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Andrzej Kiszka to legenda
polskiej partyzantki.
Mieszka za lasem!
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Powiœle i Pomorze – w poszukiwaniu to¿samoœci (cz. 2)

Andrzej Kiszka to legenda i historia
polskiej partyzantki. Mieszka za lasem!
Gdy pisa³em pierwsz¹ czêœæ relacji z krótkiego pobytu na Powiœlu
i w Lublinie, w której to relacji
chcia³em zawrzeæ kilka spostrze¿eñ
dotycz¹cych to¿samoœci starych
(Powiœle) i nowych (Pomorze) ziem
Polski, nie przypuszcza³em, ¿e pojawi siê tu tak szybko klamra kulturowo spinaj¹ca te dwa biegunowo
odleg³e, pograniczne tereny. Lubelskie to ugruntowana tradycja i historia, Zachodniopomorskie dopiero
buduje swoj¹ to¿samoœæ, bo szeœædziesi¹t kilka lat, to za ma³o, by
mog³a wykszta³ciæ siê wyraŸnie,
tym bardziej w skrajnie niesprzyjaj¹cych temu warunkach gospodarki
i kultury socjalistycznej. Ale to¿samoœæ nie robi siê sama. To zbiorowy
wysi³ek ludzi, ich ciê¿kiej pracy i
stworzonych dzie³, jakie po sobie
zostawiaj¹. Tych materialnych i
tych duchowych. Nie bez przyczyny przytoczy³em urywek z ksi¹¿eczki opisuj¹cej historiê ma³ej
wioski Wilków na Powiœlu, w której
autor zawar³ postulat opisania historii ró¿nych dziedzin ¿ycia mieszkañców. Odnosz¹c siê do historii
powojennej wskaza³ na piln¹ potrzebê jej udokumentowania, bo
„odchodz¹ powoli jej ostatni œwiadkowie”, a „najtrudniej jest zweryfikowaæ fakty sprzed paru zaledwie
lat”.
Podgl¹danie innych to œwietna
okazja do przygl¹dania siê sobie.
Jak oni to robi¹ i dlaczego my tego
nie robimy. W jak¹ historiê jesteœmy
uwik³ani i co spowodowa³o, ¿e robimy pewne rzeczy, a inne nie, ¿e zachowujemy siê tak, a nie inaczej, ¿e
coœ nam wychodzi, a coœ nie, i gdzie
i czym s¹ te przeszkody, które nas
ograniczaj¹ w rozwoju.
Jak ju¿ wspomnia³em, na Powiœlu ludzie ¿yj¹ zanurzeni w historii
swoich przodków. Oni przemawiaj¹
do nich poprzez wieki swoimi dzie³ami i tym samym wp³ywaj¹ na ¿ycie
obecne. Wszêdzie tam natrafia siê
na szczególnego rodzaju drogowskazy, jakie ktoœ postawi³ wczeœniej, a wiêc ludzie nie musz¹ wywa¿aæ otwartych drzwi, tylko po
prostu z nich korzystaj¹.
My tu na Pomorzu mamy du¿o
trudniejsz¹ sytuacjê, bo tej naszej tu
historii jak na lekarstwo, a poniemiecka mówi w obcym jêzyku i
mamy do niej stosunek emocjonalnie negatywny z wiadomych powodów. Z jednej strony wiêc obca nam
wielowiekowa historia tych ziem
bez naszej tradycji, z drugiej prawie
pó³wiecze zmarnowane na wdra¿anie równie obcego nam systemu

komunistycznego, przez co dzisiaj
³atwiej okreœliæ Pomorze za pomoc¹
negatywów (bloki, rozlatuj¹ce siê
pegeery, bezrobocie, biernoœæ, roszczeniowoœæ itp.), ni¿ wydobyæ z
tego posystemowego gruzowiska
jakieœ pozytywy (morze, lasy, czyste
powietrze... i co jeszcze?). St¹d
mo¿e tak wielu m³odych ludzi wyje¿d¿a zagranicê, twierdz¹c, ¿e nic
ich tu nie trzyma. Nie zapuœcili korzeni, bo nie mieli w czym. £atwiej
przychodzi im okreœliæ siê jako konsumenci, ni¿ patrioci. St¹d jak „w
mas³o” wchodz¹ do miasteczek,
przy sporym aplauzie, liczne markety i wiêcej energii ludzie wydatkuj¹
na zabiegi o ich powstanie, ni¿ na
obronê w³asnych miejsc pracy.
Jednak to nie jest tak, ¿e my tutaj
nie mamy podobnych, historycznych i kulturowych, drogowskazów.
Trzeba tylko zanurzyæ siê pod powierzchniê naszej popkultury, by
dostrzec, ¿e Pomorze zamieszkuj¹
równie¿ wspaniali ludzie, z których
¿yciorysów mogliby czerpaæ m³odzi
ludzie. Trzeba ich tylko pokazaæ.
Ale by to zrobiæ trzeba by zacz¹æ
pisaæ historiê Pomorza na nowo. To
jest zadanie dla pomorskiej inteligencji na nastêpne pó³ wieku. Ktoœ
ju¿ gdzieœ zacz¹³. W Wêgorzynie
nazwano ulicê imieniem pierwszego
proboszcza ks. Fortunata Sosnowskiego, w Gryficach – im. ks. Stanis³awa Ruta, w Z³ocieñcu szlak kajakowy im. Jana Paw³a II, piêkna figura papie¿a w ³odzi nad jeziorem w
Czaplinku, tu i ówdzie plac Sybiraków. Nieœmia³o, ale jednak, poœród
jeszcze istniej¹cych Œwierczewskich, Komun Paryskich, Nowotków i XXX-leci PRL.
Nieliczni, którzy podjêli wysi³ek
p³yniêcia pod pr¹d maj¹ cholernie
ciê¿ko. Rozmawia³em niedawno z
panem Januszem Karmaszem, który
kupi³ podupadaj¹cy pa³ac w Klêpnicy, niedaleko £obza. Od lat sam
zmaga siê z remontem i niewielu jest
chêtnych, by mu pomóc. A jest to
jedyny cz³owiek, który uratowa³ pa³ac w powiecie ³obeskim. Masê innych popad³o w ruinê lub ju¿ zniknê³o z powierzchni ziemi. Uratowa³
zabytek o walorach historycznych i
architektonicznych i co by o nim nie
mówiæ, wykona³ ogromne dzie³o. I
jeszcze pamiêta o innych. Gdy rozmawiamy przez kilka godzin, wspomina o ludziach, którzy brali udzia³
w wa¿nych dla Polski wydarzeniach; ten by³ ¿o³nierzem Hubala,
tamten pilotem dywizjonu w Anglii,
ten z kolei walczy³ na Westerplatte...
Wszyscy mieszkali w £obzie, ale w

PRL nie dane im by³y zaszczyty i
honory za wiern¹ s³u¿bê ojczyŸnie.
Zazwyczaj mieszkali w starych
mieszkaniach poœród starych mebli,
rzetelnie wykonywali swoj¹ pracê w
jakichœ zak³adach lub biurach, czêsto biedowali, cisi i skromni odchodzili w zapomnieniu. Westerplatczyka jak zmar³ w szpitalu w Resku,
nie mia³ kto sprowadziæ do £obza,
wiêc pochowano go na tamtejszym
cmentarzu. Rz¹dzi³a partia, ale jakie dzie³a pozostawi³a po sobie,
jak¹ pamiêæ, jakie drogowskazy?
Pan Janusz „dorzuca” jeszcze
partyzanta. - Nie znam go, ale wiem,
¿e by³ najd³u¿ej walcz¹cym partyzantem po wojnie. - mówi i podaje:
Andrzej Kiszka, Sienno Dolne.
Chwilê szukam w pamiêci tej nazwy, bo to gdzieœ na „koñcu œwiata”;
kilka cha³up poœród lasów, z dziuraw¹ jak ser szwajcarski drog¹ dojazdow¹. Zaje¿d¿am tam wracaj¹c z
Nowogardu.
Pañstwo Miros³awa i Andrzej
Kiszkowie mieszkaj¹ w przycupniêtym przy drodze domku. £agodne oczy i uœmiech charakterystyczne dla kresowiaków. Prawie, bo
oboje z Lubelskiego. Wystarcza
chwila, by zrozumieæ, ¿e trafi³em do
cz³owieka – legendy. Pan Andrzej
Kiszka (ps. „D¹b”), by³ jednym z
najd³u¿ej walcz¹cych partyzantów
podziemia niepodleg³oœciowego w
Polsce. Po wojnie nie z³o¿y³ broni i
podj¹³ walkê z okupantem sowieckim. Po licznych walkach w ró¿nych
oddzia³ach zosta³ schwytany przez
UB dopiero w grudniu 1961 roku.
Dosta³ do¿ywocie, zamienione póŸniej na 15 lat wiêzienia. Opuœci³
mury wiêzienia po 10 latach, w 1971
roku. Przyjecha³ na Pomorze i
osiad³ w Siennie Dolnym, w gminie
Radowo Ma³e. W roku ubieg³ym
prezydent Lech Kaczyñski przyzna³
mu Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ogl¹dam fotografie
jego i innych partyzantów w albumach „¯o³nierze wyklêci” i „Zaporczycy w fotografii 1943-1963”.
Czytam artyku³y, jakie ukaza³y siê w
Naszym Dzienniku i Rzeczpospolitej oraz wielu innych pismach z ca³ego kraju i zastanawiam siê, dlaczego nic o nim nie wiemy tutaj, na
Pomorzu.
Jak¿e inna jest Polska w takich
domach. Wydawa³oby siê, ¿e gasn¹ca z up³ywem dni i zdrowia, ale o¿ywa, gdy tylko ktoœ zapuka do drzwi.
Zapukam jeszcze raz, by opowiedzieæ pañstwu historiê tego cz³owieka. Tych obojga, z Lubelskiego, tutaj na Pomorzu.

Kazimierz Ziêba
17.09 - Dzieñ Sybiraka
To dzieñ napaœci Sowietów na Polskê
Wojska nasze pod naporem Niemców
Cofa³y siê na wschód
Wpadaj¹c w niewolê radzieck¹.
Uk³ad Ribbentrop - Mo³otow
Zosta³ zrealizowany
Dzia³aj¹c przez zaskoczenie
Nikomu dot¹d nieznany.
Na wschodnich terenach Rzeczpospolitej
Polakom wprowadzono terror i œmieræ
Œmieræ dla ujêtych ¿o³nierzy polskich
Gehenna dla polskiej ludnoœci.
Inteligencjê polsk¹ i patriotyczn¹
Wywieziono na Syberiê
Pozosta³¹ czêœæ ludnoœci polskiej
Podporz¹dkowano terrorem i kar¹.
Upamiêtniamy ten Dzieñ Sybiraka
Zsy³ki, terroru i wiêzienia
Aby cierpienia ludnoœci polskiej
Pamiêta³y pokolenia.
Kazimierz Ziêba
17.09.2008r.
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Nieznane zaleg³oœci
(£OBEZ). Podczas sesji radni
zwrócili uwagê, i¿ mimo up³ywu miesiêcy nadal nie maj¹ informacji, dotycz¹cych wysokoœci zaleg³oœci w
„mieszkaniówce”. Prócz tego radny
H. Stankiewicz wniós³, by komisja rewizyjna przeanalizowa³a zasadnoœæ
ponoszenia przez gminê kosztów
zwi¹zanych z podpisywaniem umów,
w tym umów o zastêpstwo inwestycyjne i nadzory inwestycyjne oraz
nadzory ogólne. Oberwa³o siê równie¿ niektórym urzêdnikom.
- Praca niektórych urzêdników mi
siê nie podoba. Mamy w koñcu burmistrza, który zacz¹³ myœleæ o tym, ¿eby w
mieœcie by³ porz¹dek, ¿eby w mieœcie
jakieœ inwestycje ruszy³y. Burmistrza w
pracach wspomaga wiceburmistrz, a
niestety pozostali nie nad¹¿aj¹. Siedz¹
dalej w tych swoich komunistycznych
czasach i myœl¹, ¿e ich praca polega na
tym, by od kadencji do kadencji burmistrza przesiedzieæ. Prosi³em o to, aby
wyjaœniono dlaczego posz³y pieni¹dze
za nadzór inwestorski nie wiadomo po

Zatrudniê
kucharza

do pubu - restauracji
tel. 509 039 725
email: phpakosc@interia.pl

co i na co. Proszê o to, by komisja rewizyjna zbada³a w jaki sposób s¹ wydawane pieni¹dze na cele nadzoru inwestorskiego i co siê z tymi pieniêdzmi dzieje
– zawnioskowa³ radny Henryk Stankiewicz.
W tek kwestii radni byli zgodni i
pozytywnie zaopiniowali wniosek radnego.
Radny H. Stankiewicz mia³ równie¿
obiekcje dotycz¹ce rozliczania siê najemców mieszkañ komunalnych oraz
dzia³añ urzêdników, maj¹cych tê kwestiê rozwi¹zaæ.
W tej kwestii radnego popar³a radna
Krystyna Bogucka
- W³o¿yliœmy w mieszkaniówkê
tyle serca i pracy jako radni. Zosta³y
wyasygnowane etaty i dzisiaj nie mo¿emy siê doprosiæ podstawowych liczb.
To jest niepokoj¹ce panie burmistrzu i
proszê siê tym zaj¹æ niezw³ocznie. Proszê nie mówiæ, ¿e nie mamy systemu informatycznego, sami go wybraliœcie. S¹
to potrzebne rzeczy, które mia³y pomóc
rozwi¹zaæ problem zaleg³oœci, bo dodatek mieszkaniowy, który mamy w tej

NAPRAWA skuterów

motorowerów
motocykli
CZÊŒCI

Mo¿liwy transport motocykli
Czynne 24 godziny
Tel. 721 140 997
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chwili na poziomie 4,8 tys. z³, na za³ó¿my 350 lokali za pó³ roku, to proszê
pañstwa, to ja nie wiem... Te wszystkie
ogniwa, które s¹ w naszym urzêdzie
powinny wspó³graæ. Trzeba patrzeæ co

siê da z tym zrobiæ. Nie wiem na jakich
cyfrach zamykamy dzisiaj zaleg³oœci –
powiedzia³a radna.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat w listopadzie gmina przejê³a
zasób z ogóln¹ kwot¹ zad³u¿enia bez
rozbicia na czynsz i media.
- Ka¿dego lokatora rozliczamy indywidualnie. Wszyscy lokatorzy potwierdzili salda ogólne nie okreœlaj¹c
ile maj¹ zaleg³oœci za wodê, a ile za
czynsz. W zwi¹zku z tym przy wp³atach
gmina w pierwszej kolejnoœci rozlicza
odsetki, wodê, œmieci, a na koñcu op³atê za czynsz. Wystarczy to wszystko
teraz tylko podliczyæ. Pod koniec miesi¹ca radni otrzymaj¹ stan na koniec
lipca – powiedzia³ wiceburmistrz.
Niebawem wiêc zarówno radni jak
i mieszkañcy bêd¹ znaæ kwotê zad³u¿enia lokatorów mieszkañ komunalnych.
Póki co nale¿y cierpliwie poczekaæ na
wyniki.
mm

Zarz¹d Powiatu £obeskiego informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, na tablicach og³oszeñ w
mieœcie £obez, siedzibie Urzêdu Miejskiego w £obzie przy
ul. Niepodleg³oœci 13, siedzibie Urzêdu Miejskiego w Resku
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
£obzie - www.powiatlobeski.pl zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y, stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu £obeskiego
obejmuj¹cy dzia³ki nr 221, 359, 369, 384, 385, 381/1 w obrêbie ewidencyjnym Policko w m. Resko.

TOYOTA NOWOGARD MK.SP.ZOO

zatrudni samodzieln¹ ksiêgow¹
od kandydatów oczekujemy:
- wykszta³cenie min. œrednie kierunkowe
- doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
- samodzielnoœæ w sporz¹dzaniu i rozliczaniu dokumentacji firmy
kadry@toyotanowogard.pl

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Zaskakuj¹ca decyzja Romana Witulskiego

Dyrektor Domu Dziecka rezygnuje
Kilka dni temu do redakcji
dotar³a informacja o tym, ¿e dyrektor Domu Dziecka w £obzie
Roman Witulski zrezygnowa³ ze
stanowiska. O przyczyny tej rezygnacji zapytaliœmy wicestarostê
Ryszarda Brodziñskiego.
Red. – Panie starosto, sk¹d tak
nag³a rezygnacja pana Romana
Witulskiego z funkcji dyrektora
Domu Dziecka?
R.B. – Rezygnacja nie jest nag³a.
Pan Witulski ju¿ na pocz¹tku czerwca sk³ada³ na moje rêce pisemn¹ rezygnacjê z pe³nionej funkcji. Pan
Starosta Gutkowski by³ wtedy na
urlopie. Uda³o mi siê wówczas przekonaæ go do wycofania siê z podjêtej ju¿ decyzji.
Ale¿ to zaledwie rok jego pracy na tym stanowisku…
Zgadza siê. Niespe³na rok, ale
jak¿e ciê¿kiej i owocnej. Dyrektor
Witulski z wielkim zaanga¿owaniem uczestniczy³ w adaptacji bu-

dynku £CT na dom dziecka i znakomicie przeprowadzi³ skomplikowan¹ operacjê przeprowadzki z Zajezierza do £obza wraz z zagospodarowaniem nowej siedziby. Bardzo dobra praca w tym zakresie
sprawi³a, ¿e wojewoda zachodniopomorski wyda³ bezterminowe zezwolenie na funkcjonowanie domu
dziecka w nowym obiekcie. Ponadto jego plany co do tej siedziby te¿
rysowa³y siê niezwykle obiecuj¹co.
W takim razie ponawiam pytanie - dlaczego zrezygnowa³?
Pani redaktor, odpowiedŸ na to
pytanie jest prosta – zwyciê¿y³a niegodziwoœæ z³ych ludzi. Otó¿ przez
ten miniony rok nie tylko do nas, ale
tak¿e do innych instytucji i organów
wp³ynê³o szereg ró¿nego rodzaju
anonimowych paszkwili oczerniaj¹cych pana Witulskiego. ¯aden z
nich nie potwierdzi³ siê, a wykrycie
ich autorów okaza³o siê niemo¿liwe.
Ostatni donos pojawi³ siê we wrzeœniu. W tej sytuacji pan Witulski
stwierdzi³, ¿e nie chce swoj¹ osob¹

500 z³ za postój w lesie
(POWIAT). Mi³oœnicy grzybobrania na brak grzybów w lesie narzekaæ nie mog¹. Prawdziwe najazdy zmotoryzowanych mi³oœników
grzybobrania maj¹ miejsce w ka¿dy
weekend. Wówczas to niemal w
ka¿dej leœnej dró¿ce stoi samochód,
a zgodnie z Ustaw¹ o lasach Art. 29
p. 1. „Ruch pojazdem silnikowym,
zaprzêgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami
publicznymi, natomiast drogami leœnymi jest dozwolony, gdy s¹ one
oznakowane drogowskazami dopuszczaj¹cymi ruch po tych drogach”.

Zabroniona jest równie¿ jazda
konna, o ile nie s¹ to drogi dopuszczone przez nadleœniczego. Samochód mo¿na pozostawiæ jedynie w
miejscach wyznaczonych. W innym
wypadku przyjemnoœæ pozostawienia samochodu na drodze leœnej
mo¿e kosztowaæ kierowcê do 500 z³,
a w razie po¿aru lasu i koniecznoœci
przejazdu stra¿y po¿arnej – samochód zostanie zepchniêty z drogi.
Tyle samo mo¿emy zap³aciæ,
gdy w poszukiwaniu prawdziwka,
czy podgrzybka wejdziemy na uprawy leœne, powierzchnie doœwiadczalne, ostoje zwierz¹t, obszarów

szkodziæ dobru kierowanej przez
siebie placówki i odchodzi. Wielka
szkoda. To wyj¹tkowo dobry cz³owiek i dyrektor, sprawny organizator. Cenimy go niezwykle wysoko.
Ta decyzja to dla nas powa¿ny k³opot, ale j¹ rozumiemy i szanujemy.
Mówi pan - niegodziwoœæ
z³ych ludzi…
Tak uwa¿am. I z przykroœci¹
muszê zauwa¿yæ, ¿e nie pierwszy to
tego rodzaju przypadek w naszym
powiecie. W podobny sposób zosta³a zaszczuta pani Maria Jêdrzejczak
– dyrektor Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim. Dziœ tê szko³ê czeka konkurs na dyrektora.
Œmiem twierdziæ, ¿e gdyby pani Jêdrzejczak zechcia³a w nim startowaæ, wygra³aby bezdyskusyjnie.
Ale nikt nie jest w stanie zmusiæ j¹
do tego. Podobnie jak pan Wituski,
ma doœæ nagonki na swoj¹ osobê.
To bardzo smutna konkluzja.
Niestety tak.
Dziêkujê za rozmowê.
mm
zagro¿onych erozj¹ (np. ¿wirownia
w Unimiu).
Ale nie tylko samochody s¹ plag¹
w okresie grzybobrania. Bardzo czêsto do lasu mieszkañcy powiatu zabieraj¹ swoich czworono¿nych pupilów, zapominaj¹c o kagañcu i smyczy. Jak czêsto t³umacz¹ stra¿y leœnej
- pupil jest bardzo grzeczny i nikomu
nie robi krzywdy dopóki... nie zauwa¿y np. sarny. Innym argumentem
czêsto jest fakt, i¿ tak naprawdê psy
nie maj¹ siê gdzie wybiegaæ, bowiem
w mieœcie nie ma do tego miejsca.
Takie wyt³umaczenia jednak nic nie
dadz¹, bowiem Ustawa o lasach wyraŸnie zakazuje puszczania naszych
czworonogów bez smyczy i kagañca
na obszarach leœnych.
mm

RADOWO MA£E
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Agencja chce kompletnie sk³óciæ nas

WALCZ¥ O ZIEMIÊ
(RADOWO MA£E). Obrady
komisji po³¹czonych by³y
okazj¹ do zapoznania
radnych z problemami,
z jakimi borykaj¹ siê tutejsi
rolnicy. Komitet
protestacyjny rolników
przyby³ te¿, by ustaliæ
wspólne dzia³ania. Radni
chêtnie w³¹czyli siê
w pomoc.
Podczas posiedzenia komisji po³¹czonych przedstawiciele komitetu
strajkowego rolników w sk³adzie:
przewodnicz¹cy komitetu protestacyjnego Stanis³aw Adamski, przedstawiciel Izby Rolniczej – W³adys³aw
Kamola oraz doradca komitetu protestacyjnego Krzysztof Joñca, zwrócili
siê do radnych o wsparcie w ich dzia³aniach, maj¹cych wymóc na Agencji
Nieruchomoœci Rolnych bardziej korzystne warunki dzielenia ziemi¹ i
zwiêkszenia iloœci hektarów gruntów
przeznaczonych do sprzeda¿y. Poprosili równoczeœnie, aby podczas sesji
Rady Gminy obecny by³ senator Jan
Olech. Przedstawiciele komitetu, zapewnili, ¿e s¹ po rozmowach z senatorem i ten zadeklarowa³, ¿e je¿eli
zostanie zaproszony na sesjê, to chêtnie przyjedzie.
- Warto by³oby to wykorzystaæ,
tym bardziej, ¿e jest to rolnik, pierwszy prezes Szczeciñskiej Izby Rolniczej. Dobrze by³oby opracowaæ taki
kierunek rozwoju rolnictwa, do którego w tej gminie bêdzie siê d¹¿yæ. To
wspar³oby dalsze dzia³ania i uniemo¿liwi³o dzia³ania „samowoli”
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Chodzi o to, aby nasze dzia³ania zamknê³y niemoc Agencji – powiedzia³
Krzysztof Joñca.

W sierpniu odby³ siê protest rolników. Dotyczy³ on wstrzymania wszelkich dzia³añ, jakie Agencja poczyni³a
w stosunku do tzw. bezumownych
u¿ytkowników. Dziêki temu, po proteœcie w Ko³czewie, uda³o siê odebraæ
ziemiê bezumownym u¿ytkownikom
w miejscowoœci Wo³kowo, ¯elmowo i
Orle. Po d³ugich negocjacjach z
Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych
przys³ano projekt dotycz¹cy dalszego
rozparcelowania ziemi.
- Ziemia jest praktycznie do sprzeda¿y. Na 1200 hektarów do dzier¿awy,
dla rolników indywidualnych przeznaczono 172 ha. Te 172 hektary staraj¹ siê
podzieliæ na 6 dzia³ek, gdy jest 40. rolników. Agencja chce kompletnie nas
sk³óciæ. Nie zgadzamy siê na ten projekt
i prosimy o wsparcie Komisji Rolnictwa, Rady Gminy. Do czasu posiedzenia Rady wypracujemy swój program
tak, jak my to widzimy. Chcieliœmy podzieliæ te 1200 hektarów na ma³e 20.
hektarowe dzia³ki, by skorzystali wszyscy rolnicy, a nie tylko dwóch-trzech.
Nie chcemy dopuœciæ do tego, aby taka
sytuacja jaka jest – pozosta³a. – powiedzia³ Stanis³aw Adamski.

Krzysztof Joñca doda³:
– Jak przeanalizuje siê pierwotne
programy restrukturyzacyjne Agencja Nieruchomoœci Rolnych, to zawsze sz³a ona po najmniejszej linii
oporu. Najwygodniej dla siebie, nie
uwzglêdnia³a potrzeb rolników. W tej
sytuacji jest tak, ¿e jest kilka dzia³ek
wystawionych do dzier¿awy, wystarczy, ¿e stanie jedna osoba i przebije w
ramach przetargu. Na spotkaniach z
Agencj¹ mówi³o siê o u¿yczeniach
czy dzier¿awach krótkoterminowych, powiedzmy na rok, dla rolników. Okaza³o siê, ¿e nie mo¿na, ale
jak siê przeczyta dokument restrukturyzacji dla Orla – tu dopuszcza siê „do
czasu dokonania aktualizacji geodezyjnej w celu przygotowania nieruchomoœci do sprzeda¿y, dzier¿awê
ca³ej nieruchomoœci na 1 rok”, w podtekœcie tamtych pierwotnych - dotychczasowemu
bezumownemu
u¿ytkownikowi. To jest nic innego jak
przyzwolenie Agencji, bo tutaj wójt
nie bêdzie mia³ innego wyjœcia jak tylko to, ¿e jest u¿ytkownikiem i stanie
do przetargu. Tu zbyt du¿a czêœæ jest
do dzier¿awy, zbyt ma³a do sprzeda¿y. Relacje te nale¿y odwróciæ i dzia³ki w granicach do 10 hektarów do kupienia, bo jest to mo¿liwe dla rolników, a dzier¿awy oko³o 20 hektarowe.
Wtedy wiêksze grono rolników z tego
skorzysta.
Krzysztof Joñca odniós³ siê równie¿ do kwestii ¯elmowa i Wo³kowa.
Tam, jak zauwa¿y³, budynki s¹ zdewastowane. Zg³oszone s¹ te¿ do nadzoru budowlanego o ocenê ich stanu.
Dlatego te¿ poprosi³, aby radni zwrócili siê do starosty ³obeskiego o przyspieszenie dzia³añ nadzoru w wydaniu opinii o stanie obiektów. To
znacznie umo¿liwi³oby rolnikom podejmowanie dalszych kroków.
- Moim zdaniem budynki te zagro¿one s¹ katastrof¹ budowlan¹. Agencja podnosi, ¿e skoro s¹ budynki gospodarcze, to wokó³ tych budynków musi byæ przypisanych minimum

300 hektarów ziemi. Obiekty s¹ tylko
w ewidencji. Uwa¿am, ¿e one nie
nadaj¹ siê do u¿ytkowania, a je¿eli
ktoœ chcia³by je u¿ytkowaæ, to musia³by ponieœæ wy¿sze koszty na remont,
ni¿ na postawienie nowych. Na razie
obiekty s¹ zg³oszone do nadzoru budowlanego o ocenê ich stanu. Czy
radni nie mogliby zwróciæ siê do starosty o przyspieszenie wstêpnej opinii nadzoru budowlanego, obalaj¹cej
tezê Agencji, ¿e to s¹ takie piêkne
budynki. Przecie¿ tam do niektórych
strach wejœæ. Chodzi o to, by tê ziemiê
w ca³oœci przeznaczyæ dla rolników i
nie przypisywaæ jej do formalnie nieistniej¹cych ju¿ obiektów. To jest grupa m³odych rolników. Chodzi tylko o
wstan¹ opiniê – nadaje siê czy nie
nadaje siê – apelowa³.
Komitet protestacyjny przygotowuje propozycjê wydzielenia gruntów z przeznaczeniem do dzier¿awy i
sprzeda¿y, ³¹cznie z numerami ewidencyjnymi. To mia³oby pomóc w
okreœleniu kierunku rozwoju gminy.
Stefan Remiœko zapewni³, ¿e skoro Radowo Ma³e jest gmin¹ rolnicz¹,
to radni powinni dbaæ o tych, którzy
na tym terenie ¿yj¹, pracuj¹ i tu p³ac¹
podatki.
Stanis³aw Adamski przypomnia³
z kolei, ¿e obcokrajowiec zatrudnia
dwóch pracowników, a rodzimych
rolników jest czterdziestu, ka¿dy z
nich ma cztero-piêcioosobow¹ rodzinê, to oko³o 200 ludzi ¿yje z tego kawa³ka chleba. Z umowy Agencji dotycz¹cej u¿ytkowania ziemi przez du¿e
firmy wynika, ¿e bezumowne u¿ytkowanie ma zostaæ zalegalizowane.
Stefan Remiœko poszed³ dalej.
Zastanawia³ siê, czy mo¿na ograniczyæ dostêp do przetargu tych rolników, którzy tylko posiadaj¹ grunt na
terenie gminy Radowo Ma³e.
- Mamy takich nabywców, którzy
kupili tylko hektar-dwa ziemi, ale nie
prowadz¹ fizycznej dzia³alnoœci gospodarczej na terenie gminy. Mieszkaj¹ w Szczecinku, Dobrej, Œwidwinie itp. Tutaj posiadaj¹ tylko ziemiê i
maj¹ prawo stan¹æ do przetargu. Czy
nasza uchwa³a mia³aby odbicie w odczuciu Agencji Rolnej, ¿eby byli to
tylko i wy³¹cznie rolnicy, którzy tutaj
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
gospodarstwa rolne, hodowlê. Bêdziemy popieraæ tê inicjatywê, by ten
problem jakoœ wspólnie rozwi¹zaæ.
W 2010 roku najprawdopodobniej
uwalnia siê ju¿ dzier¿awy i obcokrajowcy bêd¹ mogli wykupywaæ nasz¹
ziemiê, w zwi¹zku z tym ci, którzy
maj¹ pieni¹dze, wykupi¹ dzia³ki w
obrêbie naszych miejscowoœci i bêd¹
uprawiaæ nasz¹ ziemiê – powiedzia³.
Zarówno rolnicy jak i radni z gminy Radowo Ma³e postanowili walczyæ „o swoje”. Czy ta walka siê powiedzie, czas poka¿e, póki co, pozostaje ¿yczyæ powodzenia.
mm
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W pe³ni dojrza³a wartoœæ œwiatopogl¹dowej
odpowiedzialnoœci: - „HISTORIA SPORTU
£OBESKIEGO 1945 - 2007”,
Zdzis³aw Bogdanowicz.
Dlaczego?
- a bo wbrew, a nawet na przekór
administracyjnym pieñkom, klocom, sztachetom, op³otkowo zwyczajowym s³upkom ograniczenia i
zgnuœnia³ej niechêci i niemocy
„Dziæka” wyda³ ksi¹¿kê, a teraz
s³usznie i zas³u¿enie tym faktem siê
szczyci, bo ma z czego i dla czego.
Ja wyró¿niam przede wszystkim
pasjê i upór w d¹¿eniu do zrealizowania. Sam nawet parê lat temu,
kiedy pierwszy raz us³ysza³em o
celu zamiarów „Dziæki” ¿yczy³em
mu (bez przekonania zreszt¹) sukcesu, jako ¿e znamy siê ponad szeœædziesi¹t lat i nie wypada³o inaczej.
A teraz szczerze siê cieszê i dziêkujê Ci „Dziæka” i przepraszam za
swoj¹ ma³owiernoœæ. „Dziæka”, drogi kolego, druhu objawi³eœ hart ducha i upór cywilnej odwagi bycia i
realizowania swojej pasji. A do czynienia tego, – (do dzia³ania ?) przecie¿ ka¿dy z nas jest upowa¿niony.
Ty to zrobi³eœ za siebie i za nas.
Dopi¹³eœ celu. Dowartoœciowa³eœ
siê w usensownionym dzia³aniu. I
s³usznie. Bo tym faktem dowartoœciowa³eœ tak¿e nas wszystkich.
Dziêkujê Ci serdecznie, tak¿e za
„odczynniki”, które Ciê tylko toleruj¹. Pocieszam siê , ¿e z wzajemnoœci¹! A w ogóle to na tle tej ksi¹¿ki,
Twego dokonania, chyba nie tylko
mnie, dziwi i zastanawia indolencja
„odczynników”. Wszak to co zrobi³
„Dziæka”, proszê wycieczki jest
ogólno spo³eczn¹ wartoœci¹. A przemilczanie tego faktu, strusie chowanie g³owy w piasek i udawanie, ¿e go
nie ma, jest ¿a³oœliw¹ naiwnoœci¹
ograniczenia.
Bo dokonanie „Dziæki”, jego pasja i upór jest: Œwiatopogl¹dowym
potwierdzeniem jego – „Dziæki”
dojrza³oœci i odpowiedzialnoœci
spo³ecznej. Jaœnie Wielmo¿ny Panie… - Czego nie mo¿na powiedzieæ o „odczynnikach”, którzy nie

dostrzegaj¹ nawet walorów promocyjnych tego ogromnego kompendium; wiedzy, faktów, dat, nazwisk
i zdarzeñ z szeœædziesiêcioletniej
historii miasteczka. A sam fakt wstydliwego przemilczania tego wydarzenia nakazuje myœleæ o nieodpowiedzialnoœci i o niedojrza³oœci,
kogoœ posadowionego na bardzo
wa¿kim i odpowiedzialnym spo³ecznie stanowisku.
Czy to tylko egoizm?
- mnie siê widzi, ¿e raczej jeœli
ju¿, to egotyzm. Bo cel, kierunek
tego dzia³ania zosta³ uspo³eczniony przecie¿, a nie uœredniaj¹co zespo³eczniony, jak to w „komuszym”
zwyczaju bywa³o. I taka jest jego –
Twoja „Dziæka” ponadczasowa
wartoœæ dokonania. Bowiem utrwala ona, nasz czas i nasze dzia³anie,
nasze Pomorskie zasiedlanie.
Pachnie to sakralizmem. Tak
zgadzam siê. Bo wartoœæ duchowa,
proszê wycieczki, wartoœæ sakralna
jest g³ównym noœnikiem wartoœci
naszego czasu, proszê Domu tak
zwanej Kultury!
Co to ma wspólnego z prostackim prymitywizmem? No w³aœnie.
Co?... Mnie siê widzi, ¿e raczej nic.
I bardzo dobrze, ¿e nie ma, bo jest
przecie¿ wartoœci¹ sam¹ w sobie,
nasz¹ wspóln¹ wartoœci¹, któr¹ wydoby³ z zawstydzaj¹cego zapomnienia i nam pokaza³, utrwali³,
umocni³, odnotowa³ – „odwstydzi³”
„Dziæka”.
I chwa³a Ci za to „Dziæka”. Dziêkujê!
leon
Ksi¹¿ka jest do kupienia:
- Ksiêgarnia „Wspó³czesna”
£obez, pl. 3 Marca
- U autora – £obez ul. Przemys³owa
- Kiosk, £obez, ul. Obroñców
Stalingradu (p. Krekora)
- Kiosk, £obez, ul. Niepodleg³oœci (p. Suska).
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Zamiast kanalizacji
(RADOWO MA£E). Podczas
obrad komisji po³¹czonych radni
zwrócili uwagê, ¿e coraz wiêcej
gmin wprowadza dop³aty dla
mieszkañców gmin na budowê
przydomowych oczyszczalni œcieków.
Przydomowe oczyszczalnie
œcieków s¹ doskona³¹ alternatyw¹
dla miejscowoœci b¹dŸ gospodarstw, dla których gminie nie op³aca siê, z powodów ekonomicznych,
k³aœæ instalacji kanalizacyjnych.
Wiele gmin w Polsce, aby zdopingo-

waæ mieszkañców, wprowadzi³o dop³aty do budowania takich obiektów.
Ostatnio tak¹ uchwa³ê podjêli radni
wêgorzyñscy. W zwi¹zku z tym, ¿e
niektórzy mieszkañcy gminy Radowo Ma³e s¹ zbulwersowani wysokimi op³atami za opró¿nianie szamb,
radni i tutaj postanowili zastanowiæ
siê nad mo¿liwoœci¹ dop³at do przydomowych oczyszczalni.
Póki co, jest to tylko pomys³.
Wdro¿enie go z pewnoœci¹ znacznie
u³atwi³oby realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowiska.
mm

Chodnik przy gimnazjum
(WÊGORZYNO). Sporo dyskusji podczas sesji rady zajê³a
kwestia dotycz¹ca remontu chodnika w ul. Koœciuszki w tym mieœcie. Uchwa³ê jednak podjêto
przy dwóch g³osach wstrzymuj¹cych siê.
Radni wyrazili zgodê na przejêcie przez Gminê Wêgorzyno zadania nale¿¹cego do w³aœciwoœci powiatu, polegaj¹cego na wykonaniu
remontu chodnika w ul. Koœciuszki
wraz z wjazdami w ulicy powiatowej na odcinku ulica Koœciuszki 33
do Koœciuszki „targowisko”.

Po wybudowaniu gimnazjum w
Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki zasz³a koniecznoœæ wymiany zniszczonej nawierzchni chodnika i wykonania zjazdów z drogi. Powiat sfinansowa³ zakup kostki polbruk, krawê¿ników i obrze¿y, natomiast pozosta³e
koszty, czyli rozbiórkê i u³o¿enie
chodnika, zobowi¹za³a siê pokryæ
gmina. Koszt przedsiêwziêcia ze strony gminy oszacowano na 10 tys. z³. Do
realizacji projektu gmina postanowi³a wykorzystaæ pracowników zatrudnionych w ramach programu Powiatowego Urzêdu Pracy.
mm

Droga dla Sielska
(SIELSKO). Radni, przy trzech
g³osach przeciwnych, pozytywnie
zaopiniowali przebudowê drogi
gminnej, stanowi¹cej dojazd do
gruntów rolnych w tej miejscowoœci.
Droga, która zostanie objêta remontem jest jedyn¹, jak¹ mo¿na dojechaæ do gruntów rolnych i po³o¿onych
na nich gospodarstw. W zwi¹zku z
tym, ¿e posiada bardzo du¿o dziur, zapadlisk i wyrw na ca³ej d³ugoœci i nie
ma tam poboczy, w okresie deszczowym droga staje siê nieprzejezdna.
Zwyk³e ³atanie dziur nie rozwi¹zuje
problemu, dlatego te¿ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zaproponowa³a, aby przeznaczyæ na jej przebudowê 223 750 z³, w tym 97 500

kosztów w³asnych. Pozosta³a kwota
ma pochodziæ z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. W tym celu z³o¿ono ju¿ wniosek do Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego o zaopiniowanie w roku przysz³ym.
W tej chwili na tê drogê przeznaczone jest 5 tys. z³. Ta kwota ma wystarczyæ jedynie na za³atanie dziur.
Przeciwna finansowaniu w³aœnie tej
drogi by³a radna Jadwiga Kamiñska.
- K¹kolewice nie maj¹ nic. Je¿eli
ju¿ jest mo¿liwoœæ pozyskania œrodków, to róbmy to demokratycznie –
powiedzia³a radna.
Podczas g³osowania radni przychylili siê jednak do wniosku burmistrz gminy, chocia¿ przeciw by³o
trzech radnych.
mm
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10 tysiêcy do wziêcia
(POWIAT). Zarówno so³ectwa jak i
stowarzyszenia, zlokalizowane we
wsiach i miasteczkach do 6 tys. mieszkañców, maj¹ mo¿liwoœæ siêgniêcia po
kolejne pieni¹dze, tym razem istnieje
szansa na dotacjê w wysokoœci nawet 10
tys. z³. jest wiêc o co walczyæ.
Fundacja Wspomagania Wsi og³osi³a kolejn¹ edycjê konkursu dotacyjnego,
realizowanego we wsiach i miasteczkach
do 6 tys. mieszkañców. Jest to kolejna
szansa na podniesienie zarówno jakoœci
¿ycia, jak i estetyki wsi i gminy. Ju¿ teraz,
dziêki zaanga¿owaniom mieszkañców
naszych wiosek i dotacjom, zmienia siê
wizerunek wsi. Kolejne pieni¹dze
znacznie mog¹ pomóc w realizacji pomys³ów, maj¹cych uatrakcyjniæ zarówno mieszkanie, jak i pobyt na wsi. Wystarczy napisaæ i wys³aæ w niosek, a czasu jest niewiele, bo do 4 paŸdziernika.
W konkursie mog¹ braæ udzia³ organizacje pozarz¹dowe: stowarzyszenia,
towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuñczo-wychowawcze, komitety spo³eczne,
kluby pracy, spó³dzielnie socjalne, organizacje m³odzie¿owe, œwietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy
wsi, a tak¿e so³ectwa, parafie, ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a gospodyñ wiejskich – z tym, ¿e ka¿da organizacja mo¿e
z³o¿yæ tylko jeden wniosek.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, którego celem jest
aktywizacja spo³eczna i gospodarcza
mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek.

Dzia³ania podejmowane w ramach
projektu maj¹ tworzyæ lub przyczyniaæ
siê do tworzenia: nowych miejsc pracy,
nowych mo¿liwoœci pozyskiwania dochodów lub obni¿ania kosztów ¿ycia
mieszkañców miejscowoœci, w których
projekt bêdzie realizowany. Dzia³ania
te maj¹ ograniczaæ przyczyny ubóstwa
i bezradnoœci wobec trudnych sytuacji
¿yciowych oraz aktywizowaæ i anga¿owaæ mieszkañców we wspólne dzia³ania podnosz¹ce ich jakoœæ ¿ycia.
W konkursie wspierane bêd¹ dzia³ania, które bêd¹ mia³y charakter przedsiêwziêæ ekonomicznych, przynosz¹ce wymierne i trwa³e efekty, przy czym nale¿y
wykorzystaæ lokalne zasoby ludzkie, œrodowiskowe, organizacyjne i materialne.
Na konkurs mo¿na zg³aszaæ równie¿ propozycje, maj¹ce charakter
przedsiêwziêæ ekonomicznych, przynosz¹ce wymierne i trwa³e efekty, które
bêd¹ wp³ywaæ na poprawê stanu œrodowiska naturalnego.
Realizacja projektu powinna siê
rozpocz¹æ po 10 lutego 2009 i nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy.
Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na siê
ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych, minimalna 4.000 z³otych.
Oceniana bêdzie m.in.: liczba osób
zaanga¿owanych w projekt, wspó³praca z innymi organizacjami i wolontariuszami, oryginalnoœæ, pozyskanie dodatkowych funduszy, iloœæ pracy w³asnej
w³o¿onej w realizacjê projektu, trwa³oœæ projektu.
mm
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Chór po¿egna³ swojego dyrygenta

Ostatni koncert Bogumi³a Winiarskiego z Kantylen¹
(WÊGORZYNO) W kronice
Chóru Kantylena, pod dat¹ 14
wrzeœnia 2008 roku, kronikarz
Czes³aw Tomaszewski bêdzie musia³ odnotowaæ, ¿e w tym dniu
odby³ siê ostatni koncert chóru pod
dyrekcj¹ Bogumi³a Winiarskiego.
Wieloletni dyrygent odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. Jego nastêpc¹
bêdzie Arnold Moroz.
Chór Kantylena liczy sobie ju¿ 17
lat. Od dwunastu prowadzi go Bogumi³ Winiarski. Chór najczêœciej œpiewa podczas mszy w wêgorzyñskim koœciele, ale tak¿e w koœcio³ach filialnych oraz na zaproszenie w ró¿nych
przegl¹dach œpiewaczych w województwie.
W minion¹ niedzielê zaœpiewali
na mszy o godz. 9. Proboszcz ks. Karol
Wójciak po¿egna³ dyrygenta i ¿yczy³
mu wszelkiej pomyœlnoœci, a wierni
po¿egnali go oklaskami. Cz³onkowie
chóru, zaœpiewali mu „Sto lat” ¿ycz¹c,
by nie zabrak³o mu ludzkiej ¿yczliwoœci.
W koncercie po¿egnalnym zaœpiewali: Krystyna Blacharska, Zofia Nowak, Genowefa Tadla, Jadwiga Pokrywka, Kazimiera Weso³owska,
Wanda Opatowska, Regina Sawczak,
Halina Kucza, Lucyna Kurko, Józefa

Anop, El¿bieta Waszczyk, El¿bieta
Guzik, Brygida Michalak, Barbara
Siemieniec, Sabina W³odarz, Czes³aw Tomaszewski, Antoni Moroz,
Józef Nowak, Boles³aw Jackiewicz i
Kazimierz Jackiewicz.
Z chóru odeszli w tym roku na
wieczne œpiewanie œp. Henryk Rogal-

ski (tenor) i Bernard Siemieniec (bas).
Wraz z przyjœciem nowego dyrygenta
w chórze maj¹ nast¹piæ zmiany, które
maj¹ wzmocniæ zespó³ o m³odszych
œpiewaków, a próby maj¹ odbywaæ siê
w szkole. Te posuniêcia maj¹ zapewniæ artystyczn¹ kontynuacjê jakby nie
by³o chóru dzisiaj seniorskiego. Se-

niorzy póki maj¹ si³y – œpiewaj¹, bo
jak przypomnia³ Józef Nowak – kto
œpiewa, to jakby dwa razy siê modli³.
W zwi¹zku z czym œpiewacy po krótkim odpoczynku wsiedli w auta i udali
siê do BrzeŸniaka. Tam w koœció³ku,
co prawda ju¿ bez dyrygenta, ale zaœpiewali jeszcze raz.
KAR
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Opuszczona per³a
Iglice w gminie Resko, to miejscowoœæ, która mog³aby staæ siê
per³¹ powiatu ³obeskiego i zapewne
w czasach œwietnoœci by³a, a to za
spraw¹ okaza³ego pa³acu, znajduj¹cego siê w tej wsi. 99 pokojów, okaza³y park obwarowany murem, ryglowy kosció³ek – jeden z najstarszych na Pomorzu i genius loci –
duch miejsca, którego nie ka¿da
miejscowoœæ posiada, sprawiaj¹, ¿e
wioskê tê zapamiêtuje siê na d³u¿ej.
Jednak zaniedbañ jest wiele, a z
nimi mieszkañcy sobie nie poradz¹.
Pierwsze œlady osadnictwa datowane s¹ na XI-XII wiek, jednak nie
w samej miejscowoœci oko³o 1,5
kilometra od wsi. Po³o¿one jest na
bagnach w pobli¿u rzeki Rekowej.
Grodzisko jest ulokowane na planie
ko³a. Do dziœ widaæ œlady wa³u i
przedwala od strony po³udniowej i
po³udniowo-zachodniej. Wyniesione jest stromo nad najbli¿sz¹ okolicê. Najprawdopodobniej jest grodziskiem typu sto¿kowatego, to
miêdzy innymi pozwala archeologom datowaæ jego powstanie na XIXII wiek, z tego te¿ okresu pochodzi
pobliskie cmentarzysko kurhanowe
w Orzeszkowie, gdzie znajduje siê
16 kurhanów. Tam w 1926 roku
przeprowadzono metodyczne badania archeologiczne, w trzech rozkopanych kurchanach znaleziono zabytki s³owiañskie. Skarb, który siê
tam znajdowa³ datowany jest na lata
po 1054 roku. Oko³o 300 monet
ukrytych w kurhanie pochodzi³o z
ró¿nych mennic europejskich.
Iglice by³y du¿¹ typow¹ wsi¹
dworsko-ch³opsk¹, wchodz¹c¹ w
sk³ad rozleg³ych dóbr po³o¿onych
wokó³ Reska. Dobra te by³y przez
wiele wieków, a¿ do pocz. XIX w.

lennem jednego z najstarszych na
Zachodnim Pomorzu s³owiañskich
rodów - Borków. Czêœæ zachodni¹
wsi zajmuj¹ zagrody ch³opskie, centraln¹ koœció³ z cmentarzem,
wschodni¹ zaœ zespó³ pa³acowoparkowy. Koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki fundacji Ostena, który
zosta³ zbudowany w 1696 r. Jest to

Pa³ac w 1860r
jeden z najstarszych na Pomorzu
koœcio³ów ryglowych. Wie¿ê dobudowano pod koniec XIX wieku. Jest
drewniana dwupoziomowa, wyprowadzona z korpusu nawy. Smuk³y
ostros³upowy he³m wieñczy metalowa sterczyna z krzy¿em. Z dawnego
wyposa¿enia zachowa³a siê jedynie
XIX-wieczna ambona i czêœæ
³awek.
Jednak per³¹ nie tylko tej miejscowoœci, ale regionu by³ eklektyczny neobarokowy pa³ac wzniesiony
w po³owie XIX w., a rozbudowany

PODZIÊKOWANIA
Dyrektor Centrum Kultury w Resku sk³ada podziêkowanie sponsorom, pracownikom i wszystkim, którzy przyczynili siê do sprawnego
przeprowadzenia uroczystoœci do¿ynkowych.

na pocz¹tku XX wieku. Murowana
budowla z fragmentami œcian ryglowych, za³o¿ona na planie L, dwukondygnacyjna bry³a rozcz³onkowana ryzalitami, wie¿ami. Korpus
g³ówny, czyli najstarsza czêœæ budynku o cechach neobarokowych
jest 2-kondygnacyjny, przykryty
stromym dachem dwuspadowym.
XX-wieczne skrzyd³o posiada bardziej rozcz³onkowane elewacje i
bry³ê przez wprowadzenie ryzalitów, parterowych aneksów, ganków
oraz wie¿yczek. Do rezydencji
przylegaj¹ zabudowania gospodarcze z tej samej epoki. Otoczona jest
150-letnim parkiem angielskim o
pow. 6,27 ha z czytelnym uk³adem
dróg i œcie¿ek wewn¹trzparkowych.
Powierzchnia u¿ytkowa wynosi
3180 m kw., a ³¹czna kubatura
obiektu ma 36000 m. szeœæ.
Do pocz¹tku lat 80-tych w pa³acu mieœci³ siê Zak³ad Poprawczy. Po
kilku latach od jego likwidacji decyzj¹ wojewody zachodniopomorskiego zosta³a wydana decyzja komunalizacyjna. Dwa lata póŸniej
obiekt zakupi³ prywatny przedsiêbiorca. Od tamtego czasu pa³ac kilkakrotnie zmienia³ w³aœciciela.
Choæ jest niezwykle atrakcyjny i

móg³by staæ siê w przysz³oœci presti¿ow¹ wizytówk¹ Polski, z wysokiej
klasy centrum konferencyjnym
wraz z l¹dowiskiem dla helikopterów, bo takie miejsce, jak zapewnia
w³aœciciel na swojej stronie, ju¿ istnieje w planach, to póki co kolejni
w³aœciciele nie radz¹ sobie z tym
zadaniem. Barier¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ przywrócenie œwietnoœci pa³acu s¹ po pierwsze bardzo wysokie
koszty - opiewaj¹ce zdaniem w³aœciciela a¿ na 4 mln euro, po drugie
– obostrzenia konserwatora zabytków.
Na koñcu wsi po prawej stronie
znajduje siê ma³y cmentarzyk poniemiecki ze zrujnowan¹ kapliczk¹.
Mieszkañcy w miarê mo¿liwoœci
staraj¹ siê uporz¹dkowaæ teren.
Niestety nie jest on w³asnoœci¹ ani
so³ectwa, ani gminy. O mo¿liwoœæ
oczyszczania ka¿dego z elementów
cmentarza musz¹ prosiæ o pozwolenie. W tym miejscu znajduj¹ siê
równie¿ trzy groby polskich ¿o³nierzy. Jeszcze kilkanaœcie lat temu
wszystkie by³y bezimienne. W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku rodzina jednego z ¿o³nierzy
odnalaz³a grób oraz œwiadka œmierci ich cz³onka rodziny. Okaza³o siê,
¿e pochowany tam ¿o³nierz zgin¹³
ju¿ po wojnie. Mia³ wraz z innymi
wyk¹paæ konie w pobliskim jeziorku. Jeden z koni znarowi³ siê i
kopn¹³ ¿o³nierza w g³owê. Historie
dwóch pozosta³ych pochowanych
tam ¿o³nierzy nie s¹ znane. Byæ
mo¿e i ich rodziny kiedyœ odnajd¹.
mm
Wykorzystano:
Z dziejów Ziemi £obeskiej, Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, Szczecin 1971,
Prowincjonalny Okazjonalnik
Literacki £abuŸ nr specjalny,
http://www.usenetposts.com/
iglice.htm

PODZIÊKOWANIA
Zarz¹d Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „ARKA” w
Resku sk³ada serdeczne podziêkowanie sponsorom i ludziom wielkiego serca, którzy przyczynili siê do niesienia pomocy potrzebuj¹cym.
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Utoniemy w œmieciach?
(£OBEZ). W koñcówce roku,
podczas uchwalania bud¿etu, Rada
Miasta przyjê³a zadanie pod nazw¹
„Budowa punktu prze³adunkowego
i sortowni”. Od tego czasu na posiedzeniach rady nie by³o dyskusji na
ten temat. Po raz pierwszy z informacj¹ burmistrza o tej inwestycji
radni zapoznali siê na po³¹czonych
komisjach. Wówczas dyskusja by³a
wielokierunkowa i nie zosta³a podsumowana. Dlatego ponownie, podczas sesji, radni mieli zaj¹æ siê t¹
kwesti¹. I tutaj nie zabrak³o dyskusji, tym bardziej, ¿e dopiero wtedy
dowiedzieli siê, ¿e by³o kilka koncepcji dotycz¹cych sortowni i punktu prze³adunkowego odpadów, choæ
radni zostali zapoznani tylko z
wersj¹ wybran¹ przez gminê.

Wci¹¿ niedostosowani
Ju¿ od wielu lat Polska boryka
siê z problemem dostosowania do
wymogów unijnych. Najpierw przeszkadza³o w tym nieunormowane
prawo. Nasi politycy nie spieszyli
siê zbytnio, skoro dopiero teraz zosta³a opracowana wstêpna sieæ, w
której maj¹ powstaæ spalarnie odpadów. Ma³o prawdopodobne jest, aby
Polska zd¹¿y³a do 2013 r. Po tym
czasie za ka¿d¹ tonê zawiezionych
na sk³adowisko odpadów bêdziemy
p³acili gigantyczne kary. Póki co,
jeszcze nie ma wyznaczonej sieci
wysypisk, punktów prze³adunkowych i sortowni œmieci. Przy takim
ba³aganie gminy nie s¹ w stanie
podj¹æ jakiejkolwiek decyzji odnoœnie lokalizacji u siebie wysypisk.
Ma³ym gminom, takim jak £obez,
jest o tyle trudniej, ¿e tylko du¿e
inwestycje mog¹ byæ wspó³finansowane przez Uniê. W tym celu powsta³ Celowy Zwi¹zek Gmin RXXI.
Jak dotychczas nie podj¹³ on znacz¹cych dzia³añ, gmina £obez do
zwi¹zku nie przyst¹pi³a, chce stworzyæ w³asny.
Burmistrz Ryszard Sola chcia³by wykorzystaæ miejsce w Prusinowie, na bazie poprzedniego sk³adowiska odpadów, i zainteresowaæ
tym pomys³em oœcienne gminy.
Wówczas byæ mo¿e zd¹¿ylibyœmy
przed sankcjami karnymi, o ile marsza³ek województwa wyznaczy na
czas sieæ takich sortowni i punktów
prze³adunkowych. Lokalizacja na
naszym terenie znacznie obni¿y³aby
koszty op³at za œmieci, bo jak i w
ka¿dej innej bran¿y, najdro¿sze
koszty zwi¹zane s¹ z logistyk¹.
Wo¿enie œmieci niesortowanych na
inne wysypisko jest najdro¿szym z
mo¿liwych rozwi¹zañ.
Obecnie w Polsce jest jedna spalarnia w Warszawie. Oprócz niej
funkcjonuje kilka mniejszych insta-

lacji, np. przyszpitalnych czy utylizuj¹cych odpady przemys³owe, a
powinno byæ przynajmniej kilkadziesi¹t spalarni komunalnych.
Rz¹d na liœcie projektów ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie z bud¿etu Unii Europejskiej umieœci³ 10
nowoczesnych spalarni œmieci, które maj¹ powstaæ w: Krakowie,
£odzi, Bia³ymstoku, Szczecinie,
Olsztynie, Che³mie, Poznaniu,
Gdañsku, a dwie na Górnym Œl¹sku.
Ich wydajnoœæ ma wynosiæ od 200
do 300 tys. ton rocznie.
Energiê ze spalarni mo¿na wykorzystywaæ jako energiê ciepln¹ albo
elektryczn¹. Oko³o 70 proc. energii
zawartej w œmieciach zostaje odzyskanej. Popió³ i ¿u¿el mo¿na wykorzystaæ do budowy dróg, b¹dŸ w budownictwie przy produkcji siporexu.

Czy w ogóle budowaæ?
Szersza dyskusja na temat pozbywania siê odpadów komunalnych z terenu gminy £obez zawi¹za³a siê podczas komisji po³¹czonych
rady miasta. Wówczas jednak nie
osi¹gniêto rozwi¹zania, bowiem
dyskusja sta³a siê wielow¹tkowa.
Drug¹ próbê rozwi¹zania problemu
podjêto podczas sesji. W pierwszym rzêdzie zastawiano siê, czy w
ogóle tak¹ inwestycjê rozpoczynaæ,
skoro budowa na dzisiaj ma kosztowaæ oko³o 4,5 miliona z³.
- Przy gospodarce odpadami nasuwa nam siê szereg pytañ i w¹tpliwoœci. Przyst¹piliœmy wiêc do opracowania dokumentacji, która zawiera: punkt prze³adunkowy, sortowniê i kompostowniê, obiekty
socjalne, biurowce, natryski, transformator itp. Tego typu inwestycja
jest oszacowana na 4,5 miliona z³. Ja
te¿ mam szereg w¹tpliwoœci dotycz¹cych tego, kto wy³o¿y pieni¹dze,
kto wybuduje, kto bêdzie obs³ugiwa³, zarz¹dza³. To nad czym my
pracujemy, musi wspó³graæ z zagospodarowaniem odpadów na terenie
ca³ego województwa. Urz¹d Marsza³kowski opracowuje powstanie
sieci wysypisk. Docelowo ma ich
powstaæ od 5 do 7. Jeœli zdecydujemy siê na tê budowê, trzeba bêdzie
zastanowiæ siê, co z s¹siednimi gminami, które mog¹ byæ zainteresowane dostarczaniem odpadów i partycypowaniem w kosztach. Przyst¹piliœmy do przygotowania dokumentacji. Bêdziemy mieli materia³ wyjœciowy do dyskusji. W najbli¿szym
czasie bêdê rozmawia³ z szefami
oœciennych gmin. Kontaktowa³em
siê w tej sprawie z Urzêdem Marsza³kowskim oraz z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Œrodowiska –
wprowadzi³ w zagadnienie burmistrz Ryszard Sola.

Przedwczesna
dokumentacja?
Przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka zauwa¿y³a, ¿e bardzo dobrze, ¿e gmina pracuje nad tym, jednak stwierdzi³a, ¿e na etapie, kiedy
nie ma okreœlonej polityki gminy i w
województwie, to dokumentacja
techniczna jest tematem przedwczesnym. Jej zdaniem w tej chwili nie
powinien byæ opracowany projekt,
a koncepcja technologiczna. Pozwoli³aby ona radnym, niezorientowanym w polityce gospodarowania
odpadami, zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami technicznymi urz¹dzeñ, elementami strategii, podstawami
prawnymi, elementami biznesplanu, mo¿liwoœciami finansowania i
eksploatowania.
- Tego opracowania po prostu
zabrak³o. To s¹ niedrogie opracowania, czêsto pisane jêzykiem popularnonaukowym, a daj¹ce pogl¹d
burmistrzowi, jego pracownikom i
radnym o mo¿liwoœciach podejmowania decyzji. Powstanie spalarnia
w Szczecinie, która bêdzie potrzebowa³a paliwa, w tym odpadów i
wcale nie trzeba ich ekstra sortowaæ
w £obzie, tylko woziæ i to jeszcze za
pieni¹dze. Brakuje informacji, czy
podejmowaæ decyzjê o budowie
sortowni i w jakim zakresie. Brakuje koncepcji technologicznej, ¿eby
gmina nie musia³a co roku dotowaæ
takiej dzia³alnoœci. By by³o nam
³atwiej decydowaæ o polityce i rozwoju gminy w tym zakresie – powiedzia³a przewodnicz¹ca rady.
Kwestiê zasadnoœci budowy
sortowni i punktu prze³adunkowego
wyjaœnia³ prezes PUK Kazimierz
Dzie¿ak.
- Wariantów dzia³ania nie mamy
za wiele. Mo¿na odpady woziæ do
spalarni. Przepisy mówi¹, ¿e odpady przed sk³adowaniem musz¹ byæ
poddane selekcji. Jeœli chcemy drogo to robiæ, to przekazujemy odpady mieszane firmie, która nam tê
selekcjê wykona. Jeœli chcemy taniej, to musimy tê selekcjê wykonaæ
na miejscu. Instalacja powinna w tej

chwili powstaæ, a jeœli nie, to decydujemy siê na eksport swoich opadów nieprzetworzonych poza granice gminy – powiedzia³.
Przewodnicz¹ca rady zauwa¿y³a, ¿e prezes Dzie¿ak jest bran¿yst¹
i w przeciwieñstwie do radnych ma
du¿e rozpoznanie tematu. Podkreœli³a ponownie, ¿e radnym przedstawiony projekt nic nie mówi, bowiem
nie maj¹ rozpoznania czy w punkcie
segregacji powinna powstaæ hala z
ogrzewaniem z dan¹ iloœci¹ urz¹dzeñ specjalistycznych, które zosta³y ju¿ docelowo zaprojektowane i
rozrysowane. Zastanawia³a siê równie¿, czy wariantem móg³by byæ
prostszy sposób - bez hali, z segregacj¹ od marca do listopada.
- Dokumentacja techniczna to
jest ten moment, kiedy wszystkie
decyzje ju¿ zapad³y, ¿e tak, tylko
sortownia i szatnie oraz prysznice,
bo chcemy mieæ temat za³atwiony
kompleksowo na nastêpnych kilkadziesi¹t lat. Trzeba to rozwa¿aæ od
samego pocz¹tku, etapowaæ pewne
sprawy, mo¿e roz³o¿yæ na 7 lat,
mo¿e na 5. To musi zrobiæ ktoœ, kto
siedzi w temacie, niekoniecznie in¿ynier z uprawnieniami do projektowania, ale jest w bran¿y œmieciowej. Najpierw musi byæ znana polityka województwa, by ruszyæ mo¿na by³o gospodarkê na terenie gminy. Tak ¿e chyba trochê przedwczeœnie z dokumentacj¹ techniczn¹.–
argumentowa³a.

Jakie koncepcje?
Kwestiê powstawania dokumentacji wyjaœni³a kierownik Ewa
Ciechañska. Okaza³o siê, ¿e pierw-

Z ¯YCIA POWIATU
sza wersja powsta³a ju¿ w 2005
roku. Koszty projektu wówczas wynios³y oko³o 25 tys. z³, ale tylko na
punkt prze³adunkowy. W 2007 roku
poszed³ wniosek na wykonanie projektu na sortowniê œmieci. Pocz¹tkowo gdzie indziej mia³ powstaæ punkt
prze³adunkowy, gdzie indziej sortownia. Gmina zmieni³a umowê, aby
zaadaptowaæ punktu prze³adunkowy
na sortowniê œmieci, wykorzystuj¹c
ju¿ to, co powsta³o dotychczas.
- W sumie 50 tys. z³? To jest bardzo du¿o pieniêdzy za - moim zdaniem - bardzo ma³e opracowanie, bo
nie ma filozofii w zaprojektowaniu,
jakieœ hali, obiektu, wjazdu, trafostacji. 50 tys? No coœ tu nie tak.
Mamy nadziejê, ¿e ta dokumentacja
zostanie wykorzystana jeœli nie w
ca³oœci, to przynajmniej na punkt –
doda³a przewodnicz¹ca rady.
Najwiêksze wra¿enie na radnych wywar³y jednak s³owa Ma³gorzaty Ciemnoczo³owskiej-Busz.
- Projektant robi³ dla nas kilka
koncepcji technologicznych i tutaj z
ka¿d¹ z koncepcji siê zapoznawaliœmy. Pan Dzie¿ak, jako osoba z racji
profesji jak¹ wykonuje i która jest w
tym temacie bardziej rozeznana,
wypowiada³a siê na tematy odnoœnie technologii – powiedzia³a.
Ostro na te s³owa zareagowali
radni. Po pierwsze byli zdumieni, ¿e
by³o kilka koncepcji, a po drugie, ¿e
to prezes Dzie¿ak by³ doradc¹, choæ
wczeœniej uznano go za eksperta w
tej dziedzinie i osobê, która powinna radnych wdro¿yæ w zagadnienie.
- To bardzo dobrze, ¿e pan prezes siê tym interesuje, ale pan prezes
reprezentuje prywatny podmiot gospodarczy, który pracuje na œmieciach, ale nie jest przedstawicielem
inwestora. Przedstawicielem inwestora, czyli gminy s¹ wszystkie s³u¿by gminne, miêdzywydzia³owo powinni urzêdnicy to opiniowaæ i s¹
komisje rady, bo to uchwa³¹ rady
zatwierdza siê programy i politykê
odpadow¹. Dziwiê siê, bo ja pierwsze s³yszê, ¿e opracowano kilka
koncepcji, a o ¿adnej nie wiedzia³am i rada te¿ nie. Nie ³atwiej by³o
daæ te wszystkie koncepcje do zapoznania siê radnym, jako organowi,
który opiniuje ostateczne decyzje i
zatwierdza, a nie nam podsuwaæ,
gdy ju¿ jest bud¿et i g³osujcie? Czy
to by³a zbyt uci¹¿liwa sprawa? To s¹
du¿e pieni¹dze i wa¿ne opracowania i te wa¿ne opracowania powinny
byæ czytane, opiniowane, po to, by

jak najszerszy krag osób zainteresowanych inwestycjami mia³ wiedzê,
a nie tylko na pó³kê dla pani kierownik i dla pana prezesa Dzie¿aka.
Dziwi mnie takie podejœcie – podsumowa³a przewodnicz¹ca.
Podobne opinie wyrazili radny
Kazimierz Chojnacki i radny Piotr
Æwik³a.
Dyskusjê zakoñczy³ burmistrz
Ryszard Sola, który powiedzia³, ¿e
gdy powstanie plan na województwo, to wówczas nale¿y podj¹æ decyzjê czy budowana bêdzie sortownia, punkt prze³adunkowy czy te¿
kompostownia.
- To nie przes¹dza o niczym, to
ma nam wyjaœniæ w¹tpliwoœci. Nie
oznacza to, ¿e to zadanie bêdê chcia³
w tym roku realizowaæ. Bêdziemy to
jeszcze wspólnie bardzo szczegó³owo omawiaæ.
Na tym dyskusja zosta³a zakoñczona. Jednak odnoœnie tych zadañ
radni musz¹ zapoznaæ siê nie tylko
z koncepcj¹ gminy i województwa,
ale i z dyrektywami unijnymi, by nie
przespaæ ostatecznego terminu realizacji jednego z g³ównych zadañ
ci¹¿¹cych na jednostce samorz¹du
terytorialnego.
mm
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Radni dali na koœció³

(B£¥DKOWO).
Podczas
ostatniej sesji radni wyrazili zgodê na udzielenie z bud¿etu gminy
dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Œw. Klary.
Dotacja w wysokoœci 24,4 tys. z³
przeznaczona zostanie na zakup
dokumentacji projektowej odbudowy ruin koœcio³a w B³¹dkowie.
Koszt us³ugi dokumentacji projektu
ustalono na kwotê 24,4 tys. z³. Rów-

noczeœnie parafia zabezpieczy³a w
bie¿¹cym roku 10 tys. z³ z przeznaczeniem na wykonanie zadania.
Zadanie bêdzie realizowaæ parafia i
to ona wykona zlecenie prac projektowych, jednak koñcowego odbioru
dokona parafia wraz z przedstawicielem gminy. Równoczeœnie, jeœli
dotacja nie bêdzie wykorzystana
zgodnie z przeznaczeniem, b¹dŸ
niewykorzystana w pe³ni, podlegaæ
bêdzie zwrotowi na rzecz gminy. m

Co z pieniêdzmi i reszt¹ uczniów
(RADOWO MA£E). Do redakcji wp³yn¹³ list Czytelniczki, dotycz¹cy stypendiów naukowych
dla szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytelniczka napisa³a:
- Gmina Radowo Ma³e dosta³a 75 277 tys. z³ na
stypendia naukowe dla szkó³ gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, ale gdzie s¹ te pieni¹dze. To pytanie
zadaje sobie wiêkszoœæ mieszkañców gminy. Dlaczego? Poniewa¿ miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê
w rodzinie ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo¿e byæ w roku 2008/2009 wiêksza ni¿ 351 z³. Gdzie te pieni¹dze, co dosta³a gmina?
Wiêkszoœæ rodzin przekracza tê kwotê o g³upie 1 z³.
Dziecko, które potrzebuje pieniêdzy na ubranie, ksi¹¿ki, materia³y naukowe itp. nie otrzyma tego stypendium, a w domu sytuacja nie jest za ciekawa, gdy rodzice nie pracuj¹ lub ich zarobki s¹ minimalne, by
utrzymaæ 2 dzieci plus op³aty i ¿ywnoœæ, nie wspominaj¹c ju¿ o wiêkszej liczbie cz³onków rodziny lub
dziecka ucz¹cego siê np. na studiach. Zliczaj¹c zarobki
plus np. dochody z opieki takie, jak tzw. rodzinne czy
innego typu pomoc, nie pozwala na otrzymywanie stypendium. Dlaczego tak jest? Gdzie jest wójt? Dlaczego
nie pomo¿e, widz¹c jakie s¹ warunki w niektórych
rodzinach, a s¹ naprawdê ekstremalne. Jak dzieci maj¹
siê uczyæ g³odne lub myœl¹ce o k³opotach finansowych
w domu?

Na pytanie Czytelniczki odpowiada
sekretarz gminy Radowo Ma³e
– Jadwiga Œcibor
- Gmina Radowo Ma³e otrzyma³a 75.277 z³ dotacji, wydatkowa³a 69 370 z³, z tego skorzysta³o 166.
uczniów. Wysokoœæ stypendium socjalnego wynios³a
przeciêtnie oko³o 70 z³ miesiêcznie, (69 370 : 166
uczniów : 6 m-cy = oko³o 70 z³ miesiêcznie).
Kwota, która pozosta³a tj. 5.907 z³ zosta³a niewyp³acona uczniom z powodu nieobecnoœci nieusprawiedliwionych na lekcji. O tê kwotê zostanie zwiêkszona dotacja na podzia³ stypendium od miesi¹ca
wrzeœnia.
Kryteria dochodowe s¹ uregulowane ustawowo i
nie mog¹ przekroczyæ obecnie kwoty 351 z³ na jedn¹
osobê w rodzinie.
Wójt ani Rada Gminy nie maj¹ mo¿liwoœci zmiany tej kwoty, nawet je¿eli dochód przekroczy o tê
przys³owiow¹ z³otówkê. Dlatego te¿ decyzja musi
byæ wydana negatywna.
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INFORMACJE

Numer obozowy poszukiwany
(£OBEZ). Poszukiwana jest
opaska z wyszytym na niej numerem obozowym 65036. Na opasce
znajduje siê równie¿ wyszyty na
czerwono trójk¹t z liter¹ P w œrodku. Ka¿dy, kto cokolwiek wie na
temat losów tej opaski proszony
jest o pomoc w odnalezieniu jej.
Pan Lech Tokarski zwróci³ siê z
proœb¹ do mieszkañców £obza o
pomoc w znalezieniu opaski obozowej, która zaginê³a w po³owie lat 80.
- Opaska z numerem obozowym
mojej mamy by³a wystawiona w Kinie Rega, podczas organizowanej
tam wystawy. Nastêpnie ca³y zbiór
trafi³ do komitetu partii i tam by³
przechowywany. W po³owie lat 80.
w Domu Kultury zorganizowana zosta³a kolejna wystawa. Wówczas to
zaginê³a opaska obozowa mojej
mamy, pochodz¹ca z obozu w Rawensbrik z numerem 65036 – powiedzia³ Lech Tokarski, syn œ.p.
Weroniki Tokarskiej.
Weronika Tokarska bra³a czynny udzia³ w Powstaniu Warszawskim, walczy³a na Starym Mieœcie
pod pseudonimem „Sawa”, nios³a
te¿ pomoc ludnoœci cywilnej jako
sanitariuszka. 1 wrzeœnia 1944 r.

trafi³a do obozu przejœciowego w
Pruszkowie, a stamt¹d do obozu
koncentracyjnego Gross Rosen.
Stamt¹d trafi³a do Rawensbrik jako
wiêzieñ polityczny. Dlatego te¿ na
opasce, która zosta³a pokazana na
wystawie w Domu Kultury umieszczony by³ czerwony trójk¹t z liter¹
P w œrodku.
Zarówno numer obozowy, jak i
trójk¹t z liter¹ P zosta³ wyszyty
przez pani¹ Weronikê jeszcze podczas pobytu w obozie. Przewa¿nie
numery by³y wypisane, wiêc ten jest
doœæ charakterystyczny. Zrobi³a to,
bo jak twierdzi syn, bito wiêŸniów,
gdy numer na opasce stawa³ siê nieczytelny. Czarne nici do wyszycia
wyci¹ga³a z ubrañ, najtrudniej by³o
zdobyæ czerwon¹,ale to równie¿ siê
jej uda³o. Opaska wiêc jest dziœ nie
tylko wspomnieniem – pami¹tk¹,
ale swoistym symbolem walki o
zdobycie najdrobniejszej rzeczy w
obozie i walki o przetrwanie.
Ktokolwiek wie, co sta³o siê z
opask¹ obozow¹ z wyszytym na niej
numerem, b¹dŸ go posiada, proszony jest o kontakt telefoniczny po
godzinie 18.00 z Lechem Tokarskim; tel. 091 397 49 45, b¹dŸ z
redakcj¹; tel. 091 397 37 30. mm

Dok¹d wywieziono cia³a?

(£OBEZ). Co jakiœ czas trafia
na teren powiatu osoba poszukuj¹ca kogoœ z rodziny, kto poleg³ w
okresie II wojny œwiatowej na tych
terenach. Tym razem do £obza
przyjecha³ wnuk poleg³ego tu Miko³aja Prokopyszyna.
Po wieloletnich poszukiwaniach
Mariusz Nowakowski trafi³ do £obza
z informacj¹, ¿e w³aœnie tutaj poleg³

Kaplica bardziej funkcjonalna
(£OBEZ). Oko³o 430 tys.
z³ kosztowaæ bêdzie remont
kaplicy
cmentarnej
w
£obzie. W tej chwili trwaj¹
prace remontowe, natomiast
za kaplicê s³u¿y tymczasowy
namiot zlokalizowany w pobli¿u murowanego obiektu.
Kaplica cmentarna doczeka³a
siê w koñcu kapitalnego remontu.
W tej chwili trwaj¹ prace wewn¹trz obiektu. W kaplicy pojawi¹ siê nowe okna, instalacje, a
tak¿e wyposa¿enie, dotychczasowe zast¹pi¹ nowe dêbowe ³awki.
Dodatkowo gruntownemu
remontowi zostanie poddana
elewacja oraz dach kaplicy. W
tej chwili jest jedno pomieszczenie s³u¿¹ce za kaplicê. Cza-

sami by³ to problemem, w szczególnoœci gdy mia³y odbyæ siê
dwa pogrzeby w tym samym
dniu. Dlatego te¿ powstan¹ dwie
kaplice: du¿a i ma³a. Przez to lo-

tygodnik ³obeski 16.09.2008 r.

kalizacjê zmieni ch³odnia, do
której bêdzie prowadzi³ chodnik wy³o¿ony z polbruku, by
mo¿na by³o swobodnie i bezpiecznie przewoziæ cia³a. mm

jego dziadek pochodz¹cy z ¯akli,
powiat Dolina k. Lwowa. Miko³aj
Prokopyszyn zosta³ si³¹ wcielony do
Armii Radzieckiej, dlatego nosi³
mundur radziecki. Z tego te¿ powodu
zosta³ pochowany wraz z ¿o³nierzami
radzieckimi na cmentarzu przy obecnej ul. Niepodleg³oœci.
Zgin¹³ 8 marca po zdobyciu £obza.
Z relacji wnuka, który dotar³ do œwiadków tamtych wydarzeñ wynika, ¿e w
tym dniu ¿o³nierze bêd¹cy w okolicach £obza dowiedzieli siê, ¿e skoñczy³a siê wojna. Takich sygna³ów,
przed rzeczywistym podpisaniem kapitulacji przez Niemcy by³o wiele.
¯o³nierze na wieœæ o rzekomym zakoñczeniu wojny wyszli z pobliskiego
lasu, a Miko³aj Prokopyszyn zacz¹³
graæ na harmonii. Tê grê us³ysza³a grupa niemieckich ¿o³nierzy, którzy w
stronê Miko³aja Prokopyszyna wystrzelili seriê z automatu. Zgin¹³. Pochowano go w £obzie, w parku, przy
obecnej ul. Niepodleg³oœci, dawnej
Bieruta, niemieckiej – Hindenburgstrasse, za stoj¹cym tam pomnikiem.
Na pocz¹tku lat 50. przeprowadzono ekshumacjê cia³ ¿o³nierzy radzieckich le¿¹cych w parku i wywieziono w niewiadomym kierunku. Istniej¹ domys³y, ¿e cia³a trafi³y na
cmentarz do Drawska, Bia³ogardu
b¹dŸ Stargardu Szcz.
Jeœli ktokolwiek z Czytelników
zna dzieje Miko³aja Prokopyszyna,
b¹dŸ wie dok¹d przewieziono poleg³ych w walkach o £obez ¿o³nierzy
radzieckich proszony jest o kontakt z
redakcj¹.
mm

INFORMACJE
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Sygna³y czytelników

Zapadaj¹ca
siê ulica

£obeskie
pomniki
przyrody

(£OBEZ). Niedawno pisaliœmy
o sposobie prowadzenia remontów
na ul. S³owackiego oraz o tym, ¿e
rowerzysta wywróci³ siê wpadaj¹c w
wyciêt¹ przez drogowców i niezabezpieczon¹ dziurê w jezdni. Obecnie po drugiej stronie drogi zapad³
siê asfalt wraz ze studzienk¹ kanalizacyjn¹. Poni¿ej zapad³y siê p³ytki
chodnikowe równie¿ na wysokoœci
studzienki kanalizacyjnej. Teraz na
ul. S³owackiego mo¿na skrêciæ albo
kostkê, albo kark.
mm

(£OBEZ). Od dwóch lat przy
³obeskim liceum strasz¹ dwie
uschniête lipy. Gdy mieszkañcy
powiatu walcz¹ przeciwko wycinaniu zdrowych drzew, w centrum
miasta powiatowego suche – nikomu nie przeszkadzaj¹, do czasu... a¿
stanie siê komuœ krzywda.
Wystarczy³oby je wyci¹æ i w ich
miejsce posadziæ inne.
mm

Wyrok
Sygn. akt II K 262/08 Ds. 561/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 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 Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30 lipca 2008 r., sprawy:

Andrzeja Waldemara £uczyckiego
s. Zbigniewa i Antoniny z d. Jastrz¹bek, ur. 07 lipca 1960 r. w £obzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 22 kwietnia 2008 r. w £obzie nie zastosowa³
siê do wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 28.12.2006 r., sygn. akt
II K 676/06 orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat w ten sposób, ¿e w
okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cej siê wynikiem 0,80 alkoholu we krwi, po ul. Szosa Œwidwiñska w £obzie, 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 Andrzeja Waldemara £uczyckiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu, przyjmuj¹c, ¿e stan nietrzeŸwoœci wyra¿a³ siê wynikiem 0,8 promila alkoholu we krwi i za to na podstawie art.
244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 4 (czterech) miesiêcy
pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu
na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”
V. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 120 (sto dwadzieœcia) z³otych tytu³em op³aty w sprawie.
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Kampania „Kocham. Nie bijê”
Policjanci z Komedy Powiatowej Policji w £obzie w³¹czyli siê
ogólnokrajow¹ akcjê pn. „Kocham.
Nie bijê”. Kampania ta jest realizowana od 3 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2008 r., z inicjatywy Fundacji
Krajowe Centrum Kompetencji
oraz Biura prewencji KGP. Przedsiêwziêcie objête zosta³o patronatem ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Komendanta
G³ównego Policji.
Przedmiotowa akcja ma na celu
miêdzy innymi przeciwdzia³anie
przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków, zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w sprawy
zwi¹zane z przeciwdzia³aniem tej¿e przemocy, poprzez podnoszenie
spo³ecznej wra¿liwoœci oraz promowanie wartoœci rodzinnych.

W kampaniê oprócz instytucji
administracji publicznej, mediów
w³¹czyli siê tak¿e przedstawiciele
œwiata kultury, a jej formu³a opiera
siê na spotach informacyjnych, które emitowane bêd¹ w stacjach telewizyjnych, radiowych, portalach
internetowych itp.
Niezmiernie wa¿nym elementem kampanii bêdzie telefon zaufania dla ofiar dotkniêtych przemoc¹:
0 801 109 801, który obs³ugiwany
bêdzie przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.
W sytuacji zg³oszenia wymagaj¹cego pilnej interwencji Policji z uwagi na zagro¿enie ¿ycia i zdrowia
operatorzy fundacji maj¹ delegacjê
do szybkiego przekazywania informacji do dy¿urnego danej jednostki
Policji.
(kp)

Poszukiwany
Komenda Powiatowa
Policji w £obzie prowadzi
poszukiwania na podstawie listu goñczego wydanego przez Prokuraturê
Rejonow¹ w £obzie z dnia
30.07.2008 r. sygn. akt
DS.-260/08 – Art. 209 par.
1 kk (niealimentacja) Daniela Œwiatogór s. Henryka, Ireny ur. 25.12.1977 r., zam. ul. Rolna 3/
1 £obez.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do
Komendy Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150
£obez.
Telefony kontaktowe: dy¿urny jednostki: 091-56-15-511, poszukiwania osób: 091-56-15-542 , lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997 (112)
Anonimowoœæ zapewniona!

Wyrok
Sygn. akt II K 155/08 Ds. 187/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 sierpnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Krany w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Emilia Olas przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w £obzie Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 12 sierpnia 2008 r., sprawy:

Jacka Adamczyka

s. Ireneusza i Stanis³awy z d. Mazur, ur. 02 grudnia 1976 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 17 lutego 2008 r. o godz. 17.55 w Runowie Pomorskim
na ul. Kolejowej, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Jacka Adamczyka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 6
(szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres
3 (trzech) lat próby;
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 1 (jednego) roku;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
V. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
120,00 (sto dwadzieœcia) z³otych tytu³em op³aty.

OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

£obez

MOTORYZACJA

Region

Wynajmê mieszkanie 4-pokojowe,
78 mkw. w £obzie. Tel. 091 397 62
34.

Sprzedam ZETOR 6711, ma³a kabina – do lasu. Stan dobry. Tel. 660
010 540.

£obez

Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.

Sprzedam ZETOR 5011. Stan dobry. Tel. 660 010 540.

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.

Gryfice

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
68 mkw. w bloku na Osiedlu XXXLecia w Gryficach. Wyposa¿enie,
okna PCV, panele pod³ogowe, zabudowa przedpokoju, zabudowa
kuchni. Cena do uzgodnienia. Tel.
507 100 356 po godz. 16.00.
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.

Drawsko Pom.

Sprzedam mieszkanie 2-pok. w Drawsku Pom. oraz dzia³kê w³asnoœciow¹
o pow. 5 arów. Tel. 509 712 003.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Œwidwin

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

Region

Wynajmê dwupokojowe mieszkanie,
ca³kowicie umeblowane i wyposa¿one w Poznaniu – Osiedle Lecha (Rataje), 100 m od pêtli tramwajowej, 10
minut do centrum. Cena 1.100 z³ +
300,00 z³ czynsz (w tym ciep³a, zimna
woda + liczniki pr¹d i gaz). Tel. 0603
390 317, 0691 125 617.

Sprzedam ZETOR 6748, przedni
napêd. Stan dobry. Tel. 660 010 540.

Sprzedam VOLVO V70 TDI r. 2000
+ op³aty. Tel. 506 272 584.
Sprzedam skuter na gwarancji r.p.
2007. Cena do uzgodnienia. Tel.
606 230 311.

Sprzedam ZETOR 7211. Stan dobry. Tel. 660 010 540.

Samochód dostawczy LUBLIN
skrzyniowy r. 96, diesel, tanio sprzedam. Tel. 091 395 02 61.

Sprzedam ci¹gnik JOHN DEERE –
2040, przedni napêd – TUR. Stan
dobry. Tel. 660 010 540.

US£UGI

Sprzedam samochód VOLVO F408
wywrotka. Tel. 660 010 540.
Sprzedam siewnik do nawozu, jednotalerzowy siewnik do zbo¿a POZNANIAK. Tel. 660 010 540.
Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.
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
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

Region
US£UGI ZIEMNO-BUDOWLANEus³ugi minikopark¹, przy³¹cza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, równanie terenu, okopywanie i izolowanie fundamentów, uk³adanie polbruku, elewacje.
tel. 602 43 69 72
Tynki maszynowe, cementowo wapienne, gipsowe. Tel. 512 765 501.
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.
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.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam wy³¹cznie na cele komercyjne mieszkania w œcis³ym centrum
£obza (w starym budownictwie), dó³
48,3 mkw., góra 25,43 mkw., z przynale¿nymi pomieszczeniami gospodarczymi i udzia³em w gruncie ok
74%, tel 509239374 po godz.15.00
Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.
Do wynajêcia domek – 3 pokoje (podwórko, gara¿), centrum. Ogrzewanie centralne zewnêtrzne (nowy piec
ekologiczny). Tel. 510 155 447.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie ul. 3-go Maja. Tel. 608 813 947.
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.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

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.

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

OG£OSZENIA - INFORMACJE

NIERUCHOMOŒCI

£obez

Œwidwin

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

Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17. Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555 195, 667
143 991.

Region
QSprzedam tanio pianino tel: 601
58 74 38
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.

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.

Region
Sprzedam murowany dom letniskowy, salon, kuchnia, 3 pokoje, 2
³azienki, gara¿, dzia³ka 860 mkw.
Tel. 501 293 765.

Drawsko Pom.

Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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

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

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

PRACA

£obez
Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.
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.
Poszukujê pracownika do renowacji sprzêtu AGD. Umowa zlecenie.
Tel. 509 760 110.

Œwidwin
Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Region

Atrakcyjna praca w Holandii dla:
p³ytkarzy, hydraulików, elektryków,
stolarzy, malarzy, pracowników
ogólnobudowlanych.
Dobre zarobki! Kontakt: tel. 032 781
72 13, 032 781 65 00,
emeil olimpia@olimpia.net.pl
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Pielgrzymka motorowa
£OBESKI KLUB MOTOROWY
„MOTO-QUAD RIDERS” wspólnie z
Parafi¹ Rzymsko -katolick¹ w £obzie
zaprasza posiadaczy motocykli, motorowerów, skuterów i quadów do udzia³u w „Pielgrzymce motorowej” do
Sanktuarium Maryjnego w Resku.
ZLOT uczestników pielgrzymki w dniu
20 wrzeœnia br. (sobota) o godzinie 9.00
przy Koœciele Parafialnym w £obzie na
parkingu Marketu POLO. Pielgrzymka
odbêdzie siê w dwóch grupach, motorowery, skutery i quady- grupa I. Grupa
ta rozpocznie pielgrzymkê pierwsza.
Du¿e motocykle to grupa II, która to
grupa rozpocznie pielgrzymkê 15 minut
po grupie pierwszej.
Przy braku pogody godzina rozpoczêcia pielgrzymki mo¿e zostaæ przesuniêta lub nawet pielgrzymka mo¿e zostaæ odwo³ana.
Prezesi Klubu Motorowego
Ks. Dominik Zakrzewski, Jerzy Sola

SPORT
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Sukcesy zawodniczek UKS „Arbod”
W niedzielê, 14 wrzeœnia, w
Stargardzie oraz Policach odby³y
siê Indywidualne Mistrzostwa Województwa M³odzików w lekkiej
atletyce. W zawodach wystartowa³y
lekkoatletki z UKS „Arbod”. W
bardzo silnie obsadzonych konkurencjach dwie nasze zawodniczki
osi¹gnê³y wartoœciowe rezultaty:
Malwina Rusiecka zajê³a 4 miejsce
w konkurencji pchniêcia kul¹ –wynik 10,28 m, wype³niaj¹c normê na
V klasê sportow¹, a Magdalena Gromadzka zajê³a 10 miejsce w biegu
na 600 m z bardzo dobrym wynikiem 1.51.23. Warto zaznaczyæ, ¿e

nasza zawodniczka by³a m³odsza od
wiêkszoœci rywalek o rok lub dwa.
Przed naszymi zawodniczkami wiele startów i mamy nadzieje, ¿e równie¿ wiele sukcesów.
UKS „Arbod”

Kolejna niedziela na rowerze…

RAJD RODZINNY PRZEZ
DRAWSKO POM.
W ubieg³¹ niedzielê na terenie
gminy Drawsko Pom. odby³ siê VI
Rajd Rodzinny. Impreza podzielona
by³a na trzy czêœci: rajd rowerowy,
rajd pieszy i sp³yw kajakowy
Draw¹. Dla wszystkich przygotowano ognisko w Gudowie nad jeziorem Lubie, z pyszn¹ grochówk¹ i
kie³baskami.
Rowerzyœci z Klubu Turystyki
Rowerowej w £obzie wziêli udzia³
w rajdzie rowerowym. Pokonaliœmy
41 km na trasie: Drawsko – Ziemsko
– Oleszno – Mielonko Dr. – Gudowo – Drawsko. W Ziemsku mieliœmy okazjê ogl¹daæ Zalewy Stud-

nickie z wie¿y obserwacyjnej, usytuowanej na œcie¿ce przyrodniczoedukacyjnej „Park Ziemsko – Zalewy Studnickie”. Nastêpnie udaliœmy siê na 60-metrow¹ wie¿ê obserwacyjn¹ nadleœnictwa, z której
mo¿na podziwiaæ przepiekan¹ panoramê Pojezierza Drawskiego.
Szczególnie niezapomniany jest
widok jezior Mielno i Ostowice,
po³o¿onych wœród lasów Pojezierza
Drawskiego.
Impreza by³a udana. Wspania³a
zabawa i aktywny wypoczynek w
piêknych terenach Ziemi Drawskiej.
adamku@vp.pl

tygodnik ³obeski 16.09.2008 r.

V liga

Stal mocniejsza
SARMATA Dobra - STAL Lipiany 1:3 (1:2)
Rewelacyjnie spisuj¹cy siê dotychczas beniaminek V ligi Sarmata
Dobra dozna³ niespodziewanej pora¿ki na w³asnym boisku ze Stal¹
Lipiany.
W dru¿ynie Sarmaty z powodu
obowi¹zków s³u¿bowych nie móg³
zagraæ £ukasz Olechnowicz, aktualny lider tabeli strzelców V ligi (5
bramek w tym sezonie).
W 21’ Dawid Dudek strzeli³ na
1:0 dla Sarmaty i gdy ju¿ siê wydawa³o, ¿e nastêpne bramki dla Sarmaty bêd¹ tylko kwesti¹ czasu, w
27’ pi³karz Stali Jurkiewicz z rzutu
wolnego piêknym strza³em w okienko bramki Sarmaty wyrówna³ na
1:1. Po stracie prowadzenia gospodarze dalej byli stron¹ atakuj¹c¹,
jednak nie uda³o siê im wykorzystaæ
co najmniej trzech dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. W 45’ w
ostatniej akcji tej po³owy goœcie wykonywali rzut ro¿ny. Pi³ka uderzona
z rzutu ro¿nego przelecia³a nad
obroñcami Sarmaty i trafi³a na „d³ugi s³upek” do Malanowskiego, który strza³em g³ow¹ umieœci³ j¹ w siatce Sarmaty.
Ca³a druga po³owa przebiega³a
pod znakiem przewagi Sarmaty,

lecz goœcie prowadz¹c 2:1 zagêœcili przedpole w³asnej bramki i pi³karze Sarmaty graj¹cy dotychczas bardzo dobrze z kontry nie mogli sobie
poradziæ z atakiem pozycyjnym. W
75’ wychodz¹cego na czyst¹ pozycjê Damiana Padziñskiego tu¿ przed
polem karnym sfaulowa³ Pawlak, za
co otrzyma³ czerwon¹ kartkê. Rzut
wolny po tym faulu wykonywa³
Wojtek Bonifrowski, lecz pi³ka po
jego uderzeniu trafi³a tylko w poprzeczkê. Ostatnie minuty to prawdziwy „kocio³” pod bramk¹ Stali,
lecz goœcie nie tylko, ¿e umiejêtnie
siê bronili, to jeszcze w 89’ uda³o siê
im wyprowadziæ skuteczn¹ kontrê i
Nowaczek podwy¿szy³ wynik na
3:1 dla Stali.

Juniorzy Sarmaty liderem
V ligi.
W sobotnim przedmeczu juniorzy Sarmaty podejmowali Stal Lipiany, aktualnego lidera rozgrywek. Po
meczu stoj¹cym na dobrym poziomie pokonali Stal 6:0 (1:0) a bramki
zdobyli: Florecki, Bagiñski, Kaleta,
Szw¹der, Wrzesieñ i Knap. estan

Mecze pucharowe bez Œwiatowida
Mecze I rzutu Pucharu Polski
rozegrano w minion¹ œrodê, 10
wrzeœnia. Sarmata Dobra pokona³ w
Golczewie tamtejsz¹ Iskrê 5:2 (0:2),
Œwiatowid £obez na w³asnym boisku nie sprosta³ Sparcie Wêgorzyno
i przegra³ 1:2. Radovia Radowo
Ma³e zaledwie zremisowa³a w No-

wogardzie z tamtejszym nowym klubem pi³karskim, B-klasow¹ Olimpi¹
1:1 i wygra³a dopiero w rzutach karnych 2:4. Mewa Resko pokona³a 2:1
Gardominkê Mechowo. Tak wiêc
oprócz Œwiatowida wszystkie dru¿yny z powiatu zagraj¹ w drugim rzucie
Pucharu Polski.

I Rzut Pucharu Polski
Iskra Golczewo – Sarmata Dobra 3:5 (2:0)
Pi³karze A klasowej Iskry Golczewo, aktualny lider w swojej grupie, byli
pierwszym przeciwnikiem V ligowego
Sarmaty Dobra w tegorocznej edycji
Pucharu Polski.
Pierwsz¹ po³owê Sarmata rozpocz¹³ w mocno odm³odzonym i rezerwowym sk³adzie, maj¹c tylko trzech
zawodników z podstawowej jedenastki.
I chocia¿ dublerzy grali w miarê poprawnie i stworzyli co najmniej cztery
dogodne sytuacje do strzelenia bramek,
to wynik do przerwy brzmia³ 2:0 dla
Iskry, po bramkach strzelonych przez
Nowaka w 10’ i Trepkowskiego w 18’
meczu. Bramki strzelone przez zawodników gospodarzy wywo³a³y prawdziwy entuzjazm wœród miejscowej publicznoœci. Zgo³a inne nastroje wœród
gospodarzy zapanowa³y z pocz¹tkiem

II po³owy. Trener Sarmaty Tomasz Surma desygnowa³ do gry trzech podstawowych zawodników: Bonifrowskiego, Padziñskiego i Kieruzela i ju¿ po 23
minutach wynik brzmia³ 5:2 dla Sarmaty. I mimo i¿ w 85’ Paw³owski strzeli³
dla Iskry trzeciego gola, to wynik 5:3
by³ tylko podkreœleniem zas³u¿onego
zwyciêstwa Sarmaty.
Sk³ad Sarmaty: Marciniak, Durkowski, M. Dzierbicki, Garliñski, Mêdrek, Miko³owski (46’ Bonifrowski),
Gude³ajski, Olechnowicz (75’ Szw¹der), Dudek (46’ Padziñski), Olejnik
(46’ Kieruzel), D. Dzierbicki.
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Bonifrowski 2 (48’ i 75’), Gude³ajski 52’,
Padziñski 55’ i Kieruzel 68’.
Dla Iskry: Nowak 10’, Trepkowski
18’ i Paw³owski 85’. estan

SPORT
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Mewa wiceliderem
MEWA Resko – FLOTA II Œwinoujœcie 2:0 (0:0)
Mewa: Buczma - Pietrowski, Kêsy,
M. Paw³owski - Waldon, A. Paw³owski, Deuter (90' £abas), Wasiak, Konczewski (88' Fabisiak) - B³aszczyk,
Harasiemowicz (45' Burek). Rezerwa:
Tichanów, Majewski.
1:0 - 56' - Mariusz B³aszczyk
2:0 - 77' - Mariusz B³aszczyk
W sobotê 13 wrzeœnia 2008 roku
na Stadionie Miejskim w Resku odby³o siê spotkanie 5 kolejki szczeciñskiej ligi okrêgowej pomiêdzy miejscow¹ Mew¹, a rezerwami Floty Œwinoujœcie. Pierwsze 15 minut meczu to
rozpoznawanie przeciwnika. Swoich
si³ z rzutów wolnych próbowali M.
Paw³owski i Kêsy, niestety oba ich
strza³y nie by³y celne. Pi³karze Floty
odpowiedzieli w tym czasie dwiema
groŸnymi akcjami, po których mocne
strza³y minimalnie mija³y bramkê
Buczmy.
W 19' bardzo ³ad¹ akcjê przeprowadzili pi³karze goœci. Po kilku krótkich podaniach napastnik Floty znalaz³ siê w polu karnym Mewy. Mocno
wstrzelon¹ pi³kê w pole karnym wy³apa³ jednak Buczma. W 21' rzut
wolny z prawej strony boiska wykonuje Kêsy. Do wrzutki dopada
B³aszczyk, uderza mocno w d³ugi
róg, niestety piêkn¹ interwencj¹ popisuje siê bramkarz dru¿yny goœci.
W odpowiedzi napastnik Floty uderza pi³kê z 16 m, ta odbija siê od nogi obroñcy i myli Buczmê. Na szczêœcie dla pi³karzy z Reska, mija ona
prawy s³upek bramki.

W 27 minucie Deuter „skrêca”
obroñcê w polu karny, doœrodkowuje
ale pi³kê na raty wy³apuje bramkarz. W
30 minucie rzut ro¿ny wykonuje A.
Paw³owski. Do pi³ki dopada nie kto
inny jak Pietrowski, ale jego strza³ minimalnie mija bramkê. W 38' pi³kê
spod nóg obroñcy wy³uskuje A. Paw³owski. Natychmiast podaniem próbuje uruchomiæ Wasiaka, niestety szybszy bramkarz goœci. W 40 minucie
z rzutu wolnego strzela zawodnik Floty. Pi³ka jednak l¹duje w rêkawicach
bramkarza. Buczma od razu wyrzuca
pi³kê do Kêsego, ten d³ugim podaniem
uruchamia A. Paw³owskiego. Arek po
przebiegniêciu kilku metrów wrzuca
pi³kê w pole karne, a tam niestety nie
zd¹¿a do niej B³aszczyk.
Druga po³owa meczu zaczê³a siê
od brzydkiego faulu pi³karza Floty,
który za to przewinienie otrzymuje
¿ó³t¹ kartkê. W 56' rzut wolny z okolic 45 metra wykonuje Kêsy. Wrzuca
pi³kê w pole karne, Pietrowski zgrywa j¹ g³ow¹ do œrodka i do pustej
bramki trafia B³aszczyk. Mamy 1:0
dla gospodarzy. Dwie minuty póŸniej
mog³o byæ dwa zero. D³uga pi³ka
do B³aszczyka, ten wrzuca j¹ do œrodka. Do pi³ki dopada wprowadzony
w drugie po³owie 17-letni Kamil Burek. Wystawia pi³kê Duterowi, który
z lewej nogi posy³a j¹ minimalnie
obok okienka bramki goœci. Miêdzy
60 a 75 minut¹ nastêpuje seria rzutów
wolnych i ro¿nych dla pi³karzy Floty.
W tym momencie da³o siê zauwa¿yæ,
¿e w grê dru¿yny gospodarzy wdar³

Wyrok
Sygn. akt II K 325/08 Ds. 582/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 lipca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 22.07.2008 r. sprawy

Zbigniewa Stasiaka

s. Tadeusza i Jadwigi z d. Andrzejczak, ur. 07 lipca 1982 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 maja 2008 r. o godzinie 19.35 w Dobrej na ul.
B³otnej kierowa³ samochodem osobowym marki Ford Sierra, o nr. rej. ZGL
R556, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,85
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Zbigniewa Stasiaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karê
8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny
w wysokoœci 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karmnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie
220,00 (dwieœcie dwadzieœcia) z³otych.

siê chaos. Na szczêœcie dla Mewy
akcje Floty koñczy³y siê niecelnymi
strza³ami.
W 72' z 16 metrów uderza napastnik Floty. Piêkn¹ interwencjê popisuje
siê Buczma. Do pi³ki dopada jednak
inny pi³karz Floty i g³ow¹ umieszcza j¹
w bramce Mewy. Sêdzina boczna pokazuje jednak pozycjê spalon¹ i wynik
pozostaje niezmienny. W 77' d³ugie
wybicie bramkarza z Reska przecina
obroñca Floty. Robi to jednak tak niefortunnie, ¿e pi³ka spada pod nogi
B³aszczyka. Ten po przebiegniêciu kilku metrów uderza w d³ugi róg bramki
i mamy ju¿ 2:0 dla gospodarzy. Piêæ
minut póŸniej podobna sytuacja.
Buczma wybija, pi³kê przejmuje
obroñca, który zostaje od razu zaatakowany przez Burka. Kamil odbiera
pi³kê obroñcy i z 14 metrów strzela
na bramkê. Pi³ka o centymetry mija
jednak bramkê goœci.
W 87 minucie d³ug¹ pi³kê
do B³aszczyka posy³a Pietrowski. Ten
od razu uderza - niestety niecelnie.
Szkoda, bo móg³ byæ klasyczny hattrick. Ostatnie 3 minuty to próby zmiany wynik przez pi³karzy Floty. Wszystkie akcje zostaj¹ jednak rozmontowane przez obronê Mewy, która nie straci³a ju¿ bramki od 5 spotkañ.
Mecz obu zespo³ów móg³ siê podobaæ. Tak jak mo¿na by³o przypuszczaæ
pi³karze Floty przyjechali bez zawodników pierwszoligowych, którzy
w tym samym dniu rozgrywali spotkanie z GKS Katowice. Jeœli chodzi
o pi³karzy Mewy to widaæ, ¿e dru¿yna
powoli zaczyna siê zgrywaæ i graæ dobrze pi³k¹. Miejmy nadziejê, ¿e pi³karze z Reska podtrzymaj¹ dobr¹ passê,
poniewa¿ ju¿ za tydzieñ rozegraj¹ jeden z ciekawszych meczów w sezonie. Na stadionie w £obzie zmierz¹ siê
ze Œwiatowidem, który w tej kolejce
tak¿e wygra³ swój mecz. Zapowiadaj¹
siê nam wiêc ciekawe derby. Tichan

V liga
Sarmata Dobra – Stal Lipiany 1:3;
Sparta Wêgorzyno – GKS Mierzyn 2:3;
Odra Chojna – Sparta Gryfice 0:1;
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Osadnik Myœlibórz 1:2; Polonia P³oty – Iskierka
Szczecin 2:2; K³os Pe³czyce – Kluczevia Stargard 3:1; Mieszko Mieszkowice – Arkonia Szczecin 0:3; Woda Piast
II Rzecko – Œwit Szczecin 4:2.
1. Kluczevia Stargard
2. Woda Piast II Rzecko
3. Sarmata Dobra
4. Mieszko Mieszkowice
5. Orze³ Trzciñsko-Zdrój
6. Stal Lipiany
7. Osadnik Myœlibórz
8. GKS Mierzyn
9. Œwit Szczecin
8. Arkonia Szczecin
9. Sparta Gryfice
10. Iskierka Œmierdnica
11. K³os Pe³czyce
12. Polonia P³oty
15. Sparta Wêgorzyno
16. Odra Chojna

12 10:6
10 15:7
10 12:7
10 6:6
9 10:6
9 7:9
8 11:6
7 11:9
7 8:6
7 6:5
7 6:8
6 8:7
6 7:10
4 5:12
2 5:14
1 3:12

Klasa okrêgowa
Mewa Resko – Flota II Œwinoujœcie
2:0; Masovia Maszewo – Œwiatowid
£obez 1:2; Radovia Radowo Ma³e –
Wicher Brojce 1:5; Pomorzanin Nowogard – Promieñ Mosty 2:2; KP Chemik
II Police – D¹brovia Stara D¹browa
1:0; Ina Iñsko – Vielgovia Szczecin 9:2;
Korona Stuchowo – Ehrle Dobra Szcz.
2:1; Fagus Ko³bacz – Pogoñ II Szczecin 1:4.
1. Korona Stuchowo
2. Mewa Resko
3. KP Chemik II Police
4. Flota II Œwinoujœcie
5. Ehrle Dobra Szcz.
6. D¹brovia St. D¹browa
7. Pogoñ II Szczecin
8. Pomorzanin Nowogard
9. Wicher Brojce
10. Ina Iñsko
11. Œwiatowid £obez
12. Masovia Maszewo
13. Promieñ Mosty
14. Fagus Ko³bacz
15. Vielgovia Szczecin
16. Radovia Radowo M.

GRANIE W PLANIE

V liga 20 sierpieñ (sobota)
Kluczevia Stargard - Osadnik Myœlibórz
Stal Lipiany - Odra Chojna
GKS Mierzyn - Woda Piast II Rzecko
Arkonia Szczecin - Sparta Wêgorzyno
16.00 Sparta Gryfice - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
16.30 Œwit Szczecin - Polonia P³oty
21 sierpieñ (niedziela)
16.00 K³os Pe³czyce - Mieszko Mieszkowice
17.00 Iskierka Szczecin - Sarmata Dobra

Klasa okrêgowa 20 sierpieñ (sobota)
Œwiatowid £obez - Mewa Resko
Promieñ Mosty - Radovia Radowo Ma³e
Flota II Œwinoujœcie - Pomorzanin Nowogard
D¹brovia Stara D¹browa - Ina Iñsko
Ehrle Dobra Szcz. - KP Chemik II Police
21 sierpieñ (niedziela)
11.00 Pogoñ II Szczecin - Wicher Brojce
16.00 Vielgovia Szczecin - Masovia Maszewo
16.00 Fagus Ko³bacz - Korona Stuchowo

12 15:9
11 5:0
10 8:4
9 17:15
8 10:9
8 10:7
8 15:7
8 12:5
7 7:7
7 16:11
6 7:10
6 11:15
5 8:10
4 4:8
1 6:17
1 1:18
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Krzy¿ówka nr 38

Chrzest œwiêty Tamarki

Œlub Katarzyny i Grzegorza

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 brzmia³o:
„I tylko wakacji ¿al”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Teresa Syjczak (£obez), Lucyna
Bobowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Lucyna Bobowicz z £obza. Gratulujemy. Prenumerata do odbioru w redakcji £obez ul. S³owackiego 6.

Podziêkowania

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Uczestnicy II Zjazdu Weteranów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £obezie prze¿yli niezapomniane chwile w dniach 26 – 29 sierpnia 2008 r. dziêki
pomocy instytucjom i osobom indywidualnych, które wymieniamy poni¿ej.
Pracownicy Oœrodka Szkolenia i Wychowania OHP, Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, £obeski Dom Kultury, Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki, Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych, Chór Dominanta, Chór Uœmiech, M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, Ryszard Sola, Krzysztof
Uczciwek, Zbigniew Podgórski, ks. Stanis³aw Helak, ks. Leszek Filipek, Jolanta
Manowiec, Ewa Pop³awska, Teresa Zienkiewicz, Czes³aw Szawiel, Dariusz
Ledzion, Bogumi³ Winiarski, Les³aw Buczek Teresa £añ, Miros³awa Turbak,
rodzina Kotwickich.
Dziêkujemy Wam bardzo za du¿¹ pomoc przy organizacji naszego spotkania..
Uczestnicy II Zjazdu

tygodnik ³obeski 16.09.2008 r.
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wych o ³¹cznej wartoœci 9.000 z³, dzia³aj¹c na szkodê Tomasza C.

Kradzie¿ z ogródków dzia³kowych
W okresie od 10 do 11 wrzeœnia
br. nieustalona osoba dokona³a kradzie¿y z terenu ogrodów dzia³kowych przy ul. W. Polskiego dwóch
sztuk ceowników aluminiowych,
trzech sztuk ceowników stalowych
oraz ró¿nej mosiê¿nej armatury na
szkodê Edwarda L. Suma strat to
200 z³.
Kradzie¿ w Wiewiecku
W nocy z 10 na11 wrzeœnia br.
nieznany sprawca z terenu posesji w
Wiewiecku dokona³ kradzie¿y tzw.
dwukó³ki jednoosiowej o wartoœci
1500 z³ na szkodê Józefa O.
Z³ama³ zakaz s¹dowy
W dniu 11 wrzeœnia br. w Dobrej
policjanci zatrzymali Wojciecha
W., lat 52, który kierowa³ rowerem
naruszaj¹c s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Zakaz
taki wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.
Zatrzymano osoby poszukiwane
W dniu 11 wrzeœnia br. policjanci z Komendy Powiatowej w £obzie
zatrzymali trzy osoby poszukiwane.
Pierwsza z nich zosta³a zatrzymana
ok. godz. 8.35 w £obzie. Waldemar
C., lat 57, by³ poszukiwany z powodu niepowrotu do Zak³adu Karnego
w Nowogardzie.
W Grabowie zatrzymano Wojciecha M., lat 22, który by³ osob¹
poszukiwan¹ na podstawie listu
goñczego wydanego przez S¹d Rejonowy w £obzie, celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego. O
godz. 15.30, te¿ w £obzie, zatrzymano Przemys³awa W., który by³
poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu do czynnoœci wykonywanych przez KPP Tczew.
Kradzie¿ roweru
W dniu 14 wrzeœnia br. w godz.
22.30 - 23.30 w £obzie, przy ul. K.

Paryskiej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru górskiego o
wartoœci 120 z³ na szkodê Paw³a P.
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 14 wrzeœnia br. o godz.
15.30, na trasie Wêgorzyno – Wêgorzynko policjanci zatrzymali
Bronis³awa Z., lat 49, który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania wskaza³ 1,01 i 1,04
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo kieruj¹cy naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów. Zakaz taki
wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.
Wypadek drogowy
W dniu 14 wrzeœnia br. ok. godz.
17.30, na trasie Wêgorzyno - Wêgorzynko Bohdan ¯., lat 32, kieruj¹c
rowerem na prostym odcinku drogi,
nie sygnalizuj¹c manewru skrêtu w
lewo, wjecha³ wprost pod wymijaj¹cy go samochód marki Alfa Romeo
kierowany przez Ilonê G. Rowerzysta ze z³amaniem otwartym podudzia i podejrzeniem urazu krêgos³upa zosta³
przetransportowany do Szpitala
Klinicznego przy Unii Lubelskiej w
Szczecinie. Pan Bohdan ¯. posiada³
aktualny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 13 wrzeœnia o godz.
17.35, w Zagórzycach, policjanci
zatrzymali Waldemara P., lat 45,
który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik badania wyniós³ 1,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kradzie¿ butli gazowych
Z 11 na 12 wrzeœnia br., w godz.
20.00 – 7.45, w Grabowie, nieznany
sprawca dokona³ w³amania do kosza z
butlami gazowymi, poprzez odgiêcie
skrzyd³a. Sprawca skrad³ 6 butli gazo-

Poszukiwany
Komenda Policji £obez prowadzi poszukiwania
na podstawie listu goñczego wydanego przez S¹d
Rejonowy XXI Wydzia³ Karny w Szczecinie z dnia
05.08.2008 r. Sygn. akt XXIK-105/07 – Art. 178A
par. 1 kk (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci) Paw³a Borkowskiego s. Artura, Haliny, ur.
24.01.1981 r., zam. Dobra ul. A. Krajowej 28.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 £obez
Telefony kontaktowe: dy¿urny jednostki: 091-56-15-511, poszukiwania osób: 091-56-15-542, lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997 (112)
Anonimowoœæ zapewniona!

Pobili nieletniego
W dniu 12 wrzeœnia br. o godz.
11.30, w £obzie, przy ul. Przyrzecznej, na terenie hali sportowej Patryk
Sz., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z Wojciechem P., dokonali
pobicia nieletniego £ukasza F., lat
17, kopi¹c i uderzaj¹c rêkoma po
ca³ym ciele. Sprawcy zostali zatrzymani o osadzeni w policyjnym
areszcie. O winie sprawców zadecyduje teraz S¹d.
Kradzie¿ i w³amanie w Maliñcu
Z 11 na 12 wrzeœnia br. w Maliñcu, nieznany sprawca, po uprzednim
wyrwaniu skobla przy drzwiach pomieszczenia magazynowego, dokona³ kradzie¿y 20 pojemników herbicydu Granstat o wartoœci 4.240 z³,
na szkodê firmy Agropol 2. Te¿ w
Maliñcu, na pocz¹tku wrzeœnia, z
pastwiska nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y cielaka wartoœci 600
z³ na szkodê w/w spó³ki.
Odnaleziono nieletnia uciekinierkê
W dniu 9 wrzeœnia z Karwowa
uciek³a z domu nieletnia Maria I., lat
16. Jest to kolejna ju¿ ucieczka tej
nieletniej. W pi¹tek, tj. 12 wrzeœnia,
o godz. 23.00, w Dorowie policjanci zatrzymali j¹ i przekazali pod
opiekê rodziców. O ucieczce nieletniej zostanie powiadomiony S¹d
Rodzinny i Nieletnich.
Chroñmy w³asne mienie przed
po¿arem
W dniu 13 wrzeœnia policjanci z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
udali siê do miejscowoœci Sielsko,

gdzie pan Robert K. zg³osi³ o po¿arze mieszkania. Na miejscu policjanci ustalili, ¿e w salonie budynku znajduje siê kominek, z którego na zewn¹trz wychodzi nierdzewna rura,
do której bezpoœrednio przylega
podwieszany sufit wykonany z p³yt
oraz drewnianego stela¿a i to on w³aœnie zapali³ siê podczas palenia w
kominku. Po¿ar gasi³y trzy jednostki
stra¿y po¿arnej. W tym przypadku
przyczyn¹ po¿aru by³o niew³aœciwe
wykonanie instalacji kominkowej.
Dzieñ póŸniej, tj. 14 wrzeœnia br.,
w Wêgorzynie, na ulicy Drawskiej, te¿
dosz³o do po¿aru w budynku. Przybyli
na miejsce zdarzenia stra¿acy stwierdzili, ¿e dym wychodzi z jednego z zamkniêtych mieszkañ. Wywa¿yli drzwi.
W œrodku mieszkania stwierdzili, ¿e
zadymienie nast¹pi³o wskutek zap³onu
zgromadzonej w kominku sadzy. Na
szczêœcie nikogo nie by³o w œrodku.
Policja apeluje aby dbaæ o w³aœciwe
wykonanie i eksploatowanie kominków i innych Ÿróde³ ciep³a. Niefrasobliwoœæ w³aœcicieli mo¿e bowiem doprowadziæ do tragedii.
Po¿ar siana
W dniu 14 wrzeœnia br., o
godz.18.00, w rejonie dzia³ek Dalno dosz³o do po¿aru sterty siana.
Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci w rozmowie ze stra¿akami
ustalili, ¿e przyczyn¹ po¿aru by³o
podpalenie. Po¿ar by³ na tyle du¿y,
¿e stra¿acy podjêli decyzjê o samowolnym jego wygaœniêciu. Gaszenie bowiem po¿aru by³o bardzo
kosztowne i przynios³oby wiêksze
straty. Na miejsce przyby³ w³aœciciel pola pan Marcin T., który wyceni³ straty na 8.000 z³. Policja prowadzi postêpowanie z art. 288 kk.

Wyrok
Sygn. akt II K 308/08 Ds. 737/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 lipca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR
S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30.07.2008 r. sprawy

Józefa Krzysztofa Szymczaka
s. Czes³awa i Marianny z d. Guminiak, ur. 19 stycznia 1977 r. w Stargardzie
Szczeciñskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 06 czerwca 2008 r. o godzinie 18.05
na drodze wojewódzkiej nr 144 pomiêdzy miejscowoœciami Dobra – Dobropole,
gm. Dobra kierowa³ motorowerem marki KONROAD o nr. rej. ZLO U 220, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 1,15 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Józefa Krzysztofa Szymczaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10,00 (dziesiêæ) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jed. Tekst: D.U. z 1983 r. Nr 49, poz.
223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 100,00 (sto) z³otych.
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Konkurs
czytelników

Do którego wieku Iglice by³y lennem rodu Borków?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Maria Szylinowicz z £obza. Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

HUMOR TYGODNIA
Pewien facet, trochê ju¿ starszy, zaczyna³ mieæ zaniki pamiêci.
Kiedyœ na spotkaniu z przyjació³mi u niego w domu zacz¹³ opowiadaæ,
¿e terazleczy siê u takiego dobrego lekarza.
Na to goœcie, ¿e te¿ by chcieli i jak siê ten lekarz nazywa:
- No w³asnie mia³em na koñcu jêzyka... pamiêtacie mo¿e, by³ taki grecki poeta,
w staro¿ytnoœci, taki œlepy...
- No by³, Homer. To co, ten lekarz ma na nazwisko Homer?
- Nie, nie! On napisa³ tak¹ epopejê, o tym jak Grecy siê t³ukli
pod takim miastem w staro¿ytno¿ci, które próbowali zdobyæ...
- No tak, zdobywali Troje. To co, ten lekarz siê jakoœ podobnie nazywa?
Albo mieszka na takiej ulicy?
- Nie, nie, nie! Tam by³ taki wódz, tych, no, Greków, taki g³ówny...
- Agamemnon?
- O o o! No i on mia³ brata...
- Menelaosa. Ale co to ma wspólnego z lekarzem??!!
- Zaraz mówiê. I tam by³ taki wódz trojañski, który temu Mene...
jak mu tam, uprowadzi³ ¿onê.
- Aaaa, Parys! Ten lekarz nazywa siê Parys?
- Nieeeee! Nie! Ta ¿ona, co on ja uprowadzi³, to jak mia³a na imiê?
- Helena.
- No w³aœnie, Helena! Helenkaaaaaaaaa - wo³a do ¿ony w kuchni jak siê nazywa ten mój lekarz???

