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Z samochodu zosta³ tylko wrak
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Z drugiej strony

Tam ojczyzna twoja, gdzie... (?)

Magdalena Mucha
Podczas zjazdu Kresowian w
Sielsku zabrak³o ludzi m³odych.
Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie dlaczego, nie trzeba daleko szukaæ.
Bo dlaczego nie by³o dzieci przesiedleñców, ani ich wnuków i prawnuków? Czy¿by nie interesowali siê
sk¹d ich ród? Mo¿e nie, dla wielu
tam ojczyzna, gdzie dom, dla wielu
tam, gdzie - chleb. Coraz wiêcej
osób wybiera siê jednak za wschodni¹ granicê w poszukaniu siebie,
tego Ducha, który kaza³ ich przodkom mi³owaæ kraj swój ponad ¿ycie.
Tê moc, któr¹ czuli jeszcze nasi
dziadowie, maj¹ ludzie mieszkaj¹cy
na terenach rdzennie polskich. Si³a
przywi¹zania do ziemi, mocne korzenie, tradycja i historia. O ka¿dy
skrawek ziemi, tej ziemi, na której
mieszkaj¹, walczyli ich ojcowie, ojcowie ich ojców i prapraojcowie.
Ziemi oddano ofiarê z krwi. A tu? Na
zachodnim pasie Polski jesteœmy
tylko przeszczepami, z tak marnymi
korzeniami, ¿e ³atwo nas zdmuchn¹æ. Nie znamy historii swoich rodzin, bo najczêœciej nie wolno by³o
o niej mówiæ przez ostatnie dziesiêciolecia. Pokolenie socjalizmu nie
wnika³o w losy przodków, nastawione na tu i teraz. Bo faktem jest, ¿e aby
pokonaæ naród, wystarczy odebraæ
mu œwiadomoœæ jego historii. I tak
jest w rzeczywistoœci. My nie mamy
w³asnej œwiadomoœci, gdybyœmy
mieli, nie powsta³oby tu szeœæ supermarketów, dziêki którym wyp³ywaj¹
st¹d pieni¹dze.
Pierwsi osadnicy nie dbali o dobra materialne zastane tutaj, bowiem
to nie ich dobra, nie ich rêce, ani rêce
ich ojców budowa³y domy i gospodarowa³y tutaj. Oni „wracali tam”,
umieraj¹c ze œwiadomoœci¹, ¿e nigdy do swoich ojcowizn jednak nie
powróc¹. Pokolenie œrednie – nie
przywi¹zywa³o zbytniej wagi, bo tak
zostali nauczeni. Teraz obraz siê
zmienia, domy s¹ remontowane,
budowane nowe, dba siê o ogrody,
zieleñ, parki, ale zarabia siê na to
wszystko zagranic¹. Ile pokoleñ
musi min¹æ, aby Polak pracowa³ w
Polsce dla Polaka? Czy da siê jeszcze odwróciæ to, co siê sta³o? A mianowicie oddanie niemal za darmo
maj¹tków, fabryk, ziemi obcemu
kapita³owi? Czy tak ³atwo oddawalibyœmy fabryki i ziemiê, gdyby by³y
to ojcowizny z pokolenia na pokolenie? Nasi dziadkowie zostali prze-

siedleni z ¿yznych ziem wschodu na
piaski zachodu i my sami takim piaskiem siê staliœmy.
Pozostaje te¿ problem - jakiej historii mamy uczyæ w ramach historii
Ma³ych Ojczyzn? Obecne opracowania, dotycz¹ce ziemi ³obeskiej,
spisywane przez lokalnych historyków koñcz¹ siê na roku 1945, natomiast prace Instytutu Zachodniopomorskiego na 1970; czy¿by od tamtego czasu nic siê tu nie dzia³o?
Czy¿by nie by³o nikogo wartoœciowego, kogo mog³yby zarejestrowaæ
kroniki, uj¹æ opracowania?
Jak grzyby po deszczu powstaj¹
bractwa rycerskie, ale jakie bractwa,
jakich rycerzy stroje nosz¹, który
rycerz jest ich wzorem i patronem?
Nie wiedz¹.
Niemcy wiedzieli. Na Wzgórzu
zbudowali pomnik Zygfryda-Rolanda. Pojawiaj¹ siê teraz g³osy, by
Wzgórze odbudowaæ i pomnik –
czy¿ Roland nie jest symbolem prawa? Tak przecie¿ by³o ³adnie, bo to
element historyczny by³ych mieszkañców tych ziem i powinniœmy im
pokazaæ, ¿e... No w³aœnie co? ¯e dla
poprawnoœci politycznej i stosunków dobros¹siedzkich zdolni jesteœmy do zaparcia siê siebie? Kto choæ
odrobinê zna historiê i symbolikê
Wzgórza nigdy nie pomyœli, by je
odbudowaæ w takim stanie, w jakim
zosta³o utworzone.
Gdy Niemcy po I wojnie œwiatowej potrzebowali szybkiego odrodzenia, zgodnie z prawd¹, ¿e wojny
wygrywa siê wtedy, gdy pokolenie
wczeœniej przygotowuje broñ, cia³o
oraz ducha do walki, szukali odwo³ania siê do Ducha narodu.
Germañskim odpowiednikiem
Rolanda, jako rycerza bez skazy, jest
Zygfryd, bohater eposu „Pieœñ o Nibelungach”. Jest jednym z najœwietniejszych rycerzy, maj¹cy, prócz niebywa³ej si³y, moc czarodziejsk¹.
On to w³aœnie, na zboczu doliny
za cmentarzem, wsparty na mieczu
sta³ skierowany we wschodni¹ stronê. Ale nie tylko, Wzgórze to za³o¿enie, œciœle przemyœlane, nape³nione
symbolik¹. Twórc¹ by³ rzeŸbiarz berliñski Fritz Richter Elsner, który to
postanowi³ upamiêtnienie poleg³ych
w czasie I wojny œwiatowej wpleœæ w
program ideowy, maj¹cy jeden cel –
wzbudzaæ w zwiedzaj¹cych uczucia
patriotyczne. Odwo³uje siê nie tylko
do legend, ale i mitologii. Polegli w
I wojnie œwiatowej ¿o³nierze, to
wielcy wojownicy, którzy ucztuj¹ w
Walhalli - pa³acu poleg³ych dusz,
zabitych w boju wojowników (einherjar), adoptowanych synów Odyna Walforda. Runy, wyrzeŸbione na
kamieniach, pe³ni³y te¿ formê zaklêæ
i magicznych formu³. Z za³o¿enia
mia³o to byæ pismo u¿ywane przez
plemiona germañskie we wczesnym

œredniowieczu, jednak to na Wzgórzu, to pismo wymyœlone przez ezoteryka niemieckiego Guido von Lista (1848 - 1919). To on by³ twórc¹
ariozofii, która by³a jedn¹ z podstaw
faszyzmu. Twierdzi³, ¿e mia³ wizjê,
w czasie której otrzyma³ alfabet runiczny (nazywany potem armeñskim). Zdaniem „g³osu” (czyli tego
czegoœ co przekazywa³o mu objawienie) dziêki tym runom mo¿liwe
jest zdominowanie i kontrolowanie innych „ras”. Jego zdaniem np.
zastosowanie runy haglaz przez
¿o³nierzy mia³o poprawiæ ich zdolnoœci bojowe, a zastosowanie odpowiednich kombinacji run mia³o
dawaæ konkretne efekty np. zdobyæ
nad kimœ mentaln¹ kontrolê albo
dawaæ wyj¹tkow¹ odpornoœæ na
ból. Runa Eihwaz nazywana jest
tak¿e wilczym k¹tem lub wilczym
hakiem. Przedstawiana jest w kolorze czerwonym – jak ³obeski wilk
z god³a. To runa ukazuj¹ca czas
wielkiej zmiany, punktu zwrotnego w ¿yciu lub konkretnej sytuacji.
W latach 30-tych XX w. kult germañszczyzny przybra³ formê nacjonalistyczn¹.
Celebrowano
wówczas wspólne pogañskie obrzêdy. Symbole i znaki runiczne
sta³y siê popularnymi emblematami w³adzy hitlerowskiej (odwrócona swastyka, runiczna b³yskawica). Dlatego Wzgórze ZygfrydaRolanda, to nic innego jak pomnik
militaryzmu i faszyzmu. To w³aœnie
tu w latach 40.tych m³odzie¿ z Hitlerjugend urz¹dza³a manifestacje,
tutaj te¿ znajdowa³a siê tablica poœwiêcona Hitlerowi.
Poszczególne tarasy, to krêgi œciœle powi¹zane z narodem niemieckim, ich przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹.
Najwa¿niejszym miejscem by³ kr¹g
na szczycie - miejsce poœwiêcone
ojczyŸnie i przypomnieniu o wielkich germañskich zwyciêstwach.
Tote¿ pomnik Zygfryda-Rolanda
uosabia³ militarn¹ potêgê Niemiec.
Ktoœ powie, ¿e Wzgórze Zygfryda-Rolanda to tylko symbol, a odbudowa, to mi³y gest. Id¹c drog¹ symbolu – nasza odbudowa, w takim stanie, w jakim zosta³o ono stworzone
– to symbol mówi¹cy, ¿e te ziemie
nie s¹ nasze, ¿e od wieków nale¿a³y
do ludu Zygfryda i on i jego naród s¹
tu pe³noprawnymi.
Chêæ odbudowy takiego za³o¿enia, jakim by³o przed wojn¹, to stawianie pomnika faszyzmowi.
Powstaje wiêc pytanie, czy coœ
co trwa³o zaledwie oko³o 20 lat warte jest odbudowy? Czy my Polacy
nie mamy w swojej historii ani jednego rycerza, wzorca do naœladowania, który móg³by obj¹æ patronem
£obez? Czy nie mamy w³asnej historii, dumy, przysz³oœci? Czy¿ nie

mo¿emy wykorzystaæ wzgórza w
inny sposób, nasz w³asny?
Dla przypomnienia Mieszko I po
bitwie pod Cedyni¹ przy³¹czy³ Pomorze do tworzonego przez siebie
pañstwa i za³o¿y³ Ko³obrzeg. To
wówczas nast¹pi³ tu rozwój i zaczê³y
powstawaæ nowe grody. PóŸniej
Boles³aw Krzywousty doprowadzi³
do ponownego z³¹czenia Pomorza z
Polsk¹. Wówczas powsta³y grody w
Resku, Radowie, Smorawinie, Ginawie Unimiu, Trzebawiu, Cieszynie, Iglicach, w £obzie, w Wêgorzynie, Dobrej itd.
W poszukiwaniu siebie zapêtlamy siê w ducha narodu niemieckiego, zatracaj¹c w³asn¹ przynale¿noœæ
narodow¹ w imiê ³¹czenia siê narodów i zanikania granic. Nie dziwiæ
wiêc powinno, ¿e doros³y cz³owiek
mówi: „kiedy w koñcu przyjd¹ Niemcy i zrobi¹ tu porz¹dek”, bo jak ma
dziwiæ, skoro nie mamy wobec siebie,
w³asnej historii i ojczyzny – szacunku i krzty mi³oœci. Skoro w poszukiwaniu korzeni szukamy gdzieœ poza
w³asn¹ histori¹? Nie dziwi, ¿e wszelkie nowe idee wchodz¹ tu p³ynnie,
swobodnie i przechodz¹ g³adko, by
zaj¹æ umys³y innymi, nowymi, równie absurdalnymi i wyniszczaj¹cymi.
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Z samochodu
zosta³ tylko
wrak
(Radowo Wielkie - Radowo
Ma³e) 22 sierpnia o godz. 18.15
Daniel S., kieruj¹cy samochodem
m-ki VW Passat, prawdopodobnie
w wyniku nadmiernej szybkoœci
straci³ panowanie nad kierownic¹ i
na zakrêcie wypad³ z drogi.
Samochód uderzy³ w skarpê,
dachowa³ po czym zapali³ siê. W
passacie znajdowa³y siê cztery osoby, jad¹ce do pracy w Niemczech.
Na szczêœcie wszyscy zd¹¿yli uciec
z samochodu, zanim ten doszczêtnie
sp³on¹³. Jeden z pasa¿erów - Andrzej M. - z ran¹ g³owy zosta³ przetransportowany œmig³owcem do
szpitala w Gryficach.
m
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Bêdzie las

(STORKOWO). Kolejnym
projektem uchwa³y, nad jakim
maj¹ debatowaæ radni wêgorzyñscy jest projekt dotycz¹cy wyra¿enia zgody na nieodp³atne przekazanie na rzecz Skarbu Pañstwa
nieruchomoœci gruntowej w obrêbie ewidencyjnym Ginawa.
Zgodnie z decyzj¹ Starosty
£obeskiego z 2 wrzeœnia 2003
dzia³ka nr 88/3 posiada leœny kieru-

nek zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych z³ó¿ kruszywa

naturalnego kopalni „Storkowo”,
nale¿¹cych do Szczeciñskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.
m.in. w dzia³ce 88/3 0 pow. 30,60 ha
(poprzedni nr 88/1) po³o¿onej w
obrêbie Ginawa. W dniu 20.12.
2004 r. Starostwo Powiatowe w
£obzie wyda³o decyzjê o uznaniu za
zakoñczon¹ rekultywacjê dzia³ki nr
88/1 o pow. 30,60 ha.
2 czerwca 2008 r. burmistrz
Wêgorzyna wyst¹pi³a z propozycj¹
do Nadleœnictwa £obez o przejêciu
dzia³ki. Nadleœnictwo wyrazi³o
zgodê na nieodp³atne przejêcie poeksploatacyjnego terenu.
mm

Wiêkszy cmentarz
(£OBEZ). Podczas najbli¿szej
sesji radni rady miejskiej bêd¹
podejmowaæ decyzjê odnoœnie
powiêkszenia terenu cmentarza o
kolejne 5,79 ha.
Na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych klasy RIIIb uzyskano

zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – decyzja nr GZ.tr.057-602302/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.
Obszar objêty planem zagospodarowania przestrzennego bêdzie
stanowi³ rezerwê terenu pod budowê cmentarza komunalnego wystarczaj¹c¹ na okres oko³o 30 lat. mm
Nadleœnictwo Resko

poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz
Nadleœnictwa ds. administracyjnych.
Wymagania: wykszta³cenie wy¿sze leœne, administracyjne
lub budowlane i co najmniej 3 letni sta¿ pracy.
Oczekiwania: znajomoœæ prawa zamówieñ publicznych, prawa budowlanego i zagadnieñ zwi¹zanych z administrowaniem nieruchomoœciami.
Ewentualne oferty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie Nadleœnictwa Resko
lub przes³aæ na adres: Nadleœnictwo Resko ul. ¯eromskiego 1,
72-315 Resko, do dnia 31 sierpnia 2008 r.
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Bêdzie na do¿ywianie
(REGION). W województwie
zachodniopomorskim oko³o 40
tys. dzieci skorzysta z darmowych
posi³ków wydawanych w szkolnych sto³ówkach. Posi³ki wydawane s¹ w ramach rz¹dowego
programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”. Wojewoda na
ten cel przeznaczy³ ponad 33 miliony z³, gminy zaœ w sumie oko³o
18 milionów z³.
Program obejmuje do¿ywianie
dzieci do 7 roku ¿ycia, uczniów do
czasu ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej, oraz zapewnienie posi³ku
osobom potrzebuj¹cym np. korzystaj¹cym z pomocy spo³ecznej, w
podesz³ym wieku, chorym lub niepe³nosprawnym, bezrobotnym i
osobom pochodz¹cym z biednych
œrodowisk wiejskich. Pomoc œwiadczona jest w formie gor¹cego posi³ku, produktów ¿ywnoœciowych albo
pieniêdzy na zakup posi³ku lub ¿ywnoœci.
£¹cznie pomoc¹ w ramach programu w pierwszym pó³roczu 2008

r. objêto 81 tysiêcy osób, z czego:
8.211 dzieci do 7 roku ¿ycia, 40 tys.
uczniów w wieku szkolnym oraz 33
tys. osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej. Œredni koszt posi³ku wyniós³ 3,94 z³.
Gmina £obez ze swojej strony
na ten cel wy³o¿y³a oko³o 180 tys. z³,
(nieca³e 30 proc. œrodków w³asnych), wojewoda zaœ przekaza³
480 tys. z³, co ³¹cznie daje 660 tys.
z³. gmina Dobra ze swojej strony na
do¿ywianie przekaza³a 154 tys. z³
oko³o 30 proc.) wojewoda zaœ – 340
tys. z³, co ³¹cznie daje kwotê 494 tys.
z³. Resko z bud¿etu gminy przeznaczy³o – 206 tys. z³ (40 proc.), wojewoda – 343 tys. z³, co w sumie daje
kwotê 343 333 z³, Radowo Ma³e –
112 tys. z³ (ponad 40 proc.), wojewoda z kolei – 160 tys. z³, w sumie
daje to kwotê 272, najmniejszy
wk³ad w³asny na do¿ywianie przeznaczy³a gmina Wêgorzyno – 90
tys. z³ (oko³o 24 proc.), od wojewody gmina otrzyma³a 300 tys. z³, co
³¹cznie daje kwotê 396 tys. z³. mm
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Na trawkê
zamiast
do wojska
(£OBEZ). Minister Pracy i
Polityki Spo³ecznej zezwoli³
osobom, które nie chc¹ iœæ do
wojska, odbyæ s³u¿bê zastêpcz¹
w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
w £obzie na stanowiskach
robotnik drogowy i robotnik przy
konserwacji terenów zielonych.
Inicjatywa ZDP mia³a na celu
zabezpieczenie w przysz³oœci
pracowników na wykonywanie
zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg i zieleni. Poborowy odbywa
tak¹ s³u¿bê przez 18 miesiêcy, a
koszt jego zatrudnienia pokrywa
wojsko. Koszt po stronie pracodawcy zamyka siê w kwocie ok.
150 z³ miesiêcznie.
op

Zwróc¹ za podrêczniki
(WÊGORZYNO). Od wrzeœnia
dzieci, które rozpoczn¹ zerówkê,
oraz naukê w klasach I-III szko³y
podstawowej lub ogólnokszta³c¹cej
szko³y muzycznej I stopnia, rodzice
uczniów otrzymaj¹ zwrot czêœci
kosztów zakupu podrêczników.
Aby uzyskaæ pomoc, rodzice
dzieci powinni z³o¿yæ wniosek w tej
szkole do której uczeñ bêdzie
uczêszcza³ tj. Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie, Szko³a Podstawowa w
Runowie.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w tej szkole do której uczeñ uczêszcza w terminie
od 1 wrzeœnia do 15 wrzeœnia.
Pomoc otrzymaj¹ tylko ucznio-

wie z rodzin, w których dochód na
jednego cz³onka rodziny nie przekracza kwoty 351 z³ miesiêcznie.
Rodziny, które korzystaj¹ z pomocy

spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia
o dochodach mog¹ przedstawiæ zaœwiadczenie o korzystaniu z tej formy pomocy z OPS w Wêgorzynie.
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Grzechotka jest,
a kiedy kolejny pas?
(£OBEZ). W koñcu po wielu
staraniach i artyku³ach na ul. Niepodleg³oœci w £obzie pojawi³y siê
ograniczniki. Wmontowanie ich
wymaga³o raptem kilku chwil, gdy
proœby i domagania siê poprawy
bezpieczeñstwa trwa³y przynajmniej kilkanaœcie miesiêcy. Nie jest
to szczyt marzeñ, bowiem ³obzianie
byliby zdecydowanie bardziej za-

dowoleni, gdyby pojawi³ siê trzeci
pas ruchu - dla samochodów skrêcaj¹cych w ul. Segala, a œrodkowy - ze
znakami stopu, jednak pozostaje nadzieja, ¿e ktoœ tam w Zarz¹dzie
Dróg Wojewódzkich wzi¹³ sobie
choæ odrobinê do serca fakt, ¿e zarz¹dzanie drogami, to równie¿ odpowiedzialnoœæ za liczbê wypadków na drogach.
mm

Pieni¹dze na studnie
i oczyszczalnie
(WÊGORZYNO). W ostatni
czwartek sierpnia odbêdzie siê tu
sesja Rady Miejskiej, podczas której radni bêd¹ g³osowaæ nad przyjêciem ustawy dotycz¹cej zasad przyznawania œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych
na dofinansowanie zadañ w zakresie
budowy indywidualnych oczyszczalni œcieków i studni przydomowych. Zasady przyznawania dotacji
ze œrodków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej bêd¹ przyznawane dla nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
gminy Wêgorzyno, dla których z
powodów ekonomicznych, gmina
nie przewiduje budowy sieci kanalizacyjnej. Tego typu uchwa³y, w ramach ochrony œrodowiska, wiele
gmin w Polsce wprowadzi³o ju¿
wiele lat temu. Najwy¿szy czas, aby
i tutaj gmina wspar³a indywidualne
zadania.
Zgodnie z proponowanymi zasadami udzielania dotacji, o dofinansowanie bêd¹ mog³y staraæ siê
osoby fizyczne, bêd¹ce w³aœcicielem, u¿ytkownikiem wieczystym
nieruchomoœci, wspólnota mieszkaniowa oraz osoby prawne. Dotacja bêdzie przeznaczona na zakup

urz¹dzeñ oraz materia³u biologicznego niezbêdnych do prawid³owego
funkcjonowania oczyszczalni i
studni przydomowych.
Wysokoœæ dotacji ma wynieœæ
30 proc. kosztów zakupu, nie wiêcej
jednak ni¿ 1 tys. z³ oczyszczalnia
zosta³a wybudowana na potrzeby
jednej nieruchomoœci, 30 proc.
koszt6w zakupu, nie wiêcej jednak
ni¿ 1.5 tys. z³ je¿eli oczyszczalnia
zosta³a wybudowana na potrzeby
dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ nieruchomoœci i 2 tys. z³, jeœli oczyszczalnia bêdzie obs³ugiwaæ trzech lub
wiêcej s¹siaduj¹cych ze sob¹ nieruchomoœci.
O tego typu dotacje bêd¹ mogli
staraæ siê mieszkañcy, dla których
gmina nie planuje budowy zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania
œcieków komunalnych tzn. mieszkañcy: Goœcislawia, Gardna, Wêgorzynka Ma³ego, Wêgorzynka Nowego, BrzeŸnicy, Sulic, Wêgorzynka Starego nr 10, Wiewiecka nr 22,
Podlipiec nr 12, Sarnikierza, Winnik nr 20. Miejscowoœci, dla których
nie planuje siê budowy sieci wodoci¹gowej, to: Sulice, Wêgorzynko
Nowe i Stare nr 10, Wiewiecko nr
22, Podlipce nr 12, Sarnikierz, Winniki nr 20.
mm
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£obeskie kominy p³acowe
(POWIAT). Podczas najbli¿szej sesji Rady Powiatu, radni maj¹ ustaliæ nowe wynagrodzenie
zasadnicze dla pracowników DPS w Resku,
PCPR w £obzie oraz dla starosty powiatu ³obeskiego.

W zwi¹zku z tym, ¿e dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku wyst¹pi³a z wnioskiem o
zwiêkszenie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania z kwoty 653
z³ dla pracowników DPS, proponowana wysokoœæ najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego w I
kategorii zaszeregowania ma wynieœæ 743 z³. Wartoœæ 1 punktu ma
zostaæ zwiêkszona z kwoty 3,10 z³
do kwoty 3,20 z³.
Podwy¿ki, skonsultowane ze
Zwi¹zkami Zawodowymi Pracowników przy DPS w Resku, maj¹ nast¹piæ od lipca.
Podwy¿ki wynagrodzeñ otrzy-

maj¹ równie¿ pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
£obzie. Proponowane najni¿sze
wynagrodzenie zasadnicze w
pierwszej kategorii zaszeregowania
ma wynosi 900 z³, a wartoœæ jednego
punktu 4,35 z³. Tutaj podwy¿ki maj¹
obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2008.
Równie¿ z dniem 1 stycznia planuje siê ustaliæ wynagrodzenie miesiêczne dla starosty powiatu ³obeskiego Antoniego Gutkowskiego w
³¹cznej wysokoœci 8535 z³ brutto, w
tym wynagrodzenie zasadnicze –
4200, dodatek funkcyjny 1500 z³,
dodatek za wieloletni¹ pracê – 840
z³, dodatek specjalny w wysokoœci
35 proc. – 1995 z³.
mm

Okrad³a j¹ opiekunka
(RESKO). W okresie od 17 do 21 sierpnia 2008 r. w Resku Salomea £,
która opiekowa³a siê starsz¹ s¹siadk¹ dokona³a kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
1300 z³ oraz bi¿uterii. £¹czna suma strat wynosi 1500 z³.
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Kresowianie spotkali siê w Sielsku
„Nie jesteœmy dzisiejsi, tylko na dziœ, jesteœmy
narodem, który ma przekazaæ w dalek¹ przysz³oœæ wszystkie moce nagromadzone przez
tysi¹clecia i spotêgowane w czasach wspó³czesnych.”
Prymas Stefan Wyszyñski
(SIELSKO). W minion¹
sobotê mia³ tu miejsce
V ju¿ zjazd Kresowian
z Kuropatnik. Oko³o 80
osób z terenu województwa
zachodniopomorskiego
przyby³o tutaj, aby wspólnie
pomodliæ siê w koœciele,
a nastêpnie pobiesiadowaæ
w œwietlicy wiejskiej.

Spotkania w koœciele, odwiedzenie pomnika postawionego na
czeœæ pomordowanym bliskim w
Kuropatnikach przez bandê UPA
oraz wspólna biesiada, to dzieñ, na
który czeka wielu Kresowian. Wówczas to ludzie, którzy przybyli tu po
wojnie z jednej miejscowoœci, mog¹
spotkaæ siê, powspominaæ lata spêdzone w rodzinnej wsi, ale i porozmawiaæ o tym co teraz.
Rozmowy toczono przy grochówce, s³odkim poczêstunku, ka-

wie, herbacie. Równoczeœnie wyœwietlany by³ film z pobytu na Kresach. Skoro to mia³a byæ kresowa
biesiada, to nie zabrak³o te¿ pañ z zespo³u, które œpiewa³y lwowskie piosenki. W³aœciwie œpiewa³a ca³a sala,
bo przecie¿ Kresowian do œpiewu
dwa razy zachêcaæ nie trzeba.
W jednej z sal przygotowana
zosta³a wystawa, upamiêtniaj¹ca
poprzednie zjazdy. Ka¿dy z chêci¹
zagl¹da³ do niej, wspominaj¹c poprzednie lata.
Zjazd, to te¿ okazja do wspomnieñ, przemówieñ i dyskusji o
potrzebie kultywowania kultury i
tradycji przodków.
Mszê œw. dla Kresowian po raz
ostatni celebrowa³ by³y ju¿ proboszcz parafii Krzysztof Frydrych.
Organizatorem spotkania by³o

Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik przy wspó³pracy Rady So³eckiej z Sielska. Nad sprawnym przebiegiem uroczystoœci czuwa³a pani
Barbara Górniak i panie z prac interwencyjnych.
Niejako mottem wystawy sta³y
siê s³owa ks. Prymasa Stefana Wyszyñskiego wypowiedziane na
czeœæ ods³oniêcia tablicy ku czci
Stefana Starzyñskiego 1 marca 1981
r.: „Nie jesteœmy dzisiejsi, tylko na
dziœ, jesteœmy narodem, który ma
przekazaæ w dalek¹ przysz³oœæ
wszystkie moce nagromadzone
przez tysi¹clecia i spotêgowane w
czasach wspó³czesnych”.
Oby tak siê sta³o. Jednak jak jest
to trudne pokazuje fakt, ¿e wœród
Kresowian brakowa³o m³odszych
pokoleñ.
mm

Weso³o i na trzeŸwo te¿ mo¿na siê bawiæ
(WÊGORZYNO). 16 i 17
sierpnia odby³ siê tu
„VI Festyn TrzeŸwoœci”,
który rozpocz¹³ siê w
Przytoni. W ten sposób
po³¹czono zakoñczenie lata
z Festynem.
Podczas festynu nie zabrak³o
przeja¿d¿ek quadami, harleyami,
gor¹cej grochówki przygotowanej
przez panie z Wiewiecka, kie³basek,
ciast domowego wypieku, ani po-

godnej aury, która jakby na zamówienie pojawi³a siê podczas trwania
festynu. Osoby licz¹ce kalorie i dbaj¹ce o poziom cukru we krwi mog³y
byæ spokojne, bowiem w razie niepewnoœci, mog³y go na bie¿¹co mierzyæ, podobnie jak ciœnienie krwi.
Gdy siê okazywa³o, ¿e ciasteczek
by³o zbyt du¿o, by³a mo¿liwoœæ
zbicia cukru podczas konkurencji
zrêcznoœciowych i sportowych.
Uczestnicy wêgorzyñskich igrzysk
otrzymali nagrody. W drugim dniu
Festynu pogoda nie by³a ju¿ tak

³askawa, tote¿ impreza zosta³a przeniesiona do hali gimnazjum. Obok
niej rozstawiono namiot, pod którym spokojnie mo¿na by³o coœ przek¹siæ i napiæ siê kawy i herbaty.
Gdy pod namiotem czêœæ wêgorzynian zajada³a siê grochówk¹,w
hali swoje zdolnoœci artystyczne
prezentowa³y dzieci ze œwietlicy w

Po³chowie oraz panie z zespo³u
„Kresowianki” z Runowa.
Nie zabrak³o te¿ atrakcji przygotowanych z myœl¹ wy³¹cznie o
milusiñskich. Jedn¹ z nich by³ zamek z trampolin¹, drug¹ zaœ, uwielbiany przez najm³odszych, pokaz
samochodu stra¿ackiego zaprezentowany przez OSP w Wêgorzynie. m
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Jaki nadzór?
(£OBEZ). Nowa taryfa op³at, przyjêta przez radê miasta,
zaczyna wzbudzaæ kontrowersje. Mieszkañcy nie
rozumiej¹ dlaczego maj¹ p³aciæ za nadzór przy
wymianie pomnika, tym bardziej, ¿e op³ata wp³ywa na
konto urzêdu a nie zarz¹dcy cmentarza.
- Dlaczego mam p³aciæ gminie za nadzór, skoro nikogo z
urzêdników na cmentarzu nie
ma? Chcieliœmy zmieniæ pomnik
ojca, bo by³ brzydki, okaza³o siê,
¿e musimy wp³aciæ 53,50 z³. Za
co? I jaki nadzór? Zrozumia³bym
jeszcze, gdybym musia³ to zap³aciæ zarz¹dcy cmentarza, ale te
pieni¹dze wp³ywaj¹ do gminy. Co
gmina nadzoruje? Mo¿e nied³ugo
zrobi¹ jeszcze wstêp za 1 z³ na
cmentarz? – pyta czytelnik, który
znalaz³ siê w takiej sytuacji.
5 czerwca Rada Miasta przyjê³a nowa taryfê op³at za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
Wówczas to zlikwidowano op³atê za wjazd na cmentarz, wprowadzaj¹c w to miejsce op³atê za nadzór nad takimi czynnoœciami jak:

pochówek, ekshumacja, postawienie nagrobka. Op³ata wynosi
53,50 z³ brutto.
Za nadzór, jak siê okaza³o,
p³aci siê równie¿ wówczas, gdy
chcemy wymieniæ istniej¹cy pomnik na nowy.
- Nas jako gminê nie interesuje czy op³atê wniesie osoba fizyczna czy firma, jeœli wniesie j¹
firma, to i tak zap³aci za to osoba
zlecaj¹ca. A dlaczego nazywa siê
to nadzór? Poniewa¿ gmina p³aci
zarz¹dcy cmentarza za wykonywanie tych czynnoœci z góry. Dlatego op³aty, które dokonuj¹
mieszkañcy wp³ywaj¹ na konto
gminy – powiedzia³a kierownik
wydzia³u Iionfrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
Ewa Ciechañska .
mm
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Stowarzyszenie dowiezie
(RESKO). Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski zdecydowa³, ¿e dzieci z gminy Resko bêdzie dowoziæ do Oœrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem z
Radowa Wielkiego.
Przedmiotem przetargu by³ wybór
us³ugi, polegaj¹cej na dowo¿eniu
w³asnym transportem dzieci z gminy

Resko i odwo¿eniu ich do domów po
skoñczonych zajêciach. Zadanie polega na zawo¿eniu i odwo¿eniu do
Oœrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie
Wielkim 10. dzieci na ³¹cznej dziennej d³ugoœæ trasy 212 km.
Do gminy wp³ynê³y dwie oferty.
Firma z Boryszewa (powiat gryficki) zaproponowa³a stawkê 2,14 z³
brutto za 1 km trasy. Stowarzyszenie z kolei - 1,90 z³ brutto, spe³niaj¹c równoczeœnie wszelkie konieczne warunki.
mm

Taniej wydzier¿awiæ ni¿ przej¹æ
(MIESZEWO). O tym, czy
gmina wydzier¿awi od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych teren
wraz z obeliskiem i drog¹ dojazdow¹, czy te¿ przejmie za darmo,
ale op³aci geodetê oka¿e siê ju¿ w
czwartek.
Wprawdzie Agencja Nieruchomoœci Rolnych zgodzi³a siê na nieodp³atne przekazanie gruntów, na
których znajduje siê obelisk oraz
droga dojazdowa do niego, jed-

nak okaza³o siê, ¿e koszt wydzielenia geodezyjnego mia³aby spoczywaæ na gminie, a ten wynosi
niemal 7 tys. z³. Z tego te¿ wzglêdu gmina wysz³a z za³o¿enia, ¿e
taniej bêdzie wydzier¿awiæ drogê
i teren, na którym znajduje siê
obelisk. Czy z takiego samego
za³o¿enia wyjd¹ radni, oka¿e siê
ju¿ podczas sesji w czwartek. W
projekcie uchwa³y obelisk ma
s³u¿yæ “celom spo³eczno-oœwiatowym”.
mm
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£obzianie poznawali zasady tworzenia ekomuzeum

Lanckorona daje przyk³ad
W LANCKORONIE (pow. wadowicki, woj. ma³opolskie) czas zatrzyma³ siê i stoi w miejscu… Ma³e drewniane pobielone domostwa z podcieniami, brukowane w¹skie uliczki, kamienny (odrestaurowany) rynek ze
straganami, muzeum regionalne w
starej chacie, studnie uliczne z krystalicznie czyst¹ wod¹, urokliwe œcie¿ki
i alejki, wille naznaczone obecnoœci¹
znanych artystów, „prawdziwy” chleb
z miejscowej piekarni, swojskie jedzenie i domowa nalewka, tworz¹ niepowtarzaln¹ atmosferê starego spokojnego miasteczka.
Lanckorona le¿y na wzgórzu u
stóp ruin zamkowych na poziomie
…ok. 550 m n.p.m. Zwiedzaj¹c to
miasteczko trzeba poruszaæ siê w¹skimi uliczkami biegn¹cymi albo w dó³,
albo pod górkê, a sam Rynek ma unikalne ukszta³towanie – nachylenie
terenu ok. 10 %. Turystê zachwycaj¹
widoki pobliskich gór i wsi po³o¿onych w dolinach, u stóp lanckoroñskiej „górki”.
W gminie Lanckorona realizowany jest program EKOMUZEUM. To
specyficzne muzeum bez murów tworzy œcie¿ka turystyczna w terenie, na
której znajduj¹ siê „eksponaty” - œlady
dziedzictwa kulturowego regionu.
Mo¿na wiêc zobaczyæ m. in.:
- zabytkowe drewniane domy z
podcieniami, z zachowanymi z przesz³oœci sprzêtami domowego u¿ytku lokalne muzeum,
- ruiny zamku, stare studnie, piêkne stare wille - pensjonaty, zabytkowy
koœció³, przydro¿ne kapliczki,
- wystawê i warsztaty rêkodzie³a
artystycznego, sklepik produktów lokalnych, piekarniê z wypiekami wg
dawnych receptur, strój lanckoroñskich mieszczek, zwyczaje kultywowania lokalnych œwi¹t, itp.
- okazy roœlin chronionych, piêkne
górskie widoki,
Organizacj¹ pobytu turystów na
terenie EKOMUZEUM LANCKO-

RONA
zajmuj¹ siê pracownicy Firmy
Spo³ecznej
„HORYZONTY ITD. Inspiracja. Turystyka. Doradztwo”, za³o¿onej przez lokalne Stowarzyszenie Ekologiczno
–
Kulturalne
„Na Bursztynowym Szlaku”.
Firma
prowadzi:
Cafe „Pensjonat”, sklepik produktów
lokalnych i biuro turystyczne. Œlady
dziedzictwa kulturowego o¿ywione
dla wspó³czesnoœci (m. in. dla turystów) stanowi¹ ogromn¹ atrakcjê dla
zwiedzaj¹cych. Ruch turystyczny
wp³ywa z kolei na o¿ywienie regionu
i daje szansê lokalnego rozwoju.
W celu poznania programu ekomuzeum cz³onkowie Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa zorganizowali
WYJAZD STUDYJNY DO LANCKORONY dla 43 mieszkañców z 10
³obeskich wsi. Projekt jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej i œrodków w³asnych Stowarzyszenia.
W czasie kilkudniowego pobytu
uczestnicy wyjazdu wziêli udzia³ w
cyklu szkoleñ, w trakcie których:
- zwiedzali lokalne Ekomuzeum
Lanckorona,
- poznawali zasady tworzenia ekomuzeum,
- zapoznawali siê z programami
rozwoju lokalnego, realizowanymi
przez Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku”,
- poznawali procedury budowy
przedsiêbiorstwa spo³ecznego, powo³anego przez organizacjê pozarz¹dow¹.

Pracownicy Firmy Spo³ecznej
„HORYZONTY ITD” (organizatorzy
wyjazdu studyjnego), przygotowali
program pobytu obejmuj¹cy planowane szkolenia, a tak¿e - mo¿liwoœæ
zwiedzenia okolicznych: Wadowic,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa.
Ekomuzem w £obzie?
W trakcie spotkañ z cz³onkami
Stowarzyszenia „Na Bursztynowym
Szlaku” oraz w³adzami Gminy Lanckorona zgodnie podkreœlano, ¿e:
1. Powodzenie programu Ekomu-

zeum w Lanckoronie jest mo¿liwe tylko dziêki zaanga¿owaniu organizacji
pozarz¹dowej. Praca Stowarzyszenia
na rzecz o¿ywienia ekomuzeum przek³ada siê na rozwój ruchu turystycznego w regionie, co daje Gminie mo¿liwoœæ aplikowania o œrodki unijne na
inwestycje. Tym sposobem uda³o siê
pozyskaæ kilkumilionow¹ dotacjê na
przebudowê Rynku w Lanckoronie,
który sta³ siê wizytówk¹ miasteczka i
jednoczeœnie centrum programu Ekomuzeum.
2. Najwiêkszym kapita³em Ma³ej
Lanckoroñskiej Ojczyzny s¹ LUDZIE, tworz¹cy niepowtarzalny klimat serdecznoœci, przyjaŸni, spokoju,
zaufania, a jednoczeœnie – atmosferê
twórczego dzia³ania w zgranym zespole.
Wiedza nabyta w trakcie szkoleñ
i warsztatów w zakresie tworzenia
ekomuzeum sk³ania do myœlenia o
wdro¿eniu programu na naszym terenie. Pomys³ ten wymaga jednak konsultacji i rozwa¿nego wspó³dzia³ania
wszystkich, kogo interesuje rozwój
ruchu turystycznego w naszym regionie, a szczególnie ludzi, których
³¹czy wspólna pasja tworzenia nowej
jakoœci ¿ycia spo³ecznego w naszym
regionie.
SPK

Ryby zastrajkowa³y
(KARWOWO). Tradycyjnie
ju¿ pod koniec wakacji ko³o
„Karaœ” z £obza zorganizowa³o
zawody rodzinne nad jeziorem
Karwowo. Pogoda dopisa³a, zawodnicy równie¿, strajkowa³y jedynie ryby, bo wiele rodzin z³owi³o ich dos³ownie œladowe iloœci.
Zawody wygra³a rodzina Karluków z wynikiem 2000 pkt. Drugie
miejsce zajê³a rodzina Karkuszewskich (960 pkt.), a trzecie Kononowiczów (940 pkt.).
Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Adam
Ilewicz, a by³a to krasnopióra o d³ugoœci 21 cm.
Po kilkugodzinnym wêdkowa-

niu zawodnicy i zawodniczki posilali siê pyszn¹ grochówk¹, do której
weso³o przygrywa³ pan Gienek
Kwaœniak.
Potem nadesz³a pora na rozegranie konkurencji sprawnoœciowych i
konkursów. W ³owieniu rybek z basenu na czas zwyciê¿y³ Kuba Ilewicz. W biegu w workach nie mia³
sobie równych Krystian Karluk. W
rzucie lotk¹ do tarczy wœród juniorów zwyciê¿y³ Dawid Kamiñski, a z
seniorów najlepszy by³ Daniel Karkuszewski. W ostatniej konkurencji
przeznaczonej wy³¹cznie dla doros³ych zwyciê¿y³ W³adek Ostropolski, który najszybciej upora³ siê z
piwem pij¹c je przez s³omkê.M. H.
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ŒredniowieCzuj w Maszewie

Maszewianie zapraszaj¹

(MASZEWO). Do redakcji
zawitali maszewianie,
którzy za naszym
poœrednictwem zapraszaj¹
³obzian na obchody
730.lecia Maszewa.
Przygotowano je z wielkim rozmachem. To nie tylko jakiœ wystêp
gwiazdy i mo¿liwoœæ potañczenia
pod scen¹, czy obejrzenia walki rycerskiej, ale wiele atrakcji, które s¹
w stanie zadowoliæ najbardziej wymagaj¹cych. Tym bardziej, ¿e zabawê umiejêtnie po³¹czono z nauk¹.
W dniach 29-31 sierpnia odbêdzie siê impreza pod nazw¹ „ŒredniowieCzuj w Maszewie”. Przepustk¹ do œwiata œredniowiecza bêdzie moneta wybita specjalnie na tê
okazjê. By poczuæ klimat mo¿na
nabyæ w tutejszym urzêdzie stroje
uszyte na œredniowieczny wzór. W
takim przebraniu i z monet¹ w rêku
mo¿na pod¹¿yæ na jarmark. Najpierw jednak warto wst¹piæ do sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Maszewie na sesjê naukow¹
poœwiêcon¹ historii miasta z udzia³em wyk³adowców Uniwersytetu
Szczeciñskiego, która rozpocznie siê
o godz. 11.00. Oficjalne otwarcie
przez w³adze miejskie nast¹pi o
godz.17.00 przy Baszcie Francuskiej, gdzie grodzianie bêd¹ œwiadkami pasowania Maszewskiej Roty Zaciê¿nej rodu von Massow. Po tym akcie nast¹pi pokaz uzbrojenia rycerskiego wraz z opisem historycznym.
Wieczorem w mieœcie zapanuje
prawdziwe œredniowiecze. Nie brak-

nie burd karczemnych, us³ug katowskich, s¹dów nad czarownicami,
wiêzienia niepos³usznych w dybach
a nawet egzekucji. Tych strasznych
praktyk bêd¹ mogli unikn¹æ ci, którzy wczeœniej zaopatrzyli siê w monety, ale i to nie jest do koñca zbyt
pewne, bo odnoœnie czarownicy, to
zadecyduje s¹d i wszelkie próby.
Od 21.30 bêdzie prezentowana
legenda maszewska, zwi¹zana z zajêciem miasta przez ksiêcia œrodkowopomorskiego Eryka II.
W sobotê od godz. 11.00 rozpocznie siê jarmark œredniowieczny i
trwaæ bêdzie do godziny 19.00. Równoczeœnie od po³udnia na przedpolach Maszewa, czyli operuj¹c nazw¹
lokaln¹ – na górnym boisku, toczyæ
siê bêdzie bitwa z wojskami ksiêcia
Eryka II. Udzia³ w bitwie wezm¹
Rycerze Konni z Zamku Burg Stargard (Niemcy). Dla osób, którym
wra¿eñ nie bêdzie doœæ, zaplanowano
dodatkowo pokaz sprawnoœci rycerskich i pojedynków.
Dzieciom organizatorzy oferuj¹
obejrzenie szczudlarzy, clownów
oraz programu artystycznego.
Od godziny oko³o 18.00 rozpoczn¹ siê wystêpy zespo³ów, a
gwiazd¹ wieczoru bêdzie „Lombard”.
W niedzielê natomiast zapraszamy na happening „U Maciejki”
(Jezioro M³yñskie), nawi¹zuj¹cy do
po³o¿enia Maszewa w œrodku pentagramu, utworzonego po po³¹czeniu w prostej linii, s¹siednich miast.
W tym kszta³cie zostanie puszczona na wodê konstrukcja, symbolizuj¹ca piêæ ludów zamieszkuj¹cych
te tereny.
mm

Wyrok

Sygn. akt II K 135/08 Ds. 89/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 07 lipca 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 Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 07
lipca 2008 r., sprawy:

Kazimierza Polaka

s. Kazimierza i Krystyna z d. But, ur. 10 stycznia 1959 r. w Drawsku Pomorskim, oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 26 stycznia 2008 r. na drodze publicznej Strzmiele – Smorawina,
gm. Radowo Ma³e, kierowa³ samochodem osobowym marki Opel Kadett o nr rej.
SMF 5202, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
II. w dniu 26 stycznia 2008 r. w Smorawinie gm. Radowo Ma³e, w trakcie
wykonywanych czynnoœci s³u¿bowych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w £obzie – sier¿. Sztab. W³adys³awa Maœlaka i sier¿. Grzegorza Przytu³ê, stosowa³ groŸbê bezprawn¹ celem zmuszenia wy¿. wym. do
odst¹pienia od czynnoœci s³u¿bowej zwi¹zanej z zatrzymaniem w zwi¹zku z
kierowaniem samochodem w stanie nietrzeŸwoœci, zniewa¿y³ ich s³owami
wulgarnymi oraz grozi³ wy¿. wym. i cz³onkom ich rodzin pobiciem i pozbawieniem ¿ycia, tj. o czyn z art. 224 par. 2 kk w zb. z art. 226 par. 1 kk w zb. z art.
190 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
III. I. oskar¿onego Kazimierza Polka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i za czyn opisany w punkcie I aktu oskar¿enia na podstawie
art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, zaœ za czyn opisany w punkcie II aktu oskar¿enia na podstawie art.
244 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
IV. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 par. 1 kk ³¹czy orzeczone wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci i wymierza mu karê ³¹czn¹ 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
V. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
VII. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym od
op³aty w sprawie.

Zatrudniê
do przyuczenia

w zawodzie
drukarza.
Kontakt:
tel. 091 397 37 30,
504 042 532
lub osobiœcie £obez,
ul. S³owackiego 6.
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W piaskownicy zamiast piasku: œmieci, papiery, kupy zwierz¹t, kamienie

Ziemia niczyja?
(WÊGORZYNO). Na tutejszym osiedlu 40.lecia PRL panuje
istny galimatias. Niemal ka¿dy
blok ma innego w³aœciciela, s¹
nimi: gmina, spó³dzielnia mieszkaniowa, PKP i Agencja Nieruchomoœci Rolnych, byæ mo¿e jeszcze ktoœ. O ile mieszkañcy bloków
mniej wiêcej orientuj¹ siê do kogo
nale¿y ich klatka, to absolutnie
nie wiedz¹ do kogo nale¿y przylegaj¹cy do budynków teren z placem zabaw.
Mieszkanka osiedla 40.lecia
poprosi³a nas o pomoc w ustaleniu
w³aœciciela tutejszego placu zabaw.
Samej, choæ stara³a siê znaleŸæ winnego fatalnego stanu miejsca zabaw
dla dzieci, nie uda³o siê.
- Gmina odsy³a nas do zarz¹du
bloku, do którego ponoæ nale¿y ten
teren. Wszystko jest po³amane, pe³no œmieci (które sprz¹taj¹ nasze
dzieci), nieskoszona trawa, w piaskownicy zamiast piasku: œmieci,
papiery, kupy zwierz¹t, kamienie,
ceg³y, deski, szk³a, plac zabaw nie
ogrodzony. Wszystko jest po³amane
i zdewastowane. Osiedle 40.lecia,
to najwiêksze skupisko ludzi w
Wêgorzynie. Dla porównania bloki,

gdzie mieszka pani burmistrz maj¹
piêkny plac zabaw, a mieszka tam o
wiele mniej ludzi. Nie wiem czy ma
to jakikolwiek zwi¹zek z zamieszkuj¹c¹ te bloki pani¹ burmistrz, ale
wiem, ¿e nasze dzieci nie maj¹ siê
gdzie bawiæ – poinformowa³a
mieszkanka Wêgorzyna.
Na pytanie w Urzêdzie Gminy,
do kogo nale¿y teren, otrzymaliœmy
odpowiedŸ, ¿e do któregoœ z zarz¹dców.
Do placu zabaw nie przyznaje
siê równie¿ Spó³dzielnia Mieszkaniowa, choæ zarz¹dza tam dwoma
klatkami w jednym z bloków. Podobna liczb¹ klatek zarz¹dza PKP,
czêœæ nale¿y do gminy, czêœæ do
ANR, kolejna czêœæ, to wspólnoty
mieszkaniowe. Nikt nie przyznaje
siê do placu zabaw, w który trzeba
inwestowaæ. A odpowiedŸ okazuje
siê prosta. Ka¿dy w³aœciciel i zarz¹dca, dysponuj¹cy mieniem w
osiedlu 40.lecia PRL ma równoczeœnie udzia³y w³asnoœciowe w placu
zabaw. A to, jak¹ wysokoœci¹
udzia³ów dysponuj¹ i za któr¹
czêœæ placu zabaw odpowiada kolejny w³aœciciel, nale¿y sprawdziæ
w akcie notarialnym. Ka¿dy z bloków ma bowiem swój udzia³ nie

tylko posiadania, ale i odpowiedzialnoœci za stan urz¹dzeñ do za-

bawy i za bezpieczeñstwo bawi¹cych siê tam dzieci.
mm

Kombatanci i inwalidzi z wizyt¹ u wojewody
(SZCZECIN-£obez). 23 lipca
w Szczecinie przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Kombatantów otrzyma³
awans na pu³kownika.
Podczas wrêczenia medalu
obecni byli: wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Zastêpca Dowódcy 12. Szczeciñskiej
Dywizji Zmechanizowanej genera³
Andrzej Gwadera, pe³nomocnik
wojewody zachodniopomorskiego
ds. kombatanckich Lech Jakubowski, oraz – prezesi zwi¹zków inwalidów w terenie, w tym Tadeusz

Barañski przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Inwalidów Wojennych w £obzie.
Wówczas to wojewoda zachodniopomorski zaprosi³ inwalidów
wojennych z rewizyt¹ do urzêdu
wojewódzkiego. Takie zaproszenia
s¹ ju¿ wpisane w tradycjê, bowiem
ka¿dy wojewoda przynajmniej raz
organizowa³ tego typu spotkanie.
Tak oto 20 sierpnia wojewoda ugoœci³ u siebie dowódcê 12. dywizji
zmechanizowanej Andrzeja Gwaderê, Dowódcê 8. Flotylli Obrony
Wybrze¿a Kontradmira³a Jerzego
Lendê, pe³nomocnika wojewody

zachodniopomorskiego ds. kombatanckich Lecha Jakubowskiego,
p³k. Stanis³awa Kimszala – prezesa
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w
Szczecinie, p³k. Henryka Cieœlaka
– prezesa Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w Goleniowie, Jerzego
B³aszkowskiego sekretarza Zwi¹zku Inwalidów wojennych w Szczecinie, Hieronima Urbañczyka –
cz³onka Zarz¹du, kap. Grzegorza
Ostapowicza, por. Mariana Kostrzewa z Goleniowa, Tadeusza
Barañskiego – prezesa Zwi¹zku
Inwalidów Wojennych w £obzie,
Jolantê Tomaszewsk¹ – kierownika
biura zwi¹zku Inwalidów Wojennych w Szczecinie.
Po uroczystym powitaniu goœci i
oficjalnych powitaniach, nast¹pi³
czas na luŸn¹ rozmowê. Wówczas to
kombatanci zwrócili uwagê, ¿e w
Polsce ³amie siê ich konstytucyjne
prawo. Powo³ywali siê przy tym na
art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi „Rzeczpospolita Polska specjaln¹ opiek¹ otacza weteranów walk o niepodleg³oœæ, zw³aszcza inwalidów wojennych”. Ta specjalna opieka objawia
siê tym, i¿ obni¿ono kombatantom

zni¿ki na bilety; poziom ulgi obni¿ono do 30 proc., zniwelowano
czêœæ leków refundowanych. Dlatego te¿ zwrócono siê do wojewody,
aby te uwagi przekaza³ wy¿ej. Genera³ Gwadera zaznaczy³, i¿ wojsko
powinno obj¹æ inwalidów wojennych patronatem. Kontradmira³
Lenda z kolei przypomnia³, ¿e od
piêciu lat nie odbywaj¹ siê ju¿ tak
tradycyjne niegdyœ rejsy statkami
po morzu. Dlatego te¿ zaproponowa³ aby wznowiæ tê wspania³¹ tradycjê i aby inwalidzi wojenni na
nowo mogli uczestniczyæ w wycieczkach po morzu na okrêtach
wojennych.
Swój apel przed³o¿y³ równie¿
pu³kownik Kimszal w s³owach: •le
siê dzieje, ¿e nie ma jednoœci pomiêdzy rz¹dem a kombatantami. Walczyliœmy o Polskê spokojn¹, a nie
rozdart¹. - Zale¿y nam na dobrych
relacjach zwi¹zku i administracji
rz¹dowej – powiedzia³.
Wojewoda przekaza³ goœciom
pami¹tkowe zdjêcia, po czym zaprosi³ goœci na uroczysty obiad. Kombatanci radzi z takiego przyjêcia podziêkowali za spotkanie, ¿ycz¹c sukcesów i owocnej pracy.
mm

SKARBY POWIATU £OBESKIEGO
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Malowniczo z zabytkiem w centrum
Runowo, to wieœ znajduj¹ca
siê oko³o 4 km na pó³nocny-zachód od Wêgorzyna (ok. 340
mieszk.), po³o¿ona nad Resk¹
Wêgorz¹, przy zbiegu dróg z
Chwarstna i Winnik, po zach.
stronie drogi Wêgorzyno - Resko.
Na uwagê zas³uguje tu póŸnogotycki koœció³ pod wezwaniem
œw. Tomasza Aposto³a. Œwi¹tynia,
zbudowana z kamienia, przebudowana zosta³a w 1860 r. Wkomponowana jest w uroczy skrawek zieleni, otoczona wysokimi drzewami,
co sprawia, ¿e ma siê wra¿enie, i¿
chroni¹ one œwi¹tyniê swoimi konarami. Do koœcio³a prowadzi alejka, przy zadbanym trawniku. Po
drodze znajduje siê grota, a w niej
figurka Matki Boskiej. To sprawia,
¿e miejscem sacrum nie jest jedynie wnêtrze koœcio³a, lecz i jego
otoczenie.
Wschodni szczyt koœcio³a zosta³
ozdobiony szeœcioma ostro³ukowymi blendami w XIX w. Neogotycka
wie¿a pochodzi z 1882 r. z ceg³y
glazurowanej. Koœció³ jest obiektem zabytkowym o numerze rejestracyjnym 213 z 19.12.1956 r.
Obiekt jest interesuj¹cy nie tylko ze wzglêdu na swoj¹ architekturê, nadaj¹c¹ bryle strzelistoœæ i lekkoœæ. Na równie du¿¹ uwagê zas³uguje renesansowe wyposa¿enie
œwi¹tyni z XVII w.: chrzcielnica,
stalle, ambona oraz dwa lichtarze z

XVI w. W 1604 r. w koœciele ustawiono renesansow¹ ambonê i
chrzcielnicê sygnowan¹ przez artystê B. Predelle. W XVIII wieku zbudowano barokowy o³tarz.
W ma³ych okienkach znajduj¹
siê witra¿e z herbami.
Uwa¿ny obserwator dostrze¿e w
p³ycinach stalli 4 herby, w tym herb
rodu von Rhode – dawnych w³aœcicieli wsi.
Po wyjœciu z koœcio³a warto
udaæ siê na po³udnie, gdzie po³o¿ony jest park dworski krajobrazowy
ze starodrzewem, gdzie rosn¹ m.in.
dêby o obw. do 510 cm. Zarówno
park dworski jak i ruina dworu s¹
wpisane w rejestr zabytków (nr rej.
195 i nr rej. 507).
Runowo w II po³owie XIII w.
by³o lennem Wedlów, jednak pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z
1333. W 1388 Wedlowie w³adali
wsiami: £agiewniki, Mielno, Runowo, Sielsko, Zwierzynek.
Wedlowie stracili wieœ, by odzyskaæ j¹ dopiero w 1750 roku
W 1817 roku Runowo wraz z
Chwarstnem, Cieszynem, Mielnem,
Sielskiem, Trzebawiem, Zwierzynkiem w³¹czono z powiatu stargardzkiego do powiatu reskiego.
Du¿e zmiany nast¹pi³y po roku
1859, gdy to zbudowano liniê kolejow¹ Stargard Szczeciñski - Gdañsk
i w 1873 Runowo - Szczecinek, podnosz¹c j¹ do rangi stacji wêz³owej
2,5 km na pó³nocny-zachód od
Wêgorzyna. Wówczas uruchomiono równie¿ mleczarniê. Z tamtego
okresu zachowa³y siê zabytkowe
obiekty infrastruktury kolejowej:
budynki stacyjne, lokomotywownia
wraz z obrotnic¹, wie¿a ciœnieñ oraz
zabudowania mieszkalne kolejarzy.
Pod koniec XIX wieku zbudowano wie¿ê ciœnieñ na stacji kolejowej. W 1937 r. zbudowano ma³¹
remizê stra¿ack¹. W 1945 r. na stacji
kolejowej zbudowano obelisk –
pomnik ¯o³nierzy Armii Czerwonej.
W tym samym roku uruchomiono szko³ê 4 klasow¹ we wsi, póŸniej
przeniesiono j¹ na osiedle przy stacji PKP.
Rosjanie rozebrali jeden tor linii
kolejowej Stargard Szczeciñski
(wówczas Starogród n. In¹) - Runo-

wo Pomorskie (Runów n. Golnic¹) £obez - Bia³ogard (Bia³ogród). Szyny zosta³y zdemontowane i wywiezione do ZSRR.
Stacjê kolejow¹ z r¹k w³adz radzieckich obj¹³ 10 maja 1945 Jan
Œmiglin z grup¹ 10 kolejarzy.
Obecnie Runowo Pomorskie, to
osiedle mieszkaniowe przynale¿ne
do w so³ectwa Po³chowo (ok. 493
mieszk.), a linia kolejowa ³¹czy
Stargard Szczeciñski z Koszalinem.
Znajduje siê tu szko³a podstawowa,
koœció³ przebudowany z dawnego
domu pogrzebowego, obrotnica dla
lokomotyw i wagonów oraz wie¿a
ciœnieñ z koñca XIX w.
Dziœ Runowo i Runowo Pomorskie, to osobne miejscowoœci, zas³uguj¹ce jednak na odwiedzenie ze
wzglêdu na unikalne zabytki. mm
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Ni¿sze plony, ceny w dó³
(POWIAT) ¯niwa maj¹ siê ku
koñcowi. 7 wrzeœnia do¿ynki
gminne w £obzie – czas
podziêkowania za plony
i wytchnienie po ¿niwach. Jak
w takim razie kszta³tuj¹ siê plony
i ceny zbó¿ w stosunku do roku
ubieg³ego?
Podró¿uj¹c po regionie widaæ
by³o, ¿e ³obescy rolnicy opóŸniali
¿niwa, byæ mo¿e mia³o to zwi¹zek z
liczeniem strat przez komisjê. W tej
chwili jeszcze nie wszystkie plony
zosta³y zebrane, tym razem przeszkadza³a aura. Nawet przelotne
opady deszczu uniemo¿liwia³y
zbiór, tym bardziej, ¿e rolnicy nie
maj¹ gdzie suszyæ zbó¿. Rolnikom,
jak twierdz¹, pozosta³o do zebrania
jeszcze oko³o 15-20 proc zbiorów.

Plony w dó³
Na 1430 gospodarstw rolnych w
powiecie ³obeskim z³o¿ono 403
wnioski o wycenê strat, z czego 117
wnioskodawców bêdzie ubiegaæ siê
o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji. Najgorzej, jak
wynika z wyników kontroli przeprowadzonych przez zespo³y szacuj¹ce

straty, wygl¹daj¹ uprawy na glebach lekkich i piaszczystych. Ogó³em straty w uprawach zbó¿ w zale¿noœci od gmin wynosz¹ od 45
proc. w gminie Dobra, przez 50
proc. w gminie Wêgorzyno, Resko,
Radowo Ma³e do 55 proc. w gminie
£obez. Wartoœæ szacowanych strat
wynosi oko³o 20 milionów z³. Najwiêcej strat ponieœli rolnicy z gminy Resko – oko³o 5 milionów z³,
gminy Wêgorzyno 4,8 milionów z³,
gminy Radowo Ma³e – 4,6 milionów z³, w gminie Dobra straty oszacowano ogó³em na 3,2 miliony z³,
natomiast w gminie £obez – 3,1
milionów z³.
Jest to o tyle katastrofalne, ¿e w
powiecie ³obeskim u¿ytki rolne zajmuj¹ niemal 50 proc. powierzchni
powiatu.
Tak du¿e straty s¹ wynikiem d³ugotrwa³ej suszy w okresie maj/czerwiec oraz podtopieniami w kwietniu.
Mimo skromnych zbiorów, zbo¿a w skupie taniej¹. Zdaniem specjalistów rynku rolnego, przyczyn¹
s¹ m.in. rekordowo wysokie zbiory
w krajach Unii (oprócz Polski i Niemiec). Wspólnota planuje w tym
roku zebraæ ponad 31 mln ton zbó¿.

Ceny w dó³
Mimo zdecydowanie ni¿szych
plonów, ni¿ w roku ubieg³ym, ceny
zbó¿ nie wzrosn¹, wrêcz przeciwnie. Na pocz¹tku lipca najwiêksze
na Pomorzu Przedsiêbiorstwo Zbo¿owo- M³ynarskie PZZ Stois³aw
planowa³o zakupiæ 50 tys. ton zbó¿,
czyli po³owê tego, co w roku ubieg³ym. Wówczas wstêpne ceny za
skup wynosi³y: za pszenicê i jêczmieñ 650 z³otych za tonê, za ¿yto i
owies - 550 z³otych za tonê. 12 sierpnia ceny spad³y: pszenica konsumpcyjna – 570-610 z³, pszenica paszowa – 480-560 z³, ¿yto konsumpcyjne 420-440 z³, ¿yto paszowe – 370390 z³, jêczmieñ konsumpcyjny –
500-580 z³, jêczmieñ paszowy –
440-46- z³, owiec konsumpcyjny –
460-440 z³, owies paszowy – 420440 z³, rzepak – 1150-1240 z³.
21 sierpnia z kolei ponownie
nast¹pi³a zmiana cen: pszenica konsumpcyjna (w magazynach w Stois³awiu) – 570 z³, pszenica konsumpcyjna (w magazynach w Dar³owie, Redle, Bobolicach) – 550 z³,
¿yto konsumpcyjne (w magazynach
w Stoislawiu) 420 z³. ¿yto konsumpcyjne (w magazynach w Dar³owie,
Redle, Bobolicach) 400 z³, jêcz-

mieñ jary do przetwórstwa (w magazynach w Stois³awiu i Koszalinie) –
580 z³, jêczmieñ jary do przetwórstwa (w magazynach w Dar³owie,
Redle) – 560 z³, owies do przetwórstwa (w magazynach w Stois³awiu)
– 500 z³, owies do przetwórstwa (w
magazynach w Dar³owie, Redle,
Bobolicach) – 480 z³.
Dla porównania w ubieg³ym
roku cena na przyk³ad pszenicy na
pocz¹tku ¿niw wynosi³a 450 z³otych, a w listopadzie wzros³a do 950
z³otych.
Rolnikom pozostaje nadzieja,
¿e ceny wzrosn¹ tu¿ przed zim¹, z
drugiej strony jednolity rynek europejski stwarza zagro¿enie, ¿e ci,
którzy maj¹ gdzie suszyæ zbo¿e,
pozostan¹ z nim do nastêpnych
¿niw.
mm
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Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39 73 730
INNE

MOTORYZACJA

US£UGI

£obez

Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.

Region

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.
Kupiê s³omê - ka¿d¹ iloœæ. Tel.
091 397 19 51, 509 288 386.

MIESZKANIA

£obez
Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
Wêgorzyno – mieszkanie M4 pow.
65 mkw., II piêtro – sprzedam. Kontakt – 0604 464 046 po 15.00.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
37 mkw., wieœ Maliniec. Cena 35
tys. z³. Tel. 609 892 082.
Poszukujê mieszkania dwupokojowego lub kawalerki do wynajêcia na
terenie £obza. Tel. 663 768 443.
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.

Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.
Sprzedam Ford Transit r. 92, poj.
2,5, diesel. Stan dobry. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 397 58 43,
669 838 921
Sprzedam 4 opony + pi¹ta gratis –
letnie 195 x 50 R15. Tel. 604 819 965.
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.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTi (diesel), 6 bieg., bordowy metalik, rok prod 12.2004,
przeb. 105000 km, bezwypadkowy,
ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel, zadbany. Nowe: tarcze,
klocki hamulcowe przód i ty³, kompletny rozrz¹d, olej, filtry, przegl klimat., opony letnie, cena 47500 z³,
tel: 0605 522 340

US£UGI

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

US£UGI ZIEMNO-BUDOWLANEus³ugi minikopark¹, przy³¹cza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, równanie terenu, okopywanie i izolowanie fundamentów, uk³adanie polbruku, elewacje.
tel. 602 43 69 72

Drawsko Pom.

Niemiecki – t³umaczenia przysiêg³e
i zwyk³e - Drawsko Pom. Tel. 0600
164 426, 094 363 33 75.

£obez
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej 18 o pow. 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o
pow. 72,10 mkw. Tel. 607 588 115.

Tynki maszynowe, cementowo wapienne, gipsowe. Tel. 512 765 501.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.

Wynajmê pokoje (1,2,3 osobowe) w
Ko³obrzegu 40z³/osoba lub wynajmê mieszkanie 3 pokojowe (150 z³/
doba) i 4 pokojowe (200 z³/doba).
Tel. 0 692 683 475.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

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.

MIESZKANIA

Œwidwin
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Œwidwinie kuchnia, ³azienka,wc,du¿y przestronny przedpokój,balkon,piwnica. CENA DO NEGOCJACJI TEL.602150713

Drawsko Pom.

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

NIERUCHOMOŒCI

Gryfice
Dzia³kê 3300 mkw. – 50,00 z³ za 1
mkw. sprzedam, Gryfice Osada
Zdrój. Tel. 091 384 39 52.
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.
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

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

Drawsko Pom.

Sprzedam mieszkanie 2-pok. w Drawsku Pom. oraz dzia³kê w³asnoœciow¹
o pow. 5 arów. Tel. 509 712 003.

Boks handlowo-biurowy do wynajêcia w centrum Drawska Pom. Tel.
602 460 233.

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

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

Gryfice
Poszukuje do wynajecia mieszkania lub pokoju w Gryficach lub okolicy w okresie wrzesieñ - marzec.
Kontakt: 692 489 619.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Akacjowej 11 o pow. 54 mkw. Kontakt:
091 384 86 79, 608 221 702.

PRACA

£obez
Zatrudniê mechanika samochodowego, wulkanizatora z prawem jazdy kat. B. Tel. 502 770 760.
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.

Drawsko Pom.
Zaopiekujê siê osob¹ niepe³nosprawn¹, przewlekle chor¹, le¿¹c¹,
w podesz³ym wieku (praktyka, referencje) – Drawsko. Tel. 500 324 583.
Rencista lat 60, wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B, uczciwy, pracowity, odpowiedzialny (z³ota r¹czka)
poszukuje pracy na terenie Drawska
lub w okolicy. Tel. 500 324 583.

OG£OSZENIA-INFORMACJE
TKKF B³yskawica £obez ZAPRASZA na

RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ
PO¯EGNANIE LATA – KARWOWO 2008
niedziela, 31 sierpnia 2008 r.
zbiórka: godz. 9:45, £obez, przy fontannie
trasa: £obez – £ob¿any – Prusinowo – Poradz – KARWOWO
– Smorawina – Strzmiele - Zache³mie – £obez
dystans: 30 km
wpisowe 3 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica - ulga 50 %
zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje i mi³¹ atmosferê
informacje – Jerzy Rakocy - tel. 602829772,
Adam Kogut - adamku@vp.pl

ZBIÓRKA PCK
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, ¿e w dniu 30.08.2008 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie
miasta £obza zostanie przeprowadzona przez wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzy¿a zbiórka publiczna. Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na akcjê PCK „Wyprawka dla ¿aka”.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Maria Pokomeda Pracownik biura ZR PCK w £obzie

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d Rejonowy PCK sk³ada serdeczne podziêkowania mieszkañcom £obza za hojnoœæ okazan¹ podczas zbiórki ulicznej w dniu
22.08.2008 r. Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e uzbierano
415,00 z³. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone na pomoc mieszkañcom
Gruzji.
Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie
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Zatrudniê
do przyuczenia

w zawodzie

drukarza.
Kontakt:
tel. 091 397 37 30,
504 042 532
lub osobiœcie £obez,
ul. S³owackiego 6.

Reklama
Tel./fax
091
3973730

SPORT
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Rozczarowanie

V liga
Wyniki z 16.08.08 Polonia P³oty - Orze³
Trzciñsko-Zdrój 0:3, Woda-Piast II Rzecko
- Osadnik Myœlibórz 3:2, Sarmata Dobra Odra Chojna 4:0, K³os Pe³czyce - Iskierka
Szczecin 0:2, GKS Mierzyn - Kluczevia Stargard 2:3, Mieszko Mieszkowice - Stal Lipiany
1:0, Arkonia Szczecin - Œwit Szczecin 0:0,
Sparta Wêgorzyno - Sparta Gryfice 1:1.
Wyniki z 23.08.08 Orze³ Trzciñsko
Zdrój - Sarmata Dobra 2:0, Osadnik Myœlibórz - Polonia P³oty 5:0, Iskierka Szczecin
- Mieszko Mieszkowice (-), GKS Mierzyn - Arkonia Szczecin 3:0, Kluczevia Stargard Odra Chojna 3:0, Stal Lipiany - Sparta Wêgorzyno 3:0, Œwit Szczecin - K³os Pe³czyce
2:0, Sparta Gryfice - Woda-Piast II Rzecko
2-0.

ŒWIATOWID £obez – KORONA Stuchowo 2:3 (0:2)
Œwiatowid: P. Krystosiak – K. Duczyñski (46' M. Mosi¹dz), M. Koba, R.
Zielonka R., K. Pawluk, R. Borejszo, N.
Kazimierczak, W. Popielewski, A. Andrusieczko (58' S. Rajca), K. Kacprzak
(73' £. Zielonka), T. Rokosz. Trener
Mariusz Poniewiera.
Bramki: 86' samobójcza, 89' Kazimierczak.
Po zwyciêstwie na inauguracjê ligi,
w dodatku na wyjeŸdzie, kibice na stadionie przy Siewnej liczyli, ¿e mo¿e coœ
drgnê³o, zmieni³o siê, i Œwiatowid w
koñcu da im trochê sportowej satysfakcji. Rozczarowali siê. Przy stanie 0:3
dla Korony, gdy stuchowianie strzelili
sobie samobója, ktoœ zadrwi³, ¿e w koñcu strzeliliœmy honorow¹ bramkê. Gdy
po przyjœciu na drug¹ po³owê zapyta³em starszego i wiernego kibica, kto nie
strzeli³ karnego, odpowiedzia³ – pata³ach. Te surowe oceny s¹ chyba uzasadnione, bo nie strzeliæ dwóch rzutów
karnych, to trzeba te¿ „umieæ”. I na nic
tu zda siê liczenie okazji, b³êdów pope³nionych przez sêdziów i rzeczywiste
lub urojone boiskowe krzywdy. Ile sêdzia ma podyktowaæ karnych, by w
koñcu ktoœ trafi³ do siatki?
Korona ju¿ w 13 min. strzela nam
gola, po rajdzie jej napastnika, który

Strza³ z karnego Kazimierczaka bramkarz obroni³ nog¹
mija niemrawych obroñców i wyk³ada pi³kê koledze, który wrzuca j¹ do
siatki obok bezradnego Krystosiaka.
Kilka minut póŸniej Andrusieczko z
piêciu metrów w doskona³ej sytuacji
strzela wprost w bramkarza. W 38
min. obroñca Korony w polu karnym
zagrywa rêk¹, ale sêdzia nie gwi¿d¿e.
Chwilê póŸniej Popielewski strzela
bramkê, ale ze spalonego. Na zejœcie
do szatni Korona strzela drugiego
gola.

Piêæ minut drugiej po³owy i jest 3:0
dla Korony. 10 minut póŸniej rzut karny
dla nas. Kacprzak trafia w poprzeczkê.
W 80 min. kolejny karny. Strza³ Kazimierczaka broni bramkarz. Na kilka
minut przed koñcem obroñca Korony
g³ow¹ kieruje pi³kê do w³asnej bramki.
Po chwili jest 2:3. Rajca po ³adnym
rajdzie praw¹ stron¹ dogrywa do œrodka, a Kazimierczak dobija pi³kê. Œwiatowid podrywa siê, ale jest ju¿ za póŸno.
Koniec meczu. (r)

Derby z podzia³em punktów
RADOVIA Radowo Ma³e – MEWA Resko 0:0
RADOVIA: Tchórz – Wojnarowski, Stosio, K. Kulik, Chiloñski (80'
Duda), Bednarek, I. Kulik, Kmieæ, Talarowski, Rylling.
MEWA: Buczma – Kêsy, Ziemski,
M. Paw³owski, Mielcarek, Wasiak, Pietrowski, A. Paw³owski, Waldon, B³aszczyk, Harasiemowicz.
Mecz rozpocz¹³ siê spokojnie;
przez pierwszy kwadrans trwa³o wzajemne „badanie” si³. Pierwsz¹ groŸniejsz¹ akcjê przeprowadzi³a Radovia.
Szybka kontra zosta³a jednak zatrzymana na szesnastym metrze. W kolejnych
minutach na boisku nie dzia³o siê nic
ciekawego. W obu dru¿ynach mno¿y³y
siê niecelne podania, a tak¿e widaæ by³o
brak pomys³ów na skonstruowanie jakiejœ akcji. W 31 min. rzut wolny dla
Mewy z oko³o 35 metrów. Marcin Paw³owski potê¿nym strza³em trafia w s³upek. Piêæ minut póŸniej groŸnie zrobi³o
siê pod bramk¹ Mewy. Napastnik Radovii min¹³ dwóch obroñców i pos³a³ pi³kê wzd³u¿ siódmego metra bramki. Na
szczêœcie stoper Mewy przecina lot pi³ki. W 41 min. strza³ g³ow¹ na bramkê
Radovii odda³ Miros³aw Pietrowski.
Trafi³ w poprzeczkê.
W drugiej po³owie na jakiœ czas do
g³osu doszli gospodarze. Kilkakrotnie
próbowali zaskoczyæ Grzegorza Buczmê strza³ami z dystansu, ale stary wyga
nie da³ siê.
W 55 min. pomocnik dru¿yny gospodarzy kopn¹³ przeciwnika bez pi³ki.
Sêdzia Broda pokaza³ mu ¿ó³t¹ kartkê.

Kolejne minuty to pokaz niecelnych
zagrañ i braku sk³adnoœci wykonywanych przez obie dru¿yny akcji. 80 min.;
siarczyste - „ku...wa” po utracie pi³ki i
sêdzia pokazuje ¿ó³t¹ kartkê Irkowi Kulikowi. To druga kartka w tym meczu i
Kulik opuszcza boisko. W ostatnich
kilku minutach szala zwyciêstwa mog³a

przechyliæ siê zarówno na jedn¹ jak i na
drug¹ stronê. Okazjê w ostatnich minutach ma napastnika Radovii. Przebiega z
pi³k¹ dobre 40 metrów mijaj¹c dwóch
obroñców Mewy jest sam na sam z
Buczm¹, który pewnie wy³apuje uderzenie w d³ugi róg. Podzia³ punktów w derbach chyba zadowoli³ oba zespo³y. (t)

Sarmata nie da³ rady
ORZE£ TTrzciñsko-Zrój
rzciñsko-Zrój – SARMA
TA Dobra 2:0 (0:0)
SARMAT
Sarmata: Marcin Kamiñski - Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk, Grzegorz Mêdrek, Pawe³ Za³êcki (Mateusz
Dzierbicki), Krzysztof Kieruzel, Damian Dzierbicki, Wojciech Bonifrowski, £ukasz Olechnowicz, Emil Kamiñski (Dawid Dudek), Damian Padziñski
oraz: Sebastian Marciniak, Mariusz
Olejnik, Wojciech Dorsz, Marek Gude³ajski. Trener Tomasz Surma.
W pierwszej po³owie Sarmata przygotowa³ siê na uderzenie gospodarzy i
odpieranie ataków i to mu siê uda³o. Raz
gospodarze trafili w poprzeczkê bramki
Kamiñskiego, a dobrzanie odgryŸli siê
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kontr¹, po której Kieruzel móg³ strzeliæ
bramkê, nie opanowa³ pi³ki na przedpol
u
.
Chyba rozluŸnienie przerw¹ spowodowa³o, ¿e dwie minuty po gwizdku Sarmata traci bramkê. PóŸniej próbuje
odrobiæ stratê i momentami ma
optyczn¹ przewagê, ale Padziñski i
Mêdrek marnuj¹ okazjê. Nie marnuj¹
ich gospodarze, którzy pod koniec meczu strzelaj¹ drug¹ bramkê i ustalaj¹
koñcowy wynik.
W œrodê Sarmata jedzie do Wêgorzyna na mecz ze Spart¹. Pocz¹tek o
godz. 18. (r)

1. Orze³ Trzciñsko Zdrój
2. Kluczevia Stargard
3. Sparta Gryfice
4. Œwit Szczecin
5. Osadnik Myœlibórz
6. GKS Mierzyn
7. Sarmata Dobra
8. Stal Lipiany
9. Iskierka Szczecin
10. Mieszko Mieszkowice
11. Woda-Piast II Rzecko
12. Sparta Wêgorzyno
13. Arkonia Szczecin
14. K³os Pe³czyce
15. Odra Chojna
16. Polonia P³oty

6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

5:0
6:2
3:1
2:0
7:3
5:3
4:2
3:1
2:0
1:0
3:4
1:4
0:3
0:4
0:7
0:8

Klasa A
Wyniki z 16.08.08 Korona Stuchowo Flota II Œwinoujœcie 6:1, D¹brovia Stara D¹browa - Pogoñ II Szczecin 2:2, Mewa Resko
- Pomorzanin Nowogard 1:0, Ehrle Polska
Dobra Szczeciñska - Vielgovia Szczecin
3:2, Ina Iñsko - Wicher Brojce 0:1, Masovia
Maszewo - Radowia Radowo Ma³e 1:2,
Chemik II Police - Promieñ Mosty 3:1, Fagus Ko³bacz - Œwiatowid £obez 1:2.
Wyniki z 23.08.08 Pogoñ II Szczecin Pomorzanin Nowogard 2:2, Radowia Radowo Ma³e - Mewa Resko 0:0, D¹brovia Stara
D¹browa - Ehrle Polska Dobra Szczeciñska
3:3, Œwiatowid £obez - Korona Stuchowo
2:3, Promieñ Mosty - Ina Iñsko 1:1, Vielgovia Szczecin - Fagus Ko³bacz 0:1, Flota II
Œwinoujœcie - Chemik II Police 2:1, Wicher
Brojce - Masovia Maszewo 1:2.
1. Korona Stuchowo
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Radowia Radowo M.
4. Mewa Resko
5. Chemik II Police
6. Œwiatowid £obez
7. Masovia Maszewo
8. Fagus Ko³bacz
9. Wicher Brojce
10. Flota II Œwinoujœcie
11. D¹brovia Stara D.
12. Pogoñ II Szczecin
13. Pomorzanin Nowogard
14. Ina Iñsko
15. Promieñ Mosty
16. Vielgovia Szczecin

6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0

9:3
6:5
2:1
1:0
4:3
4:4
3:3
2:2
2:2
3:7
5:5
4:4
2:3
1:2
2:4
2:4

GRANIE W PLANIE
V liga
27.08.08 (œroda)
18.00 Sparta Wêgorzyno – Sarmata Dobra
(spotkanie prze³o¿one z listopada br.)
30.08.08 (sobota)
15.00 Polonia P³oty - Sparta Gryfice
15.30 Sarmata Dobra - Osadnik Myœlibórz
16.00 Arkonia Szcz. - Kluczevia Stargard
16.00 Odra Chojna - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
17.00 Sparta Wêgorzyno - Iskierka Œmierdnica
31.08.08 (niedziela)
16.00 Mieszko Mieszkowice - Œwit Szczecin
16.30 Woda Rzecko - Stal Lipiany
17.00 K³os Pe³czyce - GKS Mierzyn
Klasa okrêgowa
30.08. (sobota)
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Pogoñ II Szcz.
14.00 Pomorzanin N. – Radowia Radowo M.
15.00 Mewa Resko – Wicher Brojce
16.00 Korona Stuchowo – Vielgovia Szczecin
18.00 KP Chemik II Police – Œwiatowid £obez
18.00 Promieñ Mosty – Masovia Maszewo
31.08. (niedziela)
16.00 Ina Iñsko – Flota II Œwinoujœcie
17.00 Fagus Ko³bacz – D¹brovia Stara D¹b.
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III Bieg o Grand Prix £obza rozstrzygniêty
24 sierpnia na Stadion Miejski
w £obzie zawitali czo³owi zawodnicy w biegach prze³ajowych z
ca³ego województwa. Przy okazji
pad³ rekord frekwencji, gdy¿ w
zawodach wystartowa³o 41 zawodników.
Start mia³ miejsce o godzinie
11.00 z ulicy Chopina w kierunku
ulicy S³owackiego, a potem Wojska
Polskiego. Na ulicach miasta dopingowani byli przez nielicznych kibiców. Nastêpnie biegacze zwiedzili
nasz¹ Œcie¿kê Ekologiczn¹ i wybiegli na asfalt £obez – Unimie, skrêcaj¹c w stronê wsi. Nastêpny etap
trasy, to znów prze³aj wokó³ malowniczego jeziora Che³m. Tu¿ przed
jeziorem zosta³ ustawiony punkt z
wod¹, po któr¹ zawodnicy chêtnie
siêgali, dla och³ody i dodania sobie
si³ do dalszego biegu. Po okr¹¿eniu
jeziora zawodnicy wybiegali z powrotem na asfalt £obez – Unimie,

którym to biegli w
stronê miasta. Dla
wielu najgorsza do
pokonania
by³a
„górka”, pod któr¹
trzeba by³o podbiec. Wszystkie trudy na 12-kilometrowej trasie zawodnikom wynagradza³
gor¹cy doping kibiców licznie zgromadzonych na Stadionie Miejskim.
Zawody wygra³ Arkadiusz Kozak z
TKKF Koszalina
(0:41:38), drugie
miejsce zaj¹³ Adam
JóŸwik z klubu KS
Olszewski i Synowie
S³awsko
(0:41:58), trzeci na mecie by³ Grzegorz Antosik z Klubu Biegacza
„Bryza” Postomino (0:42:54).

Wœród kobiet zwyciê¿y³a Henryka
Skalska TKKF Police (0:54:32),
drugie miejsce zajê³a Gra¿yna Chudy z klubu KS Olszewski i Synowie
S³awsko (0:55:05). Trzeci¹ zawodniczk¹ na mecie by³a Joanna Ga³an
ze Z³ocieñca (0:58:26).
Po biegu dla najlepszych zawodników i zawodniczek wrêczono puchary. Nagrodê otrzyma³ równie¿
najstarszy zawodnik – Mieczys³aw
Zaworski ze Szczecina (77 lat) oraz
zawodnik niepe³nosprawny Józef

Buczyñski z Bia³ogardu. Pozosta³e
kilkanaœcie nagród rozlosowano
wœród uczestników biegu.
Na zawodach sêdziowali: Zdzis³aw Bogdanowicz i Roman Wawrzyniak, za co organizatorzy zawodów serdecznie dziêkuj¹. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ ³obeskie policji, która pomog³a zapewniæ bezpieczeñstwo na trasie biegu,
a tak¿e licznym wolontariuszom,
którzy zabezpieczali wszystkie
skrzy¿owania.
M. H.

Obóz sportowy w Szczawnicy
(DOBRA-SZCZAWNICA) W
dniach 2-14 sierpnia grupa m³odzie¿y z UKS „ARBOD” z Dobrej
przebywa³a na obozie sportowym
w Szczawnicy.
Wyjazd na obóz by³ nagrod¹ dla
klubu za wyniki i osi¹gniêcia sportowe m³odych lekkoatletów. Obóz
by³ w czêœci dotowany przez Polski
Zwi¹zek Lekkiej Atletyki w Warszawie, Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie oraz UKS Arbod. W czasie dwutygodniowego pobytu na
obozie uczestnicy mieli mo¿liwoœæ

poznawaæ krajobrazy Pienin; zdobyli Trzy Korony, weszli na Bereœnik i Palenicê, poznali piêkno w¹wozu Homole, p³ynêli tratwami
przez prze³om Dunajca. Zwiedzili
ciekawe miejscowoœci i ich okolice
w Polsce i S³owacji: Krynicê, Dêbno, Czorsztyn, Niedzicê , Zakopane,
Poprad. W okresie dwutygodniowego obozu wydatnie poprawili swoj¹
wytrzyma³oœæ ogóln¹ , pokonuj¹c w
czasie wycieczek terenowych dystans ponad 100 km.
UKS „ARBOD”

Str
Str.. 18

KRONIKA - INFORMACJE

Kronika powiatu ³obeskiego
£obez - leœny piknik Klaudii i Marty
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KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZ¥
WIOSKÊ POWIATU £OBESKIEGO
Starostwo Powiatowe w £obzie oraz Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
w ramach programu „Piêkna wieœ” og³osili KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZ¥ WIOSKÊ POWIATU £OBESKIEGO W 2008 ROKU,
który w bie¿¹cym roku odbywa siê pod has³em: „Nasza wieœ najpiêkniejsza”.
Gminy Powiatu £obeskiego wytypowa³y nastêpuj¹ce wsie
do udzia³u w konkursie:
· Gmina £obez: miejscowoœci Be³czna i Wysiedle,
· Gmina Dobra: miejscowoœci B³¹dkowo i Bienice,
· Gmina Resko: miejscowoœci Przemys³aw i Iglice,
· Gmina Wêgorzyno: miejscowoœci Po³chowo i Sielsko,
· Gmina Radowo Ma³e podejmie decyzjê w ci¹gu najbli¿szych kilku dni.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Resko: Ania i Janusz

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 w sk³adzie:
1) Ryszard Brodziñski - przewodnicz¹cy,
2) Jaros³aw Namaczyñski- Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie – cz³onek komisji,
3) Zbigniew Pa³ubiak – Dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami – cz³onek komisji,
4) Teresa £añ – Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji – cz³onek
komisji,
5) Wies³aw Ma³yszek – redaktor naczelny „Nowego Tygodnika £obeskiego” – cz³onek komisji,
6) Kazimierz Rynkiewicz – redaktor naczelny „Tygodnika £obeskiego” – cz³onek komisji,
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
dzia³alnoœæ œwietlic.
Rozstrzygniêcie i og³oszenie wyników konkursu nast¹pi dnia
20.09.2008r. na Do¿ynkach Powiatowych, które odbêd¹ siê w Dobrej.

Wyrok
Sygn. akt II K 230/08 Ds. 458/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 lipca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
bez udzia³u stron, po rozpoznaniu w postêpowaniu nakazowym z oskar¿enia
Prokuratora Rejonowego w £obzie przeciwko

Adamowi Kicalowi

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

s. S³awomira i Ireny z d. Witkowska, ur. 23 stycznia 1962 r. w Reczu;
oskar¿onemu o to, ¿e: w dniu 28 marca 2008 r. o godzinie 14.00 na drodze
publicznej nr 0910Z Lubieñ Górny – £agiewniki, gm. Resko woj. Zachodniopomorskiego kierowa³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwym wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Adama Kicala uznaje za winnego tego, ¿e w dniu 28
marca 2008 r. o godzinie 14.00 na drodze publicznej £agiewniki – Lubieñ
Górny, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie, kierowa³ rowerem, bêd¹c w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,28 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk i na tej podstawie
wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem
wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym 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. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym op³aty
w sprawie.

POLICJA

tygodnik ³obeski 26.08.2008 r.

Zniszczenie mienia
Kolizja drogowa
(RADOWO MA£E). 19 sierpnia
kieruj¹cy samochodem marki Hyundai Maciej K. nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu dla Marcina K. kieruj¹cego samochodem marki Opel. W
wyniku zderzenia dosz³o do uszkodzenia samochodów.

Kradzie¿ elementów
ci¹gnika
W okresie od 16/19 sierpnia
2008 r. w Przyborzu nieustalony
sprawca ze zniszczonych pojazdów
tj. samochodu marki Peugeot, ci¹gnika rolniczego, samochodu dostawczego marki Mercedes dokona³
kradzie¿y elementów silnika powoduj¹c straty w wysokoœci 1040 z³. na
szkodê Ryszarda M.

Wybi³ szyby
(WÊGORZYNO) 19 sierpnia
nieustalony sprawca dokona³ wybicia dwóch szyb w oknach mieszkania powoduj¹c straty w kwocie ponad 250 z³.
(RUNOWO POMORSKIE) W
okresie od 16-19 sierpnia nieustalony na chwile obecn¹ sprawca dokona³ wybicia szyby okiennej mieszkania powoduj¹c straty w kwocie
300 z³ na szkodê El¿biety C.

Kradzie¿ pieca
(£OBEZ). 19 sierpnia w godz.
13.00-14.00 z terenu Spó³dzielni
Samopomoc Ch³opska nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y stalowego pieca CO o wartoœci 100 z³ a
szkodê tej spó³dzielni.

Zderzenie na Bema
(£OBEZ). 20 sierpnia o godz.
11.10 przy ul. Bema kieruj¹cy
motorem marki Suzuki W³odzimierz B. podczas wykonywaniu
manewru wyprzedzania nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci w wyniku
czego uderzy³ w stoj¹cy prawid³owo samochód marki VW Golf, którego kierowc¹ by³ £ukasz W.

Zatrzymanie poszukiwanych
(POWIAT). W dniu 20 sierpnia
2008 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali £ukasza P. poszukiwanego do
ustalenia miejsca pobytu dla celów
prawnych przez Prokuraturê Rejonow¹ we Wrzeœni.
W Resku natomiast policjanci zatrzymali Renatê T. która by³a poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu przez
Prokuraturê Rejonow¹ w £obzie.

(£OBEZ). 20 sierpnia w godzinach nocnych nieznani sprawcy
dokonali uszkodzenia siatki oraz
przewodu czujki alarmu na terenie
firmy Wêglobud. Straty oszacowano na kwotê oko³o 150 z³.

Sp³oszyli w³amywaczy
(£OBEZ). 20 sierpnia 2008 r.
przy ul. Niepodleg³oœci na terenie
Zarz¹du Dróg Powiatowych nieznani na chwile obecn¹ sprawcy usi³owali dokonaæ kradzie¿y paliwa w
iloœci 90 litrów z samochodu marki
DAF. Tego celu jednak nie osi¹gnêli, gdy¿ zostali sp³oszeni przez pracowników ochrony. Straty poniós³
Roberta D. w wysokoœci 409,50 z³.
Policja prosi osoby, które mog³y byæ
œwiadkami powy¿szych zdarzeñ o
kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w £obzie pod numerem tel.
997, 112 lub 091- 5615- 511. Zapewniamy anonimowoœæ.

Kradzie¿ z samochodu
(KOMOROWO). 19 sierpnia
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y portfela z dokumentami oraz pieniêdzmi w kwocie 500 z³ na szkodê
Jaros³awa S. Kradzie¿ mia³a miejsce z otwartego samochodu marki
Trabant.

Wybicie szyby
w samochodzie
(PRZEMYS£AW). 20 sierpnia
w godz. 22.55 nieznany, na chwilê
obecn¹, sprawca dokona³ wybicia szyby w samochodzie marki
Man, powoduj¹c jej pêkniecie. Straty poniós³ Tomasz W. w wysokoœci
1000 z³. Mieszkañców okolicznych
wiosek prosimy kontakt Policj¹ w
przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat tego lub
podobnych zdarzeñ. Numery tel.
997,112, oraz 091-56-15-511. zapewniamy anonimowoœæ.

Kradzie¿ w parku
(RESKO). 22 sierpnia w parku
miejskim nieznany sprawca ukrad³
telefon komórkowy marki LG o wartoœci 700 z³ na szkodê Katarzyny T.

Kradzie¿ z mieszkania
Nieustalony sprawca z nie zamkniêtego mieszkania dokona³ kradzie¿y telewizora i pieniêdzy w
kwocie 1000 z³ na szkodê Wies³awa
£. Ogólna suma strat to 1100 z³.
Ponawiamy apel o w³aœciwe zabezpieczenie w³asnego mienia
przed kradzie¿¹ czy te¿ innymi czynem przestêpczym.
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Zatrzymany poszukiwany

NietrzeŸwy rowerzysta

(KRASNIK £OBESKI). 22
sierpnia policjanci z posterunku
Policji w Wêgorzynie zatrzymali
Jacka D. Lat 32, który by³ poszukiwany celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Nakaz taki wyda³
S¹d Rejonowy w £obzie.

(STAROGARD £OBESKI). 24
sierpnia o godz. 13.00 na drodze
Starogard £obeski- Stara Dobrzyca
policjanci zatrzymali Józefa L. Który, w stanie nietrzeŸwym, kierowa³
rowerem. Badanie wykaza³o bowiem 0,97 i 0,96 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Ukrad³ 400 litrów paliwa
(ZAJEZIERZE). 22 sierpnia w
godz. nocnych nieustalony sprawca
dokona³ kradzie¿y paliwa w iloœci
400 litrów o ³¹cznej wartoœci 1600
z³. na szkodê spó³ki “Husted”. Kradzie¿y tej sprawca dokona³ z niezabezpieczonych baków dwóch kombajnów marki John Debre.

Krawê¿niki na drodze

Do s¹du za szybê

(POWIAT). 23 sierpnia o godz.
19.55 na drodze Radowo Ma³e-Radowo Wielkie policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego KPP £obez zatrzymali Edwarda Ch. Który, w stanie nietrzeŸwym, kierowa³ rowerem. Badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 1,1 mg/l.
Godzinê póŸniej na drodze Resko - Lubieñ policjanci z Posterunku Policji w Resku zatrzymali Andrzeja Sz. i Jana O. którzy, bêd¹c po
spo¿yciu alkoholu, kierowali rowerami. Tym razem badanie wskaza³o
a¿ 1,77 mg/l i u drugiego rowerzysty
1,07 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Przed godzin¹ 22.00 policjanci
w Winnikach zatrzymali Romana
M., u którego badanie alkosensorem
wykaza³o 1,30 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

(£OBEZ). W dniu 24 sierpnia
2008 r. o godz. 20.25 w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci nieletni Kamil G.
lat 14 wybi³ szybê w oknie wystawowym jednego ze sklepów. W³aœciciel sklepu pan Zbigniew W. straty
wyceni³ na 350 z³. Nieletni zosta³
zatrzymany przez policjantów z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie. Zostanie teraz przes³uchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego. Materia³y w tej
sprawie zostan¹ przes³ane do S¹du
Rodzinnego i Nieletnich w £obzie.

Zniszczenie mienia
(SIELSKO). 23 sierpnia w godz.
17.00-18.00 w lesie w rejonie miejscowoœci Sielsko nieznany sprawca
dokona³ zniszczenia tylnego kufra
baga¿owego skutera Triada o wartoœci 119 z³ na szkodê Piotra C.

(£OBEZ). 23 sierpnia kieruj¹cy
samochodem marki BMW
Miros³aw G. najecha³ na porozrzucane na jezdni betonowe krawê¿niki w wyniku czego uszkodzi³
swój pojazd.

NietrzeŸwi na rowerach

Wyrok
Sygn. akt II K 160/08 Ds. 112/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 09 lipca 2008 r.
Sad Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekretarz sadowy Katarzyna
Kwaœna w obecnoœci Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 09
lipca 2008 r., sprawy:

Ryszarda Andrzeja Tabaczuka
s. Boles³awa i Adeli z d. Maku³a, ur. 20 paŸdziernika 1960 r. w Tychowie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 29 stycznia 2008 r. w Wêgorzynie na ulicy Runowskiej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej
siê zawartoœci¹ 2,9 promila alkoholu we krwi, czym jednoczeœnie naruszy³
orzeczony wobec niego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. akt II K 640/06 zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych na
okres czterech lat, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z
art. 11 par. 2 kk
I. oskar¿onego Ryszarda Andrzeja Tabaczuka 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 10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk, art. 73 par. 1
kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza
oskar¿onemu na okres 4 (czterech) lat próby i oddaje go w tym czasie pod dozór
kuratora s¹dowego;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym
na okres 5 (piêciu) lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
V. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym od
op³aty w sprawie.
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NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 brzmia³o:
“Nowy podzia³ pañstwa”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Lucyna Kêdzierska (£obez), Zofia
Majchrowicz (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez),
Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Laszuk
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Kêdzierska z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

tygodnik ³obeski 26.08.2008 r.

Konkurs
czytelników

Nad jak¹ rzek¹ le¿y Runowo?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Roman Galczak z £obza.
Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

