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Park imieniem III RP - oblany egzamin z
obywatelskoœci, czyli nie sprz¹tajcie œwiata,
lecz w³asne podwórko, bo ta ca³a edukacja
ekologiczna to wielki kit
Informacja o tym, ¿e s¹d w £obzie
odrzuci³ apelacjê wniesion¹ przez
urz¹d miejski w £obzie na postanowienie prokuratury w £obzie o umorzeniu sprawy wyciêcia drzew w parku miejskim nie by³a dla mnie zaskoczeniem. Œledzi³em sprawê prawie od
samego pocz¹tku i znam jej wiêkszych i pomniejszych aktorów, raporty, pozwy, umorzenia, opinie i tzw.
podszewkê. Z ca³ym przekonaniem
mogê wiêc stwierdziæ, ¿e na jej przyk³adzie, jak w soczewce, widaæ ca³¹ istotê
III RP – pañstwa, dryfuj¹cego wraku po
komunie. Pañstwa z niefunkcjonalnymi instytucjami, niekompetentnymi
urzêdnikami, z³ym prawem, nieskutecznoœci¹, z³¹ wol¹, cynizmem,
k³amstwami, spo³eczn¹ obojêtnoœci¹, kulej¹c¹ demokracj¹, edukacj¹ i
mentalnoœci¹ homo sovieticus.
Sprawa wydaje siê prosta; przy
okazji pielêgnacji parku miejskiego,
wokó³ wzgórza Rolanda, ktoœ wycina
i kradnie oko³o tysi¹c drzew, wycenionych na prawie 100 tys. z³ (buki,
dêby, graby, jesiony). Te drzewa to
mienie publiczne, gminy, czyli
mieszkañców. To tak jakby ka¿da
rodzina mia³a swoje drzewo. Ale nie
ma, bo za komuny utar³o siê, ¿e mienie pañstwowe jest niczyje i tak zosta³o. Prze³om polityczny niewiele
zmieni³, bo mentalnoœæ homo sovieticusa okaza³a siê trwalsza, ni¿ mienie pañstwowe. Szybciej je mo¿na
sprywatyzowaæ, ni¿ myœlenie. A jak
uspo³eczniaæ, to na starym gruncie
internacjonalizmu w nowych szatach
ekologizmu – typu sprz¹tanie œwiata,
ni¿ lokalnego patriotyzmu.
No to weŸmy, jak ju¿ jesteœmy przy
tym – zanim o innych sprawach – edukacjê ekologiczn¹, jak¹ tak chêtnie
serwuj¹ dzieciom w szko³ach nauczyciele. Jedynymi osobami, które zareagowa³y na nielegaln¹ wycinkê zdrowych drzew w parku okazali siê cz³onkowie Klubu Ekologicznego. Kilka
kobiet, które oprócz poczucia utraty
walorów ekologicznych w swoim
mieœcie mia³y poczucie utraty mienia
publicznego. A wiêc uczucie najbar-

dziej elementarne dla demokracji.
Wrêcz konstytutywne, fundamentalne. Bez uznawania spraw i przestrzeni
publicznej pozostaje sam demos (lud),
ale nie ma kratos, czyli rz¹dzenia, zajmowania siê publicznymi sprawami,
edukacji spo³ecznej, zainteresowania,
tak¿e mieniem, wspólnym, gminnym.
W przeci¹gu 6 lat od wycinki, nie
zdarzy³o siê, by zainteresowa³ siê ni¹
jakiœ nauczyciel, a przecie¿ co roku
ktoœ tam ci¹ga dzieci na jakieœ takie
sprz¹tanie œwiata. Wiêc zastanawiam
siê, czy rzeczywiœcie interesuje te
osoby ekologia, czy to raczej pewnego rodzaju moda, jaka wype³ni³a pustkê po utracie drogowskazów systemu
nakazowo-rozdzielczego. Bo jak wyt³umaczyæ to, ¿e chodzi siê z dzieæmi
zbieraæ papierki i butelki, a nie reaguje siê na wyciêcie parku? Czy za du¿ym wymaganiem by³oby pokazanie
uczniom ekologii w³aœnie na podstawie tego przypadku? Pokazanie miejsca przestêpstwa, zebranie dokumentów, przeœledzenie na ich podstawie
zachowañ urzêdników, policji, prokuratury, s¹dów, przepisów prawa,
wspólnego zastanowienia siê, jak
konkretny problem jest rozwi¹zywany tu i teraz, w lokalnej spo³ecznoœci,
czêsto przez rodziców, a nie „na œwiecie”. Ile¿ by³oby w tym wychowania
obywatelskiego, edukacji przyrodniczej, ale i prawnej, regionalnej, samorz¹dowej, ekonomicznej, uczenia troski o wspólne mienie, rozumienia rzeczywistoœci. Praktyka w czystej postaci, bez infantylizmu, jakim czêsto
nacechowana jest obecna edukacja,
nie tylko ekologiczna.
Kszta³ciæ przecie¿ trzeba œwiadomych i odpowiedzialnych obywateli,
którzy w przysz³oœci maj¹ wype³niæ
instytucje, ale tak¿e organy spo³eczne
i je zmieniaæ. Ile¿ wiedzy uczniowie
zyskaliby, pracuj¹c nad takim przypadkiem, na temat w³asnego pañstwa
i samorz¹du! Chocia¿by zapoznaj¹c
siê umow¹ sporz¹dzon¹ przez urzêdników na „pielêgnacjê” parku, w której nie okreœlono wartoœci prac, zlecono j¹ bez przetargu i zapomniano o

10 tysiêcy za promocjê

Burmistrz Sola da³ nagrodê
Klaudii Ungerman
(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola zarz¹dzeniem z dnia 13 sierpnia
br. przyzna³ Klaudii Ungerman –
Miss Polski z Wysiedla, nagrodê w
wysokoœci 10 tysiêcy z³otych. W
uzasadnieniu poda³, ¿e to za „prezen-

towanie postawy przyczyniaj¹cej siê
do integracji i aktywizacji wspólnoty
samorz¹dowej Gminy £obez, w
szczególnoœci promocjê Gminy
£obez w kraju za poœrednictwem
œrodków masowego przekazu”. (r)

nadzorze. Ile¿ to wiedzy samorz¹dowej zyskaliby uczniowie poszukuj¹c
dokumentu poœwiadczaj¹cego jak¹kolwiek reakcjê urzêdu na zaginiêcie
tysi¹ca drzew. Ros³y drzewa, zniknê³y, a urz¹d ani be, ani me, ani kukuryku. I zestawiæ to z karami i œciganiem
zwyk³ego obywatela za wyciêcie jednego drzewa. Ile¿ wiedzy o pañstwie
i prawie z takich porównañ. A reakcje
nadleœnictwa, policji, prokuratury,
s¹dów. Ile¿ z³otych myœli w ró¿nych
postanowieniach, decyzjach, protoko³ach, uprawomocnionych podpisami i piecz¹tkami wa¿nych osób. Jak
choæby to zdanie: „Rozliczenie umowy w zakresie zbilansowania wartoœci pozyskanego drewna w odniesieniu do kosztu jego pozyskania mo¿na
przyj¹æ za prawdopodobne, co
stwierdzi³ jednoznacznie wystêpuj¹cy w sprawie konsultant”. Ile¿ w tym
urzêdniczego heroizmu - jednoznacznie stwierdzi³, ¿e coœ mo¿na przyj¹æ
za prawdopodobne. Albo coœ takiego:
„Niefortunne i bardzo ogólne zapisy
tej umowy pozwala³yby przyj¹æ, ¿e
je¿eli nawet ustalonoby, ¿e to Jan B.
dokona³ wycinki drzew nieoznakowanych brak by³oby podstaw do poci¹gniêcia Jana B. do odpowiedzialnoœci karnej”. Czy na podstawie tych
dokumentów nie mo¿na by uczyæ
uczniów poezji, albo czym w urzêdniczej epistolografii jest ironia, metafora, oksymoron, zwrot retoryczny.
A nauka logiki poprzez intuicjê –
np. czyje stopy grzej¹ dêbowe parkiety z wyciêtych dêbów? A przecie¿ nie
proponujê tutaj ¿adnej rewolucji edukacyjnej, jak na przyk³ad wczeœniejsze posy³anie dzieci do szkó³. Szeœciolatek niech te¿ zbiera papierki w
parku. Podajê tylko banalny przyk³ad,
jakich wiele w III RP, do wykorzystania w szko³ach w ramach kreowania
nowych sytuacji edukacyjnych (nauka prof. £ukaszewicza). Zreszt¹
gdziekolwiek. Jednak mam spore
w¹tpliwoœci, czy dzieci bêdê chcieæ
takiej wiedzy, skoro doroœli jej nie
chc¹. Mo¿e w drugim pokoleniu...
Kazimierz Rynkiewicz

W przedszkolu
bez konkursu
(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola przed³u¿y³ powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y
w £obzie pani Marioli Kotowicz na
okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj.
do 31 sierpnia 2013 roku.
(r)
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Czes³awa Raiñczuk
Tu sz³y transporty ze wschodu
- To niedobitka polskiego narodu.
Prawie ka¿dy – to wdowa, sierota
- To ofiary sierpa i m³ota !
To koœciotrupy przez szeœæ lat g³odzone
W ³achmanach z wszami i wystraszone,
Co z w³asnej ziemi s¹ wypêdzone.
Do innej ziemi przywykn¹æ mieli,
O swoim domu zapomnieæ nie chcieli.
M³ody cz³owieku, gdy przyjdziesz na cmentarz
Za lat... sto, mo¿e dwieœcie i wiêcej,
To stañ, przeczytaj, a mo¿e pos³uchaj,
Co wiatr, szum liœci chce ci powiedzieæ:
„Tu le¿y ból Katynia ³agrów,
Tysiêcy mogi³ w tajdze i stepach,
Jêk g³odu, ch³odu, nêdzy i p³aczu,
Gdy umiera³y na oczach braci
Ca³e rodziny ! Lista ich d³uga:
Starcy, rodzice i niemowlêta,
Osieroceni ch³opcy, dziewczêta
A ci? Te¿ ¿ycie swoje oddali,
Bo za ojczyznê walczyæ pognali
I legli w boju gdzieœ w obcej ziemi
M³odzi co skrzyde³ nie rozwinêli.
Pos³uchaj ! Tu le¿y ból obozów zag³ady
I m³odzieñczych powstañców Warszawy
I tych walcz¹cych na wszystkich frontach:
W lasach, podziemiach, powietrzu i morzach,
Jêk kalek, p³aczu matek
Po tych, co polegli, zginêli bez wieœci.
Nic nie ukoi matczynej boleœci
I ran, których nic zabliŸniæ nie zdo³a !
Pos³uchaj ! Tu le¿y ból
Tej strasznej wojny !!!”
Wiêc chocia¿ ty, b¹dŸ spokojny.
Dzisiaj dasz kwiaty swojej dziewczynie.
Mo¿e pomyœlisz te¿ o rodzinie,
By ¿yæ w przyjaŸni, zgodzie, mi³oœci.
Niech pokój w œwiecie na zawsze zagoœci !
Czes³awa Raiñczuk z domu Ziêba
£obez, 1 lipca 2005
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Czo³owo w autobus szkolny
(DOBRA-KRZEMIENNA). 16
wrzeœnia o godz. 15.30 na tej
trasie dosz³o do tragicznego
wypadku.
Jad¹cy ze stronny Krzemiennej
31.letni Wojciech K., kieruj¹cy
samochodem marki Fiat,
wychodz¹c z zakrêtu, z
nieustalonych przyczyn zjecha³
na przeciwleg³y pas ruchu,
uderzaj¹c czo³owo w autobus
szkolny marki Autosan.
Na w¹skiej drodze, obsadzonej
po obu stronach drzewami nie mia³
szans ¿adnego manewru. Autobus
przewozi³ 17. dzieci w wieku od 6
do15 lat ze szko³y w Dobrej. Kierowca Fiata poniós³ œmieræ na miejscu.
Na miejsce wypadku przyjecha³y wszystkie s³u¿by ratownicze oraz
Prokurator, który bezpoœrednio nadzorowa³ wykonywane czynnoœci.
Jedna z dziewczynek uderzy³a
g³ow¹ w siedzenie. Wprawdzie wygl¹da³o to groŸnie, jednak po przewiezieniu do szpitala, udzieleniu
pomocy medycznej i wykonaniu
przeœwietlenia okaza³o siê, ¿e
wszystko jest w porz¹dku.
Dla s³u¿b najwa¿niejsze by³o, by
dzieciom zapewniæ wszelk¹ pomoc

i opiekê oraz zminimalizowaæ traumatyczne prze¿ycia zwi¹zane z wypadkiem. W tym celu na miejsce
wypadku bardzo szybko zosta³ podstawiony drugi autobus. Przyby³a
te¿ negocjator, aby udzieliæ wsparcia psychologicznego. To nie by³o
konieczne, bowiem dzieci nie by³y
œwiadome skutków wypadku. Nie

by³y te¿ œwiadkami akcji ratowniczej.
Wojciech K. ze Stargardu
Szczeciñskiego osieroci³ dwójkê
ma³ych dzieci w wieku od 2 do 4. lat.
Jego rodzinê objê³a opiek¹ firma, w
której pracowa³.
Sprawê prowadzi Prokuratura
Rejonowa w £obzie.
m

Bezpodstawne
alarmowanie
Policji
jest karalne
W dniu 15 wrzeœnia 2008 r.
do Komendy Powiatowej Policji
w £obzie non stop dzwoni³a kobieta. Po zg³oszeniu siê dy¿urnego odk³ada³a s³uchawkê. Taka
sytuacja trwa³a doœæ d³ugo. Dy¿urny ustali³ miejsce sk¹d dzwoni kobieta i wys³a³ tam patrol Policji. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e pani ta
nie potrafi powiedzieæ po co
alarmuje Policjê.
Policjanci pouczyli o w³aœciwym zachowaniu. Powtórzenie takiego postêpowania mo¿e spowodowaæ na³o¿enie grzywny za bezpodstawne alarmowanie Policji.

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
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Gimnazjum do poprawki
(WÊGORZYNO). Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w tym mieœcie
radnych zbulwersowa³ fakt, i¿ musz¹
dop³aciæ 30 tys. z³ do nowo wybudowanego gimnazjum. Na wprowadzenie poprawek zobligowa³a gminê Pañstwowa
Inspekcja Pracy. Teoretycznie projekt
posiada³ klauzulê zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym prawem BHP, w praktyce inspektorzy PIP znaleŸli w ukoñczonej
inwestycji wiele niezgodnoœci z prawem. Teraz gmina musi udowodniæ, ¿e
b³¹d pope³ni³ projektant i, ¿e w wyniku
tego b³êdu gmina ponios³a straty.
Gdy radni dowiedzieli siê, ¿e gmina
musi z w³asnego bud¿etu dop³aciæ za
poprawki, na które wskaza³a Pañstwowa Inspekcja Pracy starali siê znaleŸæ
winnych, niektórzy nie chcieli siê zgodziæ, by z kasy gminy posz³y na ten cel
jakiekolwiek pieni¹dze. Radna Jadwiga
Kamiñska za nieprawid³owoœci oskar¿y³a nadzór inwestorski, który jej zdaniem mia³ obowi¹zek pilnowaæ, by
wszystkie prace by³y wykonane zgodnie z planem. Jak wyjaœni³a burmistrz
Gra¿yna Karpowicz, gmina nie mo¿e
obarczyæ tym nadzoru, bowiem wszelkie prace przy budowie gimnazjum zosta³y wykonane poprawnie.
- To co zakwestionowa³a Pañstwowa Inspekcja Pracy, to s¹ sprawy w
ogóle nieobjête w projektach, prócz
jednej rzeczy i tê poprawi wykonawca.
Pozosta³e zalecenia, które wskaza³a w
swoim protokole Inspekcja Pracy dotycz¹ takich elementów, których w ogóle nie by³o w projekcie. Wykonawca
zgodnie z umow¹ wykona³ inwestycjê i
zgodnie z umow¹ zg³osi³ obiekt do odbioru 30 czerwca. Dopiero po oddaniu
inwestycji wchodzi na obiekt Pañstwowa Inspekcja Pracy. By³oby dobrze,
gdyby Inspekcja wesz³a na obiekt przed
zakoñczeniem i poinformowa³a co trzeba jeszcze zrobiæ. Niestety mo¿e to zrobiæ dopiero wtedy, kiedy zadanie jest
zakoñczone. Dlatego projekty budowlane s¹ zatwierdzane przez projektantów posiadaj¹cych uprawnienia z bran¿y BHP i nasz projekt, równie¿ posiada
klauzulê, ¿e jest zgodny z BHP. Wszystkie rzeczy, które wytknê³a nam PIP
musz¹ byæ skonfrontowane z biurem

projektowym. Jeœli siê potwierdzi, ¿e
behapowiec, który zatwierdzi³ ten projekt potwierdzaj¹c, ¿e jest zgodny z
norm¹ polsk¹ a racjê ma PIP, to bêdziemy mogli ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy za
projekt. Dziœ z PIP nie ma dyskusji, ona
wydaje zalecenia, i termin, w którym ma
byæ wszystko zamontowane a my musimy mieæ decyzjê o u¿ytkowaniu po
wykonaniu uwag. Bêdziemy jeszcze
rok, labo d³u¿ej rozliczaæ inwestycjê i
wyk³ócaæ siê z projektantami co zrobili
dobrze, a co Ÿle. Na szczêœcie zawsze
przy takich umowach s¹ gwarancje jakie przedk³ada projektant czy biuro
projektowe i teraz rol¹ inwestora zastêpczego bêdzie pewne rzeczy udowodniæ – projektantowi, ¿e zosta³y Ÿle
przyjête. PóŸniej mo¿e pani radna rozliczaæ jakie pieni¹dze uzyskamy z czêœci projektu, który mo¿na podwa¿yæ,
ale to bêdzie d³u¿szy proces i dzisiaj te
30 tys. z³ jest potrzebne na zap³acenie
wszystkich prac, które musieliœmy wykonaæ zgodnie z zaleceniami Pañstwowej Inspekcji Pracy – wyjaœni³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
To nie wystarczy³o jednak radnym.
O kolejne wyjaœnienia poprosi³a przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska.
Spyta³a czy inwestor zastêpczy widz¹c,
¿e projekt nie jest zgodny z ustaw¹ BHP
i prawem budowlanym mia³ obowi¹zek
interweniowaæ
i d¹¿yæ do tego,
aby inwestycja
z takim prawem
by³a zgodna.
- Inwestor zastêpczy
ma nadzór nad
wykonawc¹,
nie ma w ogóle
takich uprawnieñ do sprawdzania czy to co
zaleca Inspekcja Pracy jest
zgodne czy niezgodne z prawem. Przyk³adowo sprawa
wywietrzników
w gimnazjum –

pod ka¿dym oknem s¹ wywietrzniki,
projektant twierdzi, ¿e zaprojektowa³ je
zgonie z polsk¹ norm¹ i tak równie¿ potwierdzi³ bran¿ysta, który zatwierdza³
projekt, natomiast PIP zakwestionowa³a to. To nie jest zadaniem inwestora zastêpczego czy PIP ma racjê czy nie ma.
Proszê nie mieszaæ sprawy nadzoru inwestorskiego a sprawy wykonania PIP,
które s¹ wymagalne z mocy prawa –
doda³a burmistrz.
Po wielu wyjaœnieniach rada miasta
w Wêgorzynie zrozumia³a, ¿e inwestor
zastêpczy ma za zadanie dopilnowaæ,
aby inwestycja by³a realizowana zgodnie z projektem i zgodnie z prawem, a
nie sprawdzaæ, czy projekt jest wykonany zgodnie z normami. Za projekt odpowiada projektant. W konsekwencji
radni przyznali 30 tys. z³ na poprawki,
nie maj¹c w³aœciwie wyboru.
Ta sprawa pokazuje, ¿e nawet jeœli
zap³acimy za projekt, objêty klauzul¹
zgodnoœci z prawem, nie zawsze oznacza to, ¿e tak jest w rzeczywistoœci.
Teraz, mimo i¿ PIP udowodni³a, ¿e nie
wszystkie normy BHP zosta³y uwzglêdnione w projekcie, to zadaniem gminy
bêdzie udowodnienie, ¿e projektant pope³ni³ b³¹d. Pytanie tylko za co pieni¹dze wziê³a osoba, która oznaczy³a projekt klauzul¹ zgodnoœci z przepisami
BHP.
mm
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Do¿ynki powiatowe z nagrodami
(DOBRA). W minion¹ niedzielê odby³y siê tu do¿ynki powiatowe. By³y one okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursów na: naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy,
najciekawsze stoisko, naj³adniejsz¹ wieœ w powiecie ³obeskim,
naj³adniejszy i ogród, zagroda i
balkon w gminie Dobra oraz do¿ynkowego turnieju gmin. Do¿ynki zakoñczy³y siê zabaw¹ taneczn¹.
Na wyniki konkursu na naj³adniejsz¹ wieœ w powiecie ³obeskim
czeka³o wiele miejscowoœci i wszyscy szefowie gmin. Wszak to oni
wytypowali do konkursu najpiêkniejsze wsie w swoich gminach. O
tym, ¿e nasze wioski z roku na rok
piêkniej¹, nikogo nie trzeba przekonywaæ, z roku na rok te¿ coraz trudniej wytypowaæ tê naj³adniejsz¹.
Podobnie by³o i w tym roku, tym
bardziej, ¿e we wszystkich widaæ
by³o w³o¿on¹ pracê. Zasadnicze
ró¿nice polega³y jednak na liczbie
osób zaanga¿owanych w upiêkszanie swoich wsi. Tam, gdzie w estetykê wioski zaanga¿owana by³a ca³a
spo³ecznoœæ, efekt by³o widaæ od
razu, tam, gdzie prace wykonuj¹
tylko wyznaczone osoby – o efekty
podobne jak w zwyciêskich wioskach trudno.
W konkursie na naj³adniejsz¹
wieœ I miejsce zdoby³o Po³chowo
(gm. Wêgorzyno) otrzymuj¹c nagrodê w wysokoœci 2 tys. z³., II miejsce wywalczy³o B³¹dkowo (gm.
Dobra) otrzymuj¹c w nagrodê 1,5
tys. z³, III miejsce - Przemys³aw
(gm. Resko), który otrzyma³ 500 z³,
poza tym wszystkie miejscowoœci,
bior¹ce udzia³ w konkursie otrzyma³y kompozycje roœlinne.
Do¿ynki by³y równie¿ okazj¹ do
rozstrzygniêcia konkursu na najpiêkniejszy wieniec. W tym konkursie zwyciê¿y³o Zajezierze z gminy
£obez. Nagrodê, w postaci kosy
spalinowej ufundowa³ Marsza³ek

Województwa Zachodniopomorskiego. II miejsce i aparat fotograficzny ufundowany przez ARiMR
wygra³o Po³chowo (gm. Wêgorzyno), III miejsce i zestaw narzêdzi
ogrodowych ufundowanych przez
Starostê £obeskiego wygra³o Borkowo (gm. Radowo Ma³e). Wyró¿nienie i kompozycje roœlinne ufundowane przez Starostê £obeskiego
otrzyma³o Grzêzno (gm. Dobra).
W konkursie stoisk zwyciê¿y³a
gmina Dobra, od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
otrzyma³a narzêdzia ogrodnicze.
Na II miejscu znalaz³a siê gmina
£obez, która od Starosty £obeskiego otrzyma³a wie¿ê Philips, III miejdy ufundowa³ Starosta £obeski. IV
miejsce wiœniê japoñsk¹ kiku-shidare-sakura, komplet fili¿anek oraz
miot³ê dla wójta zdoby³a gmina
Radowo Ma³e, nagrodê ufundowali: TAXUS, ZODR oraz Starosta
£obeski. V miejsce 2 komplety fili¿anek oraz miot³ê dla burmistrza
otrzyma³a gmina £obez, fundatorem nagród by³ ZODR oraz Starosta
£obeski.
Podczas do¿ynek prócz konkursów nie zabrak³o zabaw, pokazów
sprzêtu rolniczego a tak¿e prezentacji i sprzeda¿y p³odów rolnych.
Atrakcj¹ wieczoru by³ zespól „Classic”
mm
Foto: starostwo, Dobra
sce zdoby³a gmina Wêgorzyno, narzêdzia ogrodnicze ufundowa³a
Burmistrz Dobrej.
Du¿o emocji wzbudzi³ równie¿
konkurs miêdzygminny, w którym
najwy¿sze miejsce zdoby³a gmina
Resko. Wie¿ê Sharp oraz miot³ê dla
burmistrza ufundowa³ Starosta
£obeski. II miejsce i wie¿ê Daewoo
oraz miot³ê dla burmistrza zdoby³a
gmina Wêgorzyno, III miejsce, gril
elektryczny oraz miot³ê dla burmistrza zdoby³a gmina Dobra. Nagro-
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Uczcili ofiary Sybiru i Katynia
(£OBEZ).W œrodê na cmentarzu komunalnym pod krzy¿em
Sybiraków krótk¹ uroczystoœci¹
upamiêtniono 240. rocznicê zsy³ek cz³onków Konfederacji Barskiej na Sybir, 80 rocznicê utworzenia Zwi¹zku Sybiraków oraz
20 rocznicê reaktywowania
Zwi¹zku. W pi¹tek z kolei uczczono 20. rocznicê powstania Ko³a
Zwi¹zku Sybiraków w £obzie.
W Dzieñ Sybiraka pod krzy¿em
spotkali siê nie tylko cz³onkowie
Ko³a Sybiraków w £obzie ale i
przedstawiciele spo³ecznoœci ³obeskiej.
Przewodnicz¹ca Ko³a Ludwika
Guriew w kilku s³owach przypomnia³a historiê zsy³ek na Sybir na
wiêksz¹ skalê rozpoczêt¹ podczas
wywózki cz³onków Konfederacji
Barskiej.
Historia zsy³ek na Sybir siêga
jednak XV wieku, gdy to w 1479r.
Iwan III zes³a³ na Sybir polskich
mieszkañców Nowogrodu. Sto lat
póŸniej Iwan IV deportowa³ ludnoœæ polskiego Po³ocka i Witebska
na Syberiê - do Tobolska. Polscy
zes³añcy byli transportowani na
Syberiê kibitkami lub pêdzeni pieszo.
Nastêpnie na zes³anie trafili
uczestnicy wojen polsko-rosyjskich. Du¿¹ falê zes³añców przyniós³ okres Konfederacji Barskiej z
1768r., powstania koœciuszkowskiego 1794r., a nastêpnie listopadowego (1830r.) i styczniowego
(1863r.). Na trakcie Syberyjskim
pojawi³y siê dzieci i m³odzie¿.
Pierwsz¹, najlepiej opisan¹ grup¹
m³odych zes³añców byli wileñscy
filomaci i filareci.
Najwiêksze jednak i najbardziej
masowe zsy³ki nast¹pi³y za czasów
ZSRR w latach: 1936—1937 oraz
1939—1956.W czasach stalinow-

skich, metody deportacji uleg³y
“udoskonaleniu”, wtedy te¿ poszerzono terytorium zsy³ek do Kazachstanu i Uzbekistanu.
Na Syberiê kierowano tysi¹ce
bydlêcych wagonów, które przewioz³y ponad 2 miliony Polaków.
W 4 wielkich ci¹gach deportacji
wywieziono 2 009 665 by³ych obywateli Polski lub ich znajomych, potomków, przyjació³.
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w³adze sowieckie wznowi³y
deportacje i przeœladowania, które
trwa³y do po³owy lat 50 – tych.
Kolejn¹ rocznic¹, obchodzon¹
w œrodê by³o utworzenie Zwi¹zku
Sybiraków. Ju¿ w roku 1921 powsta³ Niezale¿ny Akademicki
Zwi¹zek Sybiraków skupiaj¹cy
m³odych ludzi urodzonych na Sybe-

rii i istnia³ do 1927. W Katowicach
¿o³nierze 5 Dywizji Syberyjskiej
utworzyli w roku 1926 Zrzeszenie
Sybiraków. Twórca odrodzonego
pañstwa polskiego, marsza³ek Józef
Pi³sudski, który uzna³, i¿ walki miêdzypartyjne, nieudolnoœæ sejmokracji prowadza kraj do zguby, dokona³ w 1926 roku przewrotu zwanego majowym. Rozpoczyna³ siê
kolejny rozdzia³ naszej historii. Sybiracy poparli marsza³ka.
W styczniu 1928 roku w gmachu Cytadeli Warszawskiej Sybiracy odbyli zebranie organizacyjne.
Postanowiono zwo³aæ I Zjazd Sybiraków w czerwcu tego¿ roku. Tak te¿
siê sta³o. W dniach 29 i 30 czerwca
w obecnoœci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Ignacego Moœcickiego, podjêto szereg
uchwa³, a na honorowych cz³onków
zwi¹zku wybrano jednog³oœnie Józefa Pi³sudskiego oraz etnologa i
pisarza syberyjskiego - Wac³awa
Sieroszewskiego. W tym miejscu
warto dodaæ, i¿ Marsza³ek zosta³
cz³onkiem Zwi¹zku nie tylko ze
wzglêdów politycznych czy emocjonalnych. W latach 1888 – 1892
sam by³ zes³añcem.

Syberyjsk¹ gehennê na nieludzkiej ziemi przechodzili równie¿
¿yj¹cy jeszcze mieszkañcy £obza.
Oni to na krzy¿u wywiesili tabliczki
upamiêtniaj¹ce zmar³ych w dalekich stepach i zamordowanych w
Katyniu. Jednak to nie wszystkie
ofiary stalinizmu i wojny, dlatego
te¿ przewodnicz¹ca Ko³a Ludwika
Guriew zaapelowa³a, by mieszkañcy £obza do³¹czyli kolejne tabliczki oddaj¹ce czeœæ poleg³ym.
Przy okazji przewodnicz¹ca
zwróci³a uwagê ³obeskim harcerzom, ¿e wprawdzie Sybiracy maj¹
piêkny sztandar, jednak nie ma go
kto nosiæ.
Kwiaty pod krzy¿em z³o¿yli
m.in.: starosta ³obeski Antoni Gutkowski, sekretarz Urzêdu Miejskiego Monika Jarzêbska, przedstawiciele ³obeskich szkó³ oraz przedstawicielka Ko³a Sybiraków z Reska.
Krótk¹ modlitwê za tych, którym nie
by³o dane wróciæ do kraju, poprowadzi³ ksi¹dz proboszcz Stanis³aw
Helak.
W pi¹tek z kolei odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 20 rocznic¹
utworzenia Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie.
mm
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G³odowe kryterium
(REGION). Do gmin wp³ywa
coraz mniej wniosków
zarówno na dodatki
mieszkaniowe, jak i
stypendia socjalne. Wbrew
pozorom nie jest to wynik
polepszaj¹cych siê
warunków ¿ycia ludzi, a
obowi¹zuj¹cej od trzech lat
ustawy, nijak maj¹cej siê
do rzeczywistoœci.
W ci¹gu ostatnich lat podnios³y
siê nie tylko ceny, ale i zarobki, w
tym najni¿sza krajowa. Ustawodawca pomimo tych zmian, jakby
nie zauwa¿y³ sztywnych kryteriów
w przyznawaniu zasi³ków mieszkaniowych oraz stypendiów socjalnych. Konsekwencj¹ “niedopatrzenia” naszych ustawodawców jest
fakt, i¿ z roku na rok zmniejsza siê
liczba osób mog¹cych staraæ siê o
pomoc socjaln¹. Jedn¹ z grup poszkodowanych s¹ najm³odsi, którym gminy s¹ zmuszone odbieraæ
stypendia socjalne.
- W tym roku, w porównaniu
do poprzedniego, jest o oko³o 100
wniosków mniej na stypendia so-

cjalne. Nie podnosi siê kryterium.
Trzeci rok wynosi ono oko³o 351 z³
na osobê. Jeœli dochody przekrocz¹
choæby z³otówkê, musimy wydaæ
decyzjê odmown¹. To nie s¹ nasze
pieni¹dze, my tylko nimi administrujemy, nie mamy wiêc ¿adnej
mo¿liwoœci ruchu. S¹ to pieni¹dze
zlecone Wojewody. Jesteœmy tylko
poœrednikiem, przyjmujemy wnioski i wydajemy decyzjê. Wystarczy,
¿e dochód przekroczy parê groszy
i jest problem. Jest to sztywna kwota, uwa¿am, ¿e powinna byæ jakaœ
tolerancja, nawet minimalna – 1,
czy 5 proc., tak abyœmy mieli mo¿liwoœæ jakiegokolwiek ruchu. To
wszystko powinno siê zmieniæ –
powiedzia³ wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat.
Czy tak siê stanie, czas poka¿e.
Póki co, ¿ycie staje siê dro¿sze, a
uczniowie – biedniejsi. Trudno od
dzieci oczekiwaæ wysokich wyników nauczania, gdy s¹ g³odne i
zmarzniête. Jednak politycy decyduj¹cy o kryteriach, siedz¹c w ciep³ych pokojach od czasu do czasu
powinni zastanowiæ siê nad konsekwencjami swoich decyzji i przemyœleæ kto jest przez nie bardziej
poszkodowany: lekarze, nauczyciele czy – dzieci.
mm
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Z czym ja mam walczyæ, z wiatrakami? Potem siê dziwiæ, ¿e wszystkie zabytki id¹ w ruinê...

Zabytki a rzeczywistoœæ
Pa³acyk w Klêpnicy jako jeden z
wielu zosta³ sprzedany w prywatne
rêce, ale jako jedyny doczeka³ siê odbudowy. Jak siê okazuje, mo¿liwoœæ odrestaurowania zabytków w naszym kraju
graniczy niemal z cudem. O swoich
problemach opowiada w³aœciciel pa³acyku w Klêpnicy Janusz Karmasz.
M.M. – Jest pan jedyn¹ osoba na
terenie powiatu ³obeskiego, który
podj¹³ siê trudu odrestaurowania zabytku. Co pana do tego sk³oni³o?
J.K. - Na razie wyda³em pieni¹dze,
aby pa³acyk nie zamieni³ siê w gruz.
Ale czy to ktoœ dostrzega? Nie s¹dzê.
Nasze w³adze ani razu siê nie zainteresowa³y, choæ wielokrotnie by³y w
Klêpnicy. Mówiê o takich normalnych,
ludzkich rozmowach. Pa³acyk kupi³em
w 1993 roku, w totalnej ruinie. Dach
by³ za³amany, le¿a³ na piêtrze. Gdzie
weszliœmy, tam by³o widaæ gwiazdy
wieczorem, w dzieñ mo¿na siê by³o
opalaæ. Nie by³o pomieszczenia, w
którym nie la³aby siê woda. W kuchni
by³o jezioro, gdy pada³ deszcz, i tak
wygl¹da³y wszystkie pokoje. To by³o
strasznie zaniedbane, nazywa³em to
magazynem centralnym ca³ej okolicy.
Tu ludzie przyje¿d¿ali po ceg³ê, drzewo, okna... Wszystko by³o powyrywane, poniszczone, nawet kafelki, których nie mo¿na by³o wyrwaæ, zosta³y
m³otkiem podziurawione i porozbijane. Belki stropowe by³y powyrzynane.
Czêœæ trafi³a do £obza, podobnie jak
parkiet i piece, resztê zrobili ludzie.
Przez trzy lata goni³em st¹d ludzi, bo
byli przyzwyczajeni, ¿e jest tu centralny magazyn i nie mogli zrozumieæ, ¿e
jest to ju¿ w³asnoœæ prywatna. W ogóle
nie dociera³o ludziom do œwiadomoœci, ¿e ktoœ to kupi³.
Wokó³ pa³acu rós³ czarny bez, by³o
go mnóstwo. Na podjeŸdzie ros³y wysokie trawy i chaszcze, by³o tu te¿ pe³no
obornika. Do pa³acu prowadzi³a tylko
w¹ska œcie¿ka poœród traw i krzaków.
Obiekt podlega³ pod Urz¹d Miasta
i Gminy, naby³em go w formie przetargu. By³ to pierwszy przetarg, jaki siê
odby³ na tego typu budowlê. By³ przy
tym prokurator, zwi¹zki zawodowe i
inne instytucje. A co mnie sk³oni³o, by
kupiæ ten pa³acyk? Kiedyœ mieszka³em
w £obzie, hodowa³em konie, teraz te¿,
ale w mniejszym zakresie. Gmina przeznaczy³a tereny, które dzier¿awi³em,
oprócz mojej w³asnoœci, pod zabudowê
jednorodzinn¹. To kolidowa³o z hodowl¹. Zaproponowano mi Klepnicê i
K¹kolewice. Te dwa pa³ace by³y w takim samym stanie. W K¹kolewicach
by³y piêkne budynki gospodarcze, zamkniête pod klucz. Teraz tam ju¿ nic nie
ma. Urzêdnicy z Agencji powinni za to
odpowiadaæ, za doprowadzenie do takiego stanu.
M.M. - Odbudowa takiego pa³acu
wi¹¿e siê z ogromnymi funduszami i
uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Teoretycznie jest mo¿liwoœæ
pozyskiwania na ten cel funduszy, a
jak jest w praktyce?

J.K. - Konserwator powiedzia³, ¿e
mo¿na ubiegaæ siê o dotacje, ale z drugiej strony s¹ wa¿niejsze obiekty typu:
koœcio³y, czy obiekty w samym Szczecinie. Jeœli chodzi o standard tego pa³acyku, to ten w stosunku do tamtych
przedstawia wartoœæ zerow¹. Bud¿et
jest niewielki, wiêc kroj¹ jak mog¹.
Obiekt objêty jest ochron¹ konserwatora, wszystko jest wykonywane zgodnie
z jego zaleceniami. Niczego tu nie zmieni³em, zosta³a bry³a, okna itd. przej¹³em
to po kimœ i uszanowa³em.
Obecn¹ bry³ê i uk³ad nadali ostatni
w³aœciciele. Przebudowê pa³acu zakoñczyli w 1929 roku. K¹kolewice nigdy
nie by³y wielk¹ rezydencj¹, za to piêknie ulokowan¹. Tu¿ obok, w miejscu,
gdzie teraz roœnie las, by³a Brandenburgi¹, wiêc pa³acyk sta³ w³aœciwie na samej granicy. St¹d te s³ynne napady
Maæka Borka itp. Kszta³t obecnego jeziora, to wynik osuszania w³aœcicieli
terenu. Spuœcili wodê ze zbiornika,
pozyskuj¹c w ten sposób grunty pod
uprawê. Czêœæ domków w Klêpnicy stoi
na dnie by³ego zbiornika. Jezioro mia³o
nieregularne kszta³ty, siêga³o a¿ za las.
Jest tu kilka stanowisk archeologicznych. Jest to bardzo ciekawy teren zarówno historycznie, jak i turystycznie.
Pofa³dowanie terenu przywodzi na
myœl Bieszczady.
Têdy niegdyœ prowadzi³a g³ówna
droga do Reska, zanim Niemcy nie
wybudowali nowej drogi po wojnach
napoleoñskich. Wtedy te¿ za otrzyman¹
kontrybucjê wybudowali wszystkie
dworce. Do tamtego czasu g³ówna droga z Reska prowadzi³a przez Klêpnicê,
Poradz, Naæmierz. Któryœ z Borków by³
w³aœcicielem Klêpnicy, ale nie wiem
czy tu mieszka³.
M.M. Jakie problemy musia³ pan
pokonaæ, by doprowadziæ obiekt do
obecnego stanu i czy mo¿na dziœ powiedzieæ, ¿e siê panu uda³o?
J.K. Nie uda³o mi siê, bo to wszystko jest obecnie na sprzeda¿. Jestem tym
wszystkim zmêczony. Wczeœniej mia³em gospodarstwo, du¿o ziemi. Pocz¹tkowo wykona³em tylko prace zabezpieczaj¹ce, by nie doprowadziæ do wiêkszej degradacji i wiêkszych zniszczeñ.

W kuchni oryginalne jest tylko posadzka jeszcze z klêpnickiej gliny. W
Przemys³awiu Borkowie mieli manufakturê, gdzie produkowali swoje wyroby, a z tych lasów pozyskiwali glinê.
Staram siê tego nie zniszczyæ. Ju¿ niemal wszystkie pokoje s¹ otynkowane.
Kuchnia zosta³a odbudowana na
styl polski. Jestem „dziedzicem” który
wszystko robi sam. Przez to wszystko
rozbi³a mi siê rodzina. Nale¿a³oby zacz¹æ od tego, czy w Polsce jest w ogóle
chêæ... Che³pimy siê histori¹ rodów niemieckich, ale o nas o Polakach to my
tutaj nic nie wiemy. Z wielk¹ satysfakcj¹ zobaczy³em, ¿e w £obzie wisi
teraz tabliczka o westerplatczyku, tylko
Czes³aw Szawiel zapomnia³ dopisaæ
stopieñ wojskowy. Ale chwa³a za to co
zrobi³, przecie¿ tabliczkê powiesi³ za
swoje w³asne pieni¹dze.
M.M. Z czego wynikaj¹ te k³opoty, czy mo¿na powiedzieæ, ¿e musz¹ siê
z nimi liczyæ wszyscy, którzy chcieliby podj¹æ siê odbudowy zabytku?
J. K. Stara³em siê w Polsce o kredyt.
Wszystkie banki w Szczecinie odwiedzi³em. Posiadaj¹c dowody, stawiaj¹c
zabezpieczenie hipoteczne nie otrzyma³em kredytu. Niestety w Polsce, jak

powiedzia³ mi jeden z dyrektorów, na
komercjê nie dostanie siê kredytu. A
przecie¿ to powinno byæ dodatkowym
zabezpieczeniem, ¿e pa³ac bêdzie przynosi³ dochody. Z czym ja mam walczyæ,
z wiatrakami? Potem siê dziwiæ, ¿e
wszystkie zabytki id¹ w ruinê...
Podam taki przyk³ad. W Lekowie, w
powiecie œwidwiñskim, pa³acyk kupi³
Niemiec, w tym samym czasie, co ja.
Piêknie, b³yskawicznie wyremontowa³.
Nie by³ ¿adnym oligarch¹ niemieckim
czy kimœ takim. By³ urzêdnikiem. Poszed³ do niemieckiego banku i od rêki
dosta³ na to pieni¹dze. Przyjecha³ i wyremontowa³ bez problemu. W Polsce
tak siê nie da. Znam kilku Polaków,
którzy próbowali na terenie województwa zachodniopomorskiego odbudowaæ pa³acyki. Pracowali w Niemczech,
dobrze zarabiali. Jeden zwariowa³, drugi jest chory, nastêpny coœ tam – nic nie
zosta³o zrobione. Ja te¿ to odchorowa³em, mia³em zawa³. Mia³em pomys³.
Chcia³em urz¹dziæ pewn¹ formê agroturystyki przez wielkie A. S¹ pokoje
przygotowane, w ka¿dym, ³azienka, jadalnia, pokoje do ogólnego u¿ytku.
Moim hobby s¹ konie, w odpowiednim
momencie ten stan by siê zwiêkszy³o,
jest stajnia, s¹ ³adne tereny. Robi³em
kiedyœ bryczki stylowe - renowacjê. Z
pewnoœci¹ nie zabrak³oby klientów.
Jest to pomys³ realny. Od pocz¹tku
musia³bym zatrudniæ ludzi, mieliby
pracê. Ale co z tego? Cz³owiek ma tylko
10 palców i mo¿liwoœci takie, jakie ma.
Ile zrobi³em, tyle siê uda³o. Na razie koniec. Mo¿e coœ siê zmieni, nie wiem.
Szkoda by³oby mi tyle pracy, wyrzeczeñ
i w³o¿onego serca.
M.M. – Czy samorz¹dy nie maj¹
narzêdzi, aby wspomóc dzia³ania
zmierzaj¹ce do uratowania zabytku,
choæby porêczenie kredytu, poradê
prawn¹? Przecie¿ to by³oby Ÿród³o
dochodu równie¿ dla gminy.
J.K. Teoretycznie chyba maj¹...
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia.
Magdalena Mucha
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Ukryta wœród wzgórz
Skrêcaj¹c z drogi £obez-Resko
w miejscowoœci Be³czna, w¹sk¹
drog¹ obsadzon¹ gruszami dojedzie
siê do Klêpnicy – miejscowoœci niegdyœ po³o¿onej na granicy z pañstwem Krzy¿ackim.
Klêpnica jest niewielk¹ miejscowoœci¹ schowan¹ poœród uroczych wzgórz nad najwiêkszym w
gminie jeziorem rynnowym o wyd³u¿onym kszta³cie. Jezioro Klêpnicko niegdyœ by³o zdecydowanie
wiêksze i zajmowa³o obszar prawdopodobnie od Regi a¿ do Rusinowa. Obecnie zwierciad³o wody po³o¿one jest na wysokoœci 76,9 m. n.
p. m.
Nad wiejskimi zabudowaniami
góruje pa³acyk z XIX w., który jako
jedyny w powiecie ³obeskim jest
odrestaurowywany. Neoklasycystyczny styl budowli z elementami
secesji piêknie komponuje siê
wœród zieleni niewielkiego parku.
Magiê miejsca potêguje fakt, i¿
w okolicy odkryto cmentarzysko
kurhanowe. W niedalekim Lekowie
(powiat Œwidwin) odkryto z kolei
œlady ¿ycia cz³owieka w epoce m³odego br¹zu, co potwierdza odkryte
cmentarzysko popielcowe.

Dobra klêpnickie nale¿a³y do
rodu Borków, ale od 1928 miejscowoœæ, wraz z maj¹tkiem (504 ha)
by³y w³asnoœci¹ Maxa Splittgerbera, po nim przej¹³ go Kurt Splittgerber.
Naprzeciwko pa³acu, po drugiej
stronie drogi, znajdowa³ siê folwark. Dziœ zosta³o odbudowane lico
œciany. Z kolei w parku, znajduj¹cym siê tu¿ przy wjeŸdzie do miejscowoœci niegdyœ sta³ drewniany
pa³acyk. Do niego przylega³ park –
dziœ ju¿ doœæ zapuszczony. Za parkiem znajduje siê rozlewisko po
by³ym jeziorze. Podmok³y teren jest
doskona³¹ ostoj¹ dla ró¿nego rodzaju ptactwa, a otaczaj¹cy je las zwierzyny. Nad jeziorem rozlokowa³y siê domki letniskowe, wabi¹c
turystów cisz¹, spokojem i œwie¿ym
powietrzem.
W miejscowoœci znajduje siê
pomnikowy d¹b o obwodzie 425 cm.
Mi³oœnicy ciszy i piêknych widoków z pewnoœci¹ znajd¹ tu raj dla
siebie.
Mm
•ród³a: Internet, Materia³y Zachodniopomorskie T. XLIII (1997),
s. 498-499

Ziemniaki giganty
Wy s t a r c z y ³
kompost i poplon,
by mieæ takie zbiory. Ziemniaki wyhodowane przez
Ignacego Majchrowicza wa¿¹ od 0,75
do 1 kg ka¿dy. Jeden ziemniak wystarczy³ wiêc na
dwa obiady dla
dwóch osób. Jak zapewniaj¹ pp. Zofia i
Ignacy Majchrowiczowie – ziemniaki
s¹ w œrodku pe³ne i
bardzo smaczne.
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„Jedynka” z nowym projektem

Nasza szko³a nasz¹ szans¹
Z dniem 1 wrzeœnia rozpocz¹³
siê nowy rok szkolny a w „jedynce” rok z nowym projektem „Nasza szko³a nasz¹ szans¹”.
Zainicjowa³y ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ ko³a zainteresowañ, nowoœci¹
s¹ warsztaty ceramiczne ( zakupiono pe³ne wyposa¿enie pracowni) ,
muzykoterapia, orgiami i tangramy,
zajêcia sportowe z unihokeja. Kontynuuj¹ dzia³alnoœæ znane i lubiane:
zespó³ „Jedyneczka”, ko³o dziennikarskie, teatralne, matematyczne.
Prowadzone s¹ równie¿ zajêcia wyrównawcze, kompensacyjne, korekcyjne i rewalidacyjne dla dzieci
maj¹cych trudnoœci w nauce.
Odby³y siê ju¿ pierwsze wycieczki – z cyklu „Cztery pory roku
w ogrodzie dendrologicznym” dwie
grupy po 49 uczniów wyjecha³y do
Przelewic. Zachwyt budzi³a bujna
roœlinnoœæ, urocza tak¿e o tej porze
roku. Pogoda dopisa³a i w pe³nym
blasku s³oñca podziwialiœmy niespotykane u nas okazy roœlin. Bardzo ciekawa lekcja przyrody mia³a
miejsce w siedzibie Iñskiego i
Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zajêcia laboratoryjne obejmowa³y badania wody, gleby, rozpoznawanie ptaków i ich gniazd. W wolnym czasie dzieci piek³y kie³baski na

ognisku, czêstowa³y siê soczkiem i
bu³eczkami. 13 wrzeœnia grupa piêtnastoosobowa wyruszy³a na rajd rowerowy na polanê „wilcze dêby”,
nad jeziorem Che³m by³o ognisko,
poczêstunek i odpoczynek.
Wszystkie atrakcje ³¹cznie z
wy¿ywieniem w czasie wycieczek
s¹ bezp³atne. Chêtnych na wyjazdy
nie brakuje! A to dopiero pocz¹tek!
Ewa Górny
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tygodnik ³obeski 23.09.2008 r.

Rozmowa z Wies³aw¹ £añ, Iwon¹ Jasku³¹ z domu £añ
i Robertem Jasku³¹ o losach emigrantów w Anglii
Emigracja zarobkowa to ma³o opisany temat. Z £obza i
innych miasteczek zniknê³a m³odzie¿. M³odych ludzi z
Polski mo¿na spotkaæ na ulicach Londynu lub w odleg³ych brytyjskich wioskach. Kilka dni temu rozmawialiœmy o tym z Iwon¹ i Robertem Jasku³ami, którzy przyjechali do £obza wzi¹æ œlub oraz mam¹ Iwony - Wies³aw¹
£añ, która od roku mieszka i pracuje w Anglii.
Red. - Jak dosz³o do wyjazdu?
Iwona - W Polsce trudno by³o
znaleŸæ tak¹ pracê, jak¹ by siê chcia³o. Od kandydatów oczekiwano studiów, piêciu jêzyków i doœwiadczenia. Robert mia³ kilku znajomych w
Anglii, ja mia³am kilka kole¿anek.
Doszliœmy do wniosku, ¿e spróbujemy razem w Anglii. Dwa lata
temu, 16 wrzeœnia, wyjechaliœmy
sprawdziæ czy jest tam lepiej, inaczej. Pracowaliœmy w Polsce, postanowiliœmy, ¿e uzbieramy trochê pieniêdzy i wyjedziemy. Mieszka³am w
£obzie, uczy³am siê w Szczecinie,
Robert pochodzi z Wrzosowa ko³o
Kamienia Pomorskiego. Nie jechaliœmy w ciemno i nikomu tego nie
polecam. Pojechaliœmy do Roberta
przyjaciela, on nas przenocowa³.
Robert – W sobotê pojechaliœmy
do Anglii, a od poniedzia³ku mia³em
ju¿ pracê.
Iwona – Nie jechaliœmy w ciemno. Przez pó³tora tygodnia nie mia³am
pracy. Gdybym pojecha³a sama, zaraz
obróci³abym siê na piêcie i wróci³a.
Nie to, ¿e jestem miêkka, ale samo
wejœcie by³o przera¿aj¹ce. Jesteœmy
w Londynie, jak siê wje¿d¿a do tego
miasta ma siê wra¿enie, ¿e wszystko
jest tam takie same. Wysz³am rano
odprowadziæ Roberta do pracy i przez
godzinê szuka³am domu. W ka¿d¹
uliczkê wchodzi³am i wszystko by³o
do sibie podobne, nie wiedzia³am
gdzie jestem, ale cz³owiek codziennie
przyzwyczaja siê do jakiœ zachowañ,
do ludzi, do miejsca, do sytuacji. To
wszystko jest stopniowe. Teraz ju¿
nie zwraca siê na to uwagi.
- Znaliœcie jêzyk?
Iwona - Robert w ogóle nie zna³
jêzyka, do tej pory nie zna. Ja komunikatywnie i rozwojowo – dalej siê
uczê. Ze wzglêdu na znajomoœæ jêzyka jest mi ³atwiej.
– £atwiej jest chyba razem, gdy
Polacy mog¹ rozmawiaæ po polsku,
ale gdy wychodzi siê za drzwi, okazuje siê, ¿e ten kontakt jest utrudniony. Jak to wygl¹da w pracy?
Iwona - Pracujê z Polakami, Robert te¿.
Wies³awa - Gdy siê wyjdzie na
ulicê, to co drugi mówi po polsku.
Wokó³ nas mieszka bardzo du¿o Polaków. Doje¿d¿am autobusem do pracy, s³ychaæ w nim Polaków. Po³owa to
kolorowi, po³owa – Polacy.

Iwona - Nie ma te¿ problemów,
jeœli chodzi o za³atwianie przeró¿nych spraw. Jest bardzo ³atwo. Jêzyk
angielski nie jest konieczny. Polacy
pracuj¹ w bankach, sklepach, biurach... W Londynie jest mnóstwo
Polaków, gdzie siê nie zajdzie wszêdzie s³ychaæ polsk¹ mowê. W urzêdach równie¿ pracuje bardzo du¿o
Polaków. Mimo tego na pocz¹tku jest
bardzo ciê¿ko. Jeœli nie ma siê kogoœ,
kto pokieruje, pomo¿e, kto wyt³umaczy jakie pierwsze kroki nale¿y zrobiæ, to samemu trzeba byæ bardzo
odwa¿nym, albo przynajmniej zorientowanym zanim, przyjedzie siê z
Polski, by wiedzieæ, w które miejsce
siê udaæ.
- Rozumiem, ¿e w pierwsz¹ noc
spaliœcie u znajomych, a teraz wynajmujecie mieszkanie?
Iwona - Ju¿ na drugi dzieñ znajomi znaleŸli nam pokój. W Londynie
nie ma problemów ze znalezieniem
mieszkania. Jest mnóstwo og³oszeñ
na polskich stronach zarówno o
mieszkaniach, pracy, sprzeda¿y, kupna, a nawet towarzyskich. S¹ tam
wydawane darmowe polskie gazety,
w których mo¿na znaleŸæ og³oszenia
o pracy, czy o mieszkaniach.
- Gdzie pracujecie?
Robert - W polsko-angielskiej
firmie budowlanej. Gdy zacz¹³em
pracowaæ, w firmie by³o ponad 90.
Polaków, teraz jest ju¿ trochê mniej.
Firma zajmuje siê pracami wykoñczeniowymi mieszkañ oraz demonta¿em
starych fabryk i stawianiem mniejszych np. pod hurtownie. Firma mia³a
kilka hal do przeróbki, poza tym bardzo du¿o Anglików zmienia swoje
mieszkania.
Iwona - Jeœli ktoœ robi remont np.
kuchni, to wszystkie meble robi na
zamówienie. Jeœli chc¹ zrobiæ zmianê
wystroju, to musz¹ wszystko zerwaæ
i na nowo k³aœæ. Ja sprz¹tam. Trafi³am
równie¿ do polskiej firmy. Wys³a³am
smsem og³oszenie do polskiej gazety,
ukaza³o siê po kilku dniach. Zadzwoni³a kobieta, poda³a adres i miejsce
spotkania. Od razu zosta³am przyjêta.
Jest mo¿liwoœæ zmiany pracy, jednak
ja szybko przywi¹zujê siê do miejsca.
Owszem mogê zmieniæ. Teraz ju¿ ze
znajomoœci¹ jêzyka, to mog³abym
chodziæ, szukaæ i przebieraæ. Mieliœmy jednak inne plany. Zbieraliœmy
na œlub.

Iwona i Robert Jasku³owie tu¿ po œlubie w £obzie
Wies³awa - Ja z kolei pojecha³am
do Londynu w maju zesz³ego roku.
Córka mnie œci¹gnê³a. Ju¿ wczeœniej
planowa³am, ¿e za ni¹ pojadê. Pracujê ju¿ rok w firmie, w której córka
zaczê³a. Fakt, nie du¿e s¹ te pieni¹¿ki,
wszystko zale¿y od iloœci godzin. Nie
mam niczego do stracenia, tylko pracowaæ. W £obzie pracowa³am, ale tu
mi nie wystarcza³o z miesi¹ca na miesi¹c. Pracowa³am w handlu, podoba³a mi siê ta praca... Pierwszy miesi¹c
by³ dla mnie najciê¿szy. Co chwilê
p³aka³am. Gdyby nie to, ¿e by³a tam
córka, to chyba w ci¹gu tygodnia bym
tu wróci³a. W tej chwili przyzwyczai³am siê. Czego tam siê nauczy³am?
Tu siê patrzy, a ten taki, a ten owaki,
jakoœ ta nasza mentalnoœæ jest dziwna. A tam cz³owiek pozbawia siê tych
pewnych zahamowañ, ale jest obojêtne mi, czy ja widzê czarnoskórego czy
Azjatê, dla mnie nie ma znaczenia z
kim rozmawiam, nie widzê tych ró¿nic. Tam s¹ ludzie bardzo serdeczni,
uœmiechniêci. To bardzo pomaga. Ale
ja nie mówiê o Polakach, tylko o spo³eczeñstwie angielskim. Polacy s¹ jak
wszêdzie – w wiêkszoœci zazdroœni.
Nie potrafi¹ siê chyba œmiaæ.
- Jakie s¹ ró¿nice zarówno te
pozytywne, jak i negatywne. Mówi
siê, ¿e „wszêdzie jest dobrze, gdzie
nas nie ma”, ale jak siê d³u¿ej pobêdzie, to zaczyna siê dostrzegaæ równie¿ minusy.

Iwona - Nie potrafimy siê cieszyæ,
¿e ktoœ coœ ma, coœ osi¹gn¹³, tylko
myœlimy o tym, dlaczego on to ma, a
ja tego nie mam. Polacy s¹ zazdroœni
i zach³anni. U Polaków w³aœnie tak jest.
To chyba jedyne negatywne odczucie, z
jakim siê spotka³am w Londynie.
Wies³awa - Droga do pracy trwa godzinê, a z powrotem od pó³torej do
dwóch. Przywyk³am. Je¿d¿ê i autobusem i metrem i poci¹giem. Mo¿na zmieniæ miejsce zamieszkania bli¿ej pracy.
Cz³owiek siê jednak przyzwyczaja do
miejsca. My mieszkamy w bardzo ³adnej i spokojnej okolicy, przy bocznej
uliczce. Do g³ównej ulicy mam 6 minut.
To miejsce wydaje siê bardzo spokojne,
jest jak wioska.
Iwona - Po pewnym czasie nie widzi
siê ró¿nic pomiêdzy kolorowymi a bia³ymi. Na cz³owieka patrzy siê jak na
cz³owieka.
Wies³awa - Czêsto zaczepiaj¹,
chcieliby porozmawiaæ, ale ja nie znam
jêzyka.
Iwona - S¹ bardzo serdeczni, mo¿na przeprowadziæ nawet godzinn¹ rozmowê w autobusie o niczym, bo starsza
kobieta wsi¹dzie i zagada i zaczyna
opowiadaæ o sobie, ¿e np. przyjecha³a z
Irlandii jakiœ czas temu i dopytuje co ty
robisz.
- Wrócicie?
- Jeszcze nie wiemy.
Dziêkujê za rozmowê
Kazimierz Rynkiewicz

LUDZIE I SPRAWY
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Nie mam gdzie wieszaæ prania, ani z³o¿yæ opa³u - przecie¿ do kuchni tego nie w³o¿ê

Lokator gorszej kategorii?
(£OBEZ). Bogdan K³apacz jest
jedynym lokatorem w obiekcie zajmowanym przez wspólnotê mieszkaniow¹. Pozostali mieszkañcy posiadaj¹ w³asnoœæ prywatn¹. Jako
jedyny nie ma pomieszczenia gospodarczego. Dotychczasowa drewutnia, jak¹ zbudowa³ sobie pomiêdzy gara¿ami posz³a w niebyt.
Obecnie zbli¿a siê zima, a on nie ma
gdzie sk³adowaæ swoich narzêdzi i
materia³u opa³owego. Tymczasowo
jego rzeczy zosta³y wiêc z³o¿one w
ogródku. Czêœæ mieszkañców nie
zgadza siê, by panu Bogdanowi
gmina mog³a postawiæ drewutniê,
jednoczeœnie maj¹c pretensje, ¿e
rzeczy te wci¹¿ le¿¹ pod go³ym niebem. Pan Bogdan z kolei martwi siê,
¿e to wszystko, co magazynuje w
ogrodzie, ulegnie zniszczeniu. Wiceburmistrz zapowiada, ¿e jeœli
mieszkañcy nie zgodz¹ siê na postawienie komórki – odda sprawê do
s¹du.
Bogdan K³apacz z £obza zajmuje lokal socjalny w suterenie – na
poziomie, na którym inni mieszkañcy posiadaj¹ swoje piwnice. Do jego
mieszkanka prowadz¹ osobne drzwi.
Czêœæ mieszkañców przy ul.
Niepodleg³oœci zdaje siê byæ g³uchych na potrzeby bliŸniego, tym
bardziej, ¿e ich zgoda przyczyni³aby siê do polepszenia estetyki na ich
wspólnym podwórzu. Czy to brak
rozs¹dku, czy zwyk³a ludzka zawiœæ
– trudno zgadn¹æ. Póki co maj¹ ¿al,
¿e w ogródku zamiast zielonej trawki le¿y drewno i narzêdzia. Z tej
sytuacji zadowolony jest jedynie
kot, który w cieplejsze dni wygrzewa siê na krzeœle w ogródku.
Byæ mo¿e mieszkañcy s¹dz¹, ¿e
jeœli ktoœ ma mieszkanie socjalne, to
powinien drewno, wêgiel i narzêdzia
trzymaæ w kuchni i na korytarzu...
- Nie mam gdzie wieszaæ prania,
ani z³o¿yæ opa³u - przecie¿ do kuchni tego nie w³o¿ê. To mieszkanie na
pocz¹tku wygl¹da³o makabrycznie,
ale uda³o mi siê je jakoœ doprowadziæ do zamieszkania. Zanim zosta³em bezdomnym, zawioz³em swoje
rzeczy do kolegi, który udostêpni³
mi swoje pomieszczenie gospodar-

cze. Gdy ju¿ wyremontowa³em to
mieszkanie, pojecha³em po nie.
Wszystko mi rozkradli, a fotele by³y
por¿niête i zdewastowane, praktycznie zosta³em bez niczego. Nie
mia³em ani ³y¿ki, ani talerza, ani
widelca. Na pocz¹tku siê za³ama³em. Spa³em na materacu, póŸniej
siê zmobilizowa³em. Dorabia³em
siê powoli, popo³udniami pracowa³em za meble, za tapczan, za ³y¿ki,
talerze, za to, co komu nie by³o przydatne. Zaczyna³em od zera. Nie
¿a³ujê, bo wiedzia³em, ¿e to dla siebie robiê – mówi pan Bogdan.
W tym budynku Bogdan K³apacz mieszka od 10 lat. Sam, przez
trzy lata pieli³ ogródek, zasadzi³ tam
kwiaty, wapnowa³ korytarz i s³upki
przed domem.
- Tam, gdzie ten ogródek by³a
skarpa. Wyrówna³em to, obkopa³em
rów. Dwa razy powódŸ tu mia³em,
woda prawie wylewa³a mi siê przez
okno. Przez trzy lata ten ogródek
sam robi³em, bo nikt mi nie pomóg³.
Teraz pani W. mi pomaga. Lubiê
kwiaty, przej¹³em to po mamie.
Doprowadzi³em ten ogródek do stanu u¿ywalnoœci, nikt mi nawet dziêkujê nie powiedzia³. To nie jest
moje. Mogê w ka¿dej chwili
umrzeæ. To zostanie dla gminy.
Wystarczy mi komórka z materia³u
z rozbiórek, przecie¿ to nie s¹ koszty, trzy arkusze blachy, trochê drewna. Spyta³em siê mieszkañców dlaczego mi nie pozwalaj¹. Wymyœlili,
¿e tam ko³o szamb jest studzienka
odp³ywowa, a s¹siad, z którym ¿yjê
w zgodzie powiedzia³, ¿e mieszka tu
od trzydziestu lat i ¿adnej studzienki nie widzia³. Wymyœlili sobie to,
¿eby mieæ jakiœ powód. Zawsze,
gdzie nie mieszka³em, to by³o bez
konfliktów – grzecznie i spokojnie.
Nie myœla³em, ¿e kiedyœ takiej nerwicy jak tu dostanê. Nie spodziewa³em siê, ¿e ludzie tacy mog¹ byæ. Nie
doœæ, ¿e na rêkê im szed³em, udostêpni³em im ogródek, by mogli
sk³adaæ tam palety z dachówkami,
gdy dach remontowali, choæ tam
jeszcze swoje plony mia³em. Jak siê
wprowadzi³em, to przy domu lipa
ros³a, przechyla³a siê w stronê dru-

giego budynku. S¹siedzi poprosili
mnie, abym zaj¹³ siê tym, by uzyskaæ wszystkie pozwolenia na jej
wyciêcie. Zaj¹³em siê, a teraz, gdy
potrzebujê sk³adziku na opa³ nie
wyra¿aj¹ zgody – mówi z ¿alem pan
Bogdan.
Postawy mieszkañców nie rozumie równie¿ wiceburmistrz £obza
Ireneusz Kabat.
- Sprawa jest w toku. Nie mo¿emy zrobiæ samowoli budowlanej.
Musi byæ zgoda w³aœcicieli, a tej na
dzisiaj nie ma. Wszystkie mieszkania s¹ sprzedane. Nie wyobra¿am
sobie, by nosiæ wêgiel przez kuchniê. Rozumiem, na bie¿¹co wiaderko-dwa, czy kosz drzewa, który
mo¿na schowaæ w niewielkim pomieszczeniu za kuchni¹. Ale nie
przyczepê. Mieszkanie nie jest do
tego, by w nim drzewo czy wêgiel
przetrzymywaæ. To nie jest z³a wola
gminy. Ja jestem jak najbardziej za
zbudowaniem zaplecza. W bie¿¹cym tygodniu bêdê rozmawia³ z
w³aœcicielami. Jeœli nadal bêd¹ siê
upieraæ ¿e nie pozwol¹, to sprawa
trafi do s¹du. Innego wyjœcia nie
bêdê mia³. Mieszkañcy maj¹ do niego ¿al, ¿e trzyma swoje rzeczy w
ogródku, ale gdzie ma trzymaæ? Jest
to lokal socjalny, wiêc postawienie
obiektu jest zadaniem gminy. Gdyby zgodzi³ siê postawiæ sam, to
oczywiœcie, ¿e gmina przekaza³aby

materia³y i przeprowadzi³by ca³¹
dokumentacjê. Jesteœmy w³aœcicielem i to my musimy wszystko przeprowadziæ – powiedzia³ wiceburmistyrz Ireneusz Kabat.
Tym razem, zgodnie ze s³owami
zastêpcy burmistrza, mieszkañcy
nie chc¹ wyraziæ zgody, bowiem na
stoj¹cy tam wczeœniej gara¿ by³ nakaz rozbiórki Powiatowego Inspektora Budowlanego. Zapominaj¹
jednak, ¿e nakaz ten wynika³ z faktu, i¿ obiekt by³ nielegalnie postawiony i niezalegalizowany. Jeœli
wiêc gmina bêdzie posiada³a
wszystkie zgody i bêdzie postêpowa³a zgodnie z procedur¹, to powiatowy inspektor nie bêdzie mia³ przeciwwskazañ.
Przyk³ad mieszkañców wspólnoty przy ul. Niepodleg³oœci wskazuje, jak trudno Polakom pogodziæ
siê w prostej kwestii. Bo co z³ego
jest w tym, ¿e ktoœ pragnie, dla dobra wszystkich, mieæ swój w³asny
k¹t na opa³? Coraz czêœciej okazuje
siê, ¿e kilka rodzin po³¹czonych we
wspólnoty mieszkaniowe nie potrafi¹ dojœæ do porozumienia, wynajduj¹c co rusz absurdalne argumenty, nie maj¹ce najmniejszego pokrycia w rzeczywistoœci. Wspólnoty te¿
pokazuj¹ w jaki sposób Polak traktuje Polaka, gdy ten dysponuje
mniejsz¹ gotówk¹ i nie nale¿y do
elity w³aœcicieli.
mm
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Staraj¹ siê
o certyfikat
(£OBEZ). Urz¹d Miejski w
£obzie zdecydowa³ siê, by wdro¿yæ
system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z wytycznymi normy PN-EN ISO
9001:2001.
Zasadnicz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy urzêdem z ISO i bez jest to, ¿e obecnie do
urzêdu przychodzi petent, a do urzêdu
z ISO 9001:2001– klient. Niby niewielka ró¿nica, a jednak – klient, to ten,
który wymaga. Dlatego te¿, aby urz¹d w
ogóle móg³ uzyskaæ certyfikat musi ci¹gle doskonaliæ jakoœæ us³ug œwiadczonych obywatelom i lepszego zaspokajania potrzeb interesantów.
Certyfikat, to jednak nie tylko lepsza jakoœæ us³ug, ale i presti¿. Coraz
czêœciej bowiem du¿e firmy prywatne,
zanim rozpoczn¹ rozmowy na temat
lokowania swoich przedsiêbiorstw na
terenie danych miast i gmin, sprawdzaj¹
czy gmina taka posiada certyfikat.
Wdro¿enie systemu ISO 9001:2001
w praktyce zwiêksza sprawnoœæ jego
funkcjonowania poprzez profesjonaln¹
i przyjazn¹ obs³ugê klientów. To z kolei
daje firmom gwarancjê, ¿e gmina posiada presti¿ i wiarygodnoœæ równie¿ w
zdobywaniu funduszy regionalnych czy
te¿ strukturalnych.
Zanim jednak gmina osi¹gnie taki
certyfikat, otrzymywany tylko okresowo, to musi spe³niæ szereg warunków i
wdro¿yæ wiele usprawnieñ. Przy tej
okazji mieszkañcy gminy, bêd¹ mogli
wnieœæ swoje spostrze¿enia, w formie
ankiet, na temat dzia³ania urzêdu. mm

Ukryta
rocznica
(£OBEZ). W œrodê minê³a 69.
rocznica napaœci ZSRR na Polskê.
przesz³a bez echa. Jedynie na cmentarzu Sybiracy zorganizowali uroczystoœæ zwi¹zan¹ z Dniem Sybiraka,
wprawdzie zwi¹zan¹ z napaœci¹ Sowietów na Polskê, ale jednoczeœnie
nie mog¹ca jej zast¹piæ. Do dziœ pokutuje przekonanie u wielu ludzi,a tak¿e
niestety historyków, ¿e napaœæ Sowietów wynika³a z koniecznoœci obrony
Bia³orusinów i Ukraiñców. Pokutuje
te¿ ignorancja wœród m³odych ludzi.
Nie wszyscy bowiem wiedz¹, co kryje
siê pod dat¹ 17 wrzeœnia.
W £obzie jest jednak problem
zwi¹zany z miejscem dla takich uroczystoœci, bo czy¿ z³o¿enie kwiatów
pod pomnikiem w parku nie by³oby
ironi¹ i ur¹ganiem wobec ofiar stalinizmu?
mm
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ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO

Og³asza kolejne rokowania na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych
stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu £obeskiego
DANE O NIERUCHOMOŒCIACH

Na w/w nieruchomoœciach nie wystêpuj¹ obci¹¿enia i zobowi¹zania. Do ceny uzyskanej w wyniku rokowañ zostanie
doliczony podatek VAT 22%
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 05.11.2008r roku w pokoju nr 23 I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. Konopnickiej 41
Dla dz. 351/8 o godz. 10 Dla dz.28 o godz. 11
Terminy przetargów
Dzia³ka nr 358/1 obrêb Policko I przetarg –24.04.2008r,II przetarg–16.07.2008r
Dzia³ki 28 obrêb Resko I przetarg – 24.04.2008 r., II przetarg – 16.07.2008 r.
W rokowaniach uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, je¿eli najpóŸniej w dniu 31.10.2008r
wp³ac¹ w pieni¹dzu wymagan¹ zaliczkê na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data uznania
rachunku bankowego Starostwa. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoœci winny najpóŸniej w dniu 31.10.2008r. z³o¿yæ
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach (na
ka¿d¹ nieruchomoœæ odrêbne ) w zamkniêtych kopertach z napisem ,,Rokowania – dzia³ka nr 358/1 w Policku Nie otwieraæ”.
,,Rokowania – dzia³ka nr 28 w Resku Nie otwieraæ”.
Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê i nazwisko, adres (nazwê oraz siedzibê firmy), datê sporz¹dzenia zg³oszenia, oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ, proponowan¹ cenê i sposób
jej zap³aty. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Zaliczkê wp³acon¹ przez uczestnika rokowañ zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póŸniej
jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ, za wyj¹tkiem uczestnika, który rokowania wygra³.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu rokowania zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przed³o¿yæ komisji przeprowadzaj¹cej rokowania zezwolenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoœci lub promesê.
Pe³nomocnicy uczestników rokowañ winni okazaæ komisji pe³nomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pe³nomocnicy zobowi¹zani s¹ przedstawiæ komisji: dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo, je¿eli uczestnikiem jest osoba fizyczna.
Je¿eli jest nim osoba prawna winna przed³o¿yæ odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ reprezentanta osoby prawnej.
Wy³oniony w drodze rokowañ kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 14 dni, licz¹c od daty
rozstrzygniêcia rokowañ dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w rokowaniach (powiêkszonej o podatek VAT 22%), pomniejszonej
o wp³acon¹ zaliczkê, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47102028470000140200095828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³
w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi
siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia
umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acona zaliczka pobrana tytu³em zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze rokowañ kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia rokowañ na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej z jednostk¹
geodezyjn¹ wy³onion¹ w drodze przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Dodatkowe informacje o rokowaniach mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w £obzie przy ul. Konopnickiej 41w
pokoju nr 4 lub telefonicznie /091 39-760-89/.Informacji udziela p. Katarzyna Trzciñska i Halina Stoncel.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoœci.
£obez, dnia 22 wrzeœnia 2008 r.
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OG£OSZENIA

Zgodnoœci ksi¹g wieczystych
STAROSTA £OBESKI
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007r. o ujawnieniu w
ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz
jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1365) oraz
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegó³owego zakresu informacji
niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym ( 2007.241.1770)

podaje do wiadomoœci szczegó³owy
zakres informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci
ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym:
Siedziba Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych dla Powiatu £obeskiego:
S¹d Rejonowy w £obzie, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych
ul. Niepodleg³oœci 17, 73-150 £obez, tel. 0-91 39 706 42
Punkt informacyjno-konsultacyjny:
Starostwo Powiatowe w £obzie
Wydzia³ Geodezji i Kartografii - ul. Niepodleg³oœci 66B, tel. 0-91 39 760 87
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami,
ul. Konopnickiej 41, tel. 0-91 39 760 89
Rodzaj dokumentów potwierdzaj¹cych rzeczywisty stan prawny
nieruchomoœci:
- akt nadania wraz z orzeczeniem o wykonaniu aktu nadania
- akt notarialny- postanowienie spadkowe
- decyzja o uw³aszczeniu
- postanowienie o zasiedzeniu- orzeczenie s¹du
W razie niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym
w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, osoba, której prawo
nie jest wpisane lub jest wpisane b³êdnie albo jest dotkniête wpisem nieistniej¹cego obci¹¿enia lub ograniczenia, mo¿e ¿¹daæ usuniêcia niezgodnoœci.
W szczególnoœci nale¿y sprawdziæ zapisy w dziale II Ksiêgi wieczystej.
Przegl¹danie Ksi¹g jest jawne i bezp³atne. Wniosek o dokonanie wpisu
sk³ada siê na urzêdowym formularzu, dostêpnym w S¹dzie Rejonowym.
Ksiêga wieczysta sk³ada siê z czterech dzia³ów:
Dzia³ I - opis nieruchomoœci: rodzaj, po³o¿enie, powierzchnia, numer obrêbu ewidencyjnego i dzia³ki ewidencyjnej, okreœlenie czy dzia³ka jest zabudowana czy niezabudowana.Dzia³ II - informacje o w³aœcicielu nieruchomoœci (imiê nazwisko oraz imiona rodziców). Jeœli dzia³ka jest w³asnoœci¹ kilku osób, widnieæ tam bêdzie okreœlenie, jak¹ czêœæ udzia³ów posiada ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli.Dzia³ III - wpisy tzw. ograniczonych praw
rzeczowych oraz ograniczeñ w rozporz¹dzaniu nieruchomoœci¹ a tak¿e
wpisy rozmaitych roszczeñ tzw. praw osobistych osób trzecich.Dzia³ IV
- wpisy hipotek zabezpieczaj¹cych d³ug zaci¹gniêty przez w³aœciciela nieruchomoœci.
Wpisy w ksiêgach wieczystych:
Wniosek o urz¹dzenie ksiêgi wieczystej sk³ada: w³aœciciel, notariusz, wierzyciel lub organ administracji.Postêpowanie wieczystoksiêgowe oparte jest
g³ównie o dokumenty, które stanowi¹ podstawê wpisu w poszczególnych
dzia³ach ksiêgi wieczystej. W toku postêpowania o za³o¿enie ksiêgi nale¿y
wykazaæ za pomoc¹ dokumentów fakty podlegaj¹ce wpisowi. Wœród dokumentów tych mo¿na wyró¿niæ dokumenty stanowi¹ce podstawê opisu nieruchomoœci, którymi s¹ dane z ewidencji gruntów i budynków, wydane przez
w³aœciwe organy geodezyjne. Innymi dokumentami bêd¹ dokumenty stwierdzaj¹ce w³asnoœæ nieruchomoœci, czyli wykazuj¹ce, kto jest w³aœcicielem
danej nieruchomoœci. Podstawê wpisu mo¿e stanowiæ tylko dokument, na
którego podstawie t¹ w³asnoœæ przys¹dzono lub nabyto (orzeczenie s¹du, akt
notarialny, decyzja administracyjna).
Zakres danych objêtych dzia³em II ksiêgi wieczystej i zasady
dostêpu do nich w celu ich sprawdzenia:
Dzia³ II ksiêgi wieczystej ujawnia w³aœciciela nieruchomoœci.Zasady dostêpu do danych, zawartych w tym dziale reguluje S¹d Rejonowy w £obzie
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.
Zakres dzia³añ zmierzaj¹cych do ujawnienia danych w II dziale
ksiêgi wieczystej:
Nale¿y wyst¹piæ do S¹du lub notariusza celem uzyskania stwierdzenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci:- w postêpowaniu spadkowym- w postêpowaniu uw³aszczeniowym- w postêpowaniu o zasiedzenie- kupno, sprzeda¿, darowizna, potwierdzone aktem notarialnym.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Dobrej, przy ul. Armii Krajowej 19
Przedmiotem sprzeda¿y jest:

- dzia³ka zabudowana- /budynkiem dawnej Mleczarni oraz gara¿em/oznaczona w ewidencji gruntów nr 95/14- obrêb Dobra, objêty
przetargiem lokal u¿ytkowy sk³ada siê z oœmiu pomieszczeñ na parterze
o pow. u¿ytkowej 144,53m2, poddasza u¿ytkowego. o pow.28,60m2
oraz budynku gospodarczego-gara¿u o pow. u¿ytkowej 58,80m2. Nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW 19636, przeznaczenie dzia³ki w SUiKZP gminy Dobra – proponowana zmiana przeznaczenia na us³ugowo - mieszkaniowe. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest na
obszarze podlegaj¹cym ochronie prawnej tj. na terenie Starego Miasta
w Dobrej, które wpisane jest do rejestru zabytków pod nr 81.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê, o wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 20 paŸdziernika 2008 roku.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 24 paŸdziernika 2008r, rozpoczêcie o godzinie
1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, mo¿liwoœæ obejrzenia lokalu po wczeœniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, tel. (091) 39 14 535.

Str
Str.. 14

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

MOTORYZACJA

£obez

MOTORYZACJA

Region

Sprzedam wy³¹cznie na cele komercyjne mieszkania w œcis³ym
centrum £obza ( w starym budownictwie): dó³ 48,3 mkw, góra 25,4
mkw z przynale¿nymi pomieszczeniami gospodarczymi i udzia³em w
gruncie ok. 74 %. Tel. 509 239 374
po godz. 15.00.

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

£obez

Wynajmê mieszkanie 4-pokojowe,
78 mkw. w £obzie. Tel. 091 397 62
34.
Zamieniê mieszkanie M4 parter na
M3 I lub II piêtro, w³asnoœciowe. Tel.
091 397 57 40.
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.

Sprzedam ZETOR 5011. Stan dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam ZETOR 6748, przedni
napêd. Stan dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam ZETOR 7211. Stan dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam ci¹gnik JOHN DEERE –
2040, przedni napêd – TUR. Stan
dobry. Tel. 660 010 540.
Sprzedam samochód VOLVO F408
wywrotka. 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.
Samochód dostawczy LUBLIN
skrzyniowy r. 96, diesel, tanio sprzedam. Tel. 091 395 02 61.

US£UGI

Sprzedam siewnik do nawozu, jednotalerzowy siewnik do zbo¿a POZNANIAK. Tel. 660 010 540.

Region

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

Us³ugi pielêgniarskie, zastrzyki,
kroplówki, pielêgnacja pacjenta w
jego domu. Tel. 0517 455 250.

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 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, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

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.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna, œwiat³o, bez kana³u. Cena 9 tys.
z³. Tel. 783 471 843.
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.
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., 60 z³ za mkw.
sprzedam – Gryfice osada Zdrój.
Tel. 091 384 39 52.
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.

Drawsko Pom.
Boks handlowo-biurowy do wynajêcia w centrum Drawska Pom. Tel.
602 460 233.
Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.
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INNE

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

Region
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.
QSprzedam tanio pianino tel: 601
58 74 38.
QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel. 0601 587 438.

OG£OSZENIA - INFORMACJE

PRACA

Region
Firma RUN-TRANS zatrudni kierowców kat. C+E. Kontakt: tel. 0512
321 512.
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

MIESZKANIA

QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.

Region

QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.

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.

Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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

NIERUCHOMOŒCI

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

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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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.

Gryfice

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

INFORMACJE
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£obzianie te¿ byli absolwentami

Œwidwiñski ZSR obchodzi³ 60-lecie
(ŒWIDWIN) 13 wrzeœnia br.
kilkuset absolwentów, nauczycieli, pracowników szko³y i zaproszonych goœci zjawi³o siê na obchodach 60-lecia Zespo³u Szkó³
Rolniczych Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Œwidwinie. Tê
szko³ê ukoñczy³o wielu mieszkañcy powiatu ³obeskiego. Kilku pojawi³o siê na zjeŸdzie.
To, ¿e szko³a wykszta³ci³a oko³o
7 tysiêcy obywateli, ju¿ robi wra¿enie. Jednak spora czêœæ absolwentów by³a spoza miasta, a czêœæ rozjecha³a siê po kraju i œwiecie. Zjazd
by³ doskona³¹ okazj¹ do przyjazdu
i spotkania siê po latach. Wœród
absolwentów
spotkaliœmy
Jana Mazura z £obza i Andrzeja Jurkiewicza z Reska.
Zwróciliœmy uwagê na
ksi¹¿kê o 60-letniej historii
szko³y, przygotowan¹ przez
Bogdana Kaczmarczyka i
Henryka Szyposzyñskiego.
Licz¹ca ponad 300 stron ksi¹¿ka zawiera wiele szczegó³ów z
¿ycia szko³y, tak¿e wydarzeñ
odnosz¹cych siê do ¿ycia miasta i kraju.
Zaintrygowa³ nas jeden absolwent ze star¹ szkoln¹
czapk¹ na g³owie. Okaza³o siê,
¿e to Andrzej Jurkiewicz. Urodzi³ siê w Œwidwinie, pracowa³
w £obzie, ale ma³¿onkê zna- Jan
laz³ w Resku i teraz tam miesz-

ka. By³ w gronie kolegów z ówczesnej klasy V b, Pañstwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
rocznik 1967.
- By³o nas w klasie 36. Wychowawc¹ by³ nie¿yj¹cy ju¿ Edward
Oleszczuk. Na zjeŸdzie jest nas 17.
Siedmiu ju¿ nie ¿yje, trzech nie
mog³o przyjechaæ, bo choruje, a
paru jest za granic¹. Dziesiêæ lat
temu by³o nas 11, dwadzieœcia lat
temu – oœmiu, wiêc teraz jest du¿a
frekwencja – mówi¹ koledzy.
- Na tej czapce przed matur¹
wyszywa³o siê „100 dni” - mówi
Jurkiewicz i pokazuje napis na czapce. Z kieszeni wyci¹ga trzy tarcze
szkolne, jakie wówczas obowi¹zy-

Mazur

Z£OTY MEDAL JUSTYNY
Na rozegranych w
Policach Mistrzostwach Województwa
Z a c h o d n i o p o m o rskiego M³odzików w
Lekkiej
Atletyce,
du¿y sukces odnios³a
zawodniczka MKS
„OLIMP” Justyna
Romej. Justyna zdoby³a z³oty medal w
biegu na dystansie
1000 m. Warto dodaæ,
¿e rywalizowa³a z zawodniczkami o rok od
niej starszymi. Ten
medal to ukoronowanie ca³orocznej pracy. Pracy wykonanej w okresie ferii zimowych, wakacji, polegaj¹cej na pokonaniu

setek kilometrów w ró¿nych warunkach pogodowych. Du¿e brawa dla
JUSTYNY.

Oprócz z³otego medalu, nasi zawodnicy wywalczyli 4 medale br¹zowe, m.in.
· Aneta Gromek - skok w dal, 4.94 m. (Resko)
· Weronika Kwak – rzut oszczepem, - 31.18 m. (Wêgorzyno)
· Kacper Borejszo – skok w dal, 5.48 m. (£obez)
· Krzysztof Kraus – 2000 m, 6.27.57 min. (£obez)

Andrzej Jurkiewicz (w szkolnej czapce)
wœród kolegów z klasy rocznik 1967
wa³y. - Mam tu w³asne drzewko,
które wkopywa³em. Mamy te¿
w³asn¹ skarpê. - mówi, czym rozwesela kolegów.
- Zastêpca dyrektora, Franek
Laskowski (historyk, w szkole w
latach 1955-1969), zapowiedzia³
nam, ¿e kto ucieknie z lekcji, to za
karê bêdzie robi³ skarpê. Ca³a klasa
wsta³a i posz³a robiæ skarpê. - œmiej¹
siê na to wspomnienie.
- Ze szko³y bardzo mi³o wspominamy wyjœcia w pierwszy dzieñ
wiosny na Bukowiec. - mówi Roman Gagiew z Elbl¹ga. - Szliœmy
orkiestr¹, ja gra³em na bêbnie,
Ignac Hapter na saksofonie, Ma-

rian Jasnoch na gitarze, i tak ze
œpiewem szliœmy na Bukowiec. mówi i z pliku zdjêæ wyci¹ga to
pokazuj¹ce gromadkê ch³opaków
id¹cych z instrumentami ulic¹
miasta. Chcia³oby siê rzec – to
by³y czasy! Jan Mazur z £obza
potwierdza, ¿e w Œwidwinie by³o
kilku uczniów z £obza. Sam
ukoñczy³ tê szko³ê w 1970 roku.
Jednak mimo bliskoœci oba miasta rozdzieli³a na d³ugie lata granica województw i zwi¹zki miêdzy nimi sprowadzaj¹ siê do kontaktów z baz¹ lotnicz¹ i wyjazdów na basen. A szkoda, bo to
jednak najbli¿si s¹siedzi. KAR

Pozosta³e wyniki zawodników startuj¹cych w mistrzostwach:
Malwina Rusiecka - IV miejsce w pchniêciu kul¹- 10.28 m. (Dobra)
Adam Grynkiewicz – IV miejsce na 300 m, - 39.55 s.
Sztafeta 4x100 m dziewcz¹t – IV miejsce, 57.32 s, Stasiak D., Weso³owska A.,
Michalak J., Abramczuk A. (Wêgorzyno)
Mateusz Hlib – V miejsce na 600 m, 1.35.02 min.
Beata Jurczenko – VI miejsce na 300 m, 46.58 s.
Anna Bodys – VI miejsce, skok wzwy¿, -135 cm (Resko)
Magdalena Gromadzka – X miejsce na 600 m, 1.51.23 min. (Dobra)
Daria Stasiak - 100 m - 15.30 s.
Agata Abramczuk – 100m - 15.40 s.
Agata Weso³owska – 300 m - 49.43 s.
Ma³garzata Doroszo – 300 m - 51.35 s. (Dobra)
Aleksandra Romej – 600 m - 1.56.69 min.
Dagmara Szymanek – 600 m - 2.07.00 min. (Dobra)
Ewelina Manel – 1000 m – nie ukoñczy³a biegu
Marcelina Kaminska – skok w dal - 3.50 m.
Adrian Ka³apacki – 100 m - 13.21 s. (Wêgorzyno)
Pawe³ Banaszak – 100 m - 13.82 s. (Wêgorzyno)
Mateusz Sakwa – 100 m - 14.03 s.
Kamil Doburzyñski –300 m - 45.92 s. (Wegorzyno)
Norbert Wójcik – 600 m - 1.39.49 min.
Sebastian Kwaœniak – 1000 m -3.13.27 min.
£ukasz £achañski – 1000 m - 3.07.02 min. (Wêgorzyno)
Wojtek Staszewski – 1000 m, - 3.14.96 min.
Z podanego wykazu wynika, ¿e w mistrzostwach startowali najlepsi zawodnicy
z Reska, Dobrej, Wêgorzyna oraz £obza. By³o to mo¿liwe dziêki przychylnoœci
Starostwa Powiatowego w £obzie, które zapewni³o autokar na wyjazd na w/w
zawody.
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Sezon lekkoatletów z UKS „Arbod” rozpoczêty

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

W dniu 20 wrzeœnia br. startem
w Miêdzynarodowych Biegach
Ulicznych „O Sztachetkê - P³oty
2008” zawodnicy z UKS „ Arbod” z
Dobrej rozpoczêli jesienny sezon

lekkoatletyczny. 16 -osobowa reprezentacja start mo¿e zaliczyæ do
bardzo udanych. Nasi zawodnicy 5krotnie stawali na podium; biegi w
swoich kategoriach wygrali Milena

Sadowska (kl. III-IV) oraz Dagmara Szymanek (kl. V-VI). Miejsce na
drugim stopniu podium zajê³a Magdalena Gromadzka startuj¹ca w kategorii m³odziczek. Na najni¿szym
stopniu miejsca zajmowali zawodnicy startuj¹cy w kategorii klas IIIIV: Oliwia Œmi³owska oraz Kacper
£akomy.
W poszczególnych biegach startowa³o ok. 40-50 zawodników z klubów oraz szkó³ naszego województwa. Przed naszymi zawodnikami
nastêpne starty, miêdzy innymi w
nowym cyklu „czwartków lekkoatletycznych”.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

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

GRANIE W PLANIE

V liga
27 wrzesieñ (sobota)
15.30 Sarmata Dobra – Œwit Szczecin
16.00 Sparta Wegorzyno – K³os Pe³czyce
16.00 Odra Chojna – Iskierka Œmierdnica
16.00 Osadnik Myœlibórz – Sparta Gryfice
16.30 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Stal Lipiany
17.00 Polonia P³oty – GKS Mierzyn
28 wrzesieñ (niedziela)
13.00 Woda Piast II Rzecko – Arkonia Szczecin
16.00 Mieszko Mieszkowice – Kluczevia Stargard

II rzut Pucharu Polski
ZZPN dokona³ losowania par
w rozgrywkach Pucharu Polski.
Jego drugi rzut rozegrany zostanie 1 paŸdziernika br. o godz.
16.00.
Radovia Radowo Ma³e (O1)
podejmie lidera okrêgówki - Ko-

ronê Stuchowo (O1), Mewa zagra
w Resku (O1) z Iskierk¹ Œmierdnica (V), Sarmata Dobra (V) pojedzie do Trzebiatowa na mecz z
Reg¹ II Trzebiatów (A1), a Sparta
Wêgorzyno (v) do Dziwnowa na
mecz Jantarem (A1).

15 15:7
13 16:9
11 6:6
10 17:10
10 16:13
10 9:6
10 7:8
9 10:7
9 7:12
8 12:11
7 6:6
7 7:10
6 10:11
5 6:14
4 6:12
4 5:13

Klasa okrêgowa
27 wrzesieñ (sobota)
15.00 Mewa Resko – Vielgovia Szczecin
16.00 Korona Stuchowo – Pogoñ II Szczecin
16.00 Masovia Maszewo – D¹brovia St. D¹browa
16.00 Radovia Radowo Ma³e – Flota II Œwinoujœcie
16.00 Wicher Brojce – Promieñ Mosty
16.00 Pomorzanin Nowogard – Œwiatowid £obez
28 wrzesieñ (niedziela)
13.30 KP Chemik II Police – Fagus Ko³bacz
15.30 Ina Iñsko – Ehrle Dobra Szcz.

12 14:8
11 6:1
10 17:8
12:3
10 12:6
10 11:6
10 7:7
7 9:9
7 10:11
7 6:8
6 17:14
6 15:16
4 10:15
2 7:17
1 4:10
0 3:21
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Krzy¿ówka nr 39

Œlub Dagny i Bartosza

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 37 brzmia³o:
“Maraton, obr¹czka, odstrza³, procesja, tarabat, Biskupin, taboret, tatarka”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddzia³ Szczecin 70-402 Szczecin ul. Kaszubska 20/3
tel/fax 091 433-71-33,
email: zachodniopomorski@civitaschristian.pl

w 65. rocznicê rzezi ludnoœci Wo³ynia
zaprasza na spotkanie

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

„Prawda o ludobójstwie Polaków na Kresach p³d.-wsch. II Rzeczypospolitej” z Pani¹ Ew¹ Siemaszko.
Spotkanie po³¹czone z wystaw¹ „Wo³yñ naszych przodków”, której w³aœcicielem jest Towarzystwo Mi³oœników Wo³ynia i Polesia w
Warszawie, odbêdzie siê w sobotê, dnia 4 paŸdziernika, o godz. 16.00
w Zespole Szkó³ Salezjañskich przy ul. Ku S³oñcu 12 w Szczecinie.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Edmund Glaza

POLICJA

tygodnik ³obeski 23.09.2008 r.

W³amanie w £obzie
W okresie od 14 do 15 wrzeœnia br. w £obzie, przy ul. Piastów, nieustalony sprawca dokona³ w³amania do pomieszczenia
gospodarczego poprzez obciêcie
k³ódki zabezpieczaj¹cej. Sprawca skrad³ z pomieszczenia agregat pr¹dotwórczy marki Endress. Straty w kwocie 1100 z³.
na szkodê Adriana S.
Kolizja na parkingu
W dniu 15 wrzeœnia br. oko³o
godz. 8.30 w £obzie kieruj¹cy
samochodem marki VW Passat
Mieczys³aw M. podczas cofania
uderzy³ w zaparkowany w poprzek stanowisk parkingowych
samochód marki Ford Eskort.
Uszkodzeniu leg³y oba pojazdy.
Wybicie szyby w œwietlicy
W okresie od 13 do 15 wrzeœnia br. w Worowie nieznany
sprawca wybi³ szyby w oknie
œwietlicy wiejskiej uderzaj¹c ka-

mieniem. Straty w kwocie poni¿ej 250 z³ na szkodê £DK w
£obzie.
NietrzeŸwy kierowca
W dniu 15 wrzeœnia br. oko³o
godz. 17.55 w Sielsku policjancizatrzymali Jana D., który kierowa³ samochodem marki Fiat
Uno bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania wskaza³
1,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kieruj¹cy na
³uku drogi nie zapanowa³ nad
pojazdem i uderzy³ w drewniane
ogrodzenie posesji.
Kradzie¿ roweru
W dniu 15 wrzeœnia br. w
Wêgorzynie przy ul. Plac 3 Marca nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y roweru górskiego koloru czarnego o wartoœci 120 z³,
nale¿¹cego do Jowity K.
Zatrzymano trzech
nietrzeŸwych nieletnich
W dniu 15 wrzeœnia br. poli-

Wyrok
Sygn. akt II K 352/08 Ds. 426/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 02 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 02 wrzeœnia 200 8r.,
sprawy:
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cjanci otrzymali zg³oszenie, ¿e
w Zespole Szkó³ w £obzie jest
trzech nieletnich bêd¹cych pod
wp³ywem alkoholu. Przybyli na
miejsce policjanci zatrzymali
trzech nieletnich. Krystiana K.
lat 17 – wynik badania 1 mg/l,
Kamila D. lat 16 - wynik badania
0,36 mg/l i Daniela K. lat 17 – z
wynikiem 0,66 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Pod-

czas rozmowy z ch³opcami ustalono, ¿e podczas przerwy w jednym ze sklepów zakupili dwie
butelki wina.
Po spo¿yciu trunku udali siê
na lekcje do szko³y. Nieletni zostali po przebadaniu przekazani
pod opiekê prawnych opiekunów. Materia³y w tej sprawie
zostan¹ skierowane do S¹du Rodzinnego i Nieletnich.

Wyrok
Sygn. akt II K 337/08 Ds. 642/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 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 28 sierpnia 2008 r., sprawy:

S³awomira Bogus³awa Nowotczyñskiego
s. Stanis³awa i Karoliny z d. Tereszko, ur. 05 marca 1968 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 maja 2008 r. o godzinie 16.40 na drodze
publicznej nr W – 152 w miejscowoœci Mo³stowo, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwym,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego S³awomira Bogus³awa Nowotczyñskiego uznaje za
winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej
podstawie wymierza mu karê 70 (siedemdziesiêciu) stawek dziennych
grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe,
w tym 70 (siedemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

Wyrok

Mariusza Waldemara Wasilewskiego

Sygn. akt II K 343/08 Ds. 810/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 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 28 sierpnia 2008 r., sprawy

, s. Miros³awa i Jadwigi z d. Szopiñska, ur. 08 wrzeœnia 1965 r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 28 marca 2008 r. o godz. 22.20 na ul. Niepodleg³oœci w £obzie
kierowa³ samochodem osobowym marki Ford Scorpio o nr. rej. ZLO 01661
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,17 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
II. w dniu 04 czerwca 2008 r. o godz. 15.50 w miejscowoœci Runowo
Pomorskie na ul. Po³chowskiej kierowa³ samochodem osobowym marki Ford
Scorpio o nr. rej. ZLO 01661 znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Mariusza Waldemara Wasilewskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanych mu czynów, przyjmuj¹c, ¿e stanowi¹ one ci¹g przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk, na podstawie art. 178 a par. 1 kk w zw.
z art. 91 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 kk, art. 70 par. 1 kk wykonanie orzeczonej
kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres 4
(czterech) lat próby;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego 80 (osiemdziesi¹t) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na
kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VI. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 200 (dwieœcie) z³otych tytu³em op³aty.

s. Jana i Janiny z d. Marek, ur. 13 grudnia 1978 r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 22 czerwca 2008 r. na drodze publicznej Dobieszewo
– Unimie nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec niego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 08.11.2007 r., Sygn. akt II K 557/07 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres jednego roku w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Roberta Trynkosia uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk
wymierza mu karê 7 (siedmiu) 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. 71 par. 1 orzeka wobec oskar¿onego karê 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na
kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym
na okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
VI. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 230 (dwieœcie trzydzieœci) z³otych tytu³em op³aty.

Roberta Trynkosia
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Konkurs
czytelników

Z którego wieku pochodzi pa³acyk w Klêpnicy ?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Teresa Syjczak z £obza.
Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
Rozwi¹zanie: Marek Roszczynialski

HUMOR TYGODNIA
Robotnik wykonuje swoj¹ pracê w 4 dni i 5 godzin. Pijany robotnik t¹
sam¹ pracê w 7 dni i 8 godzin. Na budowie pracuje 7 robotników i 1 majster
nadzoruj¹cy. Majster przychodzi trzeŸwy na budowê co 3 dzieñ, a do sklepu
monopolowego jest 13 minut biegiem. Oblicz zysk sklepu monopolowego,
gdy budowany jest dom dwukondygnacyjny?
***
Tusk po exposé ³apie swoich doradców i mówi:
- A ¿eby Was cholera, mieliœcie mi napisaæ przemówienie na góra
godzinê, a ja te wasze wypociny trzy godziny czyta³em!
- Panie premierze, ale Pan przeczyta³ orygina³ i dwie kopie...

