi tytu³ najpiêkniejszej Polki. Walkê
20.letniej Klaudii Ungerman z zapartym tchem
œledzi³ ca³y £obez. Ju¿ w paŸdzierniku Klaudia
bêdzie reprezentowaæ nasz kraj podczas wyborów Miss World 2008 na Ukrainie.
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Dramat rodziny z Radowa Ma³ego
(DRAWSKO POM.) Do groŸnego w skutkach wypadku dosz³o w minion¹
niedzielê niedaleko Drawska Pomorskiego. Kierowca oraz dwóch pasa¿erów z ciê¿kimi obra¿eniami trafili do szpitala. Wszyscy s¹ mieszkañcami Radowa Ma³ego.
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„Ufali i zawierzyli, ¿e z nabytej wiedzy zrobiê dobry u¿ytek”
Kilkanaœcie dni temu s¹d aresztowa³ niezale¿nego dziennikarza Wojciecha Sumliñskiego. Z powodu wakacji i zakoñczenia prac Sejmu informacja ta przesz³a w³aœciwie bez nale¿nego temu wydarzeniu zainteresowania
opinii publicznej. Sumliñski po zatrzymaniu probowa³ pope³niæ samobójstwo. Publikujê w czêœci jego list, jaki
udostêpni³ mediom, by pokazaæ szerzej tê postaæ tak bardzo zas³u¿on¹ dla dziennikarstwa œledczego i byœmy
wiedzieli, co wyrabia siê pod rz¹dami koalicji PO-PSL. Do aresztu trafiaj¹ nie bandyci, ale dziennikarze. KAR
List po¿egnalny Sumliñskiego
Zdarzaj¹ siê sytuacje, które diametralnie odmieniaj¹ los cz³owieka, po
których nic nie jest - i nigdy ju¿ nie
bêdzie - takie same, jak wczeœniej.
Zdarzaj¹ siê takie dni, które dziel¹ ¿ycie
na „do” i „po”, które powoduj¹, ¿e cz³owiek umiera - chocia¿ ¿yje. Dla mnie
ten dzieñ, najbardziej tragiczny dzieñ
mojego ¿ycia, nadszed³ 13 maja br.
Tego dnia o godzinie 6 rano w moim
warszawskim mieszkaniu obudzi³ mnie
cichy dzwonek do drzwi. Dwie poprzednie noce spa³em krótko, poniewa¿
spêdzi³em je na pisaniu koñcowych
sekwencji ksi¹¿ki - o operacjach inwigilacyjnych s³u¿b specjalnych PRL dla Wydawnictwa Fronda. Ksi¹¿kê tê
pisa³em od ponad roku i pracowa³em
nocami, by j¹ ukoñczyæ, tak jak obieca³em Grzegorzowi Górnemu, redaktorowi naczelnemu Frondy, do koñca maja.
Mimo zmêczenia, wystarczy³ jeden
dzwonek do drzwi, bym siê obudzi³.
Instynkt, przeczucie niebezpieczeñstwa? Wyrwany z krótkiego snu podszed³em do drzwi i us³ysza³em - Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
proszê otwieraæ. By³o ich oœmiu. Poinformowali mnie, ¿e od tego momentu jestem zatrzymany pod zarzutem
przekazania Aneksu do Raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI spó³ce Agora. Absurdalnoœæ zarzutu, absurdalnoœæ ca³ej sytuacji mog³aby nawet byæ
œmieszn¹, gdyby nie by³a groŸn¹ i tragiczn¹ zarazem.
Lustro weneckie
Oko³o godziny 10. przysz³o po
mnie czterech m³odych funkcjonariuszy ABW. Byli sympatyczni, nawet
wspó³czuj¹cy. Przekonywali, ¿e z³o¿ê
wyjaœnienia i na pewno zostanê zwolniony, bo to „dzia³ania rutynowe”. Spotkanie z prokuratorami Michalskim i
Jolant¹ Mamej nie potwierdzi³o ich
s³ów. Na pytania o znajomoœæ z Leszkiem Pietrzakiem i Piotrem B¹czkiem,
cz³onkami Komisji Weryfikacyjnej
WSI oraz Aleksandrem L. i Leszkiem
Tobiaszem, pu³kownikami WSI, odpowiada³em najdok³adniej, jak potrafi³em. Opowiedzia³em, jak na prze³omie
roku 2004/2005, przy okazji prowadzenia dziennikarskiego œledztwa w sprawie zabójstwa ksiêdza Jerzego Popie³uszki, pozna³em Leszka Pietrzaka,
wspó³pracownika prokuratora Andrzeja Witkowskiego zajmuj¹cego siê t¹
najg³oœniejsz¹, a zarazem najbardziej
tajemnicz¹ zbrodni¹ PRL. Opowiedzia³em o swoich kontaktach z Piotrem
B¹czkiem, ma³o mi znanym koleg¹
dziennikarzem, z którym ostatni raz
widzia³em siê oko³o prze³omu 2006 /
2007 roku. Opowiedzia³em o spotkaniach z Aleksandrem L., z którym jednorazowy kontakt mia³em w drugiej po³owie lat 90. - przy okazji zdobywania
informacji uwiarygodniaj¹cych tekst
redakcyjnych kolegów, Jacka £êskiego
i Rafa³a Kasprów, o wakacjach prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego z

rosyjskim szpiegiem, W³adimirem A³ganowem - a nastêpnie, po blisko siedmioletniej przerwie, za poœrednictwem
kolegi dziennikarza z Gazety Polskiej
nawi¹za³em z nim ponowny kontakt,
traktuj¹c go, jako Ÿród³o informacji.
Opowiedzia³em wreszcie o Leszku Tobiaszu, z którym widzia³em siê dwa razy
w ¿yciu - jeden kontakt trwa³ kilka sekund i polega³ na powiedzeniu sobie
„dzieñ dobry”, drugi nast¹pi³ pod koniec kwietnia 2008 roku na urodzinach
w³aœciciela gospodarstwa agroturystycznego pod Bia³¹ Podlask¹, miasta,
w którym mieszkam. Leszek Tobiasz
podszed³ wówczas do mnie i usi³owa³
mi wmówiæ, ¿e jest moim dobrym znajomym. Poniewa¿ nie potrafi³em sobie
przypomnieæ „dobrego znajomego”,
zostawi³ mi do siebie telefon z informacj¹, ¿ebym „koniecznie zadzwoni³”,
bo musimy porozmawiaæ o wa¿nych
sprawach. Nie zadzwoni³em.
Po wyjaœnieniach nast¹pi³o okazanie. Postawiono mnie obok kilku innych
osób, by zza weneckiego lustra pu³kownik Tobiasz móg³ mnie rozpoznaæ. Ca³a
sytuacja - jak prawie wszystko w tej
sprawie - wygl¹da³a absurdalnie. Godzinê wczeœniej, pytany przez prokuratorów o kontakty z Tobiaszem, wyjaœni³em, ¿e pod koniec kwietnia, a wiêc dwa
tygodnie przed moim zatrzymaniem,
Tobiasz podszed³ do mnie na urodzinach pod Bia³¹ Podlask¹, co mog³oby
potwierdziæ wiele osób. Tymczasem dla
prokuratorów fakt, ¿e pu³kownik mnie
rozpozna³, wydawa³ siê stanowiæ du¿y
sukces.
Po okazaniu pani prokurator oznajmi³a mi, ¿e „w tej sytuacji bêdzie wniosek o areszt”.
(...) Tak minê³a kolejna noc bez snu.
Nad ranem przyszli po mnie w dziewiêciu. Ci nie byli ju¿ tak mili jak ich koledzy dzieñ wczeœniej. „Rusz palcem w
bucie bez zgody, a zobaczysz, jak ci
p….” - oznajmi³ „na dzieñ dobry” jeden
z ubranych w czarne uniformy i kominiarki funkcjonariuszy. Zapakowali
mnie do Nissana Patrola. Czterech
funkcjonariuszy ABW w samochodzie
ze mn¹, piêciu w drugim, jad¹cym za
nami. Po co tak wielkie œrodki bezpieczeñstwa? Jak wyt³umaczyæ tê pokazówkê, jeœli nie kolejnym absurdem?
Inwigilowano mnie od listopada 2007
roku, a zatem wiedziano, ¿e nie istnieje
¿adna grupa, które mia³aby mnie odbiæ,
¿e moi koledzy, to ludzie prasy, telewizji, wydawcy, etc - nie gangsterskie
komando. Posiedzenie w s¹dzie by³o
krótkie.
Istotnie, jak zapewne wiêkszoœæ
dziennikarzy œledczych, mia³em tajne
dokumenty: oko³o tysi¹ca stron tzw. Akt
„Masy”, ponad tysi¹c stron dokumentów ze œledztwa dotycz¹cego zabójstwa
ksiêdza Jerzego Popie³uszki, kilkaset
stron dokumentów od osób, które w
latach 80. zosta³y pokrzywdzone przez
funkcjonariuszy SB i uzyska³y wgl¹d do
swoich teczek, a nastêpnie przekaza³y

mi te teczki ujawniaj¹ce agenturê SB na
LubelszczyŸnie (zawart¹ w nich wiedzê wykorzystywa³em w moim autorskim programie emitowanym w TVP
Lublin pt. „Oblicza prawdy”), kilkaset
stron dokumentów z ró¿nych œledztw
oraz oko³o stu stron dotycz¹cych handlu broni¹ WSI (Aneksu, którego szukano - nie mia³em). Z tajnymi dokumentami obcowa³em od lat, bo przecie¿ m.in. na tym polega rola dziennikarza œledczego.
Umo¿liwiali mi to ludzie - prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze s³u¿b
specjalnych, a bywa³o, ¿e tak¿e politycy - którzy mi ufali i zawierzyli, ¿e z nabytej wiedzy zrobiê dobry u¿ytek. Tak
by³o, gdy w latach 1997/1998 w dzienniku „¯ycie” opublikowa³em serie tekstów o zorganizowanej przestêpczoœci
nad wschodni¹ granic¹ pañstwa, za które otrzyma³em nagrodê Ministra Spraw
Wewnêtrznych. Tak by³o w roku 1998,
gdy wraz z Jackiem £êskim i Rafa³em
Kasprówem ujawniliœmy materia³y dotycz¹ce rosyjskich szpiegów w Polsce,
po której to publikacji kilkunastu rosyjskich dyplomatów zosta³o poproszonych o opuszczenie Polski. Tak by³o,
gdy w roku 2003 w Tygodniku
„Wprost” ujawni³em, jako pierwszy
dziennikarz w Polsce, fragmenty œciœle
tajnych zeznañ Jaros³awa S. pseudonim
„Masa”. W œledztwie przeciwko mafii
pruszkowskiej uznano, ¿e „Masa” jest
wiarygodny, a jednak wykorzystano
tylko czêœæ jego zeznañ - dok³adnie tê
czêœæ, która dotyczy³a gangsterów, a nie
polityków. „Czy mo¿na byæ wiarygodnym do po³owy, czy mo¿na byæ do po³owy w ci¹¿y?” - pytali mnie ludzie,
dziêki którym sta³em siê posiadaczem
tajnej wiedzy. Tak by³o w roku 2004,
gdy wraz z Leszkiem Misiakiem ujawniliœmy tajne informacje i zdjêcia dotycz¹ce kontaktów Jolanty Kwaœniewskiej, ¿ony ówczesnego prezydenta RP,
z Aleksandrem ¯aglem i Kun¹, organizatorami tzw. spotkania wiedeñskiego.
Tak by³o, gdy w tym samym roku ujawni³em materia³y o kontrakcie stulecia
zwi¹zanej z WSI firmy Megagaz, która
otrzyma³a blisko miliard z³otych na realizacjê tzw. III nitki ruroci¹gu „PrzyjaŸñ” (III nitka nie powsta³a, miliard
znikn¹³). Tak by³o w roku 2005, gdy w
wydawnictwie Rosner i Wspólnicy
opublikowa³em ksi¹¿kê „Kto naprawdê
Go zabi³?”, ksi¹¿kê przemilczan¹,
ujawniaj¹c¹ tajne dokumenty pokazuj¹ce, ¿e prawie wszystko co dot¹d powiedziano o zbrodni na ksiêdzu Jerzym
Popie³uszce, najg³oœniejszej, a zarazem
najbardziej tajemniczej zbrodni PRL,
jest k³amstwem. Tak by³o w roku 2006,
gdy wraz z Jankiem Piñskim zdobyliœmy dla „Wprost” nieznane dot¹d nikomu, poza niewielk¹ grup¹ funkcjonariuszy ABW, zdjêcia dowodz¹ce kontaktów Aleksandra Kwaœniewskiego z
Markiem Dochnalem, którym to kontaktom Kwaœniewski zaprzecza³ i po
ujawnieniu których odmówi³ staniêcia

przed sejmow¹ speckomisj¹. Tak by³o
wreszcie w styczniu roku 2007, gdy
wraz z Grzegorzem Górnym wyemitowaliœmy w Telewizji Polskiej g³oœny
trzyodcinkowy serial o patologiach
Wojskowych S³u¿b Informacyjnych.
We wszystkich tych i w wielu innych
przypadkach mia³em dostêp do wiedzy
zawartej w materia³ach opatrzonych
klauzul¹ „tajne” b¹dŸ „œciœle tajne”. Za
ka¿dym razem z wiedzy tej robi³em
wy³¹cznie taki u¿ytek, jaki powinien
robiæ dziennikarz - w miarê swoich
mo¿liwoœci wiedzê tê weryfikowa³em,
a nastêpnie ujawnia³em. I nikt nigdy
(nawet „os³awiony” prokurator Kapusta, który w 2003 roku po ujawnieniu
przeze mnie akt „Masy” na konferencji
prasowej potwierdzi³, ¿e dziennikarze
maj¹ prawo do ujawniania tajnych informacji) nie czyni³ mi z tego zarzutu.
(...) Dlaczego zatem prokurator Michalski poszed³ dalej ni¿ ktokolwiek
inny i informacji o znalezieniu u mnie
tajnych dokumentów u¿y³, jako argumentu dla zastosowania wobec mnie
aresztu? (...)
Po piêciu godzinach od posiedzenia
s¹d zdecydowa³, ¿e pozostanê na wolnoœci.
Cdn.
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Zjecha³ z drogi i uderzy³ z drzewo

Dramat rodziny z Radowa Ma³ego
(DRAWSKO POM.) Do groŸnego w skutkach
wypadku dosz³o w minion¹ niedzielê w Mielenku Drawskim, niedaleko Drawska Pomorskiego.
Kierowca oraz dwóch pasa¿erów z ciê¿kimi
obra¿eniami trafi³o do szpitala. Wszyscy s¹
mieszkañcami Radowa Ma³ego.
W niedzielê, oko³o godz.
16:30, na drodze nr 175, miêdzy

Drawskiem Pom. a Mielenkiem
Drawskim mia³ miejsce wypadek

drogowy. Kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Ford Eskort 52letni mieszkaniec Radowa Ma³ego z nieustalonych przyczyn zjecha³ nagle na przeciwleg³y pas
ruchu, a nastêpnie praw¹ stron¹
pojazdu uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. W wyniku zdarzenia kierowca oraz dwóch pasa¿erów dozna³o powa¿nych obra¿eñ cia³a.
Wszyscy jad¹cy samochodem s¹
mieszkañcami Radowa Ma³ego.
Zarówno kierowca jak i jego 47letnia ¿ona, zostali œmig³owcami
przetransportowani do szpitali w
Koszalinie i Szczecinie. Mê¿czyzna podró¿uj¹cy z nimi, najprawdopodobniej brat kobiety, trafi³ do
szpitala powiatowego w Drawsku
Pom. Przyczyny wypadku ustala
drawska Policja.
(kp)

Tragedia
w Klêpnicy
(KLÊPNICA). W pierwszym dniu
sierpnia, podczas biwakowania nad
jeziorem dosz³o do tragicznego wypadku. 24-letni mê¿czyzna wybra³ siê
nad jezioro wraz ze znajomymi. W
pewnej chwili postanowi³, ¿e przep³ynie jezioro. Oko³o 21.00 okaza³o
siê, ¿e nie ma z nim kontaktu. Rozpoczêto poszukiwania. Nastêpnego
dnia stra¿acy wy³owili zw³oki z jeziora. W zwi¹zku z tym, i¿ mê¿czyzna by³
¿o³nierzem zawodowym postêpowanie przejê³a Prokuratura Wojskowa w
Szczecinie.
mm

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

zatrudni:

- elektromechanika samochodowego
- tokarza
tel. 091-462-38-79
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Tu tak chodz¹ i podpalaj¹. Nie s³ysza³aœ? Kto podpala? Tu trzeba coœ zrobiæ z t¹
policj¹ nasz¹, albo z mafi¹.

Mafia czy chuligani?
(WÊGORZYNO). Pan Jan od
kilku dni mieszka na
dzia³ce. Nie dlatego, ¿e nie
ma domu. W ubieg³ym
tygodniu ktoœ podpali³ mu
drewutniê, ¿ona trafi³a do
szpitala na zawa³ serca,
a on boi siê, ¿e spal¹ mu
jeszcze zabudowania na
dzia³ce.
- U nas to s¹ zawodowcy. Do tej
pory by³o dobrze. Muszê tu nocowaæ, bo podpal¹ s..y. Czy wiem kto
podpala? A tylko powiedz kto, to
podpal¹ i skoñczy siê. Ta mafia
wêgorzyñska! Gdzie ta nasza policja? Mieszkam w blokach, dopiero
mi spalili gara¿. Benzyn¹ i podlali.
Wybuch³o o drugiej w nocy, a ta nasza policja wêgorzyñska nic nie
robi! Ja siê chyba sam zajmê. To we
wtorek by³o. Czy oni siê na mnie
uwziêli? A czy ja wiem? Nie znasz
tych narkomanów? Bo ja ich bardzo
dobrze znam. Jak tu wejd¹, wezmê
czwórki wid³y i przebijê! – grozi pan
Jan po³ykaj¹c ³zy. Ta desperacja, ¿al
i z³oœæ na ludzi, którzy podpalili mu
szopê wi¹¿e siê z tym, ¿e od dawna
pracowa³ na to, aby zarobiæ sobie na
dwie przyczepy drewna, które przywióz³ niedawno i u³o¿y³ w szopie.
Dla 60-letniego mê¿czyzny by³a to
ciê¿ka praca, któr¹ ktoœ zniszczy³
dla zabawy.
- Moja ¿ona do szpitala pojecha³a. Przed samym domem spalili. Tyle
drzewa naszykowa³em, tak siê napracowa³em jako emeryt. Ja ju¿ nie
mogê. Ja mam tak cierpieæ? Bo taki
jeden z drugim chodz¹ i kombinuj¹?

Benzynê rzucili z petard¹
w to drzewo. By³y tam rowerki wnusiów... Oni siê
wcale nie boj¹ policji –
powiedzia³ mieszkaniec
Wêgorzyna.
Tu¿ przed drug¹ w
nocy mieszkañcy bloku
us³yszeli têpy huk. Pocz¹tkowo myœleli, ¿e
zderzy³y siê samochody.
Jednak po chwili mrok
rozjaœni³ s³up ognia. Pan
Jan wyskoczy³ na bosaka i pobieg³
do szopy, by w pierwszej kolejnoœci
wynieœæ butlê z gazem. Okaza³o siê,
¿e nie móg³ otworzyæ k³ódki, bowiem ogieñ zaj¹³ ju¿ drzwi. W tym
czasie jego ¿ona dosta³a zawa³u.
- S¹ tu skurczybyki, którzy nas
tak niszcz¹. Znajomy nawet nie pozna³, ¿e mia³ szopê, tak mu spalili –
doda³.
Szopa pana Jana przylega do
innych zabudowañ gospodarczych
mieszkañców osiedla. Ogieñ zacz¹³
ju¿ zajmowaæ przylegaj¹cy gara¿. Z
innej strony znajduje siê ci¹g gara¿y
krytych pap¹. Tylko szybka reakcja
mieszkañców i stra¿aków uchroni³a
pozosta³ych wêgorzynian przed po¿arem.
Policja w tej chwili prowadzi
postêpowanie w sprawie.
- Uzyskanie informacji kto podpala jest trudne. To nie jest tak, ¿e
rzuca siê has³o i ju¿ wiemy kto. mówi komendant KPP w £obzie
Zbigniew Podgórski. - Je¿eli jest
ustalony sprawca sprawa trafia do
s¹du, a ten patrzy na charakter zagro¿enia. Czêsto jest to rozpatrywane jako ma³a szkodliwoœæ czynu.
Ale musimy rozgraniczyæ jedno.
Tam bieg³y siê wypowie, czy to by³o
podpalenie, czy nie. Z okolicznoœci
dodatkowych, które wyp³ynê³y podczas ustaleñ, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e komórka rzeczywiœcie zosta³a podpalona. Mo¿e po¿ar by³
wynikiem dzia³ania przypadkowego, a mo¿e celowego. Zostanie to
ustalone podczas postêpowania.
Jeœli sprawcy zostan¹ ujêci i jeœli siê
oka¿e, ¿e dzia³ania nie stwarza³y
zagro¿enia dla innych osób i mienia,

wiadomo, ¿e s¹d potraktuje to jako
zdarzenie mniejszej wagi. Trudno
wymagaæ od s¹du, aby sprawca zosta³ ukarany w jakiœ dotkliwy sposób np. bezwzglêdn¹ kar¹ pozbawienia wolnoœci. Na terenie Wêgorzyna od kilku lat kr¹¿¹ historie,
dotycz¹ce zdarzeñ zwi¹zanych z
niszczeniem mienia typu: wybicia
szyb, podpalenia itp. Analizuj¹c
niektóre sprawy, nie daje siê wiary
ustaleniom bieg³ych, którzy mówi¹,
¿e zaistnia³o zdarzenie poprzez
zwarcie instalacji elektrycznej, ludzie twierdz¹, ¿e to by³o podpalenie. Kumuluje siê zdarzenia z 5-6 lat
podaj¹c, ¿e mia³y one miejsce niedawno. Rozumiem, ¿e kogoœ dotknê³o nieszczêœcie, by³ po¿ar, zosta³o zniszczone mienie. Niestety
jak to zwykle bywa, mienie nie jest
ubezpieczone, te straty s¹ i pozostaj¹ w pamiêci jako dotkliwe. Przypuszczam, ¿e czêœæ zdarzeñ nie jest
zg³aszanych, i rzeczywiœcie dzieje
siê coœ takiego, ¿e ktoœ boi siê powiadomiæ policjê z obawy przed
kolejnym podpaleniem – powiedzia³ komendant KPP w £obzie
Zbigniew Podgórski.
Jak to czêsto bywa, to, co dla jednej osoby jest tragedi¹, dla s¹du jest
zwyk³ym zdarzeniem o ma³ej szkodliwoœci czynu. Do tego jeœli dojdzie
lêk przed kolejnym podpaleniem
pojawia siê milczenie, utrudniaj¹ce
postêpowanie. To z kolei daje przestêpcom mo¿liwoœæ dokonywania
nastêpnych dzia³añ i poczucie bezkarnoœci. Z drugiej strony jak siê nie
obawiaæ, skoro ktoœ, kto wyrz¹dzi³
nam szkodê, mo¿e zrobiæ to drugi raz
– z zemsty.
mm
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Marcin przodem, Adam za nim,
mama i tata dopinguj¹
W niedzielê rano telefon. Pan
Andrzej Grynkiewicz z radosn¹ informacj¹ - syn Marcin zosta³ Mistrzem Polski. Czeka³ na ten sukces.
Zachodzi³ do redakcji, informowa³ o
kolejnych biegach, a my informowaliœmy o tym ³obzian i ca³y powiatowy œwiatek sportowy. I chocia¿ lekkoatletykê przys³ania pi³ka no¿na, to
zapewne wielu cieszy³o siê nie tylko
z jego sukcesów na zawodach, ale ¿e
odnosi je jeden z nas, nawet je¿eli
robi to ju¿ pod szyldem stargardzkiego klubu, to nadal jest to nasz ch³opak – ³obzianin.
W poniedzia³ek rano umawiam
siê z Marcinem na rozmowê. Jest
m³odszy brat Adam, jest mama.
- Myœla³em, ¿e bêdê w tych zawodach drugi – trzeci. - ocenia Marcin. Nie liczy³ na mistrzostwo. Do tej
pory by³o kilku ch³opaków w kraju,
którzy biegali szybciej. Kto by³ najpowa¿niejszym konkurentem. Wymienia nazwisko Wojny. W Toruniu
by³ dopiero trzeci. A zjecha³o tu ponad trzydziestu najlepszych biegaczy z ca³ej Polski. Po eliminacjach
na placu boju zosta³o ich oœmiu.
- Dobrze, ¿e odesz³a mi trema, bo
w tamtym roku spali³em siê i nie
wysz³o. - mówi o swoim starcie. Rok
temu startowa³ z drugiej pozycji i by³
wœród faworytów. Nie wytrzyma³
napiêcia. Teraz wyszed³ z pi¹tego
toru, bez obci¹¿enia. Kontroluje
bieg obserwuj¹c kolegów, kogo
„œcina”. Atakuje 80 metrów przed
met¹. 20 metrów przed taœm¹ wyprzedza drugiego zawodnika i wpada na taœmê pierwszy. Jest mistrzem!
Wchodzi na podium i odbiera
z³oty medal. Dostaje powo³anie do
kadry Polski. Jeszcze rok bêdzie juniorem, póŸniej m³odzie¿owcem,
ale ju¿ mo¿e biegaæ z seniorami.
Bieganie to jego pasja. W szkole trenowa³ codziennie. W wakacje – dwa
razy dziennie.
Wœród t³umu biegaj¹cych

uczniów wy³owi³ go nauczyciel
³obeskiej szko³y Kazimierz Mikul.
- Bardzo fajny trener. Du¿o mu
zawdziêczam. Dziêki niemu daleko
zaszed³em. - mówi. Podkreœla tak¿e
rolê Mariana Szyjki, który w du¿ej
czêœci sponsoruje to jego sportowe
¿ycie. Stargardzki klub nie ma pieniêdzy. W Toruniu tu¿ przed biegami
musia³ kupiæ sobie nowe buty do
biegania.
Wszystko podporz¹dkowa³ bieganiu. Nigdy nie wie, gdzie i kiedy
bêdzie startowa³. O tym decyduje
trener. Mo¿e jutro dostanie telefon i
pojedzie na drugi koniec Polski.
- W domu jest goœciem, ale zwiedzi³ ju¿ ca³¹ Polskê. - œmieje siê
mama. Nie ¿a³uje drogi, jak¹ wybra³.
- To dobry sport. - mówi. Przyznaje,
¿e wczeœniej wola³ pi³kê no¿n¹, pograæ z ch³opakami na trawniku. Przekonali go rodzice i trener Mikul. Teraz jak ma chwilê te¿ chodzi pograæ w pi³kê. - dodaje mama.
Nie ¿al mu dyskotek. Nie chodzi
tam. Zastêpuje je smak zwyciêstw i
splendor. Smak walki z czasem o
ka¿d¹ sekundê, oporem cia³a, w³asnym zmêczeniem. Ile trzeba pracy,
by o te kilka sekund pobiec szybciej.
Ale to zwyciêstwo w³aœnie smakuje...
Marzenia? - Jechaæ w przysz³ym
roku na Mistrzostwa Europy juniorów. PóŸniej – œwiata. - mówi. Jest
sklasyfikowany na listach europejskich i œwiatowych.
Mam stoi w drzwiach pokoiku i
przys³uchuje siê rozmowie. Jak zareagowa³a na ten sukces?
- Jak siê dowiedzieliœmy, pop³akaliœmy siê z mê¿em ze szczêœcia, ze
wzruszenia - mówi. - Trzeba podziêkowaæ panom Mikulowi i Szyjce, bo
sami byœmy nie udŸwignêli utrzymania w tym sporcie. I panu Krzyœkowi
– trenerowi ze Stargardu, który teraz
opiekuje siê Marcinem.
Marcinowi roœnie nastêpca –
m³odszy brat Adam. W tym roku roz-

poczyna naukê w ³obeskim gimnazjum.
- Adam interesuje siê wszystkim,
co robi brat. - mówi mama. - Ma ju¿
drobne sukcesy. Równie¿ pod okiem
Kazimierza Mikula. Ma ju¿ trzy
medale. - chwali m³odszego syna.
Ten ch³onie wszystko o czym mówimy, jakby ju¿ teraz przeczuwa³, ¿e
pójœcie œladem brata bêdzie wejœciem w ten magiczny œwiat wielkie-

go sportu. Nie tylko w Toruniu i
Warszawie, mo¿e tak¿e w Berlinie i
Pary¿u, na stadionach ca³ego œwiata.
Mo¿e za kilka lat us³yszymy o obu
naraz Grynkiewiczach, o m³odszym,
Adamie, wygrywaj¹cym mistrzostwa Polski i starszym – Marcinie –
startuj¹cym w mistrzostwach œwiata. A póŸniej to ju¿ zostaje tylko
olimpiada. Czemu nie?
Kazimierz Rynkiewicz
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Psy na wybiegu
miejskim
(£OBEZ). Co jakiœ czas po ulicach miasta grasuj¹ psy pozbawione opieki swoich w³aœcicieli. £¹cz¹
siê w watahy, stwarzaj¹c zagro¿enie. Czêsto wœród nich znajduj¹ siê
okazy zaliczane do rasy niebezpiecznej. Czy konieczne jest jakieœ
nieszczêœcie, by w³aœciciele czwo-

Poganin czy zwyk³y cham

ronogów zaczêli odpowiadaæ za
swoich podopiecznych? Na zdjêciu
przedstawione s¹ tylko dwa psy, jednak doœæ czêsto s¹ to o wiele wiêksze grupy. Wiêkszoœæ czworonogów ma swoich w³aœcicieli, widocznie nie doros³ych do odpowiedzialnoœci.
mm

LATO NA ROWERZE

RAJD NAD JEZIORO KONIE
Niewielkie jezioro Konie po³o¿one jest wœród lasów w malowniczej dolinie pomiêdzy Dobieszewem a Siedlicami. W niedzielê 3
sierpnia 2008 r. to urokliwe miejsce
by³o celem wêdrówki rowerzystów
z £obza, Drawska i Wêgorzyna.
By³y kie³baski, mnóstwo wra¿eñ, no
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i oczywiœcie k¹piel w jeziorze. Odwiedziliœmy Bonin, Lesiêcinek
(Bia³y M³yn), Unimie, Dobieszewo,
Konie, Krasnik £ob., K¹kolewice i
Lesiêcin. Rowerzyœci z £obza pokonali 40 km.
Do zobaczenia na rowerowym
szlaku !!!!
Adam Kogut

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku

zatrudni od dn. 01.09.2008
nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Szczegó³owe informacje pod
numerem telefonu 091 39 51 128.

(£OBEZ). Rozwój uczuæ wy¿szych, czyli cech typowo ludzkich nast¹pi³ u bezpoœredniego
przodka cz³owieka - Neandertalczyka.
Groby wyposa¿a³ obficie darami w postaci ubiorów, ozdób, narzêdzi i elementów uzbrojenie myœliwskiego. Wynika³o to g³ównie z obawy przed powrotem zmar³ego z zaœwiatów, ogarniêtego chêci¹ upomnienie siê o swój dobytek. Na
wszelki wypadek jednak zwi¹zano
zmar³ego rzemieniami, a grób ok³adano ciê¿kimi g³azami. Od tej chwili kulty i wierzenia na sta³e wesz³y
do kultury cz³owieka, by przez d³ugie tysi¹clecia ewoluowaæ i przybieraæ ró¿ne formy.
S³owiañskie Dziady, to uroczystoœæ obchodzona kilka razy w roku
miêdzy pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na
pami¹tkê dziadów, czyli zmar³ych

przodków. Pali³o siê wówczas ogniska, przynosi³o jedzenie na groby i
spo¿ywa³o tam posi³ek. Podczas odbywaj¹cych siê wiosn¹ rzymskich
Lemuriów w³aœciciele domów
wstawali w œrodku i przemierzali
wszystkie komnaty, rzucaj¹c za
siebie ziarna bobu wymawiaj¹c
jednoczeœnie nastêpuj¹ce s³owa:
„Tymi ziarnami bobu wykupujê
siebie i sw¹ rodzinê”.
Dzisiaj na przykryte p³ytami
groby nie przynosi siê bobu (bo któ¿
u nas bobem ¿yje?). Przynosi siê
wódkê, szampany, napoje. Wprawdzie do grobów nie wk³ada siê ca³ego dobytku, jednak spor¹ jego czêœæ
przynosi siê na cmentarz. Pisaliœmy
ju¿ o ko³drach i libacjach na cmentarzu. Obecnie pojawi³y siê jeszcze
ubrania, buty, a nawet telewizory.
Pytanie tylko czy to wynik trwania
w pogañstwie, czy tylko zwyk³e
chamstwo?
mm
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Planowane podwy¿ki w DPS-ach

Rewolucji nie bêdzie
(KO£OBRZEG). Z reskiego
Domu Pomocy Spo³ecznej
pracownicy odchodz¹
z pracy. Zarabiaj¹ bodaj¿e
najmniej w województwie
zachodniopomorskim,
a województwo
zachodniopomorskie ma
jedne z najni¿szych dotacji.
Ta sytuacja dla niektórych
trwa zbyt d³ugo.
Ju¿ w marcu pracownicy domów
opieki spo³ecznej zapowiadali
strajk. Wówczas pe³nomocnik rz¹du Jaros³aw Duda poprosi³ o trzy
miesi¹ce na znalezienie pieniêdzy
na podwy¿ki. W miniony czwartek
podczas spotkania w ko³obrzeskim
urzêdzie miejskim pos³anki na Sejm
RP Danuty Olejniczak, pos³em na
sejm RP Paw³a Suskiego, cz³onka
zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego
Marka Hoka z Sekretarzem Stanu
Pracy i Polityki Spo³ecznej Pe³nomocnikik Rz¹du d.s. Osób Niepe³-

nosprawnych Jaros³aw Duda zadeklarowa³, ¿e znajdzie pieni¹dze na
podwy¿ki.
Spotkanie zosta³o zorganizowane na wniosek starostów, którzy
jakiœ czas temu monitorowali problem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. Wicewojewoda Andrzej Chmielewski zebra³ postulaty
starostów i przedstawi³ pe³nomocnikowi rz¹du. Ten z kolei podczas
spotkania w Ko³obrzegu nie potrafi³ podaæ recepty na uzdrowienie sytuacji. Jedyne co obieca³ to
deklaracjê, ¿e wyst¹pi o 200 milionów z³ w skali roku na podwy¿ki dla pracowników domów opieki spo³ecznej. W skali kraju kwotê tê nale¿a³oby podzieliæ przez
50 tys. pracowników. Œrednio
daje to kwotê 4 tys. z³ na jednego
pracownika czyli 333 z³ miesiêcznie. Ta kwota nie stanowi nawet po³owy ¿¹danej kwoty. Jeœli
obietnica ta mia³aby siê ziœciæ, to i
tak najprawdopodobniej nie w bie¿¹cym roku. Pracownicy DPS-ów
¿¹daj¹ równie¿ przywrócenia 15procentowego dodatku za pracê w
uci¹¿liwych warunkach i zwiêksze-

nie wynagrodzenia o 100 proc. za
pracê w dni wolne. W tej kwestii
jeszcze nic nie wiadomo. Podwy¿ka
jednak nie rozwi¹zuje problemu.
Tym bardziej, ¿e starostowie w swoich postulatach zwracali uwagê, i¿
pomiêdzy domami pomocy spo³ecznej istnieje niezrozumia³e rozró¿nienie dotacji dla domów pomocy spo³ecznej w zale¿noœci od województwa. Dotacje s¹ rozró¿niane
tak¿e w zale¿noœci od sta¿u pensjonariusza w domu. Kolejnym problemem s¹ osoby, które nigdy nie pracowa³y, a bêd¹c w domach opieki
wymagaj¹ zdecydowanie wiêcej,
ni¿ pozosta³e osoby i sprawiaj¹ najwiêcej k³opotów. Zdaniem starostów pielêgniarki i rehabilitanci zatrudnieni w domach pomocy spo³ecznej powinni byæ op³acani przez
NFZ.
Konieczne jest wiêc równe traktowanie wszystkich pracowników
domów pomocy spo³ecznej, bez
kategoryzowania w zale¿noœci od
województwa. Pocieszaj¹ce dla
pracowników domów pomocy spo³ecznej jest to, ¿e minister wykaza³
siê znajomoœci¹ tematu.
mm
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Agencja
odpuœci³a
w cenie
(£OBEZ). 26 sierpnia odbêd¹
siê kolejne przetargi
nieograniczone na sprzeda¿
by³ego Stada Ogierów w
Œwiêtoborcu.
Tym razem jednak Agencja Nieruchomoœci Rolnych wyceni³a
dzia³kê o powierzchni 1,7850 ha
zabudowan¹ budynkiem hotelowo-mieszkalnym na kwotê 454
500 z³, natomiast drug¹ dzia³kê o
powierchni 18,1922 na kwotê 1
843 665 z³.
mm
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Nowy inspektor
nadzoru budowlanego
(£OBEZ). Od minionego
pi¹tku funkcjê inspektora
nadzoru budowlanego
w £obzie objê³a Karolina
Baryluk.
Po10-letniej pracy w powiecie
stargardzkim rozpoczê³a pracê w mieœcie, w którym mieszka. Obowi¹zki
przejê³a po Ryszardzie Krawczykiewiczu, który odszed³ na emeryturê.
Karolina Baryluk urodzi³a siê w
Sielsku, a od dwudziestu lat mieszka
w £obzie. Tutaj ukoñczy³a liceum, a
studia w Koszalinie. Karierê zawodow¹ rozpoczê³a w Nowogardzie, nastêpnie przez cztery lata pracowa³a w
Urzêdzie Miejskim w £obzie w Wydziale Inwestycji. Przez kolejne 10 lat

pracowa³a jako
powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w
Stargardzie
Szcz.
Teraz wróci³a do domu, do
swojego ukochanego £obza, który uwa¿a za najpiêkniejsze miejsce na ziemi, choæ sama
zwiedzi³a wiele innych miast.
- Mamy teren czysto krajoznawczy, piêkne œcie¿ki rowerowe, wspania³e jeziora choæby Cieszyno i Karwowo. Samo miasto £obez jest ciche
i spokojne – powiedzia³a.
Turystyka jest jej jedn¹ z wielu
pasji, podobnie jak sport. Pani¹ Karolinê Baryluk mo¿na spotkaæ na szlaku
rowerowym, b¹dŸ... kajakowym. mm

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ KARWOWA OG£ASZA NABÓR NA

WYJAZD STUDYJNY DO
EKOMUZEUM W LANCKORONIE
w dniach 19 -23 sierpnia 2008 r.
Cel wyjazdu:
- zwiedzanie Ekomuzeum w Lanckoronie
- szkolenia i warsztaty ( programy rozwoju lokalnego, budowa przedsiêbiorstwa spo³ecznego)
- dodatkowo: zwiedzanie Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej
Informacje dla uczestników:
1. Uczestnicy wyjazdu – grupa 40 mieszkañców wsi
2. Zg³oszenia chêtnych przyjmuje Zarz¹d Stowarzyszenia, który dokonuje
kwalifikacji uczestników na podstawie pisemnej deklaracji udzia³u w projekcie
3. Wszyscy zakwalifikowani do wyjazdu uczestnicy maj¹ zapewnione korzystanie z:
- przejazdu autokarem tam i z powrotem
- 4 noclegów w schronisku turystycznym
- wy¿ywienia ( 3 posi³ki dziennie) w trakcie pobytu
- udzia³u w szkoleniach i materia³ów szkoleniowych
- dodatkowych atrakcjach organizowanych w trakcie wyjazdu (zwiedzanie
Krakowa, Wadowic, Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej)
- ubezpieczenia uczestników
4. Zg³oszenia chêtnych – do 06.08.2008 r. przyjmuje p. K. Zarzyka
tel. 664415071.
5. Chêtni na wyjazd wp³acaj¹ 70,00 z³ w formie darowizny na dzia³alnoœæ
statutow¹ Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa.
Projekt jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MPiPS
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Desperat obrzuca³ drabinê ceg³ami, a teraz
stra¿acy zbieraj¹ na jej naprawê

66 tysiêcy za naprawê
drabiny
(S£ONOWICE-£OBEZ) Na
pocz¹tku lipca, mieszkaniec S³onowic (na drodze £obez - Œwidwin) wszed³ wieczorem na komin i grozi³, ¿e siê zabije.
Na miejsce przyby³a stra¿ po¿arna ze Œwidwina, drabina SHD z JRG
£obez oraz policja i pogotowie ratunkowe. Wœród policjantów obecny by³ równie¿ mediator, który rozpocz¹³ rozmowê z desperatem. Stra¿acy
roz³o¿yli skokochron, wyciêli dojazd do
komina. Gdy
samochód
z
drabin¹ podjecha³ bli¿ej desperata, wówczas ten zacz¹³
rzucaæ w samochód i ratowników
ceg³ami z rozbieranego przez siebie
komina. Po dalszych mediacjach
mieszkaniec S³onowic zszed³ na
wysokoœæ 7 metrów. Nadal jednak
nie mo¿na by³o przysun¹æ skokochronu bli¿ej komina ze wzglêdu na
zachowanie siê desperata. Po kilku
godzinach mieszkaniec S³onowic
poœlizn¹³ siê i spad³ na ziemiê.
Wówczas pod swoj¹ opiekê wziê³o
go pogotowie ratunkowe i odwioz³o
do szpitala. Akcja trwa³a do godziny
2.25 w nocy.
Wynikiem akcji jest zniszczony

samochód stra¿aków z £obza. Naprawa drabiny (25 metrów), która w
tej chwili nie nadaje siê do u¿ytku
wynosi bagatela 66 tys. z³. Wprawdzie samochód mia³ op³acone OC
jednak na Auto Casko po¿arników z
£obza nie staæ. Póki co, sprawcy nic
wielkiego siê nie sta³o, postêpowanie w sprawie zniszczenia sprzêtu
prowadzi policja w Œwidwinie i prokuratura w Bia³ogardzie.
We wtorek drabina mia³a wyruszyæ do naprawy w
specjalistycznym
serwisie. Naprawê
mo¿e dokonaæ jedynie w koszaliñskim Bumarze, u
producenta tych
drabin. Ka¿dy element drabiny jest
bardzo drogi, a ¿e
desperat rzuca³ du¿o i celnie, to
zniszczy³ niemal wszystkie elementy drabiny, rozbi³ kabinê i boczne lustra.
W razie koniecznoœci stra¿acy
bêd¹ musieli œci¹gaæ kolegów po
fachu z Ko³obrzegu, bowiem Jednostki Ratownictwa Gaœniczego z
okolicznych powiatów tak wysokich drabin nie maj¹.
Obecnie stra¿acy zbieraj¹ na naprawê sprzêtu, jednak to idzie bardzo opornie, bowiem chêtnych do
zasponsorowania naprawy brakuje.
mm
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Fina³ projektu ekologicznego w Worowie

Obok atrakcji - sabota¿ i wandalizm
Jeszcze na kilka miesiêcy
przed rozpoczêciem
wakacji, wiele so³ectw
gminy £obez z³o¿y³o wnioski
o dotacjê z Fundacji
Wspomagania Wsi,
przeznaczon¹ na realizacjê
projektu ekologicznego. Jej
kwota wynosi³a 3000 z³,
a pieni¹dze te mia³y zostaæ
wydane na organizacjê
w okresie letnim zajêæ
dla dzieci i m³odzie¿y.
Ró¿norodne atrakcje planowano po³¹czyæ z nauk¹ zachowañ proekologicznych oraz lepsz¹ integracj¹ œrodowisk wiejskich. Jednym z so³ectw, które otrzyma³o dotacjê, by³o Worowo.
Wioska ta, pomimo bardzo licznej grupy dzieci i m³odzie¿y, dotychczas nie zapewnia³a im ciekawych i rozwijaj¹cych zajêæ ani w
okresie szkolnym, ani tym bardziej
w czasie wolnym od nauki. Funkcjonuj¹ca tu œwietlica, oprócz corocznego festynu z okazji Dnia Dziecka
oraz Wigilii, organizowanych bardziej dla Burmistrza i Dyrektora
Domu Kultury, ni¿ dla samych swoich podopiecznych, zupe³nie nie
spe³nia ustawowo wyznaczonej jej
roli. Niekompetencja opiekuna oraz
brak umiejêtnoœci zorganizowania
przez niego efektywnych i interesuj¹cych zajêæ, powoduje, ¿e dzieci

wiêkszoœæ dnia spêdzaj¹ zupe³nie
bezczynnie i bezproduktywnie, staraj¹c siê we w³asnym zakresie zapewniæ sobie, nierzadko niebezpieczn¹ rozrywkê.
Projekt ekologiczny, którego
pomys³odawcami i jednoczeœnie
wykonawcami byli so³tys oraz nieformalnie funkcjonuj¹ce tu Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, sta³ siê wiêc
nie lada atrakcj¹ dla najm³odszych
mieszkañców Worowa. Zgodnie z
nim, przez 17 dni – od 14 lipca do
1sierpnia – dzieci i m³odzie¿ mia³y
uczestniczyæ w wielu ciekawych
zajêciach, wœród których miêdzy
innymi przewidywano: dekoracjê
œwietlicy przy pomocy samodzielnie wykonanych ozdób, upiêkszanie
wsi poprzez malowanie murów oraz
sadzenie drzewek, oczyszczanie
pobliskich lasów z butelek, wykorzystanych póŸniej do nauki rysowania na szkle, udzia³ w krótkim
przedstawieniu oraz festynie, który
stanowi³ fina³ projektu. Pomimo, ¿e
nie wszystkie z zaplanowanych
atrakcji zosta³y zrealizowane, przez
dwa tygodnie worowska œwietlica
nareszcie zape³nia³a siê dzieæmi.
Dalekosiê¿nym efektem realizacji projektu ekologicznego sta³o siê
równie¿ zagospodarowanie terenu
przyznanemu so³ectwu w kwietniu
2007 roku przez gminê £obez, przeznaczonego na plac zabaw. Zgodnie
z obietnic¹ so³tysa, ju¿ nied³ugo
oprócz zasadzonych tam drzewek,
maj¹ pojawiæ siê na nim tak¿e huœtawki i inne urz¹dzenia, zapewniaj¹ce dzieciom bezpieczn¹ rozrywkê.

Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy
mieszkañcy Worowa potrafi¹ doceniæ
to, co jest korzystne dla ich wioski.
Bowiem zamiast wspólnie dzia³aæ ku
coraz to lepszemu wizerunkowi swojej ma³ej ojczyzny, albo nie robi¹ nic,
albo bawi¹ siê w sabota¿ystów i wandali. Dowodem tego jest pozrywanie
plakatów og³oszeniowych, dotycz¹cych festynu ekologicznego oraz
miejsca, na którym mia³ siê on odbyæ,
jak równie¿ powyrywanie zasadzonych na nim drzewek. O zdecydowanie miernej dojrza³oœci spo³ecznej
œwiadczy równie¿ bardzo niska frekwencja na fina³owej imprezie oraz
brak chêtnych do pomocy przy jej organizacji. Chocia¿ po czêœci byæ
mo¿e spowodowane to by³o zamkniêciem realizacji projektu w niewielkim gronie osób, co wyra¿a³o
brak chêci organizatorów do integra-

cji worowskiej spo³ecznoœci i zmobilizowania jej do dzia³ania.
Niestety, marazm popegeerowskich œrodowisk wiejskich nadal trwa,
ale nale¿y mieæ nadziejê, ¿e liczniejsze dzia³ania tego typu jak projekt
ekologiczny, wreszcie kiedyœ go prze³ami¹. Warto równie¿ zastanowiæ siê
nad efektywniejsz¹ kontrol¹ wiejskich œwietlic oraz ich pracowników,
bo to przecie¿ w du¿ej mierze od
nich zale¿y obraz i funkcjonowanie
polskich wsi w przysz³oœci. To ich
zachowanie i dzia³ania powinny byæ
przyk³adem dla m³odego pokolenia,
a tak¿e mobilizowaæ je do rozwoju
umys³owego oraz spo³ecznego. Nie
mog¹ wiêc one ograniczaæ siê tylko
do pustych s³ów w dzienniku zajêæ
i kilkugodzinnego „grzania krzes³a”
na sali lub przed ni¹!
Magdalena Jamniak

Zaproszenie

Inicjatywa
utworzenia
ekomuzeum
W imieniu cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa zapraszam na spotkanie entuzjastów turystyki, dzia³aczy
spo³ecznych, sympatyków wsi, w sprawie inicjatywy utworzenia ekomuzeum
na terenie gminy £obez, Radowo M.
Spotkanie odbêdzie siê w plenerze na
terenie dawnego Gosp. Agro „Pod
Miot³¹”, Karwowo 9, w dniu 8 sierpnia
(pi¹tek), o godz. 17:00. B. Zarecka, tel.
0885 281 821.

WÊGORZYNO

Str
Str.. 10

tygodnik ³obeski 5.08.2008 r.

Komisja rewizyjna czy œledcza?

Wietrz¹c aferê

(WÊGORZYNO). Na wniosek
radnego Mariana Woltera w ostatnim dniu lipca zosta³a zwo³ana komisja rewizyjna. Mia³a wyjaœniæ
wszelkie kwestie zwi¹zane ze sprzeda¿¹ dzia³ki w Ginawie. Gmina
sprzeda³a j¹ za 200 tys. z³, obecny
w³aœciciel chce siê jej pozbyæ za 3
miliony. Radny wystosowa³ szereg
pytañ m.in. do poprzedniego wiceburmistrza, podejrzewaj¹c go o
dzia³anie na niekorzyœæ gminy. Zamiast niego na przes³uchaniu zjawi³
siê by³y burmistrz oœwiadczaj¹c, ¿e
za wszelkie dzia³ania w gminie odpowiedzialnoœæ ponosi on, a nie jego
zastêpca.
Marian Wolter wystosowa³ do Ryszarda Brodziñskiego - zastêpcy burmistrza w latach 2002-2006, Hanny
Ho³ubickiej - rzeczoznawcy maj¹tkowego i Haliny Stoncel, któr¹ uzna³ za
kierownika Wydzia³u Nieruchomoœci i
Rolnictwa w latach 2002-2006, szereg
pytañ, na które mieli odpowiadaæ podczas komisji. W liœcie przes³anym na
rêce przewodnicz¹cej komisji H. Stoncel wyjaœni³a, ¿e w tym czasie nie by³a
kierowniczk¹. Odpowiedzia³a jako
osoba prywatna z zastrze¿eniem, ¿e jej
wypowiedŸ nigdzie nie mo¿e byæ powielana. Ryszard Brodziñski na spotkanie nie przyby³, bowiem w tym czasie, jako wicestarosta, wyjecha³ na
spotkanie w Ko³obrzegu z pe³nomocnikiem Rz¹du Jaros³awem Dud¹. Odpowiedzi na pytania z³o¿y³ na piœmie.
Na spotkanie nie przyby³ te¿ ¿aden
przedstawiciel kopalni. Przyby³ natomiast Stanis³aw Konarski, burmistrz
Wêgorzyna w latach 2002-2006.
Zarówno Hanna Ho³ubicka jak i
Stanis³aw Konarski starali siê odpowiedzieæ na piêæ zagadnieñ wystosowanych przez radnego Mariana Woltera, którego interesowa³o m.in. dlaczego zastêpca burmistrza Ryszard Brodziñski nie zleci³ wyceny z³o¿a na
dzia³ce 88/4, skoro w roku
1995 zleci³ wycenê z³o¿a na
dzia³ce 88/1 czêœci dzia³ki 30
ha (poz. 196 dokumentu dot.
Wyceny z wrzeœnia 1995), dlaczego kierownik Wydzia³u
Nieruchomoœci i Rolnictwa
przygotowa³a burmistrzowi
Stanis³awowi Konarskiemu
zlecenie dla bieg³ej na wycenê
dzia³ki 88/4 jako rolnej niezgodnie z zapisami Studium,
maj¹c wiedzê, ¿e dzia³ka zosta³a przeznaczona w 1994 na
cele nierolnicze do eksploatacji ¿wiru. Kolejne pytanie dotyczy³o Ryszarda Brodziñskiego, który jako pe³nomocnik gminy mia³ sprzedaæ dzia³kê 88/4 jako roln¹, maj¹c wie-

dzê, ¿e dzia³ka zosta³a w 1994 odrolniona, pod planowan¹ eksploatacjê
¿wiru. Odrolnienie to mia³o, zdaniem
radnego nast¹piæ automatycznie po
wyra¿eniu zgody przez Wojewodê
Szczeciñskiego na cele nierolnicze i
nieleœne. Tak jednak siê nie dzieje i
dzia³ka nadal pozosta³a roln¹.
Zaraz potem spyta³, dlaczego tê
sam¹ dzia³kê sprzeda³a komisja przetargowa w cenie 3,5 tys. z³/ha, skoro
wed³ug œrednich cen rynkowych w tym
okresie mia³a wartoœæ od 5 do 6 tys. z³
i dlaczego komisja dokona³a obni¿enia
ceny zakupu i roz³o¿enia na raty.
A mo¿e jest z³o¿e i czemu
tak tanio
Przypomnijmy, ¿e dzia³kê w Ginawie Gmina Wêgorzyno przejê³a od
Agencji Rynku Rolnego. Maj¹c wiedzê, ¿e na jednej jej czêœci wystêpuj¹
z³o¿a piasku i ¿wiru podzielono geodezyjne dzia³kê. Czêœæ, na której znajdowa³y siê z³o¿a wydzier¿awi³a Kopalni
Surowców Mineralnych, drug¹ zaœ
przeznaczy³a do sprzeda¿y jako dzia³kê roln¹. W tym procederze radny
Marian Wolter upatrywa³ niegospodarnoœci i naruszeñ prawa. Popiera³ to
faktem, i¿ obecny w³aœciciel wykona³
badania, z których mia³oby wynikaæ,
¿e dzia³ka sprzedana za 200 tys. z³
warta jest 3 miliony z³, bowiem jest
równie atrakcyjna pod wzglêdem z³ó¿
jak ta, na której ekploatacjê prowadzi³a kopalnia. Na poparcie swojej tezy
przedstawi³ wstêpne badania obecnego w³aœciciela. Adwersarze odbijaj¹c
pi³eczkê odsy³ali do map geodezyjnych i samej Kopalni, gdzie mo¿e zasiêgn¹æ najœciœlejszych informacji w
tym zakresie.
Sama komisja przypomina³a nieco
komisjê œledcz¹. Jako pierwsza odpowiada³a Hanna Ho³ubicka, rzeczoznawca maj¹tkowy. Radny uzna³, ¿e
cena, jak¹ rzeczoznawca ustali³a za
dzia³kê, jego zdaniem by³a za niska.

- W tamtym okresie przyjê³am do
wyceny ceny dzia³ki za transakcje, jakie mia³y miejsce na terenie powiatu
³obeskiego m.in. w Dalnie, gdzie znajduj¹ siê dzia³ki o du¿ym areale. Mniejsze dzia³ki w 2005 roku osi¹ga³y ceny
w granicach od 5 do 7 tys. z³, natomiast
dzia³ki o du¿ym areale - ceny ni¿sze.
Opiera³am siê na wycenach powiatu
³obeskiego. Jeœli w³aœciciel uznawa³,
¿e cena jest za niska, móg³ wartoœæ
dzia³ki podwy¿szyæ. Ale skoro dwa
przetargi nie odnios³y skutku, to uwa¿am, ¿e nie by³oby sensu po dwóch nieudanych przetargach podwy¿szyæ
wartoœæ dzia³ki i powiedzieæ, ¿e ona
jest w tej chwili trzykrotnie dro¿sza.
Zak³adam, ¿e wszystkie cechy tej
dzia³ki s¹ w³aœcicielowi znane, bo w³aœciciel wie co posiada. Mo¿e pan domniemywaæ, ¿e po jakimœ czasie te
grunty s¹ dro¿sze. Wtedy kiedy wycena by³a robiona, to wartoœæ gruntów
by³a taka, jak w wycenie. Natomiast
rynek zweryfikowa³ ten poziom cen,
bo nie by³o chêtnych na nabycie za tak¹
kwotê - wyjaœni³a.
Ta odpowiedŸ nie usatysfakcjonowa³a radnego. Zasugerowa³, ¿e skoro
na czêœci dzia³ki przed podzia³em geodezyjnym znajdowa³ siê ¿wir, to czy
rzeczoznawca nie mog³a siê domyœliæ,

¿e i na drugiej takie pok³ady mog¹ siê
znajdowaæ.
H. Ho³ubicka wyjaœni³a, ¿e ona nie
mo¿e jako rzeczoznawca ustalaæ ceny
na zasadzie domniemywañ.
- Ja muszê pracowaæ na podstawie
dokumentów, które otrzymujê od w³aœciciela. Dosta³am takie dokumenty i
tak wyceni³am, skoro w³aœciciel wiedzia³, ¿e jest z³o¿e, powinien dostarczyæ dokumentacje – doda³a.
W rozmowê w³¹czy³a siê radna Jadwiga Kamiñska, która wyjaœni³a radnemu Marianowi Wolterowi, ¿e zarz¹d
Kopalni, maj¹c prawa do z³ó¿ wiedzia³, ¿e te s¹ na powierzchni 30,3 ha,
czyli na dzia³ce, któr¹ eksploatowa³ i
dlatego wczeœniej dosz³o do podzia³u
dzia³ki przejêtej od Agencji Rynku
Rolnego.
- Badania geologiczne, które zosta³y wczeœniej zrobione wyraŸnie
wskazywa³y gdzie s¹ piaski. To, ¿e ktoœ
siê domyœla, albo robi aferê z niczego,
to ju¿ jego sprawa, ale burmistrz Konarski na tamten czas nie mia³ podstaw
myœleæ inaczej. Radny chce udowodniæ pani rzeczoznawcy, ¿e Ÿle zrobi³a –
powiedzia³a radna J. Kamiñska.
Radny powróci³ do ceny dzia³ek.
Przytoczy³ wysokoœæ ceny gruntu na
Nowym Œwiecie i w Ginawie nie widz¹c przyczyn ró¿nicy w cenie
gruntu. I tutaj rzeczoznawca musia³a wyjaœniæ, ¿e nie ma tu ¿adnej
afery, a - zwyk³a rynkowa regulacja cen. Dzia³ki na Nowym Œwiecie wyceniane by³y w roku ubieg³ym. Ich wy¿sza cena za hektar
wywodzi³a siê równie¿ z mo¿liwoœci przekszta³cenia ich w dzia³ki
budowlane, na co pozwala Studium. Kolejna rzecz – nie by³y to
dzia³ki wielkopowierzchniowe.
Ponownie musia³a wyt³umaczyæ,
¿e inaczej wycenia siê dzia³ki przylegaj¹ce do miasta i na terenie miasta, a inaczej z dala od terenów zurbanizowanych.
- Jeœli pan siê nie orientuje jak
zasadniczo posz³y w górê ceny
gruntów rolnych na naszym terenie
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w ci¹gu ostatnich trzech lat, to szkoda.
Z poziomu cen gruntów du¿ych 3,5 tys.
z³ Agencja sprzedaje za 7-8,5 tys. z³ za
hektar. Grunty na terenie Nowy Œwiat
maj¹ szansê byæ zagospodarowane
pod zabudowê. Nie ma powodu twierdziæ, ¿e w kompleksie, gdzie Gmina
oœwiadcza, ¿e na dzia³ce w³aœciciel dostanie pozwolenie na budowê, ¿e jest
to zwyk³a dzia³ka. Na podstawie ka¿dej górki mog³abym domniemywaæ, ¿e
tam mo¿e powstaæ kopalnia – powiedzia³a Ho³ubicka.
Tu siê urywa i dalej nie ma
- Panie Marianie, ta epoka ju¿ minê³a. Takie przes³uchanie zakrawa na
czasy PRL-owskie i s³u¿by bezpieczeñstwa. Komisja nie ma prawa przes³uchiwaæ. Za wszystko co jest dobre i
z³e w gminie odpowiada burmistrz.
Burmistrz dobiera sobie pracowników, powo³uje komisje, a komisja nie
sprzedaje dzia³ki. Burmistrz wystêpuje w sprawie sprzeda¿y do rady. Rada
akceptuje, w miêdzyczasie powstaje
komisja. Burmistrz dostaje glejt, komisja wy³ania tylko i wy³¹cznie najlepsz¹
ofertê. Burmistrz zatwierdza transakcjê, albo nie. Burmistrz, b¹dŸ osoba
upowa¿niona przez burmistrza, podpisuje transakcjê sprzeda¿y. Dlatego pytanie: „Dlaczego komisja przetargowa
sprzeda³a...” – komisja nie sprzedaje.
Odnoœnie tej dzia³ki wszystkie dokumenty s¹ w gminie, jest te¿ mapa, w
ka¿dym razie by³a. Na niej s¹ dok³adnie okreœlone z³o¿a. Na dzia³ce 88/4
nie ma nic, a jeœli nawet jakieœ tam piaski siê piêtrz¹, to nie s¹ one do eksploatacji przemys³owej. Dowodem na to,
poza planami, które s¹ w gminie, jest
odst¹pienie przez Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych od wydobycia. Nikt rozs¹dny, który wie, ¿e s¹
z³o¿a nie przenosi sprzêtu z jednej
strony na drug¹, tylko wydobywa do
koñca. Szczeciñskie kopalnie nie stara³y siê o to, bo im siê nie op³aca³o.
Z³o¿e siê koñczy wczeœniej. St¹d
dzia³ka ta zosta³a podzielona. Nie by³o
potrzeby robienia odwiertów i ponoszenia kosztów, bo to ju¿ by³o udokumentowane na wczeœniejszych mapach. Ja ze swojej strony nie zasiêga³em wiadomoœci w sklepie, ani na ulicy, tylko u fachowców. Zanim zacz¹³em budowaæ gimnazjum zasiêgn¹³em
informacji u dyrektora Instytutu Geologii w Szczecinie - oni wiedz¹, gdzie
s¹ z³o¿a. PóŸniej ju¿ tylko dla potwierdzenia wielkoœci tego z³o¿a robi siê
dodatkowe odwierty. Proszê zwróciæ
siê do dzia³u finansowego Kopalni i
przedstawi¹ wam - ile kopalnie szczeciñskie p³aci³y wczeœniej za dzier¿awê
i op³aty eksploatacyjne, a ile wp³aci³y
w ci¹gu ostatnich dwóch lat. St¹d ¿yliœmy na trochê wojennej stopie z kopalni¹, tym bardziej, ¿e musia³a wp³aciæ
za wczeœniejsze piêæ lat du¿e pieni¹dze. Z³o¿e na Storkowie i Ginawie ma
siê ku koñcowi, nie ma o czym mówiæ,
st¹d Szczeciñskie Kopalnie szanta¿owa³y nas, ¿e wyprowadzaj¹ siê w inne
miejsce. Zarzucanie ¿e by³em niegospodarny i nara¿a³em gminê, to zwyk³y
wymys³. Nale¿y opieraæ siê na dokumentach. Przes³uchiwanie kogoœ nie
jest w moim stylu, mogê tylko zasiêgn¹æ informacji. Ka¿dy ma prawo do-
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stêpu do przetargu. Nie mo¿na podpowiadaæ komuœ, ¿e mo¿na kupiæ. Ze
strony kopalni nie by³o zainteresowania. Powiadomienie wczeœniej kogoœ
kto chcia³by ten teren kupiæ, to jest
przekrêt ze strony burmistrza, bo on siê
uk³ada, zanim przetarg zaistnieje, a
przetarg by³ nieograniczony – wyjaœni³
by³y burmistrz S. Konarski.
Ta wyczerpuj¹ca wypowiedŸ nie

tycz¹ce dzia³ki w Ginawie. My nie jesteœmy do koñca zapoznani z dokumentami. Mo¿emy twierdziæ, ¿e dokumenty s¹ wymienione, nie wszystkie s¹
za zgodnoœæ z orygina³em. Wczeœniej
dokumentów, dotycz¹cych badañ nie
by³o. Sk¹d to siê tutaj wziê³o? My na co
dzieñ nie mamy dostêpu do teczki, to
niedopuszczalne. Na czym my mamy
pracowaæ? Nie wszystkie kartki s¹ po-

zalesiæ j¹. Nosi³em siê z zamiarem,
przekazania dzia³ki nadleœnictwu za
poœrednictwem starostwa, a nadleœnictwo zobowi¹za³o siê j¹ zalesiæ, to nie
zosta³o dokoñczone. Jeœli na tej dzia³ce s¹ dwa metry ¿wiru, to nie s¹ to
pok³ady do eksploatacji przemys³owej
i ¿aden powa¿ny przedsiêbiorca nie
bêdzie siê sili³ na to, bo mu siê to nie
op³aca. Szczciñskie Kopalnie lepiej
znaj¹ przekrój geologiczny gminy, ni¿
pan. Jestem zdegustowany tym wszystkim – powiedzia³ by³y burmistrz i opuœci³ przes³uchanie.
Po wyjœciu burmistrza zosta³y odczytane odpowiedzi Ryszarda Brodziñskiego, które powiela³y siê z wypowiedziami by³ego burmistrza, b¹dŸ
je uzupe³nia³y:
„Oœmielam siê zwróciæ uwagê, ¿e
odpowiedzi na wszystkie pytania s¹
zawarte w dokumentach znajduj¹cych
siê w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie. Je¿eli w roku 1990 zleci³em badanie dzia³ki, to tylko dlatego, ¿e w jej
czêœci by³o z³o¿e ¿wiru udokumentowane w latach 60-tych. Wyniki tych
badañ zosta³y potwierdzone w latach
80. W Urzêdzie Miejskim z ca³¹ pewnoœci¹ znajduj¹ siê mapy” – napisa³ R.
Brodziñski.

usatysfakcjonowa³a radnego. Podkreœli³ ponownie, ¿e osoba, która kupi³a
grunt za 200 tys. z³ z³o¿y³a ofertê dla
kopalni wraz z badaniami geologicznymi potwierdzaj¹cymi z³o¿a ¿wiru i
piasku. Zarzuci³ te¿, ¿e robiono badania geologiczne w Po³chowie, a w Ginawie ju¿ nie. Nie zauwa¿y³ jednak, ¿e
g³êbokoœæ odwiertów w Po³chowie
wynosi³a zaledwie 4 m, a to oznacza
nie badanie pok³adów surowców, a
zwyk³e badanie geotechniczne gruntu
pod budowê. Mimo t³umaczeñ nie dostrzega³ ró¿nicy pomiêdzy budow¹
geologiczn¹ ziemi a budow¹ obiektu
na ziemi.
Po kolejnym t³umaczeniu by³ego
burmistrza radny Wolter oœwiadczy³, ¿e
mapy, na które powo³uje siê S. Konarski
– w gminie nie ma. W zwi¹zku z tym
radny zosta³ odes³any do starostwa.

numerowane, a skoro nie ma numeru,
to dokument jest pod³o¿ony. To jest
teczka, która by³a równoczeœnie sporz¹dzana do ABW. Gdy bra³am ostatnim razem teczkê z³o¿y³am podpis.
Teraz jest w tym miejscu puste miejsce.
W³o¿ono inn¹ kartkê – powiedzia³a
zbulwersowana przewodnicz¹ca komisji.
Radna Kamiñska nie omieszka³a
równie¿ spytaæ, dlaczego radny Wolter
skierowa³ pytania do by³ego wiceburmistrza Brodziñskiego, a nie burmistrza
Konarskiego. Na to pytanie radny odpar³, ¿e by³y wiceburmistrz mia³ kompletn¹ wiedzê, sugeruj¹c, ¿e burmistrz
Konarski by³ niedoinformowany.
- Nale¿y siê opieraæ na dokumentach, a nie na jakichœ odrêbnych pismach, a jeœli jeszcze te pisma s¹ dok³adane, dla mnie to nie jest dokument
tylko œwistki jakiegoœ papieru. Burmistrz na takich dokumentach opieraæ
siê nie mo¿e. Czêœæ dzia³ki zosta³a odrolniona na potrzeby kopalni, pozosta³a czeœæ zosta³a rolna. Nie by³o potrzeby, by to zmieniaæ. Decyzj¹ starostwa
powiatowego, dzia³ka po eksploatacji,
po rekultywacji powinna byæ zalesiona. Zalesienie to kwota rzêdu 300 tys.
z³. Gmina, wykonuj¹c decyzjê starostwa, powinna po przejêciu dzia³ki

Wêdruj¹ce dokumenty
z Kopalni do Gminy
Po wyjœciu by³ego burmistrza radne zaczê³y dopytywaæ, sk¹d u radnego
Woltera wiedza i mo¿liwoœæ wnikania
w dokumenty, do których one nie maj¹
dostêpu. Okaza³o siê równie¿, ¿e dokument, mówi¹cy o z³o¿ach w Ginawie, nie by³ adresowany do Gminy,
tylko Kopalni. Mimo tego znalaz³ siê w
teczce skierowanej do ABW. Na pierwszej kartce widaæ znaki po faksie. Wynika z tego, ¿e zosta³a ona przes³ana do
Kopalni. Jak stamt¹d trafi³a do gminy?
Rzekome badania geologiczne równie¿ nie okaza³y siê prawd¹. By³y to
wstêpne badania, kilka odwiertów, potwierdzaj¹cych wystêpowanie z³ó¿,
ale zbyt ma³ych, by móc jednoznacznie
stwierdziæ jakiego rzêdu s¹ to pok³ady.
Do³¹czony dokument w³aœciciela
dzia³ki nie jest podpisany, nie ma potwierdzenia zgodnoœci z orygina³em,
kartki nie s¹ ponumerowane, podobnie szkice sytuacyjne. Kartki te mog³y
byæ równie dobrze wydrukiem komputerowym oferty œci¹gniêtej z Internetu, jak zasugerowa³a radna Kamiñska. Nigdzie nie by³o informacji, ¿e
dokument kierowany jest do urzêdu,
nie by³o te¿ piecz¹tki urzêdu, ¿e taki
dokument wp³yn¹³.
mm

Pod³o¿one dokumenty
Przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej Halina Kwiatkowska poprosi³a
radnego Woltera o dokumenty potwierdzaj¹ce jego s³owa, ¿e na terenie
omawianej dzia³ki s¹ pok³ady ¿wiru.
Ku zaskoczeniu wszystkich dokumenty by³y w... teczce.
- Jestem zbulwersowana tym, ¿e pan
Marian wie wszystko, a my nie wiemy
nic. Kim pan jest? – spyta³a Kamiñska.
Radny wyrazi³ z kolei zdziwienie,
¿e przewodnicz¹ca komisji rewizyjnej, aby otrzymaæ jakikolwiek dokument, musi pisaæ pismo do burmistrz.
Zdziwi³ siê jeszcze bardziej, gdy okaza³o siê, ¿e wszelkie pisma od radnych
musz¹ przejœæ przez Biuro Rady. Sam
otrzymuje je bezpoœrednio w Urzêdzie, czyli u pani burmistrz.
- Pracujemy na dokumentach skserowanych, nie wszystkie s¹ potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³em, nie
mamy dostêpu do dokumentów na co
dzieñ. Po komisji 17 lipca nie zd¹¿y³am wejœæ do Biura Rady, gdy przysz³a
burmistrz i zabra³a mi dokumenty, do-

Starosta £obeski informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 oraz na
tablicach og³oszeñ w mieœcie £obez i w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci
13 zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przeznaczonej do dzier¿awy na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki numer 668/13 o pow.
0,0215 ha, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta £obez.
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Mieszkanka Wysiedla
najpiêkniejsz¹ Polk¹
(WYSIEDLE – P£OCK). Mieszkanka Wysiedla od niedzieli
nosi tytu³ najpiêkniejszej Polki. Walkê 20.letniej Klaudii
Ungerman z zapartym tchem œledzi³ ca³y £obez. Ju¿ w
paŸdzierniku Klaudia bêdzie reprezentowaæ nasz kraj
podczas wyborów Miss World 2008 na Ukrainie.
Ronald i El¿bieta Ungermanowie z Wysiedla mog¹ byæ niezwykle
dumni ze swojej córki. Otó¿ od niedzieli Kaludia nosi tytu³ Miss Polski.
- Cieszê siê niezmiernie, jestem
bardzo dumna z córki. To jest niesamowite. Jeszcze w to nie wierzê,
rozmawia³am z ni¹ tylko minutê.
Trudno mi dziœ powiedzieæ, co zrobi odnoœnie studiów, czy bêdzie
musia³a wzi¹æ dziekankê, czy uda
jej siê to wszystko pogodziæ. Dzwoni³a do mnie mówi³a, ¿e sama jest
zaskoczona, nie spodziewa³a siê
tego. M¹¿ by³ od pocz¹tku pewny.
Kciuki trzymaliœmy wszyscy. Zas³u¿y³a sobie ciê¿k¹ prac¹ na ten
tytu³. – mówi mama Klaudii El¿bieta Ungerman.
Klaudia skoñczy³a I rok zarz¹dzania na Uniwersytecie Szczeciñskaim. Gdy uczêszcza³a do ³obeskiego liceum, gra³a w koszykówkê.
Jej pasj¹ jednak jest jazda konna.
Klaudia, obdarzona niezwyk³¹
urod¹, zosta³a zauwa¿ona w Szczecinie. To tam, gdy wybra³a siê do
Galaxy na zakupy zaczê³a chodziæ
za ni¹ pewna kobieta. Po chwili zaproponowa³a jej pracê modelki.
Pocz¹tkowo Klaudia nie chcia³a siê
zgodziæ, by³a bowiem przed matur¹,
równoczeœnie wyrabia³a prawo jazdy. Kobieta nie dawa³a za wygran¹
i w koñcu Klaudia zgodzi³a siê.
Na udzia³ w konkursie na najpiêkniejsz¹ Polkê namówi³a j¹ kole¿anka - Weronika Bronowicka z

Polic, która zdoby³a tytu³ III Wicemiss Polski.
Po wyborach do Miss województwa zachodniopomorskiego
pojecha³a do Warszawy na pó³fina³y, zakwalifikowa³a siê. Potem podzielono je na dwie grupy – jedna
by³a pod Zielon¹ Gór¹, druga w
Olsztynie. Mia³a bli¿ej do Zielonej
Góry. Jednak okaza³o siê, ¿e w czasie, gdy mia³y siê odbyæ wybory do

fina³ów Klaudia mia³a zaliczenia.
Na eliminacje do fina³u nie pojecha³a nie chc¹c traciæ roku. Zadzwoni³a
do organizatorów z informacj¹, ¿e
rezygnuje. We wtorek po zaliczeniach zadzwonili do niej i powiedzieli, ¿e czekaj¹ na ni¹. Spakowa³a
siê wiêc i pojecha³a. Wówczas do-

Ju¿ jako dzidziuœ Klaudia prezentowa³a siê bardzo okazale

sta³a siê ju¿ do fina³u. Przygotowania do gali by³y w Kudowie Zdroju.
Przez dwa tygodnie dziewczêta
æwiczy³y codziennie, by w P³ocku
wypaœæ perfekcyjnie. Piêkna i naturalna mieszkanka Wysiedla prócz
tytu³u Miss Polski, podbi³a serca
internautów, którzy przyznali jej
tytu³ miss You Tube.
Gospodarzami wieczoru byli
Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor i
Maciej Rok. Finalistki ocenia³o

10-osobowe jury, w którym zasiadali m.in: producent gali Gerard
Parzutek, aktorki - Gra¿yna
Wolszczak i Agnieszka Popielewicz, a tak¿e rajdowiec Krzysztof
Ho³owczyc i dziennikarz sportowy Mateusz Borek.
Gwiazdami gali fina³owej byli:
zwyciê¿czyni festiwalu Eurowizja
ukraiñska piosenkarka Rus³ana, zespó³ Kombii, £ukasz Zagrobelny i
Piotr Polk. My te¿ gratulujemy! mm

Nie ma to jak na pod³obeskiej wsi...
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Napisali o nas

DZIEDZICTWO I TO¯SAMOŒÆ
Dziœ miejscowi mówi¹ na to
miejsce z dum¹: „rondo”. So³tys
mieszka w³aœnie przy rondzie, w
budynku dawnej, dziœ zlikwidowanej szko³y. Rondo zadbane, tak jak
inne publiczne miejsca w œlicznej
wiosce Winniki, trawa przystrzy¿ona, kwiatki nasadzone. W centrum owego ronda znajduje siê
wzgórek otoczony p³otkiem.
Wzgórek przez lata by³ pusty, ale
kr¹¿y³a opowieœæ o zakopanym tam
rzekomo tajemniczym kamieniu.
Zbigniew Sobczyk, so³tys, a wówczas tak¿e wêgorzyñski radny, postanowi³ kamienia poszukaæ – a jak
postanowi³, tak te¿ i zrobi³. Okaza³o siê, ¿e kamieñ w istocie jest, i to
wcale nie g³êboko. Na awersie
wielkiego g³azu wykuta jest twarz
mê¿czyzny w he³mie, a pod nim
niemiecki napis: Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie
swoje oddaje za przyjació³ swoich.
Na rewersie 13 niemieckich nazwisk mê¿czyzn poleg³ych w latach 1914 – 1918. Dawni mieszkañcy Winnik (wówczas Winningen) uczcili w ten sposób swoich
s¹siadów poleg³ych na ró¿nych
frontach I wojny œwiatowej. W
2002 roku kamieñ wróci³ na swoje
miejsce. Niektórych to razi – budowaæ pomniki Niemcom…?
Polityka lat powojennych odcina³a nowych mieszkañców Pomorza Zachodniego od niemieckiej
przesz³oœci. Komunistyczna propaganda, bazuj¹c na zrozumia³ej
sk¹din¹d nienawiœci do niedawnych okupantów, postanowi³a wymazaæ ze zbiorowej pamiêci kilkaset lat historii tych ziem. Nowi
mieszkañcy ¿yli w przestrzeni zagospodarowanej przez poprzedników,
ale fakt ten mieli ignorowaæ. Równoczeœnie propaganda skazywa³a
na zapomnienie tak¿e dziedzictwo
wiêkszoœci ludzi, którzy przyjechali zasiedlaæ te ziemie.
Przyjechali ze wschodu, nazywano ich przedziwnie „repatriantami” (tak, jakby przed przesiedleniem nie mieszkali w OjczyŸnie!),
ale o oficjalnym kultywowaniu tradycji kresowych mowy nie by³o.
Wypleniono zatem tradycjê miejsca

i dziedzictwo ludzi – a co w zamian?
W oparciu o specyficzny styl ¿ycia
pracowników Pañstwowych Gospodarstw Rolnych próbowano budowaæ socjalistyczne spo³eczeñstwo wiejskie. Sztuczne do bólu i
deprawuj¹ce. Rezultat go³ym okiem
widaæ w koszmarnych, identycznych w ca³ej Polsce PGR-owskich
blokach, czuæ te¿ w bezradnoœci i
s³abym przywi¹zaniu do miejsca
wiêkszoœci dawnych pracowników
gospodarstw. Kto mo¿e i czuje siê
wystarczaj¹co silny – ten ucieka…
Te wyjazdy to problem – przecie¿ decyduj¹ siê na to najaktywniejsi, najbardziej przedsiêbiorczy,
zatem tacy, którzy i na miejscu najbardziej by siê przydali. Kto ma
zadbaæ o przysz³oœæ wioski, jeœli
najenergiczniejsi wyjad¹? Co zrobiæ, by przynajmniej niektórych zatrzymaæ, co zrobiæ, by nie tracili
kontaktu i przywi¹zania do miejsca,
co zrobiæ, by przynajmniej niektórzy po zaznaniu œwiata wrócili z
baga¿em wa¿nych doœwiadczeñ?
W Europejskiej Akademii So³tysa coraz wyraŸniej przebija siê do
g³osu myœl: musimy na nowo
zbudowaæ nasz¹ lokaln¹ to¿samoœæ. Bo to¿samoœæ, œwiadomoœæ
bycia u siebie, wyj¹tkowoœæ w³asnego domu i otoczenia, poczucie dumy
z miejsca zamieszkania – to wszystko mo¿e spowodowaæ, ¿e wioska
od¿yje i zakwitnie.
Nowa to¿samoœæ – ³atwo powiedzieæ. To przecie¿ nie pstrykniêcie
palcami! Siêgn¹æ trzeba do dziedzictwa miejsca – pewnie dlatego winniczanie na nowo postawili niemiecki
pomnik, choæ czczone na nim poœwiêcenie dla Ojczyzny odnosi siê do ludzi,
którzy byæ mo¿e walczyli tak¿e z Polakami. Trudno to wiedzieæ na pewno,
dziejów wiêkszoœci z owych trzynastu
poleg³ych zapewne nigdy nie poznamy.Ale poœwiêcenie dla przyjació³, dla
Ojczyzny jest wartoœci¹, na której
mo¿na i warto budowaæ. Podobnie jak
wartoœci¹ jest szacunek dla szlachetnoœci innych, nawet, jeœli niegdyœ byli
wrogami. W Winnikach dbaj¹ tak¿e o
inne pomniki – choæby o kamienie ze
zdewastowanego niegdyœ cmentarza.
S³usznie uznali, ¿e to przecie¿ œlady

ludzi, którzy niegdyœ budowali
piêkno tego miejsca.
W wiosce Ostre Bardo (gmina
Po³czyn-Zdrój) odrestaurowano w
koœció³ku z pruskiego muru piêkny,
barokowy o³tarz. A przy okazji z
szacunkiem zaznaczono rolê rodu
von Wolde, fundatorów
koœció³ka i o³tarza, organizatorów ¿ycia ludzi na tych ziemiach.
Jeszcze niedawno powiedziano by o
nich z pogard¹: junkrzy pruscy…
Ale to¿samoœæ nie tylko na dziejach
miejsca siê buduje – przede wszystkim na dziejach ludzi, którzy je
tworz¹ obecnie. Teraz ju¿ mo¿na w
lokalnych zespo³ach œpiewaczych
przypominaæ piosenki z nowogródczyzny, czy okolic Stanis³awowa.
Mo¿na na warsztatach kulinarnych
przypomnieæ i przywróciæ zapomniane ju¿ nieco potrawy z kresów,
mo¿na wyraziœcie przypomnieæ:
dziœ jesteœmy tutaj, chcemy tworzyæ
to miejsce. A w naszym sposobie
budowania jest to, co pokolenia
tworzy³y w innym miejscu naszej
Ojczyzny. Ale to¿samoœæ nie tylko
na historii siê tworzy – buduje je

piêkno miejsca, trzeba je odkryæ!
Œlicznie to wychodzi w gospodarstwach agroturystycznych.
Wszyscy goœcie mi mówi¹, ¿e u
nas tak ³adnie – mówi nasza m³oda
gospodyni ze Starego Reska – nigdy
tak o tym nie myœla³am, ale kiedyœ
my³am okna i popatrza³am wokó³:
rzeczywiœcie ³adnie!
W wiejskiej to¿samoœci centralne miejsce zajmuje zawsze koœció³
i wiara. Bywa, ¿e mieszkañcy dr¹
koty z proboszczem, bywa, ¿e nie
mog¹ siê dogadaæ – ale nie pamiêtam, bym widzia³ koœció³ niesprz¹tniêty, by nie by³o kwiatów pod przydro¿nym krzy¿em, by w opowieœciach wiejskich liderów zabrak³o
informacji o dzia³aniach podejmowanych przy koœciele. To wielkie
wyzwanie dla Koœcio³a.
Przemys³aw Fenrych
Od redakcji: tekst pochodzi ze
strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i jest refleksj¹ nad programem Europejska Akademia So³tysa, w której udzia³ wzi¹³ so³tys
Winnik Zbigniew Sobczyk.

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
NIERUCHOMOŒCI

INNE

£obez

£obez

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

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

Œwidwin
MOTORYZACJA

US£UGI

Citroen po wypadku sprzedam.
Ogl¹daæ: PHU “Daniel” £obez. Tel.
601 856 615.

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.

£obez

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2-pokojowe, 45,8 mkw. w bloku
przy ul. Orzeszkowej, 2 piêtro. Tel.
695 113 822 po godz. 19.00.

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

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 emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.
Zatrudniê opiekunkê do dziecka.
Tel. 513 067 900.
Poszukujê pracownika do renowacji sprzêtu AGD. Umowa zlecenie.
Tel. 509 760 110.

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

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

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

Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.
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

Reklama
Tel./fax
091
3973730

tygodnik ³obeski 5.08.2008 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 15

Wyrok

r.

Sygn. akt II K 277/08 Ds. 790/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 czerwca 2008

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 Sarbiewskiej,
po rozpoznaniu dnia 23 czerwca 2008 r., sprawy:

Krzysztofa Zbigniewa Pachuckiego

Wyrok
Sygn. akt K 83/08 Ds. 105/08/D
Wyrok w imieniu RZECZYPOSPOLITEJ Polskiej dnia 15 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna przy
udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 22 kwietnia
2008 r. i 15 maja 2008 r., sprawy:

Stanis³awa £ucyków

s. Jana i Anny z d. Turkowska, ur. 24 lutego 1957 r. w £obzie; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 26 stycznia 2008 r. na drodze publicznej Zagórzyce – £obez
nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyroku S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 380/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat, w tym samym miejscu i czasie
nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyroku S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 225/06 orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat, w ten sposób, ¿e
w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem na drodze publicznej Zagórzyce – £obez, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 244 kk
w zb. z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Stanis³awa £ucyków 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 6 (szeœciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci
poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym op³aty
w sprawie.

s. Henryka i Bo¿eny z d. Bochenko, ur. 20 lipca 1986 r. w Resku,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 21 czerwca 2008 r. oko³o godziny 22.00 w
Dobrej na ul. 3-go Maja kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat
126p o numerze rejestracyjnym ZLO N090 znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. oskar¿onego Krzysztofa Zbigniewa Pachuckiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, ¿e kierowa³
on pojazdem o numerze rejestracyjnym ZLO N090 i za to na podstawie
art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia
wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej
pracy na rzecz Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolnoœci zalicza oskar¿onemu okres zatrzymania od dnia 21
czerwca 2008 r. do dnia 23 czerwca 2008 r., przy czym jeden dzieñ
rzeczywistego pozbawienia wolnoœci równa siê jednemu dniowi kary
ograniczenia wolnoœci;
V. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Zdzis³awa Mikuckiego tytu³em wynagrodzenia za obronê z urzêdu oskar¿onego Krzysztofa Zbigniewa Pachuckiego kwotê 439,20 (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu groszy), w tym 79,20 z³otych (siedemdziesi¹t
dziewiêæ z³otych dwadzieœcia groszy) tytu³em podatku VAT;
VI.zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe,
w tym 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.
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Raj dla kajakarzy i wêdkarzy

Piêkna i urocza Rega
Rzeka Rega choæ piêkna i doskona³a na sp³ywy kajakowe, nie doczeka³a siê solidnego opracowania
pod k¹tem turystycznym. Choæ powsta³ Zwi¹zek Miêdzygminny
„Unia Miast i Gmin Dorzecza
Regi”, to nie ma do dziœ mapy, na
podstawie której mi³oœnicy kajakarstwa mogliby poznaæ miejsca postojowe, noclegowe oraz czekaj¹ce ich
przeszkody na ca³ej rzece. A przecie¿ Rega, to rzeka o d³ugoœci 179
km, natomiast powierzchnia dorzecza wynosi a¿ 2725 km. kw.
Swój pocz¹tek bierze na Pojezierzu Drawskim, w po³udniowozachodniej czêœci gminy Po³czynZdrój, w lasach w okolicy wsi Toporzyk, na wysokoœci 177,5 m.n.p.m.
Nale¿y do bezpoœredniego zlewiska
Ba³tyku. Rega p³ynie pocz¹tkowo
na pó³noc, przed Œwidwinem zmienia kierunek na po³udniowo-zachodni. Przed £obzem Rega prze³amuje siê przez wzgórza morenowe
g³êbok¹ dolin¹ d³ugoœci 10 km.
Kierunek po³udniowo-zachodni
zachowuje a¿ do ujœcia Rajskiej
Wêgorzy, by nastêpnie skrêciæ na
pó³noc, a po oko³o 20 km - ³agodnie
na zachód, do ujœcia Uklei. Tam
ponownie kieruje siê na pó³noc i
zachowuje ten kierunek a¿ do ujœcia.
Na trasie biegu rzeki znajduje siê
szeœæ miast i wiele miejsc nadaj¹cych siê do biwakowania.
Rega, choæ ma swoje Ÿród³o na
pó³nocy, jest niezwykle piêkna i zaskakuj¹ca. W niektórych miejscach
brzegi rzeki s¹ wysokie na kilka metrów, staj¹c siê niedostêpnymi. Czêsto nad brzegami znajduj¹ siê podmok³e ³¹ki i trzcinowiska. W wodzie
przegl¹daj¹ siê drzewa rosn¹ce
wzd³u¿ jej brzegów. To sprawia
wra¿enie rzeki leœnej, choæ w rzeczywistoœci tak nie jest. Rzece towarzysz¹ olchy, wierzby, dêby sosny i
œwierk. Zbocza doliny Regi s¹ wyraŸnie wykszta³cone. Krajobraz i
charakter poszczególnych odcinków rzeki jest odmienny, co sprawia, ¿e sp³yw t¹ rzek¹ nie mo¿e
nudziæ. Zró¿nicowany jest nie tylko
krajobraz, ale i sama rzeka. Jej g³êbokoœæ waha siê od 1 do 2 metrów,
szerokoœæ zaœ od 6 do 30 metrów.
Mi³oœnicy kajakarstwa sp³yw
mog¹ rozpocz¹æ ju¿ we wsi S³awa
w powiecie œwidwiñskim, jednak
nie jest to zalecane nawet dla
œredniozaawansowanych mi³oœników kajakarstwa. Ci mog¹ rozpocz¹æ go w Œwidwinie. Na dotarcie do Mrze¿yna powinni przeznaczyæ oko³o 10 dni.
Z jednej strony mog³oby siê
wydawaæ, ¿e Rega jest rzek¹ ³atw¹

do przebycia, ale na trasie czekaj¹
niespodzianki w postaci zwalonych
drzew oraz przeszkód sta³ych. Tylko na odcinku od Œwidwina do
£obza znajduj¹ siê cztery takie
przeszkody. Z £obza do Mrze¿yna
jest 114 km. W tym mieœcie mo¿na
wypo¿yczyæ kajaki i st¹d rozpocz¹æ podró¿. Jest to zalecane dla
mniej wprawnych mi³oœników
wodnych przygód. St¹d do ujœcia
jest szeœæ przeszkód, pomijaj¹c
zwalone k³ody. Na odcinku do
Gryfic znajduj¹ siê 2 jeziora zaporowe w Lisowie i Smolêcinie.
Rega p³ynie od £obza przez obszary leœne, silnie meandruj¹c.
Wysokie brzegi wymagaj¹ wios³owania, póki nie znajdzie siê dogodnych miejsc na odpoczynek.
Najczêœciej przy takich ni¿szych
fragmentach brzegu ulokowa³y siê
pola biwakowe. P³yn¹c dalej Reg¹,
nie ominie kajakarzy kilka przenosek: w miejscowoœci Resko, ¯erzyno, Lisowo, Gryfice. Rzeka wci¹¿
na tym odcinku jest doœæ wartka i
³atwa do pokonania. Jednak ju¿ na
odcinku Trzebiatów – Mrze¿yno jej
nurt staje siê leniwy, a rzeka osi¹ga
szerokoœæ oko³o 20 m. Tam nale¿y
wytê¿yæ nieco miêœnie.
Z koryta rzeki Regi przed miejscowoœci¹ Mrze¿yno wyp³ywa w
prawym brzegu koryto Starej Regi,
którym mo¿na dop³yn¹æ do Jeziora
Przymorskiego Resko, a z niego do
kana³u w DŸwirzynie. Stamt¹d, o ile
nie ma silnego wiatru i fal, dostaæ siê
mo¿na do Ba³tyku.
Na trasie spotkaæ mo¿na spokojne, czyste jeziora. Wody Regi
upodoba³a sobie królowa polskich
ryb - troæ wêdrowna. Z kszta³tu i
ubarwienia podobna jest do ³ososia
europejskiego. Przy odrobinie

szczêœcia spotkaæ mo¿na ¿urawie,
czaple, wydry i bobry.
Nie brakuje równie¿ atrakcji architektonicznych i nie tylko: koœció³
z drewnian¹ wie¿¹ z 1707 r. w Worowie, punkt widokowy nad jez. Lisowskim, we wsi Lisowo eklektyczny pa³ac z prze³omu XVIII i XIX w.,
rozbudowany w stylu neogotyckim
pod koniec XIX w., a przy pa³acu
park z pomnikowymi drzewami, renesansowy budynek pa³acowy tzw.

„Stary Zamek” w miejscowoœci P³oty oraz „Nowy Zamek” czyli kolejny pa³ac w stylu w³oskiego renesansu, skansen Wsi Polskiej w Dziadowie, w K³odkowie gotycki koœció³
powsta³y w 1492 r. z dobudowan¹ w
XVIII w. drewnian¹ wie¿¹.
Rega przep³ywa przez Pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrze¿e
Szczeciñskie. Jest najd³u¿sz¹ po Odrze i Wiœle rzek¹ w Polsce, bezpoœrednio uchodz¹c¹ do Ba³tyku. mm

Sukces dru¿yny „Karasia”
20 lipca br. dru¿yna ko³a
„Karaœ” w sk³adzie: Józefa Spa³ka,
Arkadiusz Spa³ka i Czes³aw Andrzejczak wziê³a udzia³ w dru¿ynowych zawodach sp³awikowych o
puchar burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek. W klasyfikacji generalnej reprezentanci ko³a „Karaœ” zajêli wysokie IV miejsce, na 21 startuj¹cych dru¿yn. Du¿y sukces w
tych zawodach odnios³a Józefa

Spa³ka, która z³owi³a a¿ 7,5 kg ryb,
co da³o jej pewne I miejsce w sektorze. Wspomnieæ trzeba, ¿e spoœród
ponad 60 zawodników startuj¹cych
w zawodach, nikt nie dorówna³ temu
wynikowi. Pani Józefa otrzyma³a
równie¿ nagrodê za z³owienie najwiêkszej ryby, by³ to leszcz o wadze
0,31 kg. Zawodnikom gratulujemy i
¿yczymy dalszych sukcesów!
Tekst i foto: Marcin Horbacz
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MARCIN GRYNKIWICZ - LEKKOATLETYCZNYM
MISTRZEM POLSKI
Toruñ, 1-3.08.2008 r. Na stadionie w Toruniu odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej
Atletyce (do lat 19). Na starcie
wœród najlepszych sprinterów
stan¹³ m³ody mieszkaniec £obza
Marcin Grynkiewicz, reprezentuj¹cy barwy LKS Pomorze Stargard
Szczeciñski. W swojej koronnej
konkurencji biegu na 400 m zaj¹³ I
miejsce doskona³ym wynikiem
47,62 s i zdoby³ tytu³ mistrza Polski
na rok 2008.
Do fina³u biegu na 1 okr¹¿enie
bie¿ni awansowa³ z drugim wynikiem eliminacji - 47,96 s (rekord
¿yciowy), ustêpuj¹c tylko reprezentantowi kraju Paw³owi Olszewskiemu (Prefbet Œniadawo). Fina³ nale¿a³ ju¿ tylko do Marcina. Nasz zawodnik po niezwykle zaciêtej walce
wygra³ i zdoby³ z³oty medal w rewelacyjnym czasie 47,62 s.
Kolejnoœæ najlepszych juniorów
kraju by³a nastêpuj¹ca:
1. Marcin Grynkiewicz (rocznik 1990) £obez, Pomorze Stargard
Sz.- 47,62
2. Pawe³ Olszewski (1989)
Prefbet Œniadowo - 47,78
3. Arkadiusz Wojno (1990)
Prefbet Œniadowo - 48,09
4. Przemys³aw Lewko1989)
Podlasie Bia³ystok - 48,55
5. Andrzej Jaros (1990) Agros
Zamoœæ - 48,67
6. Artur Stopyra 190 Victoria

Stalowa Wola - 48,68
7. Dawid Marcinkowski 1989
Olimpia Poznañ - 48,73
8. £ukasz Wilanowski 1989
Podlasie Bia³ystok- 48,82.
Marcin Grynkiewicz, najpopularniejszy wœród kibiców sportowiec powiatu ³obeskiego 2007, w
pokonanym polu pozostawi³ ca³¹
czo³ówkê biegaczy, niedawno startuj¹cych w Mistrzostwach Œwiata
Juniorów w Bydgoszczy.
Rekordowy wynik ³obzianina to
norma na I klasê sportow¹ nadan¹
Przez Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki w Warszawie i powo³anie do
kadry krajowej. Pierwszym nauczycielem i trenerem Marcina w Gimnazjum w £obzie by³ mgr Kazimierz
Mikul. Obecnie od dwóch sezonów
szkoleniem sportowym w Stargardzie Sz., gdzie nasz sprinter uczêszcza do szko³y œredniej, zajmuje siê
mgr Zbigniew Krzysiek, doœwiadczony trener w klubie LKS Pomorze. Trener Krzysiek bêd¹c w wieku
juniora podobnie jak Marcin, równie¿ by³ mistrzem kraju w biegu na
2000 m z przeszkodami, a póŸniej w
mistrzostwach Europy zdoby³ na
tym dystansie srebrny medal.
W historii sportu ³obeskiego
identyczny sukces sportowy uzyska³ w roku 1975 (33 lata temu)
Czes³aw Kurkianiec, mieszkaniec
£obza z ulicy Przechodniej. Tytu³
mistrza Polski juniorów w biegu na
400 m i z³oty kr¹¿ek wynikiem 48,8
s zdoby³ na stadionie w Poznaniu
(trener Zdzis³aw Bogdanowicz).
Tak wysoki poziom sportowy z
nadan¹ I klas¹ sportow¹ uzyskali do
tej pory tylko nieliczni, najlepsi
³obescy lekkoatleci: Krystyna Kurkianiec - rok1977 skok w dal 6,18 m,
Iwona Kowalczuk - rok 1988 rzut
oszczepem 44,72 m, Agnieszka
Bobko - rok 1988 chód sportowy 5
km 24:13 min, Arkadiusz Rudnicki
- rok1990 chód sportowy 20 km
1:31,18 godz.
£obez od kilku ostatnich lat rokrocznie wpisuje siê do kronik polskiego sportu

rok 2008 Marcin Grynkiewcz –
I miejsce i mistrzostwo Polski juniorów w biegu na 400 m
rok 2007 Aleksandra Lusina – I
miejsce i mistrzostwo Polski seniorów skokach przez przeszkody na
koniu Castello
rok 2006 Maciej Gu¿kowski –
miejsce i mistrzostwo Polski m³odych koni w skokach przez przeszkody na Canaletto 2
2004 £obez – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sportowy
Turniej Miast i Gmin”
2003 £obez – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sportowy
Turniej Miast i Gmin” .
Zdzis³aw Bogdanowicz

INFORMACJE
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Skarby medycyny ludowej - dobre rady Cecylii

Pomo¿e,
a nie zaszkodzi
Spotykam siê z
Pañstwem
ju¿ po raz
trzeci. W
poprzednich numerach pisa³am o w³aœciwoœciach oraz mo¿liwoœciach stosowania rumianku (nr 28 z dnia 8 lipca
br.) i ¿ywokostu (nr 29 z dnia 22
lipca br.).
Dzisiaj opiszê prost¹ metodê
zlikwidowania skazy - znamienia
wystêpuj¹cego czasami u rodz¹cego siê dziecka, przybieraj¹cego postaæ plam o ró¿nych odcieniach
czerwieni, umiejscowionych na rozmaitych czêœciach cia³a, czêsto wystêpuj¹cych na twarzy. Skóra na
skazie zazwyczaj jest wypuk³a.
Trudno jednoznacznie wskazaæ
przyczynê powstawania skaz. Niegdyœ s¹dzono, ¿e by³a ni¹ szybka,
odruchowa reakcja kobiety w ci¹¿y
na stres, polegaj¹ca na z³apaniu siê
rêkami za pewn¹ czêœæ cia³a np. za
czo³o, co powodowa³o, ¿e w tym
miejscu po urodzeniu siê dziecka
wystêpowa³a skaza. Nie sposób wykluczyæ prawdziwoœci tej teorii, dlatego te¿ przestrzegam ciê¿arne kobiety przed podobnymi reakcjami.
Metoda zlikwidowania skazy,
któr¹ dzisiaj przedstawiê, mo¿e dla
niektórych czytelników wydaæ siê
kontrowersyjna b¹dŸ wstydliwa,
choæ niegdyœ, jeszcze do czasów II

wojny œwiatowej, po³o¿ne stosowa³y j¹ nagminnie, nie pytaj¹c nawet o
pozwolenie rodz¹cej matki.
Istotnym jest, ¿e skazê omawian¹ tu metod¹ mo¿e zlikwidowaæ
jedynie po³o¿na wy³¹cznie w momencie urodzenia siê dziecka. Metoda ta polega na tym, ¿e po³o¿na
k³adzie jednorazowo na skazê krew
z pêpowiny wraz z kawa³kiem ³o¿yska matki, przy czym ³o¿ysko nak³ada siê na zmianê skórn¹ jego wewnêtrzn¹ stron¹. Po paru godzinach
znamiê znika na zawsze.
Metoda ta owiana by³a tajemnic¹, któr¹ po³o¿ne przekazywa³y z
pokolenia na pokolenie jedynie sobie nawzajem. Nie ujawnia³y jej
nawet matce rodz¹cego siê dziecka,
wobec czego ma³o kto wie o tym
sposobie radzenia sobie ze skaz¹.
Dlatego niniejszym apelujê do matek, aby zapamiêta³y tê metodê i domaga³y siê od po³o¿nej jej zastosowania w razie zaistnienia takiego
problemu.
Moim zdaniem nale¿y przypominaæ o dawnych, naturalnych, a
zarazem skutecznych sposobach
radzenia sobie z problemami zdrowotnymi, zw³aszcza ¿e nie s¹ one
ryzykowne dla zdrowia i naprawdê
mog¹ okazaæ siê pomocne.
W nastêpnym artykule napiszê o
sposobach zwalczania nocnego
moczenia siê dzieci, jak i doros³ych.
Cecylia Pokomeda
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Kronika powiatu ³obeskiego
Chrzest Piotrusia Paw³owskiego - 20.07.2008

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

KAMPANIA „WRÓÆ BEZ HIV”
W Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ
HIV stanowi¹ obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczêœciej zaka¿aj¹ siê osoby bêd¹ce w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39
lat. Dlatego te¿ kampania jest skierowana przede wszystkim do osób m³odych
i aktywnych seksualnie – ¿yj¹cych w
zwi¹zkach formalnych, nieformalnych
i nie posiadaj¹cych sta³ego partnera.
Osoby m³ode s¹ te¿ najbardziej mobilne. Jak wynika z badañ G³ównego
Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹
grupê osób wyje¿d¿aj¹cych z Polski na
co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby
miêdzy 18, a 35 rokiem ¿ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej œrednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w
celach zarobkowych (ponad 80%), jak i
turystycznych. Grupê tê charakteryzuje
du¿a aktywnoœæ seksualna i gotowoœæ do
poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem. Przekazy kampanii s¹ skierowane tak¿e do osób przemieszczaj¹cych siê na terenie kraju.
Polacy maj¹ wiedzê na temat „HIV/
AIDS”, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu
codziennym. Brakuje im wyobraŸni do

zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowañ. Nie odnosz¹ mo¿liwoœci zaka¿enia HIV do siebie.
W zwi¹zku z tym Krajowe Centrum
ds. HIV/AIDS zaproponowa³a kampaniê multimedialn¹ skierowan¹ do w/w
grup spo³ecznych pod has³em „WRÓÆ
BEZ HIV”.
Co chcemy powiedzieæ poprzez
kampaniê „Wróæ bez HIV”?
- Niewa¿ne kim jesteœ, gdzie jesteœ,
co robisz, jakie masz wykszta³cenie, czy
te¿ przekonania – HIV i AIDS mo¿e
dotyczyæ tak¿e Ciebie.
- Zawsze i wszêdzie unikaj ryzykownych zachowañ.
- HIV i AIDS nie zna granic.
- Seks, tak jak podró¿, to wspania³e
prze¿ycie, mo¿e dawaæ du¿o satysfakcji i szczêœcia, jeœli zadbamy o swoje
bezpieczeñstwo.
- Wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego
seksu, u¿ywaj prezerwatywy. Nie bój siê
rozmawiaæ o przesz³oœci seksualnej partnera, choæby przypadkowego.
- Zrób test na HIV, dowiedz siê jaki
jest Twój status serologiczny.
S. Podyma

Resko 2.08.08
Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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k¹pieli. Pozostawione bez nadzoru
dokumenty, portfele czy telefony
komórkowe mog¹ staæ siê ³atwym
do zdobycia ³upem dla z³odziei.

W³amanie na ogródkach
NietrzeŸwi nieletni w Dobrej
(DOBRA) W nocy z 26 na 27
lipca br. w Dobrej, podczas Jarmarku Doberskiego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali czterech nietrzeŸwych
nieletnich. Byli to: Adam M., lat 15,
- wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu 0,67 mg/l, Tadeusz N., lat 16, - wynik 0,17 mg/l, Mateusz N., lat 17, 0,08 mg/l i Malwina R., lat 15, z wynikiem 0,13 mg/l. Nieletni po wykonanych czynnoœciach procesowych
zostali przekazani pod opiekê rodziców. Materia³y w sprawie nieletnich
zostan¹ przes³ane do S¹du Rodzinnego i nieletnich oraz szko³y.

œcia minut póŸniej w Resku zatrzymali Stanis³awa T. Mê¿czyzna ten
tak¿e trafi³ do Zak³adu Karnego.
Oko³o godz. 11.00 na drodze £obez
- Byszewo policjanci zatrzymali
Henryka M., poszukiwanego w celu
ustalenia miejsca jego pobytu oraz
odbycia kary pozbawienia wolnoœci.

NietrzeŸwy nieletni
kieruj¹cy rowerem

(TARNOWO) W okresie od 27
do 28 lipca br. z pola w okolicach
miejscowoœci Tarnowo nieustalona
osoba dokona³a kradzie¿y elektryzatora o wartoœci 20 z³, nale¿¹cego
do Wies³awa A.

(£OBEZ) 29 lipca br. o pó³nocy
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie zatrzymali nieletniego Micha³a F., który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³: 0,51 mg/l i ,47 mg/l. Nieletni za jazdê pod wp³ywem alkoholu odpowie przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich. Jest to kolejny
przypadek, kiedy ten m³ody cz³owiek zosta³ zatrzymany pod wp³ywem alkoholu.

Kradzie¿ portfela

Kradzie¿ pilarki

Kradzie¿ w Tarnowie

(£OBEZ) 28 lipca br. w £obzie
z pomieszczeñ biurowych MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y portfela z pieniêdzmi w
kwocie 400 z³, na szkodê Haliny G.

Stoczy³ siê
(£OBEZ) 28 lipca br. o godz.
22.25 w £obzie, Ireneusz W. Ÿle zabezpieczy³ swój samochód marki
VW Golf, który stoczy³ siê z miejsca
parkowania i uderzy³ w samochód
marki Audi nale¿¹cy do Wojciecha
Ch. oraz w samochód marki KIA,
którego w³aœcicielem jest Jan B.

Zatrzymano osoby
poszukiwane
(POWIAT) W dniu 29 lipca br. w
godzinach porannych, policjanci z
ca³ego powiatu uczestniczyli w akcji „Poszukiwany”. W wyniku przeprowadzonych dzia³añ zatrzymano
5 osób poszukiwanych. O godz.
6.50 w Starym Wêgorzynku zatrzymano Henryka Z., poszukiwanego
do odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Czterdzieœci minut póŸniej w
£obzie zatrzymano Mateusza G.,
który tak¿e by³ poszukiwany w celu
odbycia kary pozbawienia wolnoœci.
W Komorowie policjanci z Posterunku Policji w Resku zatrzymali
Adriana £., który zosta³ przewieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie. Ci sami policjanci dwadzie-

(RADOWO MA£E) W okresie
od do 22 lipca br. w Radowie Ma³ym, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y pilarki marki Husqvarna H345 z otwartego gara¿u. Straty w
kwocie 600 z³ na szkodê Agaty J.

Ale cofka
(WÊGORZYNO) 30 lipca br. o
godz. 19.25 w Wêgorzynie, kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126 p
Damian W., który nie posiada³
uprawnieñ do kierowania pojazdami, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci podczas manewru wycofywania z parkingu na jezdniê, w wyniku
czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy
ulic¹ motorower kierowany przez
Marcina K. Sprawca kolizji odjecha³ z miejsca, lecz po kilkunastu
minutach sam zg³osi³ siê na policjê.
Policja przypomina wszystkim
uczestnikom ruchu, ¿e nie wolno
odje¿d¿aæ z miejsca zdarzenia drogowego.

Kradzie¿ dokumentów
(CIESZYNO) 29 lipca br. w
godz. 15.00-16.00 w Cieszynie
£obeskim na pla¿y nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y portfela
z pieniêdzmi w kwocie 200 z³, legitymacji szkolnej i kolejowej na
szkodê Marka F. Policja prosi
wszystkich wypoczywaj¹cych nad
wod¹ o zachowanie czujnoœci i dbanie zarazem o w³asne mienie podczas korzystania ze s³onecznych

(RUNOWO POM.) W okresie od
27 do 30 lipca br. w Runowie Pomorskim, na terenie ogródka dzia³kowego, nieustalony sprawca dosta³ siê do
œrodka altany po wy³amaniu drzwi
wejœciowych, a nastêpnie zabra³ w
celu przyw³aszczenia ocynkowany
kocio³, p³ytê z ¿eliwa kuchni wêglowej, prodi¿ elektryczny, klucze nasadowe oraz gumowce. Suma strat to
300 z³ na szkodê Zbigniewa D.

Zepchn¹³ go do rowu
(RADOWO WLK.) 3 sierpnia
br. oko³o godz. 15.30 w Radowie
Wielkim, kieruj¹cy samochodem
Ford Scorpio Damian A., w wyniku
zajechania mu drogi przez nierozpoznany samochód ciê¿arowy straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ na pobocze, a nastêpnie samochód przewróci³ siê na dach.

Tragiczny fina³ k¹pieli
(KLÊPNICA) 1 sierpnia br. oko³o godz. 21.00, na jeziorze Klêpnica, gm. £obez, dosz³o do tragicznego wypadku. K¹pi¹cy siê mê¿czyzna, lat 24, mieszkaniec wsi Be³czna, postanowi³ przep³yn¹æ jezioro.
Próba siê nie powiod³a i dopiero w
dniu nastêpnym o godz. 15.35 p³etwonurkowie Stra¿y Po¿arnej wydobyli jego cia³o.

Kradzie¿ na bezczelnego
(£OBEZ) W nocy 1 sierpnia br.,
oko³o godz. 0.10, w³aœcicielka sklepu z odzie¿¹ w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci zauwa¿y³a dwóch m³odych mê¿czyzn podejrzanie siê zachowuj¹cych. Po zejœciu do sklepu
okaza³o siê, ¿e trzeci z nich jest
wewn¹trz i dokonuje kradzie¿y.
Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia
pozostawiaj¹c poszkodowan¹ pod
sklepem z wybitym oknem. Jeszcze
tego samego dnia policjanci ustalili
i zatrzymali trójkê nieletnich sprawców tego przestêpstwa. Sprawa zostanie skierowana do s¹du.

To siê w g³owie nie mieœci

NIELETNIE
W£AMYWACZKI
(Z£OCIENIEC, powiat drawski) Policjanci z Komisariatu Policji w Z³ocieñcu zatrzymali 4osobow¹ grupê dziewczynek, które w³ama³y siê do jednego z mieszkañ w Z³ocieñcu, sk¹d wynios³y
2000 funtów angielskich. Ju¿
wkrótce sprawa znajdzie swój
fina³ w S¹dzie Rodzinnym i Nieletnich.
W poniedzia³ek, 28 lipca, w godzinach popo³udniowych policjanci wyjaœnili zagadkê tajemniczego
w³amania do jednego z mieszkañ na
terenie Z³ocieñca. Sprawcy po wybiciu szyby w oknie, na parterze
wielorodzinnego budynku, wtargnêli do œrodka i z szuflady komody
znajduj¹cej siê w sypialni mieszkania ukradli 2000 funtów angielskich. Okaza³o siê, ¿e czynu tego
dokona³y dziewczynki w wieku 1114 lat. Wykorzysta³y one nieobecnoœæ domowników, bêd¹cych w tym
czasie na wakacjach. Od pewnego
czasu obserwowa³y mieszkanie.
Opracowa³y nawet specjalny system znaków ostrzegawczych. Za pomoc¹ chusteczki, sygnalizowa³y o

nadchodz¹cym
niebezpieczeñstwie, czyli o s¹siadach wychodz¹cych na balkony w pobli¿u mieszkania bêd¹cego w ich zainteresowaniu. Jedna z dziewczynek rzuca³a
kamieniami w okna do momentu, a¿
uda³o siê jej wybiæ szybê. Pozosta³e
trzy sta³y na tzw. „czatach”. Nastêpnie, jedna z dziewczynek, 11-letnia
mieszkanka Z³ocieñca, zaopatrzona
w rêkawiczki, by nie zostawiæ œladów linii papilarnych, wesz³a do
œrodka i z szuflady komody zabra³a
2000 funtów angielskich.
Przez ponad miesi¹c dziewczynki nieŸle siê bawi³y. Niemal natychmiast i bez ¿adnego problemu wymieni³y w miejscowym kantorze funty na z³otówki. Zdobyte nielegalnie
pieni¹dze przeznacza³y na modne
ubrania, kosmetyki, wyjœcia do kawiarni oraz inne zabawy. Czêœci¹
pieniêdzy podzieli³y siê równie¿ z
kole¿ankami, miêdzy innymi z dwiema dziewczynkami, które pomog³y
im wymieniæ funty w kantorze.
Obecnie trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce, które pozwol¹ ustaliæ czy
w ten proceder nie by³y zamieszane
jeszcze inne osoby nieletnie. (kp)
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 brzmia³o: “Polacy nie gêsi”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Majchrowicz (£obez), Roman
Galczak (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Roman Galczak z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji “Tygodnika £obeskiego” ul. S³oweckiego 6 £obez.

tygodnik ³obeski 5.08.2008 r.

Konkurs
czytelników

Ile kilometrów ma rzeka Rega?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym tygodniu wygra³a Pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

