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Z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹, przyj¹³em fakt wydania i ukazania siê na rynku
„Historii Sportu £obeskiego
1945 -2007”, której autorem jest
Pan Zdzis³aw Bogdanowicz.
Z treœci zawartej w ksi¹¿ce odczytuje siê emocjonalne zaanga¿owanie autora, jego znajomoœæ
tematu i profesjonalizm w dokonywaniu opisów zdarzeñ oraz

oceny i analizy osi¹gniêæ i pora¿ek
sportowych. I jest to chyba walorem
tej monografii. Bo autor to znawca
tematu – nauczyciel, wychowawca
wielu pokoleñ sportowców, równie¿
by³y sportowiec, zas³u¿ony i ceniony dzia³acz sportowy.
Monografia, to praca bardzo starannie i wnikliwie opracowana; czytelnik mo¿e z niej czerpaæ wiedzê,
na temat rozwoju klubów sportowych £obza, pocz¹wszy od powsta³ego w 1945 roku MKS „Gwardia”,
poprzez kluby sportowe „Traktor”,
„Spójnia”, „Unia”, Ludowe Zespo³y Sportowe i „Œwiatowid”, a tak¿e
mo¿e poznaæ, sylwetki dzia³aczy
sportowych, trenerów i pedagogów.

Autor w ksi¹¿ce szczegó³owo
przedstawia osi¹gniêcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
miêdzy innymi: w pi³ce no¿nej, lekkiej atletyce, kolarstwie, jeŸdziectwie, siatkówce boksie, bryd¿u sportowym, szachach i badmintonie…
Ciekawie pokazane s¹ wspomnienia sportowców , trenerów i
dzia³aczy sportowych, które oddaj¹
klimat i atmosferê tamtych lat i zdarzeñ. Jest to chyba jedne z niewielu
opracowañ w Polsce, które traktuje
kompleksowo ca³oœæ sportu w powiecie, w tak du¿ym przedziale czasu. Upamiêtnienie dorobku sportowego i aktywnej dzia³alnoœci, kilku
pokoleñ dzia³aczy oraz zawodni-
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ków jest chyba najwiêkszym osi¹gniêciem podjêtym przez autora.
Wzbogacenie omawianych w monografii wydarzeñ fotografiami,
podnosi walory poznawcze opracowania.
Wydanie monografii i oddanie
jej do r¹k czytelników powinno
staæ siê wydarzeniem i przyczyniæ
siê do promocji miasta. Ksi¹¿ka ta
powinna siê znaleŸæ w ka¿dej bibliotece szkolnej i publicznej w
regionie. Powinna byæ równie¿
wykorzystana w pracy wychowawczej z m³odzie¿¹ w szko³ach,
klubach sportowych i harcerstwie.
Z powa¿aniem
Jan Chruœliñski

G³os w sprawie selektywnej zbiórki odpadów „u Ÿróde³” na wsi.
W „Tygodniku ³obeskim” z
dnia 9 wrzeœnia 2008r. przeczyta³am og³oszenie burmistrza £obza o
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie
gminy £obez i a¿ mnie zatka³o,
zupe³nie nie mog³am zrozumieæ o
co w nim chodzi. Przeczyta³am
og³oszenie jeszcze raz, ale dalej
nic sensownego nie mog³am z niego wywnioskowaæ. Pierwszy raz
spotka³am siê z okreœleniem selektywnej zbiórki odpadów „u Ÿród³a”
na terenie gminy £obez. Mo¿e za
bardzo nie œledzê tego co dzieje siê
w „ratuszu”, ale staram siê zapoznawaæ na bie¿¹co z og³oszeniami
wywieszanymi przez pani¹ so³tys
w gablocie na terenie wsi i nie spotka³am siê wczeœniej z informacj¹
na temat zmiany formy zbiórki
odpadów na wsi.
Poniewa¿ nie lubiê zostawiaæ
bez pog³êbienia tematów dla mnie
nie zrozumia³ych, przy najbli¿szej
okazji spyta³am siê pani so³tys, jak
mam rozumieæ informacje podane
w og³oszeniu burmistrza. Uzyskana
odpowiedŸ wprawi³a mnie w prawdziwe zdumienie. Dowiedzia³am
siê, ¿e ka¿dy indywidualnie ma siê
zaopatrzyæ w worki do selektywnej
zbiórki odpadów. Na moje pytanie,
gdzie mam trzymaæ te worki, skoro
mieszkam w bloku wielorodzinnym, pani so³tys nie potrafi³a odpowiedzieæ. Wywnioskowa³am, ¿e
chyba w mieszkaniu, ale jak to w
mieszkaniu, trzy worki z odpadkami przez ca³y miesi¹c? Nie, na to siê
na pewno nie zgadzam. Co prawda
mam pomieszczenia gospodarcze w
pewnym oddaleniu od bloku, w którym mieszkam, ale jak bêdzie wygl¹daæ odbieranie tych worków? W
og³oszeniu jest informacja, ¿e „worki wystawiamy dopiero po ich nape³nieniu, obok pojemnika na odpady niesegregowane w dniu zbiórki
selektywnej”. Poniewa¿ we wsi, w
której mieszkam przewaga jest blo-

ków mieszkalnych i odpady komunalne s¹ gromadzone w du¿ych pojemnikach w okolicach bloków
mieszkalnych, to jak bêdzie wygl¹da³o wystawianie tych worów z selektywnymi odpadkami? Czy tak,
jak widzia³am kiedyœ na terenie by³ego ZSRR, gdy pod blok mieszkalny podje¿d¿a³a tr¹bi¹c ciê¿arówka,
a ludzie wtedy wybiegali z mieszkañ
ze œmieciami grodzonymi w ró¿nych pojemnikach i trzymanymi w
mieszkaniach, czy mam podpisaæ
swój worek i dopiero wtedy wystawiæ go przy pojemniku.
No ale tutaj wchodzi w grê czynnik ekonomiczny. Z og³oszenia dowiedzia³am siê, ¿e odbiór odpadów
selektywnych jest odp³atny i wynosi
37,71 z³ za metr szeœcienny. Je¿eli
odpady te nie bêd¹ spe³nia³y wymogów okreœlonych w og³oszeniu o
selektywnej zbiórce odpadów, to
wtedy ich cena podlega podwy¿szeniu do 68,82 z³ za metr szeœcienny.
Poniewa¿ w przywo³ywanym og³oszeniu nie ma mowy o cenie zwyk³ych odpadów komunalnych, to
rozumujê, ¿e ich cena pozostanie na
poziomie 72 z³ za metr szeœcienny.
Wnioskujê z tego, ¿e je¿eli bêdê
prowadzi³a selektywn¹ zbiórkê odpadów to praktycznie dwukrotnie
bêdê za to p³aci³a, raz za odpady
komunalne, drugi raz za zebrane
odpady selekcjonowane. Ekologia
jest mi bliska, ale z rozs¹dkiem.
Nied³ugo po ukazaniu siê obwieszczenia zniknê³y ze wsi pojemniki na zbiórkê opakowañ z tworzyw
sztucznych. Z jednej strony dobrze,
poniewa¿ zbiórka ta wygl¹da³a marnie, pojemniki by³y najczêœciej
przepe³nione, opakowania le¿a³y
wokó³ brudnych i po³amanych pojemników, ale z drugiej strony Ÿle,
poniewa¿ by³ to ju¿ jakiœ pocz¹tek
przyzwyczajania mieszkañców wsi
do selektywnej zbiórki odpadów.
Gdyby chêæ selekcjonowania odpadów spotka³a siê z umiejêtnoœci¹

utrzymania we w³aœciwym stanie
tych pojemników, to jestem pewna,
¿e z czasem jako normê wszyscy by
przyjêli oddzielanie pojemników
plastikowych od odpadów komunalnych.
Jak obecnie wygl¹da zbiórka
odpadów w mojej wsi? Wszystkie
odpady s¹ wrzucane do jednego
pojemnika i ca³a dotychczasowa
edukacja ekologiczna w zakresie
selekcjonowania odpadów na nic.
Poniewa¿ w dalszym ci¹gu nie
potrafi³am prze³o¿yæ na swoje uwarunkowania informacji zawartych w
og³oszeniu, przy najbli¿szej wizycie w biurze spó³dzielni mieszkaniowej funkcjonuj¹cej w mojej wsi,
poprosi³am o stosowne wyjaœnienia
pracownika spó³dzielni. Okaza³o
siê, ¿e w spó³dzielni te¿ nic nie wiedziano do momentu publikacji og³oszenia o nowych zasadach selektywnej zbiórki odpadów i nikt nie
potrafi³ mi objaœniæ, jak to bêdzie
funkcjonowa³o w naszej wsi.
Dla wiêkszej jasnoœci zapozna³am siê ze stenogramem sesji
Rady Miejskiej z dnia 3 wrzeœnia
2008 roku. Dowiedzia³am siê ¿e
radny, pan Marek Rokosz, w tocz¹cej siê dyskusji sygnalizowa³,
¿e mieszkañcy wsi nie wiedz¹ jak
t¹ zbiórkê prowadziæ. Ze s³ów
pana Kazimierz Dzie¿aka, Prezesa PUK, jasno wynika³o, ¿e wprowadzony system worków do selektywnej zbiórki odpadów, jest systemem indywidualnym.
Na chwilê obecn¹ wiem tyle, ¿e
mam wrzucaæ wszystkie odpadki
do jednego pojemnika i zapomnieæ o selektywnej zbiórce odpadów. Bardzo bym chcia³a, ¿eby
ktoœ w sposób jasny i rzetelny
przedstawi³ mi, na jakich zasadach
odbywa siê aktualnie na wsiach z
terenu gminy £obez selektywna
zbiórka odpadków.
Na koniec jeszcze jeden przyczynek do informacji zawartych w

og³oszeniu, na które ju¿ tyle razy siê
powo³ywa³am. Zgodnie z podanymi
tam informacjami do dnia dzisiejszego w mojej wsi dwukrotnie mia³a
siê ju¿ odbyæ selektywna zbiórka
odpadów przez PUK, ale z niczym
takim siê nie spotka³am. Fakt ten
œwiadczy najlepiej o tym, ¿e coœ nie
jest tak z t¹ zbiórk¹.
Mieszkanka pod³obeskiej wsi
(dane do wiadomoœci redakcji)
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Alimenty do wziêcia
(RESKO). Obecnie w tej miejscowoœci wnioski o ustalenie prawa
do œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego z³o¿y³o 68 osób. Iloœæ ta
jest porównywalna z liczb¹ osób,
pobieraj¹cych zaliczkê alimentacyjn¹. Wœród nich s¹ tak¿e osoby,
które do tej pory nie korzysta³y z
zaliczki alimentacyjnej.
Jak nas zapewniono w reskim
OPS nie jest to ostateczna liczba
osób, które bêd¹ siê ubiega³y o
œwiadczenie z FA. Czêœæ osób stara-

j¹cych siê o œwiadczenia nie posiada
jeszcze kompletu dokumentów niezbêdnych do z³o¿enia wniosku. mm

TANIE MEBLE
Ka-Mar

Nowoczesne Meble U¿ywane
(IKEA, HOFFNER....)

Ceny dla ka¿dego!!!
Zapraszamy do sklepu:
pon. - pi¹tek godz. 10.00-18.00;
sobota godz. 10.00 - 14.00

£obez ul. Bema

(by³y plac POM-u nowy w³aœciciel)

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
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Konkursu na dyrektora szko³y nie by³o, ale powinien byæ

Wojewoda pogrozi³ palcem
(WÊGORZYNO). Do burmistrz Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz wp³ynê³o pismo wojewody
zachodniopomorskiego Marcina
Zydorowicza, nakazuj¹ce „niezw³oczne” zorganizowanie konkursu na dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim. Burmistrz jednak, jak twierdzi w liœcie do wojewody, ma czas i przygotowania
rozpocznie dopiero w styczniu.
W piœmie z 23 czerwca br. skierowanym do kuratora zachodniopomorskiego burmistrz Wêgorzyna stwierdza, ¿e znane s¹ jej przepisy ustawy o systemie oœwiaty w
zakresie organizacji konkursów na
dyrektora szko³y, ale zaraz dodaje:
„nie zamierzam zorganizowaæ konkursu, poniewa¿ istnieje uzasadniona obawa, ¿e obecna dyrektor szko³y wystartuje w nowym konkursie na
to stanowisko”. Na te s³owa wojewoda przypomnia³ burmistrz Wêgorzyna w piœmie z 23 wrzeœnia:
„konkursy na stanowiska samorz¹dowe s¹ otwarte i konkurencyjne i
nie przys³uguj¹ Pani uprawnienia
do ograniczania dostêpu do nich”.
Doda³ te¿, ¿e „powierzenie pe³nienia obowi¹zków dyrektora szko³y
na podstawie art.36 a ust. 4a o systemie oœwiaty jest rozwi¹zaniem
doraŸnym, stosowanym do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora
szko³y w drodze konkursu lub w
sytuacji, gdy do konkursu nie zg³osi
siê ¿aden kandydat, albo w wyniku
konkursu nie wy³oni siê ¿adnego
kandydata.
Z uwagi na powy¿sze, wnoszê o
niezw³oczne rozpoczêcie przygotowañ procedury konkursowej, maj¹cej na celu wy³onienie kandydata na
stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.”
Wojewoda przypomnia³ bur-

mistrz równie¿, ¿e to on „nie zamierzam zorganizowaæ konkursu, posprawuje nadzór nad niewa¿ istnieje uzasadniona obawa, ¿e obecna
dzia³alnoœci¹ gminn¹ dyrektor szko³y wystartuje w nowym konkursie
na podstawie kryterium na to stanowisko” - burmistrz Wêgorzyna.
zgodnoœci z prawem.
Okazuje siê jednak, ¿e s³owo wicedyrektora – nauczycielowi tej
„niezw³oczne” jest ma³oprecyzyjne, szko³y, jednak nie na d³u¿ej ni¿ szeœæ
skoro burmistrz w swoim piœmie do miesiêcy”. Burmistrz Wêgorzyna nie
wojewody odpowiedzia³a, ¿e na roz- z³ama³a wiêc prawa. Wojewoda zapoczêcie przygotowañ procedury znaczy³ jednak, ¿e burmistrz musi dokonkursowej ma czas do stycznia. I puœciæ do konkursu wszystkich, którzy w nim wystartuj¹ – powiedzia³a
tak jest w rzeczywistoœci.
Wojewoda upomnia³ i... tyle na Kamila Grobicka-Madej – dyrektor
Wydzia³u Nadzoru i Kontroli w Urzêrazie mo¿e.
- Zgodnie z Art. 36 a ust. 4a Usta- dzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Póki co, na tym wymiana korewy o systemie oœwiaty: „Do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora spondencji zakoñczy siê. Na og³oszeorgan prowadz¹cy mo¿e zleciæ pe³- nie konkursu na dyrektora szko³y w
nienie tych obowi¹zków wicedyrek- Runowie Pomorskim nale¿y wiêc zamm
torowi, a w placówkach niemaj¹cych czekaæ do roku przysz³ego.

Niech siê dzieci œmiej¹...
(£OBEZ). Od wrzeœnia bie¿¹cego
roku w osiedlu H. Sawickiej ruszy³a
filia przedszkola dla dzieci, mieszkaj¹cych na terenach wiejskich.
Filia przedszkola w os. Hanki Sawickiej funkcjonuje na bazie projektu
Unii Europejskiej pod has³em „Niech
siê dzieci œmiej¹, niech bêd¹ radosne”.
W pierwszym rzêdzie przyjmowane
by³y tu dzieci, mieszkaj¹ce na wsiach i
te, których rodzice maj¹ trudn¹ sytuacjê
materialn¹. Rodzice nie p³ac¹ ani za
miejsce w przedszkolu, ani za wy¿ywienie, ale do przedszkola dowo¿¹ swoje
pociechy we w³asnym zakresie.
Milusiñscy uczestnicz¹ w zajêciach
pozaobowi¹zkowych, typu: rytmika,
czy filharmonia. S¹ to opowiadania i bajki osnute na instrumentach muzycznych. Na
wszystkie uroczystoœci przedszkolne najm³odsi pod okiem
przedszkolanek je¿d¿¹ do
przedszkola macierzystego.
W projekcie uczestnicz¹ dzieci od trzech do piêciu lat, z tym
¿e przewa¿aj¹ piêciolatkowie,
którzy tutaj przygotowuj¹ siê
do szko³y. Oni ucz¹ siê ju¿ z
ksi¹¿ek.
W zwi¹zku z tym, ¿e pro-

jekt móg³ ruszyæ dopiero od 1 wrzeœnia,
nie mo¿na by³o przed t¹ dat¹ zrobiæ
¿adnych zakupów, maj¹cych na celu
wyposa¿enie przedszkola. Dopiero po
tej dacie w pe³ni umeblowano przedszkole. Po zastawieniu pomieszczeñ
meblami okaza³o siê, ¿e w placówce
zrobi³o siê nieco za ciasno. To bynajmniej nie przeszkadza milusiñskim,
których zastaliœmy podczas zabawy.
Nad bezpieczeñstwem i prawid³owym
rozwojem najm³odszych dbaj¹ dwie nauczycielki, pracuj¹ce na dwie zmiany
po pó³ etatu: Zofia Jurzysta, Krystyna
Maciechowska oraz dwie panie do pomocy: Ma³gorzata Bryczkowska oraz
Iza Kaczmarczyk.
mm

mm
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Rozmowa z wicestarost¹ Ryszardem Brodziñskim o drogach w powiecie

Zapewne w³odarze gmin uznali, ¿e nie s¹ w stanie udŸwign¹æ
te dodatkowe obowi¹zki
Panie starosto, w pana
kompetencjach jest m.in.
nadzór nad drogami powiatu
³obeskiego. Czy jest pan
zadowolony z efektów,
jakie osi¹gnêliœcie
w tym zakresie?
I tak, i nie. Po pierwsze - Powiat
ma w swoim posiadaniu 400 kilometrów dróg. Zgodnie z zapisem ustawy o drogach publicznych, drog¹
powiatow¹ jest droga stanowi¹ca
po³¹czenie miasta bêd¹cego siedzib¹ powiatu z siedzibami gmin i
siedzib gmin miêdzy sob¹. Gdybyœmy to, ustawowe kryterium, œciœle
zastosowali u nas, to rzeczywista
d³ugoœæ dróg powiatowych wynios³aby ok. 100 kilometrów. Rok temu
zwróciliœmy siê do gmin z propozycj¹ przekazania im 200 km dróg i
ulic ewidentnie s³u¿¹cych miejscowym potrzebom. W odpowiedzi na
tê propozycjê jedynie burmistrz
Wêgorzyna wyrazi³a wolê przejêcia
trzech ulic w mieœcie i jednej drogi
gruntowej w Sielsku (w zamian powiat przejmie dwukilometrowy odcinek drogi asfaltowej).

Zapewne w³odarze gmin
uznali, ¿e nie s¹ w stanie
udŸwign¹æ te dodatkowe
obowi¹zki.
Zdajê sobie sprawê, ¿e przekazanie tych¿e dróg wi¹za³oby siê z
przejêciem odpowiedzialnoœci za
ich utrzymanie, nie otrzymuj¹c przy
tym dodatkowych pieniêdzy. Ale te¿
spójrzmy prawdzie w oczy. W naszej propozycji pozostawiamy we
w³adaniu powiatu 200 km, a wiêc
dwukrotnie wiêcej dróg ni¿ tych,
które spe³niaj¹ kryteria ustawy
okreœlaj¹ce standard drogi powiatowej.

Zgoda. Ale posiadanie 400
km dróg uzasadnia potrzebê
utrzymania Zarz¹du Dróg
Powiatowych.
Pani Redaktor, powiat nie istnieje w celu utrzymania Zarz¹du Dróg
Powiatowych. Realizujemy zadanie
utrzymania dróg w okreœlonym stanie faktycznym, który za poœrednictwem Tygodnika £obeskiego pragnê przybli¿yæ mieszkañcom naszego powiatu. Jednak oprócz posiadanego bogactwa kilometrów dróg,
jest jeszcze problem ich stanu. Wyj¹tkowo fatalny, najgorszy w powiecie stan dróg mamy w gminie Resko.

Skala wieloletnich zaniedbañ jest
tam tak ogromna, ¿e nie ma na to
¿adnych szans, aby je nadrobiæ w
ci¹gu kilku najbli¿szych lat. A przecie¿ powiat to nie wy³¹cznie gmina
Resko.
Jednak w tym miesi¹cu oddaliœcie do u¿ytku nowy, 3,5-kilometrowy odcinek drogi z Reska do £abunia Ma³ego.
No w³aœnie. Ta droga w ¿adnym
razie nie spe³nia kryterium drogi
powiatowej, ale jej stan i znaczenie
dla mieszkañców £abunia oraz fakt,
¿e póki co zarz¹dzamy t¹ drog¹,
sprawi³y, ¿e zdecydowaliœmy siê na
jej przebudowê, a¿ do po³o¿enia
nawierzchni bitumicznej.

Jak to siê sta³o, ¿e na to –
niema³e przecie¿ zadanie –
wydaliœcie jedynie 890 tys.
z³?
Sprawa jest z³o¿ona. Przede
wszystkim inwestycja ta wspó³finansowana by³a kwot¹ 343 tys. z³
przez Marsza³ka w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przetarg na wykonanie og³osiliœmy
ju¿ w styczniu, a wiêc w czasie kiedy
rynek zleceñ by³ martwy. Ponadto
znaczny zakres prac wykonany zosta³ si³ami w³asnymi, tj. przez Zarz¹d Dróg Powiatowych. Pe³en zakres wykonanych prac ma wartoœæ
ok. 1,4 mln z³. W tym miejscu nale¿y
podkreœliæ i doceniæ umiejêtnoœci w
prowadzeniu inwestycji przez Wies³awa Bernackiego – dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych.

Ale¿ on nie jest
drogowcem…
A kto powiedzia³, ¿e on musi byæ
drogowcem? Na tym stanowisku
potrzebny jest nam dobry organizator, który dla realizacji stawianych
mu zadañ potrafi maksymalnie wykorzystaæ zespó³ doskona³ych fachowców zatrudnionych w ZDP
oraz mo¿liwoœci zewnêtrzne. Dyrektor ZDP powinien umieæ okreœliæ
cele i œrodki do ich osi¹gniêcia, a
nastêpnie skutecznie je zrealizowaæ. Pan Bernacki nie jest drogowcem, ale ma ukoñczone studia o
specjalnoœci transport i przede
wszystkim jest doœwiadczonym i
znakomitym zarz¹dzaj¹cym.

To jest opinia na podstawie
zaledwie 1,5 roku jego
pracy na tym stanowisku
i jednej inwestycji?

Bo o jednej dopiero rozmawialiœmy. W tym miesi¹cu, i znowu w Resku, rozpoczêliœmy kolejne zadanie.
Za kwotê 2,2 mln z³ rozpoczêliœmy przebudowê mostu na Redze. Dziêki zapobiegliwoœci dyrektora Bernackiego po³owê tej kwoty
zabezpieczy³ nam Minister
Infrastruktury. Zakoñczenie
inwestycji planujemy w lecie przysz³ego roku. Ponadto, 30 wrzeœnia br. w Urzêdzie Marsza³kowskim z³o¿yliœmy wniosek o kolejne
pieni¹dze z FOGR-u. tym
razem planujemy przebudowaæ 1,4
km drogi z Maliñca do Mo³dawina.
Koszt tego zadania, w minimalnym
zakresie (nie liczymy wk³adu w³asnej pracy), oszacowaliœmy na niespe³na milion z³otych. Dopuszczalne dofinansowanie, wynikaj¹ce z
regulaminu FOGR, wynosi ok. 160
tys. z³, a wiêc nawet nie 20 proc.
wartoœci zadania. Je¿eli nie uda nam
siê pozyskaæ dodatkowego dofinansowania na poziomie 40-50 proc.
szacowanej wartoœci, to przypuszczam, ¿e w przysz³ym roku nie wykonamy tej inwestycji. Przysz³y rok
to te¿ przebudowa ul. Runowskiej w
Wêgorzynie i drogi w stronê Reska
wraz z przebudow¹ mostu w Runowie. Wartoœæ tego zadania szacuje
siê na ok. 7-8 mln z³. Jednak jego
wielkoœæ i zakres wyniknie z zasad
wspó³finansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego. W tym zamierzeniu jedynie to Ÿród³o finansowania inwestycji drogowych jest dla
nas interesuj¹ce. Podobno nabór
wniosków do RPO ma byæ og³oszony w koñcu bie¿¹cego roku.

No a zapowiadane
„schetynówki”?
Liczymy na ten program, ale
musimy poczekaæ na konkrety. Na
pewno nie odpuœcimy tej mo¿liwo-

œci pozyskania pieniêdzy.
Program inwestycji drogowych
realizowanych i planowanych przez
powiat jest zatem bogaty, ale chyba
nie tylko do inwestycji ogranicza siê
dzia³alnoœæ powiatu w zakresie zadañ drogowych?
Z ca³¹ pewnoœci¹. Mam takie
¿artobliwe powiedzenie: o tak drobnych kwotach jak kilkadziesi¹t czy
nawet 100 tysiêcy z³otych to nie
warto mówiæ. Otó¿ Zarz¹d Dróg
Powiatowych samodzielnie, a tak¿e
wspólnie z gminami i Powiatowym
Urzêdem Pracy realizuje szereg
drobniejszych zadañ, które w efekcie w znacz¹cy sposób poprawiaj¹
stan dróg w naszym powiecie. Wystarczy powiedzieæ, ¿e na bie¿¹ce
utrzymanie dróg i drobne remonty w
roku 2006 wydaliœmy 1,5 mln z³, w
2007 – 2,0 mln z³, a w roku bie¿¹cym 2008 wydamy 2,3 mln z³. A
zatem uwzglêdniaj¹c te wydatki
oraz niema³e przecie¿ wydatki inwestycjne, nie mo¿na powiedzieæ,
¿e zaniedbujemy drogi. Do tego
dochodzi nowy problem w zakresie
zimowego utrzymania dróg, ale to
jest temat na osobn¹ rozmowê.
W takim razie dziêkujê za ju¿ i
zapraszam na kolejn¹ rozmowê o
zimie.
Dziêkujê za rozmowê, a zaproszenie oczywiœcie przyjmujê.

Wszystkim pracownikom oœwiaty
sk³adamy serdeczne podziêkowania
za ogromne zaanga¿owanie i profesjonalizm w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
¯yczymy wielu sukcesów i wszelkiej
pomyœlnoœci.
Antoni Gutkowski
Starosta £obeski

Marek Kubacki
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w £obzie
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Burza o œmieci

Pa³ac w Rynowie

(DOBRA). Podczas ostatniej sesji goœciem rady miejskiej by³ prezes zarz¹du i dyrektor biura R-XXI
Robert Wawrzyniak. Poinformowa³
on o dzia³aniach Zwi¹zku. Ostatnie
walne zebranie R-XXI odby³o siê w
Œwinoujœciu. Nale¿a³o ono do bardzo burzliwych, a to za spraw¹
urzêdników wojewódzkich, którzy
w projekcie podzia³u województwa
na rejony nie uwzglêdnili Celowego
Zwi¹zku Gmin R-XXI.

(RYNOWO). Jest to niewielka wieœ
w powiecie ³obeskim. Znajduj¹cy siê tu
pa³ac wyszed³ z zawieruchy wojennej
bez szwanku. Po wojnie mieœci³y siê w
nim mieszkania dla robotników, zatrudnionych w miejscowym PGR oraz coœ na
kszta³t wiejskiego domu kultury. Z
chwil¹ likwidacji PGR pa³ac popad³ w
ruinê i ulega ci¹g³ej dewastacji. W s¹siedztwie pa³acu zachowa³ siê zespó³ zabytkowych budynków folwarcznych, a
za pa³acykiem - zespó³ parkowo-ogrodowy z ciekawymi okazami drzew ikrzewów. Stoj¹cy przed pa³acem pomnik poœwiêcony jest ¿o³nierzom 10 PP 4DP I
Armii WP, którzy wyzwolili tê wieœ.
Jeszcze w ubieg³ym roku, stoj¹c na
parterze budynku mo¿na by³o podziwiaæ dach pa³acu, obecnie - ju¿ tylko
niebo. Niegdyœ budowla nakryta by³a
wysokim dachem mansardowym z
wstawkami w formie tympanonu. Od
strony frontowej uwagê zwraca³ portyk
z kolumnad¹ w formie owalnej werandy. Na frontowej œcianie umieszczono
kartusz m.in. z herbem rodziny von
Borcke. Po herbach dziœ nie ma œladu.
Jeden z nich nale¿a³ do rodziny Borków,
do kogo drugi, przedstawiaj¹cy jelenia
w skoku? Bardzo prawdopodobne, ¿e
do ma³¿onki Borka – zwyczajowo
wszak na pa³acach umieszczano herb
mê¿a i ¿ony.
Wilki mia³y obro¿ê- symbol poddañstwa, mimo i¿ ta du¿o wczeœniej zosta³a zdjêta z herbu Borków. Koronê
wilki zyska³y poprzez chêæ pojednania
z rodem Gryfitów. W tym miejscu zapewne sta³ ju¿ wczeœniej inny obiekt.
Œwiadczyæ mog¹ o tym piwnice. Zapewne zosta³y one czêœciowo przebudowane i rozbudowane, a na nich postawiono pa³acyk w latach 1870-1900.
Z kolei herb przedstawiaj¹cy jelenia w skoku, zapewne pozostanie zagadk¹ na jakiœ czas.
- Zna³em ten pa³ac. By³ piêkny.
Ca³y oszklony a w œrodku boazerie.
Gdy Agencja og³osi³a przetarg na Rynowo pojecha³ tam hrabia Kroppow, szwagier Borków. Okaza³o siê, ¿e jemu nie
sprzedano, bo do przetargu stanê³o stowarzyszenie wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej. Kupi³o ono obiekt za symboliczn¹ z³otówkê. W pa³acu zamierzali
zrobiæ dom starców dla polonii amerykañskiej. Wziêli na to kredyt pod hipotekê i wyjechali do Stanów. Coœ konserwator stara³ siê z tym zrobiæ, ale nie

Gdy przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego przedstawili zarys wojewódzkiego planu zagospodarowania odpadów cz³onkowie Zwi¹zku nie
kryli swojego oburzenia.
- Lekk¹ rêk¹ podzielono nasze
województwo na szeœæ kwarta³ów.
Zrobiono coœ, co zakrawa na kpiny.
Wywi¹za³a siê burza. Wyraziliœmy
swoje niezadowolenie i dezaprobatê
wobec tego, co zosta³o zrobione. Uwa¿aj¹, ¿e w ka¿dym z tych szeœciu kwarta³ów jeden punkt bêdzie przyjmowa³
odpady z ca³ego bloku. My zmieœciliœmy siê w S³ajsinie. W ogóle nie wziêto pod uwagê Zwi¹zku. W ogóle by³o
dla nich wielkim zdziwieniem, ¿e koñczymy ju¿ dokumentacjê i lada dzieñ
otrzymamy pozwolenie na budowê.
RXXI nie otrzyma³o pozwolenia zintegrowanego, ale na stary kwarta³ wysypiska, które bêdzie stopniowo zamykany. Na budowê nowego zak³adu
dokumentacja jest ju¿ na ukoñczeniu.
Lada chwila mamy wszystko pozamykane, raport oddzia³ywania na œrodowisko, to przys³owiowa kropka nad i,
bo byli te¿ projektanci. To co robimy
ruszy³o siê mocno z miejsca. Zwi¹zek
prze¿ywa³ ró¿ne koleje i przez d³ugi
czas nic siê nie dzia³o. Termin sk³adania wniosków zosta³ przesuniêty na
grudzieñ tego roku, jeœli chodzi o budowê tego rodzaju zak³adu, byæ mo¿e
zostanie przesuniêty na styczeñ. W
sumie do grudnia zd¹¿ymy z dokumentacj¹ – powiedzia³a burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek.
Przy podziale województwa zupe³nie pominiêto fakt, ¿e w sk³ad zwi¹zku
wchodzi 28 gmin z ca³ego pasa od
morza a¿ po Drawsko. Ju¿ na poprzednim walnym cz³onkowie Zwi¹zku ustalili, ¿e lista gmin jest zamkniêta i nikt
nie bêdzie do niego wstêpowa³, ani –
wystêpowa³. Jak wyt³umaczy³a burmistrz ma to zwi¹zek z d³ugotrwa³ymi
zmianami w statucie, bowiem musz¹
byæ og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa.
- Niedawno wyprostowaliœmy te
wszystkie tematy, czêœæ gmin wyst¹pi³a, wesz³o Œwinoujœcie i Miêdzyzdroje. Urzêdnicy z województwa zrobili w
ten sposób, ¿e Brze¿no, które jest w
Zwi¹zku wyrzucono z tego naszego
Zak³adu, a £obez wcielono. To jest
zamach na demokracjê, przecie¿ wstêpowanie do zwi¹zku odbywa siê na
zasadzie dobrowolnoœci. To rady gmin
podejmowa³y uchwa³y o wst¹pieniu do
zwi¹zku, top one delegowa³y ludzi tu
nie ma ¿adnego nakazu, ¿e ktoœ ma
kogoœ zmusiæ do wst¹pienia do tego

Zwi¹zku wbrew woli. To jest co najmniej dziwne, ¿e województwo nie
wie jak Zwi¹zek jest rozbudowany, bo
przecie¿ sk³adane s¹ sprawozdania,
wszystkie dokumenty, by³y ju¿ uzgodnienia z Urzêdem Marsza³kowskim
wzglêdem inwestycji. Na walnym wywi¹za³a siê burza. Plan Urzêdu Marsza³kowskiego przy opracowywaniu
tego Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Odpadów jest taki, ¿e œmieci produkowane w naszym województwie nie mog¹ wyjechaæ poza obrêb
naszego województwa. Nasi projektanci œmiali siê z tego, co oni tam wymyœlaj¹. Nie mo¿na zabroniæ komuœ
odebraæ œmieci z danej gminy, jeœli mu
siê to op³aca, albo przywieŸæ do S³ajsina, jeœli jest to dla niego taniej, to kto
mu zabroni? Nasze stanowisko jest jasne, nikt nie bêdzie nam dyrygowa³, to
jest zamach na samorz¹dnoœæ. Tak naprawdê tylko S³ajsino jest zaanga¿owane i ten nasz Zwi¹zek RXXI jest na
zaawansowanym etapie, bo £êczyca
jest w powijakach, nie ma nic. Rymañ
– tam gdzie ma byæ kolejny zak³ad,
wszyscy dzwoni¹ do RXXI i umawiaj¹
siê na spotkania jak te wszystkie sprawy za³atwiæ, by dojœæ do takiego etapu, na jakim my jesteœmy dzisiaj. My
pracujemy szeœæ lat i dzisiaj chc¹ nam
powiedzieæ, rozwi¹¿cie sobie ten
zwi¹zek i zawi¹¿cie inny, bo nasza
koncepcja by³a taka? Nie wyobra¿amy
sobie, by mo¿na nas by³o tak sobie wyrugowaæ – doda³a burmistrz.
W Zwi¹zku przez wiele lat trwa³
marazm, poprzednie w³adze i szefowie
zarz¹du nie dope³niali formalnoœci
zwi¹zanych z wstêpowaniem i wystêpowaniem gmin z RXXI. Nale¿a³o za
ka¿dym razem uaktualniaæ statut, a te
zmiany nie by³y nanoszone. A to by³
element sk³adowy dokumentacji. Dodatkowo, aby plan móg³ siê poweiœæ
gmina Nowogard musia³a przekazaæ
grunty. Z tym nie spieszy³a siê. Obecnie grunty s¹ ju¿ przekazane - 53 hektary, a Zwi¹zek jest zobowi¹zany p³aciæ za nie podatek. Prócz Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w S³ajsinie,
powstan¹ prze³adownie odpadów. Tutaj te¿ by³ problem odnoœnie przekazania gruntów. Wprawdzie nale¿a³y one
do gmin wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku, jednak rady tych gmin musia³y przekazaæ te tereny stosownymi umowami.
Dzisiaj wszystko jest pospinane. Tereny s¹ przekazane, wysypiska, które s¹
na terenach gmin s¹ przekazane do
Zwi¹zku, zwi¹zek nimi zawiaduje.
Ka¿da gmina ma obowi¹zek ustawowo uczestniczyæ w budowie zak³adu odpadów, albo uczestniczyæ w
zwi¹zku gmin. ¯adna gmina nie jest
tak zasobna, by sobie sama budowa³a,
bo jest to niemo¿liwe. Dlatego gminy
³¹cz¹ siê w zwi¹zki. Póki co, urzêdnicy bêd¹ weryfikowaæ swój plan, a czas
nieub³aganie mija. Do zamkniêcia
kwestii œmieciowej pozosta³o ju¿ niewiele czasu. PóŸniej Unia zacznie nak³adaæ kary. Pozostaje nadzieja, ¿e
województwo doœæ szybko wykona
nowy podzia³ z uwzglêdnieniem dotychczasowej pracy samorz¹dów. mm

wysz³o... - powiedzia³ Janusz Karmasz
w³aœciciel podobnego pa³acu w Klêpnicy.
- Remont by³ w 1997 roku. PóŸniej
dzwoni³em do pe³nomocnika kilka razy.
Niby mia³ zabezpieczyæ pa³acyk, ale na
tym siê rozmowa skoñczy³a. Z tego co
siê orientujê, to dzwoni³o do niego kilka osób, które chcia³y kupiæ obiekt w
takim stanie, w jakim jest. W³aœciciele
zaczêli jednak wariowaæ z cenami i ludzie rezygnowali. Tam ju¿ s¹ tylko piwnice w dobrym stanie. Wychowa³em siê
w tym pa³acu. 22 lata tam mieszka³em.
Dla mnie doprowadzenie go do takiego
stanu, to tragedia – powiedzia³ so³tys
Rynowa Maciej Walkowiak.
Obecny stan obiektu boli te¿ niektórych mieszkañców wioski, w tym W³adys³awa Majewicza, który pamiêta pa³ac z czasów jego œwietnoœci.
- W pa³acu by³o wszystko: meble,
przepiêkne obrazy, boazerie, lustra.
Przecie¿ Borkowie tu nie mieszkali,
wiêc niczego nie zabrali ze sob¹.
Wszystko tutaj zosta³o. Co siê da³o
wczeœniej Polacy i Rosjanie wywieŸli.
Z Polski centralnej przyje¿d¿ali na szaber, wywozili wszystko: meble, obrazy
itd. Tutaj mia³y miejsca posiedzenia
partyjne. Przed jednym z nich I sekretarz Górski nakaza³ zdj¹æ wisz¹ce w
hollu dwie g³owy dzików, pod którymi
by³ napis „Bonin 2010”. Równie¿ w
hollu, wy³o¿onym boazeri¹, by³y widoczki, znajduj¹ce siê za szybami,
przedstawiaj¹ce polowania, skoki
przez przeszkody itp.W latach 50. jakiœ
sekretarz ze Szczecina kaza³ to powyjmowaæ, po czym je zabra³; miejsca po
malowid³ach zabito deskami. W pa³acu
by³y równie¿ piêkne, kryszta³owe
¿yrandole i fortepian, na którym gra³
Borko, podczas przyjazdów do Rynowa. Do pa³acu nale¿a³a szklarnia, hodowla owiec, cieplarnia. Szklarnie by³y
za sklepem. W cieplarni hodowali przewa¿nie kwiaty, mieli te¿ ogród a w nim:
rabarbar, szparagi, maliny... – powiedzia³ mieszkaniec Rynowa.
mm

Ten widok to ju¿ historia, bo pa³ac popad³ w ruinê

REKLAMA
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA

zatrudni pracowników na stanowiska:

operator koparko-³adowarki
operator walca
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
1. Operator koparko-³adowarki
- uprawnienia do obs³ugi sprzêtu
- doœwiadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjnoœci
1. Operator walca
- uprawnienia do obs³ugi sprzêtu kl. III
- doœwiadczenia na stanowisku operatora
- dyspozycyjnoœci

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
Wszystkie aplikacje powinny zawieraæ klauzulê: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z poŸ. zm.)”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie listu motywacyjnego, wraz ze wskazan¹ wy¿ej klauzul¹ oraz CV, kserokopii posiadanych uprawnieñ na adres:
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA,
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1
b¹dŸ e-mailem na adres: info@prd-nowogard.com.pl
Szczegó³owych informacji na temat ofert pracy udziela Dzia³ KGR
pod nr tel. 0668431309.
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Pamiêci Sydonii i przodków
(RADOWO MA£E). Wprawdzie w minion¹ sobotê jeszcze pe³ni nie by³o, a jednak w tej w³aœnie
miejscowoœci, a nie na ¿adnej
£ysej Górze, nast¹pi³ zlot czarownic, wró¿ek i czarnoksiê¿ników. Zaparkowane wehiku³y sta³y przed miejscem spotkania, a
podrêczne magiczne miot³y w³aœcicielki trzyma³y przy sobie.
Miejscem spotkania by³a lokalna
akademia czarownic i czarowników, na co dzieñ Zespó³ Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym.
W hollu zaproszeni goœcie mogli

podziwiaæ dzie³a adeptów sztuki
magicznej: witra¿e oraz wyroby
najstarszego rzemios³a œwiata – ceramikê.
Spotkanie to nie by³o sabatem,
jakby mo¿na by³o s¹dziæ, a spotkaniem na czeœæ najwiêkszej czarownicy na Pomorzu – s³ynnej i piêkniej
Sydonii von Borcke, która w³aœnie
na tych ziemiach ¿y³a i rzuca³a czary
na mo¿nych tego œwiata a tak¿e i
tych mniej znacz¹cych. Jak na takie
spotkanie przysta³o nie zabrak³o te¿
i wiedŸm, czyli zgodnie z etymologi¹: m¹drych kobiet (wiedŸma – ta,
która wie).
W ten szczególny dzieñ otwar³y
siê podwoje wszechnicy wiedzy, by
czêœæ z niej spad³o równie¿ na zaproszonych goœci. Tak oto czêœæ tajemnej wiedzy, dotycz¹cej tych
ziem i ludzi j¹ zamieszkuj¹cej, sp³ynê³a te¿ na zwyk³ych œmiertelników
a za nasz¹ spraw¹ dotrzeæ mo¿e do
ka¿dego domostwa.
Cz³onkiem rodziny Borków,
która zapisa³a siê na kartach historii
by³, prócz Sydonii, jej antenat Maæko Borko – znany rycerz rozbójnik
i osoba daj¹ca siê mocno we znaki
rycerzom zmierzaj¹cym do pañstwa

krzy¿ackiego. To miêdzy innymi on
porwa³ i wiêzi³ w Z³ociencu szlachetnego i postêpuj¹cego zgonie z
etosem rycerskim ksiêcia Geldrii. O
tym sk¹d siê wziêli rycerze rozbójnicy w œredniowieczu oraz o tym, ¿e
rozbojami zajmowali siê nie tylko
rycerze opowiada³a Alicja Koœcielna. Okaza³o siê, ¿e przyczyn¹ rozbojów w œredniowieczu by³a... inflacja. Rozbójnictwem zajmowali siê
prócz rycerzy równie¿ ksi¹¿êta,
mieszczanie a tak¿e ch³opi. Tak
wiêc proceder ten by³ pospolity i
przez wszystkich chêtnie uprawiany. To, ¿e rycerze œlubuj¹cy m.in.

szlachetnoœæ zajmowali siê rozbojami wynika³o m.in. z faktu, i¿ musieli utrzymywaæ siê i swoje wojsko
z nadanych im ziem, a wartoœæ pieni¹dza wci¹¿ mala³a. Nie wszyscy
te¿ rycerze mieli prawo do ³upów
podczas wypraw wojennych a gotowoœæ bojow¹ musieli mieæ zawsze.
St¹d te¿, aby podo³aæ wymaganiom
rozpoczêli napady na bogatych rycerzy ci¹gn¹cych do Œwidwina po
to, aby jak wpajano rycerzom z Zachodu – nieœæ chrzeœcijañstwo Litwie, która a’propos ju¿ wówczas
by³a ochrzczona.
Tak wiêc rozbójnickie ¿ycie
Maæka ze Strzmieli nie by³o ¿adnym ewenementem w tamtych czasach, aczkolwiek Maæko by³ jednym z tych, którzy mocno wryli siê
w pamiêæ historyczn¹ za spraw¹
swoich dokonañ. Tutaj nale¿y dodaæ, ¿e z zapisów Krzy¿aków wynika, i¿ na ziemiach Pomorza Zachodniego nie by³o dnia, aby nie dokonano ¿adnego rozboju.
Wprawdzie za ¿ycia Sydonii takie precedensy nie by³y ju¿ w modzie, jednak w jej czasach ³atwo
mo¿na by³o byæ oskar¿onym o czary
nawet wówczas, gdy ¿ycie wiod³o

siê w klasztorze. Wystarczy³o nieopatrznie rzuciæ jakieœ s³owo, karmiæ wróble na parapecie czy o zgrozo – mieæ kota, albo psa. Zwierzêta
te wszak nie musia³y, ale mog³y byæ
pos³annikami samego Z³ego, b¹dŸ
nawet nim samym.
Tragiczn¹ i smutn¹ historiê Sydonii, której mi³oœæ do Gryfity zosta³a odrzucona, i która za to ród
jego przeklê³a a kl¹twa spe³ni³a siê
– przedstawili gimnazjaliœci z Radowa Ma³ego. Spektakl pod kierunkiem Modesty Dêbickiej przedstawia³ proces Sydonii o czary, wykazuj¹c jego absurdalnoœæ, a w usta
Borkówny w³o¿ono jej
historiê i przyczynê
oskar¿eñ. W jednej z
wypowiedzi stara³a siê
wyjaœniæ sêdziom, ¿e
przecie¿ oskar¿enie o
czary jest wynikiem
tego, ¿e jej brat Ulrich
sprzeniewierzy³ tê czêœæ
maj¹tku, któr¹ ona powinna by³a otrzymaæ, a
nie chc¹c tego uczyniæ
oskar¿y³ j¹ o czary, skoro zgodnie z jej przepowiedni¹ ród Gryfitów
wymiera³.
Sydonia nie mia³a
³atwego ¿ycia, z jednej
strony ze wzglêdu na
swój charakter, z drugiej
– na spora grupê osób jej
nie¿yczliwych. To powodowa³o, ¿e odgra¿a³a
siê wielu ludziom, ¿ycz¹c im spe³nienia siê kl¹tw, jakie na nich rzuca³a. Osamotniona kobieta otacza³a
mi³oœci¹ zwierzêta, interesowa³a siê
w³aœciwoœciami zió³, udziela³a porad lekarskich.
W 1619 r. osadzono j¹ w wiêzieniu na zamku Oderburg w Grabowie
pod Szczecinem. Przeciwko niej
œwiadczy³o oko³o 50 œwiadków.
Mimo i¿ Sydonia by³a osob¹ bardzo
dobrze wykszta³con¹, jak na owe
czasy, i broni³a siê zaciekle, zbijaj¹c
argumenty sêdziów z ³atwoœci¹, na
wygranie procesu i tak nie mia³a
szans. Raz rzucone oskar¿enie o
czary by³o bowiem wyrokiem
œmierci. Zadaniem sêdziów by³o tyl-

ko, za pomoc¹ wymyœlnych tortur,
wymusiæ odpowiednie zeznania.
Sydonia, jako szlachcianka, przed
spaleniem na sosie zosta³a œciêta.
Sta³o siê to 19 sierpnia1620 r. Jej
cia³o spoczê³o na œredniowiecznym
cmentarzu biedoty, który znajdowa³
siê w miejscu obecnie ulicy Sowiñskiego. Mia³a wówczas 75 lat.
Podczas VI Spotkania Historycznego „Sydonia” przewodnim
has³em by³o „Historia Mojej Rodziny zwi¹zana jest z Ziemi¹ £obesk¹”.
Uczniowie szkó³ z terenu powiatu ³obeskiego otrzymali nie lada
zadanie. Mieli wybraæ z albumów
rodzinnych jedno zdjêcie i przedstawiæ jego historiê. W ten sposób
powsta³a pierwsza publikacja pod
redakcj¹ Henryka Musia³a i Ludwika Cwynara, w której poznajemy
krótkie historie z ¿ycia ludzi tej ziemi, a czasem podane w telegraficznym skrócie losy ludzi, którzy przyjechali tutaj po wojnie. Bohaterowie
najlepszych trzech tekstów otrzymaj¹ nagrody i zaproszenie na „Zaduszki” organizowane w Strzmielach jak zapewni³ dr Jan Macholak,
dyrektor Archiwum Pañstwowego
w Szczecinie.
Dobrze siê sta³o, ¿e inicjatywa
ta, choæ w szcz¹tkowej formie, zosta³a podjêta przez szko³y, bo to placówki oœwiatowe maj¹ najwiêkszy
wp³yw na to, jakie spo³eczeñstwo
potem jest.
mm
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Pojechaliœmy do Oœrodka
Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W poniedzia³ek, 8 wrzeœnia br.,
jako dwudziestoosobowa grupa, wraz z
opiekunami pani¹ Ew¹ Zawia³ow i
pani¹ Mariol¹ £owkiet, wyjechaliœmy
do Oœrodka Edukacji Ekologicznej w
Lipiu w powiecie œwidwiñskim.
Na pocz¹tku pani Ewa £awicka,
prowadz¹ca zajêcia, zabra³a nas do laboratorium. Ogl¹daliœmy wystawê ptasich gniazd, które poprzednie grupy
zebra³y w³aœnie w Lipiu. By³y tam m.in.
gniazda zimorodka, raniuszka, mucho³ówki i drozda. Nastêpnie ogl¹daliœmy
zdjêcia robione na tych terenach i ruszyliœmy na pierwszy spacer. Id¹c lasem,
pani co jakiœ czas zatrzymywa³a siê i
opowiada³a nam o roœlinach jakie mijaliœmy. By³y tam np. opieñki, paprocie,
glistnik jaskó³cze ziele, skrzyp bagienny, ³uskiewnik ró¿owy i wiele innych.
Dotarliœmy nad rzekê Mogilicê.
Podzieliliœmy siê na grupy i dostaliœmy
odpowiedni sprzêt, do biologicznego
badania wody. Wy³awialiœmy z wody
organizmy, które w niej ¿yj¹ i dopasowywaliœmy je do odpowiedniej grupy.
Badania wykaza³y, ¿e Mogilica jest
rzek¹ II klasy czystoœci wody.
We wtorek rano pojechaliœmy do
Wardynia Górnego w gm. Po³czynZdrój. Jest tam zak³ad gospodarki odpadami. Œmieci sk³adowane tam, s¹
ca³kowicie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych. Odpady s¹ minimalizowane
przez wdro¿ony system recyklingu.
Odpady organiczne s¹ unieszkodliwiane poprzez kompostowanie.
W sortowni segregowane s¹ odpady
nadaj¹ce siê do recyklingu. Przyjmuje
ona te¿ surowce wtórne, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i ogrodowe. W kwaterze reszty œmieciowej sk³a-

dowane s¹ odpady nie nadaj¹ce siê ju¿
do wykorzystania. Pod³o¿e które oddziela odpady od ziemi jest betonowe,
a na nim folia. Dziêki temu nic nie dostaje siê do gleby.
W kompostowniku tworzony jest
nawóz. Przeznaczony jest do kompostowania odpadów ogrodowych, parkowych, osadu œciekowego i odpadów organicznych, przy u¿yciu nowej technologii.
Trafiliœmy na moment spulchniania.
Dowiedzieliœmy siê te¿, jak wa¿ne
jest sortowanie œmieci (recykling).
Dziêki temu zmniejszaj¹ siê wysypiska,
nastêpuje zmniejszenie produkcji, zu¿ywania surowców naturalnych oraz
zanieczyszczeñ œrodowiska.
Nastêpnie pojechaliœmy do Po³czyna. Byliœmy na deptaku, a potem poszliœmy do parku, który ma a¿ 80 ha! Byliœmy w czêœci francuskiej. Chodz¹c alejkami widzieliœmy piêkne krzewy, kwiaty i grupy drzew. Zobaczyliœmy te¿
amfiteatr, fontanny i byliœmy w pijalni
wód zdrojowych.
W œrodê po œniadaniu poszliœmy na
spacer. Byliœmy na starym cmentarzu i
widzieliœmy pomnik przyrody za³o¿ony
przez uczniów. By³ to stary d¹b. Wracaj¹c zobaczyliœmy padalca.
PóŸniej uczyliœmy siê badaæ populacje roœlin. Po obiedzie mieliœmy ostatnie zajêcia. Uczyliœmy siê rozpoznawaæ
drzewa po liœciach, korzystaj¹c z klucza. Dowiedzieliœmy siê wiele o kszta³tach i rodzajach liœci.
Po obiedzie ogl¹daliœmy film o dorzeczu Parsêty – rzeki górskiej na Pomorzu. Potem ogl¹daliœmy filmiki o
zanieczyszczeniach œrodowiska. Tak
zakoñczy³ siê nasz pobyt w oœrodku.
Paula Halecka, klasa IIa,
ZSG w £obzie.
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Zbyt wysoki czynsz zmusi³ przedsiêbiorców do zmiany miejsca

Na rynku coraz bardziej bezwzglêdnie
(£OBEZ). Od pewnego czasu
da³o siê zauwa¿yæ spory ruch w mieœcie. Niektóre sklepy niemal równoczeœnie zaczê³y opuszczaæ swoje dotychczasowe lokale i przenosiæ siê w
inne miejsca. Okaza³o siê, ¿e za tym
wszystkim stoi firma Noe (Ida, Inwest
Group i kilkanaœcie innych nazw firm
tych samych w³aœcicieli).
Ul. Nowy Œwiat 8 w Gryficach jest
siedzib¹ firm, których prezesem jest
Hovsepyan Hrayr, a wiceprezesem
Krzysztof Ryszard Romanowicz, s¹ to
m.in.: spó³ka „Hb Investment” zarejestrowana 21 marca 2003 roku, spó³ka
Global Invest, zarejestrowana w styczniu 2007 r. Na pocz¹tku marca 2007 r.
zarejestrowano spó³kê Multi Group, 28
maja 2007 r. - Inter Group, w tym samym dniu - Palermo Group, tydzieñ
póŸniej, 4 czerwca, - Capital Group.
Do tego dochodzi Fundacja Hosso,
Gryfice – Nowy Œwiat 8, data wpisu do
rejestru stowarzyszeñ14 styczeñ 2008 r.
Prezesem Zarz¹du jest Hovsepyan
Hrayr, wiceprezesami: Ewa Dziuba
oraz Ewa Chojnacka, ale jest jeszcze
spó³ka Hoso zarejestrowana 27 lutego
2007 roku w Ziêbicach woj. dolnoœl¹skie, której prezesem jest ¿ona Hrayra
Hovsepyan’a - Karen Hovsepyan.
Spó³ek, w jakich pojawiaj¹ siê nazwiska ma³¿onków, jest sporo. Dlaczego o tym piszemy? Bo spó³ka NOE kupi³a sklepy Rejonowego Przedsiêbiorstwa Handlu Wewnêtrznego w Gryficach, które mia³o je równie¿ w £obzie.
RPHW zosta³o w ostatnim czasie sprywatyzowane, kupi³o je NOE i tym sposobem NOE przejê³o czêœæ sklepów w
£obzie. Dziœ ju¿ trwaj¹ remonty na podwy¿szeniu naprzeciw koœcio³a, wszak
za cenê, któr¹ wymagaj¹ w³aœciciele,
sklepy musz¹ jakoœ wygl¹daæ.
- Wypowiedzenie otrzymaliœmy na
wakacjach. Mieliœmy miesi¹c na podjêcie decyzji i ewentualn¹ przeprowadzkê. Zaproponowali mi trzykrotny
czynsz. Przecie¿ to jest £obez a nie
miasto wojewódzkie! Musia³bym pracowaæ tylko na nich. Na szczêœcie uda³o
mi znaleŸæ inny lokal i wyprowadzi³am
siê stamt¹d. Mam tylko nadziejê, ¿e inni

przeczytaj¹ uwa¿nie umowê – powiedzia³a jedna z osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie miasta.
Nieco ostrzej na temat nowych w³aœcicieli wypowiedzieli siê inni przedsiêbiorcy, którzy równie¿ nie podpisali
umowy z firm¹ z Gryfic.
- Umowa z nimi, to sznur na szyjê.
To ile musia³abym zarabiaæ, ¿eby im
op³aciæ czynsz? Podnieœli mi op³atê o
100 proc. i wymagali kaucji o wartoœci
trzymiesiêcznego czynszu. Dodatkowo
umowa mia³aby byæ podpisana na 5 lat.
Gdyby w tym czasie ktoœ chcia³ zrezygnowaæ z najmu i tak musia³by op³aciæ
czynsz do koñca. Gdyby w tym czasie
coœ mi siê sta³o, np. wypadek, œmieræ
itp., to ten piêcioletni czynsz musia³aby
sp³aciæ rodzina. Gdzie s¹ nasze w³adze?
Gdzie jest wojewoda, ¿e na to pozwoli³?
Wchodz¹ do £obza z jednym nastawieniem – wykupiæ jak najwiêcej nieruchomoœci, a potem wydzier¿awiaæ na takich
warunkach. Kogo z £obza na to staæ?
Przecie¿ to nie jest jakieœ wielkie miasto – powiedzieli dzier¿awcy jednego
ze sklepów.
Mechanizm dzia³ania spó³ki z Gryfic jest ogólnie znany i jak siê okaza³o,
sporo osób w £obzie dobrze ich zna.
Jeden drugiego ostrzega, obawiaj¹c siê,
by nikt nie da³ siê z³apaæ na tego typu
umowy.
- Zawsze ufa³am ludziom i nie czyta³am uwa¿nie umowy, teraz jednak
radzê tym, którzy zdecyduj¹ siê na wynajem od tej firmy, by dok³adnie przeanalizowali tych kilka stron. Nie
uwzglêdniaj¹ ¿adnych propozycji i
uwag strony chc¹cej wynaj¹æ. To oni w
pe³ni dyktuj¹ warunki. Jeœli kogoœ staæ
na wynajem, to dobrze, ale radzê tylko,
by byæ ostro¿nym – dodaje jedna z w³aœcicielek sklepu.
Jakby nie patrzeæ mamy wolny rynek. Nieruchomoœci kupuje ten, kto ma
pieni¹dze i to on narzuca ceny. Inna
rzecz, ¿e póki s¹ inne lokale, mo¿na z
nich skorzystaæ, a jedyn¹ obron¹ przed
dyktowaniem cen z zewn¹trz, to pozostawianie nieruchomoœci w rêkach
³obzian. Wszak wy¿szy czynsz, to wy¿sze ceny za artyku³y, a to odczujemy
wszyscy.
mm
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tygodnik ³obeski 14.10.2008 r.

Andrzej Kiszka - ostatni partyzant
„Walka beznadziejna, walka o
sprawê z góry przegran¹, bynajmniej
nie jest poczynaniem bez sensu. [...]
Wartoœæ walki tkwi nie w szansach zwyciêstwa sprawy, w imiê której siê j¹ podjê³o, ale w wartoœci tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

przyjmuj¹c pseudonim „Marek”. W
czerwcu 1945 r. Przysiê¿niak wyda³
rozkaz demobilizacji oddzia³ów leœnych, a w sierpniu 1945 r. zosta³a zlikwidowana ich komenda. „Wo³yniak”
nie podporz¹dkowa³ siê rozkazom i
pozosta³ w lesie.

W jednym z wczeœniejszych komentarzy zasygnalizowa³em tylko
obecnoœæ wœród mieszkañców naszego
powiatu pana Andrzeja Kiszki, jednego
z ostatnich partyzantów walcz¹cych po
wojnie. Pan Andrzej Kiszka mieszka w
Siennie Dolnym, w gminie Radowo
Ma³e. Obieca³em, ¿e przybli¿ê jego sylwetkê, co czyniê, korzystaj¹c z opisu
walki oddzia³u partyzanckiego dowodzonego przez Adama Kusza „Garbatego”, w której znajdowa³ siê Kiszka. Nie
sposób zrozumieæ jego postawy bez
kontekstu tamtych czasów, o których
zreszt¹ wiemy bardzo ma³o, gdy¿ dla
ludzi urodzonych po wojnie, skoñczy³a
siê ona w 1945 roku. Owszem, wojna
skoñczy³a siê, ale w Polsce trwa³y walki
podziemia niepodleg³oœciowego o
woln¹ i suwerenn¹ Polskê, a za tak¹ nie
uznawa³o j¹ wówczas wielu Polaków w
œwietle faktów instalowania w Polsce
przez Stalina komunistycznych organów w³adzy podleg³ych Moskwie oraz
podjêtych przez nie represji wobec ¿o³nierzy walcz¹cych wczeœniej z okupantem niemieckim. Tekst zaczerpn¹³em ze
strony internetowej „¯o³nierze wyklêci”. W najbli¿szym czasie opublikujemy rozmowê z panem Kiszk¹, co wype³ni zupe³ny brak przez wiele lat informacji pokazuj¹cych rodowody naszych
mieszkañców.
***
Rozbicie grupy Adama Kusza
„Garbatego”

Oddzia³ „Wo³yniaka”, przez szeregi którego przewinê³o siê, w ró¿nym
charakterze, co najmniej 327 ¿o³nierzy,
walczy³ z w³adz¹ komunistyczn¹ i wojskami sowieckimi, chroni³ polskie wsie
na Zasaniu przed atakami UPA i organizowa³ akcje odwetowe na wsie ukraiñskie. Na swoim koncie oddzia³ mia³
miêdzy innymi udzia³ w jednej z najwiêkszych bitew, jakie stoczy³y oddzia³y zbrojne polskiego podziemia niepodleg³oœciowego z Armi¹ Czerwon¹ i
NKWD, która mia³a miejsce 7 maja
1945 r. pod Kury³ówk¹.
Po jego samobójczej œmierci w nocy
z 28 na 29 grudnia 1946 r., oddzia³
podzieli³ siê na dwie dzia³aj¹ce niezale¿nie od siebie grupy. Dowództwo na

Na pocz¹tku 1950 r. oddzia³y partyzanckie polskiego podziemia niepodleg³oœciowego prawie ju¿ nie istnia³y.
Amnestia z lutego 1947 r. doprowadzi³a
do ujawnienia siê wiêkszoœci konspiratorów. W terenie pozosta³y tylko niewielkie grupy partyzantów, którzy nie
uwierzyli w „dobrodziejstwa” amnestii
lub, mimo ujawnienia, musieli nadal siê
ukrywaæ.
Równie¿ w województwie lubelskim - miejscu szczególnej aktywnoœci
niepodleg³oœciowego podziemia –
dzia³a³y ju¿ tylko nieliczne oddzia³y,
pod dowództwem najbardziej niez³omnych dowódców. Grupy te funkcjonowa³y we wsiach i miasteczkach w oparciu o lokaln¹ siatkê konspiracyjn¹, która w stosunku do oddzia³ów wype³nia³a
funkcje wywiadowcze i kwatermistrzowskie. Dziêki sprawnoœci i lojalnoœci tych ludzi ukrywaj¹cy siê byli dla
„bezpieki” nieuchwytni. Cz³onkowie
oddzia³ów nie mieli mo¿liwoœci podjêcia „legalnego” ¿ycia. Niektórzy z nich
próbowali ju¿ tego, czasem niejednokrotnie, i na skutek przeœladowañ zdecydowali siê nadal ukrywaæ. Ich jedyn¹
nadziej¹ by³ wybuch nowej wojny, która pozwoli³aby zmieniæ uk³ad si³ w
Europie. Wierzyli w to niezachwianie.
Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w innym wypadku kresem ich walki bêdzie œmieræ,

Oddzia³ Adama Kusza. W rzêdzie górnym (od lewej): Adam Kusz „Garbaty”, Kazimierz Zabiegliñski „Kuna”, Tadeusz Haliniak „Opium” (z ty³u), Józef K³yœ „Rejonowy” (z ty³u), W³adys³aw O¿ga „Bór”, Stanis³aw Bielecki „Orze³”. W œrodkowym: Stanis³aw £ukasz „Marciniak”, Tadeusz Parylak „Czarny”, Micha³ Krupa „Wierzba”. W
dolnym: Andrzej Dziura „Stryj”, Andrzej Kiszka „D¹b”.

swoje ¿ycie powierzali Bogu, staj¹c siê
w oczach ludnoœci cywilnej ostatnimi
obroñcami niepodleg³oœci, tradycji i
wiary.
Jedn¹ z takich grup by³ oddzia³
Adama Kusza ps. „Adam”, „Garbaty”,
„K³os”, który by³ kontynuacj¹ najwiêkszego oddzia³u partyzanckiego dzia³aj¹cego w rzeszowskim Okrêgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (Narodowej Organizacji Wojskowej) dowodzonego przez Józefa Zadzierskiego
ps. „Wo³yniak”.
Adam Kusz urodzi³ siê w rodzinie
ch³opskiej, 25 lipca 1922 r. w Sierakowie (pow. bi³gorajski). W czasie okupacji niemieckiej nale¿a³ do oddzia³u partyzanckiego NOW, stworzonego przez
Franciszka Przysiê¿niaka ps. „Jan”,
„Ojciec Jan”. Bra³ udzia³ w operacji
„Burza” jako OP 44 w sk³adzie podokrêgu Rzeszów AK. W lipcu 1944 r.
oddzia³ zosta³ rozwi¹zany, a jego dowódca siê ukrywa³. Po 30/31 marca
1945 r., kiedy „bezpieka” zamordowa³a
brzemienn¹ ¿onê Przysiê¿niaka Janinê
Oleszkiewicz - Przysiê¿niak, on sam
wróci³ do konspiracji i zosta³ dowódc¹
Oddzia³ów Leœnych Okrêgu San (Rzeszów) NZW, przy których wraz ze sztabem przebywa³, a¿ do ich rozwi¹zania
we wrzeœniu 1945 r.
Po rozwi¹zaniu w lipcu 1944 r. oddzia³u „Ojca Jana” i innych oddzia³ów
partyzanckich NOW-AK, partyzanci na rozkaz prze³o¿onych - podjêli pracê
w ró¿nych pekawuenowskich instytucjach. W ten sposób komendantem
Milicji Obywatelskiej w Le¿ajsku zosta³ Józef Zadzierski ps. „Wo³yniak”, od
wiosny 1943 r. ¿o³nierz „Ojca Jana”,
dowódca dru¿yny dyspozycyjnej. W
grudniu 1943 r., po rozbiciu oddzia³u
Przysiê¿niaka przez Niemców, „Wo³yniak” stworzy³ w³asny oddzia³ partyzancki, który na pocz¹tku 1944 r. zosta³
oddzia³em dyspozycyjnym komendanta okrêgu NOW Rzeszów. Od lipca
1944 r., wraz ze swoim oddzia³em wzi¹³
udzia³ w tworzeniu MO. Jednak we

Boston, USA. Pomnik „Partyzanci” autorstwa Andrzeja Pityñskiego.
wrzeœniu 1944 r. opuœci³ stanowisko i
na czele swoich ludzi wyruszy³ na pomoc walcz¹cej Warszawie. Po drodze
zosta³ aresztowany i trafi³ do wiêzienia
na zamku w Rzeszowie, sk¹d zosta³
wys³any do obozu w ZSRS. Uciek³ z
transportu i ju¿ w grudniu 1944 r. organizowa³ nowy oddzia³ w Tamawcu.
Poza dawnymi podkomendnymi trafiali do niego przeœladowani ¿o³nierze z
innych rozwi¹zanych lub rozbitych oddzia³ów. Zadzierski nawi¹za³ kontakt z
organizacj¹ i w marcu 1945 r. podporz¹dkowa³ swój oddzia³ Tadeuszowi
Gryblewskiemu ps. „Ostoja”, komendantowi dywersji Okrêgu £añcut NOW,
a nastêpnie komendantowi Oddzia³ów
Leœnych Okrêgu Rzeszów NZW, którego w kwietniu 1945 r. na tym stanowisku zast¹pi³ Franciszek Przysiê¿niak,

jedn¹ obj¹³ dotychczasowy zastêpca
Zadzierskiego, Adam Kusz ps. „Garbaty”, natomiast nad drug¹ Micha³ Oleksak ps. „Jaskó³ka”.
Po amnestii liczebnoœæ oddzia³u
„Garbatego” spad³a do 7 ludzi. Jednak
w nied³ugim czasie jego szeregi zaczê³y
ponownie wzrastaæ, gdy¿ oddzia³ zaczêli zasilaæ ujawnieni partyzanci, ponownie œcigani przez aparat bezpieczeñstwa, jak na przyk³ad Andrzej Kiszka „D¹b”. Ma³a liczebnoœæ grupy powodowa³a, ¿e partyzanci swoj¹ dzia³alnoœæ ograniczali, poza dwoma akcjami
z jesieni 1947 r., gdy wysadzono budynek przeznaczony na siedzibê milicji w
Kury³ówce oraz rozbito biura PGR w
Cieplicach, do akcji upominania bardziej aktywnych dzia³aczy PPR i PZPR

HISTORIA NAJNOWSZA
i likwidowania najbardziej niebezpiecznych wspó³pracowników „bezpieki”. Wspomniany wy¿ej A. Kiszka
tak wspomina tamten czas:
„Mieliœmy bunkry w lasach, ró¿ne
kryjówki, bo wci¹¿ nas tropiono. Nie
by³o siê ju¿ jak biæ. Tylko czasem porz¹dek robiliœmy z peperowcami daj¹c im
w ty³ek, albo z takimi co donosili. Bo
donosicielstwo stawa³o siê czêstsze, a
komuniœci za byle co zamykali w wiêzieniu. Ludzie byli nam przychyli, ale siê
ju¿ bali, UB panoszy³o siê i zape³nia³o
wiêzienia niewinnymi ludŸmi, czêsto
ich torturuj¹c. Za ¿art albo wic mo¿na
by³o siedzieæ.”
W paŸdzierniku 1947 r. przeciwko
grupie „Garbatego”, licz¹cej kilkanaœcie osób Sekcja 1 Referatu III PUBP w
£añcucie za³o¿y³a sprawê o kryptonimie „Kurzawa”. W grudniu 1949 r. aparat bezpieczeñstwa postanowi³ wykorzystaæ w swoich dzia³aniach agenta
Wydzia³u III WUBP w Lublinie o pseudonimie „Jeleñ”, prowadzonego przez
kpt. Jana Gorliñskiego (w³aœc. Cezary
Monderer-Lamensdorf, m.in. w latach
1945-1947 zastêpca kierownika WUBP
w Koszalinie/Szczecinie).
Do oddzia³u „Garbatego” uda³o mu

ski, Andrzej Kiszka „D¹b”, Andrzej
Dziura „Stryj”, Stanis³aw £ukasz „Marciniak” i W³adys³aw O¿ga „Bór”, natomiast w sk³ad drugiej Adam Kusz „Garbaty”, Wiktor Pude³ko „Du¿y”, Stanis³aw Bielecki. Poza okr¹¿eniem znaleŸli siê Józef K³yœ, wys³any na wieœ w celu
zakupu œwini oraz Tadeusz Haliniak
„Opium”, który uda³ siê do Zarzecza na
spotkanie z „Jab³oñskim”, w trakcie
którego mia³ przekazaæ agentowi kontakty z placówkami w Rzeszowie i Bydgoszczy.
O godzinie 5.00 w stronê partyzanckiego obozu ruszy³a grupa szturmowa
KBW, której przewodnikiem by³ agent
„Jeleñ”, który jednak w trakcie marszu
zmyli³ drogê. W tej sytuacji dowodz¹cy
grup¹, kpt. Augustyniak da³ rozkaz rozwiniêcia tyraliery i posuwania siê w
kierunku wsi £¹¿ek Gier³achy. Podczas
przeszukiwania lasu dosz³o do walki, w
wyniku której ze strony partyzantów
œmiertelnie ranny zosta³ Andrzej Dziura „Stryj”, a ze strony KBW jeden z
¿o³nierzy KBW. Po odskoczeniu od
ob³awy partyzanci uderzyli na pierœcieñ
okr¹¿enia w okolicach Szklarni, gdzie
dosz³o do wymiany strza³ów, w wyniku
których zginêli Adam Kusz „Garbaty” i
Wiktor Pude³ko „Du¿y”.

Trzeciego dnia akcji o godz. 8.00
KBW rozpoczê³o ponowne przeszukiwanie lasu po³¹czone z zacieœnianiem
linii okr¹¿enia. W trakcie tych dzia³añ
¿o³nierze KBW znaleŸli ukrytego pod
mchem W³adys³aw O¿gê „Bora”, którego zastrzelono, nastêpnie jeszcze jednego partyzanta, który tak¿e zosta³
zabity. O godzinie 20.00 zakoñczono
akcjê. W jej wyniku zginê³o piêciu partyzantów, a przez pierœcieñ ob³awy
przedar³o siê czterech. Byli to:
Andrzej Kiszka - ukrywa³ siê do 30
grudnia 1961 r., gdy zosta³ aresztowany. Skazany na do¿ywotne wiêzienie,
zamienione nastêpnie na 15 lat. Wyrok
odbywa³ m.in. w Strzelcach Opolskich
i Potulicach. Zwolniony warunkowo z
wiêzienia w sierpniu 1971 r.
Micha³ Krupa „Wierzba” - wys³any na zwiad, wyszed³ z okr¹¿enia.
Schwytany 11 lutego 1959 r. w Kulnie,
skazany na 15 lat wiêzienia, by³ wiêziony do 1965 r. Zmar³ 24 sierpnia 1972 r.
Stanis³aw £ukasz „Marciniak” przebi³ siê, póŸniej ukrywa³ siê razem z
Józefem K³ysiem, Andrzejem Kiszk¹.
Zgin¹³ œmierci¹ samobójcz¹ podczas ob³awy UB w Wólce Ratajskiej w 1952 r.
Kazimierz Zabiegliñski - przebi³
siê, ujawni³ siê w 1956 r.
Oddzia³ Adama Kusza „Garbatego”
by³ jednym z ostatnich oddzia³ów partyzanckich polskiego podziemia niepodleg³oœciowego dzia³aj¹cego w Polsce po 1944 r. Jego dzia³ania ogranicza³y siê do zapewnienia sobie œrodków
utrzymania i upominania oraz likwidacji wspó³pracowników aparatu bezpieczeñstwa. Mimo to, do likwidacji grupy
zaanga¿owano bardzo du¿e si³y. Rozpracowanie oddzia³u „Garbatego” by³o
jedn¹ z najwa¿niejszych operacji nadzorowanych bezpoœrednio przez Departament III Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego.
***

siê wprowadziæ dwóch agentów UB z
radiostacj¹. Podali oni namiary na oddzia³ i 19 sierpnia 1950 r. rozpoczê³a siê
ob³awa. Rejon przebywania oddzia³u
zosta³ okr¹¿ony przez oddzia³y KBW.
Oddzia³ po przeprowadzeniu zwiadu
podzieli³ siê na dwie grupy. W sk³ad
pierwszej weszli: Kazimierz Zabiegliñ-

20 sierpnia grupa szturmowa ponownie wesz³a do lasu i rozpoczê³a
przeszukiwanie, w wyniku którego odnalaz³a dwa bunkry i obozowisko, które
zniszczono. Tego dnia partyzanci ponownie próbowali wydostaæ siê z okr¹¿enia, lecz po ciê¿kich walkach musieli
siê wycofaæ.

Trzydzieœci lat
póŸniej, w Bostonie,
w USA, siostrzeniec
Micha³a Krupy ps.
„Wierzba”, „Pu³kownik”, rzeŸbiarz
Andrzej Pityñski,
syn Aleksandra Pityñskiego „Kuli”,
partyzanta NOW-AK z oddzia³u „Ojca
Jana”, NZW „Wo³yniaka” i Stefanii
Krupy „Pere³ki”, równie¿ z oddzia³
„Wo³yniaka”, stworzy³ monumentalny
pomnik „Partyzanci”, który – jak sam
mówi - zadedykowa³ wszystkim „Wojownikom o Wolnoœæ na ca³ym Œwiecie”, a Polskich Partyzantów pokaza³
jako wzór.
Sk¹d projekt? - Jad¹c razem strzemiê przy strzemieniu wzd³u¿ srebrzysto
- bia³ego koryta Tanwi, s³oñce rzuca³o
d³ugie nasze cienie na tafle lodu rzeki.
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Godzinami wpatrywa³em siê w t¹ poruszaj¹c¹ masê koñskich nóg, szyi, g³ów,
sylwetek w siod³ach z erkaemami stercz¹cych luf zawieszonymi na ramionach, z granatami przy pasach, z bagnetami w cholewach kawaleryjskich butów, wyd³u¿one przez s³oñce sylwetki
cieni jeŸdŸców, partyzantów, ostatnich
polskich bohaterów. I wtedy poczu³em
siê jednym z nich. Obraz ten zapad³ mi
g³êboko w sercu, i da³ ideê na monumentaln¹ rzeŸbê „Partyzanci”.
„Partyzanci” to kompozycja rzeŸbiarska, sfinansowana przez Sculpture
Foundation i odlana w aluminium w
1980 roku w Johnson Atelier - Technicznym Instytucie RzeŸby w Princeton, NJ. RzeŸba jest o wymiarach: 10
metrów d³ugoœci, 7 metrów wysokoœci,
4 metrów szerokoœci” – mówi Andrzej
Pityñski.
„[...] Kompozycja przedstawia piêciu uzbrojonych jeŸdŸców w szyku
marszowym. Piêciu desperatów, którzy
bardziej przypominaj¹ leœne widma i
duchy, jak ludzi. Piêciu partyzantów,
sponiewieranych, œmiertelnie zmêczonych, krwawi¹cych w ci¹g³ej walce,
ucieczce, w potyczce, jad¹cych na
swych s³aniaj¹cych siê z wyczerpania,
wychud³ych rumakach, ze spuszczonymi g³owami, z w³asnymi myœlami o tragedii Ojczyzny.
Zbici razem, strzemiê przy strzemieniu, jak wojenna maszyna, wielonogi dragon, wlok¹cy siê w bólu po nocnych leœnych bezdro¿ach. I tylko ich
konie z wyci¹gniêtymi sztywno szyjami, które ju¿ nic nie widz¹, ale tylko
wêsz¹ jak wilki i ³api¹ w swoje rozwarte
nozdrza wiatr wolnoœci. To konie prowadz¹ ich przez labirynty zdrady, pogardy i zapomnienia do wolnej Polski.
Tragiczni w swojej samotnej walce bez
szans na zwyciêstwo, zdradzeni przez
œwiat, zapomniani przez Boga. Mimo to
s¹ pe³ni wewnêtrznej si³y walki. Walki
a¿ do zwyciêstwa. Ich wyprostowane
u³añskie sylwetki w siod³ach, jakby
przykuci do swoich lanc gotowych w
ka¿dym momencie do szarzy na wroga.
Tworzy³em ten pomnik z myœl¹ o
nich i o tych tysi¹cach najwaleczniejszych, najwierniejszych Synach Narodu
Polskiego, którzy pierwsi stawili czo³a
sowieckiej komunie. Zdradzeni przez
œwiat, zapomniani przez Boga, z w³asnego wyboru w leœnych oddzia³ach : NOW,
AK, NSZ, WIN, NZW, bili siê bohatersko z NKWD, Armi¹ Czerwon¹ i polskimi renegatami z UB, KBW, MO, ORMO,
„utrwalaczami w³adzy ludowej”.
Walczyli, bo nigdy nie pogodzili sie
z utrat¹ Wolnoœci [...]. Œcigani po lasach
jak dzikie bestie, torturowani w piwnicach UB, maltretowani z mœciw¹ satysfakcj¹, mordowani w katowniach MO,
grzebani potajemnie nocami w nieznanych do dzisiaj grobach. To dla Nich
stworzy³em ten Symbol Golgoty Polskich Bohaterów”.
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OG£OSZENIE

tygodnik ³obeski 14.10.2008 r.

OG£OSZENIE BURMISTRZA £OBZA O ZASADACH
PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY £OBEZ
„Najlepszym jest ten, który potrafi tchn¹æ w duszê uczniów przyjemnoœæ”
W. Szymborska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
¿yczymy wszystkim Pracownikom Oœwiaty
wielu sukcesów zawodowych, wytrwa³oœci w pracy nad
kszta³towaniem umys³ów i postaw m³odego pokolenia
Polaków oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
¿ycz¹ Burmistrz £obza oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego

SPRZEDA¯ i DZIER¯AWA NIERUCHOMOŒCI
Burmistrz £obza zawiadamia, ¿e na tablicach informacyjnych Urzêdu Miejskiego
(w siedzibie Urzêdu oraz przy ul. Niepodleg³oœci) wywieszono wykazy dotycz¹ce:
1. sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowych na rzecz najemców, po³o¿onych na terenie miasta
i gminy £obez ul. Obr. Stalingradu 17/1, Przyrzeczna 3/1, Karwowo 22/1
2. dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta £obez:
- czêœæ dzia³ki nr 89/16 o pow. 20 m2 po³o¿onej w obrêbie 1 miasta £obez przy ul. Orzeszkowej,
- dzia³kê nr 906/14 o pow. 196 m2, po³o¿onej w obrêbie 1miasta £obez z przeznaczeniem
pod uprawê warzyw,
- dzia³kê nr 906/21 o pow. 274 m2, po³o¿onej w obrêbie 1miasta £obez z przeznaczeniem
pod uprawê warzyw,
3. sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych na terenie miasta i gminy £obez:
- dzia³ka nr 906/63 o pow. 1064 m2, po³o¿ona w obr. 1 miasta £obez przy ul. Piastów nr 1,
- dzia³ka nr 1311/9 o pow. 3648 m2, po³o¿ona w obr. 4 miasta £obez przy ul. Waryñskiego,
- dzia³ka nr 35/1 o pow. 1468 m2, po³o¿ona w obrêbie Be³czna,
- dzia³ka nr 42/6 o pow. 1038 m2, po³o¿ona w obrêbie Karwowo,
4. sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego 1b o pow. u¿ytkowej 106,91 m2 po³o¿ony na nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr 478 przy ul. Koœcielnej 9
5. sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym po³o¿onym w dzia³ce
nr 48/5 o powierzchni 0,0567 ha po³o¿onej w obrêbie Bonin.

Na kolejn¹ XXIX sesjê Rady Miejskiej w £obzie zapraszamy mieszkañców w dniu 29 paŸdziernika 2008 roku (œroda)
o godz. 13.00 do £obeskiego Domu Kultury, ul. Niepodleg³oœci 52, sala na parterze.
Porz¹dek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad,
b) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
c) przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Informacja na temat dostêpnoœci do us³ug medycznych dla mieszkañców Gminy
£obez.
3. Informacja Burmistrza o za³o¿eniach do bud¿etu Gminy £obez na 2009 rok.
4. Podjêcie uchwa³ Rady Miejskiej w £obzie:
a) w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok,
b) w sprawie okreœlenia dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru,
c) w sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2008,
d) w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onka ochotniczej
stra¿y po¿arnej w Gminie £obez,
e) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy
£obez,
f) w sprawie przyst¹pienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta
£obez i przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami,
g) w sprawie okreœlenia na rok 2009 limitu nowych licencji na zarobkowy przewóz
osób taksówkami na obszarze Gminy £obez,
h) w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej,
i) w sprawie wyra¿enia zgody na umorzenie wierzytelnoœci z tytu³u najmu lokalu
mieszkalnego,
j) w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie,
5. Informacja o pracy Burmistrza £obza za okres od 01 sierpnia 2008r. do 30 wrzeœnia 2008 roku.
6. Informacje Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i Burmistrza £obza o z³o¿onych
oœwiadczeniach maj¹tkowych.
7. Rozpatrzenie skarg wniesionych do Rady Miejskiej w £obzie.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców.
10. Zamkniêcie obrad.
Materia³y poddawane pod obrady bêd¹ szczegó³owo omawiane i opiniowane na
posiedzeniach komisji sta³ych Rady Miejskiej, które odbêd¹ siê w budynku Urzêdu
Miejskiego w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, sala nr 22 w ni¿ej wymienionych terminach:
- 21.10.2008r. godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Spraw Spo³ecznych,
- 22.10.2008r. godz. 11.00 – posiedzenie Komisji Terenów Wiejskich,
- 23.10.2008r. godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Bud¿etowej,
Wymienione wy¿ej informacje i projekty uchwa³ bêd¹ce przedmiotem obrad zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w £obzie
(www.bip.lobez.pl – zak³adka „Materia³y na najbli¿sz¹ sesjê Rady Miejskiej”) oraz
wy³o¿one s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 2 (parter).

Wprowadza siê na terenie Gminy £obez selektywn¹ zbiórkê odpadów „u Ÿród³a”, do
stosowania przez wszystkich mieszkañców. Ze strumienia odpadów komunalnych w
gospodarstwach domowych wydzielamy:
Papier
1. Do jego gromadzenia s³u¿¹ worki oznaczone kolorem niebieskim i napisem „Papier”.
2. Mo¿na wrzucaæ tu wszystkie odpady papierowe (makulaturowe), takie jak: gazety,
czasopisma, katalogi, prospekty ksi¹¿ki, zeszyty, papier szkolny i biurowy kartony,
tekturê, torby papierowe, papier pakowy i falisty itp.
3. Makulaturê do worka wrzucamy w stanie czystym (bez opakowania np. w reklamówkê).
4. Opakowania z papieru nie powinny zawieraæ domieszek innych materia³ów jak np.,
folii opakowaniowej.
5. Do makulatury nie wrzucamy: zabrudzonego i t³ustego papieru, papieru termicznego
i faksowego, przebitkowego (rachunki i faktury), pieluch jednorazowych, papierów
higienicznych, podpasek, worków po cemencie, tapet jak równie¿ kartonów wielomateria³owych foliowanych (po p³ynnej ¿ywnoœci), takich jak kartony po: mleku, sokach,
œmietanie, jogurtach itp.
6. Celem racjonalnego wykorzystania objêtoœci worka, kartony przed wyrzuceniem
nale¿y zgnieœæ, rozkawa³kowaæ lub z³o¿yæ.
Opakowania z tworzyw sztucznych
1. Do worków oznaczonych napisem „Plastiki” lub „Tworzywa Sztuczne” wrzucamy tylko
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych typu: butelki po napojach, olejach jadalnych, szamponach i kosmetykach oraz pude³ka plastikowe po maœle, margarynach itp.
2. Butelki i opakowania plastikowe powinny byæ zbierane po ich ca³kowitym opró¿nieniu, bez wieczek foliowych i papierowych.
3. Nie jest wymagane zdejmowanie plastikowych nakrêtek, pierœcieni zabezpieczaj¹cych lub etykiet.
4. Celem w³aœciwego wykorzystania pojemnoœci worka - przed wyrzuceniem butelkê
nale¿y zgnieœæ.
5. Do plastików nie wrzucamy folii i torebek foliowych (tzw. jednorazówek), oraz innych
wyrobów i czêœci z tworzyw sztucznych jak np. samochodowe, z lodówek, urz¹dzeñ
elektrycznych i elektrotechnicznych, zabawek, narzêdzi, elektronarzêdzi, sprzêtu gospodarstwa domowego lub jego czêœci (krzese³ i sto³ów plastikowych), artyku³ów wykonanych z po³¹czeñ z innymi materia³ami itp.
Opakowania ze szk³a
1. Do worków oznaczonych napisem „Szk³o” wrzucamy tylko i wy³¹cznie opakowania
ze szk³a bia³ego i kolorowego typu: butelki, s³oiki.
2. W miarê mo¿liwoœci powy¿sze opakowania powinny byæ zbierane w ca³oœci – szczególnie w przypadku worka (nie t³uc).
3. Przed wrzuceniem szklanych opakowañ do worka, usuwamy z nich jak¹kolwiek
zawartoœæ oraz metalowe nakrêtki i wieczka.
4. Do worka wrzucamy szk³o czyste, bez zbêdnych opakowañ (reklamówek, toreb).
5. Do worka oznaczonego napisem „Szk³o” nie wrzucamy innych elementów (w potocznym rozumieniu jako szklanych), w tym: szyb okiennych, luster, szk³a zbrojonego, szyb
samochodowych, reflektorów, os³on i kloszy lamp, zu¿ytych ¿arówek i lamp jarzeniowych, fajansu i porcelany, szk³a niet³uk¹cego typu duralex, arcoroc,vereco itp.
UWAGA!
1. Worki, w ka¿dym przypadku, wystawiamy dopiero po ich nape³nieniu, obok pojemnika na odpady niesegregowane w dniu obs³ugi zbiórki selektywnej (jeden dzieñ w
miesi¹cu okreœlony Harmonogramem Wywozu).
Przewiduje siê nastêpuj¹ce terminy zbiórki selektywnej dla miejscowoœci:
· Suliszewice, Rynowo, Tarnowo, Wysiedle, Zagórzyce, Ro¿nowo, Bonin, Zajezierze,
Budziszcze, Grabowo, Byszewo, Niegrzebia w terminach: 29.09, 14.10, 25.11,
09.12. 2008 r.
· £ob¿any, Poradz, Trzeszczyna, Prusinowo, Worowo, Przyborze, Be³czna, Klêpnica,
Dalno, Karwowo, Karnice, Smorawina, Zache³mie, Meszne, Unimie, Dobieszewo w terminach: 30.09, 15.10, 26.11, 10.12. 2008 r.
2. Odbiór odpadów selektywnych odbywa siê odp³atnie w cenie 38,71 z³/m3 (lub 4,26
z³/worek).
Pracownik Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w £obzie, przed odebraniem od w³aœciciela nieruchomoœci odpadów segregowanych, dokona oceny wg objêtoœci worka: iloœci zebranych odpadów oraz ich jakoœci.
W przypadku stwierdzenia, ¿e przedstawione do odbioru odpady s¹ zanieczyszczone,
ww. pracownik mo¿e odmówiæ ich odbioru, kieruj¹c je do ponownego przesortowania
lub dokona odbioru kwalifikuj¹c je jako odpady komunalne zmieszane w cenie 68,82
z³ za m3 (czyli 7,57 z³/worek).
3. W miesi¹cach: wrzesieñ, paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2008r. PUK Sp. z o.o. w
£obzie dokona nieodp³atnie wymiany worków specjalnych na posesjach jednorodzinnych, po tym terminie nale¿y zaopatrywaæ siê w nie odp³atnie w siedzibie przedsiêbiorstwa przy ul. Niepodleg³oœci 19A w £obzie.
4. W przypadkach, kiedy zakontraktowana na dan¹ nieruchomoœæ przez PUK Sp. z o.o.
w £obzie iloœæ œmieci ³¹cznie (odpady niesegregowane i zebrane selektywnie) ulegnie
wyraŸnemu zmniejszeniu, przewiduje siê indywidualn¹ weryfikacjê wczeœniej zawartych umów.
5. Weryfikacja umów na odbiór odpadów niesegregowanych mo¿e nast¹piæ tylko na
wniosek w³aœciciela nieruchomoœci w nastêpuj¹cych przypadkach :
- na nieruchomoœci prowadzona jest w sposób ci¹g³y i intensywny zbiórka selektywna
odpadów,
- w wyniku prowadzonej zbiórki uzyskano oszczêdnoœci w zamówionej pojemnoœci niesegregowanej,
- uzyskane oszczêdnoœci potwierdzaj¹ siê cyklicznie w przeci¹gu minimum trzech
miesiêcy.

tygodnik ³obeski 14.10.2008 r.

OG£OSZENIE - OPINIE

WYDZIA£ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
Inwestycje:
1. Realizacja robót budowlanych prowadzonych w placówkach oœwiatowo wychowawczych:
· Szko³a Podstawowa nr 1:
· zakoñczono roboty zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich
pomieszczeniach szko³y oraz wykonano nowe pomieszczenia szatni (boksy)
· zakoñczono remonty pomieszczeñ kuchennych i sto³ówki. Remont prowadzono w
ramach œrodków z programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”. Wojewoda
Zachodniopomorski udzieli³ Gminie dotacjê celow¹ w ogólnej kwocie 480.000z³
w tym 200.000 z³ z przeznaczeniem na remonty i doposa¿enie sto³ówek.
· Szko³a Podstawowa nr 2:
· zakoñczono roboty budowlane zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej,
· zakoñczono remonty pomieszczeñ kuchennych zwi¹zane z malowaniem kuchni i
zaplecza, wymian¹ posadzki w sto³ówce, wymian¹ drzwi wejœciowych do sto³ówki.
Remont prowadzony jest w ramach œrodków z programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.
· Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych:
· zakoñczono roboty zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich
pomieszczeniach szko³y,
· zakoñczono remont pomieszczeñ kuchennych. Polega³ on na malowaniu kuchni
i zaplecza, remontem pomieszczeñ magazynowych. Remont prowadzono w ramach
œrodków z programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.
· Publiczna Szko³a Podstawowa w Be³cznie:
· zakoñczono roboty budowlane zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej
oraz roboty budowlane zwi¹zane z przygotowaniem pomieszczeñ dla oddzia³u
przedszkolnego.
· zakoñczono remont pomieszczeñ kuchennych ( malowanie, remont WC dla personelu). Remont prowadzono w ramach œrodków z programu „Pomoc pañstwa w
zakresie do¿ywiania”.
· Przedszkole Miejskie Nr 1:
· zakoñczono roboty budowlane zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej,
· zakoñczono prace remontowe trzech pomieszczeñ sanitarnych, holu i sal zabaw
dla dzieci. Remont prowadzono w ramach œrodków w³asnych Gminy.
1) Zakoñczono prace ziemne przygotowawcze oraz wykonano podbudowê pod
nawierzchniê syntetyczn¹ w ramach zadania „Budowa zespo³u wielofunkcyjnych
boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w £obzie”.
Umowny termin zakoñczenia robót 15.11.2008r.
2) Trwaj¹ prace nad budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kiliñskiego. Obecnie
wykonany jest odcinek od przepompowni œcieków do budynku nr 16. Termin zakoñczenia robót up³ywa w dniu 28.10.2008r.
3) Rozpoczêto roboty ziemne przy budowie boska wielofunkcyjnego ogólnodostêpnego dla dzieci i m³odzie¿y przy ul. Koœciuszki 17 w £obzie. Termin zakoñczenia
robót 15.11.2008r.
4) W dniu 22.08.2008r. podpisano umowê na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami i t³oczni¹ œcieków w ulicy Przyrzecznej i Krótkiej. Wykonawc¹
robót jest Przedsiêbiorstwo Handlowe AN-SAN Anna, Robert Golczyk ze Œwidwina.
Termin wykonania robót 21.10.2008r. Roboty rozpoczêto z opóŸnieniem ze wzglêdu
na brak zgody Zarz¹du Dróg Powiatowych na zajêcie pasa drogi zgodnie z opracowan¹ dokumentacj¹.
5) W dniu 29 wrzeœnia 2008r. przekazano plac budowy pod wyrównanie boiska wraz
z budow¹ drena¿u odwadniaj¹cego p³ytê boiska w Zajezierzu. Wykonawca PEKUM
– £OBEZ S.A Termin wykonania robót ustalono na dzieñ 15.11.2008r.
6) Wykonano remont £obeskiego Centrum Rehabilitacji wraz z remontem podjazdu
(pochylni) dla niepe³nosprawnych oraz drogi dojazdowej do centrum.
7) Trwa remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w £obzie. Planowany
termin zakoñczenia robót 31.11.2008r.
8) Podpisano umowê z Zak³adem Produkcyjno – Us³ugowym BLACH – DACH z
Goleniowa na wykonanie termomodernizacji stropodachu Przedszkola Miejskiego
w £obzie. Termin wykonania robót ustalono na dzieñ 07.11.2008r.

BURMISTRZ £OBZA

og³asza konkurs ofert
na realizacjê zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajêæ
socjoterapeutycznych i psychodramy na terenie gminy £obez.
Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie prowadzenia zajêæ socjoterapeutycznych i psychodramy na terenie gminy £obez
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 7 000,00 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy z³otych).
Termin realizacji zadania: listopad - grudzieñ 2008 rok.
Terminy sk³adania ofert:
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13
(pok. 24 - sekretariat I piêtro) w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert
na prowadzenie z zajêæ socjoterapeutycznych i psychodramy na terenie gminy
£obez” w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od og³oszenia konkursu, tj. do dnia
28.10.2008 roku do godz. 15.30. Oferty nale¿y sk³adaæ wg wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) Druk oferty mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie
Miejskim w £obzie ul. Niepodleg³oœci 13 (pok. Nr 17 - parter); druk jest tak¿e dostêpny na stronie internetowej www.bip.lobez.pl – „Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego”
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Œwietlica wiejska
- jedno wielkie k³amstwo!
Œwietlica wiejska to miejsce, w którym dzieci i m³odzie¿ spêdz¹ swój wolny
czas po szkole i w weekendy. Zajêcia organizowane przez opiekuna takiej instytucji dokszta³caj¹ i relaksuj¹ podopiecznych, dziêki czemu spêdzaj¹ oni czas w
pozytywny sposób. Jednak, czy œwietlica
wiejska spe³nia wszystkie te warunki?
Zdaniem m³odzie¿y nie wciela w ¿ycie
nawet po³owy kryterium, dla których zosta³a stworzona. •le dobrany personel, w
tym przypadku opiekunki, potocznie nazwane œwietliczankami, s¹ niekompetentne na tym stanowisku. Nie organizuj¹
one czasu dzieciom, co wp³ywa na zniechêcenie do siebie spo³eczeñstwa. M³odzie¿ równie¿ nie zagl¹da do budynków
przeznaczonych na œwietlice wiejskie,
poniewa¿ albo odpycha ich negatywna
postawa œwietliczanek lub te¿ po prostu
nudzi siê zwyk³ym siedzeniem w salach.
Pod znakiem zapytania stawiane jest
równie¿ wykszta³cenie opiekuna, bo niestety w wiêkszoœci nie s¹ oni prawid³owo
przygotowani do pracy z nieletnimi. Kursy, które prawdopodobnie koñcz¹, raczej
nie daj¹ „œwietliczankom” takiej umiejêtnoœci, jaka potrzebna jest do tak odpowiedzialnej pracy. Wynika to z tego, i¿ œwietlice, tak jak powy¿ej stwierdziliœmy, prowadzone s¹ nieprawid³owo.
Do œwietlic mog¹ uczêszczaæ wszyscy, lecz wygl¹da to w zupe³nie innych
„barwach”, ni¿ przedstawiaj¹ to opiekunki. Rzadko kto widzi, i¿ œwietlice s¹ puste, a podobno zajêcia zorganizowane w
salach, czêsto nie mieszcz¹ siê w grafik.
Wiêc stawiamy sobie pytanie: dlaczego
rzekome spotkania w œwietlicy s¹ tak szeroko rozbudowane, skoro osoby, w tym
przypadku dzieci i m³odzie¿, twierdz¹, ¿e
nic ciekawego nie przyci¹ga ich do sal. Na
to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi
osobiœcie, poniewa¿ nikt nie chce rozmawiaæ z tak m³odymi osobami, jakimi jest
wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa zainteresowana losem œwietlic – m³odzie¿.
Czêstymi zg³oszeniami na policjê jest
zak³ócenie spokoju publicznego w godzinach nocnych. M³odzi ludzie z braku zajêcia przesiaduj¹ wieczorami do póŸna,
g³ównie na przystankach i placach zabaw,
przy czym g³oœnymi rozmowami przeszkadzaj¹ pobliskim mieszkañcom. W
tych czasach m³odzie¿ potrzebuje wytchnienia i odpoczynku, a tak¿e zabawy i
rozrywki. Jednak nie mamy gdzie siê
wyszaleæ, co spowodowane jest brakiem
zainteresowania doros³ych, g³ównie so³tysów. S¹ oni negatywnie nastawieni do
m³odzie¿y, co procentuje w ordynarnych
odzywkach i z³ym zachowaniem m³odych
ludzi. Oczywiœcie nie twierdzimy, ¿e ka¿-

dy z nas chcia³by spêdzaæ na œwietlicach
swój wolny czas, ale uwa¿amy, ¿e wiêkszoœæ podziela nasze zdanie. Gdyby osoby doros³e obdarzy³y nas zaufaniem i
przynajmniej w co drug¹ sobotê organizowa³yby dyskoteki czy te¿ kó³ka spotkañ
m³odzie¿y do póŸnych godzin nocnych,
zmniejszy³aby siê przestêpczoœæ wœród
m³odych ludzi. To najczêœciej z nudy
wybijane s¹ szyby w popeegerowskich
budynkach, rozbijane s¹ butelki na ulicach i jest g³oœno.
Niestety zamiast kierowaæ swoje poczynania do ugody z m³odzie¿¹, doroœli
utrudniaj¹ jeszcze bardziej ich ¿ycie.
Opiekunki nie wyra¿aj¹ zgody na organizowanie jakichkolwiek rozrywek pomagaj¹cym nam roz³adowaæ energiê, a instytucje odpowiadaj¹ce za œwietlice wprowadzaj¹ jeszcze gorszy rygor, narzucaj¹c
ograniczenia w wynajmowaniu czy te¿ wypo¿yczaniu budynków salowych.
Z³e funkcjonowanie sal nie jest spowodowane wy³¹cznie z³ym doborem
„œwietliczanek”. Organizacje, które prowadz¹ œwietlice wiejskie, opuœci³y siê w
swoich obowi¹zkach. Wczeœniej organizowane by³y comiesiêczne wyjazdy na
basen, czy te¿ nad morze. Obecnie dzieci
i m³odzie¿ musz¹ liczyæ wy³¹cznie na siebie oraz rodziców, co prowadzi do z³ej
integracji wsi.
W mediach s³yszy siê, i¿ m³ode pokolenie nie zna wa¿nych miejsc patriotycznych, nigdy nie widzia³a s³ynnych zabytków oraz nie poszerza swych informacji
o kulturze. Wyjazdy zorganizowane przez
œwietlice pomog³yby poznaæ m³odym ludziom swoj¹ ojczyznê i historiê z ni¹
zwi¹zan¹, ale oczywiœcie najlepiej narzekaæ na brak zainteresowania przez m³odzie¿ w³asnym krajem, ni¿ zachêcaæ go do
jego poznawania.
Staremu pokoleniu nie odpowiada to
jak m³odzie¿ w dzisiejszych czasach spêdza wolny czas, lecz szkoda, ¿e czêsto nie
pamiêtaj¹ jak to by³o, kiedy to oni byli
m³odzi. Rozmawiaj¹c z nimi stawiamy
powy¿szy argument, ale doroœli t³umacz¹
siê innymi czasami. Twierdz¹, ¿e to w³aœnie wtedy nie organizowano dla nich czasu. Uwa¿amy to za rzecz œmieszn¹, poniewa¿ uczymy siê na b³êdach, a osoby, które
nam to powtarzaj¹ nie wyci¹gaj¹ wniosków ze swych z³ych poczyñ. Powinni
wiedzieæ jak to jest, kiedy m³ody cz³owiek
spotyka siê z brakiem zainteresowanie
osób od siebie starszych. Apelujemy wiêc,
aby podjêto niezw³ocznie zmiany w funkcjonowaniu œwietlic wiejskich. Prosimy
nie liczyæ na szacunek m³odych osób,
skoro my sami go nie otrzymujemy.
Zbuntowana M³odzie¿ Wiejska
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MIESZKANIA

MOTORYZACJA

£obez

Region

£obez

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

Szukam pracy jako kierowca, prawo
jazdy kategorii B. Tel. 662 075 334.

Sprzedam kawalerkê 28 mkw, centrum £obza, parter. Tel. 605 980
898, 607 281 442.
Sprzedam mieszkanie M2 w £obzie
na ul. Orzeszkowej, 45,60 mkw. po
ma³ym remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 091 397 43 69 do 18.00.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Dalnie, 53,6 mkw., piwnica,
budynek gospodarczy, c.o. Tel. 695
914 584.
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.

Œwidwin

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

Drawsko Pom.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
55,33 mkw. w Drawsku Pom. Tel.
500 283 787.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 m.kw. Cena 2750 z³ za m.kw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Gryfice

Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

NIERUCHOMOŒCI

Region

Sprzedam w Czertyniu k.Iñska (8
km.) mieszkanie do remontu i zabudowania
gospodarcze.
Cena
80.000,00 z³. Tel. 885 187 065.

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

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
Sprzedam VW-Polo 1,2, przebieg
17 tys. km., r.pr. 2004 AIRBAG x4,
blokada skrzyni, hak holowniczy –
salon, 1 w³aœciciel. Tel. 605 980 898,
607 281 442.
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Polonez Caro z wtryskiem srebrny metalik i Fiat 126p
kolor czerwony sprawny i w dobrym
stanie. Kontakt + 48 660 421 037.

Gryfice

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.
Sprzedam Renault Laguna combi,
1.8, r. pr. XI 2003 + komplet kó³ zimowych, przebieg 74 tys. km, cena
24500 z³. Tel. 504 122 393.

PRACA

Zatrudniê emerytkê do pracy w sklepie odzie¿owym. Tel. 602 252 730.

Œwidwin

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

Gryfice
Zatrudniê osobê bezrobotn¹ z lekkim b¹dŸ umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawnoœci do solarium w
Gryficach. Tel. 606 428 699, 600
807 480.
Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów wodno – kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ ul. Boczna £obez
– kana³, pr¹d, rega³y, du¿a powierzchnia. Tel. 605 980 898, 607
281 442.
Sprzedam gara¿ murowany, Wêgorzyno ul. 3 Maja, tel. 608 813 947.
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.
Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna, œwiat³o, bez kana³u. Cena 9 tys.
z³. Tel. 783 471 843.

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

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

Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

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

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.

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

Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

Region
Pani, wiek œredni, wykszta³cenie
œrednie, dyspozycyjna, doœwiadczenie w handlu, jêzyk niemiecki,
prawo jazdy, samochód, szuka pracy w Œwidwinie, £obzie lub okolicy.
Tel. 665 544 136.

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

Gryfice
Sprzedam dzia³kê o powierzchni
3400 mkw. z warunkami zabudowy
w Rzêskowie. Tel. 512 584 156 lub
785 610 533.
Lokal do wynajêcia 54 mkw. przy ul.
J. D¹bskiego. Tel. 790 269 329.
Sprzedam lokal – bar piwny, Gryfice
ul. Klasztorna 13. Tel. 091 384 36 77
lub 511 267 815.

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

Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.

NIGHT CLUB w Pile zatrudni panie.
Zakwaterowanie gratis. Wysokie
zarobki. Tel. 889 204 970.

Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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INNE

Drawsko Pom.
Sprzedam ceg³ê rozbiórkow¹ czerwon¹, iloœæ 5000 szt. 0,35 z³ za sztukê. Tel. 721 140 737.

Region

Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie. Tel. 604 221 339.
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.

OG£OSZENIA - INFORMACJE

US£UGI

Region
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.
Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732 267.
Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

Œwidwin

QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.

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.

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

£obez
Sprzedam piec c.o., stan bardzo dobry – za po³owê ceny. Tel. 517 456 107.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

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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PRZERWA NA DYMKA
(REGION). W minionym
tygodniu w Choszcznie
policjanci po raz kolejny
zorganizowali akcjê,
maj¹c¹ na celu
przeciwdzia³anie
demoralizacji m³odzie¿y.
A¿ 22 gimnazjalistów wróci³o w
miniony wtorek do szko³y w asyœcie
choszczeñskich policjantów. Wiêkszoœæ z nich wykorzystywa³a przerwê w lekcjach na palenie papierosów. Pozostali w ogóle nie mieli
zamiaru iœæ do szko³y. By³a to kolejna akcja Policjantów Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Mia³a ona na celu
przeciwdzia³anie demoralizacji
m³odzie¿y. Tydzieñ wczeœniej funkcjonariusze zatrzymali dziesiêcioro
gimnazjalistów, którzy zamiast na
lekcjach przebywali na ulicy i klatkach schodowych okolicznych bloków.
Wiêkszoœæ gimnazjalistów zosta³a wylegitymowana w zwi¹zku z
paleniem przez nich papierosów.
Pozostali albo uciekli z lekcji, albo
w ogóle nie wybierali siê do szko³y.
O zachowaniu dzieci zostan¹ zawia-

domieni ich rodzice oraz S¹d Rodzinny w Choszcznie.
Policjanci przeprowadzili te¿
rozmowy z osobami sprzedaj¹cymi
wyroby tytoniowe przypominaj¹c
im o zakazie sprzeda¿y papierosów
nieletnim i konsekwencjach niestosowania siê do tego przepisu.
Tê informacjê przytaczamy w
zwi¹zku z niedawno opublikowanym na naszych ³amach artyku³em,
dotycz¹cym naszych gimnazjalistów i niemocy w³adz na ró¿nych
szczeblach. Policjanci z Choszczna pokazali, ¿e jednak jest to problem i ¿e z problemem tym mo¿na
walczyæ. Szkoda, ¿e w £obzie nikt
tego problemu nie dostrzega, a jeœli
ju¿, to go minimalizuje i lekcewa¿y.
mm
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Z drugiej strony

Mark(et)owy Genius Loci
Magdalena Mucha

Niejednokrotnie s³ysza³am, ¿e
£obez jest miastem specyficznym,
aczkolwiek specyficznoœci tej ró¿ni ludzie upatruj¹ w ró¿nych Ÿród³ach, najczêœciej w fakcie, i¿
mieszkaj¹ tu ludzie, którzy przybyli do £obza z ró¿nych czêœci przedwojennej Polski oraz w tym, ¿e po
wojnie by³o tu skupisko PGR-ów,
które wykszta³ci³o taki a nie inny
pogl¹d na temat w³asnoœci i odpowiedzialnoœci za to co siê ma.
A jak wygl¹da ta odpowiedzialnoœæ - widaæ go³ym okiem. Zrujnowane zabytki, wyburzane kolejne,
ziemia sprzedawana obcemu kapita³owi i szósty market w mieœcie.
Na ten temat wiele osób i wiele razy
pisa³o, ze skutkiem takim a nie innym - czyli ¿adnym. Co wiêc sk³oni³o mnie do poruszenia tego tematu
ponownie? Ludzie. Ci mieszkañcy
tej ziemi, którzy od wielu lat maj¹
swoje ma³e firmy, w których zatrudniaj¹ ludzi st¹d, tu p³ac¹ podatki i tu
ich podatki s¹ wykorzystywane w
naszym wspólnym interesie. Ci ludzie, którzy czuj¹ siê coraz bardziej
zagro¿eni przez firmy zewnêtrzne i
coraz bardziej bezradni wobec tego,
co siê dzieje. Nie maj¹ bowiem ¿adnej ochrony przed skutkami wczorajszych i dzisiejszych decyzji.
£obez, który nigdy bogatym
miastem nie by³, nie szybko siê takim stanie. Z podatku zwolniona zosta³a firma Bode za I kwarta³, bowiem jak twierdzi³ jej w³aœciciel, w
innym wypadku zmuszony by³by
zwolniæ ludzi. Zak³ad zacz¹³ borykaæ siê z problemami finansowymi,
wynikaj¹cymi z perturbacji zwi¹zanymi z euro. Nie wspomnia³ tylko o
tym, ¿e w Polsce p³aci swoim pracownikom po 200 euro, a towar
sprzedaje na Zachodzie zgodnie z
cenami niemieckimi. Straszy, ¿e
wyprowadzi siê na Ukrainê. Tak siê
sk³ada, ¿e nawet jeœli tam znajdzie
tañsz¹ si³ê robocz¹, to wiêcej zap³aci za logistykê, a to ju¿ nie bêdzie
takie op³acalne. Skoro zyski najwiêkszych firm w £obzie lokowane
s¹ poza granicami naszego kraju, to
utrzymanie gminy nale¿y do podatników – czyli ma³ych przedsiêbiorców
i sklepikarzy. Ci najczêœciej na pomoc
w uldze podatku nie mog¹ liczyæ,
chyba ¿e nast¹pi jakaœ powódŸ, b¹dŸ
inny kataklizm. Pytanie czy dla rodzimych firm, których pieni¹dze zostaj¹

tutaj, nie jest kataklizmem ju¿ sam
fakt, skupienia w tak ma³ym mieœcie
szeœciu supermarketów.
W Szczecinie na 394 052 mieszkañców (stan na dzieñ 12 paŸdziernika 2008) jest 41 supermarketów i
hipermarketów, co daje 1 supermarket na 9 611 mieszkañców, w £obzie
jest 6 marketów na oko³o 10,5 tysi¹ca mieszkañców, co oznacza ¿e jeden
market przypada na 1750 mieszkañców – ró¿nica zasadnicza; w Szczecinie jeden market obs³uguje niemal
jeden £obez. Zasobnoœci portfeli i
mo¿liwoœci zdobycia miejsc pracy
porównywaæ nie trzeba.
Przy takim ob³o¿eniu marketami
nasi rodzimi w³aœciciele i dzier¿awcy sklepów ju¿ ledwo dysz¹.
Wprawdzie s³ysza³am, ¿e niektórzy
twierdz¹, ¿e przecie¿ skoro s¹ i istniej¹ nadal na rynku, to znaczy ¿e
markety im nie zaszkodzi³y. Prawda
jest taka, ¿e ma³e firmy czêsto prosperuj¹ na zasadzie firm rodzinnych
– pracownicy poœwiêcaj¹ swój czas,
godz¹c siê na ró¿ne warunki, aby w
ten sposób utrzymaæ wspólnie firmê
na powierzchni, oczywiœcie za p³acê minimaln¹. Maj¹ wszyscy œwiadomoœæ, ¿e wy¿sza pensja równa³aby siê z niewydolnoœci¹ firmy, a to
z kolei ze zwolnieniami z pracy. A co
siê stanie z osobami, które maj¹ ju¿
niemal pe³noletnie dzieci, nietrudno
zgadn¹æ. Wiêkszoœæ powiêkszy
grono bezrobotnych, a ci którzy
jeszcze zdo³aj¹ jakoœ prosperowaæ,
ze swoich podatków bêd¹ musieli
im zapewniæ byt. To, ¿e rodzimi
przedsiêbiorcy utrzymuj¹ siê na
powierzchni, nie jest ¿adnym powodem do dumy. Dobrze by³oby, gdyby mogli siê rozwijaæ i zatrudniaæ
coraz wiêcej ludzi. Niestety nasza
mentalnoœæ czasami jest dziwna.
Zazdroœcimy s¹siadowi, ¿e ma firmê i j¹ rozwija, ale nie jesteœmy
przeciwni, gdy nasze pieni¹dze
wyp³ywaj¹ na zewn¹trz, dokarmiaj¹c tym samym jak¹œ rodzinê, która
nawet nie wie gdzie le¿y Polska, a z
pewnoœci¹ o £obzie nigdy nie s³ysza³a. Sk¹d siê to bierze? Z tradycji,
któr¹ tak wszyscy chc¹ tu kultywowaæ? Sk¹d siê bierze niechêæ jeœli
chodzi o zwolnienia z podatków dla
³obeskich firm i pe³ne zrozumienie
dla zwolnieñ dla firm obcych?
To nie w³adze gminy czy powiatu sprzedaj¹ tereny pod przysz³e
markety. Netto i Polomarket - prywatne grunty zakupione tylko po to,
by z zyskiem odsprzedaæ pod markety, Biedronka przy ul. Orzeszkowej - spó³dzielnia, Tesco i Lidl – GS.
GS odsprzeda³, bo nie móg³ udŸwign¹æ ciê¿aru podatków. Co w takim
wypadku mo¿e zrobiæ w³adza i czy
w ogóle mo¿e? Najwidoczniej tak,

skoro wiele miast zabezpieczy³o siê
przed inwazj¹ marketów.
W krajach rozwiniêtych przestrzega siê zasady zrównowa¿onego
rozwoju. Markety powstaj¹ na
obrze¿ach miast, b¹dŸ poza jego
granicami (w Polsce dobrym przyk³adem s¹ Bielany pod Wroc³awiem). Do tego jednak nale¿y mieæ
takie w³adze, które potrafi¹ myœleæ
d³ugofalowo i które potrafi¹ zadbaæ
o plan przestrzennego zagospodarowania miasta, który utrzyma³by
równowagê. U nas ta równowaga
zosta³a ju¿ dawno zerwana.
D³ugo zastanawia³am siê nad
tym, na czym polega specyficznoœæ
tego miasta. Tutaj ka¿dy mówi o tradycji, narzeka na to, co jest, a jednoczeœnie ci, którzy mogliby coœ zmieniæ nie potrafi¹ dzia³aæ perspektywicznie z dba³oœci¹ o w³asne podwórko. I tutaj a¿ prosi siê o przyk³ad K³odzka, miasta niemal 40 tysiêcznego, gdzie w tej chwili dopiero buduje siê drugi supermarket.
Dlaczego dopiero teraz? Na czym
polega ten fenomen? Przecie¿ tam,
podobnie jak tu, mieszkaj¹ ludzie,
którzy przyjechali z ró¿nych stron
przedwojennej Polski, podobnie jak
tu wokó³ K³odzka by³y PGR-y, dlaczego wiêc powsta³y sieci sklepów,
ale osób prywatnych – ludzi z
K³odzka, dlaczego dopiero kilka lat
temu wpuszczono tam pierwszy
market z zewn¹trz? Chêtnych do
bogatego i historycznego miasta
by³o wielu, ale K³odzko to miasto z
tradycj¹ i nie wa¿ne czy by³o czeskie, niemieckie czy teraz polskie –
zawsze by³o wa¿nym centrum handlowym. Nie wiem czy to spowodowa³ Genius Loci, który nakaza³ za-

dbaæ mieszkañcom w pierwszej kolejnoœci o w³asny biznes. Wpuszczono supermarket dopiero wówczas, gdy siê okaza³o, ¿e kupcy
k³odzcy nie byli w stanie kupiæ hali
targowej, wystawionej na sprzeda¿
przez miasto (zbyt ma³a liczba chêtnych). Wczeœniej nie oby³o siê bez
protestów zarówno radnych, kupców, lokalnych mediów jak i mieszkañców. Obecnie stawiany jest drugi market, który bêdzie m.in. oferowa³ materia³y budowlane. Grunt
zosta³ sprzedany przez osobê prywatn¹. Gdyby sta³o siê to kilka lat
temu, nim w K³odzku nie stanê³y na
nogi lokalne hurtownie materia³ów
budowlanych, osoba, która sprzeda³a pod taki sklep w³asny grunt, zapewne nie mia³aby szczêœliwego
¿ycia w mieœcie.
Panuje bowiem niepisane prawo –
najpierw MY. Dlatego te¿ kolejny
market w mieœcie to tylko konkurencja wprowadzaj¹ca równowagê cenow¹, a nie moloch, który roz³o¿y
lokalny biznes na ³opatki. Przytoczy³am przyk³ad dalekiego K³odzka, bowiem ukazuje on jednoœæ tego miasta
i si³ê jego mieszkañców. Jeœli istnieje
silne przekonanie o tym, co najlepsze
dla nas samych – mo¿na wspólnymi
si³ami o to zadbaæ. W £obzie nie ma
stowarzyszenia kupców, które walczy³oby o w³asny biznes, ani wspólnej
postawy mieszkañców, którzy potrafiliby zaprotestowaæ przeciw kolejnym marketom wysysaj¹cym st¹d pieni¹dze, ani te¿ poczucia jakieœ jednoœci i wspólnego dobra. Sk¹d siê to
bierze? Nie wiem, wyjaœnienia rodowitych ³odzian nie przekonuj¹
mnie. Mo¿e to po prostu taki ³obeski
Duch Miejsca...

Burmistrz zaproponowa³ za³o¿enie œwiate³ sygnalizacyjnych
na Pl. 3 Marca.

Œwiate³ nie bêdzie
(£OBEZ). W poniedzia³ek burmistrz £obza Ryszard Sola spotka³
siê z dyrektorem Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich. Szef gminy przedstawi³ siedem propozycji do przysz³orocznego planu utrzymania
dróg i ulic. Podczas spotkania okaza³o siê, ¿e propozycje przedstawione przez w³odarza £obza s¹ do
zaakceptowania prócz jednej – decyzja o jej realizacji na razie zawis³a
w powietrzu.
Wœród propozycji burmistrza
Ryszarda Soli znalaz³y siê takie zadania jak: remont Szosy Œwidwiñskiej przede wszystkim na odcinku
od torów kolejowych do mostu na
Starej Redze, remont mostu na ul.

Segala, poszerzenie i wyprofilowanie mostu na Szosie Œwidwiñskiej,
remont nawierzchni ulicy Kraszewskiego-Segala, dokoñczenie chodnika od stacji Orlenu do przystanku
w Œwiêtoborcu oraz chodnika przy
Szosie Œwidwiñskiej od mostu do
krochmalni. Burmistrz zaproponowa³ równie¿ za³o¿enie œwiate³ sygnalizacyjnych na Pl. 3 Marca. Ta
decyzja jednak zosta³a odsuniêta na
czas przysz³y, bowiem jeœli koncepcja odci¹¿enia ruchu w mieœcie zostanie wdro¿ona w czyn, to wówczas wiêkszoœæ ruchu zostanie skierowana ulic¹ Segala. Wówczas te¿,
jak uwa¿a dyrektor Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich sygnalizacja œwietlna nie bêdzie konieczna.
mm
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V Turniej Pi³ki Halowej Dru¿yn IPA

Puchar pojecha³ do Szczecina

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

21 18:9
19 12:10
17 19:12
16 16:9
15 20:15
14 21:15
14 19:15
14 10:8
12 8:12
11 11:10
11 12:16
10 8:17
9 13:19
8 10:17
7 10:17
6 14:20

Klasa okrêgowa
KP Chemik II Police – Pogoñ II
Szczecin 1:1; Masovia Maszewo - Fagus Ko³bacz 1:1; Mewa Resko – Ehrle
Dobra Szcz. 1:2; Radovia Radowo
Ma³e – Vielgovia Szczecin 3:1; Wicher
Brojce – Œwiatowid £obez 4:1; Pomorzanin Nowogard – D¹brovia Stara
D¹browa 2:1; Ina Iñsko – Korona Stuchowo 2:1; Promieñ Mosty - Flota II
Œwinoujœcie 1:0.

(£OBEZ) W dniu 11.10.2008
r. w Hali WidowiskoSportowej w £obzie
rozegrano V Turniej Pi³ki
Halowej dru¿yn policjantów
nale¿¹cych do
Miêdzynarodowej
Organizacji Policji IPA.
W Turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny
reprezentuj¹ce Pomorsk¹ Grupê
Wojewódzk¹ z Gdañska, IPA Lublin, Komendê Powiatowa Policji w
Bia³ogardzie, Komendê Wojewódzk¹ Policji w Szczecinie oraz
grupê oldbojów z dru¿yny „Lech”
Poznañ.
Po zaciêtej rywalizacji pierwsze
miejsce i Puchar Prezesa Zachodniopomorskiej Grupy IPA insp.
Roberta RzeŸnika zdoby³a dru¿yna
KWP Szczecin. Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta³ Krystian

Ka³u¿yñski z KPP Bia³ogard.
Mecze zosta³y rozegrane w mi³ej, przyjaznej atmosferze. Honorowymi goœæmi Turnieju byli miêdzy
innymi reprezentanci Polski w pi³ce
no¿nej; Henryk Wawrowski, Miros³aw Okoñski i Bogus³aw Pachelski.
Inspektor Robert RzeŸnik dziêkuje sponsorom i wszystkim, którzy
pomogli przy organizacji turnieju
IPA: Nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie,
Krystyna i Janusz Opieka - „Promex” Strzemiele, Halina i Bernard
NiedŸwidzccy - „BAN” Lubieñ,
Andrzej Szafrañski - Us³ugi transportowe £obez, Marian Bieñ „Mega Kable” Szczecin, Stanis³awa
i Zbigniew Wróbel - Tartak Wrzosowo, mgr in¿. Marian P³óciennik Dyrektor „Provimi” o/£obez, Jan
B³uszko - Tartak £obez, Tomasz
Patora - „Rajski Ogród” Szczecin,
Ryszard Sola - Burmistrz Miasta
£obez oraz lek. med. Wojciech

Marcin z br¹zem
W dniu 11 paŸdziernika br. w
E³ku odby³y siê Ogólnopolskie
Masowe Biegi Prze³ajowe Zrzeszenia LZS. Marcin Grynkiewicz zdoby³ w nich br¹zowy medal.
W biegach tych wziê³o udzia³ 700
uczestników z ca³ej Polski. Marcin
Grynkiewicz wœród juniorów na dy-

stansie 4 km zaj¹³ trzeci¹ pozycje
zdobywaj¹c br¹zowy medal. Marcin na pocz¹tku wrzeœnia bra³
udzia³ ogólnopolskim finale Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej szkó³ ponadgimnazjalnych Licealiada we
Wroc³awiu, sk¹d przywióz³ dru¿ynowo br¹zowy medal.
(r)

Grzeszczak, asp. szt. Krzysztof Rogoziñski - Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Wojewódzkiego NSZZ „Policjantów”, m³. insp. Zbigniew
Podgórski - Komendant Powiatowy Policji w £obzie, insp. Zenon
Atras - Komendant Powiatowy
Policji w Choszcznie, Waldemar
Miszel, Jan Mazur, Bronis³aw Ar³ukowicz, Miros³aw Urbañski,
Zdzis³aw Urbañski, Stanis³awa
Szulc, Oœrodek Wypoczynkowy
„Promyk” Iñsko, Miros³aw Pawluk - Zak³ad Mechaniczny Drawsko Pomorskie, Ryszard Janiak,
Andrzej Jurzysta.
(rk)

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

GRANIE W PLANIE

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

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

21 21:13
20 23:7
17 19:12
17 19:12
15 11:5
15 25:14
15 27:22
14 12:11
13 21:18
13 21:17
11 14:21
10 15:19
8 7:14
8 15:21
4 9:32
2 8:29
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Krzy¿ówka nr 41

Chrzest Tomasza

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nades³ali: Zofia Janicka
(£obez), Danuta Charowska (Radowo Ma³e), Maria Szylinowicz
(£obez, Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

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

POLICJA

tygodnik ³obeski 14.10.2008 r.

Opró¿nili bak ci¹gnika
W dniu 5.10.2008 r. w godz. 2324, w £abuniu Wielkim, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 160 litrów
oleju opa³owego z ci¹gnika rolniczego nale¿¹cego do Feliksa K. Straty
oszacowano na kwotê 702,40 z³.

Komórkowiec w lokalu
W dniu 5 paŸdziernika br. w
£obzie, w jednym z lokali, nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego marki Nokia E51 o
wartoœci 700 z³, na szkodê mieszkanki Maliñca. Telefon by³ w bluzie,
która le¿a³a przy stoliku.
Policja ponownie apeluje, aby
dbaæ o w³asne mienie i nie zostawiaæ
wartoœciowych rzeczy bez nadzoru.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W dniu 6.10.2008 r. policjanci
na terenie naszego powiatu zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 11.20 w Resku, przy
ul. Ko³obrzeskiej. Kierowa³ on motorowerem i mia³ 0.90 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi
z kieruj¹cych, rowerzysta, zosta³
zatrzymany na drodze £abuñ Wielki - Policko. Po zbadaniu okaza³o
siê, ¿e m 1.48 mg/l w wydychanym
powietrzu. Obaj odpowiedz¹ teraz
przed s¹dem, gdzie mog¹ otrzymaæ
karê do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Kolizja w £obzie
W dniu 7 paŸdziernika br., o
godz. 10.30 w £obzie, przy ul.
Bocznej, kieruj¹cy samochodem
marki Opel Vectra Andrzej N. wyje¿d¿aj¹c z parkingu nie ust¹pi³
pierwszeñstwa prawid³owo jad¹cemu Kazimierzowi K., który kierowa³ samochodem marki fiat 126 p.
W wyniku zderzenia uszkodzeniu
uleg³y oba pojazdy.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 7 paŸdziernika br. w
£obzie, przy ul. H. Sawickiej, policjanci zatrzymali Jacka B., który
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³ 0,75 mg/l i 0,83 mg/l.

Pobicie w Resku
W dniu 7 paŸdziernika br., oko³o
godz. 17.40 w Resku, przy ul. W.
Polskiego, nieustalone na chwilê
obecn¹ osoby dokona³y pobicia 48
letniego mieszkañca Prusimia.
Sprawca uderza³ pokrzywdzonego

po ca³ym ciele powoduj¹c powa¿ne
obra¿enia: z³amanie nosa, wstrz¹s
mózgu oraz liczne rany t³uczone
twarzy. Poszkodowany przebywa
obecnie w szpitalu na
obserwacji. Trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia danych
sprawców tak brutalnego pobicia.

Rowerzysta nie zatrzyma³
siê do kontroli drogowej
W dniu 7 paŸdziernika br., ok.
godz. 19.50, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie podczas
patrolowania miejscowoœci, na drodze Rogówko – Przytoñ zauwa¿yli
jad¹cego na rowerze mê¿czyznê,
którego postanowili zatrzymaæ do
kontroli. Pomimo podanych sygna³ów œwietlnych kieruj¹cy nie zatrzyma³ siê, a podczas omijania radiowozu uderzy³ kierownic¹ w drzwi
pojazdu s³u¿bowego. Policjanci
podjêli poœcig za tym kierowc¹, który wjecha³ do lasu gdzie porzuci³
rower. Policjanci ustalaj¹ teraz dane
tego rowerzysty, który odpowie tak¿e za uszkodzenie policyjnego samochodu.

Alkohol na kanistry
Mieszkanka Reska od jakiegoœ
czasu dorabia³a sobie sprzedaj¹c alkohol niewiadomego pochodzenia.
W dniu 8.10.2008 r. policjanci z
Komisariatu Policji w Resku dokonali przeszukania jej mieszkania.
Wczeœniej dotar³a do policjantów
informacja, ¿e kobieta ta trudni siê
handlem alkoholem z nieznanego
Ÿród³a. W mieszkaniu zatrzymanej
kobiety ujawniono 5 kanistrów o
pojemnoœci 5 litrów ka¿dy, w których znajdowa³ siê alkohol. Ponadto znaleziono 28 pó³litrowych butelek alkoholu z etykietami wódki
„Krakus” bez znaków akcyzowych
oraz 4 kartony papierosów LM,
równie¿ bez znaków akcyzowych. Kobieta zosta³a zatrzymana
do wyjaœnienia, trwa ustalanie Ÿród³a pochodzenia zabezpieczonego
towaru jak równie¿ danych
personalnych osób, które dokonywa³y zakupów.

Kolizje drogowe
W dniu 9.10.2008 r. na terenie
powiatu ³obeskiego dosz³o do
dwóch kolizji drogowych. Oko³o
godz. 11.20 na drodze Œwiêciechowo – Radowo Wielkie kieruj¹cy samochodem ZI£ nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci podczas manewru cofania na ³uku drogi i uderzy³ w jad¹cy prawym pasem drogi
samochód marki Mercedes, który
uleg³ uszkodzeniu.
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Do drugiej kolizji dosz³o oko³o godz. 15.00 w £obzie, na
skrzy¿owaniu ul. A. Krajowej z
Przedmiejsk¹. Kieruj¹cy samochodem Fiat Seicento nie udzieli³
pierwszeñstwa dla prawid³owo
jad¹cego samochodu Suzuki i
dosz³o do st³uczki. Pojazdy uleg³y uszkodzeniu.

Ukradli tabliczkê

Poszukiwany listem
goñczym zatrzymany

W dniu 11.10.2008 r. oko³o
godz. 0.15 w £obzie, na parkingu
przy ul. Ogrodowej, sprawca dokona³ kradzie¿y anteny CB z samochodu Opel Astra, wartoœci 90 z³, na
szkodê Jerzego Sz. Trwa ustalanie
wszystkich okolicznoœci zdarzenia.

W dniu 9.10.2008 r. policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie, na podstawie listu goñczego wystawionego przez S¹d
Rejonowy w £obzie, zatrzymali
Zbigniewa W., mieszkañca gminy
£obez. Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do Zak³adu Karnego w
Nowogardzie, gdzie bêdzie odsiadywa³ wyrok.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 9.10.2008 r. o godz.
17.00, na drodze Dobra – Dobropole, Jaros³aw S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po
u¿yciu alkoholu; 0.36 mg/l w wydychanym powietrzu. Mê¿czyzna za pope³nione wykroczenie
odpowie przez S¹dem Rejonowym w £obzie.

W dniach 10-11.10.2008 r. w
£obzie, przy ul. Bema, z furtki w
ogrodzeniu dokonano kradzie¿y tabliczki z napisem „Z£Y PIES”.
Wartoœæ tabliczki w³aœciciel wyceni³ na kwotê 30 z³.

Kradzie¿ anteny

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 10.10.2008 r. policjanci z
KPP £obez dokonali zatrzymania a¿
4 nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwszy z nich o godz. 17.00 jecha³ rowerem w miejscowoœci Trzebawie. Zatrzymany Ryszard K. mia³ 0.96 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Drugi kieruj¹cy Czes³aw K. o godz.
18.20 jad¹c rowerem na drodze Resko
- Czarne mia³ 0.27 mg/l. Dwaj pozostali kieruj¹cy jechali o godz. 18.50 w
miejscowoœci ¯elmowo. W tym przypadku Kazimierz W. mia³ 0.42 mg/l, a
Krzysztof W. - 0.30 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Postrzelenie psa
W dniu 11.10.2008 r. Komenda
Powiatowa Policji w £obzie
zosta³a powiadomiona przez
mieszkañca Kolonii Radowo Ma³e,
o ujawnieniu zw³ok swojego psa
rasy rottweiler. Bêd¹cy na
miejscu policjanci stwierdzili,
¿e zwierzê znajdowa³o siê
w odleg³oœci oko³o 200 m
od zabudowañ.

Wed³ug zg³aszaj¹cego zaginiêcie psa nast¹pi³o w dniu 03.10.2008
r. Badaj¹cy sprawê policjanci ustalili, ¿e najprawdopodobniej w tym
okresie czasu nie ustalona osoba
odda³a w kierunku psa strza³ z broni
palnej, który go uœmierci³. Nie wykluczone, ¿e strzelaj¹cym móg³ byæ
myœliwy. Obecnie trwaj¹ czynnoœci
zmierzaj¹ce do ustalenia wszystkich okolicznoœci zdarzenia.
Policja przypomina; Ustawa z
dnia 13.120.1995 r. Prawo ³owieckie mówi; Art. 51. 1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w odleg³oœci mniejszej ni¿ 500 m od miejsca zebrañ publicznych w czasie ich
trwania lub w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 100 m od zabudowañ mieszkalnych,
2) wybiera jaja, pisklêta, niszczy
gniazda ptaków ³ownych lub nisz-

czy ich lêgowiska,
3) przetrzymuje zwierzynê bez
odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska
zwierz¹t ³ownych,
5) niszczy urz¹dzenia ³owieckie, wybiera karmê lub sól z lizawek,
6) poluje, nie posiadaj¹c przy
sobie wymaganych dokumentów,
7) wbrew przepisom art. 42b ust.
2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upowa¿nieniu do wykonywania polowania indywidualnego
(niniejszy przepis wchodzi w ¿ycie
z dniem 30 czerwca 2005 r.) - podlega karze grzywny.
2. W przypadkach okreœlonych
w ust. 1 orzekanie nastêpuje w trybie przepisów o postêpowaniu w
sprawach o wykroczenia.
Ponadto w tym przypadku bêdzie zapewne mia³ zastosowanie
przepis Ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o ochronie zwierz¹t art. 33a pkt. 3
który mówi;
„Zdzicza³e psy i koty przebywaj¹ce bez opieki cz³owieka na terenie
obwodu ³owieckiego w odleg³oœci
wiêkszej ni¿ 200 m od zabudowañ
mieszkalnych i stanowi¹ce zagro¿enie dla zwierz¹t dziko ¿yj¹cych, w
tym zwierz¹t ³ownych mog¹ byæ
zwalczane przez dzier¿awców lub
zarz¹dców obwodów ³owieckich”.
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Konkurs
czytelników

Co przedstawia³y herby umieszczone na frontowej
œcianie pa³acu w Rynowie?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹w tym
tygodniu wygra³a Danuta Charowska z Radowa Ma³ego. Gratulujemy

HUMOR TYGODNIA
- Baco, macie w waszej miejscowoœci jakieœ atrakcje dla turystów?
- Mieliœmy, ale niedawno wysz³a za m¹¿.
***
Jedzie dres BMW i z³apa³ gumê. Zatrzyma³ siê na poboczu i zmienia ko³o.
Podje¿d¿a mercedes wysiada dresiarz i siê pyta:
- Co robisz?
- Odkrêcam ko³o - odpowiada facet.
Ten z mercedesa bierze kamieñ wali w szybê i mówi:
- To ja wezmê radio.
***
Blondynka wype³nia formularz:
- Imiê: Anna.
- Nazwisko: Kowalska.
- Urodzona: tak.

