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Epitafia – pamiêci zmar³ych, œwiadectwo ¿ywych

Przechodniu! Westchnij
do Boga...
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Epitafia – pamiêci zmar³ych, œwiadectwo ¿ywych

Listopad

Przechodniu! Westchnij do Boga...

Listopad, to miesiąc ponury,
Wiatry nawiewają ciemne chmury
I w myśli naszej ci, co pomarli
Tak, jakby serce na pół rozdarli.

Ilekroæ czytam na nagrobkach s³owa – Przechodniu, westchnij do Boga
– zastanawiam siê, jakie¿ to musi byæ
westchnienie, co dociera do Boga?!
Jednak nasi przodkowie musieli wiedzieæ, ¿e mo¿na tak wzdychaæ, skoro
tak pisali. A czy my te¿ potrafimy tak
wzdychaæ? Albo tak wyra¿aæ ból lub
s³awiæ bliskie nam osoby, jak czyniono
to pisz¹c epitafia.
Epitafia, czyli napisy nagrobne,
urzek³y mnie po raz pierwszy, gdy ponad dwadzieœcia lat temu trafi³em na
cmentarz w Staszowie ko³o Kielc. Dzisiaj nie jestem w stanie nawet przypomnieæ sobie tej wymyœlnej poezji nagrobkowej, ale wra¿enie pozosta³o.
Teraz zagl¹daj¹c na ró¿ne nekropolie
zwracam uwagê na napisy. Ostatnio
bêd¹c na Powiœlu (ko³o Kazimierza
Dolnego), o którym pisa³em tutaj
wczeœniej, napotka³em stary nagrobek
ze s³owami jak¿e przepe³nionymi bólem po stracie kogoœ bliskiego. Napis
brzmia³:
Moja droga Krysieñku
bodaj tyœ mnie by³a
albo nieumiera³a
lub siê nierodzi³a
Tak oto s³owa ojca poezji polskiej
Jana Kochanowskiego trafi³y pod
strzechy, a nawet – jak widaæ - na
cmentarze. Tym bardziej, ¿e Czarnolas
jak¿e blisko Powiœla. To Jan Kochanowski po stracie córki napisa³ w Trenie XIII:
Moja wdziêczna Orszulo,
bodaj ty mnie by³a
Albo nie umiera³a
lub siê nie rodzi³a
A Tren I zaczyna³ siê tak:
Wszytki p³acze,
wszytki ³zy Heraklitowe
I lamenty, i skargi Simonidowe,
Wszytki troski na œwiecie,
wszytki wzdychania
I ¿ale, i frasunki, i r¹k ³amania,
Wszytki a wszytki za raz
w dom sie mój noœcie,
A mnie p³akaæ mej wdziêcznej
dziewki pomoœcie,
Z któr¹ miê niepobo¿na œmieræ
rozdzieli³a
I wszytkich moich pociech nagle
zbawi³a.
£zy Heraklitowe i skargi Simonidowe to jawne odniesienia do kultury
antycznej, w której myœl i s³owo wydobywaj¹ cz³owieka z piek³a szarpaniny
emocji targaj¹cych cia³em. Cz³owiek
zaczyna wyrastaæ z Ziemi i dostrzegaæ
Niebo. Wa¿ne staje siê Imiê. Choæby
wyryte na kamieniu.
Przywo³any przez Kochanowskiego Symonides z Keos jest autorem epitafium na kamiennej tablicy postawionej w miejscu œmierci Leonidasa i jego
oddzia³u: Przechodniu, powiedz
Sparcie, i¿ wierni jej prawom tutaj
spoczywamy.
Jak¿e wa¿ne padaj¹ ju¿ wtedy s³owa
„wierni” i „prawom”. Kochanowski

napisze póŸniej Pieœñ XIX:
Jest kto, co by wzgardziwszy
te doczesne rzeczy
Chcia³ ze mn¹ dobr¹ tylko s³awê
mieæ na pieczy,
A staraæ siê,
poniewa¿ musi zniszczeæ cia³o,
Aby imiê przynajmniej
po nas tu zosta³o?
I szkoda zwaæ cz³owiekiem,
kto bydlêce ¿yje
Tkaj¹c, lej¹c w siê wszytko,
póki zstawa szyje;
Nie chcia³ nas Bóg po³o¿yæ równo
z bestyjami:
Da³ nam rozum, da³ mowê,
a nikomu z nami.
Przeto chciejmy wzi¹æ przed siê
myœli godne siebie,
Myœli wa¿ne na ziemi,
myœli wa¿ne w niebie;
S³u¿my poczciwej s³awie,
a jako kto mo¿e,
Niech ku po¿ytku dobra
spólnego pomo¿e.
Ten wyznaczony etos dobra i s³u¿by odbija siê w epitafiach polskich na
wielu starych cmentarzach. Nie tylko
zapisywano na nagrobkach imiona
oraz daty urodzin i œmierci, ale coraz
czêœciej opisywano zmar³¹ postaæ i
jego dokonania. Po co? Cz³owiek nie
umiera³ wraz ze z³o¿eniem go do grobu, lecz ¿y³ w swoich czynach. Uszlachetniaj¹c swoje ¿ycie mia³ d¹¿yæ do
œwiêtoœci. St¹d Wszystkich Œwiêtych.
Poni¿sze epitafium mia³o znajdowaæ
siê w katedrze œw. Jana w Warszawie.
B[ogu].N[ajlepszemu].
N[ajwy¿szemu].
Jana Horlemesa,
mieszczanina warszawskiego,
widzisz tu wyobra¿onego
za pomoc¹ sztuki;
[takiego], jakiego by³a
wyobrazi³a cnota,
zobaczyæ [ju¿] nie mo¿esz.
Zrodzony dla dobra ojczyzny,
a¿ do ostatniego dnia ¿ycia
nieustannie pe³ni¹c ró¿ne urzêdy
bardzo chwalebnie sta³ na jej czele
i jaœnia³ wyj¹tkow¹ zacnoœci¹
obyczajów.
Po wielokrotnym pe³nieniu urzêdu
radzieckiego, sprawowanego
z najwy¿sz¹ aprobat¹ wszystkich
porz¹dków miejskich, w uznaniu
osobliwych zas³ug godzien
zaliczenia w poczet
nieœmiertelnych rajców Nieba.
Umar³ w Roku Pañskim 1641,
dnia 12 sierpnia.
Barbara Gizanka, ma³¿onka,
mê¿owi najmilszemu, N. N. N. N.,
synowie, ojcu najlepszemu, po³o¿yli.
Nag³ówek tego epitafium mo¿na
znaleŸæ na wielu starych grobach w
postaci ³aciñskiej - liter D.O.M., od
³aciñskich s³ów: Deo Optimo Maximo
– Bogu Najlepszemu Najwiêkszemu.
Kolejne, nowszej daty epitafium,
mówi o tym etosie wprost:

Tu le¿¹ zw³oki
Micha³a Sokolnickiego,
jenera³a dywizyi
wojska polskiego,
zmar³y dnia 24 wrzeœnia 1816 r.
œwiat³em, cnot¹ i mêstwem
znakomity;
Jak ojczyŸnie s³u¿yæ, potomnym
przyk³ad zostawi³.
Etos s³u¿by w polskich epitafiach
przetrwa³ wieki, o czym œwiadczy inskrypcja z grobu w £añcucie m³odego
ch³opca, ¿o³nierza Armii Krajowej,
poleg³ego w boju 18 lipca 1944 r.:
To, ¿e spocz¹³em w tak m³odym
lat rozkwicie,
Œwiadczy, ¿e istniej¹ rzeczy
cenniejsze nad ¿ycie.
Jednak dawanie przyk³adów cnót
dla potomnych to lata póŸniejsze. Najstarsze epitafia wyra¿aj¹ po prostu metafizyczn¹ wiêŸ z Bogiem, który „lepi”
cz³owieka z prochu i w proch obraca.
Maj¹ przypominaæ o kruchoœci ¿ycia.
Œmieræ to najwiêksza tajemnica i epitafia najczêœciej o tym przypominaj¹,
jak chocia¿by te najbardziej znane:
By³em, kim jesteœ,
jestem, kim bêdziesz
lub
Przechodniu! Westchnij do Boga.
Ciebie czeka ta droga.

Kiedy cudzy umierają, to jest nam szkoda
A jeśli najbliższa odejdzie osoba,
To taki dzień raz w roku się zdarza,
Że nikt nie przejdzie obok cmentarza.
I wielu ludzi bym wyliczyła
Każdemu odeszła osoba miła
Od dzieciąteczka od dziada pradziada
Nikt nic nie powie – taka jest prawda.
Przyśni się kiedy, niekiedy w nocy
Niby widzisz przez zaspane oczy.
Ludzi jest dużo – a światy dwa
To Pan Bóg nad wszystkich opatrzność ma.
Co rok przybywa mogił świeżych
Ile tam naszych przodków leży
Czy chcą, czy nie chcą, ale odchodzą
W dniu święta zmarłych, chyba się schodzą.
Bo ten dzień w roku jest zmarłym dany
Modlą się wierni – wszyscy kapłani
Pierwszy listopad dzień Wszystkich Świętych
- tych już przez Boga do nieba wziętych.
A ci, co z grzechem się borykają
Żywi modląc się – im pomagają.
Z piekła i czyśćca wszystkich wydostań
Otwórz o Boże przed nimi otchłań.
Nawet bezbożnik, co w nic nie wierzy,
W pierwszy listopada na cmentarz bieży.
Kwiaty i znicze stawia bliskiemu,
Jak ma zrozumieć wierzący jemu.
Na każdym cmentarzu kwiatów i zniczy
Tyle co duszy, nikt ich nie zliczy
Idą umarli usłaną kwiatami drogą
Żywi modlitwą – dość im pomogą.
Zofia Bus

albo:
Przechodniu pozdrów czu³ym
do Boga westchnieniem
Duszê œp. Apolonii
albo:
Stroskane dzieci po stracie
ukochanego ojca tê pami¹tkê
stawiaj¹
prosz¹c przechodnia
o westchnienie do Boga
Ale tajemnica œmierci ma jeszcze
swoje tajemnicze zakamarki. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e œmieræ jest
(tylko?) odpoczynkiem od ¿ycia, a dusza po œmierci potrzebuje spokoju.
St¹d najczêœciej spotykanym napisem
nagrobnym s¹: Pokój jego duszy, Pokój jej cieniom, a z ³aciñskiego: Requiescat in pace (R.I.P.) – niech spoczywa
w pokoju, ale tak¿e: Odpoczynek
wieczny racz mu daæ Panie. Byæ mo¿e
ten spokój potrzebny jest duszy w
czyœæcu, by mog³a policzyæ swoje
„myœli, s³owa, uczynki i zaniedbania”.
Jak wa¿ny jest odpoczynek, niech
œwiadczy proœba zawarta w tym krótkim epitafium:
Wstanê, Panie,
Gdy mnie bêdziesz budzi³,
Lecz pozwól spocz¹æ,
Bom siê bardzo strudzi³.
A co my napiszemy o sobie na naszych nagrobkach? Jakie Imiê epoki
wyryjemy na naszych czarnych i bia³ych granitach i marmurach? Co odczytaj¹ z kamieni nastêpne pokolenia?
Kazimierz Rynkiewicz
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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

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 4

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 28.10.2008 r.

Prowokacja dziennikarska ujawni³a...

W przychodni kupili zwolnienie
z pracy za 20 z³otych

- Czy wzi¹³ pan te pieni¹dze? – pyta dziennikarz.
- Schowa³em, ¿eby siê nie pl¹ta³y – odpowiada lekarz.
(£OBEZ). Dziennikarze Kroniki Szczeciñskiej wykorzystali
prowokacjê dziennikarsk¹, by
udowodniæ lekarzowi z Przychodni Rejonowej w £obzie przyjmowanie korzyœci materialnej w zamian za us³ugê, czyli krótko mówi¹c – ³apówkê. Jednak o tym, czy
w tym wypadku mo¿na mówiæ o
korupcji zdecyduje Prokuratura
Rejonowa w £obzie. Póki co, wszczêto postêpowanie o czyn poœwiadczenia nieprawdy w celu pozyskania korzyœci maj¹tkowej.
Prowokacja pokaza³a, ¿e w
£obzie mo¿na dostaæ zwolnienie z
pracy za 20 z³. Przy za³o¿eniu, ¿e najni¿sza krajowa wynosi 30 z³ za dzieñ,
to i tak 10 z³ zostaje w kieszeni. Op³aca siê chorowaæ, chyba ¿e pracodawca, który zauwa¿y, ¿e jego pracownicy chodz¹ do tego samego lekarza i
przynosz¹ takie same zwolnienia,
zg³osi sprawê do ZUS-u. Ten mo¿e
kontrolowaæ zwolnienia lekarskie
albo na wniosek pracodawcy albo z
w³asnej inicjatywy. Póki co ZUS nikogo nie œciga³, za to spraw¹ lekarza
zajê³a siê ³obeska Prokuratura.
- W tej sprawie zosta³o wszczête
postêpowanie o czyn z artyku³u 271
par. 3, czyli poœwiadczenie nieprawdy w celu pozyskania korzyœci maj¹tkowej. W tej chwili trudno mówiæ o
korupcji, bowiem ona wystêpuje
wówczas, gdy osoba jest urzêdnikiem, b¹dŸ dysponuje œrodkami publicznymi – powiedzia³a Ma³gorzata
Post-Dziêcio³ zastêpca prokuratora
rejonowego w £obzie.

Tego, czy lekarz dysponowa³,
b¹dŸ wykorzystywa³ pieni¹dze publiczne w chwili przyjêcia pieniêdzy
czy nie, prokuratura nie wie i dopiero
po zbadaniu sprawy bêdzie mo¿na
uœciœliæ kwalifikacjê karn¹. Póki co,
jak wykazywa³a prowokacja – lekarz
poœwiadczy³ nieprawdê i wzi¹³ za to
pieni¹dze, nawet jeœli tylko po to
„¿eby siê nie pl¹ta³y”.
Za przyjêcie korzyœci maj¹tkowej
funkcjonariuszowi publicznemu grozi do 12 lat wiêzienia. Teraz Prokuratura w £obzie ustala, czy lekarza z
przychodni mo¿na uznaæ za funkcjonariusza publicznego, czyli krótko
mówi¹c - musi okreœliæ na jakich zasadach lekarz pracuje w przychodni.

Jeszcze w 2006 Ministerstwo
Zdrowia informowa³o, ¿e wartoœæ
³apówek, jakie wrêcza siê w naszym
kraju w ci¹gu roku pracownikom
s³u¿by zdrowia plasuje siê na poziomie 5-7 miliardów z³, a we wrzeœniu
tego roku „Rzeczpospolita” podawa³a, ¿e wed³ug ró¿nych analiz Polacy
wydaj¹ na prezenty i ³apówki w s³u¿bie zdrowia 7-12 mld z³ rocznie.
Badania, przeprowadzone przez
CBOS, wykonane na zlecenie Programu Przeciw Korupcji Fundacji
imienia Stefana Batorego wykazuj¹, ¿e teraz to ju¿ nie urzêdnicy, a
s³u¿ba zdrowia postrzegana jest
przez nas jako najbardziej skorumpowana.
mm

Akcja „Bezdomny”
W dniach 27-28 paŸdziernika
br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie na terenie
ca³ego powiatu przeprowadz¹
dzia³ania „Bezdomny”. Organizowane dzia³ania bêd¹ ukierunkowane na kontrolê miejsc przebywania osób bezdomnych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
ogródków dzia³kowych, dworców
kolejowych itp.
Akcja ma na celu ujawnienie
takich osób, aby zapobiec podczas
nadchodz¹cej zimy zamarzniêciom
lub innym przypadkom zagra¿aj¹cym ich ¿yciu lub zdrowiu.
Policjanci ju¿ od kilku lat
zbieraj¹ informacje o takich osobach, odnotowuj¹ ich miejsca

pobytu, Ÿród³a utrzymania. W
trakcie trwaj¹cej zimy systematycznie kontroluj¹ takie miejsce,
sprawdzaj¹ aktualna sytuacje
tych osób. W przypadku stwierdzenia, ¿e istnieje zagro¿enie dla
ich ¿ycia i zdrowia powiadamiaj¹ instytucje pomocowe,
przewo¿¹ do oœrodków dla bezdomnych.
Policja apeluje! Nie pozostañmy obojêtni na los ludzi bezdomnych. Faktem jest, ¿e czêsto doprowadzaj¹ siê do takiego stanu œwiadomie, ale to nie zwalania nas z
odpowiedzialnoœci za bliŸniego. W
przypadku stwierdzenia, ¿e mam do
czynienia z tak¹ osob¹ i ¿e potrzebuje ona pomocy, powiadamiajmy
Policjê i oœrodki opieki spo³ecznej.
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ABW odmówi³a wszczêcia postêpowania w sprawie rzekomego ¿wiru na dzia³ce w Ginawie

Zarzuty burmistrz nic nie warte
(WÊGORZYNO) Upad³o
oskar¿enie, jakie burmistrz
Gra¿yna Karpowicz wytoczy³a
przeciwko by³emu
wiceburmistrzowi Ryszardowi
Brodziñskiemu. Zarzuci³a mu,
¿e narazi³ gminê na straty
sprzedaj¹c po zani¿onej cenie
dzia³kê w Ginawie, na której
mia³y znajdowaæ siê pok³ady
¿wiru. Sprawê skierowa³a do
Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego. Fina³ mia³
miejsce w ubieg³ym tygodniu
w s¹dzie.
ABW po przeanalizowaniu dokumentów odmówi³a wszczêcia postêpowania w sprawie sprzeda¿y
dzia³ki w Ginawie. Prokuratura Rejonowa w £obzie zatwierdzi³a tê
decyzjê. Na takie rozstrzygniêcie
burmistrz Karpowicz z³o¿y³a za¿alenie do S¹du Rejonowego w £obzie.
Sprawa odby³a siê w ubieg³ym tygodniu. S¹d podtrzyma³ postanowienie
Prokuratury. Tym samym sprawa
zosta³a zakoñczona, bo od tego orzeczenia nie przys³uguje odwo³anie.
Przypomnijmy; dzia³kê w Ginawie Gmina Wêgorzyno przejê³a od
Agencji Rynku Rolnego. Wiedziano
wówczas, ¿e na jednej jej czêœci
wystêpuj¹ z³o¿a piasku i ¿wiru, podzielono wiêc geodezyjne dzia³kê.
Tê czêœæ, na której znajdowa³y siê
udokumentowane z³o¿a wydzier¿awi³y Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Druga czêœæ z
kolei zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y jako dzia³ka rolna. Nabywca
znalaz³ siê dopiero po og³oszeniu
dwóch przetargów i dwóch rokowañ.
Zakupi³ dzia³kê za 200 tys. z³. Burmistrz Karpowicz przy tej transakcji
upatrywa³a niegospodarnoœci i naruszeñ prawa.
W ostatnim dniu lipca zosta³a
zwo³ana komisja rewizyjna, która
mia³a wyjaœniæ kwestiê sprzeda¿y
dzia³ki w Ginawie. Ju¿ wtedy do
ABW trafi³a teczka z dokumentami,
maj¹cymi potwierdziæ s³usznoœæ
podejrzeñ burmistrz Karpowicz na
rzekom¹ niegospodarnoœæ poprzed-

nich w³adz. Domys³y burmistrz, w
formie faktów stwierdzonych, zosta³y opublikowane w jednym z ³obeskich tygodników oraz w sierpniu na
stronie intermnetowej. Komisja rewizyjna Rady Miasta osobiœcie
chcia³a sprawdziæ tê kwestiê. Jej
cz³onkowie oraz zaproszeni goœcie,
maj¹cy bezpoœredni zwi¹zek ze
spraw¹, spotkali siê w lipcu. Wówczas okaza³o siê, ¿e w sprawê zosta³a
wci¹gniêta Halina Stoncel, której
przypisywano funkcjê kierownika
Wydzia³u Nieruchomoœci i Rolnictwa, jako wspó³odpowiedzialn¹ za
rzekom¹ niegospodarnoœæ. H. Stoncel takiej funkcji w tym czasie nie
pe³ni³a o czym poinformowa³a na
piœmie. Wówczas te¿ burmistrz Konarski zarzuci³, ¿e skoro on by³ burmistrzem, to on a nie ktokolwiek
inny, powinien opowiadaæ za podejmowane decyzje. Okaza³o siê te¿, ¿e
radni po raz pierwszy ujrzeli niektóre dokumenty, które, jak uznali, do
teczki zosta³y pod³o¿one, bowiem
nie mia³y ani numeracji ani odpowiednich podpisów i piecz¹tek. Niektórych kartek brakowa³o. Teoretycznie mieli pracowaæ nad dokumentami, które wp³ynê³y do ABW, w
praktyce do koñca nie wiedzieli czy
tak jest. Od tamtego czasu czekano
na rozstrzygniêcie sprawy przez
s³u¿by od tego odpowiedzialne.
Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e ABW po
œcis³ym przeanalizowaniu dokumentów, jakie do niej wp³ynê³y, odmówi³a wszczêcia postêpowania.
Prokuratura Rejonowa w £obzie potwierdzi³a decyzjê ABW i równie¿
odmówi³a wszczêcia postêpowania.
Na tak¹ decyzjê Prokuratury nie zgodzi³a siê burmistrz Gra¿yna Karpowicz, sk³adaj¹c do S¹du Rejonowego w £obzie za¿alenie. S¹d utrzyma³
w mocy postanowienie prokuratury
w mocy i nie ulega ono zaskar¿eniu.
W uzasadnieniu S¹d stwierdzi³:
„Za¿alenie nie zas³uguje na
uwzglêdnienie. Na wstêpie nale¿y
zaznaczyæ, i¿ w toku czynnoœci
sprawdzaj¹cych podjêto wszelkie
mo¿liwe dzia³ania niezbêdne do rozstrzygniêcia sprawy. Nies³uszny jest
tym samym zarzut skar¿¹cej dotycz¹cy braku powo³ania przez organy
procesowe bieg³ego rzeczoznawcy i
geologa, bowiem po pierwsze: w

toku czynnoœci sprawdzaj¹cych
przeprowadzenie takich dowodów
zgodnie z art. 307 par.2 kk jest niedopuszczalne, a po drugie ca³kowicie
nieprzydatne dla rozstrzygniêcia
ostatecznego sprawy, gdy¿ jej
przedmiotem by³a ocena zachowania poprzednich w³adz gminy w
œwietle wiedzy posiadanej i dostêpnej w momencie rozpoczêcia procedury sprzeda¿y przedmiotowej
dzia³ki. Zgromadzone w sprawie
materia³y nie pozwala³y w ocenie
s¹du przyj¹æ, by poprzedni w³odarze gminy we wskazanym czasie
wiedzieli o wysokim prawdopodobieñstwie wystêpowania na tej
dzia³ce op³acalnych do eksploatacji
z³ó¿ kruszywa naturalnego. Przeprowadzone w roku 1969 badania
geologiczne, zarówno na dzia³ce
obecnie oznaczonej numerem 88/3,
jak i na dzia³ce bêd¹cej przedmiotem niniejszej sprawy wykaza³y, i¿
jako z³o¿e kruszywa naturalnego
nale¿y zakwalifikowaæ jedynie
pierwsz¹ z tych dzia³ek. Tym samem
nie sposób zarzuciæ ówczesnym dysponentom dzia³ki 88/4, i¿ przed jej
sprzeda¿¹ nie dokonali poszukiwania i rozpoznania z³o¿a na tej¿e dzia³ce, gdy¿ wi¹za³oby siê to z przeprowadzeniem kosztownej ekspertyzy,
która w przypadku negatywnego
wyniku poszukiwania z³o¿a równie¿ mog³aby naraziæ ich na zarzut
niegospodarnoœci. Ponadto zgromadzone w sprawie materia³y wskazuj¹, i¿ nawet wykrycie takiego z³o¿a na przedmiotowej dzia³ce nie
musia³o powodowaæ wzrostu jej
wartoœci, bowiem by eksploatacja
tego z³o¿a by³a op³acalna zawartoœæ
¿wiru do pok³adu piasku wynosiæ
musi co najmniej 20-25 proc. Na korzyœæ poprzednich w³adz gminy
przemawia równie¿ postawa szczeciñskich w³adz Kopalni Surowców
Mineralnych, które eksploatuj¹c
z³o¿e z dzia³ki 88/3 nie by³y zainteresowane eksploatacj¹ ewentualnego z³o¿a na s¹siedniej dzia³ce 88/4.
Nale¿y równie¿ w tym zakresie
wskazaæ na pismo Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 9
lipca 2008 r., stwierdzaj¹ce ¿e na
dzia³ce 88/4 nie znajduj¹ siê udokumentowane z³o¿a kopalniane. W
tym stanie rzeczy nie sposób przyj¹æ, by poprzedni w³odarze gminy
rozpoczynaj¹c procedurê sprzeda¿y
przedmiotowej dzia³ki mogli zasadnie domniemywaæ, ¿e na dzia³ce tej
zalegaj¹ z³o¿a kruszywa naturalnego, których eksploatacja by³aby
op³acalna. Wobec tego brak jest
podstaw, by stwierdziæ, ¿e sprzedaj¹c tê dzia³kê nadu¿yli podstaw prawnych lub niedope³niali obowi¹zków a

tym samym by dopuœcili na szkodê
gminy karalnej niegospodarnoœci.
Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz
fakt, i¿ argumenty podniesione przez
skar¿¹cych a wiêc pani burmistrz w
za¿aleniu nie s¹ wystarczaj¹ce w
ocenie s¹du do podjêcia odmiennej
decyzji, postanawia jak na wstêpie”.
Burmistrz Karpowicz podnosi³a
równie¿, ¿e sfinalizowanie przetargu
nast¹pi³o w ostatnim dniu kadencji
ustêpuj¹cych w³adz. To jednak o niczym nie œwiadczy, bowiem ca³a procedura przetargowa trwa³a bardzo
d³ugo.
Innym argumentem doœæ czêsto
stosowanym przeciwko poprzednim
w³adzom by³ fakt, i¿ nabywca dzia³ki
chce j¹ sprzedaæ za 3 miliony z³. Na
tej podstawie burmistrz twierdzi³a,
¿e dzia³ka ma wiêksz¹ wartoœæ.
Wstêpne odwierty wykaza³y, ¿e znajduj¹ siê tam jakieœ pok³ady, do koñca
jednak nie wiadomo jakie, bowiem
wykonane badania o niczym nie
przes¹dzaj¹. Dokumenty, mówi¹ce o
odwiertach by³y skierowane do kopalni, wiêc jakim cudem znalaz³y siê
w Urzêdzie? Tego nikt nie wie, poza
sam¹ zainteresowan¹. Ponadto przemilcza³a te¿ fakt, i¿ na tej dzia³ce zasadzony jest orzech w³oski, do uprawy którego w³aœciciel otrzymuje dotacje unijne w wysokoœci oko³o 300
tys. rocznie. To automatycznie podnosi wartoœæ dzia³ki, zwa¿ywszy, ¿e
by³yby one pobierane jeszcze przez 3
lata przez potencjalnego nabywcê.
Na stronie Wêgorzyna w zak³adce „Zadaj Pytanie Burmistrzowi”
nadal znajduje siê odpowiedŸ burmistrz Wêgorzyna na pytanie internauty, w którym stwierdza niezaprzeczalnie, ¿e ma racjê, wydaj¹c
wyrok na poprzednie w³adze, nim
kwestiê tê zdo³a³o rozpatrzyæ ABW
oraz inne instytucje.
Informacja podana jako niezaprzeczalny fakt okaza³a siê nieprawdziwa. Czy w zwi¹zku z tym burmistrz Wêgorzyna przeprosi poprzednie w³adze, zarówno na stronie
internetowej jak i na ³amach czasopism, czy te¿ bêdzie poszukiwaæ
potwierdzenia swoich domys³ów w
kolejnych instytucjach - czas poka¿e.
Póki co, ABW, Prokuratura i S¹d
wykaza³y, ¿e burmistrz Karpowicz
racji nie ma.
mm
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Podatki lokalne pójd¹ w górê
(£OBEZ). Radni miejscy,
podczas komisji, opracowywali
nowe stawki podatku na rok przysz³y. O tym jak trudne to zagadnienie œwiadczy fakt, i¿ debatowali nad t¹ kwesti¹ kilka godzin.
Z jednej strony bowiem starali siê
zachowaæ umiar w ich podnoszeniu tak, aby ich ciê¿ar mogli
unieœæ mieszkañcy, z drugiej –
wiedz¹c ile jest jeszcze zadañ do
wykonania w mieœcie i w gminie
starali siê znaleŸæ optymalne rozwi¹zanie.
Dyskusja trudna, jednak spokojna i przy u¿yciu racjonalnych argumentów czêsto dotyczy³a 1 grosza.
Z jednej strony dla podatnika taka
kwota wydaje siê wrêcz zabawna, ale
jak siê okaza³o 1 grosz wp³acony
przez ka¿dego mieszkañca za 1
m.kw. to 20 tys. z³ w bud¿ecie gminy.
Radna Krystyna Bogucka –
przewodnicz¹ca komisji bud¿etowej, zwróci³a uwagê aby uporz¹dkowaæ kwestiê gospodarowania
gruntami i tam szukaæ dodatkowych
wp³ywów do bud¿etu. Zauwa¿y³a,
¿e nie wszystkie grunty by³y w przesz³oœci i s¹ nadal liczone jednakowo. Z tym nie zgadza³ siê burmistrz,
staraj¹c siê obroniæ zbyt radykalne
podwy¿ki w op³atach za dzier¿awê
ogrodów w obawie przed ca³kowit¹
strat¹ jakichkolwiek wp³ywów.
- Powinna byæ racjonalna gospodarka gruntami. Ile mamy wydzier¿awionych gruntów, za które
ludzie p³ac¹ po 6 czy 8 groszy za m.
kw.? Weryfikacja gruntów jest niezbêdna. Za wszystkie grunty powinno siê p³aciæ jako grunty pozosta³e,

bez wzglêdu na to, czy to jest podwórko, czy ogródek przydomowy i
czy jest to w³asnoœæ czy te¿ dzier¿awa na polepszenie warunków. Mój
m¹¿ ma 448 metrów za które p³aci
0,25 z³ za m.kw. i p³aci za to 112 z³
podatku oraz 400 m. kw. dzier¿awy,
za które p³aci 8 groszy za m. kw. co
daje 32 z³ – o taki grunt mi chodzi –
argumentowa³a radna Krystyna Bogucka.
- Gdy nast¹pi³a zmiana klasyfikacji gruntów z rolnych na grunty
pozosta³e dzier¿awcy automatycznie z³o¿yli rezygnacjê. Je¿eli to zrobimy to zamiast 6 czy 7 groszy do
bud¿etu mo¿emy nie mieæ nic. Te¿
to trzeba wzi¹æ pod uwagê – odpowiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
W obronê racje przewodnicz¹cej komisji bud¿etowej wziê³a przewodnicz¹ca Rady Miasta El¿bieta
Kobia³ka
- Przypadek tym rz¹dzi³, ¿e jeœli
ktoœ mia³ na terenie swojej posesji 8
arów, a 6 arów wpisane by³o jako VI
klasa, to nie p³aci³ w ogóle podatku,
a jeœli ktoœ mia³ taki sam teren, podobnie zagospodarowany, na tej samej ulicy a mia³ wpisane „Ba”, to
p³aci³ 25 groszy za metr kwadratowy. Czy nadal tak jest? Czy mo¿e
ka¿dy p³aci 25 gr za ka¿dy metr?
Powinno siê p³aciæ od zajmowanego gruntu, a nie, ¿e ktoœ ma trzy
grz¹dki i p³aci jak za warzywa. Jeœli
jest to grunt na polepszenie warunków, za który p³aci siê jak za grunt
rolny, to jest to nieoficjalnie, bo inni
p³ac¹ za ca³y swój teren wy¿sze
podatki. Jeœli p³acilibyœmy jedn¹
stawkê, to bud¿et gminy by³by za-

Piosenki do pobrania
(REGION). 115 tekstów z nutami, w wiêkszoœci z podk³adem –
tyle maj¹ do wyboru szko³y i
oœrodki kultury, by wybraæ choæby jedn¹ piosenkê na uczczenie
90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.
Oœrodek Kultury Biblioteka
Polskiej Piosenki opracowa³ na
stronie www.bibliotekapiosenki.pl
multimedialny Œpiewnik Polaka.
Biblioteka jest miejsk¹ jednostk¹
kultury, istniej¹c¹ od stycznia 2007
roku na mocy uchwa³y Rady Miasta
Krakowa. Dzia³alnoœæ Biblioteki
opiera siê na popularyzacji, gromadzeniu, udostêpnianiu oraz dokumentowaniu zapisów polskiej piosenki.
Przygotowany przez O. K. B. P.
P. œpiewnik zawiera blisko 120 tekstów oraz opracowañ nutowych pieœni historycznych i patriotycznych.

Dodatkowo do wybranych utworów
zosta³y skomponowane podk³ady
muzyczne dostosowane do mo¿liwoœci wokalnych przeciêtnego
cz³owieka. Publikacja ta mo¿e byæ
pomocna przy organizowaniu okolicznoœciowych uroczystoœci, spotkañ towarzyskich oraz jako materia³ dydaktyczny do przeprowadzenia lekcji muzyki lub historii. Korzystanie z w/w materia³ów na czas
obchodów 90. rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci, czyli do koñca listopad, jest ca³kowicie bezp³atne.
Zwa¿ywszy na rangê œwiêta warto zaczerpn¹æ z darmowego na razie
s³ownika i upamiêtniæ ten dzieñ
choæby jedn¹ piosenk¹ spoza corocznej sztampy.
Teksty, nuty i podk³ady muzyczne znajduj¹ siê pod linkiem:
http://bibliotekapiosenki.pl/static:Spiewnik_Polaka
op

Proponowane stawki podatku w porównaniu do roku bie¿¹cego.

sobniejszy. Je¿eli jest nam ta dzia³ka niepotrzebna, to trzeba braæ 30
groszy a nie 8 – powiedzia³a radna.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e ta
kwestia jest ju¿ normowana. Nikt na
razie nie potrafi³ odpowiedzieæ czy
do koñca, to siê oka¿e podczas sesji.
- Mieliœmy takie problemy z
mieszkañcami m.in. Œwiêtoborca.
Pos³ugujemy siê ewidencj¹, któr¹
przekazuje nam starostwo i sukcesywnie normalizujemy, ale pod
ogródki jest inaczej liczone – wyjaœnia³ wiceburmistrz.
Do dyskusji w³¹czy³ siê burmistrz Ryszard Sola, który stara³ siê
udowodniæ, ¿e rozwi¹zania proponowane przez radnych nie zawsze s¹
korzystne dla gminy.
- Na terenie objêtym ogródkami
dzia³kowymi przy ul. H. Sawickiej
by³o dotychczas tak, ¿e dzia³kowcy
p³acili jedn¹ stawkê z tytu³u uprawy
warzyw. Gdy nast¹pi³a zmiana kwalifikacji i wzros³a stawka, jak¹
dzier¿awca musia³by odprowadziæ

z tytu³u dzier¿awy, w ci¹gu trzech
miesiêcy, w II kwartale tego roku,
zrezygnowa³o 8. dzier¿awców. Zosta³ na tê chwilê 1 albo dwóch dzier¿awców. Teren jest naprawdê bardzo du¿y. Grunt w tej chwili niszczeje, zarasta i nie mamy z tego tytu³u
nic. W dwóch wypadkach osobom
starszym umarza³em op³aty, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e lepiej by dana
osoba tam uprawia³a teren, póki ma
na to si³ê. Zmiana kwalifikacji mo¿e
spowodowaæ, ¿e dzier¿awcy bêd¹
rezygnowaæ – argumentowa³ szef
gminy.
Radni stwierdzili, ¿e jeœli s¹ to
grunty niepotrzebne dla miasta, a
dzia³kowcy nie chc¹ p³aciæ ustalonej stawki, to teren mo¿na przeznaczyæ np. pod zabudowê.
Za proponowanymi stawkami
burmistrza ³¹cznie z poprawkami
wypracowanymi na komisjach g³osowa³o czterech radnych, a dwóch
wstrzyma³o siê od g³osu.
mm
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Na skupie niemal o po³owê
mniej, w sklepie coraz dro¿ej
(REGION). Drastycznie spadaj¹ ceny skupu owoców i zbó¿,
¿ywca wieprzowego itp. To jednak nie rokuje nadziei na to, ¿e bêdziemy p³aciæ mniej za chleb, ni¿
w roku przesz³ym.
Jeœli szykuje siê podwy¿ka
zbo¿a automatycznie wzrasta
m¹ka w m³ynach i chleb w piekarniach. Jeœli jednak obserwuje siê
spadek cen za zbo¿e, nie oznacza
to wcale, ¿e za makarony i chleb
bêdziemy p³aciæ mniej. W koñcu
wzrasta cena energii elektrycznej,
paliwa itd., a rolnicy musz¹ sobie
jakoœ poradziæ, tym bardziej, ¿e
ich konkurenci z po³udnia i wschodu Polski maj¹ znacznie ni¿sze
ceny - nawet przy op³acie transportu wychodzi producentom taniej, ni¿ u krajowego dostawcy.
Ceny jab³ek na skupie wynosz¹
oko³o 60-70 gr, w sklepie natomiast
ponad 2 z³. Jeszcze w lipcu na skupie by³y po oko³o 90 gr. Tajemnic¹
Poliszynela by³o, ¿e najwiêcej zawsze zarabiaj¹ poœrednicy. Dziœ ju¿
jednak nie wystarcza 100 proc. zysku w ca³ej sieci dostawców. Jak
widaæ zysk musi wynieœæ przynaj-

mniej po 100 proc. dla ka¿dego
ogniwa w ³añcuchu, jeœli nawet od
producenta do klienta jest niewielka
odleg³oœæ. O tym jak jesteœmy okradani ³atwo siê przekonaæ, porównuj¹c ceny bananów i innych egzotycznych owoców z naszymi jab³kami i gruszkami. Do tego jeszcze
dochodzi import owoców z Czech,
S³owacji i Ukrainy, gdzie te kupowane s¹ po ni¿szych cenach.
Podobnie jest z cen¹ zbó¿ i miêsa. Cena pszenicy wci¹¿ spada, niedawno, wed³ug danych ministerstwa rolnictwa, pszenica kosztowa³a œrednio 512 z³otych za tonê. To
ponad 40 procent mniej ni¿ przed
rokiem. Za ¿yto w punktach skupu
p³aci siê œrednio 397 z³otych za tonê,
a to o 47 proc. mniej ni¿ w porównywalnym okresie ubieg³ego roku.
Jêczmieñ, który kosztuje 465 z³ za
tonê, jest tañszy o ponad 37 proc. ni¿
rok temu.
Kukurydza z kolei tylko w ci¹gu
miesi¹ca potania³a o 24 proc., na
prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika
kosztowa³a œrednio 447 z³otych za
tonê. W porównaniu do roku poprzedniego stania³a niemal o 47
proc.
mm
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Znany reski „szeryf” ma k³opoty
(RESKO). Kierownik
posterunku Policji w Resku
Arkadiusz S. ma k³opoty.
S¹siadka sfotografowa³a
go, jak policyjnym autem
wozi ¿onê i dziecko
do szko³y.
20 sierpnia Halina Piórkowska z
Reska z³o¿y³a wniosek m.in. do Prokuratury Rejonowej w Gryficach i do
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie o podjêcie czynnoœci
prawnych w stosunku do aspiranta Arkadiusza S., któremu zarzuca przekroczenie swoich uprawnieñ w okresie
2005-2008 r.
W swoim piœmie pisze: „Arkadiusz S., jako wieloletni funkcjonariusz policji, pe³ni¹c funkcjê kierownika posterunku policji w Resku, podleg³ego pod Komendanta Powiatowej
Policji w £obzie, wykorzystywa³ wielokrotnie w okresie 2005-2008 r. radiowóz policyjny do osobistych ce-

lów, celem uzyskania korzyœci maj¹tkowych.
W w/w okresie prawie na ka¿dej
s³u¿bie radiowóz policyjny wykorzystywa³ do wo¿enia ¿ony do pracy,
dzieci do szko³y i przedszkola, a nawet
do przywo¿enia (...) opiekunki dla
m³odszego syna. By³ to odcinek Resko-Piaski-Resko.
Jako funkcjonariusz s³u¿b publicznych ma wiedzê jakie s¹ konsekwencje
wykorzystywania radiowozu policyjnego do takich celów, a mimo to robi³ to na
oczach ca³ego spo³eczeñstwa lokalnego. Równie¿ radiowóz wykorzystywa³
celem przeje¿d¿ania po niego, aby go
zabraæ do pracy i odwo¿enia z pracy do
domu.
Wo¿¹c dziecko radiowozem policyjnym bez fotelika (wiadomo w radiowozie nie mo¿e byæ fotelików)
nara¿a³ dziecko na niebezpieczeñstwo, a w tym czasie innych kara³
mandatami jak nie posiadali fotelika
dla dziecka w samochodzie i je przewozili.
Kiedy wykorzystywa³ radiowóz
policyjny do w³asnych celów osobi-

Dzieñ Nauczyciela
na weso³o…

stych, pobiera³ zwroty pieniêdzy za
dojazdy, które przys³uguje policjantom. Powinno to byæ zaksiêgowane, to
¿e doje¿d¿a musia³ potwierdzaæ w³asnym podpisem. Jest to dokument,
który poœwiadcza nieprawdê. Wielokrotnie w czasie s³u¿b, przyje¿d¿a³ do
domu. Rozpisanie rozjazdów radiowozu policyjnego powinno mieæ swoje uzasadnienie, w¹tpiê, aby mia³o
skoro dokumentacja zdjêciowa, która
do³¹czam mówi co innego. Wysy³am
równie¿ opis zdjêæ, na których radiowóz, miejsce i osoba siê ci¹gle powtarzaj¹ ale krajobraz pór roku siê zmienia.
Wykorzystywanie radiowozu policyjnego do celów osobistych, celem
uzyskania korzyœci maj¹tkowych (odp³ata za dojazdy) jest to dzia³anie na
szkodê pañstwa i spo³eczeñstwa.
Sk³ada³am wniosek w gryfickiej
Prokuraturze, poniewa¿ oczekujê
bezstronnego rozpatrzenia wniosku i
bez obawy o mataczeniu sprawy”.
Pismo zosta³o wys³ane równie¿ do
mediów. W œlad za tym pismem wys³aliœmy zapytanie do Prokuratury Rejonowej w Gryficach. W poniedzia³ek
27 paŸdziernika otrzymaliœmy odpowiedŸ, pod któr¹ podpisa³a siê Anna
Brzózka. W piœmie czytamy m.in.: „na
podstawie zawiadomienia Haliny
Piórkowskiej Prokuratura Rejonowa
w Gryficach prowadzi³a czynnoœci

sprawdzaj¹ce pod k¹tem pope³nienia
przestêpstwa przekroczenia uprawnieñ s³u¿bowych przez funkcjonariusza policji w Resku, zakoñczone w
dniu 24.10.2008 r. postanowieniem o
odmowie wszczêcia œledztwa z powodu braku znamion przestêpstwa”.
Jak wyjaœni³a Anna Brzózka na
korzystanie z pojazdu s³u¿bowego
kierownik komisariatu otrzyma³ zezwolenie od komendanta powiatowego policji, ze wzglêdu na sytuacjê rodzinn¹. Okaza³o siê równie¿, ¿e kierownik komisariatu mia³ prawo przyje¿d¿aæ w trakcie s³u¿by na posi³ek i
parkowaæ samochód pod domem, bo
tam czêsto ³adowa³ akumulator.
Zdjêcia do³¹czone jako dowody,
dowodami do koñca nie by³y, bo nie
wykazano, czy w³aœnie w tym czasie
Arkadiusz S. by³ pod domem maj¹c
zezwolenie czy te¿ nie.
Fakt wo¿enia dziecka bez fotelika
jest z kolei wykroczeniem, a tym nie
zajmuje siê Prokuratura. To podlega
ocenie s³u¿bowej Policji.
Równoczeœnie zosta³o ju¿ zakoñczone dochodzenie w Wojewódzkiej
Komendzie Policji w Szczecinie. W
poniedzia³ek Wydzia³ Kontroli by³ na
etapie sporz¹dzania koñcowego raportu. O tym jakie s¹ wnioski Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
poinformujemy w przysz³ym tygodniu.
mm
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Uczniowie na œcie¿ce
przyrodniczo-historycznej

Ka¿dego roku w paŸdzierniku
pracownicy szko³y maj¹ swoje œwiêto. W tym roku 14 paŸdziernika nie
by³ dniem wolnym od zajêæ i chyba
dlatego okaza³ siê jednym z najciekawszych w historii naszego Gimnazjum.
Spotkaliœmy siê o 9.00 na forum
szko³y. Na pocz¹tku odby³ siê apel. Jako
pierwszy zabra³ g³os p. dyrektor Adam
Szatkowski, a nastêpnie Krzysztof
Kochelak, który jest przewodnicz¹cym
Samorz¹du Uczniowskiego. Po odœpiewaniu naszym nauczycielom wesolutkiego „100 lat” i rozdaniu dyplomów
udaliœmy siê do klas razem z wychowawcami. Po spotkaniu w klasach
poszliœmy na wyj¹tkowo smaczne œniadanie, a póŸniej na halê sportow¹, gdzie
czeka³a na nas „niespodzianka”. Wszyscy usiedli na trybunach, po czym pan
dyrektor ¿yczy³ nam mi³ej zabawy oraz
przedstawi³ zespó³ rockowy. By³o
œwietnie, tañczyliœmy i bawiliœmy siê.

Po wystêpnie zespo³u, mogliœmy podziwiaæ parê tañca towarzyskiego ze szko³y
tañca „Iskra” w £obzie. Z zainteresowaniem i podziwem obejrzeliœmy : chachê,
mambo, disco oraz walca wiedeñskiego.
Mieliœmy równie¿ okazjê spróbowaæ
naszych si³ w tañcu. Chêtni, którzy
chcieli nauczyæ siê kroków, p. Katarzyna
Radomska zaprosi³a na œrodek hali.
Po pokazach i koncercie chêtni
mogli zostaæ i kibicowaæ dru¿ynom
Reska i Lubienia Dolnego, które rozegra³y turniej tenisa sto³owego. Pod
okiem opiekuna – p. Jacka Sêkowskiego obejrzeliœmy kilka naprawdê zaciêtych pojedynków. Tym razem dwoma
punktami wygra³ Lubieñ, ale rewan¿
pewnie ju¿ wkrótce…
T¹ imprezê zapamiêtam d³ugo, poniewa¿ by³o fantastycznie. Tak naprawdê to bardziej chyba by³o to œwiêto naszych uczniów. Dziêkujemy naszym
pedagogom za ten weso³y dzieñ.
Karolina Majchrzak, kl. Id,
Gimnazjum w Resku

(DOBRA) W ramach Dni Otwartych Lasów Pañstwowych pod has³em
„LAS CZEKA NA WAS” zorganizowanych w zwi¹zku z obchodami Europejskiego Tygodnia Leœnego (2024.10.br.), w dniu 22 paŸdziernika w
Leœnictwie Dobra odby³o siê spotkanie na „Œcie¿ce Przyrodniczo-Historycznej” z dzieæmi ze Szko³y Podstawowej w Dobrej.
Na spotkanie przyby³a piêtnastoosobowa grupa uczniów pod opiek¹
Pani Anny Ussarz - opiekunki szkolnego ko³a LOP.
Dzieci oprowadza³ i opowiada³ o
pracy leœników pan Cezary Kie³ek z
Leœnictwa w Dobrej. Uczniowie bardzo

chêtnie s³uchali prelekcji na temat zawodu leœnika, pocz¹wszy od edukacji
niezbêdnej, aby ten zawód wykonywaæ,
poprzez omówienie wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z ró¿norodnoœci¹ zadañ, jakie stawia siê przed ludŸmi pracuj¹cymi w leœnictwie.
Najbardziej ¿ywio³owe reakcje
wzbudza³a demonstracja od strony
praktycznej niektórych czynnoœci z pracy leœnika ,np.: pomiar d³ugoœci i œrednicy k³ody drewna, tworzenie dokumentu w rejestratorze leœniczego, czy
drukowanie dokumentów w terenie.
Mi³e spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym ogniskiem i pieczeniem kie³basek.
(s)
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Powiat ³obeski na szlaku kupieckim
Œrodowisko geograficzne
naszego terenu jest bardzo
m³ode zwa¿ywszy na inne
czêœci Polski.
Ukszta³towa³o siê ono
10 tys. lat temu, kiedy
to ust¹pi³o ostatnie
zlodowacenie. Temu to
lodowcowi zawdziêczaæ
mo¿emy bardzo ciekaw¹
i niezwykle piêkn¹ rzeŸbê
terenu. Fakt, i¿ tak póŸno
wycofa³ siê st¹d l¹dolód
sprawi³, ¿e tereny te zosta³y
te¿ póŸno zasiedlone.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e przecie¿ nie
od razu wyrós³ tu piêkny las. Nie
znajdzie siê tu œladów pierwszego
cz³owieka sprzed 250 tys. lat, jak na
wy¿ynie œrodkowoeuropejskiej.
Pierwsze zasiedlenia z pewnoœci¹
nie przekraczaj¹ granicy 10 tys. lat
– czyli krótko mówi¹c epoki kamienia ³upanego. Po ust¹pieniu l¹dolodu by³a tu subarktyczna tundra. Ówczesny cz³owiek, o ile ju¿ siê tu zjawi³, polowa³ na stada reniferów.
Klimat zacz¹³ ocieplaæ siê oko³o 8
tys. lat przed Chrystusem, wtedy to
w miejsce tundry zaczê³y pojawiaæ
siê lasy mieszane. Renifery przesz³y
bardziej na pó³noc a tu pojawi³y siê
nasze swojskie jelenie, dziki, sarny,
bobry, niedŸwiedzie, ³osie, tury,
wilki...Ówczeœni myœliwi pozostawili po sobie trochê wiêcej pami¹tek, ni¿ ich paleolityczni przodkowie. Dlatego czasami nawet na polach, czy w pobli¿u rzek, znaleŸæ
mo¿na krzemienne groty i koœciane
harpuny. Wtedy te¿ pojawi³y siê
ozdoby na narzêdziach – byæ mo¿e
– swoiste podpisy posiadacza zapewne bardzo drogiej rzeczy. Jako
ciekawostkê warto nadmieniæ ¿e w
po³owie III tys. lat przed nasz¹ er¹
krzemieñ sprowadzano tutaj z Gór
Œwiêtokrzyskich.
We wczesnym œredniowieczu
po³udniowo wschodnia czêœæ powiatu ³obeskiego nale¿a³a niegdyœ
do plemienia Drawian, którzy byli
na tym terenie ju¿ w VII –VIII wieku, czyli po Wêdrówkach Ludu.
Odrêbn¹ jednostk¹ plemienn¹ stanowi³o osadnictwo okolic Stargardu, Nowogardu i po³udniowo-zachodniej czêœci powiatu ³obeskiego. Na zachodzie by³y plemiona
Pyrzyczan i Szczecinian. Wraz z
zaznaczaniem siê odrêbnoœci plemiennej zaczê³y powstawaæ obiekty
obronne, a wokó³ nich osady oraz
zwi¹zane z nimi cmentarzyska. Najczêœciej grody lokowane by³y na
terenach naturalnie obronnych, a

zasady konstrukcyjne dostosowywano do siniej¹cej topografii. Warownie umocnione by³y wa³ami o
konstrukcji drewniano-ziemnej, nawiasem mówi¹c bardzo trwa³ej i
skutecznej, skoro do dziœ w wielu
wypadkach zachowa³y siê wa³y
b¹dŸ sztuczne nasypy. Grody ufortyfikowane by³y dodatkowo fosami.
W grodach czêsto mia³y miejsca
wymiany handlowe, a w razie napaœci dawa³y schronienie miejscowej
ludnoœci. W grodziskach, w których
istnia³a zabudowa, s³owiañskie chaty, budowane na zr¹b, sta³y ciasno
obok siebie, czasami by³y to chaty
podobne jak w osadach, czyli: plecionki, b¹dŸ pó³ziemianki. Osady
znajduj¹ce siê na skrzy¿owaniach
szlaków zaczê³y kszta³towaæ siê w
oœrodki wytwórczoœci rzemieœlniczej, a póŸniej w wiêkszoœci stawa³y siê miastami. Stopniowo te¿ zaczê³y rozrastaæ siê w przylegaj¹ce
podgrodzia. Niektóre jednak stopniowo traci³y na znaczeniu, by póŸniej przez wieki byæ tylko charakterystycznym wzgórzem poœród pól
czy lasów, przyk³adowo najbardziej
reprezentacyjne z pocz¹tku grodziska w Karwowie, BrzeŸniaku i Trzebawiu, gdzie prym wiod³o rzemios³o, szczególnie garncarstwo.
Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, i¿
¿elazo pozyskiwano z darniowych
rud. Ozdoby z takiego ¿elaza znaleziono m.in. w Orzeszkowie. Równoczeœnie rozwija³y siê takie ga³êzie jak: rogowiarstwo, ciesielstwo
³agiewnictwo, z³otnictwo i szkutnictwo. Czasami rogi nie s³u¿y³y
tylko do ozdoby, z nich co lepsi rzemieœlnicy potrafili wykonaæ ok³adzinê rêkojeœci miecza.
Przez ziemiê ³obesk¹ prowadzi³y szlaki handlowe z Wolina, Szczecina, Pyrzyc, Stargadu do Drawska
Bia³ogardu, Ko³obrzegu oraz z pó³nocy na po³udnie – od Ba³tyku do
Wielkopolski i kszta³tuj¹cym siê
pañstwem polskim. O tym z kolei
mówi¹ znaleziska w pobli¿u Reska.
Handel jednak siêga³ dalej o czym
œwiadcz¹ niemieckie monety bite w
Ardenach, Kolonii, Bordowiku,
Maguncji, Magdeburgu, Saksonii i
szeregu innych miast, znalezione w
Orzeszkowie, a ukryte tam po 1054
roku. Skarby znalezione w pobli¿u
Modlimowa i Wicimic zawiera³y

TANIE MEBLE
Ka-Mar

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

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

£obez ul. Bema

(by³y plac POM-u nowy w³aœciciel)

monety arabskie, bu³garskie, w³oskie, czeskie, niemieckie, duñskie i
angielskie oraz szereg srebrnych
ozdób pochodz¹cych sprzed 1003 i
996 roku. Podczas budowy drogi z
Reska do P³ot z kolei odnaleziono
skarb, który ukryto po 940 roku,
podobne skarby znaleziono w Karnicach i ko³o Dobrej oraz pojedyncze znalezisko ko³o Gostomina.
I tutaj tak na marginesie wspomnieæ nale¿y o œredniowiecznej
mennicy w Drahimiu (Drawsko

Pomorskie), która bi³a fa³szywe
monety. Mennicê mia³ te¿ Œwidwin, który bi³ monety prawdopodobnie z motywem roœlinnym,
jednak do dziœ nie zachowa³y siê
¿adne egzemplarze, b¹dŸ nie zosta³y one rozpoznane.
mm
Wykorzystano:
Z Dziejów Ziemi £obeskiej.
Prace Instytutu Zachodnio Pomorskiego, Szczecin 1971,
Pomorze Zachoodnie poprzez
wieki Szczecin 1999

Wyrok

Sygn. akt II K 390/08 Ds. 974/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 wrzeœnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: asystent sêdziego Rafa³ Pude³ko
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 18 wrzeœnia
2008 r. sprawy:

Jerzego Maruta

s. Boles³awa i Heleny z d. Zydor, ur. 31 lipca 1963 r. Tetyñ; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 23 lipca 2008 r. o godz. 17.20 na drodze publicznej Wrzesno
– Janikowo kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt
II K 447/07 z dnia 28.08.2007 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb.
z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Jerzego Maruta uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza
mu karê 9 (dziewiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na
okres próby 4 (czterech) lat;
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 5 (piêciu) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
V. Zwalnia oskar¿onego od zap³aty na rzecz Skarbu Pañstwa wydatków
postêpowania a zas¹dza od niego 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.
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Jesteœmy buntownikami przeciw nieprawoœci
O grupie ekologów w £obzie
s³ysza³ niemal ka¿dy. Choæ
legitymacjê posiada
niewiele osób, to
sympatyków oraz osób
wspieraj¹cych jest spore
grono. Jednak, wbrew
pozorom osoby skupiaj¹ce
siê wokó³ ekologii, dzia³aj¹
nie tylko na tym polu.
Wszystko zaczê³o siê w 2002 roku
jesieni¹. O ekologach zaczê³o byæ
g³oœno w zwi¹zku z wycink¹ drzew w
parku. Wówczas to osoby, które spotyka³y siê w Klubie Nauczyciela, zaczê³y zwracaæ uwagê na to, co siê
dzieje i coraz baczniej przygl¹daæ siê
poczynaniom w leœnym parku za
cmentarzem. Im bardziej wdra¿a³y
siê w zagadnienie, tym bardziej oczywistym by³o, ¿e to co siê tam dzieje,
nie jest zgodne z prawem. Larum kilku osób nikt nie s³ucha³, a prace trwa³y nadal. W wymiarze sprawiedliwoœci te¿ niewiele uzyskano, choæ teoretycznie racja by³a po stronie ekologów. Byæ mo¿e uderzono nie z tego
paragrafu.
Park sta³ siê zal¹¿kiem wspólnych
dzia³añ, te z kolei sprawi³y, ¿e w œlad za
ekologami posz³o wielu mieszkañców
£obza. To do ekologów zwracaj¹ siê
ludzie, gdy widz¹, ¿e „coœ siê dzieje nie
tak”. Ekolodzy jako pierwsi pokazali,
co to znaczy spo³eczeñstwo obywatelskie, ¿e czasem nale¿y powiedzieæ
„stop”, albo „nie”.
W czasach demokracji byli
pierwsz¹ grup¹ opozycyjn¹, która siê
odwa¿y³a podnieœæ g³os i sprzeciwiæ
w³adzom ³obeskim.
Pocz¹tkowo ekolodzy za³o¿yli
Spo³eczny Komitet Ochrony Przyrody, póŸniej 22 wrzeœnia 2003 roku powsta³o Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego.
Rêka rêkê myje
Przez pewien czas w gablotach
umieszczonych przy ul. Niepodleg³oœci (przy skwerze z fontann¹) znajdowa³y siê odwa¿ne rysunki ekologów
komentuj¹ce kolejne dzia³ania poszczególnych w³adz, by³y to m.in.
„Uk³ad naczyñ po³¹czonych” przedstawiaj¹cy poszczególne w³adze w

powiecie, do których ekolodzy siê
zwracali i ich zdaniem nie otrzymali
¿adnego odzewu. To z kolei zaowocowa³o ca³¹ galeri¹ obrazów.
- „Tañcz¹cy z rowerzystami pij¹cymi piwo”, to krytyka policjantów
za to, ¿e mimo i¿ sk³adaliœmy pisma
nie by³o dochodzenia albo umarzano
albo zbywano nas. Policjanci woleli
zajmowaæ siê rowerzystami, którzy
pili piwo, a takie wa¿ne sprawy... W
takim ma³ym mieœcie wiadomo kto
pije piwo. „Dama z lisiczk¹” – kolejny obraz; cwana dama – ka¿dy j¹ sobie kojarzy³, „Chochlik parkowy” –
dziewczynka ³adniutka, stoj¹ca na
pniach w wyciêtym parku i ta charakterystyczna fryzurka – od razu wiadomo o kogo chodzi, „W³adca lasu i pies
li¿¹cy mu buty - te¿ by³o wiadomo kto
jest tym psem, „Milczenie 15 owiec”
– to przecie¿ radni, którzy nic nie robili w tej sprawie, mimo naszych dokumentów i g³osów na radach i na
komisjach. By³o milczenie i kolejny
obraz „Rêka rêkê myje”. - opowiadaj¹ o broni „satyrycznej”, jak¹ przysz³o im u¿ywaæ.
Obrazy to te¿ wyraz bezsilnoœci,
z któr¹ przysz³o walczyæ m³odej grupie, bo trudnoœci by³y te¿ z nag³oœnieniem tej sprawy, nie wszystkie media
by³y tym zainteresowane. W konsekwencji gablotê odebra³ im samorz¹d
osiedla. Za³atwi³y wiêc gablotê z

PSL, ale ktoœ regularnie zacz¹³ wybijaæ w niej szyby...
Mimo wszystko z czasem do ekologów zaczê³o zwracaæ siê z problemami spo³ecznymi coraz wiêcej
osób.
- Wœród naszych 12 cz³onków jest
mnóstwo osób wspó³pracuj¹cych i
sympatyków ekologii. Oni nam mówi¹
co siê dzieje i doradzaj¹, nawet w dziedzinie prawnej. Bardzo nam pomaga³a Milena Poczykowska, która by³a naszym sojusznikiem i praw¹ rêk¹. By³yœmy bez funduszy, nawet bez aparatu.
Chodzi³a z nami po lesie i robi³a zdjêcia. Przez jakiœ czas sama, na w³asny
koszt wywo³ywa³a zdjêcia. Wszystkie
nasze artyku³y umieszczane w „Wiadomoœciach £obeskich” wys³a³a na
konkurs dla redaktorów, prowadz¹cych gazety regionalne poruszaj¹ce
tematykê ekologiczn¹. Otrzyma³a za
nie nagrodê. Za te pieni¹dze zosta³ zakupiony komputer – mówi Halina Rabiec, jedna z ³obeskich ekolo¿ek i
dzia³aczek spo³ecznych.
- Gdy w parku zosta³ ju¿ zak³ócony system wodny w wyniku wycinki drzew, przychodzili do nas
ludzie i pytali co siê dzieje. Na
wzgórzach zaczyna³o bowiem rosn¹æ sitowie. Tam jest gruba warstwa wody podziemnej, tzw. wododzia³. Dopatrzy³yœmy siê te¿ w starych mapach, ¿e za Polan¹ Jana,

która jest w³asnoœci¹ nadleœnictwa,
by³ niegdyœ rezerwat. Zosta³ wyciêty niemal w pieñ. Fachowcy, którzy
powinni siê na tym znaæ, nie widz¹
podstawowych rzeczy, my niefachowcy ju¿ to przestudiowaliœmy i
wiemy. Danuta Petelczyc napisa³a
kiedyœ artyku³ o ochronie przyrody
– nadleœniczy zmiesza³ j¹ z b³otem.
Za jej poœrednictwem ca³e nasze
grono. W naszej obronie ripostê
napisa³ Leon Zdanowicz. Od tamtej
pory ju¿ nie by³yœmy obra¿ane w
prasie – wspomina Wies³awa Bogunia.
Uratowali nas niewidomi
- Jako klub wspó³pracowaliœmy z
niewidomymi. Pozosta³y nam na pami¹tkê wycinanki po pani Monice
¯aboklickiej, która ju¿ nie ¿yje, po
pani Romie Kosiñskiej - malunki.
Bardzo dobrze uk³ada³a siê nam równie¿ wspó³praca z poetami. Piêkne
poezje pisa³ nie¿yj¹cy ju¿, bardzo
dobry niewidomy poeta Jan Wielgus.
Bardzo siê cieszyli, ¿e z nimi wspó³pracowaliœmy. Powsta³a te¿ sekcja
literacka. Tu siê spotykaliœmy. Niewidomi uratowali nam Klub. Mieli
swoj¹ uroczystoœæ, na któr¹ przyszed³ poprzedni burmistrz wraz z
zastêpc¹. Wiedzieliœmy wszyscy, ¿e
maj¹ nam oficjalnie oœwiadczyæ, ¿e
zabieraj¹ nam to pomieszczenie. Za-
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nim burmistrz to zrobi³, pan Wielgus
zapyta³ siê czy nam zabior¹, po czym
siê rozp³aka³ – wspomina Wies³awa
Bogunia.
Nie zabrali – wtedy.
Klub Nauczyciela
Ekolodzy dzia³aj¹ jako sekcja w
ramach Klubu Nauczyciela. Sam
Klub Nauczyciela powsta³ 26 maja
1999 roku. Od tego czasu zorganizowa³ bardzo du¿o imprez, w których
wspó³uczestniczy³y osoby zaanga¿owane dziœ przede wszystkim w ekologiê.
Zaanga¿owanie to przynosi³o
jednak coraz wiêcej k³opotów.
- Gdy zaczêliœmy dzia³aæ i ukazywa³y siê gazetki, dowiedziano siê, ¿e
urzêdujemy tu w klubie. Wtedy postanowiono odebraæ nauczycielom
klub. By³o wiele staræ, ¿eby to zachowaæ, kazali nam p³aciæ za wynajem.
Ale jeœli coœ dla ludzi za
darmo siê robi... W
domu kultury s¹ instruktorzy, za swoj¹
pracê dostaj¹ pieni¹¿ki,
my to wszystko robimy
za darmo. Na pocz¹tku
tych imprez by³o bardzo du¿o ludzi i to w tej
ma³ej sali. Nie doœæ, ¿e
za darmo, coœ siê robi,
ludzie przychodz¹ z
miasta, a tu ka¿¹ p³aciæ.
Wa¿niejsza jest tu sekcja, która sobie
przyjdzie i we wspólnym gronie coœ
pomaluje, ni¿ dzia³ania na rzecz ludzi. Cz³onkowie Klubu zagospodarowali to pomieszczenie sami, nosili
meble, malowali, by to jakoœ wygl¹da³o. Czêsto coœ siê tu dzia³o, to po¿egnanie jesieni, to spotkanie z artystami. Myœleliœmy, ¿e to kameralnie
bêdzie, potem zaczê³y przychodziæ
t³umy z miasta, trzeba by³o t¹ du¿¹
salê wypo¿yczaæ i tam organizowaæ
spotkania. Tu s¹ ludzie zajmuj¹cy siê
kolekcjonerstwem, histori¹ itp. Potem powoli to wszystko zaczê³o upadaæ i wtedy powsta³a sekcja ekologów. Zaczêto nas wyganiaæ i przeganiaæ, biegaliœmy po szko³ach i zbieraliœmy podpisy, by ten klub zachowaæ.
W tej chwili mamy opuœciæ to pomieszczenie. Burmistrz wystosowa³
ju¿ oficjalne pismo. Tu zamierzono
utworzyæ studio nagrañ, bo chór bêdzie chcia³ nagrywaæ p³yty. Chcieli
nas przenieœæ tam, gdzie by³ kiedyœ
PTTK - na placu 3 Marca. Ludwik
Cwynar z Heñkiem Musia³em byli –
poszli to ogl¹daæ i stwierdzili, ¿e to
siê nie nadaje. Burmistrz znowu coœ
zaproponowa³. Wysz³o, ¿e piêtro
wy¿ej mamy siê przenieœæ - tam gdzie
byli niewidomi. Jest to jeszcze mniejsze pomieszczenie, ni¿ Klub Nauczyciela – opowiada Danuta Petelczyc.
Obecnie pomieszczenie, które zosta³o przeznaczone dla Klubu Nauczyciela bêdzie s³u¿y³o im tylko w wyznaczonych dniach i godzinach. W pozosta³ych bêdzie do dyspozycji £obeskiego Domu Kultury. Za korzystanie
z niego Klub nie bêdzie p³aci³, ani za

INFORMACJE
korzystanie z du¿ej sali, gdy zajdzie
taka potrzeba. O tym, ¿e zachodzi ka¿dorazowo, gdy jest organizowane spotkanie zapewniaæ nie trzeba.
Ekolodzy, to nie tylko
ekologia
Ale dzia³ania osób zwi¹zanych z
ekologi¹ i Klubem Nauczyciela nie
koñcz¹ siê tylko na tym. To oni poddali pomys³ pomalowania PKP jeszcze poprzedniemu burmistrzowi. Halina Rabiec spo³ecznie przez pó³ roku
dba³a o porz¹dek zwi¹zany z przyjazdami i odjazdami autobusów sprzed
gimnazjum w £obzie. Gdy jeszcze
nikt nie widzia³ zagro¿enia zwi¹zanego ze Œwiêtoborcem, to w³aœnie
one zauwa¿y³y, ¿e coœ jest nie tak – ¿e
nie te konie wracaj¹ do Œwiêtoborca,
które z niego wychodzi³y i ¿e nie by³o
nadzoru nad ewidencj¹.
Dziêki dzia³aniom i staraniom

Danuty Petelczyc powsta³a toaleta w
mieœcie. Martwi ich jeszcze dewastacja zabytków i brak wpisywania ich
do ewidencji.
Dziêki ekologom na terenie za
„Novamylem” nie mamy odpadów,
które mia³y byæ tu zwo¿one przez
„Drobinex” - jako nawóz...
- Ani ja, ani Halina nie powinniœmy tu dzia³aæ, bo nie mamy tu przecie¿ dzieci ani wnuków. Problemami
ma³ej ojczyzny powinni byæ zainteresowani rodzice, przecie¿ tu bêd¹
mieszkaæ ich dzieci. Chodzi nam o to,
by ekologia nie by³a tylko na papierku, ale by czynnie siê w³¹czyæ w
ochronê przyrody. M³odzie¿ bardzo
chêtnie podejmuje temat – mieliœmy
z nimi spotkanie i bardzo ich to interesuje. Dlaczego tego siê nie wykorzystuje? Jest akcja zbierania zakrêtek na rzecz kupna wózka inwalidzkiego dla chorego ch³opca – dzieci z
pewnoœci¹ zbiera³yby je, a samochody ze œmieciami nie wozi³yby powietrza – przecie¿ to takie proste – dziwi
siê Danuta Petelczyc.
- A dlaczego dzia³amy spo³ecznie?
Bo kochamy to miasto. Ktoœ wreszcie
musi byæ odwa¿ny, bo wiêkszoœæ dba
o sto³ki i o pieni¹dze. Jesteœmy buntownikami przeciw nieprawoœci –
podsumowuje Halina Rabiec.
Klub Ekologów w £obzie, to spo³ecznicy, pracuj¹cy dla dobra miasta.
To ludzie, którzy pokochali ten skrawek ziemi na tyle, by nie baæ siê nie
tylko sprzeciwiaæ dzia³aniom mog¹cym zaszkodziæ naszemu wspólnemu
dobru, ale i potrafi¹cy wskazywaæ rozwi¹zania trudnych problemów. mm
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Targujesz - p³aæ
(£OBEZ). Wprawdzie jeszcze
Rada Miasta nie podjê³a uchwa³y w
kwestii op³at targowych, jednak ju¿
nad t¹ kwesti¹ debatowa³y komisje.
Rozmowy przynios³y kilka zmian,
w tym wniesiono op³atê za sprzeda¿
artyku³ów pirotechnicznych.
Za miejsca targowe w £obzie
uznaje siê zarówno targowisko przy
ul. Niepodleg³oœci jak i wszelkie
miejsca, w których jest prowadzony
handel, wykonywany poza budynkami lub ich czêœciami.
Op³aty targowe od przysz³ego
roku maj¹ wzrosn¹æ. Jak argumentowa³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat
- Op³ata targowa w wiêkszoœci
nie dotyczy naszych mieszkañców,
tam gdzie dotyczy, to z kosza, z
wiadra, dalej z³otówkê utrzymujemy. W wiêkszoœci p³ac¹ ci, którzy
przyje¿d¿aj¹ spoza gminy. Jeœli ktoœ
p³aci poza targowiskiem, te¿ musi
zap³aciæ op³atê targow¹, nawet jeœli
dzier¿awi¹ od jakiegoœ podmiotu
teren, na którym sprzedaj¹ swój towar – wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Proponowane ceny za zajêcie
placu pod stoisko za 1 m.kw i niepe³ny m.kw za sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych, warzyw i owoców w³a-

snej produkcji i pochodzenia rolniczego, artyku³ów bran¿y przemys³owej oraz pozosta³ej wynosz¹ 4 z³. Za
sprzeda¿ ze sto³u na terenie targowiska - 8 z³, z w³asnego namiotu – 4 z³/
m.kw, za sprzeda¿ z pawilonu handlowego (kontenera) do 30 m.kw. –
12 z³, przy sprzeda¿y obnoœnej z rêki,
wiadra, kosza – 1 z³, przy sprzeda¿y
z samochodu, b¹dŸ ci¹gnika –12 z³,
natomiast z samochodu ciê¿arowego, b¹dŸ dostawczego ju¿ 40 z³.
Osobne op³aty dotycz¹: sprzeda¿y kwiatów i zniczy w dniach 29,
30, 31 paŸdziernika i maj¹ wynosiæ:
ze sto³u na targowisku – 40 z³, od
m.kw. powierzchni targowej – 35 z³,
z samochodu, platformy, przyczepy
– 100 z³. Jednoczeœnie stawka
dziennej op³aty targowej nie mo¿e
przekroczyæ 658,49 z³.
Za sprzeda¿ piwa i wyrobów
gastronomicznych oplata ma wzrosn¹æ z 350 do 380 z³. Zgodnie z
sugesti¹ Komendanta Stra¿y Miejskiej wniesiono te¿ now¹ pozycjê –
op³ata za sprzeda¿ wyrobów pirotechnicznych. Póki co jeszcze nie
wiadomo jaka to bêdzie stawka, jedno jest pewne – ¿e bêdzie wysoka. O
tym zadecyduj¹ radni podczas sesji
Rady Miasta 29 paŸdziernika. mm

PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA

zatrudni pracowników na stanowiska:

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

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
Wszystkie aplikacje powinny zawieraæ klauzulê: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z poŸ. zm.)”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie listu motywacyjnego, wraz ze wskazan¹ wy¿ej klauzul¹ oraz CV, kserokopii posiadanych uprawnieñ na adres:
PRD POL-DRÓG NOWOGARD SA,
72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1
b¹dŸ e-mailem na adres: info@prd-nowogard.com.pl
Szczegó³owych informacji na temat ofert pracy udziela Dzia³ KGR
pod nr tel. 0668431309.

Z ¯YCIA POWIATU
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Komenda w remoncie
(£OBEZ). O wejœciu do
komendy policji w £obzie
mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e
jest bezpieczne. Nie trzeba
siê ju¿ obawiaæ, ¿e
dachówka spadnie komuœ
na g³owê. Od kilku dni trwa
remont dachu. Wszystkie
dachówki zostan¹
wymienione, a w
przysz³oœci ca³y obiekt
zmieni swoje oblicze.
Komenda policji w £obzie
otrzyma³a wstêpne pieni¹dze na
projekt i przebudowê ca³ej komendy. W tym roku zostanie wyremontowane tylko poszycie dachowe,
wprowadzone kominy wentylacyjne oraz wykonane wejœcie na dach.
Na poddaszu, w tej chwili niewyko-

rzystanym, w przysz³oœci bêdzie siê
mieœci³a sala konferencyjna. Na
korytarzu zostan¹ zamontowane
okna, które bêd¹ siê automatycznie
uchyla³y w razie po¿aru.
- W póŸniejszych planach
mamy przebudowê i remont ca³ej
komendy: elewacja, wymiana
okien, przebudowa wejœcia bardziej
przyjaznego dla interesantów. Zdejmiemy kraty, wykonamy podjazd
dla niepe³nosprawnych. Bêdzie
osobne wejœcie dla poszkodowanych a osobne dla sprawców. Na
razie pieni¹dze na plany przekaza³a
nam Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie, w przysz³oœci Komenda Wojewódzka bêdzie stara³a
siê o dalsze œrodki. Wprawdzie póŸno zaczynamy remont, ale musimy
zd¹¿yæ przed zim¹– powiedzia³a
Anna Tokarska Starszy Inspektor
Zespo³u Administracyjno – Gospodarczego Komendy Powiatowej
Policji w £obzie.
mm
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Okrad³y staruszkê
Pomimo apeli kierowanych przez Policjê do mieszkañców
naszego powiatu, w dalszym ci¹gu istnieje realne
zagro¿enie dla mienia, w szczególnoœci osób starszych.
Przyk³adem tego mo¿e byæ zdarzenie z dnia 20
paŸdziernika br. Tego dnia w £obzie, przy ul. Rapackiego,
oko³o godz. 12.30, do mieszkania samotnej 77-letniej
kobiety zapuka³y dwie kobiety w wieku oko³o 30 lat.
Poinformowa³y, ¿e pracuj¹ w
opiece spo³ecznej i ich zadaniem
jest sprawdziæ, czy przys³uguje jej
zni¿ka na leki. Jedna z nich poda³a
siê za lekarkê i zaproponowa³a, ¿e
przeprowadzi na miejscu badanie.
W tym czasie druga z kobiet poprosi³a j¹ o okazanie odcinka renty oraz rozmienienie banknotu 200
z³otowego. Kobieta posz³a do drugiego pokoju i z szafki segmentu
wyjê³a dwa banknoty 100 z³otowe.
Nastêpnie podaj¹ca siê z lekarkê
kobieta powiedzia³a, aby po³o¿y³a
siê na kanapie i pozorowa³a badanie.
Prawdopodobnie w tym czasie
druga z nich dokona³a kradzie¿y
pieniêdzy z segmentu w kwocie 300
z³. Po tym fakcie kobiety stwierdzi³y, ¿e dzisiaj nie wyp³ac¹ jej nale¿nej kwoty i zwróci³y wczeœniej za-

brane 200 z³, a nastêpnie wysz³y.
Sprawczynie zapewne przez nieuwagê w okolicy segmentu zgubi³y
d³ugopis, co spowodowa³o, ¿e poszkodowana postanowi³a przeliczyæ pieni¹dze i stwierdzi³a kradzie¿.
Pamiêtajmy! Wystarczy wykazaæ siê ograniczonym zaufaniem i
nie wpuszczaæ do mieszkania osób,
które podaj¹ siê za pracowników
ró¿nych instytucji. Zanim to zrobimy ustalmy sk¹d przybywaj¹, gdzie
mieœci siê siedziba instytucji. Jeœli
mamy w¹tpliwoœci poproœmy o pomoc s¹siada lub kogoœ bliskiego.
Czytajmy og³oszenia zamieszczane
na tablicy. Z nich dowiemy siê, czy
planowane s¹ jakieœ przedsiêwziêcia, w zwi¹zku z którymi do naszych
drzwi zapukaæ mog¹ pracownicy
firm itp.
(kp)

Wyrok
Wyrok
Sygn. akt II K 451/08 Ds. 835/08
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:

Marcina Sitkiewicza

s. Jana i Marii z d. Brzeziñska, ur. 26 maja 1980 r. w Nowogardzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 25 czerwca 2008 r. o godzinie 19.00 w Dobrej na ul.
S³owackiego kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Marcina Sitkiewicza 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, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza oskar¿onemu na okres
próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê
10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym na
okres 4 (czterech) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
VI. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
160 (sto szeœædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

Sygn. akt II K 423/08 Ds. 922/08
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 29.09.2008 r. sprawy

Stanis³awa Dzia³oszewskiego
s. Jakuba i Marii z d. Okoñska, ur. 14 maja 1962 r. w Iñsku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 13 lipca 2008 r. o godz. 15.50 na drodze publicznej Podlipce
– Wêgorzyno, mimo orzeczonego przez S¹d Rejonowy w £obzie Wydzia³ II
Karny, zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi
od dnia 18.08.2006 r. do dnia 18.08.2008 r. sygn. akt II K 331/06, kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,86 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Dzia³oszewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11
par. 3 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 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 12 (sto dwadzieœcia) z³otych.
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OG£OSZENIA

Og³oszenie
II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym
og³asza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc i balkonu po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 86/8 o
pow. 56,05 m2 wraz z udzia³em 15/1000 czêœci wspólnych w
budynku mieszkalnym i dzia³ce gruntu, dla którego S¹d
Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr KW 16131
stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni.

1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu
14.11.2008 r. o godz.1300 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cenê wywo³awcz¹ sprzeda¿y ustala na podstawie cen rynkowych wynikaj¹cych z trzech ostatnich transakcji kupna – sprzeda¿y
lokali mieszkalnych dokonanych w formie aktów notarialnych na terenie administrowanym przez spó³dzielnie i obni¿a o 10 % w stosunku do I przetargu.
Obecna cena wywo³awcza wynosi 72000 z³ (siedemdziesi¹t dwa
tysi¹ce z³).
3. Wadium w kwocie 7 200 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy dwieœcie
z³) nale¿y wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka” w Radowie Ma³ym Nr 51102028470000140200061127 do dnia
13.11.2008 do godziny 1300 przy czym o wp³acie decyduje data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podanym numerem
konta, na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty
nale¿y dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na
konto Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.
6 lub niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6
i 7 przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez
podania przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem
telefonu 091 3972280 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8 00 do
1400.

Miasto bêdzie wiêksze?
(£OBEZ). O tym czy magistrat rozpocznie starania zmierzaj¹ce do zmiany granic administracyjnych £obza, zadecyduj¹
radni podczas sesji Rady Miasta.
Na komisjach radni nie mieli nic
przeciwko temu. W tej kwestii
swój g³os bêd¹ mieæ równie¿
mieszkañcy miasta oraz Bonina.
Do granic administracyjnych
£obza magistrat zamierza w³¹czyæ
czêœæ so³ectwa Bonin. Chodzi o
czêœæ gruntów znajduj¹cych siê pomiêdzy drog¹ do Drawska a drog¹
do Bonina. Konsultacje z mieszkañcami w tej kwestii maj¹ zostaæ przeprowadzone do 31 stycznia 2009
roku.
Gmina £obez przyst¹pi³a do planu zagospodarowania przestrzen-

nego czêœci obrêbu Ko³dr¹b. W tym
miejscu grunty zaliczane s¹ do wysokiej klasy RIII i RIV, wobec tego
przysz³y inwestor, b¹dŸ gmina bêd¹
musia³y ponieœæ wysokie op³aty z
tytu³u wy³¹czenia tych gruntów z
produkcji rolnej. Kosztów tych
mo¿na unikn¹æ w³aœnie poprzez
w³¹czenie gruntów w obrêb administracyjny miasta, zgodnie z nowelizacj¹ ustawy, nie bêdzie potrzebna
te¿ zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To z kolei znacznie
uatrakcyjni teren pod k¹tem cenowym dla ewentualnego przysz³ego
inwestora. Jeœli nawet nie wejdzie w
¿ycie nowelizacja, gmina poniesie
jedynie koszty z tytu³u przesuniêcia
granic administracyjnych £obza.
Czy tak siê stanie, oka¿e siê ju¿
w przysz³ym roku.
mm
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ udzia³ów w nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w Bienicach

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
- udzia³y do 112/1063 czêœci w dzia³ce gruntowej zabudowanej
dziesiêcioma budynkami gospodarczym (po by³ej RSP Bienice), uzbrojona w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, przeznaczona w
SUiKZP gminy Dobra - strefa produkcyjno-us³ugowa. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 17815 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w udzia³y w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿
zwolniona z podatku VAT.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 25 listopada 2008 roku.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 28 listopada 2008r. rozpoczêcie o godzinie 1130
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci
wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie
koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Z up. Burmistrza Sekretarz Gminy in¿. Dorota Kisiel

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

£obez
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.

INNE

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

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam skuter PIAGGI OTYPHOM poj. 49, r. 94, wersja sportowa, stan bardzo dobry, ubezpieczony, zarejestrowany. Cena 1800,00
z³. Tel. 669 048 105.
Sprzedam motocykl HONDA XBR
500S, turystyczny, poj. 495 cm,
ubezpieczony,
zarejestrowany,
boczne kuferki, cena 2.500,00 z³.
Tel. 669 048 105.
Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0601 587 438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4.skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y
przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy, cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez
Sprzedam samochód Opel Vektra
DTI Sedan, r. p. 1999, poj. 2,0, granat, pe³ne wyposa¿enie + komplet
kó³ zimowych (alufelgi). Tel. 665 730
318.
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Polonez Caro z wtryskiem srebrny metalik i Fiat 126p
kolor czerwony sprawny i w dobrym
stanie. Kontakt + 48 660 421 037.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

PRACA

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

Œwidwin

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

Gryfice

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

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko Pom.
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 32
ary, 32 ary i 21 arów w ZagoŸdzie
przy trasie £obez Drawsko, 5 km od
Drawska. Woda, œwiat³o, gaz. Tel.
696 972 337, 692 173 708.
Lokal biurowy w centrum Drawska
do wynajêcia. Tel. 602 460 233.
Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Lokal do wynajêcia w £obzie 56
mkw. Tel. 605 883 693.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w £obzie
ul. Czcibora 2. Tel. 600 295 316, 666
839 356.
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.

tygodnik ³obeski 28.10.2008 r.

OG£OSZENIA - INFORMACJE

INNE

US£UGI

Region

Region

Œwidwin

Wyjazdy po towar Warszawa –
£ódŸ. Tel. 605 883 693.

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

Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie. Tel. 604 221 339.
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.

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

QSprzedam tanio pianino tel: 601
58 74 38.

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

QSprzedam ¿yto paszowe 30 ton,
tel. 0601 587 438.

Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732 267.

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.

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

£obez

Ogrodzenia, balustrady (grawerowane) £obez ul. Rapackiego 12. Tel.
607 553 912.

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

Wykonuje prace ogólnobudowlane
(wykoñczeniowe, adaptacje poddaszy, dekarsko – blacharskie). Tel.
665 730 318.

NIERUCHOMOŒCI

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

Str
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Sprzeda¿
Stada na
finiszu
(£OBEZ). P.o. dyrektora
Oddzia³u Agencji
Nieruchomoœci Rolnych w
Szczecinie Adam Poniewski
otrzyma³ ju¿
pe³nomocnictwo od Biura
Prezesa ANR do zawarcia
umowy sprzeda¿y Stada
Ogierów w £obzie.
To w³aœnie m.in. ten proceduralny wymóg znacznie opóŸnia³ finalizacjê przetargu, dotycz¹cego sprzeda¿y by³ego Stada Ogierów w Œwiêtoborcu oraz przyst¹pienie do rokowañ „Gromady” zainteresowanej
kupnej pa³acyku w Œwiêtoborcu.
Jedn¹ z przyczyn by³ równie¿
fakt, i¿ Buiuro Prezesa ANR mia³o
obowi¹zek uzyskaæ pisemne zaœwiadczenie ze starostwa powiatowego w £obzie, potwierdzaj¹ce , ¿e
budynki, w których znajduj¹ siê lokale mieszkalne s¹ budynkami niemieszkalnymi.
mm
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Na Grand Prix £obza przyje¿d¿aj¹ z regionu
£obeski
Klub
Biegacza
„TRUCHT” zorganizowa³ w minion¹ niedzielê ostatnie czwarte z
kolei zawody z cyklu Grand Prix
£obza „Cztery Pory Roku”. Dla
zawodników by³a to ostatnia
szansa na zdobycie cennych
punktów w klasyfikacji.
Na biegi przyjechali zawodnicy,
którzy ju¿ doskonale znaj¹ £obez i
tutejszy „swojski” klimat zawodów.
Byli te¿ i nowicjusze. Cieszy fakt,
¿e ³obeskie biegi prze³ajowe s¹ coraz bardziej znane w naszym województwie, a nawet i w województwach oœciennych.
Ostatni bieg w klasyfikacji ogólnej wygra³y panie zajmuj¹c kolejno
miejsca: Gra¿yna Chudy ze S³awska, Henryka Skalska z Polic i Joanna Ga³an ze Z³ocieñca. Wœród panów najszybsza trójka zawodników
to: Grzegorz Antosik z Postomina,
Krzysztof Ró¿añski ze Stargardu
Szczeciñskiego i Robert Kopcewicz z Goleniowa.
Po wrêczeniu pucharów dla najlepszych zawodników przyst¹piono do podsumowania czterech biegów w kategoriach wiekowych.
Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy biegu.
W najm³odszej kategorii kobiet
16 – 29 lat zwyciê¿y³a Gra¿yna
Chudy. Drugie miejsce zajê³a Magdalena Kwaœna z Nowogardu. W
kategorii 30 lat i wiêcej pierwsze
miejsce zdoby³a Henryka Skalska,
drugie Joanna Ga³an, a trzecie Jolanta T³oczek z Goleniowa. Nastêpnie nagrodzono najm³odszych mê¿czyzn w kategorii 16 – 29 lat. Wygra³ Marcin Grynkiewicz z £obza
przed bliŸniakami Emilem i Marcinem Kamiñskimi ze S³awska.
Czwarte miejsce w tej kategorii
wywalczy³ Marcin Wielgosz z Barlinka, pi¹ty by³ £ukasz ¯miejko z
Koszalina, a szósty Marcin Staruch
z Bia³ogardu. W kategorii 30 – 39 lat
kolejno miejsca zajêli: Marcin Horbacz z £obeskiego Klubu Biegacza
Trucht, Marcin Bartosz z Barlinka,
Rados³aw Czerwiñski z Barlinka,
Grzegorz Antosik z Postomina i
Krzysztof Ró¿añski ze Stargardu
Szcz. W kategorii 40 – 49 toczy³y siê
najciê¿sze zmagania o prowadzenie
w klasyfikacji. Do koñca by³o
dwóch wyrównanych faworytów.
Rozstrzygniêcie przyniós³ ostatni
bieg, w którym Robert Kopcewicz z
Goleniowa okaza³ siê o 40 sekund
szybszy od rywala – Tadeusza Skalskiego z Polic. Trzecie miejsce zaj¹³
Leszek Ga³an ze Z³ocieñca, a kolejne miejsca zajêli: Roman Jasiczek
ze Stargardu Szcz., Robert Krok ze
Szczecina, Tomasz Sosin ze Star-

gardu Szcz., Jacek ¯muda ze Szczecina, Wies³aw Wójcik z Chociwla.
W kategorii wiekowej 50 – 59 lat
niespodzianek nie by³o. Ju¿ po trzecim biegu wy³oni³a siê czo³ówka
zawodników w klasyfikacji i ostatni bieg niczego nie móg³ ju¿ zmieniæ. Zwyciê¿y³ Marian Ostrowski
ze Z³ocieñca przed Jerzym Ochot¹
ze Szczecina, a punktów na trzecie
miejsce nazbiera³ Tadeusz Plata ze
Szczecina. Czwarte miejsce zaj¹³
Stanis³aw Smoliñski ze Szczecina,
na pi¹tym miejscu znalaz³ siê Tadeusz Szuba z £obeskiego Klubu Biegacza Trucht, a kolejne miejsca zajêli: Julian Wójcik ze Stargardu
Szcz., Piotr Greœkiw z Chociwla i
Ryszard Ka³u¿ny z Mostkowa. W
kategorii 60 – 69 lat sklasyfikowany zosta³ jedynie Zygmunt Draczyñski z £obeskiego Klubu Biegacza Trucht. Podobnie by³o w najstarszej kategorii 70 lat i wiêcej, w
kategorii tej wystartowa³ tylko
Mieczys³aw Zaworski ze Szczecina. Zawodnik ten ze wzglêdu na
astmê nie ukoñczy³ czwartego biegu, zrezygnowa³ w po³owie dystansu. Poprzednie trzy biegi jednak
da³y mu maksymaln¹ liczbê punktów i pierwsze miejsce w kategorii.
Pan Mieczys³aw zosta³ uhonorowany równie¿ pami¹tkow¹ statuetk¹
dla najstarszego zawodnika. Ostatnim nagrodzonym zawodnikiem
by³ Józef Buczyñski z Bia³ogardu.
Otrzyma³ pami¹tkow¹ statuetkê dla
zawodnika niepe³nosprawnego i
nagrodê.
Po dekoracji zawodnicy ustawili
siê do pami¹tkowego zdjêcia, po
czym w dobrych humorach udali siê
do domów.
Zarz¹d £obeskiego Klubu Biegacza Trucht pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim osobom, któ-

re pomaga³y przy organizacji naszych wszystkich biegów. Serdecznie dziêkujemy naszym sêdziom, a
sêdziowali: Zdzis³aw Bogdanowicz, Roman Wawrzyniak, Kazimierz Mikul i Kazimierz Pawelec.
Dziêkujemy równie¿ ³obeskiej Policji, Stra¿y Miejskiej oraz harcerzom z I Dru¿yny Starszoharcerskiej „£obeskie W³óczykije” za
pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu. Pani kierownik Domu Dziecka
Danucie Oleksiuk i pracownicom
kuchni dziêkujemy za pomoc w

przygotowaniu ciep³ych posi³ków i
napojów dla zawodników. Bez tych
wszystkich osób, które poœwiêci³y
nam swój cenny czas, nasza impreza
biegowa nie by³aby przygotowana
tak profesjonalnie i nie cieszy³aby
siê takim uznaniem wœród zawodników. Organizatorzy zawodów dziêkuj¹ tak¿e sponsorom, którzy
wspierali finansowo dzia³alnoœæ
klubu: firmie Nowamyl S. A., Starostwu Powiatowemu w £obzie oraz
Urzêdowi Miejskiemu w £obzie.
£KB „Trucht”

SPORT
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Br¹zowe medalistki z Dobrej
Reprezentantki Szko³y Podstawowej w Dobrej br¹zowymi medalistkami Fina³ów Wojewódzkich w
sztafetowych biegach prze³ajowych.
W dniu 22.10.2008 r. w Tychowie
odby³y siê Fina³y Wojewódzkie w
sztafetowych biegach prze³ajowych.
Rozgrywano biegi w kategoriach
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W zawodach
wystartowa³a, jako zwyciêzca zawodów powiatowych w powiecie ³obeskim, sztafeta dziewcz¹t ze szko³y
podstawowej w Dobrej. W biegu
szkó³ podstawowych dziewcz¹t wystartowa³o 20 zespo³ów, mistrzowie
poszczególnych powiatów. W swoim
tegorocznym starcie zespó³ dziewcz¹t osi¹gn¹³ najlepszy w historii
swoich startów wynik, zajmuj¹c III
miejsce i zdobywaj¹c br¹zowe medale Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. Zespó³ wystartowa³ w sk³adzie (na zdjêciu na podium od lewej): Patrycja
Florczak, Kamila Durkowska, Milena
Sadowska, Justyna Zachcia³, Daria

1. Sarmata Dobra
23 24:12
2. Kluczevia Stargard 22 19:11
3. GKS Mierzyn
20 26:17
4. Sparta Gryfice
20 13:13
5. Woda Piast II Rzecko 19 21:15
6. Arkonia Szczecin 18 15:8
7. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 17 18:12
8. Œwit Szczecin
15 13:10
9. Osadnik Myœlibórz 14 19:19
10. K³os Pe³czyce
14 13:19
11. Mieszko Mieszkowice 13 8:14
12. Iskierka Szczecin 12 22:23
13. Stal Lipiany
11 11:23
14. Sparta Wêgorzyno 11 15:21
15. Polonia P³oty
9 12:19
16. Odra Chojna
8 10:23

Bacza, Dagmara Szymanek, Oliwia
Œmi³owska, Agata Madajczyk, Laura
Miko³ajczyk, Weronika Strojna i Martyna Bylina. Tegoroczny sukces to
efekt d³ugich przygotowaæ oraz ciê¿-

kich treningów. Warto nadmieniæ, ¿e
wiêkszoœæ dziewcz¹t to uczennice
klasy pi¹tej oraz m³odsze, wiêc bêd¹
mia³y mo¿liwoœæ startu w przysz³orocznych zawodach.
(szk)

Sezon pieszych wêdrówek rozpoczêty

WYPRAWA PO BONIÑSKIM LESIE
Gdy dzieñ staje siê krótszy, a lasy
przybieraj¹ kolory czerwieni i ¿ó³ci,
czas odstawiæ rowery i ruszyæ na piesze
wêdrówki. Niedzieln¹ wypr¹ rozpoczêliœmy sezon pieszych rajdów. Na nasze
zaproszeni przybyli dobrzy znajomi z
Drawska Pom. Razem wybraliœmy siê
na drogi i œcie¿ki po Lesie Boniñskim.
Z lasu trafiliœmy na szosê i do Œwiêtoborca, gdzie natknêliœmy siê konnych
jeŸdŸców. Dalej pomaszerowaliœmy
nad Jezioro Miejskie. Rozpaliliœmy
ognisko, upiekliœmy kie³baski, wypiliœmy ciep³¹ herbatê. Wœród drawskich
piechurów s¹ tak¿e morsy, którzy nie
odmówili sobie k¹pieli w jeziorze. Staje siê zwyczajem, ¿e rajdy ³¹czone s¹ z
morsowaniem.
Pogoda dopisa³a. By³o ciep³o, bez
deszczu. Lasy pe³ne s¹ braw z³otej jesieni i pe³ne grzybów. Nie wracaliœmy z
pustymi rêkoma. Torby grzybów pe³ne

by³y. Byliœmy tak¿e na œredniowiecznym grodzisku nad Jeziorem Miejskim.
Pan Zbigniew Harbuz przybli¿y³ nam
znaczenie tego miejsca. Widzieliœmy
tak¿e mnóstwo innych ciekawych
miejsc, ale to wiedz¹ Ci, którzy byli na
wyprawie i prze¿yli 12 kilometrów
przygody.

Zawody motocrossowe o Puchar Ba³tyku

Mariusz Tomala z Reska
wicemistrzem
(CHOJNA) III Ostatnia Runda zawodów motocrossowych o Pucharu
Ba³tyku odby³a siê w dniu19 paŸdziernika w Chojnie, na nowo otwartym torze. Tu do pokonania kierowcy
mieli pêtle na blisko dwukilometrowym torze. Trasa by³a bardzo zró¿nicowana i dosyæ trudna. Widzom z
kolei dawa³a wspania³e mo¿liwoœci
obserwacji efektownych zmagañ. Zawody rywalizowano w siedmiu klasach. W ka¿dej kategorii rozegrano po
dwa wyœcigi. W klasie Amatorzy powy¿ej lat 30 startowa³ tak¿e reprezentant miasta Reska Mariusz Tomala,
który w samym wyœcigu zaj¹³ szóste

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

miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej Pucharu Ba³tyku zaj¹³ 2 miejsce. Mistrzem tej kategorii zosta³
Konrad Ró¿añski ze Wschowy, a na
miejscu 3 miejscu uplasowa³ siê Robert ¯ochowski z Gdañska.
(sara)

Zapraszamy do niedzielnych wêdrówek po okolicy £obza i nie tylko
Adam Kogut - £obeska Grupa Turystyczna (adamku@vp.pl)

Klasa okrêgowa
Ina Iñsko – Pogoñ II Szczecin 2:3,
Radovia Radowo Ma³e – Ehrle Polska
Dobra Szcz. 2:8, Wicher Brojce – D¹brovia Stara D¹browa 2:1, Flota II
Œwinoujœcie – Œwiatowid £obez 6:2,
Masovia Maszewo – KP Chemik II
Police 1:0, Mewa Resko – Korona Stuchowo 0:0, Promieñ Mosty – Vielgovia
Szczecin 1:0, Pomorzanin Nowogard –
Fagus Ko³bacz 4:1.
1. Pomorzanin Nowogard 24 27:8
2. Korona Stuchowo
22 22:15
3. Ehrle Dobra Szcz.
21 27:14
4. Flota II Œwinoujœcie
21 37:25
5. Wicher Brojce
19 25:20
6. Pogoñ II Szczecin
18 29:20
7. KP Chemik II Police
17 16:14
8. D¹brovia Stara D¹browa 17 20:15
9. Promieñ Mosty
17 18:23
10. Mewa Resko
16 12:7
11. Masovia Maszewo
14 18:22
12. Ina Iñsko
13 25:24
13. Fagus Ko³bacz
11 10:19
14. Œwiatowid £obez
10 19:28
15. Radovia Radowo M. 7 12:40
16. Vielgovia Szczecin
2 9:3

GRANIE W PLANIE

V liga
Derby tej kolejki miedzy Spart¹ Wêgorzyno a Sarmat¹ Dobra zosta³y
rozegrany we wczeœniejszym terminie, wiêc teraz oba zespo³y pauzuj¹.
1 listopad (sobota)
Kluczevia Stargard – Iskierka Szczecin
GKS Mierzyn – Sparta Gryfice
Arkonia Szczecin – Osadnik Myœlibórz
Woda Piast II Rzecko – Polonia P³oty
2 listopad (niedziela)
Mieszko Mieszkowice – Odra Chojna
12:30 Œwit Szczecin – Stal Lipiany
14:00 K³os Pe³czyce – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Klasa okrêgowa
1 listopada (sobota)
D¹brovia Stara D¹browa – Promieñ Mosty,
Ehrle Polska Dobra Szczeciñska – Wicher Brojce
2 listopada (niedziela)
13:30 Vielgovia Szczecin – Flota II Œwinoujœcie
5 listopada (œroda)
11:00 Pogoñ II Szczecin – Œwiatowid £obez
13:30 Fagus Ko³bacz - Radovia Radowo Ma³e
13:30 Ina Iñsko – Masovia Maszewo
14:00 Korona Stuchowo – Pomorzanin Nowogard
11 listopada (wtorek)
13:30 KP Chemik II Police – Mewa Resko

ROZMAITOŒCI
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Krzy¿ówka nr 44

Œlub Barbary i Sylwestra

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

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

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

Wyrok
Sygn. akt II K 341/08 Ds. 465/07/s
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 lutego 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Ptrotokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale as. Prokuratora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia 21.08.2007 r., 11.09.2007
r., 10.10.2007 r., 13.12.2007 r., 08.01.2008 r. i 12.02.2008 r. sprawy:

Benedykta Baczy,

s. Bronis³awa i Barbary z d. Seroka, ur. 7 stycznia 1961 r. w Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 5 kwietnia 2007 r. o godz. 18.30 na drodze publicznej pomiêdzy miejscowoœciami Grzêzno – Grzezienko, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,45
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka
I. Oskar¿onego Benedykta Baczê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoœci 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 42 brzmia³o:
„Wiêc zosta³ na lodzie”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Telesfor Waliszewski (Rogowo), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia
Janicka (£obez), Bogdan Charowski (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza. Gratulujemy.

Wyrok
Sygn. akt II K 449/08 Ds. 956/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 07 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: st.sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a przy udziale
as. Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 07 paŸdziernika 2008 r., sprawy:

Justyny Morawskiej,

c. Zygmunta i Teresy z d. Kaczemba, ur. 03 paŸdziernika 1986 r. w Stargardzie Szczeciñskm; oskar¿onej o to, ¿e: w dniu 13 lipca 2008 r. o godzinie
0.10 w Dobrej, na ul. Pi³sudskiego kierowa³a samochodem osobowym m-ki
Seat Ibisa nr rej. ZLO F509 po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. Oskar¿on¹ Justynê Morawsk¹ uznaje za winn¹ pope³nienia zarzucanego jej czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza jej karê 80
(osiemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowania jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. Zas¹dza od oskar¿onej na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
80 (osiemdziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

POLICJA

tygodnik ³obeski 28.10.2008 r.

zdrowa i ¿e wróci niebawem do
domu. Jednak do chwili obecnej nie
powróci³a do miejsca zamieszkania.

Zniszczona droga - bêd¹ kary
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie otrzyma³a informacjê z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczeciñskim o zanieczyszczaniu i zniszczeniu drogi wojewódzkiej
nr 144 Dobra – Dobropole, przy
skrzy¿owaniu do miejscowoœci Grzêzno. Na miejsce udali siê policjanci,
którzy potwierdzili informacjê. Jak
wynika z poczynionych ustaleñ droga
jest zanieczyszczana przez samochody ciê¿arowe wyje¿d¿aj¹ce ze ¿wirowni nale¿¹cej do firmy „Ennbeton”. Pojazdy które opuszczaj¹ rejon
¿wirowni wywo¿¹ na ko³ach b³oto,
piach, który stanowi zagro¿enie dla
uczestników ruchu. Pracownicy ¿wirowni staraj¹ siê neutralizowaæ szkody poprzez zgarnianie b³ota spychark¹, lecz nie przynosi to oczekiwanego efektu.
W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ apelujemy do kierowców o zwiêkszona
ostro¿noœæ w rejonie skrzy¿owania,
jednoczeœnie informujemy, ¿e Policja
przeprowadzi w tej sprawie czynnoœci zmierzaj¹ce do wyci¹gniêcia konsekwencji prawnych w stosunku do
osób winnych tej sytuacji.

Mo¿na by³o z³apaæ z³odzieja
W nocy z 19/20.10.2008 r. oko³o godz. 23.00 w £obzie, przy ul.
Budowlanej, w piwnicy jednego z
budynków grasowa³ z³odziej. Jak
siê rano okaza³o dokona³ on kradzie¿ roweru z jednej piwnicy,
natomiast w 11 pozosta³ych urwa³
k³ódki i zapewne tylko z braku
atrakcyjnego dla niego ³upu nic nie
ukrad³.
Jak ustalili na miejscu policjanci kilku mieszkañców bloku s³ysza³o w tym czasie odg³osy pi³owania
z piwnicy, lecz nie wzbudzi³o to w
nich ¿adnych podejrzeñ.
Rozumiemy, ¿e w³amania do
piwnic w ostatnich latach s¹ na naszym terenie rzadkoœci¹ i tracimy w
zwi¹zku z tym czujnoœæ, ale pamiêtajmy, ¿e zawsze mo¿e pojawiæ siê
„nowy” z³odziej. Apelujemy o
zwracanie uwagi na tego typu sytuacje, na osoby obce i informowanie
o tym Policji. W tym przypadku istnia³a realna szansa na z³apanie z³odzieja na gor¹cym uczynku.

Zatrzymano znów
nietrzeŸwych kieruj¹cych
W dniu 21 paŸdziernika br. na terenie powiatu ³obeskiego zatrzymano 3
nietrzeŸwych kieruj¹cych. Oko³o godziny 17.20 na drodze Dargomyœl ¯elmowo policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego KPP £obez zatrzymali
Roberta J., który kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na
zawartoœæ alkoholu wskaza³ 0,51 mg/l.
Dwadzieœcia minut póŸniej na
drodze Dobra - Mieszewo policjant z
Dobrej zatrzyma³ £ukasza W., który
tak¿e kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
pod wp³ywem alkoholu.
W nocy natomiast policjanci z
Wêgorzyna w Radowie Ma³ym zatrzymali Ma³gorzatê S., lat 27, która
kierowa³a samochodem marki Saab
bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Wynik
badania tym razem wskaza³ 0,88 mg/
l i 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Nieletnie uciekinierki
W dniu 20 paŸdziernika br. rano,
nieletnia Kamila B., lat 17, wyjecha³a
do szko³y w Nowogardzie autobusem
i do chwili obecnej nie powróci³a do
domu. Nie nawi¹za³a ta¿ kontaktu z
rodzin¹. W przesz³oœci nieletnia dokonywa³a te¿ ucieczek z domu. Tym
razem przed wyjazdem spakowa³a
swoje rzeczy.
Tego samego dnia wieczorem nie
powróci³a do domu Ewa S., lat 17.
Ewa w dniu
22 paŸdziernika skontaktowa³a
siê z matk¹ mówi¹c, ¿e jest ca³a i

W dniu 21 paŸdziernika br., oko³o
godz. 10.30 w Resku, Policjanci zatrzymali Artura B., który by³ poszukiwany
do odbycia kary pozbawienia wolnoœci.
Artur B. zosta³ przewieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.
Natomiast w dniu 22 paŸdziernika br. w £obzie policjanci zatrzymali
dwie osoby poszukiwane. O godz.
14.30 na ulicy Mickiewicza zatrzymano Krzysztofa O., poszukiwanego
na podstawie nakazu doprowadzenia
do Zak³adu Karnego wydanego przez
S¹d Grodzki w Szczecinie. W tej samej sprawie zosta³ zatrzymany o
godz. 21.30 Tomasz K.

Kradzie¿ w sklepie
W dniu 21 paŸdziernika br., oko³o
godz. 12.00 w Resku, przy ul. J. Narodowej, w sklepie nieznany sprawca
wykorzystuj¹c nieuwagê pani Heleny
S. dokona³ kradzie¿y z torebki przewieszonej przez ramiê - portfela wraz z
dokumentami, kartami bankomatowymi oraz pieniêdzmi w kwocie 700 z³.

W³amanie do altanki
W okresie od 21 do 22 paŸdziernika br. w Resku, przy ul. ¯eromskiego,
nieznany sprawca w³ama³ siê do altanki na ogródkach dzia³kowych.
Zerwa³ skobel z drzwi wejœciowych i
ze œrodka skrad³ warzywa, owoce
oraz pi³kê. Straty w kwocie 85 z³ poniós³ Kazimierz P.

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 24.10.2008 r. oko³o godz.

16.50 w miejscowoœci Policko, gm.
Resko, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Wies³awa C. Przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e mê¿czyzna kierowa³ pod wp³ywem alkoholu; 0.20 mg/l w wydychanym powietrzu. Ponadto bêdzie odpowiada³
na za³amanie zakazu s¹dowego kierowania rowerami, który by³ ju¿ wczeœniej orzeczony wobec niego.
W dniu 25.10.2008 r. w Resku i
Mieszewie dosz³o do zatrzymania
dwóch nietrzeŸwych rowerzystów.
Tym razem panowie mieli po 0.67 mg/
l i 0.90 mg/l. Obaj odpowiedz¹ przed
s¹dem za pope³nione przestêpstwo.

Pijany w kot³owni
W dniu 24.10.2008 r. o godz.
21.00 policjanci dokonali kontroli
kot³owni osiedlowej w miejscowoœci
Be³czna, w gminie £obez. Skontrolowano miêdzy innymi stan trzeŸwoœci
mê¿czyzny zatrudnionego na stanowisku palacza. Jak siê okaza³o, by³ on
pod wp³ywem alkoholu; 0.56 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mê¿czyzna zosta³ odsuniêty od swoich zajêæ, a za pope³nione wykroczenie bêdzie odpowiada³ przez s¹dem.

Za¿y³ narkotyk i kierowa³
rowerem
W dniu 24.10.2008 r. oko³o godz.
19.20 w £obzie przy ul. Browarnej
policjanci zauwa¿yli m³odego mê¿czyznê kieruj¹cego rowerem. Po zatrzymaniu do kontroli stwierdzili, ¿e
mê¿czyzna zachowuje siê w sposób
wskazuj¹cy na za¿ycie narkotyku. W
zwi¹zku z tym u¿yli narkotestera, który potwierdzi³ ich podejrzenia. Dodatkowo pobrali krew do badañ. Mê¿czyzna odpowie przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo zagro¿one
kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Wszystkich Œwiêtych

Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu

Zatrzymano poszukiwan¹
W dniu 20.10.2008 r. na terenie
gminy Dobra policjanci zatrzymali
Edytê A. Kobieta by³a poszukiwana
na podstawie nakazu doprowadzenia
do Zak³adu Karnego wydanego przez
S¹d Rejonowy w £obzie. Za pope³nione przestêpstwa bêdzie musia³a
spêdziæ w wiêzieniu 1.5 roku. Poszukiwana powróci³a do kraju po d³u¿szej nieobecnoœci.

Zatrzymano osoby
poszukiwane
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(£OBEZ) W zwi¹zku ze œwiêtem
Wszystkich Œwiêtych, w dniu 1 listopada
br. nast¹pi zmiana organizacji ruchu przy
cmentarzu komunalnym w £obzie. Zmiana
pokazana jest na mapce.
Policja apeluje o bezpieczne zachowanie siê na drogach, w³aœciwe zabezpieczenie pozostawionych przy cmentarzu pojazdów, nie pozostawianie wartoœciowych
przedmiotów w ich wnêtrzu.
(r)
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nr 18

Konkurs
czytelników

Kiedy ust¹pi³ ostatni l¹dolód z terenu powiatu
³obeskiego?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................
Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³ Pan Telesfor Waliszewski z Rogowa. Gratulujemy. Po
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Uœmiechnij siœ
Facet lekko na bani wraca do domu...
¯ona od razu, srata-ta-ta, pijak, tylko wódka ci w g³owie itp...
Facet siêga do kieszeni, wyci¹ga kartkê i mówi:
- OK, przynios³em test, zaraz zobaczymy jaka ty obeznana i kulturalna jesteœ!
¯ona:
- Zobaczymy, czytaj.
- Taaak, pytanie pierwsze. Podaj jakieœ dwie waluty.
- £atwizna! No chocia¿by dolar i euro.
- Dobra, podaj dwa typy œrodków antykoncepcyjnych.
- Jejku, mogê ci co najmniej 10 podaæ!
- Wierzê. Pytanie trzecie. Podaj mi nazwy dwóch rzek w Islandii...
¯ona:
- .........?????.........
- Milczysz? Ha! Wiedzia³em! Oprócz szmalu i seksu, ¿adnych zainteresowañ!...
¿adnych.

