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Ewa Radanowicz uzyska³a nominacjê Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty
do tytu³u „PROFESORA OŒWIATY”.

Dzieñ Nauczyciela w Radowie
(RADOWO MA£E-powiat). W
minionym tygodniu mia³y
miejsce obchody Powiatowe
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej.
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Opinia publiczna
List do redakcji

Demokracja w dobie niesamowitego rozwoju œrodków masowej komunikacji,
w szczególnoœci komunikacji elektronicznej, ma w sobie wiele wspólnego z konkursem piêknoœci czy konkursem typu audiotele. Media, wcale nie tak nierzadko,
s¹ przekaŸnikiem ma³o
obiektywnego obrazu opisywanej rzeczywistoœci, a tzw.
tabloidy bez ¿enady epatuj¹
swoich odbiorców informacjami
pobocznymi, ale za to sensacyjnymi. Obowi¹zuje w nich prosta zasada: nie ma sensacji, nie ma „newsa”.
W tej sytuacji nie do przecenienia
jest dobrze rozwiniêta opinia publiczna, której rol¹ jest rzeczowe
komentowanie otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, w tym komentowanie
dzia³añ (albo braku dzia³añ) w³adzy
publicznej. W³adzê tê, drog¹ powszechnych wyborów wy³aniamy
na ró¿nych szczeblach, a zatem i na
tych samych p³aszczyznach niezbêdne jest istnienie opinii publicznej. Spe³nienie tej przes³anki jest
warunkiem koniecznym zdrowego
funkcjonowania systemu demokratycznego.
Z obserwacji naszej, lokalnej
sfery publicznej, wyp³ywa wniosek,
¿e rolê tworzenia opinii publicznej
podj¹³ „Tygodnik £obeski”, wydawany przez Kazimierza Rynkiewicza. Mo¿na mu postawiæ zarzut, ¿e
rolê tê spe³nia okazjonalnie, ale niew¹tpliw¹ zalet¹ jest fakt istnienia
takiego medium, które przynajmniej reaguje w sprawach wyj¹tkowo wa¿nych. Przyk³adem mog¹ byæ
teksty w ostatnich wydaniach Tygodnika.

Pierwszy, to tekst Leona Zdanowicza o wydarzeniu dla £obza i Ziemi £obeskiej znakomitym. W prostych s³owach, zawieraj¹cych jednak ogromny ³adunek emocji, Leon
Zdanowicz odnotowa³ fakt wydania
„Historii sportu ³obeskiego 1945 –
2007” autorstwa Zdzis³awa Bogdanowicza. Z jednej strony jest to
wydarzenie samo w sobie bez precedensu, bowiem Zdzis³aw Bogdanowicz pokaza³, ¿e pasj¹ i pracowitoœci¹ mo¿na dokonaæ bardzo wiele. A
co najwa¿niejsze mo¿na uczyniæ
coœ nie dla siebie, lecz dla œrodowiska, z którym zwi¹za³ ca³e swoje
¿ycie. Drugim aspektem tekstu Zdanowicza jest zwrócenie uwagi na
odniesienie siê do tego wydarzenia
lokalnych „odczynników”. Czy aby
te „odczynniki” dostrzeg³y i odpowiednio odnotowa³y ten fakt, czy te¿
spokojnie bêd¹ przygl¹daæ siê jak
pasjonat i autor monografii padnie
pod ciê¿arem zobowi¹zañ wobec
drukarni…., bo przecie¿ to prywatna inicjatywa Zdzis³awa Bogdanowicza….. Czy¿by na pewno tylko
prywatna…..?
Drugi tekst – autorstwa Kazimierza Rynkiewicza – dotyczy wytrzebienia parku miejskiego w £obzie.
Okazuje siê, ¿e mo¿na u nas w majestacie prawa, bezprawnie i bezkarnie wyci¹æ tysi¹c drzew. Paradoks?
Tak. I wiele podobnych mo¿na by
przy tej okazji przytoczyæ. Jednak w
tej sprawie, fakt wyciêcia drzew
poruszy³, zbulwersowa³, pobudzi³
do dzia³ania jedynie ma³¹ grupê
ekologów, która konsekwentnie nie
odpuszcza sprawy. I dobrze. Jednak
istotniejszym problemem w tej sprawie jest wype³nianie swoich powinnoœci przez – u¿ywaj¹c terminu Le-

ona Zdanowicza – odczynniki. Okazuje siê, ¿e ograniczaj¹ siê jedynie
do formu³owania nic nie mówi¹cych
figur retorycznych typu: „rozliczenie umowy w zakresie zbilansowania wartoœci pozyskanego drewna w
odniesieniu do kosztu jego pozyskania mo¿na przyj¹æ za bardzo prawdopodobne”. A gdzie tu bezcenna
wartoœæ œrodowiska, w którym ¿yjemy? Gdzie odpowiedzialnoœæ, nie
tylko za los nas ¿yj¹cych, lecz tak¿e
– a mo¿e nawet przede wszystkim –
za los nastêpnych pokoleñ? A w
koñcu gdzie tu tzw. pañstwo prawa?
£obescy ekolodzy prawdziwie
reprezentuj¹ g³os lokalnej opinii
publicznej. To jest w³aœnie spo³eczeñstwo obywatelskie. Dobrze siê
dzieje, ¿e w Tygodniku £obeskim
znajduj¹ sprzymierzeñca, nie tyle w
walce o sprawê, ale przede wszystkim w tworzeniu autentycznej opinii publicznej, znacz¹co wp³ywaj¹cej (miejmy nadziejê) na zachowania i decyzje lokalnej w³adzy. A
przynajmniej na co niektórych jej
przedstawicieli.
Szkoda, ¿e do opnii publicznej
nie przebi³ siê problem nadmiaru
supermarketów w £obzie. Bardzo
ciekawie ujê³a ten problem red.
Magdalena Mucha w tekœcie pt.
„Mark(et)owy Genius Loci” (T£
14.10.2008). Na przyk³adzie problemu marketów Autorce uda³o siê
scharakteryzowaæ doœæ dziwn¹
mentalnoœæ naszej spo³ecznoœci,
polegaj¹cej na braku instynktu samozachowawczego, a tak¿e myœlenia d³u¿szego ni¿ tylko ¿ycia dniem
dzisiejszym. Magdalena Mucha pisze o zadziwiaj¹cym, rzadko spotykanym zagêszczeniu sklepów wielkopowierzchniowych w £obzie.

Dzieci do szko³y, rodzice do urzêdu
Ustawodawca na³o¿y³ na
dzieci i m³odzie¿ obowi¹zek
szkolny lub nauki do 16-18 roku
¿ycia. A ¿e nikt nikomu nie ufa,
to i rodzice maj¹ obowi¹zek poinformowaæ gminê o tym, ¿e ich
dziecko do szko³y uczêszcza.
Jednak i tutaj zaufanie pañstwa
jest ograniczone, wiêc i gminom
ustawodawca nakaza³ kontrolowaæ, czy rodzice posy³aj¹
dzieci do szko³y i czy ich pociechy do placówek oœwiatowych
trafiaj¹.
Zadaniem gmin jest m.in. informowanie placówek oœwiatowych o
aktualnym stanie i zmianach w
ewidencji dzieci i m³odzie¿y w
wieku 3-18 lat. Przy tym urzêdnicy
maj¹ za zadanie kontrolowaæ, czy

rodzice zapewniaj¹ regularne
uczêszczanie dziecka na zajêcia
szkolne i czy powiadamiaj¹ organy
gminy o formie spe³niania obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku
nauki przez m³odzie¿ w wieku 1618 lat i zmianach w tym zakresie.
Obowi¹zek nauki, a wiêc okres
obowi¹zkowej nauki, trwa do
ukoñczenia 18 roku ¿ycia, natomiast obowi¹zek szkolny trwa do
ukoñczenia gimnazjum. Oznacza
to, ¿e obowi¹zek szkolny trwa do
ukoñczenia gimnazjum, nie d³u¿ej
jednak, ni¿ do ukoñczenia 18 roku
¿ycia.
Równoczesnie od 1 wrzeœnia
2004 r. dziecko w wieku 6 lat jest
obowi¹zane odbyæ roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkol-

nym zorganizowanym w szkole
podstawowej. Dlatego burmistrz
£obza Ryszard Sola ju¿ wezwa³
wszystkich rodziców dzieci urodzonych od 1 wrzeœnia 1990 do 31
grudnia 1992 r., do Urzêdu Miejskiego w £obzie, by ci z³o¿yli
oœwiadczenia, dotycz¹cego spe³niania obowi¹zku nauki przez
dzieci. Obowi¹zek ten nie dotyczy
rodziców uczniów Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie.
Jeœli dziecko nie jest posy³ane
do szko³y na rodziców nak³adana
jest wysoka kara pieniê¿na, co
ustawodawca zapisa³ jako: „Niespe³nianie obowi¹zku szkolnego
lub obowi¹zku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji”.
mm
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Zauwa¿a, ¿e ekspansja ta odbywa
siê przy ca³kowitej biernoœci lokalnej spo³ecznoœci. „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 jakiejœ jednoœci i wspólnego dobra.
Sk¹d siê to bierze?” Nic dodaæ. Nic
uj¹æ. Chocia¿ na tak postawione
pytanie M. Mucha odpowiada w
innym miejscu swego znakomitego
tekstu, pisz¹c: „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”.
Czy¿ nie jest to tak, ¿e fundamentem naszych zachowañ jest
wy³¹cznie czubek w³asnego nosa?
Czas to zmieniæ. Wielk¹ wdziêcznoœæ Redakcji Tygodnika £obeskiego winni s¹ mieszkañcy Ziemi
£obeskiej za to, ¿e ta z ofiarnoœci¹
Syzyfa i wielkim kosztem próbuje
przeoraæ nasz¹ mentalnoœæ w sferze
publicznej. Wielkim kosztem, bo
nie wszystkim podoba siê niezale¿noœæ g³oszonych pogl¹dów i opinii.
EH
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Droga oficjalnie otwarta
(RESKO – £ABUÑ MA£Y).
15. paŸdziernika o godz. 13.00 nast¹pi³o symboliczne otwarcie drogi Resko – £abuñ Ma³y. Remont
drogi na odcinku 3,43 km kosztowa³ 890 tys. z³, w tym pozyskano
dofinansowanie w wysokoœci 343.
tys. z³ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie.

tego, zarówno Zarz¹d Powiatu jak i
Rada Powiatu jednog³oœnie zatwierdzi³a kwotê dofinansowania.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie 30 wrzeœnia 2008 r. z³o¿y³
kolejny wniosek na remont odcinaka

Sygna³y czytelników
drogi Mo³dawin – Maliniec. Starostwo powiatowe w £obzie ma nadziejê, ¿e i na ten odcinek otrzyma
dofinansowanie, bowiem od jego
wysokoœci zale¿eæ bêdzie realizacja
remontu w 2009 r. op foto: powiat.

Remont drogi by³ postulowany
przez mieszkañców od szeregu lat.
Jednak, ze wzglêdu na fakt, i¿ nie
jest ona strategicznym odcinkiem z
punktu widzenia powiatu, dotychczas nie mog³a „przebiæ” siê do planów remontów. Dopiero pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie remontu, jaki zosta³ z³o¿ony
przez Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie da³ szansê na jego wykonanie. Udzia³ powiatu w remoncie nie
by³ ma³y, bo a¿ 547 tys. z³. Pomimo

Dziêkujê radnym
Serdecznie dziêkujê radnym z osiedla, za spraw¹ których zosta³a postawiona lampa oœwietleniowa przy parkingu na ul. Orzeszkowej.
Dotychczas by³ to ciemny
zau³ek, a dziêki nowemu
oœwietleniu zrobi³o siê tu bezpieczniej i przyjemniej.
Janina Leszczyñska

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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Czy to bêdzie kolejny babol?

Sporna droga sielska
(SIELSKO) W tej miejscowoœci ma zostaæ przebudowana
droga. Uchwa³y w tej kwestii
zosta³y przeg³osowane,
pismo o refundacjê do Marsza³ka z³o¿one, ale.. w
uchwa³ach pojawiaj¹ siê dwie
kwoty jedna 233,750, druga
z kolei – 395 tys. z³. Niewiadomo która jest prawdziwa,
ale Marsza³ka poproszono o
refundacjê w wysokoœci 233
tys. z³. Radna Kamiñska
obawia siê ¿e to bubel,
podobnie jak w przypadku
drogi w Gardnie. Gdzie te¿
Ÿle oszacowano koszty i na
dokoñczenie drogi – zabrak³o. Jak bêdzie w Sielsku,
oka¿e siê w roku przysz³ym.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska zwróci³a
uwagê, ¿e nie zgadzaj¹ siê kwoty w
uzasadnieniu projektu uchwa³y,
gdzie by³o napisane: „szacunkowy
koszt przedsiêwziêcia wynosi
233,750 z³”.
- Przy wczeœniej podjêtej
uchwale, odnoœnie przebudowy
drogi gminnej w Sielsku mamy, ¿e
koszt ca³kowity wyniesie 395 tys. z³.
Czy to jest to samo, czy to jest inne
zadanie? – spyta³a.
Odpowiedzi udzieli³a skarbnik
gminy El¿bieta Grabowska.
- Nie wiem jak tamto by³o liczone. Byæ mo¿e, ¿e jest to budowa, a
tu s¹ uwzglêdnione ogólnie wszystkie koszty. Je¿eli bêdzie po przetargu, to myœlê, ¿e bêdzie to wynormowane, bo w tabeli to jest koszt sza-

cunkowy, który zosta³ tak o przyjêty
– powiedzia³a skarbnik.
Mimo takiej niepewnoœci opinia
Komisji Bud¿etowo Gospodarczej
w sprawie zamierzenia inwestycyjnego, polegaj¹cego na przebudowie
drogi gminnej w Sielsku by³a pozytywna.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej mia³a nadal w¹tpliwoœci. W
uchwale jest zapis, ¿e udzia³ kosztów w³asnych gminy 97.500, a w
tabeli, ¿e gmina poniesie pe³n¹ kwotê inwestycji. Tê kwestiê równie¿
wyjaœni³a skarbnik, informuj¹c, ¿e
skoro jest to refundacja, to gmina
najpierw musi ponieœæ koszty, a
dopiero póŸniej otrzyma zwrot.
- Czyli my jako gmina musimy
mieæ na t¹ inwestycjê 223.750 z³,
tak? i chyba ta suma w ca³oœci powinna byæ zabezpieczona? – dopytywa³a nadal przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej.
Skarbnik gminy potwierdzi³a,
zastrzegaj¹c, ¿e dopiero na przysz³y
rok, w tym roku bowiem na ten cel
przeznaczonych jest 5 tys. z³.
W dyskusjê w³¹czy³ siê Jan Mazuro, przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowo Gospodarczej, która ju¿
wniosek zaopiniowa³a pozytywnie
- S³ysza³em, ¿e wniosek zosta³
z³o¿ony do Zarz¹du Województwa
Zachodniopomorskiego. Tam jest
suma wymieniona o ile wnioskujemy na remont tej drogi. Komisje
zaopiniowa³y pozytywnie licz¹c na
to, ¿e te pieni¹dze z województwa

bêd¹ znacz¹ce. Praktycznie jak byœmy mogli dostaæ z 200 tys. z³ z
województwa, to warto do³o¿yæ 100
tys. z³, ¿eby tê drogê zrobiæ. Z³o¿yliœmy ten wniosek na jak¹œ sumê czy
tylko intencjê?
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz wyjaœni³a, ¿e do Urzêdu
Marsza³kowskiego wniosek zosta³
z³o¿ony zgodnie z szacunkowym
kosztem w wysokoœci 223 tys. z³.
Równie¿ radna Jadwiga Kamiñska wyrazi³a swoje obawy co do
wysokoœci wnioskowanej kwoty.
– Pani Burmistrz, a jak czegoœ
nie policzyliœmy albo nie uwzglêdniliœmy i potem nam braknie? Mamy
jeden babol w Gardnie, teraz zrobimy nastêpny. ¯eby to by³o coœ pewnego. Ja siê ca³y czas upieram przy
tym, ¿e Sielsko ju¿ tak du¿o dosta³o,
wiêc ca³y czas mówiê: K¹kolewice.
Mieszka tam ponad 28 rodzin, nie
ma dojazdu, druga taka sama droga
w Wêgorzynku. Tyle samo osób korzysta z drogi, co w Sielsku. Dojazdu ¿adnego, wiêc dlatego ja siê tu
upiera³am przy tym. Upiera³am siê,
¿e je¿eli ju¿ jest jakaœ mo¿liwoœæ
pozyskania œrodków, to zróbmy to w
demokratyczny sposób. Wysz³o tak,
jak wysz³o, ale mi jest przykro z tego
powodu – powiedzia³a radna J. Kamiñska.
Mimo w¹tpliwoœci i ró¿nicy
zdañ uchwa³a zosta³a przeg³osowana 9. g³osami, 3. – by³o przeciw, a jedna osoba wstrzyma³a siê
od g³osu.

Podziêkowania
Serdecznie dziêkujê Pani Iwonie Kubot, pracuj¹cej u pana
S³awomira Pas³awskiego za grzecznoœæ i uczciwoœæ. W tym
sklepie zostawi³am portmonetkê z dokumentami i pieniêdzmi.
Gdy wst¹pi³am do sklepu ponownie, ekspedientka zwróci³a mi
uwagê, ¿e moja portmonetka znajduje siê w sklepie. W œrodku
niczego nie brakowa³o, znajdowa³y siê pieni¹dze i komplet dokumentów. Oby wiêcej by³o takich ludzi wœród nas.
Sta³a klientka Maria T.
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Dokumentacje nie zosta³y przekazane

Skontrolowali urz¹d
(£OBEZ). Pod koniec
wrzeœnia Komisja Rewizyjna
rady miejskiej
przeprowadzi³a kontrolê
w Wydziale Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego
³obeskiego urzêdu.
Przewodnicz¹c¹ komisji jest Helena Szwemmer, zastêpc¹ przewodnicz¹cego - Grzegorz Tokarski, cz³onkami: Krystyna Bogucka, Piotr Æwik³a, Lech Urbañski. Zaproszono do
wspó³pracy radnego Leszka Gajdê.
Kontrol¹ objêto okres za lata
2003-2008, a tak¿e nadzory w roku
bie¿¹cym. Przedmiotem kontroli
by³y zagadnienia w zakresie: umów
zawartych na nadzory inwestorskie
w roku 2008, wykorzystania dokumentacji wykonanej w ostatnich piêciu latach na zadania inwestycyjne
oraz zasadnoœci wykonania ³azienki
w lokalu mieszkalnym przy ulicy
Bema 29.
Przed zaplanowan¹ kontrol¹ komisja poprosi³a o sporz¹dzenie zestawienia zawartych umów na nadzory inwestorskie. W zakresie dróg i
oœwietlenia komisja przeanalizowa³a wszystkie umowy i nie znalaz³a
¿adnych uchybieñ. Komisja w swoim protokole napisa³a: „Komisja
Rewizyjna nie wnosi uwag, ani nie
ma zastrze¿eñ co do wynagrodzeñ,
stawki s¹ zrównowa¿one, tylko w
dwu przypadkach maksymalne na
trzynaœcie zawartych umów”. Us³ugi nadzoru nad robotami drogowymi
pe³ni¹ zleceniobiorcy z: Rusinowa,
Drawska Pomorskiego, Stargardu
Szczeciñskiego, Gryfic i Œwidwina.
Nie ma firm w £obzie
Wydzia³ Inwestycji i Rozwoju
Lokalnego zawar³ umowy o nadzory
inwestorskie ze spó³k¹ ze Szczecinka. Jak zauwa¿y³a kierownik Wydzia³u Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-Busz - na naszym terenie „prawie nie ma” firm specjalizuj¹cych
siê w nadzorach.
Wydzia³ korzysta³ wczeœniej z
us³ug firmy ze Stargardu Szczeciñskiego, ale jak siê okaza³o firma ta
nie by³a solidna, skoro co do jej prac

zastrze¿enia mia³ równie¿ NIK.
Cz³onkowie komisji po przeanalizowaniu uprawnieñ zatrudnionych
w UM pracowników, zwi¹zanych z
organizowaniem, nadzorowaniem i
odbiorem remontów i inwestycji
oraz zakresów czynnoœci tych pracowników, a tak¿e po zapoznaniu siê
z prawem budowlanym komisja
stwierdzi³a, ¿e „zadania inwestycyjne, szczególnie te o mniejszym stopniu z³o¿onoœci mog³y byæ nadzorowane przez pracowników UM
£obez”.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na
nadzór inwestorski nad wymian¹
stolarki okiennej i drzwiowej w SP
nr 1, SP nr 2 w Szkole w Be³cznej,
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych oraz
w Przedszkolu nr 1. Wynagrodzenie
za nadzór inwestorski wynios³o
9.216,04 z³. Wiceburmistrz Ireneusz
Kabat wyjaœni³, ¿e „pracownicy
maj¹ wiele pracy nad przygotowaniami inwestycji do realizacji, tym
bardziej, ¿e gmina prowadzi bardzo
szeroki front robót, ponadto pracownicy nadzorowali szereg prac wykonywanych bie¿¹co i w wielu przypadkach nadzór inwestorski sprawowany z zewn¹trz nie by³ zatrudniony
i op³acany”. Tak by³o, zgodnie z wyjaœnieniami wiceburmistrza, podczas m.in.: remontu szkó³ i obu
przedszkoli (drugie na H. Sawickiej), remontu sto³ówek, czy kaplicy
cmentarnej.
Okaza³o siê równie¿, ¿e spó³ka,
sprawuj¹ca nadzór inwestorski nad
wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej bardzo solidnie wykonywa³a tê
pracê, kwestionowa³a na bie¿¹co Ÿle
wykonane instalacje i jakoœæ okien,
co w konsekwencji doprowadzi³o do
tego, ¿e wykonawca nie dotrzyma³
terminu i musia³ zap³aciæ kary na
oko³o 60 tys. z³. Kierownik Ciemnoczo³owska-Busz przyzna³a, ¿e gdyby nie sezon urlopowy, do tego zadania mo¿na by wykorzystaæ pracowników Urzêdu. „Niemniej jednak
dobrze siê sta³o, ¿e zlecenie otrzyma³ nadzór z zewn¹trz, poniewa¿
wartoœæ kar wielokrotnie przekroczy
wynagrodzenie za nadzór inwestorski.” Kierownik Wydzia³u wyjaœni³a
równie¿, ¿e „w przypadku dofinansowania zadania inwestycyjnego z

zewn¹trz nie mo¿na prowadziæ
nadzoru w³asnymi pracownikami, musi on byæ zlecony uprawnionemu podmiotowi” – jak
napisano w protokole.
Przed kontrol¹ komisja rewizyjna poprosi³a, aby urzêdnicy przygotowali zestawienie - inwentaryzacjê ze stanu faktycznego
zleconej i wykonanej w ostatnich
piêciu latach dokumentacji, której
koszt przekroczy³ tysi¹c z³.
W zakresie dróg i oœwietlenia
dokumentacje sporz¹dzi³ Marian
Kozioryñski. Po analizie 26. zadañ
komisja nie mia³a ¿adnych uwag.
Ba³agan w „Inwestycjach”
Wed³ug odrêcznego opisu wykazu wykonanej dokumentacji projektowej za lata 2003-2007 kierownik
Ewa Ciechañska oœwiadczy³a, ¿e
„wykaz zosta³ sporz¹dzony na podstawie Rejestru Zamówieñ Publicznych za lata 2003-2006, czyli za
okres kiedy pani Ciechañska by³a
kierownikiem Wydzia³u Inwestycji.
Inwentaryzacja tych dokumentacji
na moment zmiany regulaminu organizacyjnego (tj. 22.12.2006) nie zo-

sta³a dokonana, a teraz tym bardziej
jest niemo¿liwa. W zwi¹zku z tym
komisja ustali³a, ¿e na wniosek zastêpcy kierownika WIiRL p. El¿biety Sikory z 2 marca 2007 skierowany
do Ewy Ciechañskiej o przekazanie
dokumentów, Ewa Ciechañska wystosowa³a dwa pisma: do Bogdana
Idzika i Tadeusza £ania. Na tej „korespondencji” sprawa przekazania
dokumentów zosta³a zakoñczona.
Z kolei dokumentacje od maja
2007 roku, gdy to kierownikiem
nowego wydzia³u zosta³a Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-Busz, s¹ kompletne i zinwentaryzowane. Oœwiadczy³a równie¿, ¿e wczeœniejsze dokumentacje nie zosta³y jej w ¿aden
sposób przekazane, nie potrafi powiedzieæ, czy te, które zosta³y przedstawione w wykazie na podstawie
rejestru za lata 2003-2006 s¹ faktyczne i czy s¹ kompletne.
mm

Parking przy rondzie - 156 tys. z³
(£OBEZ). Do koñca miesi¹ca
ma zostaæ zakoñczona budowa
parkingu przy rondzie. W tym
miejscu przybêdzie 31 miejsc
parkingowych oraz jedno dla osoby niepe³nosprawnej. Zadanie

jest w pe³ni finansowane przez
gminê. Nowe miejsca do parkowania bêd¹ kosztowaæ ³obzian
156 tys. z³.
Zadanie wykonuje firma ze Œwidwina.
mm
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„Sami swoi” na cmentarzu £DK „promuje”
(£OBEZ). Zbli¿a siê dzieñ
Wszystkich Œwiêtych, na cmentarzu
widaæ wzmo¿ony ruch. Teoretycznie
jest to miejsce wyciszenia i spokoju
oraz szacunku dla zmar³ych, rzeczywistoœæ jednak pokazuje, ¿e nie zawsze.
W tym miejscu nie brakuje wzajemnych z³oœliwoœci, waœni a nawet wyzwisk, skierowanych zarówno wobec
rodzin, które maj¹ tu swoich bliskich
jak równie¿ wobec administracji i pracowników cmentarza. Niektórzy zdaj¹
siê nie zauwa¿aæ, ¿e mamy jesieñ i liœcie
opadaj¹ z drzew. Na cmentarzu drzew
nie brakuje, tote¿ i jest ich sporo. Niejednokrotnie, bêd¹c w tym miejscu, s³yszy siê narzekania ludzi, czêsto w niewybrednych s³owach, ¿e jest brudno i
ba³agan. Osoba zatrudniona na cmentarzu - jak nam powiedzia³a - ca³y czas stara siê odgarniaæ liœcie z alejek. Nie jest
¿adnym zjawiskiem nadprzyrodzonym
i nienaturalnym, ¿e sypi¹ce siê z drzew
liœcie doœæ szybko zasypuj¹ œwie¿o
zmiecione alejki. Nie pomaga te¿, ¿e s¹
one zmiatane przynajmniej dwa razy
dziennie.
Dzieje siê tu równie¿ zadziwiaj¹ca
rzecz. Mimo i¿ na cmentarzu jest wiele
kontenerów, œmieci czêsto trafiaj¹ do
jednego, nie mieszcz¹c siê w nim, gdy
równoczeœnie stoj¹ce obok inne œwiec¹
pustkami. Nagminnie te¿ osoby sprz¹taj¹ce groby swoich bliskich wyrzucaj¹
œmieci poza mur. W samych kontenerach równie¿ brakuje porz¹dku. Czy¿
nie lepiej by³oby, gdyby od razu segregowaæ œmieci tak, aby wieñce nie miesza³y siê ze zniczami i liœæmi? Na to

wiele osób zwróci³o uwagê. Inna rzecz,
¿e zachowanie ludzi w tym miejscu
bardzo przypomina s³ynnego Kargula
i Pawlaka. Wystarczy tylko spokojnie
przyjrzeæ siê niektórym osobom odwiedzaj¹cym to miejsce. Ludzie awanturuj¹ siê o ró¿ne rzeczy, tym bardziej,
¿e przys³owiowa wielkoœæ „miedzy na
dwa palce” tutaj nabiera rzeczywistych
rozmiarów i problemów. Konflikty
wybuchaj¹, gdy ktoœ postawi ³aweczkê
na przejœciu czy posadzi krzewy i
kwiaty na œcie¿ce, myœl¹c ¿e jej po³owa nale¿y do niego. Prawd¹ jest, ¿e
œcie¿ki s³u¿¹ do chodzenia, a regulamin cmentarza zabrania jakichkolwiek
nasadzeñ wokó³ grobów. Regulamin
mówi te¿, ¿e wszelkie elementy ma³ej
architektury i nasadzeñ krzewów powinny byæ uzgadniane z administracj¹.
Regulamin te¿ mówi o zakazie wprowadzania psów oraz ekshumacji na
w³asn¹ rêkê, mówi równie¿ o op³atach
za stawianie nowych pomników i
uzgodnieniach z administracj¹ wszelkich prac... W rzeczywistoœci nikt nikogo pytaæ nie zamierza, a op³acaæ tym
bardziej, bo przecie¿ kiedyœ by³o inaczej. Wprawdzie by³ regulamin, ale
nikt nie nakazywa³ go przestrzegaæ,
nawet przy ekshumacji.
I gdy ludzie narzekaj¹ i wyklinaj¹,
¿e pracownik na cmentarzu nie nad¹¿a
zmiataæ spadaj¹cych liœci z drzew, nikomu nie przeszkadza, ¿e na ul. Wojska
Polskiego i na chodniku przy niej od tygodnia nikogo z miot³¹ nie by³o widaæ, a
liœcie od wielu dni swobodnie gnij¹ na naszych oczach. Nikt nikogo nie wyzywa,
nie obra¿a – mo¿e dlatego, ¿e na zwyk³ej
ulicy brakuje miejsca sacrum?
mm

(£OBEZ). Prê¿nie dzia³aj¹cy
oœrodek kultury w £obzie promuje
powiat nie tylko w kraju i zagranic¹
nie tylko dziêki wyjazdom orkiestry
dêtej, ale te¿ jak¿e obfitymi i bogatymi ofertami skierowanymi do m
ieszkañców nie tylko ziemi ³obeskiej ale i ca³ego kraju. Ba! Bogaty
i arcyciekawy program byæ mo¿e
nawet jest wstanie przyci¹gn¹æ ludzi nawet spoza kraju. Dla tych,
którzy nie studiuj¹ codziennie fiszek wywieszonych na drzwiach
domu kultury oferta kulturalna jest
do znalezienia w Internecie na stronie £DK http://lobez-ldk.home.pl/
Wystarczy klikn¹æ w zak³adkê
„OFERTA £DK”, by przekonaæ siê
co nas czeka w najbli¿szej przysz³oœci:
„A oto nasza oferta kulturalna.
mamy nadziejê, ¿e wybierzesz z niej
coœ dla siebie.
zobacz: W tej kategorii nie ma
tymczasem ¿adnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!”
Jest jednaj jeszcze zak³adka

„IMPREZY”, pod któr¹ znaleŸæ
mo¿na pe³n¹ listê niespodzianek:
„Zapraszamy do zapoznania siê z
nasz¹ ofert¹ dotycz¹c¹ planowanych imprez kulturalnych w 2007
roku”.
W tej kategorii nie ma tymczasem ¿adnych pozycji. „Zapraszamy
wkrótce!”.
Có¿, podsumowaniem niech bêdzie zak³adka o nazwie „US£UGI
£DK”, pod któr¹ - o ironio - jest coœ
takiego:
„Oprócz podstawowej dzia³alnoœci kulturalnej i merytorycznej,
£DK œwiadczy inne, dodatkowe,
p³atne us³ugi dla firm, oraz osób
prywatnych.
Prosimy o zapoznanie siê z
ofert¹: Us³ugi multimedialne, Wynajmy sal, Wynajem sprzêtu nag³oœnieniowego, Us³ugi koncertowe,
Cennik us³ug £DK”.
Pozostaje pogratulowaæ wytê¿onej pracy na rzecz rozwoju
kultury i promocji miasta i gminy £obez.
mm

Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni „SCH” w £obzie
ul. Pó³nocna 10, tel. 091 397 31 61, 091 397 32 24,
informuje, ¿e w siedzibie Spó³dzielni w £obzie
w dniu 12.11.2008 r. o godz. 10.00, pokój nr 12,

odbêdzie siê przetarg ustny
na zbycie dzia³ki gruntu nr 670/11
o powierzchni 1254 mkw., po³o¿onej przy ul. Bema w
£obzie. KW 21330. Cena wywo³awcza wynosi 70.000,00
z³. Oferent przed przyst¹pieniem do przetargu zobowi¹zany jest wnieœæ wadium w wysokoœci 3.500,00 z³. Wp³aty
nale¿y dokonaæ w kasie GS £obez do dnia 12.11.2008 r. do
godz. 9.00. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczy siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium
pozosta³ych uczestników zostanie zwrócone po zakoñczeniu przetargu.

REKLAMA - OPINIE

Uwaga na „chiñszczyznê”
Polskê od kilku lat zalewaj¹ produkty z napisem „Made in China”.
To w ramach tzw. wolnego rynku.
S¹ one niezwykle tanie i dlatego byæ
mo¿e trafi³y akurat do nas, bo jesteœmy jednym z biedniejszych krajów
Europy. A wiadomo, jak bieda, to
kupuje siê produkty najtañsze.
Mo¿e dlatego te¿ w biednych miasteczkach pomorskich powstaj¹ w
takim tempie supermarkety. Im
wiêksza bieda, tym wiêcej marketów, bo to w¹¿, który po¿era w³asny
ogon. Markety wysysaj¹ pieni¹dze z
takich miasteczek, miasteczka ubo¿ej¹, wiêc ludzie wal¹ do marketów,
bo s¹ biedni i ko³o zamyka siê.
Bieda jest podatnym gruntem
dla produktów tanich, a to niestety
oznacza najczêœciej - niskiej jakoœci. Tylko tak mo¿na wyt³umaczyæ
fenomen popularnoœci tzw. chiñszczyzny. Ludzie kupuj¹, bo te produkty s¹ tañsze o kilka z³otych od
innych. Okazuje siê, ¿e s¹ zwyczajnie nabijani w butelkê. Przekona³em siê o tym sam kupuj¹c wiert³o,
które by³o mi pilnie potrzebne, a nie
by³o innego. Czubek wiert³a splaszczy³ siê na trzeciej wierconej dziurce w œcianie. Czegoœ takiego w
¿yciu nie widzia³em. Dopiero wtedy odkry³em czym jest chiñszczyzna i postanowi³em ostrzec przed

ni¹ innych. Jeden z mieszkañców
£obza dorzuci³ drugi przyk³ad. By³
w Pobierowie i zobaczy³ ³adnie zapakowan¹ partiê obejmek na gumowe rury (do œciskania). Kupi³ 10
opakowañ, bo by³y tanie. Gdy
chcia³ œcisn¹æ w¹¿ gumowy w aucie, okaza³o siê, ¿e œruby œciskaj¹ce
obejmkê prawie nie maj¹ gwintu i
krêc¹ siê w miejscu. Musia³ towar
wyrzuciæ i kupiæ inne. Chc¹c mieæ
taniej, w konsekwencji przep³aci³.
Inny znajomy w czasie rozmowy
opowiedzia³, ¿e kupi³ skuter i po kilku miesi¹cach zatar³o mu siê sprzêg³o. Skuter przesta³ „ci¹gn¹æ”. By³
produkcji chiñskiej.
Po zainteresowaniu siê spraw¹
okaza³o siê, ¿e to ju¿ prawdziwa
plaga, ale nie s³ysza³em, by ktoœ z
ni¹ walczy³. A powinien. Cz³owiek
wydaje pieni¹dze, a dostaje œmieci.
Ludzie s¹ naci¹gani na dodatkowe
wydatki, a w dodatku polscy producenci dostaj¹ po kieszeni, bo trudno
im cenowo walczyæ z chiñsk¹ „konkurencj¹”. Dlatego zanim coœ kupicie, spójrzcie na etykietê lub zapytajcie sprzedawcê, jakiej to jest produkcji; kuszeni cen¹ dwa razy siê
zastanówcie, zanim kupicie taniej,
bo mo¿e to was kosztowaæ du¿o
dro¿ej. Doliczaj¹c stracony czas i
nerwy.
KAR
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Koœció³ pod wezwaniem œw. Klary
Dobra jest miasteczkiem
pe³nym zabytków
i urokliwych kamieniczek.
Swoist¹ atmosferê tworz¹
liczne mieszczañskie domy
ryglowe, na rynku obok
ratusza, a z ciasnej
zabudowy centrum strzela
w górê wie¿a koœcio³a pod
wezwaniem œw. Klary.
Œwi¹tynia budowana by³a w
trzech etapach. Pierwsze wzmianki
o niej pochodz¹ z 1461 r. Wzniesiono wówczas prezbiterium i zakrystiê. W 1539 r. wybuch³ wielki po¿ar, który niemal doszczêtnie zniszczy³ miasto. Spali³ siê ratusz, a w
nim wszystkie dokumenty dotycz¹ce miasta i koœcio³a, dlatego wiadomoœci o koœciele i Dobrej sprzed
1539 r. s¹ bardzo nieœcis³e. Na pocz¹tku XVI w. odbudowano zniszczon¹ œwi¹tyniê i dobudowano korpus nawowy, kaplicê z lo¿¹ kolatorsk¹ i kaplicê NMP.
Trójnawowy i trójprzês³owy
koœció³ z wyodrêbnionym jednonawowym dwuprzês³owym prezbiterium jest póŸno-gotyck¹ budowl¹
ceglan¹ o prostych formach, ale
bardzo dobrych proporcjach, co
znacznie podnosi jego wartoœæ artystyczn¹. Œwi¹tynia posiada trzy dobudówki: dwie po³o¿one po obu
stronach prezbiterium pochodz¹ z
tego samego czasu, co sam koœció³,
trzecia natomiast, tzw. Prezbiterium
Chociwelskie, po³o¿ona jest wzd³u¿
po³udniowej nawy bocznej i pochodzi z pocz. XVI w.
W 1742 r. sprawiono nowy he³m
wie¿y, a w 1819 r. mia³a miejsce
powa¿na restauracja koœcio³a.
Wówczas to naruszono wiele zabytkowych detali i przedmiotów. Ostateczna restauracja koœcio³a nast¹pi³a w 1870 r., wykona³ j¹ budowniczy
Prüferh, który odbudowa³ od fundamentów wie¿ê w stylu neogotyckim,
a wnêtrze uzyska³o dzisiejszy wygl¹d.
Z koñca XIX w. pochodzi najwy¿szy element budowli – koœcielna dzwonnica. W koœciele swym
piêknem zachwyca bogato zdobiona ambona z 1596 r. oraz dwukondygnacyjny o³tarz z 1614 r.
Bêd¹c w œwi¹tyni warto równie¿
zwróciæ uwagê na p³ytê nagrobn¹,
znajduj¹c¹ siê po prawej stronie
o³tarza, Judyty Putbus i Wolfa Borcka z 1569 r., po lewej Otyli i Jobsta
I von Dewitz, z 1577 r. Uwieczniona
na p³ycie postaæ rycerza ma po szeœæ
palców u stóp. Prócz tego, w prezbiterium znajduje siê póŸnorenesan-

sowa chrzcielnica z 1596 r., empora
dla patronów koœcio³a i dwa cynowe
œwieczniki. Pod pod³og¹ kaplicy
NMP znajduj¹ siê krypty, w których
spoczywa wielu przedstawicieli
rodu von Dewitz.
Doberska œwi¹tynia posiada w
swoim wyposa¿eniu bogato zdobion¹ dêbow¹ skrzyniê posa¿n¹
Urszuli von Rohr, z 1548 r., która
wczeœniej znajdowa³a siê w doberskim zamku.
Pierwotnie koœció³ w Dobrej by³
pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii
Panny. Jako ¿e przez d³ugi okres
czasu by³ w rêkach niemieckich protestantów, jedyn¹ ozdob¹ koœcio³a
by³y organy z 1845 r., wykonane w
Hanowerze, umieszczone na chórze, ambona i o³tarz przedstawiaj¹cy ukrzy¿owanie Pana Jezusa miêdzy dwoma ³otrami, powy¿ej nad
ukrzy¿owaniem Zmartwychwstanie
Pana Jezusa a poni¿ej ukrzy¿owania
Wieczerza Pañska. Chór zajmowa³
wówczas ca³e œrodkowe wnêtrze
koœcio³a i zbudowany by³ w formie
podkowy. Poza tym znajdowa³y siê
tu ³awki, które by³y poustawiane od
œrodka do œcian tak, ¿e mo¿na by³o
przejœæ tylko œrodkiem koœcio³a od
wielkich drzwi do bocznych drzwi,
które s¹ umieszczone z wejœciem i z
wyjœciem po obu stronach koœcio³a.
Dopiero po objêciu koœcio³a w posiadanie przez przyby³ych do Dobrej Polaków postaæ koœcio³a wewn¹trz poma³u zaczê³a siê zmieniaæ, a przyczyniali siê do tego
przede wszystkim ksiê¿a proboszczowie. Wówczas placówka duszpasterska Dobra ustawowo od 21.
wrzeœnia 1945 nale¿a³a kanonicznie
do p. Grünfuof (Zielenice). Pierwszym proboszczem w Dobrej by³
ksi¹dz Zdzis³aw Skrzyñski, mgr teologii (ur. 18. 03. 1912, œwiêcony 18.
06.1936, diecezja Lwów). Nominacjê na Dobr¹ otrzyma³ 21. wrzeœnia
1945 roku.
12 sierpnia 1945 r. w dzieñ œw.
Klary ksi¹dz Bogdan Szczepanowski z Nowogardu poœwiêci³ koœció³.
Mia³o to miejsce jeszcze przed
przybyciem pierwszego po wojnie
proboszcza Dobrej - Skrzyñskiego.
Powolne uzupe³nianie wyposa¿enia koœcio³a rozpocz¹³ ksi¹dz
Skrzyñski. W pierwszym rzêdzie
rozporz¹dzi³ usuniêcie wszystkich
³awek od bocznych œcian, równoczeœnie usuniêto oba skrzyd³a chóru. Jako ¿e w œwi¹tyni nie by³o naczyñ liturgicznych zakupiono Monstrancjê, kielich, stacje Drogi Krzy¿owej. PóŸniej do koœcio³a trafi³
obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej i figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej Czêstochowskiej i
figura Matki Boskiej Niepokalanie

Poczêtej, konfesjona³ i kilkanaœcie
krzese³.
W zwi¹zku z tym, i¿ organy na
chórze by³y bardzo zniszczone, a
znajdowa³a siê tam równie¿ fisharmonia, to w³aœnie na niej grywa³
podczas nabo¿eñstw pierwszy organista Stefan Kruszel z Dobrej. Nastêpnym organist¹ by³ Jan Jacz, który rozpocz¹³ pracê 1 kwietnia 1946
roku.
Przypadkowo w koœciele pojawi³ siê mieszkaniec Krakowa, który
zwróci³ uwagê na to, ¿e ksi¹dz sam
wykonywa³ ró¿ne czynnoœci zwi¹zane z pos³ug¹ w koœciele. Zaproponowa³, by zwróci³ siê o pomoc do
Zgromadzenia Najœwiêtszej Duszy
Chrystusa Pana w Krakowie. Napisa³ do Matki Prze³o¿onej Za³o¿ycielki tego¿ Zgromadzenia proœbê o
przys³anie mu do pomocy 3 lub 4

sióstr. Tak te¿ siê sta³o. Równoczeœnie uda³ siê tam mieszkaniec Krakowa, by osobiœcie wstawiæ siê za
proœb¹ ksiêdza. i sprawa zosta³a
pomyœlnie za³atwiona. 1 lutego
1946 roku przyjecha³y 3 siostry.
Jedna z nich prowadzi³a przedszkole, druga zajêta by³a w zakrystii i w
koœciele, a trzecia prowadzi³a kuchniê i pomaga³a w przedszkolu.
Równoczeœnie administrator
Apostolski Kurii Ordynariatu Gorzów Wlkp. mianowa³ ksiêdza proboszcza Skrzyñskiego Dziekanem
Nowogardzkim z siedzib¹ w Dobrej.
Nied³ugo potem ksi¹dz dziekan
Skrzyñski zosta³ odwo³any i przeniesiony do Gorzowa na odpoczynek.
W sierpniu 1947 roku stanowisko proboszcza obj¹³ ksi¹dz dziekan Stanis³aw Popiekwicz, który by³
proboszczem w Podhajcach ko³o

Sk³adamy na rêce
pani Teresy Zienkiewicz
wyrazy wspó³czucia
w zwi¹zku ze œmierci¹ syna Marka.
Zarz¹d i Cz³onkowie PZREiI w £obzie

INFORMACJE
Tarnopola. W pierwszym rzêdzie
zaj¹³ siê napraw¹ organów. W „Tygodniku Katolickim” zosta³o zamieszczone og³oszenie, ¿e potrzebny jest organomistrz do przeprowadzenia remontu organów w parafii
Dobra ko³o Nowogardu. Zg³osi³ siê
mistrz i po rozpoczêciu pracy za¿¹da³ 6 tys. z³, rzekomo na zakup potrzebnego materia³u. Po otrzymaniu
gotówki ju¿ do pracy nie powróci³.
By³o to póŸna jesieni¹ 1947 roku.
Równoczeœnie do Nowogardu przyby³ organomistrz, znajomy ksiêdza
dziekana. Gdy siê dowiedzia³ o aferze, zg³osi³ siê do ksiêdza i zaoferowa³ swoje us³ugi. Rozpocz¹³ siê remont. Okaza³o siê wówczas, ¿e ca³e
wnêtrze organów by³o zrujnowane,
ale remont zosta³ wykonany. Organista Jan Jacz do³o¿y³ wszelkich starañ, aby muzyka organów na pierwszej Mszy œw. po remoncie wypad³a
jak najpiêkniej. Po naprawie organów przyst¹piono do budowy
dwóch o³tarzy: Matki Boskiej Czêstochowskiej i œw. Antoniego Padewskiego. Do nakrycia stopni o³tarzy 2 rodziny ofiarowa³y dwa dywany, do ka¿dego o³tarza jeden.
W nastêpnej kolejnoœci zosta³y
zakupione dalsze przedmioty kultu
religijnego, w tym chor¹gwie i katafalk.
Podobnie jak organy w koœciele
na chórze, tak i zegar na wie¿y by³
ca³kowicie zniszczony. Remont
przeprowadzi³ ten sam mistrz, który
wyremontowa³ organy.
Ksi¹dz Popkiewicz zmar³ w
dzieñ Bo¿ego Narodzenia 1949 r. w
wieku 67 lat. Zosta³ pochowany w
Dobrej tu¿ przy koœciele, obok
Krzy¿a misyjnego.
Po œmierci ks. Popkiewicza 11
lutego 1950 roku przyby³ do Dobrej
ks. Bronis³aw Jagie³³o z Babimostu.
Zaj¹³ star¹ plebaniê przy ul. Westerplatte. Stan budynku by³ w op³akanym stanie. Schody na plebaniê by³y
Ÿle u³o¿one, podobnie jak schody na
strychu. To w³aœnie na nich najprawdopodobniej upad³ ks. Stanis³aw Popkiewicz. W pokojach miejscami brakowa³o pod³ogi, a w sufitach by³y
dziury, przez które la³a siê woda, przeciekaj¹c przez stary dach.
M³ody ksi¹dz rozpocz¹³ nauczanie religii w szkole, na co zezwoli³
mu kierownik szko³y Gêbski. On to
w pierwszym rzêdzie naprawi³ schody prowadz¹ce na plebaniê oraz na
strych. Okaza³o siê, ¿e na wiêkszej

przestrzeni dach koœcio³a by³ zniszczony. Dach naprawi³ Piotr Szuchulski z Dobrej. Odbudowano
równie¿ mur wokó³ koœcio³a. Usuniêto czêœæ balkonu, która zaciemnia³a koœció³ oraz stare, zepsute piece. Postarano siê o 2 dzwony na
wie¿ê. Zainstalowano nowe ¿yrandole i œwieczniki, oszklono kruchtê
i brakuj¹ce szyby w oknach koœcio³a i zakrystii. Po usuniêciu tymczasowego grobowca œp. Popkiewcza,
wybudowano od fundamentów
nowy - z trwa³ym sklepieniem. Grobowiec fachowo wykona³ Ksiê¿el z
Mascen. Naprawiono dach na plebani i na szopie. W niewielkim o³tarzu zainstalowano œwiat³o i na o³tarzu 6 œwiec elektrycznych. 1 czerwca sprawiono obraz œw. Klary w
Krakowie.
Pod koœcio³em w 1952 roku
ostatniego czerwca Piotr Szuchulski, Antoni Jocz i Jan Jocz rozpoczêli rozbieraæ star¹ ruderê, która zas³ania³a widok koœcio³a od ulicy. Podczas rozbiórki i przy uporz¹dkowywaniu placu pracowali te¿ inni parafianie. WywieŸli oni oko³o 600-700
furmanek kamieni i gruzu. Plac zosta³ celowo obni¿ony, tak, by z ulicy
widaæ by³o wzniesienie koœcio³a.
Dziennie pracowa³o tu oko³o 20-30
furmanek a ogrodnicy z Tuczy wyrobili ziemiê pod klomby. Wówczas
te¿ zosta³ uporz¹dkowany ogród. W
1952 rozwi¹zano Przedszkole parafialne œw. Józefa i za³o¿ono przedszkole œwieckie.
W tym samym roku plac ko³o
koœcio³a zosta³ obmurowany i obci¹gniêty kratami z ¿elaza. Prace
wykonali murarze NiedŸwiedzki i
Domañski za 1300 z³otych nie licz¹c materia³u. Sprawiono szopkê i
figurki, które kosztowa³y 2.132 z³ote 50 gr.
„Sprawa remontu koœcio³a okaza³a siê bardzo piln¹ spraw¹. Czas
wybrano gdy ciep³o i sucho. Zwróci³em siê do Kurii o zezwolenie na
remont koœcio³a wewn¹trz i zewn¹trz. Naprawa murów – naprawa
dachu. Zaapelowa³em do wiernych
w tej sprawie, a zw³aszcza do Gostynia i Stepnicy. Do pomocy poprosi³em przed ¿niwami Nejzenowskich,
Pardusa, Mikuñców. Z Dobrej poprosi³em Dowidzika i Jacków i
prze³o¿ono mech na koœciele z jednej strony od zachodu. Kaplicê
Matki Boskiej zupe³nie inn¹ dachówk¹ innym rodzajem, a ³aty dano

nowe, bo tamte zupe³nie by³y zgnite. Niektóre belki usuniêto. Chwa³a
Bogu, ¿e to nie runê³o. Pogoda dopisywa³a. Dzieci znosi³y gruzy. Ludzie z Dobrej usuwali furmankami
gruzy z dawnych starych dachówek.
Rynny naprawi³, a inne woko³o koœcio³a blacharze z firmy Szczecin,
którzy pracowali przy remontach w
Dobrej w mieœcie. Miery w koœciele
wewn¹trz zosta³y naprawione, a
zw³aszcza w kaplicy Matki Boskiej.
Po naprawie murów pobielono na
jasny kolor koœció³, gdzie by³ bardzo brudny, oprócz prezbiterium,
które by³o malowane. Czas na okres
remontów by³ bardzo dobry. Sami
ludzie niektórzy mówili, ¿e zacznie
padaæ jak pokryj¹ na koœciele dach.
I rzeczywiœcie pierwszy deszcz
spad³, gdy ludzie k³adli ostatnie
dachówki. Zwalenie reszty balkonów. W kaplicy Matki Boskiej
wszystkie balkony, które wprowadzili w 12 w. usuniêto za ks. Dziekana Skrzyñskiego. Resztê po lewej
stronie jak wchodzi siê do koœcio³a
usuniêto za ks. Jagie³³y. Teraz koœció³ w Dobrej ma wygl¹d koœcio³a
katolickiego. Po prawej stronie te¿
chór zmniejszono i zwalono balkony na proœbê architekta ze Szczecina. Teraz koœció³ jest jasny” – podaje ks. Jagie³³o w kronice.
Zegar wie¿owy w koœciele œw.
Klary zosta³ wykonany w 1856
roku. Wykonawc¹ by³ E. Mollinger
Wytwórnia zegarów wie¿owych z
Berlina. Zegar funkcjonowa³ do lat
70. XX wieku. Z braku konserwacji
i opiekuna zatrzyma³ siê. Na pocz¹tku lat 80. zdemontowano stare tarcze i wskazówki wraz z przek³adniami wskazañ. W miejscach starych
tarcz zamontowano nowe bez wskazówek i przek³adni. W 1999 r. zosta³a wykonana dokumentacja konserwatorska, wówczas zegar by³ ju¿
nieczynny. Tarcze zegara na wie¿y
wykonano w latach 80.tych XX wieku. Od kilku lat zegar jest ju¿ naprawiony, a to za spraw¹ ks. proboszcza
ks. Marka Prusiewicza.
mm
Wykorzystano:
Miler, Zbigniew: „Dobra i okolice”, Wydawnictwo Grapus,
Szczecin 1998, ISBN 83-9080595-2, s. 43
Kronika Parafii Rzym. Katol.
Koœcio³a Pod wezwaniem œw. Klary
w Dobrej k/Nowogardu, http://
www.szczecin.kuria.pl
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Natura
przeciw
wiatrakom
(DOBRA). Program Natura 2000,
to z jednej strony ochrona œrodowiska, z drugiej natomiast znacznie
utrudnia w rozwoju gmin, które paradoksalnie chcia³yby wykorzystaæ
energiê odnawialn¹ w swojej gminie.
Tak sta³o siê w gminie Dobra, w której
by³y plany umiejscowienia si³owni
wiatrowych. Województwo, bez poinformowania kogokolwiek poszerzy³o obszar Natura 2000, uniemo¿liwiaj¹c rozwój i tak biednej gminy.
- Do gmin dotar³y informacje, gdy
pojawiali siê inwestorzy. Nikt nie raczy³ nikogo poinformowaæ, szerokim
paskiem poszerzono obszar Natura
2000. Przyk³adowo u nas Natura
2000 obejmowa³a pas nad brzegiem
jeziora Woœwin, a teraz nam poszerzyli a¿ do Grzêzna, bo stwierdzili, ¿e
tam s¹ przeloty ptaków. W swoim studium mamy tam tereny pod inwestycje m.in. pod elektrownie wiatrowe.
Nie wiem na jakiej podstawie oni to
robili, te¿ lekk¹ rêk¹. Niby wypowiada³ siê wojewódzki konserwator
przyrody, ¿e tu nie ma ¿adnych przeciwwskazañ do inwestycji proekologicznych jakimi s¹ elektrownie wiatrowe, ale ¿aden inwestor, nawet ten,
który zajmuje siê elektrowniami wiatrowymi wycofuje siê, bo procedury
s¹ d³ugotrwa³e i o wiele wiêcej formalnoœci nale¿y dope³niæ, ni¿ przy zagospodarowaniu w elektrownie wiatrowe innego terenu – powiedzia³a
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Do poszerzenia obszarów sieci
Natura 2000 - ogólnoeuropejskiego
projektu, który ma chroniæ zagro¿one
dzikie ptactwo i rzadkie odmiany roœlin Polska zosta³a zobowi¹zana rozporz¹dzeniami unijnymi.
Swoje opinie dotycz¹ce objêcia
programem ich terenów, rady gmin
mia³y przes³aæ do Ministerstwa Œrodowiska do koñca maja br. Brak reakcji gmin oznacza³ akceptacjê. To jednak nic nie oznacza³o, poniewa¿ Ministerstwo i tak nie mia³o obowi¹zku
braæ tych opinii pod uwagê, chyba ¿e
by³yby merytorycznie uzasadnione. Z
projektem jednak wi¹¿¹ siê dotacje
unijne przeznaczone na dzia³ania
zwi¹zane z ochron¹ siedlisk Natura
2000 oraz finansowe zadoœæuczynienie za ograniczenia jakie wynikaj¹ z
projektu.
mm
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Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 21.10.2008 r.

Ewa Radanowicz uzyska³a nominacjê Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty do tytu³u „PROFESORA OŒWIATY”.

Dzieñ Nauczyciela w Radowie
(RADOWO MA£E-powiat). W minionym tygodniu mia³y miejsce
obchody Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej
okazji do Radowa przyjecha³a pos³anka na Sejm RP VI Kadencji
Magdalena Kochan, Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty Artur
Ga³êski oraz Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Nadzoru
Pedagogicznego Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie Iwona
Rydzkowska a tak¿e przedstawiciele: Zachodniopomorskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, samorz¹dów gminnych i
zwi¹zków zawodowych nauczycieli. Ewa Radanowicz dyrektor
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym uzyska³a
nominacjê Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty do tytu³u
„PROFESORA OŒWIATY”.
Na uroczystoœci obchodów Dnia
Edukacji Narodowej goœci powita³
gospodarz gminy Józef Wypijewski. Starosta powiatu Antoni Gutkowski podkreœli³ wa¿noœæ wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami a
placówkami oœwiatowymi. Prawdziwa sensacje wywo³a³a jednak
informacja Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty Artur Ga³êski,
który nominowa³ dyrektor szko³y w
Radowie Ma³ym Ewê Radanowicz
do tytu³u profesora oœwiaty – okreœlaj¹cego nauczyciela najlepszego
z najlepszych. Tytu³ ten dyrektor
szko³y nale¿y siê jak najbardziej, a
potwierdzeniem tego by³y s³owa
pose³ Magdaleny Kochan, która
zauwa¿y³a, ¿e by³oby cudnie, gdyby 99,9 proc. szkó³ by³a takich, jak
ta w Radowie Ma³ym. Dyrektor

szko³y podkreœli³a jednak, ze na
sukces szko³y pracuj¹ wszyscy nauczyciele.
Uroczystoœæ by³a okazj¹ do wrêczenia nagród.
Ma³gorzata Wysocka nauczycielka Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie zosta³a odznaczona
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Ewa Zawia³ow równie¿
ucz¹ca w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie otrzyma³a Nagrodê
Zachodniopomorskiego Kuratora
Oœwiaty
Z kolei Nagrody Starosty £obeskiego Antoniego Gutkowskiego
otrzymali: dyrektor Zespo³u Szkó³
w Resku Ma³gorzata Bia³y, dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie Jolanta Manowiec, dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie Henryka PileckaWiœniewska, nauczycielka Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
Anna Chuchro, psycholog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
£obzie Agnieszka Maria Kopañska,
nauczycielka Zespo³u Szkó³ w Resku Agata Popielarz
Z kolei Nagrody Burmistrza
Dobrej Barbary Wilczek otrzymali:
dyrektor Szko³y Podstawowej w
Wojtaszycach Ewa Dmochowska,
dyrektor Szko³y Podstawowej w
Dobrej Janusz £ukomski, dyrektor
Gimnazjum w Dobrej Krzysztof
Motyliñski, nauczyciel Szko³y Podstawowej w Dobrej i Koordynator

Punktu Przedszkolnego w Wojtaszycach Bogumi³a Miko³owska,
nauczyciel Gimnazjum Urszula
Ko³odziejczyk, nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Dobrej Aneta Grzywacz.
Nagrody Burmistrza £obza Ryszarda Soli otrzymali: dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie Ewa Pop³awska, dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 1 im.
Krasnala Ha³aba³y w £obzie Mariola Kotowicz, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie Tadeusz
Sikora, nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie Zofia Malinowska, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie Renata
Janiszewska, nauczyciel Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
Kazimierz Mikul.
Nagrody Wójta Radowa Ma³ego
Józefa Wypijewskiego otrzymali:
dyrektor ZSP Radowo Ma³e Ewa
Radanowicz, nauczyciel ZSP Radowo Ma³e Barbara Cha³ka, nauczyciel w SP Siedlice Gra¿yna Jadaszewska.
Nagrody Burmistrza Reska
otrzymali: dyrektor Szko³y Podstawowej w Resku Bo¿ena Tomecka,
dyrektor Szko³y Podstawowej w
£osoœnicy Jolanta Sienkiewicz, dyrektor Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim Anetta Kulesza, dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie Wioletta Pieñczakowska,
dyrektor Przedszkola Miejskiego w
Resku Barbara Woszczyñska, dyrektor Gimnazjum w Resku Adam
Szatkowski, nauczycielka Szko³y
Podstawowej w Resku Ewa Kwiatanowska, nauczycielka Szko³y Podstawowej w £osoœnicy Helena
Burcz-£achmanowicz, nauczycielka Szko³y Podstawowej w £abuniu
Wielkim Miros³awa Rolikowska,

tygodnik ³obeski 21.10.2008 r.
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Z drugiej strony

Komu siê bêdzie chcia³o?

Magdalena Mucha

nauczycielka Przedszkola Miejskiego w Resku Natalia Je¿yk-Dziuba, nauczycielka Gimnazjum w Resku Renata Czerwiñska.
Nagrody Burmistrza Wêgorzyna Gra¿yny Karpowicz otrzymali:
dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie
El¿bieta Gêbka, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie Lucyna Wolska, wicedyrektor Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie Waldemar Konefa³, nauczyciel Gimnazjum w Wêgorzynie Ewa Adamów,
nauczyciel Gimnazjum w Wêgorzynie Anna Kamiñska, nauczyciel
Gimnazjum w Wêgorzynie Marek
Jaskulski, nauczyciel Gimnazjum w
Wêgorzynie Andrzej Stasiak, nauczyciel Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie Joanna Stasiak, nauczyciel Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie Halina G³owik, nauczyciel Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie Dariusz Czajka, nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim Aneta Zaczkowska-Jaremko, Giedrys nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim Ksi¹dz Tadeusz.
Poza tym za „Efekty nauczania i
innowacje pedagogiczne” Szko³a
Podstawowa im. K. Makuszyñskiego w Zespole Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym otrzyma³a presti¿owy znak jakoœci pracy „SZKO£A
SUKCESU”. Taki sam znak otrzyma³o równie¿ Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym za „Aktywnoœæ
na rzecz œrodowiska lokalnego, w
tym w zakresie wyrównywania
szans edukacyjnych”.

Na wielkie uznanie zas³uguje
równie¿ Przedszkole Miejskie nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie,
które jako jedno z piêciu w kraju i
jedyne w województwie zachodniopomorskim otrzyma³o „ZIELONY
CERTYFIKAT II STOPNIA”, bêd¹cy znakiem jakoœci i pracy placówki oœwiatowej, przyznawany za
dzia³ania na rzecz m.in.: edukacji
ekologicznej, postaw przyjaznych
œrodowisku i przekazywaniu wartoœci etycznych, wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, rodzicami, wymiany doœwiadczeñ z innymi placówkami.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
radowskich uczniów i nauczyciela,
ilustruj¹cy wiersz prof. Ryszarda
£ukaszewicza pt. „Historia pewnego nauczyciela”. Równoczeœnie
oficjalnie zosta³y oitwarte trzy sale
tematyczne dla klas integracyjnych: „zmys³ami doœwiadczamy
œwiata”, „poidró¿ami odkrywamy
tajemnice” oraz „bajkami budujemy ¿ycie”.
Jak pokazuje przyk³ad radowskiej szko³y, aby osi¹gn¹æ sukces
trzeba tylko chcieæ, wystarczy pomys³owoœæ, zaanga¿owanie i
wspó³praca szko³y zarówno z rodzicami jak i samorz¹dem. Szko³a
w Radowie pokazuje równie¿, ze
nie wolno zatrzymywaæ siê na jednym sukcesie, a nale¿y d¹¿yæ coraz
dalej podnosz¹c sukcesywnie poprzeczkê. Nominacja dyrektor Ewy
Radanowicz do profesora oœwiaty i
znak jakoœci pracy „SZKO£A
SUKCESU” jest tego dowodem.
mm foto: powiat.

Nim siê obejrzymy nadejdzie
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci.
W tym roku bêdzie to okr¹g³a 90. rocznica. Czy ponownie bêdzie sztampowo? A mo¿e warto by³oby zrobiæ coœ
szczególnego, mo¿e mniej oficjalnej
pompatycznej pró¿ni, a w zamian
tchn¹æ trochê ¿ycia w to radosne w
koñcu œwiêto? Mo¿e w tym celu zaanga¿owaæ lokalne spo³ecznoœci i
wszystkie instytucje? To nietrudne.
Musi tylko znaleŸæ siê koordynator,
który w swoich rêkach chcia³by i potrafi³by zaaran¿owaæ i utrzymaæ
wszystkie dzia³ania. Tak, po prostu
chcia³by. Nic wiêcej nie trzeba. Teoretycznie w £obzie powinien to zrobiæ
£obeski Dom Kultury, który ostatnio
w³¹cza siê w organizacje, a nie organizuje. No có¿, zapewne ma na g³owie
mnóstwo innych imprez, tylko dlaczego s³ychaæ echo, gdy siê chodzi w
obiekcie, a sale stoj¹ otworem i strasz¹
pustk¹?
Zastanawia mnie czêsto jak to jest
mo¿liwe, ¿e Gryficki Dom Kultury tak
prê¿nie dzia³a nie tylko na swoim
w³asnym miejskim podwórku, ale zawsze jest obecny przy okazji imprez,
maj¹cych miejsce na wsiach. Jak to siê
dzieje, ze dyrektor GDK potrafi byæ na
wiêkszoœci, przynajmniej tych najwiêkszych, o ile nie na wszystkich
imprezach i prowadziæ je? A tutaj?
Tutaj nikt z mieszkañców wsi nie widzia³ nikogo z domu kultury na swojej
imprezie. Dzieci i m³odzie¿ na wsiach
maj¹ to co maj¹, a ile, to mo¿na by³o
przeczytaæ w liœcie m³odzie¿y wiejskiej – zamkniêt¹ na weekend salê –
akurat w czasie, gdy mogliby z niej
skorzystaæ. ¯adnych imprez, dyskotek, ¿adnego zorganizowania czasu
wolnego. Jako miejsca spotkañ s³u¿¹
przystanki autobusowe...
Obecnie GDK wraz ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Gryfic organizuje
wystawê poœwiêcon¹ II Rzeczypospolitej. Aby tego dokonaæ ju¿ zwrócono
siê do mieszkañców powiatu gryfic-

kiego o udostêpnienie wszelkich pami¹tek z tego okresu: emblematów,
medali, monet, wyposa¿enia wojskowego, ksi¹¿ek itp. W tym dniu w Gryficach zostanie te¿ ods³oniêty obelisk
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Tak sobie pomyœla³am o tym jak
ma³o by³o miejsca i czasu podczas
ostatniego spotkania w Klubie Nauczyciela, gdy to mia³o dojœæ do ods³oniêcia tabliczki westerplattczyka Bronis³awa Stecewicza, który mieszka³ w
£obzie przy ul. Kraszewskiego. O tym
ile osób poprzynosi³o ze sob¹ pami¹tki z II wojny œwiatowej, jak wiele mieli
do powiedzenia, ile nie zd¹¿yli powiedzieæ i jak ma³o by³o na to wszystko
czasu. I przypomnia³am sobie s³owa
wci¹¿ padaj¹ce – ¿e szkoda, ¿e tu w
£obzie nie ma jakieœ sali, miejsca,
choæby wygospodarowanego na chwilê, by to wszystko pokazaæ, opowiedzieæ o losach osób walcz¹cych w II
wojnie œwiatowej... Pomyœla³am sobie te¿, dlaczego by nie podj¹æ tego,
nie wykorzystaæ tej szansy i nie zorganizowaæ du¿ej wystawy w £obeskim
Domu Kultury, powi¹zanej z opowieœciami tych ludzi, którzy te pami¹tki
posiadaj¹. Tak sobie zamarzy³am, aby
nie by³a to zwyk³a wystawa, gdzie
przedmioty le¿¹ „martwe”, ale aby ich
w³aœciciele mieli szansê opowiedzieæ,
wszak z ka¿dym przedmiotem ³¹czy
siê inna historia. Czy¿ mundur, który
kiedyœ ktoœ nosi³ nie jest wart opowieœci? Tak sobie pomyœla³am - ile osób
zna³o ³obzian, którzy brali udzia³ w
ci¹gu historycznych zdarzeñ? Czy¿
przy tym wszystkim nie by³oby ciekawym obejrzeæ równie¿ przedmioty z
okresu miêdzywojennego? A mo¿e
wspomnienia najstarszych mieszkañców, tych mieszkañców, którzy pamiêtaj¹ tamte czasy – przecie¿ oni
jeszcze s¹ miêdzy nami. JESZCZE.
¯yje jeszcze Andrzej Kiszka,
ostatni partyzant – którego sylwetkê
przybli¿yliœmy na ³amach naszego
tygodnika. Choæ mieszka w gminie
Radowo Ma³e pisa³y o nim ogólnopolskie gazety – czy¿ nie warto wykorzystaæ œwiadka historii, ¿ywej legendy,
póki mo¿e j¹ opowiedzieæ i odpowiedzieæ na wiele pytañ, które zapewne
nurtuj¹ wielu z nas?
Jest tylko jedno ale... Komu siê
bêdzie chcia³o? Wszak nale¿a³oby
zaanga¿owaæ wszystkie organizacje,
szko³y, instytucje, w tym Bibliotekê,
zachêciæ ludzi i nad tym wszystkim zapanowaæ. Zapewne sporo osób z chêci¹
pos³ucha³aby i obejrza³aby, ale... Czy
komuœ bêdzie siê chcia³o?

Z ¯YCIA POWIATU
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Bêdzie bezpieczniej
przy gimnazjum?
(£OBEZ). W minionym tygodniu do Urzêdu Miasta i Gminy
wp³ynê³o pismo od ³obeskiej policji, z propozycj¹ zmiany lokalizacji
przystanku autobusowego, znajduj¹cego siê w tej chwili przy gimnazjum. Zdaniem burmistrza zmiana
jest konieczna, jednak widzia³by
jego lokalizacjê w innym miejscu.
Zmiana miejsca ma ul¿yæ nie tylko
kierowcom, ale i mieszkañcom ul.
Koœciuszki.
£obeska policja zaproponowa³a
magistratowi, aby przystanek dla
uczniów zlokalizowaæ przed £obeskim Domem Kultury. Ta propozycja nie wyda³a siê zbyt trafna dla
³obeskiej w³adzy. W zwi¹zku z tym
zaczêto szukaæ innego rozwi¹zania.
Jedn¹ z alternatyw jest umiejscowienie przystanku autobusowego
przy sali gimnastycznej. Aby jednak
by³o to mo¿liwe, konieczne bêdzie
ustawienie znaku zakazu postoju i

zatrzymywania siê na ulicy przy
sali. O ile uzgodnienia z w³aœcicielem drogi - Zarz¹dem Dróg Powiatowych dojd¹ do skutku, to najprawdopodobniej tam zostanie zlokalizowany nowy przystanek.
To jednak nie rozwi¹zuje do
koñca problemów mieszkañców ul.
Koœciuszki. W trakcie przerw gimnazjaliœci notorycznie korzystaj¹ ze
œcie¿ki ³¹cz¹cej ul. Koœciuszki z
promenad¹, wykorzystuj¹c j¹ jako
palarniê i miejsce, w którym mog¹
bezkarnie niszczyæ cudze mienia
jak i zachowywaæ siê wulgarnie
wobec osób zwracaj¹cych im uwagê. By wyeliminowaæ tego typu chuligañskie zachowanie, burmistrz
£obza Ryszard Sola obieca³ podj¹æ
radykalne œrodki, oczywiœcie przy
udziale s³u¿b mundurowych i szko³y, mimo i¿ ta czêœciowo od¿egnuje
siê od odpowiedzialnoœci za to, co
dzieje siê poza jej murami.
mm

Jaki ten œwiat ma³y!
Po publikacji na naszych ³amach
artyku³u „Andrzej Kiszka – ostatni
partyzant” w redakcji zjawi³a siê
nasza Czytelniczka, która zobaczywszy zdjêcie przedstawiaj¹ce
pomnik „Partyzanci” Andrzeja Pityñskiego, przypomnia³a sobie, ¿e
przecie¿ w swoich zbiorach równie¿
posiada fotografiê wykonan¹ pod
tym pomnikiem. Jej siostra Halina
Jaskot z domu Sieluk mieszka w
Bostonie i to ona przedstawiona jest
na zdjêciu, które Czytelniczka nam

dostarczy³a. Pani Halina, nim wyjecha³a do Bostonu w 1968 roku,
przez kilka lat mieszka³a w £obzie
i pracowa³a w ZGM. W Bostonie
wysz³a za m¹¿ za Tomasza Jaskota.
Okaza³o siê te¿, ¿e Polacy na
obczyŸnie potrafi¹ nie tylko dojœæ
do porozumienia, ale z³o¿yæ siê na
budowê pomnika, którego póŸniej z
dum¹ pokazuj¹ innym, bo pomnik
wszak jest symbolem – a ten ponadto symbolizuje jednoœæ z Ojczyzn¹,
choæ na obczyŸnie.
mm

tygodnik ³obeski 21.10.2008 r.

Pasowanie pierwszaków
w Szkole Podstawowej w Dobrej

Zgodnie z tradycj¹, w pierwszych dniach paŸdziernika przyjêto w poczet uczniów szko³y podstawowej w Dobrej now¹ grupê najm³odszych. Podczas podnios³ej
uroczystoœci, w której uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminnych,
rady rodziców oraz rodzice
uczniów m³odzie¿ klas I a oraz I b
przedstawi³a program artystyczny,
przygotowany pod opiek¹ swoich
wychowawczyñ: Pani Romualdy
Piotrowicz oraz Pani Danuty Serowieckiej.

Przyszed³ czas na najwa¿niejsze czêœci uroczystoœci: œlubowanie
na sztandar szko³y, pasowanie dokonane przez dyrektora szko³y „du¿ym piórem” oraz wpis do kroniki
szko³y. Œlubowanie sk³adali
uczniowie, wychowawcy oraz rodzice dzieci. Po pasowaniu „nowi
uczniowie” otrzymali prezenty zakupione przez Urz¹d Miejski, Radê
Rodziców
oraz
Samorz¹d
Uczniowski. Ca³¹ imprezê zakoñczy³y pami¹tkowe zdjêcia i s³odki
poczêstunek.
(szk)

Obiad w szko³ach za 7 z³
(RESKO) Tylko jedna firma
zg³osi³a siê do przetargu na do¿ywianie uczniów w szko³ach gminy
Resko i to ona bêdzie karmiæ dzieci
przez trzy najbli¿sze lata. Ofertê,

Tu na razie jest œciernisko,
ale bêdzie gruzowisko
(£OBEZ). Za oczyszczalni¹
œcieków urz¹dzono swoiste wysypisko œmieci. Jest tam nie tylko gruz, pochodz¹cy najprawdopodobniej z naprawy chodników

ale i sterta œmieci, która sukcesywnie przysypywana jest ziemi¹ i gruzem. Teraz ju¿ wiadomo
dok¹d trafiaj¹ odpady po remontach chodników....
mm

która zosta³a przyjêta przez burmistrza z³o¿y³a firma „Sto³ówka szkolna” Henryka Kêsego z Reska. Cena
przyjêtej oferty to 7 z³ brutto za jeden posi³ek.
(r)

Wybory so³tysa w £ugowinie
(£UGOWINA, gm. Resko)
Na dzisiaj, 21 bm., na godz.
16.00, zwo³ano w œwietlicy
wiejskiej zebranie mieszkañców so³ectwa £ugowina, celem
wyboru so³tysa. Dotychczasowa
so³tys Anna Bogdañska zrezy-

gnowa³a z pe³nionej funkcji. Do
tego so³ectwa nale¿¹ tak¿e wsie
Œwiêciechowo i Piaski. W przypadku braku wymaganej liczby
1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa, zebranie rozpocznie siê pó³
godziny póŸniej.
(r)
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tygodnik ³obeski 21.10.2008 r.
Policjanci ucz¹ bezpiecznych zachowañ

Gdzie mama trzyma bi¿uteriê?
Co odpowie dziecko?
Zespó³ ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
uda³ siê z wizyt¹ do Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie. Tematem tego
spotkania by³o propagowanie bezpiecznych zachowañ dzieci z klas
pierwszych na drodze, podwórku i
w szkole. Zwrócono szczególn¹
uwagê na przechodzenie przez jezdnie w wyznaczonych miejscach,
unikanie kontaktów z osobami obcymi oferuj¹cymi podwiezienie do
domu czy te¿ dostarczaj¹cymi dzieciom prezenty. Uczniowie bardzo
chêtnie uczestniczyli w tym spotkaniu. Policjanci przeprowadzili
kilka scenek ucz¹cych praktycznego zachowania w sytuacjach trudnych. I tak - do domu Denisa z klasy

I dzwoni nieznajoma osoba pytaj¹ca siê, czy rodzice s¹ w domu, jaki
ma sprzêt i gdzie mama trzyma bi¿uteriê? Denis bez wahania odpowiada na wszystkie pytania, dok³adnie
wymieniaj¹c co posiadaj¹ jego rodzice i gdzie mieszka. Policjanci od
razu zwracaj¹ uwagê na niew³aœciwe zachowanie
ch³opca.
Podobne spotkanie przeprowadzi³
tak¿e dzielnicowy z Posterunku
Policji w Wêgorzynie w Szkole
Podstawowej im. Or³a Bia³ego.
Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzyma³y elementarze programu
prewencyjnego pn. Przyjaciele Gryfusia. Teraz wspólnie z nauczycielkami bêd¹ æwiczyæ pozytywne zachowania, by czuæ siê bezpiecznie. (kp)
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G³os na sesji maj¹ tylko radni
(WÊGORZYNO). W zwi¹zku z
tym, ¿e do wiadomoœci rady
Miejskiej wp³ynê³a skarga
przes³ana równie¿ do
wojewody
zachodniopomorskiego na
dzia³ania przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej, podczas
sesji pytania bêd¹ mogli
zadawaæ jedynie radni.
Robert Lekki z³o¿y³ skargê na
dzia³ania przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Wêgorzynie. Skarga
zosta³a przes³ana tak¿e do wojewody, który z kolei przys³a³ pismo do
przewodnicz¹cej RM, by Monika
KuŸmiñska ustosunkowa³a siê do
zarzutów. W zwi¹zku z tym przewodnicz¹ca poda³a wojewodzie
przepisy i artyku³y ze statutu gminy,

które mówi¹, ¿e swoje obowi¹zki
wykonuje dobrze.
- Pan Lekki zarzuca mi, ¿e nie
udzielam g³osu. Chyba pañstwo pamiêtaj¹, ¿e Pan Lekki nie raz zabiera³ na sesji g³os i nawet w przypadku, gdy jego wyst¹pienie by³o
brzydkie w momencie, kiedy upomina³am i przywo³ywa³am do porz¹dku nie skutkowa³o, wiêc uwa¿am, ¿e sesja jest posiedzeniem
Rady i na sesji powinny braæ udzia³
i zabieraæ g³os tylko radni i tylko
radnym bêdê udziela³a g³osu. Tak
jak wszêdzie obowi¹zuje tu droga
s³u¿bowa. Radni s¹ przedstawicielami mieszkañców. Mieszkañcy ich
wybierali po to, ¿eby ich g³os reprezentowali w³aœnie radni. Sesja nie
jest zebraniem mieszkañców – powiedzia³a przewodnicz¹ca Monika
KuŸmiñska.
Warto o tym pamiêtaæ podczas
kolejnej sesji.
mm

Nowy pracownik
w zamówieniach publicznych
(RESKO) Z dniem 1 paŸdziernika br. w urzêdzie miejskim w
Resku zamówieniami publicznymi bêdzie zajmowaæ siê pan Da-

mian Pawe³ Kasprowiak z £ugowiny. Zosta³ on zatrudniony w
wyniku przeprowadzonego naboru na to stanowisko.

Wyrok
Bêd¹ woziæ niepe³nosprawnych
(RESKO) Na og³oszony przetarg na dostawê samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepe³nosprawnych
wp³ynê³y
dwie oferty. Burmistrz Reska wybra³ tañsz¹ i kupi³ samochód za
181.076 z³ brutto. Jak nam powiedzia³ – gmina dostanie dofinansowanie do kupna pojazdu w wyso-

koœci 170 tys. z³ z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Samochód ma s³u¿yæ do przewozu osób niepe³nosprawnych zarówno do oœrodka w Waniorowie
(gm. Gryfice), jak i dzieci z wiosek na zajêcia pozalekcyjne oraz
ró¿ne imprezy, tak¿e sportowe. (r)

Sygn. akt II K 425/08 Ds. 957/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a
bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 wrzeœnia 2008 r.,
sprawy:

Jana Puœciana

s. Jana i Zofii z d. Pawlak, ur. 18 lutego 1956 r. w Dobrej; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 lipca 2008 r. o godz. 11.15 na drodze nr 144
pomiêdzy miejscowoœciami Dobra – Wierzbiêcin, gm. Dobra, kierowa³
rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿aj¹cej siê wynikiem 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Jana Puœciana uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza
mu karê 4 (czterech) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem
wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
roku;
III. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego œrodka
karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 sierpnia 2008 r.;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
V. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym
od op³aty w sprawie.

OG£OSZENIA DROBNE
(wp³ata na konto)

PKO
BP Oddzia³
1 w £obzie
Og³oszenie
mo¿na
nadaæ
wppp1@wp.pl
Adres redakcji:
£obez
ul. emailem:
S³owackiego
6, tel. 091 39
73
730
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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.
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 74 mkw. –
kamienica I p. w Z³ocieñcu. Tel. 662
193 768.
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
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
o pow. 45,8 mkw., I p., ul. Orzeszkowej. Tel. 693 593 853 po godz.
17.00.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

MOTORYZACJA

Gryfice
Sprzedam Renault Laguna combi,
1.8, r. pr. XI 2003 + komplet kó³ zimowych, przebieg 74 tys. km, cena
24500 z³. Tel. 504 122 393.

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 samochód Opel Vektra
DTI Sedan, r. p. 1999, poj. 2,0, granat, pe³ne wyposa¿enie + komplet
kó³ zimowych (alufelgi). Tel. 665 730
318.
Sprzedam ISUZU TROPER r.pr.
1991 TDJ. Cena 10.500 z³. Tel. 503
782 105.
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.

PRACA

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

Œwidwin

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

Gryfice

Przyjmê osobê, najchêtniej kobietê
do pracy w sklepie meblowym
BLACK RED WHITE w Gryficach
przy ul. Koœciuszki 62 w charakterze sprzedawcy na dzia³ art. dekoracyjne i wyp. wnêtrz. Mile widziane
doœwiadczenie w handlu, civi, list
motywacyjny sk³adaæ w sklepie lub
na email lider2003@wp.pl
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.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

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

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

INNE

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.

Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w £obzie
ul. Czcibora 2. Tel. 600 295 316, 666
839 356.
Sprzedam gara¿ ul. Boczna, £obez
– kana³, pr¹d, rega³y, du¿a powierzchnia. Tel. 605 980 898, 607
281 442.
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.
Sprzedam mieszkanie M4, 63 mkw.
w bloku, I pietro, Œwiêtoborzec 22A/
3. Tel. 091 397 41 81.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2.200 mkw. w Zap³ociu k. Dobrej.
Tel. 502 199 622.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw.w £obzie
ul. Czcibora 2; tel. 600 295 316 lub
666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam 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.
Poszukujê do wynajêcia niedu¿ego
lokalu na dzia³alnoœæ w Gryficach.
Kontakt: 515-950-999.
Wynajmê lub sprzedam halê w Gryficach, pow. 2400 mkw., wszystkie
media. Tel. 509 431 779.

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

£obez

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

OG£OSZENIA - INFORMACJE

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

Region

Œwidwin

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

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

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Sprzedam budynek gospodarczy
przy ul. Parkowej w Œwidwinie o
pow. 135 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 094 365 27 66.

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.

£obez
Ogrodzenia, balustrady (grawerowane) £obez ul. Rapackiego 12. Tel.
607 553 912.
Wykonuje prace ogólnobudowlane
(wykoñczeniowe, adaptacje poddaszy, dekarsko – blacharskie). Tel.
665 730 318.

Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹
pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem
(4 km od Po³czyna) o pow. 2,350 ha
z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.
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A mo¿e by tak kosze?
(£OBEZ) Gdy z jednej strony rajcy miejscy i gminni zastanawiaj¹ siê
co zrobiæ, by w miastach i na wsiach
by³o czysto i schludnie mieszkañcy –
poszukuj¹ na ulicach koszy na œmieci,
do których mogliby wrzuciæ papierek.
Nie znajduj¹c ich – wiêkszoœæ rzuca
œmieci na ulicê. Pytanie, czy spraw¹
œmieciow¹ nie nale¿a³oby siê zaj¹æ od
podstaw - czyli w³aœnie ustawieniu
koszy na œmieci i to nie tylko w rejonie Urzêdu Miasta. Im dalej od centrum, tym z koszami coraz trudniej.
Brak koszy na œmieci, to nie tylko
zaœmiecone ulice, ale i ¿ywop³oty i
posesje osób prywatnych, do których
trafiaj¹ odpadki.
mm

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu tygodnika w artykule „Pamiêci Sydonii i przodków” napisaliœmy,
¿e historiê Sydonii von Borcke,
przedstawili gimnazjaliœci z Radowa Ma³ego.
Spektakl pod kierunkiem
Modesty Dêbickiej przedstawili
gimnazjaliœci oraz licealista ale
z Reska. Za pomy³kê przepraszamy, a m³odym aktorom
¿yczymy sukcesów. Redakcja

REKREACJA
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O PUCHAR PREZESA BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W GOLENIOWIE

Sezon wêdkarski
zakoñczony
W niedzielê 6 paŸdziernika br. Klub
Wêdkarski Rega dzia³aj¹cy przy TKKF
B³yskawica zakoñczy³ sezon wêdkarski. Zorganizowano ostatnie w tym
roku zawody. Odby³y siê one nad lubianym przez amatorów wêdkarstwa jeziorem Dubie w Ginawie. W Zawodach o
Puchar Prezesa Banku Spó³dzielczego
w Goleniowie wziê³o udzia³ 43 zawodników.
Poni¿ej prezentujemy najlepsz¹
szóstkê wêdkarzy. Uhonorowano tak¿e
najstarszego uczestnika zawodów, którym by³ Henryk Krajewski ze Œwidwina. Nie zapomniano tak¿e o najm³odszym wêdkarzu, Kacprze Miku³ko ze
Œwidwina. Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Jan
Cyculak z £obza (okoñ, 24 cm). W kategorii VIP zwyciê¿y³ Ryszard Sola.
By³ to piêkny dzieñ. Pogoda sprzyja³a wypoczynkowi na œwie¿ym powietrzu. Humory tak¿e dopisywa³y. Po
og³oszeniu wyników nadszed³
czas na rozmowy, plany i biesiadowanie. S³owem: integracja. W mi³ej atmosferze wêdkarze bawili siê do wieczora.
Zawody sponsorowali:
Bank Spó³dzielczy w Goleniowie, Starostwo Powiatowe w
£obzie, Urz¹d Miejski w
£obzie, Rada Osiedla w
£obzie,
Przedsiêbiorstwo
Handlowe Arno Spó³ka z o.o.
w Nowogardzie, Arkadiusz
Œwirski, Marek Andreasik,
Studio Reklamy G.A. Ignatowicz, Nadleœnictwo £obez,
Gospodarstwo Rybackie Iñsko, Andrzej Sêdecki – Szkó³ka drzew i krzewów, Bernard
Maciej.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom
oraz sêdziom, paniom odpowiedzialnym za kuchniê i zespo³owi muzycznemu DUET.
Oto najlepsza szóstka zawodów:
I – Micha³ Tyrañski, Drawsko – 7360 g
II – Zbigniew Jaroszek, Œwidwin – 6440
III – Maciej Bernat, Czaplinek – 6240
IV – Kazimierz Ko³pak, Tychowo –
6180
V – Andrzej Tyrañski, Drawsko – 5920
VI – Mieczys³aw Gajewski, Czaplinek
– 5780
Najlepsi z £obza:
Antoni Karluk – 5300 g
Bronis³aw Ar³ukowicz – 4800
Jan Cyculak – 3880
Józefa Spa³ka – 2920
Arkadiusz Spa³ka – 2640
Ilewicz Krzysztof – 1580

Z wêdkarskim pozdrowieniem
A. Kogut

Wyrok
Sygn. akt II K 437/08 Ds. 995/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: Emilia Olas przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 30 wrzeœnia 2008 r. sprawy:

Jerzego Wiœniewskiego

s. Lucjana i Teresy z d. Ko³odziejska, ur. 25 lipca 1973 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 lipca 2008 r. o godzinie 13.55 w Mieszewie na drodze
publicznej, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onej
wynikiem 1,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Jerzego Wiœniewskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na
okres 2 (dwóch) lat próby;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym
na okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
V. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 120 (sto dwadzieœcia) z³otych tytu³em op³aty.
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Jesienne zarybienie
(REGION). W ubieg³ym tygodniu
rozpoczê³a siê akcja zarybiania rzeki
Regi lipieniem, a w poniedzia³ek do
jeziora Karwowo trafi³ szczupak.
Pierwszy etap zarybiania Regi rozpocz¹³ siê w Œwidwninie w miniony
wtorek.
Cz³onkowie „Towarzystwa Mi³oœników rzeki Regi” z £obza wpuœcili do
wód rzeki 1000 sztuk narybku lipienia,
sprowadzonego z oœrodka zarybieniowego na po³udniu Polski przez Okrêg
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w
Szczecinie, na zlecenie Urzêdu Miasta
w Œwidwinie. Lipieñ jest ryb¹, która
dawniej wystêpowa³a powszechnie w
wodach ca³ego dorzecza Regi, jednak
zmiany œrodowiska wodnego spowodowane jego zanieczyszczeniem, k³usownictwo oraz regulacja koryta rzecznego
doprowadzi³y do niemal zupe³nej zag³ady tego gatunku w wodach Regi. Z
inicjatywy Towarzystwa od 2006 roku
prowadzona jest akcja odbudowy populacji lipienia w rzece Redze. Popieraj¹c
najwa¿niejsze idee akcji, burmistrz Jan
Owsiak do³¹czy³ do grona opiekunów
Regi.
W tym roku odby³y siê dwa zarybienia Regi lipieniem. Pierwsze w czerwcu
2008 r. i do rzeki wpuszczono ponad 20
tys. sztuk narybku za kwotê 10.tys. z³.
Pieni¹dze pochodzi³y od sponsorów tj.
po tysi¹c z³ od: Starostwa Powiatowego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
£obzie, Firmy PRONET Aleksander
Jasiukiewicz – Œwinoujœcie, 800 z³ od

Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi Gryfice (cz³onkowie œrodki te uzyskali za
sprz¹tanie rzeki Regi), 6,2 tys. z³ z aukcji sprzêtu wêdkarskiego na zawodach
organizowanych przez Towarzystwo
Mi³oœników Rzeki Regi pod nazw¹
Reska Troæ 2008 oraz fundusze w³asne.
Drugie zarybienie natomiast odby³o
siê w minionym tygodniu. Do rzeki
wpuszczono lipienia za kwotê 7 tys. z³
czyli oko³o 6,5 tys. sztuk. By³y to rybki o
d³ugoœci nawet do 13-14 cm. Wszystkie
pochodzi³y z oœrodka zarybieniowego w
Szczodrym pod Wroc³awiem. Sponsorami drugiego zarybienia Regi lipieniem:
Stowarzyszenie Eksporterów i Importerów Sprzêtu Wêdkarskiego Poznañ 5 tys.
z³, Gmina Œwidwin 1 tys. z³, Jaros³aw
Kolasiñski z Nowogardu 100 z³, Damian
Kwasecki z Gryfic 200 z³ oraz œrodki
w³asne Towarzystwa 700 z³.
W imieniu Towarzystwa serdecznie
dziêkujemy wszystkim sponsorom tegorocznego zarybienia.
W poniedzia³ek cz³onkowie Towarzystwa zasiedlili równie¿ jezioro Karwowo szczupakiem.
op

SPORT
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Awans 3 zawodniczek UKS „Arbod”
do Fina³ów Wojewódzkich
W dniu 15.10.2008 r. w Radowie Ma³ym odby³y siê Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w indywidualnych biegach prze³ajowych.
M³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów
startuj¹ca w zawodach biega³a na ró¿nych dystansach, rozegrano 6 biegów. W zawodach wystartowa³y równie¿ reprezentantki szko³y podstawowej i
gimnazjum w Dobrej trenuj¹ce na co dzieñ lekk¹
atletykê w klubie UKS „Arbod”. Start by³ bardzo
udany, 3 zawodniczki zakwalifikowa³y siê do fina³ów wojewódzkich. Najwiêkszy sukces osi¹gnê³a
Magdalena Gromadzka, uczennica I klasy gimnazjum, która w biegu na dystansie 1200 metrów
wygra³a zdecydowanie zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyni
Powiatu. Ponadto awans uzyska³y: Dagmara Szymanek - br¹zowa medalistka oraz Milena Sadowska - IV miejsce w biegu dziewcz¹t szkó³ podstawowych na dystansie 800 metrów.
Start w fina³ach wojewódzkich na wiosnê 2009
r., przed zawodniczkami Mila Goleniowska, a nastêpnie czas zas³u¿onego odpoczynku. (j)

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

Grand Prix £obza „Cztery Pory Roku”

ZAPROSZENIE
£obeski
Klub
Biegacza
„Trucht” zaprasza wszystkich
sympatyków sportu do kibicowania naszym zawodnikom w ostatnim biegu Grand Prix £obza
„Cztery Pory Roku”, który odbêdzie siê 26.10.2008 r.

Oprócz zawodników z £obza
swój udzia³ zapowiedzieli biegacze ze Szczecina, Stargardu,
Z³ocieñca, S³awna, Goleniowa,

Polic oraz Barlinka. Start do biegu bêdzie mia³ miejsce z ulicy
Chopina o godzinie 11.00. Trasa
biegu prowadziæ bêdzie pocz¹tkowo ulicami miasta: Chopina,
S³owackiego i Wojska Polskiego. Nastêpnie skrêca w kierunku
œcie¿ki ekologicznej, któr¹ zawodnicy dobiegn¹ do drogi asfaltowej £obez – Unimie. Kolejny
etap to obiegniêcie jeziora
Che³m i powrót drog¹ asfaltow¹

Wyrok
Sygn. akt II K 409/08 Ds. 915/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia
30.09.2008 r. sprawy

S³awomira Eugeniusza Jaworskiego
s. Eugeniusza i Krystyny z d. Iwan, ur. 27 kwietnia 1963 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 14 lipca 2008 r. oko³o godziny 9.30 na drodze
wojewódzkiej nr 144 pomiêdzy Dobra – Nowogard, gm. Dobra kierowa³
samochodem osobowym marki Opel Kadett nr rej. ZLO 03538, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,79 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego S³awomira Eugeniusza Jaworskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
1 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 80 (osiemdziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14 lipca 2008 r.;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973
r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 80 (osiemdziesi¹t) z³otych.

V liga
Kluczevia Stargard – Stal Lipiany
1:1, GKS Mierzyn – Orze³ TrzciñskoZdrój 3:2, Arkonia Szczecin – Odra
Chojna 5:0, Mieszko Mieszkowice –
Polonia P³oty 0:0, Iskierka Szczecin –
Sparta Gryfice 3:1, Œwit Szczecin –
Osadnik Myœlibórz 2:0, Sparta Wêgorzyno – Woda Piast II Rzecko 0:0, K³os
Pe³czyce – Sarmata Dobra 0:3.

do £obza. Meta biegu tradycyjnie usytuowana jest na Stadionie
Miejskim, gdzie pierwsi zawodnicy pojawi¹ siê oko³o godziny
11.40. Uroczyste zakoñczenie
imprezy i wrêczenie nagród zwyciêzcom nast¹pi o godzinie
13.00.
(mh)

III Rzut
Pucharu Polski
ZZPN rozlosowa³ pary III Rzutu
Pucharu Polski. Mecze zostan¹ rozegrane 11 listopada br. o godz. 13.00.
Radovia Radowo Ma³e podejmie na
swoim boisku IV-ligow¹ Inê Goleniów;
Sarmata zagra w Dobrej ze Œwitem
Szczecin, a Mewa w Resku zmierzy siê
z V-ligow¹ Poloni¹ P³oty.

22 19:10
20 22:12
19 13:13
17 24:17
17 15:8
16 18:12
16 20:15
14 13:10
14 19:17
13 8:12
11 12:19
11 9:18
10 13:19
9 17:21
8 10:17
8 10:22

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

GRANIE W PLANIE

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

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

21 23:7
21 22:15
18 31:23
18 19:12
17 16:13
17 19:13
16 23:19
15 26:18
15 12:7
14 17:23
13 23:21
11 9:15
11 17:22
10 17:22
7 10:32
2 9:31
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Krzy¿ówka nr 43

Œlub Justyny i Tomasza

Chrzest Alana
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Kaziu

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Nagroda Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka (£obez), Szylinowicz Maria (£obez),
Bogdan Charowski (£obez) oraz Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Charowski z £obza.
Gratulujemy.

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

POLICJA
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NietrzeŸwy kieruj¹cy
W dniu 13.10.2008 r. o godz.
17.45 policjanci z Posterunku Policji
w Wêgorzynie, w miejscowoœci Przytoñ, zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹cego samochodem Opel Dariusza K. Kieruj¹cy mia³ w organizmie 0.79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mê¿czyzna odpowie
przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo, grozi mu do 2 lat wiêzienia.
Oszukani bez okien
Policja apeluje do mieszkañców o
rozwagê w podejmowaniu decyzji o
wymianie okien. Jak ucz¹ ostatnie
przypadki zg³aszane nam przez obywateli, czêsto dochodzi do sytuacji,
gdy przyjmuj¹cy zamówienia o wymianie okien podpisuje umowê, a
okien nie ma od kilku miesiêcy. Na
domiar z³ego umowa zobowi¹zuje
kupuj¹cego do sp³aty rat kredytowych za okna, których jeszcze nikt
nie widzia³. Prosimy o sprawdzanie
firm, ofert przed podjêciem decyzji
czasami dotycz¹cej kwot do kilku
tysiêcy z³otych.
Naruszy³ zakaz s¹dowy
Policjanci Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie w dniu 12.10.2008 r. w miejscowoœci ¯elmowo zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego motorowerem Marcina K. Jak ustalili w
komputerowej bazie danych, motorowerzysta kierowa³ wbrew zakazowi
s¹dowemu. Poniewa¿ pope³ni³ przestêpstwo, bêdzie odpowiada³ ponownie przed s¹dem.

Kierowa³ pod wp³ywem
W dniu 12.10.2008 r. oko³o
godz. 22.45, na drodze Radowo
Ma³e – Pogorzelica, Rados³aw S.
kierowa³ samochodem Peugeot
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Policjanci, którzy zatrzymali
mê¿czyzna do kontroli ustalili po
badaniu urz¹dzeniem typu Alkomat, i¿ posiada 1.44 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mê¿czyzna bêdzie odpowiada³ przed
s¹dem za dokonane przestêpstwo.
Kradzie¿ roweru
W dniu 13 paŸdziernika br. w
£obzie, przy ul. Waryñskiego, nieznana osoba dokona³a kradzie¿y roweru typu sk³adak koloru fioletowego z czarnym koszykiem na baga¿niku, o wartoœci 100 z³ na szkodê mieszkanki £obza.
Kradzie¿ karty bankomatowej
W okresie od 6 do 7 paŸdziernika
br. nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y karty bankomatowej, a nastêpnie w dniu 10 paŸdziernika przy u¿yciu tej karty pobra³ z bankomatu w
Resku pieni¹dze w kwocie 60 z³ na
szkodê Leszka K.
Policja ponownie przypomina o
koniecznoœci zastrze¿enia faktu utraty karty bankomatowej, aby uniemo¿liwiæ wyp³atê pieniêdzy w konta.
Dbajmy o w³asne oszczêdnoœci!
Areszt dla podejrzanego
o kradzie¿e samochodów
W dniu 15 paŸdziernika br. S¹d
Rejonowy w £obzie zastosowa³, na

Wyrok
Sygn. akt II K 431/08 Ds. 967/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 29.09.2008 r. sprawy

Tomasza Bieñko

s. Zdzis³awa i Doroty z d. Po³cik, ur. 17 stycznia 1990 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 19 lipca 2008 r. o godzinie 20.50 w miejscowoœci
Wojtaszyce, gm. Dobra kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,53 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Tomasza Bieñko uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê
grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz.
223 z póŸn. zm. ) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty
procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych.

wniosek Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie, œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesiêcy
wobec Artura S., mieszkañca £obza,
podejrzanego o dokonanie licznych
kradzie¿y samochodów z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Mê¿czyzna ten zosta³ zatrzymany
w dniu 13 paŸdziernika przez policjantów Sekcji Kryminalnej, którzy
prowadzili szereg czynnoœci operacyjnych zmierzaj¹cych do ujawnienia i zatrzymania sprawcy kradzie¿y
aut.
Policjanci ujawnili kradziony
samochód
W dniu 15 paŸdziernika br. o
godz. 16.00 w £obzie policjanci
ujawnili kradziony samochód marki
Polonez. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci tego zdarzenia.
NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 15 paŸdziernika br., o
godz. 8.00 w Wêgorzynie, policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego KPP
£obez zatrzymali Andrzeja M., który
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³ 0, 89 mg/l i 1,17 mg/l.
W³amanie w Sarnikierzu
W okresie od 14 do 15 paŸdziernika br. w Sarnikierzu nieznany
sprawca dokona³ w³amania do pomieszczeñ gospodarczych przez zerwanie k³ódek. Ze œrodka sprawca
skrad³ kosiarkê spalinow¹ marki
Honda, grzejnik elektryczny, hydrofor oraz inne przedmioty o ³¹cznej
wartoœci 4.500 z³.
Zniszczy³ fundamenty pod dom
W okresie od 10 do 13 paŸdziernika br. w Resku, nieustalony na
chwilê obecn¹ sprawca dokona³
zniszczenia mienia pod fundament
domu jednorodzinnego. Sprawca
wyrwa³ szalunki, uszkodzi³ uzbrojenie i wykop pod fundament. Straty w
kwocie 1.000 z³ na szkodê Artura F.
Konsekwentne dzia³anie patrolu
Policja - Stra¿ Miejska
W dniu 15 paŸdziernika br. w
£obzie, w godzinach popo³udniowych, ulice miasta patrolowa³ z³o¿ony z policjanta oraz stra¿nika miejskiego. Przy ul. Szkolnej funkcjonariusze zauwa¿yli mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych piwo. By³ to Tomasz K., lat 34
i Gracjan J., lat 35. Podczas legitymowania pan Tomasz K. u¿ywa³ wobec
funkcjonariuszy s³ów wulgarnych,
zachowywa³ siê arogancko. By³ pod
znacznym wp³ywem alkoholu. Wobec tego pana zostanie skierowany
wniosek do S¹du Grodzkiego.
Ukradli niezabezpieczony rower
W dniu 16.10.2008 r. oko³o godz.
8.00, w Dobrej, przy ul. Koœciuszki,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y
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roweru wartoœci 150 z³. Rower w³aœciciel pozostawi³ bez nadzoru na
klatce schodowej.
W³amanie do dom jednorodzinnego
W okresie 13-15.10.2008 r. w
miejscowoœci Sarnikierz nieznany
sprawca w³ama³ siê przez wybit¹ szybê w oknie do domu jednorodzinnego, sk¹d zabra³ komputer. Straty w³aœciciel oszacowa³ na kwotê 2300 z³.
NietrzeŸwy kierowca BMW
W dniu 16.10.2008 r. oko³o godz.
0.20 w £obzie, przy ul. Koœciuszki,
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki BMW Mariusza P., mieszkañca
gm. Wêgorzyno. W trakcie badania
urz¹dzeniem alkotest okaza³o siê, ¿e
zatrzymany mia³ 1.13 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. NietrzeŸwy kierowca odpowie za to przestêpstwo przed sadem, grozi mu do 2 lat
wiêzienia.
NietrzeŸwi kierowcy
W dniu 17.10.2008 r. policjanci
zatrzymali na terenie naszego powiatu 2 nietrzeŸwych rowerzystów. Ponadto oko³o godz. 22.30 w Dobrej,
przy ul. Mieszczañskiej, zatrzymano
Damiana K., lat 16, który bêd¹c nietrzeŸwy (0.68 mg/l) kierowa³ samochodem Audi. M³ody kierowca za
pope³nione przestêpstwo odpowie
przed s¹dem.
Kolizje na ³uku
W dniu 17.10.2008 r. o godz. 8.25,
na drodze Wrzeœno – Jenikowo, nie
posiadaj¹cy uprawnieñ do kierowania Robert K., kieruj¹c samochodem
marki Seat nie dostosowa³ prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze,
w wyniku czego zjecha³ na ³uku drogi
na przeciwleg³y pas uderzaj¹c w samochód Ford. W wyniku zderzenia
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Uderzy³ autem w budynek
W tym samym dniu, 17 bm., w podobnych okolicznoœciach, tym razem
w miejscowoœci Starogard, kieruj¹cy
samochodem VW Golf Krzysztof O.
równie¿ nie dostosowa³ prêdkoœci do
drogi i uderzy³ w budynek mieszkalny. Na szczêœcie uszkodzeniu uleg³
jedynie samochód.
Zabezpieczono narkotyki
W dniu 17.10.2008 r. w Resku policjanci dokonali przeszukania
mieszkania Anny W. W trakcie przeszukania znaleziono 11 paczuszek z
folii aluminiowej, w których znajdowa³ siê narkotyk marihuana. Kobieta
zosta³a zatrzymana do wyjaœnienia.
NietrzeŸwi na drodze
W dniu 18.10.2008 r. policjanci
zatrzymali 1 nietrzeŸwa rowerzystkê
(0.60 mg/l) oraz dwóch panów kieruj¹cy po alkoholu samochodami.
Pierwszy z nich mia³ 0.76 mg/l, drugi
- 0.13 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
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Konkurs
czytelników

Jaki element wyposa¿enia zamku znajduje siê
w koœciele pw. Œw. Klary w Dobrej?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Pani Karolina P³ocka z £obza. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Uœmiechnij siœ
Do pana Zdzis³awa Kwiatkowskiego, który od d³u¿szego czasu nie
op³aca³ rachunków za gaz, przysz³o upomnienie w doœæ ostrym tonie, podpisane przez kierownika dzia³u windykacji Zak³adu Gazowniczego. Pan
Zdzich wzi¹³ kartkê papieru, usiad³ przy biurku i odpisa³ co nastêpuje.
Szanowny Panie,
pragnê Pana poinformowaæ, i¿ raz na miesi¹c gdy otrzymujê rentê,
zbieram wszystkie rachunki dotycz¹ce op³at za mieszkanie i resztê mediów.
Wrzucam je do du¿ego dzbana, mieszam i losujê trzy, z którymi idê na pocztê
i op³acam. Je¿eli pañska Instytucja pozwoli sobie choæby jeszcze raz przys³aæ do mnie list utrzymany w podobnym tonie, to jej faktury na rok zostan¹
wykluczone z loterii.
Z powa¿aniem Zdzis³aw Kwiatkowski

