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Syn przywo³a³ matkê zza grobu?

Wysz³a naprzeciw
jad¹cemu poci¹gowi

(£OBEZ) 75-letnia Janina S. wesz³a na tory tu¿
przed rozpêdzonym poci¹giem. Patrzy³a maszyniœcie w oczy. Nie uda³o mu siê wyhamowaæ
sk³adu. Kobieta zginê³a. Wszystko wskazuje na
to, ¿e pope³ni³a samobójstwo.

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY
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W labiryncie gimnazjalnej patologii
Gdyby funkcjonowanie ³obeskiego gimnazjum przyj¹æ jako œredni¹
dla tego typu szkó³ w Polsce, to przysz³oœæ kraju, a m³ode pokolenie powinno byæ jego nadziej¹, jawi siê w
czarnych barwach. Opisane w gazecie zachowania uczniów wobec ludzi
starszych, mieszkañców £obza,
ujawniaj¹ jednak szerszy problem
spo³eczny. Szko³a po prostu nie radzi
sobie z uczniami. A to ju¿ staje siê
groŸne dla spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo wiêc powinno zareagowaæ.
Chocia¿by wywieraj¹c presjê na instytucje i zatrudnionych w nich
urzêdników, by zaczêli rozwi¹zywaæ
narastaj¹ce problemy, a nie chowali
g³owê w piasek udaj¹c, ¿e nic siê nie
dzieje.
W ci¹gu kilku lat kilkakrotnie pisaliœmy o bójkach gimnazjalistów
przed szko³¹ i na terenie miasta. Doniesienia policyjne mówi¹ ci¹gle o
pobiciach, wandalizmie, kradzie¿ach, dokonywanych przez m³odych
ludzi, uczniów. O pladze narkomanii
i alkoholizmu. Jakiœ czas temu opisywa³em ucznia gimnazjum, który
dŸgn¹³ mê¿czyznê, a który w wyniku
odniesionych ran zmar³. Po tym co
zrobi³ wyniós³ jeszcze telewizor z
jego domu. Po tym wszystkim jak
gdyby nigdy nic chodzi³ do szko³y,
siedzia³ w ³awce z innym uczniem.
Dopiero ta interwencja przyspieszy³a
jego odizolowanie od klasy i szko³y,
bo instytucje nie bardzo spieszy³y siê,
by to zrobiæ. A je¿eli tak to wygl¹da w
przypadku tak drastycznym, to jak
wygl¹da walka ze „zwyk³¹” patologi¹
w szko³ach?
Problemy powtarzaj¹ siê z roku
na rok, od wielu lat. Nauka w gimna-

zjum trwa trzy lata, wiêc przychodz¹ce roczniki powinny byæ wolne od patologii typu zbiorowe bójki lub porachunki. Jednak powtarzanie siê takich
sytuacji œwiadczy, ¿e co „bystrzejsi”
uczniowie ucz¹ siê od starszych kolegów. Ten sposób „dziedziczenia”
z³ych zachowañ w wojsku nazywano
„fal¹”, podobnie jest w wiêzieniach, a
wiêc w du¿ych zamkniêtych spo³ecznoœciach, gdzie wytwarza siê samorzutnie okreœlony sposób zachowañ i
specyficzny system hierarchii i wartoœci. Niestety, przy tworzeniu gimnazjów decydowa³y czynniki ekonomiczne i brak wyobraŸni, a raczej jej
zredukowanie do bie¿¹cych problemów. Ma³o kto myœla³ wtedy o przysz³oœci. St¹d tworzono po prostu
szkolne kombinaty. Molochy, w których œciœniêcie dzieci na ma³ej powierzchni musi wywo³ywaæ okreœlone zachowania. Ju¿ dawno temu eksperymentalnie udowodniono, ¿e nawet szczury potrzebuj¹ pewnej przestrzeni do ¿ycia, bo œciœniête zagryzaj¹ siê. Tym bardziej taka indywidualna przestrzeñ potrzebna jest
uczniom do uczenia siê, bo co jak co,
by by³o ono efektywne, wymagany
jest spokój, ciszy, refleksja, rozmawianie, rozmyœlanie, a nie tylko wbijanie w pamiêæ okreœlonej porcji informacji. Szko³y molochy zapewne w
du¿ym stopniu wytracaj¹ potencja³
edukacyjny dzieci, nie mówi¹c o wychowaniu.
No ale mamy to co mamy, czyli
jedno gimnazjum, wiêc marzenia o
ma³ej, ³adnej, przytulnej i spokojnej
szkole chyba na jakiœ czas mo¿emy
od³o¿yæ na bok.
Je¿eli tego problemu dzisiaj nie
mo¿emy usun¹æ, to trzeba zastanowiæ

siê, co nale¿y zrobiæ w tych warunkach, w jakich szko³a funkcjonuje. Po
pierwsze trzeba przyznaæ, ¿e problem
istnieje. Z wypowiedzi zarówno dyrektora szko³y, stra¿ników miejskich
jak i policji wynika, ¿e wiedz¹ o tym.
Maj¹ z tymi problemami do czynienia. Trzeba zapytaæ jeszcze – czy
zdaj¹ sobie sprawê z powagi sytuacji
rodzice, radni, burmistrz oraz instytucje, które mog³yby przyczyniæ siê do
ich rozwi¹zania, na przyk³ad komisja
antyalkoholowa i antynarkotykowa,
s¹d i kuratorzy dla nieletnich, dom
kultury, biblioteka. Okazuje siê, ¿e w
s¹dzie ³obeskim jest bodaj¿e kilkunastu kuratorów dla doros³ych, a zaledwie dwóch dla nieletnich. Chyba trzeba by by³o odwróciæ te proporcje. To
zadanie dla prezesa s¹du. Trzeba podj¹æ dzia³ania w tej sprawie.
Gdy ju¿ uznamy, ¿e problem jest,
i jest powa¿ny, a jest, bo wylewa siê
na ulice i dotyka innych ludzi, ktoœ
musi zebraæ wszystkich mog¹cych
coœ w tej sprawie zrobiæ, by wspólnie
pomyœleæ – co zrobiæ. T¹ osob¹ móg³by byæ burmistrz, jako zwierzchnik
podleg³ych mu szkó³, s³u¿b i instytucji. Mówienie przez lata o potrzebie
skoordynowania dzia³añ przez szko³ê, stra¿ miejsk¹ i policjê staje siê ju¿
nudne, je¿eli siê tego nie robi lub robi
raz do roku. Tutaj potrzeba pomys³u i
dzia³añ systematycznych obliczonych na trzy lata, czyli ca³y cykl szkolny, by przerwaæ ³añcuch dziedziczenia patologii przez roczniki najm³odsze od starszych. By m³odsi nie mieli
siê od kogo uczyæ z³ych rzeczy. Tych
uczniów, którzy siê temu nie poddadz¹, a byli, s¹ i bêd¹ tacy, zepchn¹æ
na margines ¿ycia szko³y i odebraæ im
moc „autorytetów”. Zaprosiæ do tych

Szanowna Redakcjo
List do redakcji

Œledz¹c szczegó³owo
wasz tygodnik natkn¹³em siê
na informacjê, ¿e Gmina
£obez postanowi³a zawalczyæ o sprawiedliwoœæ i wywlec na œwiat³o dzienne
wszystkie szwindle zwi¹zane z wyciêciem drzew w parku. Pomyœla³em sobie, ¿e
oto cz³owiek – leœnik dbaj¹cy o przyrodê doprowadzi
do tego, ¿eby wyjaœniono i
ukarano osoby, które spisa³y
skandaliczn¹ umowê, osoby które
nie sprawowa³y nadzoru nad t¹
wycink¹ oraz osoby odpowiedzialne za ten ba³agan, ten skandal, to przestêpstwo. Jednak nic z
tego. Cz³owieka o (jak mniemam)
nieskazitelnej uczciwoœci cwani
urzêdnicy po prostu wymanewrowali. Wcale nie chodzi³o o umowê czy nadzór, a tylko o to, czy

winê za to wszystko ponosi jedynie
pan B., osoba, która wykonywa³a te
prace. Widaæ wyraŸnie, ¿e nikomu
nie zale¿y na wyjaœnieniu tej sprawy.
Ciekawe, u jakich wa¿nych osób
po³o¿ona jest boazeria z tego drzewa.
Szanowna Redakcjo – i to jest
sprawiedliwoœæ po ³obesku. Chocia¿ to towarzystwo by siê nie
oœmiesza³o. Skromna osoba wycina
parê drzew, bo zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, s¹ samosiejami bez ¿adnej pielêgnacji i co – afera na ca³y
powiat, bo to m¹¿ radnej. Kara dotkliwa i wysoka. Tu nasi herosi pokazuj¹ na co ich staæ.
Szanowny panie redaktorze naczelny, dochodzê do wniosku, ¿e
naszej m³odzie¿y nie nale¿y uczyæ
ekologii, bo po co. Wystarczy, ¿e
(szczególnie dziewczynki) naucz¹
siê sprawnie krêciæ niektórymi czê-

œciami cia³a i œwiat przed nimi stoi
otworem, a szczególnie praca w
budynku przy ulicy Niepodleg³oœci 13. Wtedy to mo¿na sobie kpiæ
ze wszystkich i robiæ co siê chce,
rz¹dziæ tak jakby siê by³o nawet
burmistrzem. Taka osoba jest nie
do ruszenia.
Czasami przys³uchujê siê obradom naszych wybrañców. Na
posiedzeniach wytykane s¹ b³êdy
w zarz¹dzaniu budynkami czy
nadzorowaniu wodoci¹gów. I co?
Wybrañcy sobie pogadaj¹, a ba³agan panuje nadal. Osoba odpowiedzialna za park i ca³¹ infrastrukturê komunaln¹ ma siê dobrze, tryska humorem i bierze
niez³¹ pensjê. Smuci mnie to, ¿e
w³odarze przymykaj¹ na to oko.

Sta³y czytelnik (dane do
wiadomoœci Redakcji)

dzia³añ rodziców. Uzgodniæ plan.
Strony powinny zobowi¹zaæ siê do
udzielania sobie pomocy i szybkiego
reagowania na sygna³y.
Rodzicom, którzy t³umacz¹, ¿e
pozwalaj¹ dziecku paliæ w domu nale¿y wyt³umaczyæ, ¿e w domu to mo¿e
sobie nawet kupê zrobiæ na œrodku pokoju, ale w szkole obowi¹zuj¹ zasady,
których nale¿y przestrzegaæ. Daæ sobie spokój z g³oszeniem tez, ¿e palenie jest szkodliwe, bo zdrowie dla
m³odych ludzi jest ma³o wa¿ne. Doceni¹ to dopiero jak bêd¹ starsi. Nale¿y t³umaczyæ, ¿e paliæ nie wolno, bo
takie s¹ ustalone zasady i okreœlone
kary za ich ³amanie i dopóki jest siê
uczniem, trzeba tych zasad przestrzegaæ. Jak nie, to niech m¹dry rodzic
szuka mu szko³y bez zasad. Do szko³y
musz¹ wróciæ pojêcia „musi”, „porz¹dek”, „dyscyplina”, „konsekwencja”. Wolnoœæ nie polega na tolerancji, ale na dawaniu wyboru i pokazywaniu konsekwencji.
Ju¿ jedno pokolenie straciliœmy,
zmuszaj¹c je do szukania pracy zagranic¹. Nie mo¿na traciæ nastêpnych, bo
to grozi nieobliczalnymi skutkami
spo³ecznymi, których symptomy tu i
ówdzie ju¿ siê pojawiaj¹.
Kazimierz Rynkiewicz
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Syn przywo³a³ matkê zza grobu?

Wysz³a naprzeciw jad¹cemu poci¹gowi
(£OBEZ) 75-letnia Janina S. wesz³a na tory tu¿
przed rozpêdzonym poci¹giem. Patrzy³a maszyniœcie w oczy. Nie uda³o mu siê wyhamowaæ
sk³adu. Kobieta zginê³a. Wszystko wskazuje na
to, ¿e pope³ni³a samobójstwo.
By³ czwartek, 25 wrzeœnia. O
godz. 11.55 na stacjê w £obzie mia³
wjechaæ poci¹g jad¹cy ze Stargardu
Szczeciñskiego. Nie wjecha³. Kilka
minut wczeœniej, kilkaset metrów
przed stacj¹, w pobli¿u ul. Wêgorzyñskiej, maszynista musia³ gwa³townie zahamowaæ, poniewa¿ na
tory wesz³a kobieta. Maszynista nie
zd¹¿y³ zatrzymaæ sk³adu i kobieta
znalaz³a siê pod ko³ami. Zginê³a na
miejscu. Okaza³o siê, ¿e to 75-letnia
mieszkanka £obza Janina S.
Z odtworzonego przez ³obesk¹
prokuraturê biegu zdarzeñ wynika,
¿e Janina S. id¹c do torów przesz³a
przez mostek na Redze. Prokuratura ustalaj¹c motyw œmierci, bada³a,
czy nie mia³a ona na osiedlu po drugiej stronie torów jakiejœ rodziny,
do której mog³aby pod¹¿aæ, co mog³oby wskazywaæ na nieszczêœliwy
wypadek. Okaza³o siê, ¿e nie mia³a. Musia³a wiêc pójœæ na tory w
innym celu. Najprawdopodobniej
samobójczym. Nie zostawi³a jed-

nak ¿adnego listu po¿egnalnego, co
czasami czyni¹ samobójcy.
Gdy nadjecha³ poci¹g, stoj¹ca
przy torach kobieta, wesz³a na tory
i odwróci³a siê w stronê poci¹gu
patrz¹c na maszynistê. Dzieli³o ich
oko³o 10 metrów. Ten gwa³townie
zahamowa³, ale nie mia³ szans zatrzymaæ poci¹gu.
- Takie zdarzenie traktujemy jak
wypadek komunikacyjny ze skutkiem œmiertelnym. - mówi szefowa
³obeskiej prokuratury Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz. - Nic nie wskazywa³o, ¿e zamierza³a rozstaæ siê z

¿yciem. Nie zostawi³a listu. Œledztwo prowadzi policja. Chcemy jeszcze przes³uchaæ s¹siadów. - dodaje.
Wczorajszy „Superexpress” odnotowa³ wypadek w £obzie, cytuj¹c
jedn¹ z s¹siadek Janiny S. Powiedzia³a ona, ¿e zmar³a powtarza³a, ¿e

syn j¹ ci¹gle wo³a. ¯e przychodzi i
mówi, ¿eby do niego przyjecha³a
poci¹giem, bo czuje siê samotny...
Kobieta mieszka³a samotnie. Syn
wczeœniej pope³ni³ samobójstwo, a
m¹¿ zmar³. Pochowa³a j¹ córka, która przyjecha³a z Austrii.
KAR
Renomowany Oœrodek
Szkolenia Kierowców
Nauka Jazdy – Zbigniew Ziêba

zaprasza na kurs
prawa jazdy kat. B
Zapisy NON STOP
Tel. 604 99 77 41
Egzaminy i jazdy w Pile i Szczecinie

Zapraszam

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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Wy¿sze diety, bo dro¿sza benzyna

Podnios¹ sobie diety?
(POWIAT). Podczas sesji radni powiatowi maj¹ podwy¿szyæ
sobie diety oraz zwroty kosztów
podró¿y. Zgodnie z nowymi stawkami przewodnicz¹cy Rady Powiatu ma otrzymywaæ dietê w wysokoœci 1848 z³, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu 1320 z³, przewodnicz¹cy sta³ych Komisji Rady
– 1320 z³, wiceprzewodniczacy sta³ych Komisji Rady – 880 z³.
Dla Nieetatowego Cz³onka Zarz¹du radni przewiduj¹ stawkê 1848
z³, dla radnego rady Powiatu, bêd¹cego cz³onkiem Komisji Rady – 770
z³, dla radnego Rady Powiatu niebêd¹cego cz³onkiem ¿adnej Komisji
550 z³. Projekt uchwa³y uzasadnia
siê tym, ¿e dieta przewodnicz¹cego
rady oraz nieetatowych cz³onków
zarz¹du i radnych rady powiatu nie
wzros³a od grudnia 2004 roku, jednak w nastêpnym ju¿ zdaniu jest
napisane, ¿e w grudniu 2006 „nieznacznie podniesiono tylko diety
wiceprzewodnicz¹cym rady, przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cym sta³ych komisji rady”. Nieznacznie, czyli o 100 z³, ani s³owa w
uzasadnieniu, ¿e dla radnych niebêd¹cych cz³onkiem ¿adnej komisji
dieta wzros³a z 200 z³ do 500 z³.
Nastêpnie w uzasadnieniu czytamy: „w chwili ustalania diet w 2004
i 2006 r. obowi¹zywa³a stawka
zwrotu kosztów za u¿ywanie samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych dla samochodów o pojemnoœci skokowej silnika powy¿ej 900
cm3 0,7846 z³, w roku 2007 stawka
ta wynosi³a 0,8358, tak wiêc koszt
u¿ywania samochodów wzrós³ od
chwili ustalenia diet do paŸdziernika 2007 o 6,5 proc. Od tego czasu
nast¹pi³ dalszy wzrost kosztów
zwi¹zany g³ównie ze wzrostem cen

benzyny o kilka procent. Wyliczono
wiêc ¿e od chwili ustalenia diet do
dzisiaj wzrost kosztu u¿ywania samochodu wzrós³ oko³o 12-14 proc.”
Podsumowaniem uzasadnienia jest
zdanie: „Utrzymanie diet na tym samym poziomie od lat pomimo znacz¹cego wzrostu kosztów zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu
powoduje utrudnienia w prawid³owym wykonywaniu swoich obowi¹zków radnych”.
Dlaczego jednak wysokoœæ diet
ma zale¿eæ od wysokoœci cen benzyny? Równie dobrze, mo¿na uzasadniæ wzrostem cen m¹ki, skoro jeszcze nie ma aktualnego Rozporz¹dzenia Ministra Transportu odnoœnie stawki zwrotu kosztów za u¿ywanie samochodów s³u¿bowych.
Mo¿e dlatego wzrost diet ma wynieœæ 10 proc. Inna rzecz, ¿e wiêkszoœæ wzrostów wynagrodzeñ i diet
uzale¿niona jest od wskaŸnika infla-

cji czy bud¿etówki – ten jednak jest
ni¿szy, ni¿ 10 proc.
Trudno te¿ uzasadniaæ wzrostem cen paliwa diety dla obecnego
przewodnicz¹cego Rady Powiatu,
który jest mieszkañcem £obza i na
sesjê mo¿e przejœæ siê spacerkiem –
dla zdrowia.
W styczniu zaplanowano, ¿e w
bie¿¹cym roku wydatki na Radê
Powiatu wynios¹ 203. 848 z³, kwota
ta wiêc nieco siê zwiêkszy.
Dla porównania radni miejscy z
£obza, którzy maj¹ zdecydowanie
wiêcej pracy, ni¿ radni powiatowi,
wysokoœæ swoich diet uchwalili na
pocz¹tku paŸdziernika 2007 z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od stycznia br. Oznacza to, ¿e od stycznia przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pobiera 1200 z³,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej – 800 z³, przewodnicz¹cy sta³ej komisji – 800 z³, radny nie bêd¹cy w ¿adnej komisji - 600 z³. mm

Wymieni¹ okna w szkole
(RADOWO MA£E). Radni
byli jednomyœlni co do koniecznoœci wymiany okien i drzwi w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym. Obliczono, ¿e tylko z
tego tytu³u oszczêdnoœci mog¹
wynieœæ oko³o 70 tys. z³.
Radni doszli do wniosku, ¿e i tak
nale¿y to zrobiæ bez wzglêdu na to,
czy projekt dotycz¹cy termomodernizacji zostanie zaakceptowany czy
nie. Wszak jeœli nawet wniosek
przejdzie weryfikacjê, to i bêd¹ zaliczone jako koszty kwalifikacyjne
do ogólnego wniosku, który gmina
z³o¿y³a na termomodernizacjê. Z
kolei prace maj¹ce na celu zabezpieczenie obiektu szkolnego przed

zalewaniem, z za³o¿enia mia³y byæ
tylko prowizorycznie, maj¹ce na
celu jedynie zabezpieczenie obiektu. Zdaniem rady i urzêdników
wiêksza inwestycja nie mia³aby sensu, skoro w planach gminy jest termomodernizacja ca³ego budynku.
Wniosek na termomodernizacjê, jak sugeruj¹ urzêdnicy, zapewne zostanie rozpatrzony na pocz¹tku przysz³ego roku. Gmina Radowo
Ma³e ma wpisane cztery obiekty do
ocieplenia, jednak prace przy nich
zaplanowane s¹ na kilka lat.
Na wymianê okien ju¿ zosta³
og³oszony przetarg, a w tym tygodniu ma zostaæ wy³oniony wykonawca.
mm
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Baraki zamiast zabytków
(£OBEZ). „Przesyt” zabytkami
w £obzie sprawi³, ¿e kolejny idzie
do rozbiórki – tym razem jest to budynek po gorzelni. Wprawdzie nie
jest on wpisany do rejestru zabytków, ale zarówno ze wzglêdu na
swój wiek - 108 lat, jak i przeznaczenie - ju¿ dawno by móg³. Nikt w
£obzie ani poza nim nie mia³ ¿adnego pomys³u odnoœnie wykorzystania budowli. A przecie¿ by³by to doskona³y dom weselny, z pokojami na

piêtrze i du¿ymi piwnicami . U nas
najwidoczniej bardziej op³aca siê
rozebraæ, ni¿ stworzyæ coœ oryginalnego. Podobnie by³o z pa³acykiem
secesyjnym przy ul. H. Sawickiej,
który to zosta³ sprzedany pod rozbiórkê.
Polityka w tym zakresie jest bardzo „nowoczesna”. Po co restaurowaæ stare obiekty, skoro mo¿na postawiæ kolejny barak typu market
czy hurtownia?
mm

Do wyburzenia
(£OBEZ) Œlad po tym obiekcie
przy ul. Bema 13 niebawem pozostanie jedynie w pamiêci mieszkañców i na zdjêciach. W planach mia-

sta przeznaczony jest do wyburzenia. W tym celu zostali ju¿ przeprowadzeni jego dotychczasowi mieszkañcy do innych lokali.
mm
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Sygna³y czytelników

Co wp³ywa do Regi
Starsi mieszkañcy £obza pamiêtaj¹ jeszcze
strumieñ, który w latach 50. p³yn¹³ z okolic
dzisiejszego stadionu przez ogródki dzia³kowe
przy ul. Wojska Polskiego, a¿ do Regi.
Obecnie strumieñ ten p³ynie
kanalizacj¹ burzow¹. Na terenie
dzia³ek (za przychodni¹) znajduj¹ siê dwa odstojniki. O ile w
okresie wiosennym i letnim p³ynie tamtêdy czysta woda, o tyle
w okresie jesiennym strumieñ
zamienia siê w szambo.
- Ju¿ od pó³torej miesi¹ca
unosi siê tu fetor, zamiast czystej
wody p³yn¹ fekalia i odpady z
kuchni: obierki ziemniaków, a w
miniony pi¹tek i sobotê by³y buraczki czerwone. Zawsze jesieni¹
czysta deszczówka w cudowny
sposób zamienia siê w œcieki.
Dzia³ki, to jednak nie jedyne miejsca, w których deszczówki s³u¿¹
za kanalizacjê. Wiele takich „dzikich” odp³ywów znajduje siê chocia¿by przy promenadzie. Wystarczy przejœæ siê i zobaczyæ co wyp³ywa z doprowadzonych rur do
rzeki, ³atwo te¿ stwierdziæ, które
posesje s¹ do nich pod³¹czone –

powiedzia³ mieszkaniec £obza, na
którego dzia³ce zlokalizowany
jest odstojnik.
O sprawie poinformowany
jest stra¿nik miejski, Urz¹d Miasta oraz Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie.
- Znamy ten problem. Trudno
jest dziœ okreœliæ kto dok³adnie
wypuszcza œcieki do kanalizacji
burzowej. Nie mo¿emy przecie¿
rozkopaæ ca³ej kanalizacji, aby
stwierdziæ kto jest do niej pod³¹czony. Z pewnoœci¹ nale¿y wykluczyæ punkty ¿ywienia zbiorowego. W tej chwili do kanalizacji
miejskiej nie s¹ pod³¹czone nieruchomoœci znajduj¹ce siê przy
ul. S³onecznej i czêœæ ul. Wojska
Polskiego. Najprawdopodobniej
to pod³¹czenie znajduje siê w
tamtej okolicy – powiedzia³a Ewa
Ciechañska, kierownik Wydzia³u
Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska.
mm

Starostwo Powiatowe
w £obzie informuje

„Deszczówka” przy okazji
(£OBEZ). Ju¿ zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê kanalizacji deszczowej na ³¹czniku Kiliñskiego. Na wykonanie tego zadania
wp³ynê³y trzy oferty, komisja wybra³a najtañsz¹ – przedsiêbiorcy ze
Œwidwina, który wykonuje równie¿

prace przy ul. Przyrzecznej i Kiliñskiego. W zwi¹zku z tym, ¿e sprzêt
ma na miejscu , zaoferowa³, ¿e „deszczówkê” po³o¿y za kwotê oko³o 52
tys. z³. Ju¿ 3 wrzeœnia zostanie rozstrzygniêty przetarg na utwardzenie
nawierzchni na ³¹czniku.
mm

¿e pismem z dnia 03.09.2008 r. znak WOMP-ZCLiP/DN/924/
68/08 dot.: braku uprawnieñ w zakresie medycyny pracy
Pani Heleny Leszczyk, zosta³o wprowadzone w b³¹d
przez Wojewódzki Oœrodek Medycyny Pracy w Szczecinie.
Po wyjaœnieniu sprawy Wojewódzki Oœrodek Medycyny
Pracy w Szczecinie kolejnym pismem znak WOMP-ZCLiP/
DN/924/75/08 z dnia 18.09.2008 r. sprostowa³ swój b³¹d.

Niniejszym Starostwo Powiatowe
w £obzie na podstawie posiadanych
dokumentów stwierdza, ¿e Pani Helena
Leszczyk posiada uprawnienia do œwiadczenia us³ug z zakresu medycyny pracy.
Za niezawinion¹ przez nas sytuacjê
przepraszamy Pani¹ Helenê Leszczyk.
Wicestarosta £obeski
Ryszard Brodziñski
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„Sparta” ma oddaæ 5.265 z³otych do Urzêdu

Urz¹d po kontroli NIK
(WÊGORZYNO). Najwy¿sza
Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie skontrolowa³a tutejszy Urz¹d
Miejski w zakresie realizacji gospodarki finansowej Gminy Wêgorzyno w 2007 r. Kontrola obejmowa³a
w szczególnoœci: prowadzenie rachunkowoœci, przestrzeganie procedur kontroli finansowej w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, w tym udzielania dotacji z bud¿etu gminy.
Ksiêgi wiarygodne
Wyniki kontroli przedstawione
zosta³y w protokole, podpisanym 24
lipca 2008 r. Najwy¿sza Izba Kontroli
pozytywnie oceni³a wykonywanie
przez Urz¹d zadañ z zakresu gospodarki finansowej Gminy Wêgorzyno
w 2007 r. w badanym zakresie, mimo
stwierdzonych nieprawid³owoœci.
Ustalone przez burmistrz zasady prowadzenia rachunkowoœci spe³nia³y
wymogi o rachunkowoœci. Szczegó³owe badania w zakresie prowadzonej ewidencji ksiêgowej wykaza³y, ¿e
ksiêgi rachunkowe s¹ wiarygodne, a
objête badaniem sprawozdanie z wykonania dochodów gminy sporz¹dzono rzetelnie.
Skuteczna windykacja
Równie¿ pozytywnie NIK oceni³a
postêpowanie windykacyjne Urzêdu
wobec wybranych do kontroli 30 d³u¿ników w podatkach: od nieruchomoœci
i rolnym (z ³¹cznym zobowi¹zaniem
pieniê¿nym) oraz z maj¹tku gminy.
Ustalenia kontroli wskazuj¹ na skuteczn¹ windykacjê badanych zaleg³oœci w 2007 r., które w porównaniu do
stanu na koniec 2006 r. zmala³y odpowiednio o 48 proc. (424 tys. z³), 6,6
proc. (45 tys. z³) i 46,5 proc. (78,2 tys.
z³), mimo ¿e nie przestrzegano
(zw³aszcza w I kwartale 2007 r.) obowi¹zuj¹cych terminów wysy³ania upomnieñ podatnikom i wystawiania tytu-

³ów wykonawczych. W ocenie NIK
uchybieniem by³o tak¿e nieokreœlenie
w procedurach kontroli finansowej
zasad realizacji dochodów z maj¹tku
gminy, w tym wykonywania egzekucji
nale¿noœci cywilnoprawnych.
Dotacja nie z tej ustawy
Z kolei z naruszeniem trybu
udzielania dotacji wydatkowano z
bud¿etu gminy w 2007 r. 35.457,07 z³
na reintegracjê osób wykluczonych
spo³ecznie. Dotacje na to zadanie
zosta³y przekazane Centrum Integracji Spo³ecznej (CIS) w £obzie, utworzonym przez organizacjê pozarz¹dow¹, w wyniku nieprawid³owo
og³oszonych w 2007 r. 2 otwartych
konkursów, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji
tego zadania poprzez udzia³ w programie i zajêciach realizowanych w CIS,
tj. przez imiennie wskazany podmiot,
co by³o niezgodne z art. 11 ust. 3 tej
ustawy. Natomiast przekazywanie
CIS dotacji z bud¿etu gminy na
wspieranie prowadzenia reintegracji
osób wykluczonych spo³ecznie winno by³o nast¹piæ na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, które
stanowi¹ m.in., ¿e dzia³alnoœæ CIS
jest finansowana z dotacji pochodz¹cej z dochodów w³asnych gminy,
przeznaczonych na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
(ust. l pkt I). Przepisy te okreœlaj¹ tak¿e zasady dotowania tego zadania z
pozosta³ych dochodów w³asnych
gminy w przypadku CIS utworzonego przez organizacjê pozarz¹dow¹.
Burmistrz rozliczy³a „Spartê” mimo
zakwestionowania sprawozdania
przez urzêdników
NIK negatywnie oceni³a sposób

rozliczenia 2 dotacji udzielonych w
2007 r., w kwotach 78 tys. z³ i 10 tys.
z³, Ludowemu Klubowi Sportowemu
„SPARTA” w Wêgorzynie na realizacjê zadañ z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz podjê³a decyzje o rozliczeniu tych dotacji
mimo, ¿e pracownicy Urzêdu kwestionowali sprawozdania koñcowe
przed³o¿one przez LKS „Sparta”, bowiem rachunki i faktury do³¹czone do
tych sprawozdañ nie by³y opisane i
powi¹zane z konkretnymi zdarzeniami sportowymi (treningami, meczami), nie wskazano kiedy i ile osób w
nich uczestniczy³o oraz kiedy i komu
przekazano zakupione ze œrodków
dotacji stroje i obuwie sportowe.
Niezgodnie z przeznaczeniem
wykorzystano kwotê 5.265 z³
W sprawozdaniu z wykorzystania
dotacji w kwocie 10 tys. z³ (poprawianym kilkakrotnie w sposób niedozwolony) nie wykazano, ¿e zosta³y
osi¹gniête cele zak³adane w ofercie
realizacji zadania. Tak przed³o¿one
sprawozdania by³y niezgodne z wymogami okreœlonymi odpowiednio w
§ 8 ust. 3 i § 8 ust. 2 umów o przekazanie dotacji oraz ze wzorem sprawozdania z wykonania zadania publicznego, stanowi¹cego za³¹cznik nr
3 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 25 grudnia
2005 r. NIK stwierdzi³a, ¿e z dotacji
przekazanej w wysokoœci 78 tys. z³
niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystano kwotê 5.265 z³, wydatkowan¹ na sfinansowanie umów o dzie³o na prowadzenie i organizowanie
Klubu przez prezesa LKS „Sparta”
(4.862 z³) oraz na kompleksowe prowadzenie dokumentacji rozgrywkowej (403 z³), bowiem w ofercie realizacji zadania, bêd¹cej za³¹cznikiem
do umowy o przekazanie dotacji, nie
zaplanowano tych wydatków.

Burmistrz ogranicza³a kontrolê
Prócz tego NIK negatywnie ocenia niezorganizowanie przez burmistrz Wêgorzyna kontroli wewnêtrznej, w tym kontroli finansowej w Urzêdzie, mimo obowi¹zku
wynikaj¹cego z 44 ust, l ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
W ocenie NIK jedn¹ z przyczyn
stwierdzonych nieprawid³owoœci w
rozliczaniu udzielonych dotacji by³o
ograniczenie czynnoœci kontrolnych
w zakresie prawid³owoœci wykorzystania œrodków publicznych do
sprawdzenia dokumentów przed³o¿onych Urzêdowi, bez bezpoœredniej kontroli beneficjenta, w szczególnoœci w zakresie prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania zleconego i wykorzystania przekazanych mu œrodków z bud¿etu gminy.
By³o to niezgodne z art. 17 ustawy o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie.
Wynagrodzenia dla urzêdników
prawid³owe
NIK nie stwierdzi³a nieprawid³owoœci badaj¹c wybrane zagadnienia z
zakresu wynagradzania pracowników Urzêdu w zakresie przyznawania
im nagród uznaniowych i wyp³acania
dodatków specjalnych.
Najwy¿sza Izba Kontroli
wnioskuje
NIK zawnioskowa³a miêdzy innymi o niezw³oczne wyegzekwowanie zwrotu przez LKS „Sparta” w Wêgorzynie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie
5.265 z³ wraz z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych.
Zorganizowanie kontroli finansowej w Urzêdzie i objêcie kontrol¹
podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne.
op

Informujemy, ¿e w Oœrodku Szkolenia i Wychowania OHP w £obzie bêdzie
realizowany nowy projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt kierowany jest do m³odzie¿y w wieku 18 – 25 lat, maj¹cej trudnoœci
ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczaj¹cych kwalifikacji
odpowiadaj¹cych potrzebom rynku pracy.
W ramach powy¿szego projektu uczestnicy wezm¹ udzia³ w szkoleniu
zawodowym:
Kucharz lub Pracownik ogólnobudowlany
(rozszerzony o kurs na wózek wid³owy).
Osoby bior¹ce udzia³ w szkoleniu wyjad¹ za granicê na praktyki zawodowe.
Dodatkow¹ atrakcj¹ projektu jest mo¿liwoœæ ukoñczenia kursu
prawa jazdy kat. B,
kursu jêzyka angielskiego oraz udzia³ w szkoleniu komputerowym.
Wszystkie zajêcia s¹ nieodp³atne. Uczestnicy maj¹ zagwarantowane
posi³ki oraz zwracane s¹ koszty dojazdu do Oœrodka.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do OSiW OHP w £obzie,
ul. Krótka 2, tel. 091 39 730 99 (kontaktowaæ siê z pani¹ Dorot¹ Teis).
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Fa³szywe z³ote monety
(GRYFICE) Kilka dni temu w
Gryficach, przy skrzy¿owaniu ulic
Brackiej i Niepodleg³oœci, do jednego z mieszkañców podszed³ mê¿czyzna w wieku oko³o 50 lat, mówi¹cy biegle w jêzyku rosyjskim. Mê¿czyzna zaproponowa³ kupno trzech
monet wykonanych rzekomo ze z³ota i wartych 3.600 z³otych. Gdy obaj
rozmawiali podszed³ do nich inny
mê¿czyzna w wieku oko³o 55 lat,
mówi¹cy po polsku, który pod pozorem kupna jednej z monet wzi¹³ j¹
celem dokonania wyceny i uda³ siê w
kierunku z³otnika. Po chwili powróci³ z monet¹ i kartk¹, na której widnia³a kwota 2.450 z³ jako jej wartoœæ.
Obaj mê¿czyŸni prawdopodobnie
wspó³pracowali ze sob¹. Mieszkaniec Gryfic widz¹c to i sugeruj¹c siê
wycen¹ z³otnika zgodzi³ siê zakupiæ
trzy monety w cenie po 1.200 z³ za
sztukê. Pobra³ z banku pieni¹dze,
które przekaza³ sprzedaj¹cemu monety. Bardzo zdziwi³ siê, gdy z monetami osobiœcie uda³ siê do z³otnika i us³ysza³, ¿e monety nie s¹ ze
z³ota i nie przedstawiaj¹ ¿adnej wartoœci.
Policja przestrzega przed oszustami! Radzi, aby nie kupowaæ ¿adnych monet i innych podejrzanych
numizmatów od przygodnie spotkanych osób. Nie warto sugerowaæ siê

tak¿e okazyjnymi cenami, bo mo¿na s³ono przep³aciæ. W przypadku
podobnego zdarzenia w innym mieœcie warto poinformowaæ policjê.
Mo¿e uda siê jej z³apaæ oszustów.

Seks na
œmietniku
(£OBEZ). Do ³obeskiej policji
wp³ynê³o niecodzienne zg³oszenie –
z osiedlowego œmietnika przy ul.
Komuny Paryskiej dochodzi³y odg³osy jednoznacznie œwiadcz¹ce o tym,
¿e para uprawia tam mi³oœæ.
Zg³oszenia na policjê dokona³
zbulwersowany mieszkaniec jednego
z bloków. O tym co siê dzieje wieczorow¹ por¹ w pobliskim œmietniku,
wiedzieli niemal wszyscy mieszkañcy
osiedla. Para uprawia³a sex na starym
fotelu. Tam tez przy³apali ich na, dos³ownie gor¹cym uczynku, policjanci.
Kochankowie, mimo i¿ sytuacja by³a
niedwuznaczna, stwierdzili, ¿e tylko
g³oœno rozmawiali, a nawet jeœliby coœ
by³o, to nie w publicznym miejscu.
Teraz za gor¹ce uniesienia kochankowie odpowiedz¹ przez ³obeskim s¹dem.
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PKE w £obzie ostrzega - to kolejny skok na drzewa w parku leœnym

...ZAGRA¯AJ¥ BEZPIECZEÑSTWU LUDZI,
BUDYNKÓW, RUCHU DROGOWEGO
– do wyboru, jak komu pasuje.
Uniwersalny chwyt, stara œpiewka – bardzo wygodna, czêsto stosowana, by osi¹gn¹æ czy ukryæ zamierzony cel, a nie ponieœæ kosztów i
pewnie – by w papierach by³o w
porz¹dku...
Z has³em takim (m.in.) – przed
laty - wchodzi³a do parku leœnego
kier. Infrastruktury Ewa Ciechañska
z leœnikiem L. Zieliñskim, co
„umo¿liwi³o” bezprawne wyciêcie
2052 drzew (wg inwentaryzacji
Najwy¿szej Izby Kontroli). Podobne argumenty umo¿liwi³y wyciêcie
dziesi¹tek drzew w parku T. Koœciuszki, wyciêcie dorodnego dêbu
ko³o NETTO, czy te¿ wyciêcie lipy
przy „murku niezgody” (ul. Obroñców Stalingradu)...
Ostatnio (2007 r.) w wycinanie
drzew (lip) przy koñcu ul. Siewnej,
zaanga¿owali siê wiceburmistrz
Ireneusz Kabat i Arkadiusz Kogut z
WYDZIA£U INWESTYCJI I
ROZWOJU LOKALNEGO, oskar¿aj¹c 3 lipy o stwarzanie niebezpie-

czeñstwa dla ruchu drogowego (?).
Bêd¹c w okolicy cmentarza,
przypadkiem dowiedzieliœmy siê o
planowanym zamachu na kolejne
drzewa w parku leœnym – dla przypomnienia: to teren kwaœnej buczyny – prawnie chronionej.
W czêœci parku, wokó³ kaplicy
cmentarnej, jest wiele drzew –
wœród nich niektóre pochylone w
kierunku budynku lub cmentarza,
niektóre chore.
Nikomu nie przysz³oby do g³owy, by wydaæ wyrok na drzewa (2)
m³ode, silne, wysmuk³e buki utrwalaj¹ce, rozmywan¹ wodami opadowymi, strom¹ skarpê za kaplic¹.
A jednak! Wnioskuje o ich wyciêcie wiceburmistrz I. Kabat, a
uzasadnia tak: (...) zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu kaplicy – Arkadiusz
Kogut.
Dziwne!? Zastanawiaj¹ce!
Mamy nadziejê, ¿e s¹ jednak
kompetentni ludzie na stanowi-

skach w STAROSTWIE POWIATOWYM, którzy wydadz¹ w³aœciw¹ decyzjê i pozwol¹ bukom
chroniæ kaplicê.
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego w £obzie

Od redakcji:
Kwestia wyciêcia drzew jest ju¿
nieaktualna. Urz¹d Miasta i Gminy
w £obzie nie otrzyma³ zgody na
usuniêcie drzew.
mm

Pedagogiczna do likwidacji Chodnik bêdzie – kiedyœ...
(WÊGORZYNKO). W tej miejscowoœci ponad rok le¿a³y p³yty
chodnikowe, które jakoby mia³y
pos³u¿yæ do budowy chodnika. Po
roku, jak nagle siê pojawi³y, równie
nagle zniknê³y. Mieszkañcy wczeœniej byli informowani, ¿e pos³u¿¹
one do budowy chodnika.
- Dzieci przyje¿d¿aj¹ ze szko³y
i musz¹ iœæ przez ca³¹ miejscowoœæ,
a jest to droga wojewódzka. Nie ma
chodnika, a dzieci jak to dzieci – id¹
ca³¹ drog¹. Burmistrz obieca³a, ¿e
chodnik bêdzie, a teraz nawet p³yt
nie ma – powiedzia³a nam jedna z
mieszkanek.
(£OBEZ). Likwidacjê biblioteki pedagogicznej w £obzie zaaprobowa³ ju¿ kurator oœwiaty. Z t¹ decyzj¹ nie zgadzaj¹ siê ³obeskie w³adze. Dlatego te¿ w œrodê wiceburmistrz Ireneusz Kabat pojedzie do
Szczecina, by dowiedzieæ siê, czym
kierowa³o siê województwo przy
wyborze bibliotek do likwidacji.
- Nasza biblioteka pedagogiczna ma jedne z najlepszych osi¹gniêæ. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê
przekonaæ do pozostawienia jej.
Ostateczn¹ decyzjê i tak podejmie
sejmik województwa podczas najbli¿szej sesji, ale mo¿e rozmowy

przynios¹ jakiœ efekt – powiedzia³
wiceburmistrz.
Prócz £obza do likwidacji wyznaczono placówki w Choszcznie,
Wa³czu, Nowogardzie, Kamieniu
Pomorskim, Chojnie i Policach.
Obecnie s¹ one filiami Centrum
Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Szczecinie. Dla Szczecina
likwidacja bibliotek w terenie, to
zdjêcie z barków ci¹¿¹cych na województwie obowi¹zków. Niczego
z³ego w tym urzêdnicy z województwa nie widz¹, wszak ich zdaniem
ksiêgozbiór mog¹ przej¹æ biblioteki miejskie.
mm

Jak nas poinformowa³ Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
burmistrz Wêgorzyna zwraca³a siê z
proœb¹ do Zarz¹du o ujêcie w planach budowy chodnika w m. Wêgorzynko w ci¹gu drogi woj. nr 151.
- Zadanie powy¿sze jest planowane do realizacji w ramach programu WPI (Wieloletni Program Inwestycyjny) na lata 2008-2013 i zadania dotycz¹cego przebudowy drogi
woj. nr 151 na odcinku WêgorzynoIñsko. Realizacja przewidziana jest
w latach 2010-2011 – poinformowa³ Kazimierz Grygorcewicz z Wydzia³u Dróg.
mm

INFORMACJE

Piêknie, ale dla kogo?
(£OBEZ). Park przy ul. Niepodleg³oœci piêknieje z dnia na dzieñ.
Prace trwaj¹ w najlepsze, budowane
s¹ chodniki, stawiane nowe ³awki,
stylowe lampy. Na jak d³ugo - pytaj¹
mieszkañcy. Park bowiem to nie tylko
miejsce odpoczynku, ale i nocnych
schadzek...
- W parku do 12 w nocy tu siedzieli
przy stoliku, teraz ju¿ nie siedz¹, bo
po³amali stolik i przenieœli
siê na plac zabaw. Gdy by³
stolik, siedzia³a ca³a gromada, widzia³am nie raz
jak jeden z nich dzwoni³,
podje¿d¿a³ po chwili samochód i zawsze gra³a ta
sama muzyka. Wysiada³o
dwóch ³ysych, ubranych
na czarno podchodzili do
stolika i od razu robi³o siê
cicho. Po jakimœ czasie ci
odje¿d¿ali – ale nie by³a to
³obeska rejestracja. Potem
znowu by³o g³oœno i s³ychaæ by³o „ale bêdê æpa³
sobie”, „ty zobacz ja ma
tyle, a ty masz wiêcej, to
daj, bêdziemy æpali”. Tutaj
pewnie nie chodzi³o o papierosy. To przez lata by³o.
Potem jak siê zachowywali, chodzili jak pijani, bluzgali, niszczyli te ³awki. Ile
razy dzwoni³am na policjê,
ale gdzie tam! Ani razu nie
przyjechali. Ju¿ nie ma stolika, bo sobie po³amali.
Siedz¹ teraz w parku pod

zadaszeniem. Teraz tam bêd¹ niszczyæ.
Jak te œwiat³a w parku za³o¿¹, to d³ugo
to bêdzie? Kiedyœ te¿ by³y lampy przez
œrodek parku i ¿adnej nie ma. Rzuc¹ kamieniem i po lampie. Dla kogo to robi¹?
Chc¹ ¿eby by³o ³adnie. No pewnie, bo to
park, skwerek jest ³adny. Ale czy to
oœwietlenie na d³ugo wystarczy? – pyta
³obzianka mieszkaj¹ca w okolicy parku.
Bardzo czêsto s³ychaæ w nocy, nie
tylko gwar, dochodz¹cy z parku, ale i
trzaskanie huœtawkami. Równie¿ w
dzieñ nie trudno
spotkaæ tu m³odzie¿,
która siedzi na elementach placu zabaw dla dzieci, b¹dŸ
na huœtawkach. Przy
zadaszeniu zawsze
osoby zbieraj¹ce
z³om znajd¹ kilka
puszek po piwie. W
piaskownicy widaæ
pety i kapsle.
Ale nie tylko
m³odzie¿ niszczy.
Podczas prac w parku ju¿ jakiœ czas
temu
wysypano
piach wprost na ma³ego œwierka. Do
dziœ, mimo i¿ ha³dy
nie ma, œwierk przysypany jest piachem
i gruzem. Pochylone
drzewko, mimo ¿e w
parku, nie ma przyjaznych warunków
do ¿ycia.
m

Gruntowe za asfalt
WÊGORZYNO. Niektóre drogi
na terenie gminy Wêgorzyno maj¹
zmieniæ w³aœciciela.
Starostwo powiatowe zrzeknie siê
na rzecz gminy ulic: Szkolnej, ks. F. Sosnowskiego, Przemys³owej oraz czêœæ
drogi Mielno - Runowo na odcinku od
miejscowoœci Sielsko do miejscowoœci

Runowo – drogê tzw. topolow¹ o nawierzchni gruntowej. Zmiana kategorii
z dróg powiatowych na drogi gminne
zwi¹zana jest z wol¹ ich przejêcia przez
gminê Wêgorzyno. W zamian powiat
przejmie od gminy drogê gmin¹ „Sielsko” - do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ o nawierzchni bitumicznej. mm

Z czynszem „do ty³u”
(RADOWO MA£E) Niski czynsz
nie uwalnia gminy od problemów
zwi¹zanych z zaleg³oœciami w zakresie p³atnoœci za lokale mieszkalne.
Zaleg³oœci w mieszkaniówce wynosz¹ ponad 200 tys. z³. Najczêœciej z

czynszem zalegaj¹ osoby, które s¹ objête pomoc¹ spo³eczn¹. Wprawdzie mog¹
zwróciæ siê o pomoc do gminy o dodatek mieszkaniowy, ale tylko wówczas,
gdy nie maj¹ zaleg³oœci. Póki wiêc ich
nie unormuj¹, na wsparcie finansowe z
gminy nie mog¹ liczyæ.
mm
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Czêsto przechodzi³ têdy do sadu...

Staruszek zgin¹³
uderzony przez auto

(£OBEZ) Starszy mê¿czyzna
z £obza przez wiele lat
chodzi³ do sadu przez
drogê. Tym razem mia³
pecha. Na tej drodze
uderzy³ go autem m³ody
kierowca. Staruszek zgin¹³
na miejscu.
Do wypadku dosz³o w minion¹
sobotê, 27 wrzeœnia, o godz. 12.20,
na drodze £obez – Uniemie, chocia¿
równie dobrze mo¿na powiedzieæ,
¿e na wylotówce z £obza, bo tu¿ za
znakiem obwieszczaj¹cym o koñcu
terenu zabudowanego, czyli miasta.
Kieruj¹cy samochodem marki
Volkswagen Golf 19-letni Bartosz
S. z £obza min¹³ tê tablicê. W tym
czasie w jakiejœ odleg³oœci przed
nim, z jego prawej strony, zacz¹³
przechodziæ przez jezdniê mieszka-

niec £obza 80-letni Tadeusz S. Jak
stwierdzi³ w prokuraturze kierowca,
dziadek nie reagowa³ na dŸwiêk jad¹cego auta. Gdy dochodzi³ do
œrodka jezdni, kierowca zamiast
zahamowaæ, chcia³ go „objechaæ” z
lewej strony. Widocznie uwa¿a³, ¿e
zd¹¿y to zrobiæ, zanim staruszek
przejdzie przez jezdniê. Nie zd¹¿y³.
Uderzy³ go przodem auta. Staruszek
wpad³ na maskê, uderzy³ w szybê i
zgin¹³ na miejscu.
Sprawca wypadku zosta³ zatrzymany do dyspozycji Prokuratury. Po
wykonanych czynnoœciach procesowych zosta³ zwolniony.
- Kierowca przyzna³ siê do spowodowania wypadku ze skutkiem
œmiertelnym. - powiedzia³a nam
szefowa ³obeskiej prokuratury
Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Prokurator zastosowa³ wobec
sprawcy œrodek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego i zakazu
opuszczania kraju.
KAR

Warszawa oci¹ga siê,
„Gromada” czeka
(ŒWIÊTOBORZEC) Wprawdzie ju¿ dawno min¹³ miesi¹c od
przetargu na by³e Stado Ogierów
w Œwiêtoborcu, jednak nadal nie
ma podpisanych wszystkich dokumentów z osob¹, która przetarg wygra³a. Póki co, nale¿y czekaæ z dokoñczeniem formalnoœci
przez Warszawê.
Obecnie zosta³ og³oszony kolejny przetarg na1,785 ha, w tym: grunty orne, zadrzewienia, tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, budynek gospodarczy,
budynek hotelowo-mieszkalny.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci
wynosi 454.500 z³. Przetarg odbêdzie siê 21paŸdziernika. Przeznaczenie nieruchomoœci w nieaktualnym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy £obez, to teren istniej¹cego parku z lokalizacj¹
projektowanego motelu, przeznaczenie nieruchomoœci w Studium i
Kierunków
Zagospodarowania

Przestrzennego gminy £obez – obszary systemu zieleni.
Na czêœæ hotelow¹ by³ego Stada
Ogierów ma chêæ „Gromada”, która zamierza stworzyæ tam hotel na
bardzo wysokim poziomie. Pierwszy przetarg odby³ siê 18 wrzeœnia.
Cena za nieruchomoœæ wynosi³a
tyle samo, jak przy planowanym na
paŸdziernik. „Gromada” jednak
uzale¿ni³a kupno obiektów od
sprzeda¿y przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych stajni, hipodromu i
gruntów rolnych osobom, które
stworz¹ tu oœrodek dla koni. Póki
wiêc nie bêdzie pewnoœci, ¿e teren
ten zosta³ sprzedany, póty „Gromada” nie wyda ani z³otówki na pozosta³¹ czêœæ Œwiêtoborca, przetargi
bêd¹ pozostawa³y bez rozstrzygniêcia, a obiekty niszcza³y nadal. Urzêdnikom w Warszawie, jak widaæ, takie
uzale¿nienie nie przeszkadza w przeci¹ganiu formalnoœci sprzeda¿y
pierwszej czêœci Stada.
mm
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Wyzywaj¹ od wariatek, starych k..., na porz¹dku dziennym s¹ odzywki „co siê do nas przpier.. ty taka i owaka”

Co? Z³a gimnazjalna
(£OBEZ). Mieszkañcy ulicy
Koœciuszki maj¹ ju¿ doœæ zachowania m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie. Dyrekcja szko³y ju¿ wielokrotnie by³a informowana o tym, ¿e ich uczniowie
w czasie przed zajêciami, w trakcie odjazdu oraz d³ugiej przerwy
opuszczaj¹ teren szko³y i zak³ócaj¹
spokój.
M³odzie¿ przebywa bez opieki i
jakiejkolwiek kontroli na podwórku i
w klatkach schodowych bloku przy ul
Koœciuszki 20-21. W piœmie podpisanym przez 33 mieszkañców i dzia³kowiczów, skierowanym do burmistrza
£obza w tej sprawie napisano: „z
przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e dyrekcja
szko³y zrobi³a niewiele, aby zlikwidowaæ to zjawisko. Brak te¿ skutecznej interwencji ze strony Stra¿y Miejskiej i Policji. Sytuacja taka ma miejsce ju¿ od wielu lat. Dla nas, jako
mieszkañców, bulwersuj¹cy jest fakt,
¿e w centrum miasta, w pobli¿u szko³y znajduje siê palarnia i byæ mo¿e
miejsce za¿ywania narkotyków”.
Mieszkanka bloku
przy ul. Koœciuszki
- Gdy jest ch³odniej, albo deszcz
pada, to przychodz¹ tutaj do bloku.
Kiedyœ wchodzili jeszcze do piwnicy, teraz pal¹ papierosy na klatce
schodowej. Krzyczê na nich i uciekaj¹. Zawsze by³o nasikane w piwnicy, dopóki nie zaczêliœmy zamykaæ
drzwi. Mnie nie wyzywaj¹, ale wychodz¹ z tak¹ z³oœci¹, ¿e ich wyganiam. Mieszka tu taka starsza pani, to
pyskuj¹ do niej. Najwiêcej ich jest na
tej œcie¿ce prowadz¹cej na promenadê, tam jest pe³no œmieci i smrodu.
Tutaj nie widzia³am nigdy nauczycieli, oni mo¿e sami siê boj¹ czy co?
Kiedyœ przez okno widzia³am jak
nauczycielka gdzieœ sz³a i kaza³a im
wróciæ do szko³y, to oni zakrêcili, popatrzyli, ¿e ona nie ogl¹da siê i z powrotem poszli na tê promenadê. Za
to kary nie ma.
Mieszkanka ul. Koœciuszki
- Nie mam ju¿ si³ o nich mówiæ.
Do choroby mnie doprowadzaj¹, potworny ból g³owy, rêce siê trzês¹.
Wyzywaj¹ od wariatek, starych k..., i
na porz¹dku dziennym i „co siê do
nas przpier.. ty taka i owaka”. Czasami coœ mnie œciœnie i nie mogê nic powiedzieæ. ¯eby tacy gówniarze mi
ubli¿ali. Na ka¿dej przerwie, na ka¿dym kroku ha³asy, wrzaski, plucie,
sikanie na ¿ywop³ot, wyzywanie...
Raz z³apali ch³opaka i do niego: „Ty
psie, do nogi do nogi! Zobacz k...

wlecia³ tam” – pchnêli go w ¿ywop³ot, ten ch³opak upad³. Wchodz¹ do
ogrodu. Siatki ca³kiem poniszczyli,
po³amali. Gdy zwracam im uwagê
krzycz¹: „A co siê wpierd...? A co nie
mo¿na? Co to twoje?” Kiedyœ patrzê,
a ca³a gromada siedzi w iglakach w
s¹siednim ogrodzie. Pytam siê: „A co
wy tam robicie?” A oni do mnie: „A
co siê pani czepia? Co to, pani?
Wszystko pani, i droga pani? A co?
Ma pani jeszcze ca³e szyby?”. Znowu wyzwiska, wyklinanie. Tu zawsze s¹ brudy: puste pude³ka od papierosów i moc petów. By³o teraz
sprz¹tanie œwiata, to zosta³o posprz¹tane. Niedopa³ków tysi¹ce, pude³ka od papierosów, nasikane, kup
narobione, stoj¹ przy tym, bluŸni¹,
wyzywaj¹. W ten sposób cz³owieka
terroryzuj¹, ¿e cz³owiek czasem boi
siê cokolwiek powiedzieæ. Nie do
wytrzymania. Ani policja, ani szko³a
nie reaguje. Ju¿ od trzech lat chodzi
mój syn do szko³y, by z tym coœ zrobiono. Moja siostra trzy miesi¹ce
tam przy autobusach sta³a, bo wczeœniej uczniowie po ca³ej ulicy biegali, ¿eby siê do autobusów dostaæ.
Spo³ecznie posz³a i pomog³a zrobiæ
z tym porz¹dek. ¯aden nauczyciel
nie zajrzy tu na przerwie. Przecie¿ to
jest bliziutko. Zobaczy³by co siê tu
dzieje, tu jest oficjalna palarnia, a i
nie wiadomo, mo¿e tu i jakieœ narkotyki. Siostra by³a na dzia³ce i s³ysza³a
jak mówi¹: „Wiesz zaraz tu przyjedzie i dzia³kê mi tu da”. Coœ siê tam
dzieje. Teraz wys³aliœmy pismo do
burmistrza. Bo wszyscy umywaj¹
rêce, Stra¿ Miejska tylko siê czepia,
a to szambo trzeba wywieŸæ, a to pod³¹czyæ siê, a to na ulicy ktoœ coœ
sprzedaje, ale gdzie tam – ¿adnego tu
nie by³o. Policjanci raz kiedyœ tu
przyjechali, ale co? W mundurach
przyszli zaczaili siê w ogrodzie, zobaczyli grupkê - wyskoczyli i zaczêli
wo³aæ: „Staæ! Staæ!” Ale gdzie m³odzie¿ bêdzie sta³a? Uciekli i od tej
pory ¿adnego policjanta nie by³o.
Zdarzy³o siê raz, albo dwa razy, jak
policja zareagowa³a albo stra¿. Rano
jak otwieram drzwi, to s³yszê, ¿e nie
biegn¹ do szko³y, tylko tu. Gdy s³yszê ich g³osy, to ju¿ cz³owiek ca³y
znerwicowany, nawet nie wygl¹dam,
a odezwê siê. To „k...”, „wariatka”,
¿adnego szacunku do ludzi starszych
nie maj¹. Nieraz a¿ siê cz³owiek pop³acze, bo nie ma ratunku od nikogo.
Nie ma kogoœ, kto by siê zainteresowa³ tym. ¯eby cz³owiek nie mia³ spokoju, ¿eby m³odzie¿y nie mo¿na by³o
uspokoiæ, ¿eby nauczyciel nie zajrza³ tutaj? Na zakrêcie œcie¿ki m¹¿
posadzi³ krzewy ró¿, teraz nie ma nic.

Gimnazjum w £obzie
Wszystko zadeptane, zniszczone,
potem posadzi³ jaœmin – chcia³ podcinaæ, aby by³ z niego ¿ywop³ot – poniszczyli podeptali, nic nie ma. Nic
do nich nie dociera. Gdyby by³ policjant, stra¿nik, czy nauczyciel... A
tutaj nic. Ju¿ nie mam si³, ¿eby mnie
tak na ka¿dym kroku wyzywali, ¿eby
wyzywali osobê starsz¹, ja wszystko
strasznie prze¿ywam. Przy bramce
do ogrodu wszystko jest obsikane,
jest tam straszny smród, kiedyœ m¹¿
da³ tam drut kolczasty, by nie przechodzili – drut przeciêty, dalej
wchodz¹. Wchodz¹, gruszki, jab³ka
poobrywane, to ¿e oberwali to czort
z tym, ale poniszczyli wszystko.
Niczego siê nie boj¹. Rodzina
mnie nie wyzywa, a takie gnojki...
Cz³owiek stara siê, sadzi, a takie
przyjd¹ na siatkê wskocz¹, a siatka
ju¿ ca³kiem siê rozwali³a. Gdy mój
syn chodzi³ do szko³y, czêœæ z jego
klasy chodzi³a na papierosy w pobli¿u ogródka jednego pana. W³aœciciel
z³apa³ tych co palili, pozna³ ich, przyszed³ do wychowawcy. Ten kaza³
wszystkim bez wyj¹tku – ca³ej klasie
przynieœæ pieni¹dze, by now¹ siatkê
dla tego pana kupiæ. A tutaj ¿aden nauczyciel siê tym nie przejmuje. Dzieci powinny byæ na terenie szko³y, co
to znaczy, ¿e dzieci wychodz¹ poza
jej teren?
Kiedyœ mojego mê¿a zaczêli wyzywaæ: „Ty stary dziadu! Co ty znowu siê wpierd... co ty masz do tego?”
Poszed³ do szko³y. Dyrektor powiedzia³a, ¿e têdy chodz¹ dzieci na
Wêgorzyñsk¹ czy Podgórn¹ do
domu. Ale jak? Na ka¿dej przerwie?
Oni biegn¹ tylko tutaj do zakrêtu
œcie¿ki, zapal¹ i wracaj¹ do szko³y.
Nic nie zosta³o z tym zrobione.
Powiedzia³am im ¿e im dam jab³-

ka, le¿¹ czasami takie ³adne spady – pozbieram i im dam. Ale po co maj¹ prosiæ, jak oni mog¹ sobie sami wzi¹æ? Od
lat ju¿ to trwa. Dyrekcja nic, stra¿ nic,
policja te¿ nic. Kiedyœ widzia³am
stra¿nika jak tu spaceruje. Pytam co tu
robi, a on ¿e patrzy czy m³odzie¿ jest.
To by³o podczas lekcji; powiedzia³am,
aby przyszed³ gdy przerwa jest. Potem
mówi, ¿e by³. Policja czêsto chodzi, ale
o 16. zostawiaj¹ samochód ko³o naszego domu i id¹ na promenadê popatrzeæ,
czy pijaczki na ³awkach pij¹. Po co o
16.?
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie
Dyrektor Gimnazjum Ewa Pop³awska; – Pod oknem domu przy ul.
Koœciuszki nie stoj¹ nasi. Nasi odje¿d¿aj¹cy stoj¹ za bram¹. Mówi¹, ¿e
s¹ w wiêzieniu, bo takie s³owa padaj¹. A tam stoj¹ uczniowie liceum i
zawodówki. Nie chcê zrzucaæ, ale
tak jest. To jest nasz wspólny problem, to jest przystanek ogólny. Doroœli te¿ potrafi¹ stan¹æ na przystanku i paliæ papierosa. Nauczyciele
niektórzy boj¹ siê zwróciæ uwagê, bo
to doroœli i teren miasta, ¿eby nie
dostali „wi¹zanki”.
Palenie
papierosów
przez
uczniów jest problemem gimnazjum. Staramy siê z nim walczyæ. W
œrodê wys³a³am pani¹ pedagog, by
przesz³a siê po tych œcie¿kach, gdzie
nasi s¹. Mam ca³¹ listê uczniów,
przeprowadzimy z nimi rozmowê.
Jeœli chodzi o tê œcie¿kê i park, to
musimy wspólnie dzia³aæ ze Stra¿¹
Miejsk¹ ze wzglêdu na to, ¿e s¹ tam
nie tylko nasi uczniowie, s¹ tam licealiœci, uczniowie zawodówek oraz
m³odzi ludzie, którzy nigdzie siê nie
ucz¹ i od rana ju¿ tam s¹. Rozpoznajê

£OBEZ

m³odzie¿?

Œcie¿ka biegn¹ca od ul. Koœciuszki do Regi sta³a siê
dla uczniów palarni¹ i miejscem schadzek
ich, jako naszych absolwentów. Potrafi¹ przejœæ przez bramê, podaæ
papierosy naszym uczniom. W tej
chwili trochê siê pogorszy³o, bo brama jest otwarta ze wzglêdu na prace
trwaj¹ce na boisku. Jak woŸny nie
zd¹¿y przed dzwonkiem, to jest problem, bo czêœæ uczniów „znika”.
Teraz czêœciej wychodzimy poza
szko³ê, chocia¿ tak prawdê powiedziawszy to my nie mamy takiego
obowi¹zku. Naszym obowi¹zkiem
jest zajmowanie siê nimi w szkole.
Naszym ogromnym problemem jest
sala gimnastyczna poza szko³¹.
Przejœcie uczniów do sali gimnastycznej powoduje, ¿e id¹ na promenadê i zaczynaj¹ paliæ. Praktycznie
rzecz bior¹c, w drodze do sali, na
ka¿dym etapie, powinien staæ nauczyciel. Czy nie mo¿e byæ tak, ¿e
klasa idzie do sali w grupie wraz z
nauczycielem? Mo¿e, ale i tak któryœ
siê zgubi, bo zosta³ w toalecie, bo o
coœ musia³ siê spytaæ pana po lekcji.
W szkole jest monitoring. Na dole s¹
pierwsze drzwi œci¹gniête, by nie
by³o k³êbów dymu w toaletach.
Uczniowie przychodz¹ tu i przysiêgaj¹, ¿e nie bêd¹ ju¿ paliæ. Ale s¹ te¿
tacy rodzice, którzy mówi¹, ¿e pozwalaj¹ dziecku paliæ w domu. W
tym momencie mogê tylko powiedzieæ, ¿e w szkole obowi¹zuje zakaz
palenia i do szko³y papierosów nie
powinno siê przynosiæ.
Szko³a nie mo¿e byæ tak do koñca
zamkniêta, bo s¹ wyjœcia na w-f,
przyjœcia OHP o 14.00. Prosi³am panów ze Stra¿y Miejskiej, by przychodzili przed lekcjami na d³ugiej przewie i po lekcjach. Czasami s¹. By³a
wspólna akcja Stra¿y Miejskiej i nas.
Poszliœmy na promenadê i troszkê
ich z³apaliœmy, wezwaliœmy rodzi-

ców. Niektóre nazwiska siê powtarzaj¹, ale s¹ i z pierwszych klas. Ten,
któremu pozwala siê w domu paliæ,
by³ z klasy pierwszej. Niemniej bêdziemy z nimi walczyæ.
Na przerwach staramy siê, by
uczniowie nie wychodzili, nauczyciel stoi w drzwiach i nie wypuszcza.
Oni jednak potrafi¹ przejœæ przez
bramê, a nawet wyskoczyæ przez
okno z parteru. Przyje¿d¿aj¹ te¿ dostawcy. Jeœli otwiera bramê pan woŸny, to w tym momencie jest trzechczterech poza szko³¹. Obs³ugi nie
s³uchaj¹ w ogóle. Jak ja stanê, to ju¿
nie wyjd¹. Jak chc¹ zapaliæ, to jaki
problem?
Nie mogê na ka¿dej przerwie wysy³aæ nauczycieli poza teren szko³y,
bo na ka¿dym korytarzu stoi nauczyciel i na ka¿dym kawa³ku boiska.
Poza szko³ê chodzimy sporadycznie. To nie jest do koñca tak, ¿e jeœli
w trakcie zajêæ lekcyjnych coœ stanie
siê uczniowi przebywaj¹cymi poza
jej terenem, odpowiada szko³a. W regulaminie szko³y napisane jest, ¿e
uczniowi podczas zajêæ nie wolno
opuszczaæ terenu szko³y.
Te same dzieci, które zwalniamy z
ubezpieczenia ze wzglêdu na trudn¹
sytuacjê rodzinn¹ maj¹ póŸniej na papierosy. Gdy siê zapyta sk¹d maj¹, to
zawsze odpowiedŸ brzmi: „Kole¿anka mnie poczêstowa³a”. Zawsze
t³umaczê, ¿e to niemodne itp., ale to
siê czêsto wynosi z domu, rodzice
pal¹, na ulicy doroœli pal¹, to widz¹,
¿e jest takie ogólne przyzwolenie na
palenie. Postaramy siê to jeszcze zacieœniæ, bo jest to problem.
Musi byæ wspó³praca ze wszystkimi. Gdyby trochê my, trochê stra¿,
od czasu do czasu przesz³aby siê policja... Oni by wiedzieli, ¿e tam s¹ do-

roœli, którym nie mo¿na siê oprzeæ,
bo trudno dyskutowaæ ze Stra¿¹
Miejsk¹, policj¹ czy nauczycielem,
tym bardziej takim, który go zna i
który od razu sobie spisze kto by³, po
co by³ i co robi³. Czêœæ idzie po to, by
paliæ, czêœæ by towarzyszyæ, a czêœæ,
by z³amaæ regulamin. W naszym spo³eczeñstwie przyzwolenie na ³amanie regulaminu jest bardzo du¿e.
Policjê wzywamy tylko w momencie bójek. Nawet nie s³uchamy
t³umaczeñ, reagujemy ostro.
Stra¿ Miejska
5 wrzeœnia na ³¹czniku przeprowadziliœmy wspóln¹ akcjê z pani¹
pedagog i policj¹. Otrzymaliœmy
wiadomoœæ od pani dyrektor, ¿e pal¹
papierosy i jest podejrzenie, ¿e za¿ywaj¹ narkotyki, ale my tego nie
stwierdziliœmy. Ujawniliœmy grupê
osób. M³odzie¿ najprawdopodobniej jest wci¹gana przez osoby starsze, bêd¹ce jeszcze w gimnazjum.
Powiem szczerze, tylko 5 wrzeœnia
uda³o nam siê wspólnie przeprowadziæ tak¹ akcjê. My jesteœmy dostêpni. Jeden funkcjonariusz mo¿e znaleŸæ czas i uczestniczyæ w tego typu
akcjach. Najprawdopodobniej mia³oby to racjê bytu, jakby to przeprowadzaæ w sposób systematyczny
przez jakiœ okres czasu, aby wyeliminowaæ tego typu zachowania, albo
ukróciæ demoralizuj¹ce czyny m³odzie¿y z gimnazjum. Pojawiam siê o
ró¿nych porach pod gimnazjum,
mam nadziejê, ¿e to widaæ. Ale sam
czasami nie jestem w stanie byæ
wszêdzie w tych punktach, gdzie oni
dokonuj¹ tych czynów. Co roku staramy siê byæ i przeprowadziæ wspólne akcje z policj¹. Ujawniamy te
osoby, oddajemy do pani pedagog i
s¹ dalsze czynnoœci. Nie ma do tej
chwili pisemnych, skoordynowanych
ustaleñ, które powinny byæ prowadzone przez nas, szko³ê, policjê, mo¿e
jeszcze przez innych obywateli, którzy
mog¹ uczestniczyæ w dzia³aniach i
którym siê to nie podoba. Jeœli s¹ to
czyny karalne, szko³a reaguje bardzo
szybko i s¹ prowadzone czynnoœci.
Przy ostatnim pobiciu ucznia w szkole
reakcja by³a prawid³owa.
Policja
Nie mamy ¿adnych pisemnych
ustaleñ z dyrekcj¹ szko³y. Mieliœmy
wspóln¹ akcjê 5 wrzeœnia, planujemy
nastêpne. Na jakiej zasadzie? Dyrekcja kontaktuje siê z nami i ustalamy
kolejn¹ datê.
M³odzie¿
Widzi pani jaka ta m³odzie¿ z
gimnazjum? (œmiech). Widzi pani? –
krzykn¹³ ch³opiec stoj¹cy na ogrodzeniu i zrywaj¹cy jab³ka z prywatnej
posesji. Po chwili jednak zeskoczy³, a
ca³a grupka uciek³a do szko³y. Na
œcie¿ce jest jednak ci¹g³a rotacja kolejnych grup.
Ewa - Regulamin? Pewnie, ¿e
jest, ale kto tam patrzy na to, nauczy-
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ciel nawet nie zwraca na to uwagi.
Gdzie s¹ nauczyciele? Pewnie kawkê pij¹.
Iwona - Co mi policja mo¿e zrobiæ? Jeœli siê uczê, to do 26 roku ¿ycia
odpowiada za mnie rodzic.
Robert - Rodzice siê nie interesuj¹ naszymi problemami, nie
wiedz¹ co siê z nami dzieje. Mogê
wyjœæ wieczorem i wróciæ w nocy,
mogê paliæ i robiæ co chcê, oni maj¹
swój œwiat, ja swój. Jest stara zasada:
„Jak starzy nie wychowaj¹, to ulica
to zrobi”.
Anka - Nie mam autorytetów. Ok,
niby pewnym osobom mo¿na ufaæ.
Nawet mówi¹ m¹drze, rozs¹dnie i
szukaæ z³otego œrodka, ale...
Adam - Widzê, ¿e nie jest najlepiej, skoro nawet w podstawówkach
dzieci siê upijaj¹, to co bêdzie, kiedy
skoñcz¹ szko³ê i bêdzie trzeba zacz¹æ normalne, doros³e ¿ycie?
Zreszt¹ wystarczy spojrzeæ na siebie.
Nie widzê celu, sensu, brak mi nadziei. W³aœciwie nienawidzê siebie.
Nie mam ambicji, nie chce mi siê
uczyæ, rozwijaæ. Dlaczego? Ja Pani¹
spytam - nie jaka jest obecna m³odzie¿, ale dlaczego taka jest? Jak to
jest, ¿e rozmawiam na imprezie z
jak¹œ dziewczyn¹, wydaje siê bystra,
ca³kiem inteligenta a parê minut póŸniej uprawia seks z ch³opakiem, z
którym nie zamieni³a nawet paru
s³ów? Dlaczego nie ma w nas mi³oœci, nadziei, perspektyw?
Nie mówiê ¿e wszyscy tacy s¹, to
by³oby banalne. Œwiat taki nie jest.
Wiem, ¿e mo¿na inaczej, chcê byæ
inny, ale nie jestem w stanie pracowaæ nad sob¹. Kiedyœ by³o inaczej,
teraz nic mnie nie obchodzi. Jestem
cholernie samotny. Nie umiem swoim bliskim opowiedzieæ o sobie. Dlaczego?
Marta - Wczeœniejsze pokolenia
by³y lepsze? A mo¿e to wasze pokolenie jest feralne, bo nie potrafi sobie
poradziæ z wychowaniem naszego?
A szko³y? Czy jeœli ktoœ lubi zwierzaki nadaje siê do krojenia ich i mo¿e
zostaæ weterynarzem? Tak samo z
nauczycielami. Dlaczego ucz¹? Bo
lubi¹ dzieci? Do tego zawodu trzeba
siê nadawaæ. Tu pracujesz z cz³owiekiem nad cz³owiekiem i od partaczenia sporo zale¿y, czyjeœ ¿ycie. Nie jesteœmy stadem baranów, ale ludŸmi.
Co z tego, ¿e dano nam prawa, w tym
prawo mówienia, skoro nikt nas nie
s³ucha? Dzieci siê z³e nie rodz¹...Ktoœ je zepsu³...i jeszcze ma o
to pretensje.
Marek – A jak siê zachowuj¹ doroœli? Ma³o to razy nas wyzywaj¹?
Nie s³yszy pani wyzwisk starszych
ludzi? My palimy, a starsi nie?
Za komentarz niech pos³u¿y myœl
Tadeusza Kotarbiñskiego: „Chc¹c,
¿eby m³odzie¿ by³a lepsza, ¿eby nie
by³a cyniczna, trzeba, ¿eby spo³eczeñstwo zachowywa³o siê tak, by je
mo¿na by³o s³usznie szanowaæ”.
Jednak mimo wszystko, szacunek dla starszych niegdys by³ œwiêtoœci¹, a dziœ?
mm
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Zmar³ pierwszy
proboszcz
parafii
Zajezierze
20 wrzeœnia 2008 r. w Domu
Wspólnoty Kap³añskiej w Szczecinie zmar³ ks. Józef Hawrylewicz, pierwszy proboszcz parafii
Zajezierze.
Parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Zajezierzu erygowana zosta³a 25 wrzeœnia 1976 r.
poprzez podzia³ parafii w £obzie.
Przez d³u¿szy czas obs³ugiwano
st¹d tak¿e miejscowoœæ Zagozd,
nale¿¹c¹ do diecezji koszaliñskoko³obrzeskiej. Pierwszym proboszczem parafii zajezierskiej zosta³ ks.
Józef Hawrylewicz, który pracowa³
tutaj przez osiem lat, do 1984 r.
Urodzi³ siê 15 marca 1940 r. w
Stawczanach. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 16 czerwca 1966 r. w
Czêstochowie. Pracowa³ jako wikariusz w parafiach w Stargardzie,
Reczu i Szczecinie.
Po przeniesieniu z Zajezierza by³
proboszczem w We³tyniu i do 2007 r.
w Gardnie. Po przejœciu na emeryturê przebywa³ w Domu Wspólnoty
Kap³añskiej w Szczecinie. Zosta³ pochowany 24 wrzeœnia br. w grobowcu kap³añskim na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
(r)

Wiêcej
na do¿ywianie
i alimenty
(DOBRA). W tegorocznym bud¿ecie radni miejscy jednog³oœnie
przyjêli kilka zmian.
Skarbnik Gminy S³awomir
Brodniak podczas sesji poinformowa³, ¿e wprowadza siê do bud¿etu
gminy nastêpuj¹ce œrodki: 20.000
z³. - dotacji na wdro¿enie ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do
alimentów;
- 85.600 z³. dotacji na do¿ywianie, natomiast wp³ywy z hali przeznaczone zostan¹ na zakupy wyposa¿enia - 1.200 z³.
op
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2193 absolwentów reskiego ogólniaka

Zjazd absolwentów po raz czwarty
(RESKO). Po 10. latach od
ostatniego zjazdu szko³a wype³ni³a
siê 330. absolwentami Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Resku. Dotychczas mury szko³y opuœci³o 1762
absolwentki i 431 - absolwentów.
Czwarty z kolei zjazd absolwentów by³ okazj¹ do uczczenia 60.lecia istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku. Obchody rozpoczê³y siê o godz. 9.00 Msz¹ œw.
odprawion¹ przez ks. Tadeusza
Uszkiwicza w reskim Sanktuarium
Maryjnym. Po Mszy uczestnicy
przeszli ze sztandarem LO do budynku hali widowiskowo-sportowej
przy Gimnazjum w Resku. Tam odby³a siê czêœæ oficjalna, podczas
której zosta³a ods³oniêta kolejna
tablica pami¹tkowa ufundowana
przez absolwentów. Tradycj¹ bowiem reskiego liceum jest, to, ¿e
podczas kolejnych zjazdów odbywaj¹cych siê co dekadê, absolwenci
funduj¹ tablice pami¹tkowe. Równoczeœnie, ze wzglêdu na to, ¿e zosta³o odnowione miejsce ku czci
patrona szko³y K.K. Baczyñskiego
obecnie jest inna szata graficzna, i ta
tablica zosta³a ods³oniêta przez: reprezentacjê z³o¿on¹ z najstarszych
absolwentów szko³y, dyrektor Malgorzatê Bia³y, starostê ³obeskiego
Antoniego Gutkowskiego oraz dyrektor wydzia³u Edukacji i Promocji
przy staroœcie ³obeskim Teresê £añ
oraz ks. dr Tadeusza Uszkiewicza.
Zjazd by³ równie¿ okazj¹ do
wrêczenia statuetek “Profesory”
najbardziej lubianym nauczycielom: El¿biecie Nagórny, Marii Sêkowskiej, Andrzejowi Owczarzakowi, Teresie Bajerowicz, Zygmuntowi Kuchciñskiemu, Teresie Kiszkiel, Wandzie Dranczewskiej, Romanaowi Blechaczowi, Janowi
Osieckiemu, Antoniemu Karwowskiemu, W³adys³awowi Zienkiewiczowi, Kazimierzowi Pasternackiemu, i Jolancie Bytys – pracownikowi administracji.
Po czêœci oficjalnej odby³o siê
spotkanie kole¿eñskie roczników
maturalnych w salach lekcyjnych.
Spotkanie zakoñczy³o siê ogniskiem i balem. Pyszna zabawa okraszana wspomnieniami z najpiêk-

niejszych szkolnych lat trwa³a niemal do rana.

Foto: Agnieszka Duda, III kl. LO
w Resku

tygodnik ³obeski 30.09.2008 r.
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SIELSKO - ze s³owiañskim akcentem
SIELSKO. W pobli¿u tej miejscowoœci, nad niewielkim jeziorem,
znajduje siê s³abo rozpoznane grodzisko. W niemieckiej literaturze
wymienione zosta³o jako stare grodzisko o po³o¿eniu i kszta³cie typowo s³owiañskim. Otoczone podmok³ymi, bagnistymi ³¹kami stanowi³o
z natury obronny obiekt. W pobli¿u
tej miejscowoœci znana jest ponadto
s³owiañska osada o charakterze typowo wczesnoœredniowiecznym.
Sama miejscowoœæ zapewne
równie¿ ma rodowód s³owiañski, o
czym œwiadczy jej zabudowa. Sielsko, to najwiêksza w gminie owalnica. W jej centralnej czêœci znajduje
siê koœció³ parafialny pw. œw. Jana
Chrzciciela zbudowany na planie
prostok¹ta z kamieni narzutowych w
koñcu XVI w. z dobudowan¹ w
XVIII w. ryglow¹ wie¿¹ zakoñczon¹

barokowym he³mem. Wewn¹trz
mieœci siê zabytkowa ambona z zamalowanym napisem „Renovatum”
1560, 1845 ( w tym roku mia³ miejsce gruntowny remont koœcio³a),1929. Przed koœcio³em stoi
dzwonnica szkieletowa z dwoma
dzwonami: z XVI w i z 1923 r.
Równie¿ przed œwiatyni¹ znajduje
siê pomnik pomordowanych na
wschodzie cz³onków rodzin mieszkañców wsi.
Obecnie w tej wsi so³eckiej
mieszka ok.380 mieszkañców
Miejscowoœæ od XIII wieku
nale¿a³a, podobnie jak wiele wsi w
tym rejonie, do rodziny von Wedel.
W 1817 Sielsko w³¹czono wraz
z Chwarstnem, Mielnem, Cieszynem, Trzebawiem i Zwierzynkiem z
powiatu stargardzkiego do powiatu
reskiego.

Lekcja historii Ziemi £obeskiej
23 wrzeœnia br. odby³
siê wyjazd do Pañstwowego Archiwum w Szczecinie, w którym uczestniczy³o szesnastu uczniów z
Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie. Mia³
on na celu poszerzenie
wiedzy historycznej dotycz¹cej £obza i okolic.
Na miejscu spotkaliœmy siê z archiwist¹ - Panem Paw³em Gutem, który przybli¿y³ nam wiadomoœci historyczne.
Mieliœmy okazjê obejrzeæ stare
ksiêgi, pisane po niemiecku (uwagê
wszystkich zwróci³o bardzo piêkne, niespotykane w dzisiejszych
czasach pismo). Ogl¹daliœmy kaseton pieczêci ró¿nych miast Pomorza Zachodniego i £obza. Poza tym
Pan Gut zaprezentowa³ nam najstarszy dokument dotycz¹cy naszego miasta, znajduj¹cy siê w³aœnie w
archiwum w Szczecinie - jest nim
odpis aktu lokacyjnego z XVII w.
Ponadto ogl¹daliœmy ksiêgi s¹do-

Szko³ê wybudowano tu w 1914
roku.
Znajduje siê tu równie¿ park naturalistyczny z XIX w. o powierzchni
5,5 ha ze starodrzewem m.in.: dêby o
obwodzie powy¿ej 4 metrów, dwie
aleje grabowe, we wsi roœnie kilka
³adnych drzew w tym: topola czarna
o obwodzie 4 m, lipy. Z dworu pozosta³y jedynie ruiny zaroœniête wysok¹ traw¹ oraz czarnym bzem.
W drugiej po³owie XIX wieku
tereny obecnego województwa zachodniopomorskiego zaczê³y wyludniaæ siê, a to za spraw¹ migracji
ludnoœci wiejskiej do miast. Zarobki w miastach by³y wy¿sze a praca
l¿ejsza. Zapotrzebowanie na robotników w fabrykach w najbli¿szym
Szczecinie szybko zosta³o zaspokojone, wiêc ludnoœæ tych ziem migrowa³a dalej na zachód. Taka sytuacja
sprawi³a, ¿e zaczê³o brakowaæ r¹k
do pracy na terenach wiejskich w
tym celu zaczêto sprowadzaæ robotników rolnych z Polski.
Na terenie powiatu ³obeskiego
ju¿ w ostatnich dwu dziesi¹tkach lat
XIX wieku pojawili siê Polacy.
G³ówny jednak nap³yw ludnoœci
polskiej na te tereny rozpocz¹³ siê na
pocz¹tku XX wieku. W 1891 roku
by³o zarejestrowanych 7 robotników, w 1892 – 12, natomiast w 1914

– 1832. I wojna œwiatowa sprawi³a,
¿e na wsiach zosta³y niemal same
kobiety, a Polacy wrócili do kraju.
Ju¿ w 1918 roku Rada Szczeciñska
wyda³a ulotkê do Polaków wzywaj¹c ich do pozostania na dotychczasowym miejscach pracy obiecuj¹c
polepszenie warunków pracy, p³acy
i mieszkania. Równoczeœnie w³adze
niemieckie zaleca³y du¿¹ ostro¿noœæ w zwi¹zku z : „niebezpieczeñstwem polskim”. Nawo³ywa³ do „ratowania niemieckiego wschodu
przed polsk¹ inwazj¹”. Tutejsi junkersi byli innego zdania. Mimo
wszystko zaczê³y siê ograniczenia
w iloœci œci¹ganych robotników z
Polski ku niezadowoleniu tutejszych obszarników. Gdy Niemcy
pracowali w fabrykach zbrojeniowych, Polacy uprawiali pola junkersom, tak¿e w Sielsku. W 1923 roku
pracowa³o tu legalnie 54 robotników z Polski. Ilu pracowa³o naprawdê, dziœ ju¿ nikt nie wie. Podczas II
wojny œwiatowej do Sielska sprowadzono robotników przymusowych z Gdyni. W tym czasie by³ tu
równie¿ obóz jeñców francuskich,
w którym przebywa³o 75 osób.
Po wojnie Sielsko zosta³o zasiedlone przez repatriantów ze wsi
Kuropatniki k/Brze¿an w województwie tarnopolskim.
mm

Panie policjancie, pan poka¿e pistolet
we, w których opisane by³y spory
pomiêdzy w³adz¹ a obywatelami.
Po tej interesuj¹cej prelekcji
mieliœmy mo¿liwoœæ zadawania pytañ, na które pan archiwista udziela³
wyczerpuj¹cych odpowiedzi.
Chocia¿ zapoznaliœmy siê z niewielk¹ iloœci¹ dokumentów, a nasz
pobyt by³ krótki, to jednak wizyta w
archiwum pog³êbi³a wiedzê na temat
naszej miejscowoœci i jej okolic.
Uczennice Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie: Beata Fojna,
Katarzyna Matys, Zuzanna Sola,
Sabina Olejnik i Paulina Bryzek. (s)

Takie i inne proœby by³y kierowane
w dniu 24.09.2008 r. do policjantów,
przez maluchy z Przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y z £obza. Sta³o siê ju¿
tradycj¹, ¿e dzieci z przedszkola oraz
szkó³ odwiedzaj¹ policjantów w ich
miejscu pracy.

Na miejscu mia³y okazjê zapoznaæ siê
z praca policjantów i ich sprzêtem. Policjanci rozmawiali z nimi na temat bezpieczeñstwa oraz swojej pracy. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³o miêdzy innymi zrobienie
pami¹tkowych odcisków palców, które
oczywiœci dzieci zabra³y ze sob¹. (r)

Radni zadecyduj¹
(£OBEZ) 30 wrzeœnia odbêdzie
siê sesja Rady Powiatu w £obzie.
Podczas sesji radni bêd¹ obradowaæ
m.in. nad zmian¹ uchwa³y w sprawie
przyjêcia Strategii Rozwoju Powiatu
³obeskiego, Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu £obeskiego na lata 20052006 (fakultatywnie 2007-2013). Pod
obrady trafi równie¿ projekt uchwa³y
w sprawie pozbawienia dróg po³o¿o-

nych w gminie Wêgorzyno kategorii
dróg powiatowych oraz zaliczenia do
kategorii drogi powiatowych dotychczasowej drogi gminnej. Rajcy powiatowi maj¹ w planie zmiany bud¿etu powiatu ³obeskiego na rok 2008
oraz zmiany Planu Finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.
mm

OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

US£UGI

£obez

Region

Region

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Dalnie, 53,6 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy, c.o. Tel. 695
914 548.
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.
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.

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

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

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.
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

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.
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.

£obez
VOLKSWAGEN GOLF II 1,3, 130
tys. przebieg, po wymianie filtry,
klocki, paski. Ubezpieczony, zarejestrowany. Stan dobry. Cena 1.600
z³. Tel. 501 714 228.

NIERUCHOMOŒCI

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

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane 32
ary, 32 ary i 21 arów przy trasie
£obez – Drawsko, 5 km od Drawska.
Woda, œwiat³o, gaz. Tel. 696 972
337, 692 173 708.
Dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z
gotowym pozwoleniem na budowê
domu drewnianego i 2 ha przyleg³ej
ziemi w okolicach Reska sprzedam.
Tel. 091 395 21 88, 692 405 612.

Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna, œwiat³o, bez kana³u. Cena 9 tys.
z³. Tel. 783 471 843.

QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.

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.

PRACA

£obez
Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.
Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

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

Gryfice
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
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

Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.
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.

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

Œwidwin

Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17. Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555 195, 667
143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam 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.
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PRACA

Region
Firma RUN-TRANS zatrudni kierowców kat. C+E. Kontakt: tel.
0512 321 512.
NIGHT CLUB w Pile zatrudni panie.
Zakwaterowanie gratis. Wysokie
zarobki. Tel. 889 204 970.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

OG£OSZENIA - INFORMACJE
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Wyjecha³ z ulicy bocznej na motorowerze

16-latek zgin¹³ uderzony przez tira
(RESKO) Do tragicznego w
skutkach wypadku dosz³o w Resku. Na drodze wylotowej na
£obez tir uderzy³ w wyje¿d¿aj¹cego z ulicy bocznej 16-latka, jad¹cego na motorowerze. Ch³opak
zmar³ w karetce.
Do wypadku dosz³o w minion¹
sobotê, 27 wrzeœnia, oko³o godziny
12.20, na skrzy¿owaniu ulic Chopina i Sucharskiego, na samym wyjeŸdzie z miasta w kierunku £obza.
16-letni mieszkaniec Reska, Wojciech R., który kierowa³ motorowerem, wyjecha³ z drogi podporz¹dkowanej kieruj¹c siê do miasta. W tym
czasie z miasta wyje¿d¿a³ samochód
ciê¿arowy Skania z naczep¹, prowadzony przez Leszka ¯. z £obza.
Jak dowiedzieliœmy siê w ³obeskiej prokuraturze, z zeznañ kierowcy wynika, ¿e nastolatek wyje¿d¿aj¹c z drogi bocznej wykona³ za du¿y
³uk i wjecha³ na lewy pas jezdni,
przed nadje¿d¿aj¹cy samochód.
Kierowca chc¹c unikn¹æ zderzenia
gwa³townie zahamowa³. Motoro-

werzysta po zorientowaniu siê w
sytuacji odbi³ gwa³towanie na swój
pas ruchu i skrêci³ do krawê¿nika.
Jednak kierowca albo skrêci³ równie¿ w lewo, albo – jak wynika z jego
relacji – po zblokowaniu mu kó³,
równie¿ skrêci³ w lewo, wprost na
ch³opca. Samochód uderzy³ w motorower, a ch³opiec wyl¹dowa³ na
ogrodzeniu. Samochód przetoczy³
siê jeszcze kilka metrów i stan¹³.
Kierowca by³ trzeŸwy. Uczestnik i
œwiadkowie sk³adaj¹ w tej sprawie
ró¿ni¹ce siê w szczegó³ach relacje.

- Obecnie trwaj¹ czynnoœci procesowe zmierzaj¹ce do ustalenia
okolicznoœci ca³ego zdarzenia. mówi szefowa ³obeskiej prokuratury Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
- Musimy zbadaæ, czy motorowerzysta mia³ uprawnienia do kierowania pojazdem. Bieg³y sprawdzi
tachograf, by ustaliæ, z jak¹ prêdkoœci¹ jecha³a ciê¿arówka. Bêdzie
przeprowadzona sekcja zw³ok. Dopiero zebranie wielu danych pozwoli oceniæ nam przyczyny wypadku. doda³a.
KAR

Quo vadis Polsko?
Polskie Ministerstwo Skarbu,
zamiast dbaæ o interesy Polaków,
robi wszystko, by zadbaæ o roszczenia Niemców. Gdy nasz rz¹d poruszy³ kwestiê roszczeñ Niemców w
stosunku do maj¹tków w Polsce p.
Merkel odpowiedzia³a obecnemu
prezydentowi: „to wasz kraj, zmieñcie sobie tak prawo, by wam pasowa³o i nie bêdzie problemu”. No to
zmieniono. „Zaproponowana ustawa reprywatyzacyjna umo¿liwi
Niemcom wysuwanie roszczeñ
wzglêdem nale¿¹cych do Polski terytoriów, po³o¿onych na zachód od
Odry” - obawia siê „Nasz Dziennik”. Polskie Ministerstwo Skarbu
w swoim dokumencie powo³a³o siê
na Umowê Poczdamsk¹ z 2 sierpnia
1945 roku. Zgodnie z ni¹ do Polski

zalicza siê tereny le¿¹ce na wschód
od Odry (a¿ do jej ujœcia), tymczasem Szczecin le¿y na zachód od tej
rzeki. Zgodnie z t¹ wyk³adni¹ Polska musia³aby oddaæ Szczecin
Niemcom, albo wyp³aciæ naszym
s¹siadom wysokie odszkodowania. Trudno zgadn¹æ do czego
zmierza nasze Ministerstwo, skoro póŸniejsze regulacje dok³adnie
mówi¹ jak biegnie granica pomiêdzy naszymi krajami, uwzglêdniaj¹c Szczecin po naszej stronie. A
wystarczy³oby skorzystaæ z prawa
s¹siadów, skoro w³asnego nie potrafimy wymyœliæ. Czesi po wojnie
wprowadzili prawo Benesza o
przepadku mienia i tam nie ma
problemu z reprywatyzacj¹ np.
Niemców Sudeckich.
mm
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Bêdzie boisko

tygodnik ³obeski 30.09.2008 r.

Sarmata i Mewa
rewelacj¹ swoich lig
V liga
SARMATA Dobra – ŒWIT Szczecin 2:1 (2:1)
Sarmata: M. Kamiñski, J. Jaszczuk, W. Dorsz, K. Pacelt, P. Za³êcki, G.
Mêdrek, K. Kieruzel, E. Kamiñski, £. Olechnowicz, D. Padziñski, M. Olejnik oraz M. Dzierbicki, D. Dzierbicki, S. Marciniak, M. Florecki i W.
Bonifrowski. Trener Tomasz Surma.
Bramki: 2 - Jaros³aw Jaszczuk (35' i 44' z karnych).
Goœcie pierwsi zdobywaj¹ bramkê i to mobilizuje gospodarzy do gry.
Œwitowi pomimo nieustannej ofensywy nie udaje siê zmieniæ wyniku i
Sarmata – rewelacja V ligi – pozostaje wiceliderem.

(£OBEZ). Prace na boisku przy
gimnazjum trwaj¹ w najlepsze. W
tej chwili zakoñczono ju¿ wywo¿enie gruzu do g³êbokoœci 70 cm.
S¹ plany, aby wybudowaæ w najbli¿szej przysz³oœci nowe gimnazjum w £obzie. To jednak nie przeszkadza w budowie boiska przy
obecnej szkole. Wszak, jak t³umacz¹ w³adze £obza, boisko i tak
ma s³u¿yæ nie tylko uczniom, ale i
mieszkañcom miasta.
W tej chwili ju¿ wywieziono ju¿
gruz z terenu boiska. Gruz wo¿ono
tu w tym samym celu, w którym siê
go dziœ wywozi. Jednak wraz ze

zmian¹ ustroju, zmieni³y siê koncepcje budowlane. W miejscu wykopanego gruzu nawozi siê warstwê
piachu na wysokoœæ 50 cm. Piach
ma zwiêkszyæ przepuszczalnoœæ
gruntu. To zadanie wykonuje firma
warszawska, ze zleceniem dla podwykonawcy z województwa zachodniopomorskiego. Firma warszawska zakoñczy³a prace we wtorek, natomiast od poniedzia³ku wesz³a nowa firma, która zajmie siê
budow¹ p³yty boiskowej.
Koszt budowy boiska wyniesie
655 tys. z³ wraz z nadzorem budowlanym i projektem.
mm

Orlik w budowie

(£OBEZ). Budowa zespo³u
wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach programu Moje
Boisko Orlik 2012 trwa w najlepsze. Prace wykonuje firma ze
Szczecina.
Przy Szkole Podstawowej nr 2
powstaje boisko do pi³ki no¿nej o
wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow.
ca³kowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x
56,0 m) z nawierzchni¹ syntetyczn¹
typu “sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1
m o powierzchni 613,11m2 (pole do
gry 15,1 x 28,1 m) z nawierzchni¹
poliuretanow¹.
Boiska bêd¹ ogrodzone i oœwietlone za pomoc¹ projektorów zamo-

cowanych na 8 masztach o wysokoœci min. 9m. Do tego zostan¹ zbudowane chodniki z kostki polbrukowej
oraz budynek zaplecza socjalnego
Gwarancja na wykonane roboty
(materia³y i robociznê) wynosi 36
miesiêcy od dnia odebrania przez
robót budowlanych i podpisania
(bez uwag) protoko³u koñcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawê syntetyczn¹ wynosi z kolei 60
miesiêcy.
Prace maj¹ siê zakoñczyæ 15.
listopada. Za boisko Orlik ³obzianie
zap³ac¹ oko³o 635 tys. z³, natomiast
Ministerstwo wraz z Województwem dofinansuj¹ budowê w kwocie
666 tys. z³.
mm

SPARTA Wêgorzyno – K£OS Pe³czyce 3:3 (3:1)
Sparta: G. Cio³ek – R. Jarzyna, A. Samal, E. Tondrik, P. Samal, P. Grochulski, J. Konieczny, D. Romañczyk, T. Bidny, D. Szubert, W. Kliœ oraz
A. Nadkierniczny, D. Bidny. Trener Ryszard Jarzyna.
Bramki: Pawe³ Samal, Wojtek Kliœ – 2.
Mecz w Wêgorzynie przypomina³ horror. Sparta wygrywaj¹c do przerwy 3:1 oddaje inicjatywê pi³karzom K³osa i traci w drugiej po³owie dwie
bramki, a przed utrat¹ punktów broni dru¿ynê Grzegorz Cio³ek, który
wy³apuje karnego. Niestety, tylko remis i punkt, a to oznacza ostatnie miejsce w tabeli.
Klasa okrêgowa gr. 1
MEWA Resko – VIELGOVIA Szczecin 4:0 (1:0)
Mewa: G. Buczma - P. Ziemski, D. Kêsy, M. Pietrowski, K. Waldon, A.
Paw³owski, K. Wasiak, Sz. Deuter, K. Konczewski (80' M. Fabisiak), K.
Burek (82' P. £abas), M. B³aszczyk (88' M. Czy¿) oraz P. Tichanów. Trener
Andrzej Kucharski.
Bramki: 20' Mariusz B³aszczyk, 75' Klaudiusz Wasiak, 89' Pawe³ £abas,
90' Martin Fabisiak.
Mewa w pierwszej po³owie da³a siê „wyszumieæ” Vielgovii. Mariusz
B³aszczyk poszed³ za pi³k¹ do koñca i wykorzysta³ b³¹d bramkarza goœci
zdobywaj¹c pierwsz¹ bramkê. W drugiej przechodzi do ataku i dobija goœci
jeszcze trzykrotnie umieszczaj¹c pi³kê w siatce szczecinian. Bramkarz
Grzegorz Buczma jest filarem zespo³u i zachowuje czyste konto, wyci¹gaj¹c strza³y wydawa³oby siê nie do obrony. Mo¿na oczy przecieraæ ze zdumienia – do tej pory Mewa straci³a w rozgrywkach 1 bramkê!!! Rewelacja,
nie ma drugiej takiej dru¿yny z takim wynikiem.
POMORZANIN Nowogard - ŒWIATOWID £obez 3:1 (1:1)
Œwiatowid: P. Krystosiak – W. Popielewski, K. Duczyñski, K. Kacprzak,
N. Kazimierczak, £. Zielonka, K. Pawluk, M. Koba, T. Rokosz, M. Ostaszewski, R. Borejszo oraz B. Tober, M. Zych. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramka: Mateusz Ostaszewski.
Œwiatowid zebra³ dobre recenzje za grê w Nowogardzie, ale to nie prze³o¿y³o siê na zdobycz punktow¹. Pomorzanin po spadku i serii pora¿ek
zatrudni³ by³ego trenera Iny Goleniów Zbigniewa Gumiennego, który pouk³ada³ zespó³ i teraz wygrywa mecz po meczu chc¹c powróciæ do V ligi.
Gra Œwiatowida, po takich recenzjach, te¿ rokuje na przysz³oœæ. Tym bardziej z takim juniorskim zapleczem, gdzie trener Stanis³aw Przybylak szkoli przysz³e gwiazdy. Ch³opaki na os³odê pokonali juniorów Pomorzanina
2:1, po bramkach Dawida Mosi¹dza i Adriana Kurpiela.
RADOVIA Radowo Ma³e – FLOTA II Œwinoujœcie 2:5 (2:4)
Radovia: Tchurz – Rosiak, Wojnarowski, K. Kulik, M. Tomaszkiewicz,
Drapikowski, Bednarek, Popiela, Talarowski, Stosio, Rylling. Trener Henryk Kulik. Bramki: Jacek Talarowski i Mateusz Rylling.
Rezerwy Floty okaza³y siê za silne dla Radovii. Mecz w³aœciwie zosta³
rozstrzygniêty w pierwszej po³owie, gdy Flota strzeli³a 4 bramki. Niestety,
tylko 1 punkt i ostatnie miejsce w tabeli. Ju¿ zapali³a siê czerwona latarnia.
Trzeba coœ z tym zrobiæ.

Jutro mecze Pucharu Polski
Jutro, 1 paŸdziernika br., o godz.
16.00, rozegrane zostan¹ mecze Pucharu Polski. Radovia Radowo Ma³e (O1)
podejmie lidera okrêgówki - Koronê
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).

SPORT
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Sukcesy biegaczy z UKS „ARBOD”
na zawodach Krzywiñskiej Ligi Biegowej
Na zaproszenie UKS „Krzyœ”
w Krzywinie, w sobotê, 27 wrzeœnia, 32-osobowa grupa biegaczy
ze szko³y podstawowej i gimnazjum trenuj¹cych lekk¹ atletykê
w UKS „Arbod” wybra³a siê do
Krzywina na jesienn¹ edycjê Ligi
Biegowej.
W zawodach wystartowa³o ponad 600 zawodników na dystansach
od 500 do 1000 m; w wielu kategoriach wiekowych wystartowa³o ponad 50 zawodników. Start naszych
zawodników by³ bardzo udany - 13
zawodników zdobywa³o medale
zajmuj¹c miejsca I-III w poszczególnych biegach. Zwyciêzcami w
swoich biegach zostali: Joanna Jarz¹bek (klasa 0), Filip £akomy (klasa I), Milena Sadowska oraz Kacper
£akomy (klasa III), Oliwia Œmi³owska (klasa IV), Dagmara Szymanek
(klasa VI). Tu¿ za zwyciêzcami biegi koñczyli zdobywcy srebrnych
medali: Karolina Grenda (klasa I),

Laura Miko³ajczyk i Adam Michalik (klasa III) oraz Tobiasz Muca
(klasa V). Miejsca na najni¿szym,
trzecim stopniu podium zajmowali:
Jagoda Drapikowska, Szymon Sad³owski (klasa I) oraz Magdalena
Gromadzka uczennica klasy I gimnazjum. Nasi zawodnicy ze wszyst-

kich stron zbierali gratulacje za bardzo udane starty. Udzielali równie¿,
co by³o wielkim prze¿yciem, pierwszych wywiadów przedstawicielom
Radia Szczecin. Przed zawodnikami treningi i przygotowania do dalszych startów, w tym start w „Mili
Goleniowskiej”.
UKS „Arbod”

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

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

Pomogli przy boisku
(ZAJEZIERZE). Jeszcze w
tym roku mieszkañcy tej miejscowoœci bêd¹ mieli wykonane boisko.
Mieszkañcy wsi nie czekali z
za³o¿onymi rêkoma, a¿ gmina
przyjdzie i zrobi. Sami przygotowa-

li teren pod budowê, oczyszczaj¹c
go z ziemi i œmieci. Teraz wystarczy
tylko naprawiæ drena¿, który znajdowa³ siê ju¿ pod p³yt¹ boiska, wykonaæ roboty ziemne a na wiosnê
zasiaæ trawê. Koszt budowy boiska
wyniesie niemal 48 tys. z³.

PODZIÊKOWANIA
Zarz¹d Ludowego Klubu Sportowego „Mewa” Resko pragnie serdecznie podziêkowaæ firmie Swedwood Poland sp. z
o.o. oddzia³ w Resku, za pomoc udzielon¹ podczas remontu oœwietlenia na Stadionie Miejskim w Resku. Dziêki pomocy firmy, mo¿liwe
bêdzie teraz przeprowadzanie zajêæ treningowych dru¿yny bez wzglêdu
na porê dnia.
Zarz¹d Klubu ma jednoczeœnie nadziejê, ¿e udzielona przez firmê pomoc
nie bêdzie ostatni¹ tego typu. Zapraszamy serdecznie na mecze dru¿yny.

18 16:7
16 18:10
13 9:9
11 17:14
11 6:7
10 8:13
10 11:8
10 18:14
10 10:8
8 7:7
8 13:13
8 10:13
7 9:14
7 8:13
6 11:13
6 9:17

GRANIE W PLANIE

V liga
4 paŸdziernik (sobota)
Kluczevia Stargard – Sparta Gryfice
Stal Lipiany – Osadnik Myœlibórz
GKS Mierzyn – Sarmata Dobra
Arkonia Szczecin – Polonia P³oty
13.30 Iskierka Szczecin – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
16.00 Mieszko Mieszkowice – Sparta Wêgorzyno
16.00 Œwit Szczecin – Odra Chojna
5 paŸdziernik (niedziela)
15.00 K³os Pe³czyce – Woda Piast II Rzecko

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

18 19:11
15 10:1
14 17:6
14 16:10
13 11:9
12 22:19
11 15:10
11 20:12
10 15:12
10 19:15
8 12:17
7 9:14
7 13:18
4 5:13
2 7:22
1 5:26
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Krzy¿ówka nr 40

Kubuœ

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Œlub Kasi i Damiana

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”

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

Poprawnerozwi¹zaniekrzy¿ówkinr38brzmia³o:
„Kampaniawyborczawtoku”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez),Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

POLICJA
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dzie¿y portfela wraz z pieniêdzmi i
dokumentami na szkodê Karoliny W.

Okrad³ DPS

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 24.09.2008 r. oko³o
godz. 17.40 w Resku, przy ul. Chopina, Katarzyna L. kierowa³a rowerem pod wp³ywem alkoholu; 0.25
mg/l. Za pope³nione wykroczenie
odpowie teraz przed s¹dem.
Równie¿ w tym dniu oko³o godz.
19.00 w Sielsku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Grzegorza D. Mia³ on 0.5 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia, w B³¹dkowie, oko³o godz. 16.40, zatrzymano
pod wp³ywem alkoholu - 0.22 mg/l,
kieruj¹c¹ rowerem Irenê N.

Seks przy œmietniku
Niecodzienne zg³oszenie otrzymali policjanci w dniu 23.09.2008 r.
oko³o godz. 19.30 w £obzie. Jeden
z mieszkañców bloku przy ul. Komuny Paryskiej zg³osi³ o dziwnym
zachowaniu pary przy œmietniku.
Wed³ug zg³aszaj¹cego wydawali
oni odg³osy œwiadcz¹ce o tym, ¿e
odbywaj¹ stosunek p³ciowy.
Policjanci którzy przyjechali na
miejsce zastali obna¿on¹ kobietê i
mê¿czyznê na fotelu przy jednym ze
œmietników. Pomimo jednoznacznej
sytuacji, na zadane pytania odpowiedzieli, ¿e jedynie g³oœno rozmawiali. Za swoje zachowanie odpowiedz¹
przed S¹dem Rejonowym w £obzie.

Po¿ar budynku
gospodarczego

po¿aru budynku gospodarczego, w
którym znajdowa³o siê pomieszczenie mieszkalne zajmowane przez
Zbigniewa K. Spaleniu uleg³o wyposa¿enie pomieszczenia tj. fotel,
tapczan, ubrania. Najprawdopodobniej przyczyn¹ po¿aru by³o zaprószenie ognia od papierosa.

W okresie od 27 do 28 wrzeœnia
br. w Resku, przy ul. Stodólnej, nieustalony sprawca dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego poprzez wy³amanie zamka w
drzwiach, a nastêpnie ze œrodka
skrad³ elektronarzêdzia o ³¹cznej
wartoœci 800 z³ na szkodê Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku.

Sprawca rozboju za kratami

Znów nietrzeŸwi kieruj¹cy

W dniu 22.09.2008 r. oko³o
godz. 14.20 w £obzie, Mateusz C.,
lat 19, napad na ma³oletni¹ mieszkankê £obza, której wykrêci³ rêce a
nastêpnie zabra³ telefon komórkowy marki Sony Ericsson. Sprawca
chwilê po napadzie zosta³ zatrzymany, telefon odzyskano. S¹d na wniosek Policji postanowi³ o zatrzymaniu sprawcy na okres 3 miesiêcy w
Zak³adzie Karnym w Nowogardzie.
Nale¿y przypomnieæ, i¿ jest to
ten sam sprawca, o którym pisaliœmy, gdy dokona³ napadu w £obzie
przy ul. Kolejowej na starsz¹ kobietê. Wówczas dosta³ szansê i zosta³
oddany pod dozór Policji. Tak jak
poprzednio i tym razem sprawca by³
pod wp³ywem alkoholu.

Zatrzymano osobê
poszukiwan¹
W dniu 28 wrzeœnia 2008 r. w
Byszewie policjanci zatrzymali
Henryka B., poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia do
Zak³adu Karnego wydanego przez
S¹d Rejonowy w £obzie.

Kradzie¿ w poci¹gu

W dniu 24.09.2008 r. oko³o
godz. 2.25 w miejscowoœci Wiewiecko, gm. Wêgorzyno, dosz³o do

W dniu 27 wrzeœnia 2008 r. w
godz. 14.20 – 15.20, w poci¹gu na
trasie Stargard Szczeciñski - £obez
nieustalony sprawca dokona³ kra-

Wyrok
Sygn. akt II K 362/08 Ds. 726/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 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 27 sierpnia 2008 r., sprawy:

Paw³a Ciszyñskiego

s. Henryka i Krystyny z d. Mosi¹dz, ur. 17 lipca 1986 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 07 czerwca 2008 r. w £obzie na ul. Niepodleg³oœci
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Paw³a Ciszyñskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 150 (stu piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres jednego
roku;
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 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

W dniu 27 wrzeœnia br. policjanci
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami. Pan Jerzy B. kierowa³ rowerem na drodze Mieszewo
- Dobra. Wynik badania na zawartoœæ
alkoholu wskaza³ 0,44 mg/l.
O godzinie 18.0 w Tuczy policjanci zatrzymali Zbigniewa K., który kierowa³ rowerem w stanie po u¿yciu alkoholu. Wynik badania to 0,20 mg/l.

Ukrad³ rury z samochodu
W dniu 25 wrzeœnia br. policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali 35-letniego Miros³awa K., który w³ama³ siê do samochodu marki Ford, sk¹d ukrad³ rury
alu-plex o d³ugoœci 40 metrów. Mienie w ca³oœci odzyskano. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w £obzie.

Nieletni w³ama³ siê do
kasetki z pieniêdzmi

klucza. Z kasetki zabra³ pieni¹dze w
kwocie 379,50 z³ na szkodê Adama
K. Nieletni zosta³ przes³uchany w
charakterze nieletniego sprawcy
czynu karalnego.
Materia³y w tej sprawie zostan¹
przes³ane do S¹du Rodzinnego i
Nieletnich.

Zatrzymano trzech
nietrzeŸwych kieruj¹cych
W dniu 26 wrzeœnia br. o godz.
21.25 w £obzie, na ulicy Spokojnej,
policjanci zatrzymali Józefa C., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Kilka godzin wczeœniej na drodze Cieszyno – Trzebawie policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê. Tym razem by³ to Jan M.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wyniós³ 1,49 mg/l.
W Dobropolu zatrzymany nietrzeŸwy rowerzysta Andrzej W., po
badaniu mia³ 0,78 i 0,83 mg/l alkoholu wydychanym powietrzu.

Zatrzymano poszukiwanego
W dniu 26 wrzeœnia br. o godz.
16.00 policjanci zatrzymali Andrzeja G., który by³ poszukiwany listem
goñczym przez S¹d Rejonowy w
Goleniowie. Po dokonaniu wp³aty
zaleg³ej grzywny w kwocie 5.300 z³
na konto S¹du Rejonowego w Goleniowie osoba ta zosta³a zwolniona.

Nielegalny pobór energii

W dniu 25 wrzeœnia br. w Trzeszczynie nieletni Tomasz O., lat 15,
wykorzystuj¹c nieobecnoœæ domowników wszed³ do otwartego
mieszkania i dokona³ w³amania do
kasetki za pomoc¹ oryginalnego

W dniu 26 wrzeœnia br. w Dobrej,
na ulicy Ofiar Katynia, na terenie
posesji Miros³awa £., stwierdzono
nielegalnie pod³¹czony przewód do
z³¹cza energetycznego, który zasila³
mieszkanie w energie elektryczn¹ z
pominiêciem uk³adu pomiarowego.

Wyrok
Sygn. akt II K 363/08 Ds. 792/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 03 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia
03 wrzeœnia 2008 r., sprawy:

Kazimierza Dziapy

s. Jana i Anieli z d. Roso³owska, ur. 03 maja 1975 r. w Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 17 czerwca 2008 r. o godz. 22.45 w Wêgorzynie na ul. Runowskiej, mimo orzeczonego przez S¹d Rejonowy w £obzie, Wydzia³ II Karny,
zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi od
dnia 21.05.2008 r. do dnia 21.05.2010 r., sygn. akt II K 618/07, kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,46 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 Kazimierza Dziapê 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 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym op³aty w sprawie.
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Konkurs
czytelników

Sk¹d podczas II wojny œwiatowej sprowadzono
robotników przymusowych do Sielska ?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Tadeusz Korzeniewski z £obza. Gratulujemy. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.

HUMOR TYGODNIA
Kochanek w szafie
M¹¿ nieoczekiwanie wraca do domu, a ¿ona ukrywa nagiego kochanka w szafie.
M¹¿ by³ bardzo, zmêczony, wiêc od razu po³o¿y³ siê z zasn¹³. W œrodku nocy
kochanek, korzystaj¹c z okazji, przykrywa siê futrem i wype³za z szafy. M¹¿ budzi
siê i pyta:
- Kto tam?
- Mol.
- A futro?!
- W domu sobie zjem.
***
Relatywizm wed³ug bacy
- Baco, a co to wed³ug was jest relatywizm?
- Relatywizm, to jest takie cuœ, ¿e jak u wos w mieœcie spadnie 10 cm œniegu
to jest katastrofa, a jak mi moj¹ cha³upê po dach zasypie - to s¹ wtedy dobre warunki
narciarskie.

