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Z³apali z³odziei,
którzy okradli koœció³
w Wysiedlu

Policja odzyska³a trzy cenne figurki.
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Zachodniopomorskie to tak¿e my

Wstyd na ca³¹ Polskê
Kazimierz Rynkiewicz

Zatrzymanie dwóch cz³onków
PO z narkotykami, w tym przewodnicz¹cego Sejmiku Zachodniopomorskiego, przynosi wstyd naszemu
województwu przed ca³¹ Polsk¹. A
przecie¿ Zachodniopomorskie to
tak¿e my, wiêc i nam ten wstyd owi
politycy przynieœli. Chocia¿ nazywanie ich politykami jest chyba na
wyrost i wcale nie dziwi, ¿e w Szczecinie takich polityków nazywaj¹
„ch³opcami”. O podobnym przypadku informowa³ Newsweek: „Maciej
Filip Zegarski to asystent ministra
spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego i senatora Zbigniewa
Paw³owicza, radny Bydgoszczy, a
tak¿e ¿ywa reklama œrodków odurzaj¹cych. Na zdjêciu w portalu
Nasza Klasa ten 26-letni dzia³acz PO
pozuje odziany w koszulê upstrzon¹
liœæmi marihuany. Sam Zegarski nie
widzi w swoim ubiorze nic niestosownego. - Ale jeœli to komuœ przeszkadza, to œci¹gnê - zapewni³. Nie
sprecyzowa³ tylko: koszulê czy zdjêcie”. Czy¿ to nie ch³opcy, którzy
bawi¹ siê w politykê? Pytanie – kto
im na to pozwala!
Nie poœwiêca³bym tym przypadkom miejsca w gazecie, bo chocia¿
skandaliczne, to nie zaskakuj¹ce, ale
s¹ t³em dla wa¿niejszej sprawy –
kondycji naszego województwa pod
rz¹dami takich „ch³opców”.
Do tej pory w ró¿nych rankingach mieœciliœmy siê – jako Zachodniopomorskie – w œrodkowych ich
strefach, ale ostatnie lata to staczanie siê po równi pochy³ej (nie myliæ
z pochylni¹). 6 listopada „Rzeczpospolita” opublikowa³a dane G³ównego Urzêdu Statystycznego dotycz¹ce rozwoju regionów w oparciu o
PKB za rok 2006. Wynika z nich, ¿e
Zachodniopomorskie znalaz³o siê na
ostatnim miejscu, wytracaj¹c dynamikê wzrostu z 6,4 proc. w roku 2005
do 5,8 w roku 2006. Co prawda
mniejszy wskaŸnik ma ma³e opolskie – 4,2, ale tam nast¹pi³ realny
wzrost z 2,3 proc. w roku poprzednim do tych¿e 4,2 w roku 2006. U nas
nast¹pi³ w tym czasie spadek o 0,6
proc. Najszybszy wzrost PKB mia³o
Dolnoœl¹skie – 11,5 proc., ale te¿
pozosta³e województwa (oprócz
opolskiego i œl¹skiego) przekroczy³y du¿o powy¿ej 6 proc. wzrostu
dochodu PKB.
Przypomnijmy, ¿e przez poprzednie 4 lata województwem za-

rz¹dza³a lewica, a od dwóch lat zarz¹dza PO z PSL. Prezydentem
Szczecina by³ Marian Jurczyk, a
obecnie jest Piotr Krzystek, który
wczeœniej przez dwa lata by³ zastêpc¹ Jurczyka. To wtedy otrzyma³
mieszkanie komunalne, które póŸniej wykupi³.
Warto przypomnieæ korzenie
tych polityków, bo to pokazuje, z
kim mamy do czynienia i jaki to ma
wp³yw na region. Zacytujê tu radn¹
Sejmiku Ma³gorzatê Jacynê-Witt,
która w skrócie tak opisa³a tê historiê: Piotr Krzystek otrzyma³ mieszkanie komunalne o powierzchni 148
mkw. jako „niezbêdny dla regionu”,
po tym jak zosta³ urzêdnikiem w
Urzêdzie Wojewódzkim. Piotr
Krzystek urodzi³ siê w Szczecinie, a
wiêc nie by³ wybitnym specjalist¹
sprowadzonym specjalnie do naszego Miasta. Piotr Krzystek jako
urzêdnik zarabia³ przyzwoite pieni¹dze, wiêc staæ go by³o na zakup
mieszkania na wolnym rynku, a posiadaj¹c sta³e dochody i umowê o
pracê nie mia³by problemu z otrzymaniem kredytu na ten zakup. Piotr
Krzystek wykupi³ mieszkanie, które
otrzyma³ jako urzêdnik „niezbêdny
dla regionu”, za bonifikatê, która
zosta³a ustalona dla mieszkañców
mieszkañ komunalnych. Piotr Krzystek, jako zastêpca Marian Jurczyka,
odda³ na w³asnoœæ mieszkania komunalne wraz z mieszkañcami do
spó³ek miejskich TBS, STBS, SCR,
wstrzymuj¹c w ten sposób w wiêkszoœci mo¿liwoœæ wykupu tych
mieszkañ.. To by³o w jego kompetencjach w ówczesnym zarz¹dzie, a
poparli go radni NRS Mariana Jurczyka, PO i SLD. Piotr Krzystek
oponowa³ przeciwko zmniejszeniu
bonifikaty na sprzeda¿ mieszkañ komunalnych dla lokatorów, którzy
czêsto mieszkali w tych mieszkaniach od 1945 roku, remontuj¹c je i
utrzymuj¹c. By³o to ju¿ po tym, jak
sam wykupi³ mieszkanie z bonifikat¹, które otrzyma³ jako „niezbêdny dla regionu”. Piotr Krzystek jako
Prezydent Szczecina wstrzyma³
sprzeda¿ 8 tysiêcy mieszkañ ludziom, którzy czêsto zajmuj¹ te
mieszkania od 1945 roku i od pocz¹tku je utrzymuj¹. Piotr Krzystek
podpisa³ siê pod projektem likwidacji „Maciusia”, gdy¿ dzieci przeszkadzaj¹ w rewitalizacji kwarta³u
œródmiejskiego. Szko³a ta jest w bliskim s¹siedztwie mieszkania Piotra
Krzystka, które otrzyma³ jako urzêdnik „niezbêdny dla regionu”.
Gdy po³¹czymy to z ró¿nymi aferami wstrz¹saj¹cymi urz¹d marsza³kowski (rozliczenie kalendarzy, wynajem biurowca, zakup aut) i we-

Ÿmiemy pod uwagê wojnê w PO o
sto³ki i wp³ywy kosztem interesu
regionu, to nie wygl¹da to dobrze.
Jako mieszkañcy województwa
musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e
dzia³alnoœæ prezydenta Szczecina
nie jest dla nas obojêtna. Bo chocia¿
wybieramy swoich radnych i burmistrzów lub wójtów, rozwój stolicy
regionu ma wp³yw tak¿e na nasze
otoczenie. Gdy rozwija siê Szczecin,
jego koniunktura wykracza daleko
poza miasto. Przyk³adem niech bêdzie Stocznia Szczeciñska. Wokó³
niej istnieje masê firm kooperuj¹cych z tym zak³adem, dostarczaj¹cych mu ró¿nych czêœci i podzespo³ów, nawet tak prozaicznych jak
œrubki, deski, ubrania robocze,
szczotki, pasty, farby, liny i tysi¹ce
innych przedmiotów potrzebnych
zarówno do produkcji i wyposa¿ania
statków jak i obs³ugi ca³ego stoczniowego zaplecza. Upadek stoczni
to upadek lub powa¿ne os³abienie
wielu z tych firm. Setek lub nawet
tysiêcy. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e z pracy dla stoczni ¿yje
drugie tyle ludzi, ile w niej pracuje.
Jednak o tym siê nie mówi. Kto
twierdzi, ¿e tylko stoczniowcy strac¹
pracê, nie ma wyobraŸni lub ma z³¹
wolê.
Jakiœ czas temu jad¹c do £obza
zabra³em po drodze w³aœnie takie
stoczniowca – z pod³obeskiej wsi.
Powiedzia³, ¿e pracuje w stoczni ju¿
10 lat. Ilu takich ludzi z ca³ego regionu pracuje w Szczecinie? Co zrobi¹,
jak ich zak³ad padnie? Powiêksz¹
statystykê bezrobotnych w swoich
gminach i powiatach bez nadziei na
znalezienie w nich jakiejœ pracy. W
wielu takich gminach i powiatach
zwalniaæ bêd¹ firmy, które zaprzestan¹ kooperacji ze stoczni¹. Trzeba
sobie jasno powiedzieæ – likwidacja
stoczni i zaprzestanie produkcji statków - jak chce tego Bruksela - to
katastrofa dla naszego województwa, nie mówi¹c o koñcu naszej polskiej polityki morskiej.
Ostatnie doniesienia pog³êbiaj¹
ten czarny obraz. Fabryka kabli w
Za³omiu zapowiedzia³a zwolnienie
do koñca roku oko³o 600 pracowników. Takie zapowiedzi s³ychaæ równie¿ z innych firm.
Oczekiwanie, ¿e Platforma Obywatelska odwróci te z³e tendencje i
wzmocni województwo okaza³y siê
z³udzeniem. Jak na razie je pogarsza.
Jedynym sukcesem tej partii jest
budowa boisk, tylko komu one bêd¹
s³u¿yæ, je¿eli m³odzi gremialnie
wyje¿d¿aj¹ zagranicê, nie widz¹c
tutaj szans.
Niestety, czekaj¹ nas jeszcze
dwa lata rz¹dów „ch³opców” z PO.

Byæ mo¿e Zachodniopomorskie p³aci tak s³abymi politykami za swoj¹
krótk¹ historiê i brak tradycji, która
by segregowa³a swoimi obyczajami
kandydatów na polityków. Jednak to
polski Szczecin z wyjœciem na
Niemcy i Skandynawiê, a to powinno byæ dynamicznym czynnikiem
rozwojowym. Na te dwa lata, by ju¿
nie zepsuæ wszystkiego, w PO powinni dojœæ do g³osu politycy, choæby z regionu, którzy rozumiej¹, ¿e
uczynienie z tych ziem zaœcianka
bêdzie wyrokiem równie¿ dla nich.
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Za reskiego szeryfa
– ukarany komendant
(RESKO-£OBEZ). W poniedzia³ek komendant wojewódzki
wszcz¹³ postêpowanie dyscyplinarne wobec komendanta
powiatowego policji w £obzie Zbigniewa Podgórskiego w
zwi¹zku z tym, i¿ niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
zezwoli³ na korzystanie z samochodu s³u¿bowego
kierownikowi posterunku w Resku Arkadiuszowi S.
Wprawdzie w tym wzglêdzie komendant powiatowy policji w £obzie
przeprowadzi³ z kierownikiem Posterunku w Resku Arkadiuszem S. kilka
rozmów dyscyplinuj¹cych, ale zdaniem komendanta wojewódzkiego to
zbyt ma³o, tym bardziej, ¿e mia³ inne
mo¿liwoœci zobligowania kierownika
do nie korzystania z samochodu policyjnego w celach prywatnych.
Z kolei w wyjaœnieniach z³o¿onych
do Prokuratury Rejonowej w Gryficach
komendant oœwiadczy³, ¿e wyda³ zezwolenie na korzystanie z pojazdu w
celach prywatnych ze wzglêdu na
trudn¹ sytuacjê materialn¹ kierownika
posterunku. Tym samym, zdaniem komendy wojewódzkiej, komendant po-

wiatowy naruszy³ dyscyplinê s³u¿bow¹. Komendant powiatowy podj¹³
decyzjê, ¿e wystarcz¹ tylko rozmowy
i nie wszczyna³ postêpowania dyscyplinarnego, bior¹c w ten sposób odpowiedzialnoœæ na siebie.
W zwi¹zku z tym teraz komendant
wojewódzki wszcz¹³ postêpowanie
dyscyplinarne wobec komendanta powiatowego. Równoczeœnie, skoro policjanta za to samo dwukrotnie ukaraæ
nie mo¿na, Arkadiusz S. ju¿ nie poniesie ¿adnych konsekwencji.
Sprawa korzystania przez reskiego szeryfa z samochodu s³u¿bowego
do celów prywatnych trafi³a do gryfickiej prokuratury po doniesieniu jakie
z³o¿y³a s¹siadka policjanta.
mm
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Przejœcie grozi œmierci¹
(£OBEZ). Wraz z otwarciem
nowego marketu przy Szkole
Podstawowej nr 1 pojawi³ siê problem zwi¹zany z bezpieczeñstwem dzieci. Kierowcy czêsto nie
zwracaj¹ uwagi na to, ¿e jest tam
szko³a. Na drodze nie ma te¿ ¿adnych ograniczników, a nad bezpieczeñstwem dzieci nie czuwa
¿adna „Pani STOP”.
- Mamy nowe centrum handlowe
ko³o SP1. W zwi¹zku z tym bardzo
mocno wzrós³ ruch na ulicy Bema,
tworz¹c zagro¿enie nie tylko dla
dzieci tam uczêszczaj¹cych do
szko³y, ale i ludzi id¹cych do sklepu.
Ten problem nale¿a³oby jakoœ rozwi¹zaæ, czy za pomoc¹ spowalniaczy, podobnych do tych jakie
s¹ obok Tesco, albo w innej
formie. Ruch jest bardzo du¿y,
a jest coraz wiêcej dzieci. Nied³ugo bêdzie otwarte boisko
sportowe przy SP nr 2, wiem,
¿e my te¿ bêdziemy mogli korzystaæ z tego boiska. Oprócz
tego chodzimy na halê sportow¹, a kierowcy s¹ tacy, jacy
s¹, i nawet jeœli stoi grupa

gotowa do przejœcia, to kierowca
przeje¿d¿a, nie zatrzymuj¹c siê. Nie
mamy osoby przeprowadzaj¹cej –
mo¿e to by pomog³o, jest to dla
wysokiej rady problem do zastanowienia siê – powiedzia³ dyrektor
Tadeusz Sikora.
Ta kwestia, bardzo istotna, powinna byæ jak najszybciej rozwi¹zana, bowiem nie ma niczego cenniejszego, ni¿ ¿ycie, w szczególnoœci naszych milusiñskich. O tym zdaj¹
siê zapominaæ kierowcy bez wyobraŸni.
W tej sprawie posz³o ju¿ pismo
do w³aœciciela drogi - Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich. Póki co, w tej kwestii nie ma jeszcze odpowiedzi.mm
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Sukcesy Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej

Abyœmy mogli ³owiæ taakie ryby
Powiat £obeski s³ynie z wielu piêknych ³owisk
wêdkarskich. Czy s¹ rybne zale¿y w du¿ej mierze od
znajomoœci ³owiska, szczêœcia oraz presji k³usowniczej.
Nad tym ostatnim czuwaj¹ i chroni¹ nasze wody stra¿nicy
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej Powiatu £obeskiego.
W wiêkszoœci s¹ to wêdkarze,
którym nie s¹ obojêtne losy naszych
wód. W ostatnim okresie odnotowali
oni doœæ znaczne sukcesy. W samym
miesi¹cu listopadzie ujêli oni czterech k³usowników na gor¹cym
uczynku, w tym jednego, który usi³owa³ k³usowaæ przy pomocy przekaŸnika elektrycznego tzw „fazy”. Jak
wiecie jest to najgorsza rzecz, jaka
mo¿e spotkaæ ³owisko. Taka osoba z
tym sprzêtem zabije wszystko co
¿yje w rzece, nawet larwy owadów.
Trzech pozosta³ych ujêto na j.
BrzeŸniak, w trakcie gdy sp³ywali z
³owów. Zarekwirowano im ponton,
ok 600 metrów sieci typu wonton
oraz ok 30 kg ryb, przede wszystkim
szczupaki i leszcze. Najwiêksze z
nich przekracza³y 4 kg. Ci ostatni
zostali ujêci dziêki telefonicznemu
powiadomieniu przez wêdkarza, za
co serdecznie dziêkujemy. Oby takich postaw wêdkarzy i telefonów
by³o jak najwiêcej. Przypominam,
¿e w rejestrach po³owów ryb na
ostatniej stronie s¹ telefony do Ko-

mendantów SSR i apelujemy o
dzwonienie. Na pewno ¿aden telefon nie zostanie zbagatelizowany.
Nasza ³obeska stra¿ spo³eczna jest
wyposa¿ona bardzo dobrze. Praktycznie ka¿da grupa posiada ³ódŸ z

silnikiem spalinowym, noktowizor ,
latarki, lornetki i z tym sprzêtem
mo¿emy przeciwstawiæ siê temu
procederowi. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e
Spo³eczna Stra¿ Rybacja jest organizacj¹ przede wszystkim spo³eczn¹. Stra¿nicy czynnoœci swe
wykonuj¹ nieodp³atnie tylko po to,
abyœmy mogli ³owiæ w nich taakie
ryby. Tego Pañstwu, czytelnikom
Tygodnika £obeskiego ¿yczê.
Andrzej Laszuk Komendant
SSR Powiatu £obeskiego.

Remont móg³ siê zakoñczyæ zaledwie po kilku godzinach!

Bez inicjatywy - wolniej
(CZACHOWO). Problem œwietlic wiejskich dotyka wiele miejscowoœci. Ró¿nie te¿ do tego zagadnienia podchodz¹ sami mieszkañcy.
Jedni chcieliby mieæ, bo im siê
nale¿y, inni - chêtnie sami siê anga¿uj¹ w powstanie miejsca spotkañ
spo³ecznoœci wiejskiej. Dzia³ania

nie koñcz¹ siê na pisaniu pism, ale
wspólnej, fizycznej pracy. Tak jest
np. w Przemys³awiu w gminie Resko. Inaczej z kolei w Czachowie – w
gminie Radowo Ma³e. Tutaj mieszkañcy zdaj¹ siê oczekiwaæ, a¿ radny
im wszystko „za³atwi”. Dla takich
postaw nie zawsze jednak jest „zielone œwiat³o” z punktu widzenia
urzêdu. O tym mo¿na siê by³o przekonaæ podczas posiedzenia komisji
sta³ych w Radowie Ma³ym w minionym miesi¹cu.
Malowanie remizy stra¿ackiej, w
której ma powstaæ œwietlica wiejska,
trwa³o trzy tygodnie. Zdaniem radnego Sefana Remiœko remont móg³
siê zakoñczyæ zaledwie po kilku godzinach!
- Mieszkañcy zmêczyli siê patrzeniem na te prace. Proszê o jak¹œ
kwotê na tê œwietlicê, bo nie ma w
niej wyposa¿enia. Trzeba by³o pojechaæ. Tam by³o dwóch pracowników,
którzy przez trzy tygodnie malowali,
a tam by³o pracy na kilka godzin.
Potrzebowali worek zaprawy. Zawioz³em im prócz tego rozcieñczalnik i piankê. Po dwóch dniach zajecha³em tam, a to wszystko nie by³o

nawet ruszone – powiedzia³ radny.
Na te s³owa zareagowa³a sekretarz gminy Jadwiga Œcibor.
- Czy tam pojawi³a siê jakaœ grupa inicjatywna? ¯eby nie by³o tak, ¿e
pan siê stara, zostanie to zrobione, a
potem oka¿e siê, ¿e bêdzie siê kogoœ
szukaæ do prowadzenia œwietlicy i
dbania o ni¹. Na dziœ nie ma tam takich osób. Narzekaj¹, nic nie robi¹,
choæby sami zadzwonili, ¿e ci pracownicy nic nie robili. Nie by³o ¿adnego telefonu. W Gostominie przyk³adowo œwietliczanka jest superoperatywn¹ dziewczyn¹, wesz³a w
kontakt z Biedronk¹, Netto i otrzymuje od nich ró¿ne produkty – powiedzia³a sekretarz.
Radny stwierdzi³ z kolei, ¿e jeœli
bêdzie otwarcie œwietlicy, to mo¿e
ktoœ siê zajmie tym, a œwietliczanki
zatrudnia siê przez biuro pracy: tak
jest w Karnicach, Gostominie, Radowie Ma³ym. Œwietliczanka jest zatrudniona na 18 miesiêcy, wiêc i w
Czachowie te¿ mo¿na tak zrobiæ.
Okaza³o siê, ¿e na urz¹dzenie
œwietlicy znajd¹ siê pieni¹dze ze
œrodków komisji alkoholowej, ale na
koniec roku.
mm
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Podatki w Radowie Ma³ym Nowe podatki w Resku
(RADOWO MA£E). 5 listopada radni gminni okreœlili nowe
stawki podatku od nieruchomoœci.
Od nowego roku mieszkañcy
gminy bêd¹ p³aciæ podatek od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 z³ od 1 m. kw. powierzchni. Od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – mieszkañcy zap³ac¹ 3,81 z³ od 1 ha powierzchni. Od gruntów pozosta³ych, w tych zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego trzeba bêdzie zap³aciæ 0,20 z³ od 1 m. kw.
powierzchni.
Z kolei podatki od budynków lub
ich czêœci mieszkalnych mieszkañcy bêd¹ p³aciæ 0,56 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej. Podatki od
budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych

lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej wynios¹ 12,42 z³ od 1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej. Z kolei od
budynków zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym radni ustalili podatek w wysokoœci 6,68 z³ od 1 m.kw.
powierzchni u¿ytkowej.
Podatki od budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych wynios¹
3,99 z³ od 1 m.kw. powierzchni
u¿ytkowej. Podatek od budynków
lub ich czêœci pozosta³ych, w tym
zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego wyniesie 3,75 z³ od
1 m.kw. powierzchni u¿ytkowej.
Podatek od budowli wynosiæ
bêdzie 2 proc. wartoœci.
mm

Podatek rolny uchwalony
(RADOWO MA£E). W tej
gminie radni uchwalili podatek
rolny na 49 z³, to wiêcej o 1 z³, ni¿
w gminie £obez.
Radni gminni podczas sesji obni¿yli œredni¹ cenê skupu ¿yta ustalon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r.,

przyjmowan¹ jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego, z kwoty 55,8 z³, za 1 q do kwoty 49 z³. W
roku ubieg³ym podatek rolny w tej
gminie wynosi³ 50 z³. Bior¹c wiêc
pod uwagê tegoroczne ceny zbó¿
oraz straty spowodowane susz¹ rolnicy mimo obni¿enia podatku, relatywnie zap³ac¹ wiêcej, ni¿ w roku
poprzednim.
mm

(RESKO). Rada miasta i gminy
ustali³a nowe stawki podatków na
przysz³y rok.
Stawki za dzier¿awê gruntów: gara¿y oraz innych budynków gospodarczych i u¿ytkowych za 1 m. kw. – 1,50
z³, za dzier¿awê parkingów za 1 m. kw.
miesiêcznie równie¿ 1,50 z³, za place
sk³adowe trzeba bêdzie zap³aciæ 4 z³
miesiêcznie za 1.m.kw., za dzia³ki z
przeznaczeniem na ogrody za powierzchniê do 100 m.kw – 0,30 z³ za
1 m. kw. rocznie, za powierzchniê
powy¿ej 100 m.kw. – 30 plus 0,10 z³ za
ka¿dy metr powy¿ej 100 m. kw. tereny
do obs³ugi punktów handlowych – 5 z³
miesiêcznie za 1m. kw., na prowadzenie innej dzia³alnoœci gospodarczej do
100 m. kw. 1,50 z³, powy¿ej – 150 plus
1 z³ za ka¿dy metr kw.
Za nieruchomoœci bêd¹ce w³asnoœci¹ gminy Resko: za gara¿e – czynsz
za 1.m.kw. miesiêcznie – 3,60 z³., komórki lokatorskie 1,80 z³. miesiêcznie, budynki na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej do 100 m.kw - 6

z³, natomiast za budynki powy¿ej 100
m.kw. 600 z³ plus 4,50 z³.
Z kolei w lokalach, w których
œwiadczy siê us³ugi dla ludnoœci np.
zegarmistrz od ka¿dego metra kwadratowego miesiêcznie bêdzie musia³
zap³aciæ 1,50 z³, fryzjer – 6 z³, weterynarz – 5 z³, inne us³ugi – 5 z³.
O wiele dro¿ej bêd¹ musieli p³aciæ
dzier¿awcy za wynajem lokali przeznaczonych pod prowadzenie dzia³alnoœci handlowej sklepy spo¿ywcze,
spo¿ywcze i przemys³owe – 15 z³ za
m.kw., pod sprzeda¿ us³ug rolnych – 5
z³ (pasze, œrodki ochrony roœlin i nawozy). Za lokale gastronomiczne
znajduj¹ce siê na terenie miasta 1
m.kw. – 6 z³, na terenie gminy – 4 z³ za
m.kw., za lokale gastronomiczno –rozrywkowe – 7 z³ za m.kw., dzier¿awcy
lokali przeznaczonych na do¿ywianie
zbiorowe – 1 z³ za m.kw., biurowe 2,59
z³ za m.kw., organizacje spo³ecznopolityczne zap³ac¹ 3 z³ za m.kw., banki
z kolei bêd¹ musia³y zap³aciæ ju¿ 20 z³
miesiêcznie za 1 m.kw., a za prowadzenie us³ug medycznych – 10 z³.
mm

Najdro¿sze gaszenie w £obzie
(£OBEZ). Radni podczas sesji
Rady Miasta podnieœli ochotnikom
stra¿akom z gminy £obez ekwiwalent o
1 z³ za ka¿d¹ godzinê dzia³añ ratowniczych – do 15 z³ (by³o 14 z³), i do 8 z³
za ka¿d¹ godzinê udzia³u w szkoleniu
ratowniczym (by³o 7 z³).
(RESKO). Tutaj ekwiwalent wyp³acany cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych za udzia³ w dzia³aniu raRenomowany 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

towniczym wynosi 10 z³ brutto, a za
szkolenia po¿arnicze - 5 z³ brutto.
(RADOWO MA£E). Ochotnicy
maj¹ ustalon¹ stawkê godzinow¹, stanowi¹c¹ ekwiwalent wyp³acany cz³onkom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej za
udzia³ w dzia³aniu ratowniczym – 8 z³ za
godzinê dzia³añ, z kolei za udzia³ w
szkoleniu po¿arniczym ekwiwalent
wynosi 3 z³ za godzinê.
mm
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Nie tak prosto z pustostanami w Radzimiu
(RADZIM). Bloki w Radzimiu, podobnie jak i inne tego typu
spadki po by³em systemie, spêdzaj¹ sen z powiek w³adzom i
mieszkañcom. Z jednej strony ¿al
patrzeæ jak niszczej¹, z drugiej –
brakuje nie tylko pieniêdzy, aby
ich budowê dokoñczyæ, b¹dŸ je
rozebraæ, ale i chêtnych do zamieszkania w nich. W sprawie
pustostanów w Radzimiu prokuratura prowadzi dochodzenie z
tytu³u doniesienia prasowego.
Gdy osiem lat temu szczeciñskie
TBS przejmowa³ bloki w Radzimiu
mia³ w stosunku do nich szerokie
plany. Kupi³ je za „grosze”, z myœl¹,
¿e w³aœnie tutaj zostan¹ zasiedleni
mieszkañcy okolic i Nowogardu,
chc¹cy uciec od kosztów mieszkania w mieœcie, a do pracy bêd¹ doje¿d¿aæ. Dlatego te¿ przez pierwsze
dwa-trzy lata TBS zatrudnia³o ca³odobowo stró¿a, by chroniæ pustostany przed rozkradaniem. TBS lada
moment mia³o wejœæ z remontem.
Po trzech latach stró¿ zosta³ zwolniony, a stolarka drewniana okaza³a

siê niezbêdna dla ochotników rozbierania pustostanów.
Teraz obiekt stoi niezabezpieczony, a sprawê bada prokuratura.
- Nawet je¿eli TBS bêdzie chcia³o nam oddaæ te bloki i zwróciæ 1
proc. wartoœci – w sumie kilka tys.
z³, to co my z tym z robimy? To
by³aby dla nas tragedia. Dlaczego?
Bo by³oby to ogromne obci¹¿enie
dla gminy. Gmina nie ma na to pieniêdzy. Tam nic nie ma, ¿adnych
mediów. W tej chwili te bloki nadaj¹
siê tylko i wy³¹cznie do rozbiórki,
tylko ¿e rozbiórka tych bloków to
równie¿ ogromny koszt. Nie wiem,
czy ktokolwiek podj¹³by siê w tej
chwili wyremontowania ich – powiedzia³a Bo¿ena Kopaczewska.
W województwie zachodniopomorskim jest mnóstwo takich obiektów. Jak wyjaœni³a skarbnik - na terenie gminy Radowo Ma³e nie ma
zainteresowania mieszkaniami, a
zw³aszcza nowymi. Koszt utrzymania w TBS albo w mieszkaniach
komunalnych jest bardzo wysoki.
Okazuje siê, ¿e a¿ 70 proc. osób nie
p³aci czynszu komunalnego.

- Jeœli ludzie chc¹ kupiæ mieszkanie, to wol¹ w Nowogardzie, za tê
sam¹ cenê. Wol¹ kupiæ czy wynaj¹æ
w £obzie albo w Resku. M³odzi ludzie nie chc¹ tutaj, tym bardziej, ¿e
ceny czynszu czy nowych lokali s¹
porównywalne. Tu nie maj¹ mo¿liwoœci utrzymania siê.
Nawet TBS mia³oby potworne
problemy z zasiedleniem. A my jakbyœmy je przyjêli, to co mielibyœmy
tam zrobiæ? Mieszkania socjalne,
¿eby by³ jak najmniejszy czynsz? A
co powiedz¹ ludzie, którzy mieszkaj¹ w rozwalaj¹cych siê pa³acach,
w których s¹ mieszkania komunalne? Socjalnych z kolei nie przesiedlimy do pa³aców. To jest bardzo
trudna sytuacja. Gdyby by³o olbrzymie zainteresowanie mieszkaniami
to co innego – doda³a skarbnik.
W gminie Radowo Ma³e jest
oko³o 60 mieszkañ komunalnych.
S¹ to mieszkania popegeerowskie.
Czêœæ mieœci siê w „pa³acach”, których, zdaniem urzêdników, nie mo¿na remontowaæ, wiêc dokonywane
s¹ tylko remonty szcz¹tkowe i zabezpieczaj¹ce.

Z podobnymi problemami borykaj¹ siê i inne gminy, tym bardziej, ¿e
na budowê mieszkañ socjalnych
mog¹ otrzymaæ dofinansowanie – na
komunalne ju¿ nie. Zachodzi wiêc
dylemat natury moralnej – czy budowaæ ogromnym kosztem nowe
mieszkania dla osób niep³acacych
czynszów, a sumiennych pozostawiaæ w starych ruderach? Zapewne
nie by³oby takiego dylematu, gdyby
kilka gmin mog³o wspólnie wybudowaæ jeden obiekt, b¹dŸ dokoñczyæ
taki jak w Radzimiu, i przenieœæ tam
osoby z ró¿nych powodów uciekaj¹ce od p³atnoœci. Tak siê jednak nie da.
Inna rzecz, ¿e gmina inaczej
podchodzi³aby do zagadnienia budowy obiektu, gdyby by³o du¿e zainteresowanie kupnem mieszkañ
albo najmem. Ale nawet wówczas
obiekt powsta³by raczej w Radowie
Ma³ym.
W tej chwili jednak nowymi lokalami jest zainteresowanych szeœæ
rodzin, a osób bezdomnych nie ma.
Dlatego te¿ gmina nie widzi koniecznoœci budowy nowych obiektów mieszkalnych.
mm

O bezpieczeñstwie w Dobrej
Policjanci z Posterunku Policji w Dobrej powiat ³obeski zaprosili do swojego Posterunku dzieci
z klasy zerowej Szko³y Podstawowej w Dobrej.
Mali uczniowie mieli okazjê poznaæ
pracê policjantów z ich miasta, zapytaæ siê o wa¿ne dla nich rzeczy.
Aspirant Piotr Opieka zaprezentowa³ dzieciom tresurê psa s³u¿bowego oraz dok³adnie wyt³umaczy³ jak
nale¿y postêpowaæ w przypadku
kontaktu z psem, który mo¿e ich
zaatakowaæ.

Na koniec wizyty dzieci uczy³y
siê bezpiecznego przechodzenia
przez jezdniê. Oczywiœcie wszystko
odbywa³o siê pod wnikliwym okiem
policjanta, który t³umaczy³ dzieciom na co nale¿y zwróciæ uwagê
przy korzystaniu z przejœcia dla pieszych czy te¿ innej drogi.
Bezpieczeñstwo naszych milusiñskich jest dla wszystkich policjantów bardzo wa¿ne, szczególnie
w porze jesiennej zwracamy uwagê
na bezpieczne zachowanie na drodze i podwórku.
Asp. Anna Gembala

Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w £obzie, ul. Pó³nocna 10,
tel. 091 39 731 61, 091 39 732 24
informuje, ¿e w siedzibie Spó³dzielni w £obzie ul. Pó³nocna
10, w dniu 28 listopada 2008 roku o godz. 10.00, pok. nr 12,

odbêdzie siê przetarg ustny
na zbycie dzia³ki
gruntu 173/3, KW NR 10149 o powierzchni 0,5034 ha, po³o¿onej przy
ul. Bocznej nr 30, zabudowanej budynkami by³ej masarni.
Cena wywo³awcza wynosi 310 000,00 z³.
Oferent przed przyst¹pieniem do przetargu zobowi¹zany jest wnieœæ
wadium w wysokoœci 15.500,00 z³.
Wp³aty dokonaæ nale¿y w kasie GS £obez do dnia 28 listopada 2008
roku do godz. 9.00.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia nieruchomoœci.
Wadium pozosta³ych uczestników zostanie zwrócone po zakoñczeniu przetargu.

Starosta £obeski informuje
¿e z powodu przeprowadzki do nowej siedziby
Wydzia³ Geodezji i Kartografii nie bêdzie
funkcjonowa³ w dniach 24-28. listopada 2008 r.
W dniach tych nie bêd¹ wydawane dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wnioski o wydanie dokumentów z
zasobów bêd¹ przyjmowane w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w £obzie ul. M. Konopnickiej 41.
Od 1 grudnia 2008 r. Wydzia³ Geodezji i Kartografii czynny
bêdzie w nowej siedzibie przy ulicy G³owackiego w £obzie.
W dniach 27-28 listopada 2008 r. nie bêdzie czynny
równie¿ Wydzia³ Komunikacji Rejestracja Pojazdów.
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Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

(£OBEZ). Uroczystoœci
Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci w tym roku
obchodzone by³y wieczorem.
Po Mszy œwiêtej pochód
przeszed³ ul. Niepodleg³oœci
w stronê pomnika. Drogê
oœwietla³y pochodnie
niesione przez najm³odszych.
Milusiñscy asystowali te¿
poszczególnym delegacjom,
sk³adaj¹cym kwiaty i
wi¹zanki pod pomnikiem.
Na ulicach miasta po zmierzchu
panowa³ zwyczajny ruch, ktoœ wybiera³ pieni¹dze z bankomatu, ktoœ
inny spieszy³ do domu, grupy osób
spacerowa³y, gdy nagle da³a siê s³yszeæ muzyka dobiegaj¹ca od strony
koœcio³a. Czêœæ osób przystanê³a,

by po chwili pójœæ dalej, inni w ogóle nie zwrócili na to uwagi. Kilka
osób podesz³o pod pomnik, gdzie
ju¿ sta³a grupa osób wypatruj¹c
pochodu. Ten za chwilê wynurzy³
siê z szaroœci ulicy, prowadzony
przez dzieci z pochodniami, ustawionymi po obu stronach pochodu.
Stra¿nik Miejski dba³ o bezpieczeñstwo na skrzy¿owaniu, a samochód
policyjny zabezpiecza³ przody. Dok³adnie tak samo jak podczas obchodów majowych, z tym, ¿e teraz
by³o ju¿ ciemno - a na drzewach
mniej liœci.
Obchody rocznicowe by³y
okazj¹ do przyznania Krzy¿y
Obroñców dla: por. W³adys³awa
Puzyrewskiego, por. Andrzeja Kamiñskiego i por. Zdzis³awa Pacha³ko. Krzy¿e zosta³y przyznane
przez Niezale¿ne Stowarzyszenie
Kombatantów Polskich Rada
G³ówna w Opolu za walkê w Woj-

Matura 2008
w powiecie ³obeskim
13 listopada odby³o siê posiedzenie Komisji Oœwiaty Powiatu
£obeskiego. Jednym z zagadnieñ
spotkania by³o przedstawienie
wyników tegorocznych matur, w
oparciu o raport OKE w Poznaniu i Kuratorium Oœwiaty w
Szczecinie.
Teresa £añ - Dyrektor Wydzia³u
Oœwiaty i Promocji, Anna Boguszewska-W¹sowicz - Wicedyrektor
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie i Ma³gorzata Bia³y - Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Resku, omówi³y egzaminy dojrza³oœci.
Warto przytoczyæ kilka danych
statystycznych. Do matury przyst¹pi³o 196 abiturientów w £obzie
i w Resku. Egzaminy zda³o 93,24

% w £obzie i 79,17 % w Resku.
Œrednia powiatu ³obeskiego wynosi 89,80 %, przy œredniej krajowej 79 % i wojewódzkiej - 78,7 %.
Na 21 powiatów w województwie zachodniopomorskim powiat
³obeski zaj¹³ nastêpuj¹ce miejsca:
jêzyk polski poziom rozszerzony VII, jêzyk angielski poziom rozszerzony arkusz 1 – II, arkusz 2 VIII, biologia poziom podstawowy - II, chemia poziom podstawowy - III, fizyka poziom podstawowy - I, historia poziom podstawowy - IV.
Cz³onkowie Komisji Oœwiaty
wysoko ocenili wyniki matur i pogratulowali sukcesów m³odzie¿y i
nauczycielom.
hjm

sku Polskim i armiach sojuszniczych, w partyzantce, konspiracji,
za cierpienia w wiêzieniach, obozach zag³ady i ³agrach sowieckich
oraz zes³anym do Kazachstanu i na
Syberiê.
Pañstwowa Rada Kombatancka
w £obzie i Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych nominowa³a do odznaczenia grawertonem z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci te
same osoby. Grawerton otrzyma³
por. W³adys³aw Puzyrewski.
Osobom wybitnym, wyró¿niaj¹cym siê dla naszej gminy odznaczenia i grawerton wrêczy³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
W pochodzie wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz ³obeskich,
szkó³, zak³adów pracy, kombatantów, stowarzyszeñ oraz mieszkañcy
miasta. Przed g³ównym pochodem
postêpowali muzycy z M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej przy £obeskim
Oœrodku Kultury oraz mar¿onetki.
Po uroczystoœciach pomnikowych i odprowadzeniu sztandaru
pod £DK zdecydowana wiêkszoœæ
mieszkañców grodu nad Reg¹ pospiesznie pod¹¿y³a do domów. W
oœrodku kultury pozosta³y dzieci,

ich nauczyciele, rodzice, dziadkowie i reprezentanci miasta, byli równie¿ oczywiœcie pracownicy £DK.
Pieœni patriotyczne, choæ odœpiewane przez dzieci jakoœ inaczej – radoœniej, z dzieciêca werw¹ i zapa³em,
nie by³y w stanie przyci¹gn¹æ t³umów do oœrodka kultury.
W pozosta³ych miejscowoœciach obchody by³y jeszcze bardziej bez wyrazu. Ograniczy³y siê
jedynie do mszy œwiêtych oraz z³o¿enia kwiatów.
***
(RESKO). Obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w tym
mieœcie rozpoczê³y siê o godzinie
11.00 msza œwiêt¹ w intencji
wszystkich, którzy oddali swoje
¿ycie za wolnoœæ, odprawion¹ przez
ks. T. Uszkiewicza. Po mszy pochód
z³o¿ony z delegacji samorz¹dowej z
burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim i przewodnicz¹c¹ Rady
Miasta Barbar¹ Basowsk¹, dyrektorami szkó³, kombatantami z³o¿y³a
kwiaty na mogi³ach zas³u¿onych.
***
(WÊGORZYNO). W tym mieœcie tradycyjnie po mszy œw. w koœciele WNMP o godzinie 10.00 z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem ¯o³nierza Polskiego. Równie¿ ¿adnych
rewelacji nie by³o.
mm
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„Inwestuj¹c w kszta³cenie nauczycieli, inwestujemy w przysz³oœæ”

Likwiduj¹ filie CDiDN, w tym ³obesk¹
(£OBEZ). Dyrektor Zachodniego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w
Szczecinie Urszula Pañka zaproponowa³a, aby gmina £obez
przejê³a nieodp³atnie ksiêgozbiór wraz z wyposa¿eniem po
przeznaczonej do likwidacji filii CDiDN w £obzie. Decyzja o
zamkniêciu filii mia³a zapaœæ na
sesji Sejmiku. Ta jednak nie odby³a siê.
17 listopada mia³a zapaœæ jednoznaczna decyzja czy Centrum
bêdzie zlikwidowane. Póki co sesja sejmiku zosta³a przesuniêta na
inny termin. Dyrektor Urszula
Pañka najpierw walczy³a o zmianê
nazwy z Centrum Kszta³cenia Nauczycieli na - Zachodnie Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, pytanie po co, skoro teraz walczy o likwidacjê 7 bibliotek
pedagogicznych na terenie województwa w: Choszcznie, Wa³czu,
Nowogardzie, Kamieniu Pomorskim, £obzie, Chojnie i Policach.
Doskonale siê to komponuje z wypowiedzi¹ prezydenta Szczecina
Piotra Krzystka
- Inwestuj¹c w kszta³cenie nauczycieli, inwestujemy w przysz³oœæ. Dobrzy nauczyciele mog¹
zatrzymaæ w mieœcie najzdolniejsz¹
m³odzie¿, która tworzy potencja³
Szczecina – powiedzia³ we wrzeœniu podczas uroczystoœci otwarcia
nowej siedziby ZCDN. I rzeczywiœcie wydaje siê, ¿e wszelki dzia³ania
zmierzaj¹ tylko do tego, by zdolna
by³a m³odzie¿ i nauczyciele tylko w
Szczecinie. Prowincja siê nie liczy.
Niczym ironia brzmi¹ te¿ s³owa
na stronie ZCDN
„A to wszystko dzieje siê dlatego, ¿e jesteœmy otwarci na wspó³pracê i aktywne uczestnictwo w kreowaniu
zachodniopomorskiej
oœwiaty. Cenimy kompetencje,
uczciwoœæ i rzetelnoœæ. Na takich
wartoœciach budujemy relacje z ró¿nymi instytucjami i organizacjami.
Oczekiwania naszych klientów s¹
dla nas motywem do dzia³ania. Dlatego uwa¿nie s³uchamy i staramy siê
je spe³niaæ”.
Czy rzeczywiœcie uwa¿nie s³ucha siê i spe³nia, czy tylko to piêkne
i puste s³ówka? Burmistrz £obza nie
tylko s³a³ pisma za pismem do województwa, ale i osobiœcie walczy o
to, by filia Centrum w £obzie pozosta³a.
W pierwszy pi¹tek listopada
burmistrz £obza Ryszard Sola wraz
z zastêpc¹ Ireneuszem Kabatem
udali siê do filii Centrum, by zoba-

czyæ jak to wszystko funkcjonuje.
- By³em mile zaskoczony. W
œrodku znajdowa³y siê cztery m³ode, studiuj¹ce w systemie dziennym
i zaocznym osoby oraz pani pedagog. By³y to osoby spoza £obza.
Jedna pani by³a z gminy £obez,
pozosta³e z gminy Œwidwin, Radowa Ma³ego, Bia³ogardu i Koszalina.
Spyta³em - co je tu sprowadza, odpar³y, ¿e filia jest bardzo dobrze zaopatrzona i ¿e znajduj¹ tu szereg
materia³ów koniecznych do studiowania. Prosi³y mnie wrêcz, bym nie
pozwoli³, aby ta placówka przesta³a
istnieæ. Wczeœniej ju¿ wiedzia³em,
¿e placówka cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, g³ównie
osób m³odych, studiuj¹cych z terenu powiatu i powiatów oœciennych.
Ta wizyta tylko to potwierdzi³a –
powiedzia³ burmistrz £obza.
W³odarz ma dwie mo¿liwoœci.
Zarówno do marsza³ka województwa, przewodnicz¹cego rady i radnych wys³a³ pisma wraz z dokumentami na temat filii Centrum, aby siê
z nimi zapoznali. Prócz tego rozmawia³ z wieloma radnymi, aby wp³yn¹æ na ich decyzjê.
- Œmiem twierdziæ, ¿e jest to placówka wiod¹ca. Nie bojê siê twierdzenia, ¿e jest ona porównywalna
do wojewódzkiej. Cieszy siê bardzo
podobnym ob³o¿eniem i zainteresowaniem zarówno studentów, jak i
kadry pedagogicznej. W pismach
proszê radnych, aby przyjrzeli siê
bli¿ej funkcjonowaniu tej placówki
i zapoznali siê z materia³ami, które
uda³o siê nam zdobyæ. Staram siê
wp³yn¹æ na te osoby, aby zmieni³y
zdanie i pozostawi³y filiê ³obesk¹.
Nie upiera³bym siê i nie próbowa³ walczyæ, gdyby to by³a placówka martwa. Ale ona ¿yje! Wystarczy
siê tam przejœæ, porozmawiaæ, zajrzeæ do kart, spytaæ ile osób przewinê³o siê przez tê placówkê i ju¿
mamy odpowiedŸ na to czy jest ona

potrzebna, czy te¿ nie. Prosi³em
równie¿ radnych sejmiku osobiœcie,
podczas uroczystoœci w Szczecinie,
wrêczaj¹c zebrane przeze mnie dokumenty, aby pochylili siê nad nimi
i jeszcze raz przeanalizowali dane.
Bêdê czeka³ do czasu, a¿ sejmik
podejmie jak¹œ decyzjê. Jeœli bêdzie
ona negatywna i placówka zostanie
zlikwidowana, bêdê mia³ wariant
zapasowy. Ju¿ rozmawialiœmy z
dyrektorem naszej biblioteki, jeœli
Urz¹d Marsza³kowski wygasi Centrum bêdziemy myœleli o tym w jaki
sposób przeorganizowaæ prace z
biblioteki, by ludzie mogli nadal
korzystaæ z filii. Jeœli bêdê musia³ j¹
w jakiœ sposób utrzymaæ i zadbaæ, to
mo¿e zmuszony bêdê te¿ do przejêcia tej filii. Absolutnie siê przed tym
nie upieram. Ca³y czas staram siê

jednak walczyæ z Urzêdem Marsza³kowskim, by ta decyzja by³a
inna – doda³ w³odarz.
Pisma otrzyma³ marsza³ek, wicemarsza³ek, przewodnicz¹cy sejmiku
i radni. Czy to jednak pozwoli radnym zauwa¿yæ, ¿e jest to jedyna placówka na tym terenie o zasiêgu minimum trzech - czterech powiatów,
czas poka¿e. Byæ mo¿e przecie¿ nie
chodzi o to komu s³u¿y Centrum, ale
ile to kosztuje bez wzglêdu na potrzeby mieszkañców i sposób dzia³ania. Byæ mo¿e Kuratorium chce
pozbyæ siê zbêdnego, prowincjonalnego balastu, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e skoro mieszkañcy chc¹
mieæ Centrum, to niech sami je sobie utrzymuj¹, w innym wypadku zawsze przecie¿ po notatkê mog¹
wybraæ siê do Szczecina.
mm

Winnych zaœmiecania
nie ma
(UNIMIE). Na pocz¹tku listopada informowaliœmy, ¿e na poboczu drogi wiod¹cej do Unimia
PUK wywozi przyczepy liœci i
œmieci. W zwi¹zku z tym prezes
zarz¹du Kazimierz Dzie¿ak zaprotestowa³, ¿e to nie jego przedsiêbiorstwo jest sprawc¹ zaœmiecania poboczy.
W swoim piœmie zarzuca brak
starannoœci, pisz¹c „Zarzuty oczywiœcie by³y nieprawdziwe (bo w/w
odpady wywozi³ Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie)”. Z tym zarzutem z kolei nie zgadza siê dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie.
- Nie mo¿na jednoznacznie powiedzieæ kto wywozi³ œmieci na
pobocze drogi. Jesteœmy zbyt doj-

rzali, by wywoziæ liœcie i œmieci po
parkach i lasach, tym bardziej, ¿e
mamy darmowy wjazd na wysypisko œmieci. Nie jest to wiêc w naszym interesie i na zdrowy rozs¹dek
jest to nielogiczne. Œmieci znajduj¹ce siê przy drodze posprz¹tamy,
ale nie dlatego, ¿e jesteœmy sprawcami, ale dlatego ¿e odpowiadamy
za porz¹dek na drogach, a skoro jest
to przy drodze, to naszym obowi¹zkiem jest to posprz¹taæ. Nie jestem
w stanie ustaliæ winnych– powiedzia³ Wies³aw Bernacki.
Póki co sprawców nie ma, a zrzucanie winny na niewiele siê zdaje,
gdy w takich sytuacjach powinna
zadzia³aæ czujnoœæ kierownictwa
ró¿nych przedsiêbiorstw i instytucji,
by wspólnie przeciwdzia³aæ podobnym przypadkom.
mm
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Bezpieczniej
na wojewódzkich
(RADOWO MA£E). W tej
gminie rozpoczê³y siê prace
remontowe dróg
wojewódzkich oraz budowa
chodników. Dziêki temu
gmina ma staæ siê bardziej
bezpieczna.
- Kilka lat walczyliœmy o to i nic
siê nie dzia³o w tym zakresie. Moim
zdaniem budowa tych dróg, to zas³uga pana wójta. Œci¹gn¹³ tutaj
wicemarsza³ka, ¿eby siê przejecha³
kilka razy tymi drogami. Po tym
Rejon Dróg ze Stargardu rozpocz¹³
prace. Gmina remontu dróg nie dofinansowuje. Inaczej jest w Radzimiu, gdzie prace nad budow¹ chodników s¹ ju¿ na ukoñczeniu. Gmina
partycypowaæ bêdzie równie¿ w
kosztach przy budowie chodników
w Gostominie. Chodniki maj¹ byæ
wykonane do koñca listopada – powiedzia³a skarbnik gminy Bo¿ena
Kopaczewska.
Istotn¹ i niecierpi¹c¹ zw³oki
kwesti¹ jest budowa chodnika do
stadionu w Radowie Ma³ym. Obecnie remontowana jest tu droga, niebawem zostanie wykonana „odp³ywówka”.
- Ju¿ trzeci rok o tym mówimy.
Tam jest bardzo niebezpiecznie.
Chodnik jest przy drodze wojewódzkiej, nie mo¿emy wiêc w pe³ni
finansowaæ jego budowy. Ostatnio
przyjecha³a do nas kierownik dróg i
wstêpnie uzgodniliœmy którêdy
chodnik bêdzie bieg³ oraz jakiej
bêdzie on szerokoœci. Jeœli bêdzie
taka mo¿liwoœæ, to rozpocznie siê
jego budowa w roku przysz³ym wraz
z dofinansowaniem, a je¿eli nie, to
bezwzglêdnie w roku 2010, bo jest
to bardzo niebezpieczny odcinek
drogi. Chodnik bêdzie jednak bieg³
za rowem.
Inny, równie niebezpieczny odcinek znajduje siê w Rekowie. Dlatego te¿ z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich gmina podpisa³a ju¿
wstêpne porozumienie na budowê
chodnika w przysz³ym roku. Pieni¹dze na ten cel zosta³y ju¿ zarezerwowane w planie bud¿etowym – doda³a skarbnik.
mm
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Policja wykry³a miêdzynarodow¹ szajkê z³odziei i paserów zabytków

Z³apali z³odziei, którzy okradli
koœció³ w Wysiedlu
(WYSIEDLE, gm. £obez). Gdy
okradziono koœció³ w Wsiedlu
z ozdobnych dzie³ sztuki
sakralnej nikt nie przewidywa³,
¿e po piêciu latach Policja trafi
na trop z³odziei i odzyska
skradzione przedmioty. A jednak!
Do koœcio³a maj¹ szansê
powróciæ trzy uskrzydlone g³owy,
skradzione w 2002 roku.
Z³odziejom - zorganizowanej
grupie miêdzynarodowej, ju¿
postawiono zarzuty. Jednak czy
figurki wróc¹ do Wysiedla
zale¿eæ bêdzie tylko od nas.
Wartoœæ wszystkich skradzionych
zabytków przez grupê przestêpcz¹ ocenia siê na oko³o 3 miliony z³. Na razie
uda³o siê odzyskaæ przedmioty za oko³o 1 milion z³. Spora ich czêœæ znajdowa³a siê w... gara¿u szefa grupy.
Ju¿ w ubieg³ym roku Wydzia³ VI
do Spraw Przestêpczoœci Gospodarczej Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze skierowa³ do S¹du Okrêgowego w Zielonej Górze akt oskar¿enia
przeciwko 54-letniemu Piotrowi N.,
53-letniemu Zbigniewowi K. i 24-letniej Katarzynie £., podejrzanym o
dokonywane na szerok¹ skalê kradzie¿e i paserstwo wartoœciowych dzie³
sztuki sakralnej. To w³aœnie ³upem tej
grupy pad³y figurki z koœcio³a w Wysiedlu.
Sprawa ju¿ zosta³a skierowana do
s¹du, ale data rozprawy jeszcze nie
zosta³a wyznaczona. G³ówny przestêpca i koordynator grupy okaza³ siê
œciœle wyspecjalizowanym przestêpc¹
w tej dziedzinie. Znany jest miêdzy
innymi z tego, ¿e w latach 80. dokona³
s³ynnej kradzie¿y unikalnych dzie³
sztuki z katedry w GnieŸnie, za co zosta³ w 1986 roku skazany i odby³ karê
15 lat pozbawienia wolnoœci. Po wyjœciu z wiêzienia nie zaprzesta³ swojej
dzia³alnoœci. Paser pochodzi³ z Niemiec. Zorganizowan¹, wyspecjalizowan¹ i œwietnie zakamuflowan¹ grupê przestêpcz¹ o charakterze miêdzynarodowym uda³o siê rozbiæ dziêki
wspó³pracy z policjantami z ró¿nych
krajów europejskich. Jeszcze nie
wszystkie dzie³a sztuki uda³o siê odzyskaæ. Na razie Prokuratura Okrêgowa w Zielonej Górze nie chce ujawniaæ wszystkich szczegó³ów œledztwa
w nadziei, ¿e uda siê odzyskaæ pozosta³e zabytki.
Zarz¹d Centralnego Biura Œledczego w Gorzowie Wielkopolskim, w
toku ponad rocznego œledztwa prowadzonego we wspó³dzia³aniu z Wydzia³em Kryminalnym KWP w Gorzowie
Wielkopolskim ustali³, ¿e Piotr N. w

latach 2003 - 2006 dopuœci³ siê ponad
30. w³amañ do koœcio³ów i cerkwi na
terenie Ziemi Lubuskiej, Dolnego
Œl¹ska i Wielkopolski, dokonuj¹c kradzie¿y dzie³ sztuki o ³¹cznej wartoœci
oszacowanej przez bieg³ych na kwotê
blisko 3 mln z³. Najbardziej wartoœciowe dobra kultury narodowej wywo¿one by³y poza granice kraju.
W niektórych przypadkach, tak jak
to mia³o miejsce w koœciele w Wysiedlu, kradzie¿e dokonywane by³y w
sposób „si³owy”. Tutaj, miêdzy 24 a
30 listopada 2002 r. z³odzieje okaleczyli o³tarz w barbarzyñski sposób. O
tej kradzie¿y pisaliœmy w Tygodniku
£obeskim. Wówczas skradziono: z o³tarza g³ównego - rzeŸby: Matki Boskiej i œw. Jana Ewangelisty z grupy
„Ukrzy¿owania” (szafa œrodkowa)
oraz trzy p³askorzeŸby przedstawiaj¹ce „Obrzezanie”, „Adoracjê Dzieci¹tka”, „Pok³on Trzech Króli” z awersów
skrzyde³ bocznych; z chrzcielnicy rzeŸbê - personifikacjê jednej z Cnót
oraz trzy p³askorzeŸby - uskrzydlone
g³ówki putt. Skradzione figurki i p³askorzeŸby pochodz¹ z pocz¹tku XVI w.
Podczas kradzie¿y o³tarz zosta³
zniszczony . Byæ mo¿e w³aœnie po to,
aby wygl¹da³o to na kradzie¿ amatorsk¹, a nie wyspecjalizowanej grupy
przestêpczej.
Obecnie ogólne koszty niezbêdnych zabiegów renowacyjnych tak
potraktowanych zabytków przez grupê przestêpcz¹ zosta³y wyliczone na
kwotê przekraczaj¹c¹ 600 tysiêcy z³otych, a ten nadzwyczaj szkodliwy
aspekt dokonywanych kradzie¿y zosta³ odpowiednio uwzglêdniony przy
formu³owaniu zarzutów wobec
sprawców.
Jak na razie g³ówny podejrzany
idzie w zaparte, nie przyznaj¹c siê do
winy, choæ to w jego gara¿u znaleziono czêœæ przedmiotów, badanych i katalogowanych obecnie z udzia³em
specjalistów z zakresu ochrony zabytków. Jak zapowiada Prokuratura
Okrêgowa w Zielonej Górze w mo¿liwie najszybszym czasie poszczególne
dzie³a sztuki zostan¹ zwrócone koœcio³om i powróc¹ w ten sposób na
nale¿ne im miejsce.
Podczas œledztwa oskar¿ony odmówi³ sk³adania wyjaœnieñ. Za kra-

dzie¿e grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci oraz bardzo wysoka
grzywna, a tak¿e przepadek osi¹gniêtych z przestêpczego procederu korzyœci maj¹tkowych.
Niedawno Wydzia³ V Œledczy Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze
doprowadzi³ do odzyskania dzie³ sztuki sakralnej o ³¹cznej wartoœci szacowanej na kwotê ponad miliona z³otych.
W zwi¹zku z tym, ¿e w sprawie
dalej bêd¹ podejmowane dzia³ania w
kierunku rozpoznania powi¹zañ
sprawców w obrêbie miêdzynarodowego rynku kradzie¿y i paserstwa sakraliów Prokuratura Okrêgowa w Zielonej Górze wstrzymuje siê jeszcze od
szczegó³owych odpowiedzi na frapuj¹ce pytania.
- Czêœæ zabytków nie by³a skatalogowana, o niektórych zabytkach konserwator zabytków w ogóle nie mia³
pojêcia. Koœcielne dobra nie zawsze
by³y dobrze chronione. Jednak czasami nawet najlepsze zabezpieczenia
nie by³y w stanie uchroniæ zabytków.
Z koœcio³a w Wysiedlu odzyskano trzy
figurki, ale nie wiadomo czy powróc¹
one do œwi¹tyni. To bêdzie zale¿a³o od
konserwatora zabytków. Zanim przeka¿e figurki do koœcio³a, sprawdzi czy
jest w nim odpowiednie zabezpieczenie, aby historia siê nie powtórzy³a.
Jest kilka mo¿liwoœci, albo zostan¹
wykonane zabezpieczenia w miejscu,
w którym siê one znajdowa³y, albo na
miejscach pozostan¹ rekonstrukcje, a
orygina³y bêd¹ przechowywane w innym miejscu œwi¹tyni – oczywiœcie
odpowiednio zabezpieczone - powiedzia³ nam rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski.
Zabezpieczenia te wi¹¿¹ siê z du¿ymi kosztami, wiêc w³aœciwie tylko
i wy³¹cznie od mieszkañców powiatu
³obeskiego i instytucji zale¿eæ bêdzie,
czy jesteœmy warci powierzenia nam
tak cennych przedmiotów kultu religijnego.
Do koœcio³a w Wysiedlu maj¹
szansê powróciæ trzy uskrzydlone g³owy skradzione z górnych naro¿y œcianek czaszy chrzcielnicy. S¹ to p³askorzeŸby z 1623 r., manierystyczne,
drewniane, polichromowane i z³ocone. P³askorzeŸby, bêd¹ce elementem
chrzcielnicy, objêtej ochron¹ prawn¹
poprzez wpis do Ksiêgi rejestru zabytków ruchomych prowadzonej przez
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, maj¹
liczne ubytki, szczególnie w warstwie
malarskiej wraz z gruntem oraz obtarcia z³oceñ. Ich powrót wi¹za³ siê wiêc
bêdzie nie tylko z zabezpieczeniem,
ale i konserwacj¹, o któr¹ wnosi³ ju¿ w
2002 roku ówczesny proboszcz
Krzysztof Maj.
mm
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Policjanci wol¹ spotykaæ siê z kryminalistami na ulicy i strzelaæ do nich, ni¿ rozmawiaæ z dzieæmi w szkole

Pouczaj¹ce spotkanie z Alfredem
(£OBEZ). W poniedzia³ek do
£obza zawitali bardzo mili
goœcie. Dzieci odwiedzi³
Peter Green z Alfredem
oraz Mariusz Socha
przedstawiciel agendy
Alfred Radzi. W konferencji
wziêli udzia³ dyrektorzy
i pedagodzy szkó³ w terenu
powiatu ³obeskiego oraz
burmistrz £obza Ryszard
Sola. Po konferencji odby³a
siê pokazowa lekcja z
udzia³em dzieci z klas I-III.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie wspólnie ze Stowarzyszeniem”Alfred Radzi” zorganizowa³a
w Szkole Podstawowej nr 1 spotkanie z Peterem Green, twórc¹ programu profilaktycznego pn. „Alfered
Radzi”. Peter Green na konferencji
przedstawi³ realizowany obecnie w
Wielkiej Brytanii autorski program
edukacyjny o nazwie „Alfred radzi”, którego istota jest prezentowana przy pomocy kukie³ki Alfreda.
Chcia³oby siê rzec nareszcie,
bowiem program przypomina, ¿e
wszyscy – zarówno rodzice, nauczyciele, jak i policjanci powinni
mówiæ jednym g³osem, tak aby
dziecko widzia³o zgodnoœæ i spójnoœæ celów doros³ych.
Pomys³ programu narodzi³ siê u
Petera Green po tragedii, jaka dotknê³a Wielk¹ Brytaniê kilka lat
temu w jednym z centrów handlowych. Gdy matka na chwilkê straci-

³a z oczu swojego dwuletniego syna
Jamesa Bugara, dwaj dziesiêcioletni ch³opcy porwali go i zamordowali ze szczególnym okrucieñstwem.
Ta tragedi¹ wstrz¹snê³a ca³¹ Europ¹. Wówczas to ludzie zaczêli
zadawaæ pytanie - w jaki sposób
instytucje takie jak: szko³y, policja
czy koœció³ mog¹ lepiej wp³ywaæ na
wychowanie dzieci. Wówczas to
zamiast oskar¿aæ jedni drugich,
wysuniêto wniosek, ¿e aby osi¹gn¹æ
cel w podwy¿szeniu moralnoœci,
wszystkie te instytucje powinny
dzia³aæ razem.
- Nie chcia³em dyskutowaæ, ale
zastanowi³em siê czy jest coœ, co
mo¿na w tej sprawie zrobiæ. Porozmawia³em z przyjacielem z policji i
spyta³em czy maj¹ problem z rozmowami z dzieæmi. Okaza³o siê, ¿e
problem polega³ na tym, ¿e policjanci wol¹ spotykaæ siê z kryminalistami na ulicy i strzelaæ do nich, ni¿
rozmawiaæ z dzieæmi w szkole.
Wtedy zg³osi³em siê do wydzia³u
policji. Na czterech policjantów
trzech powiedzia³o, ¿e po³¹czenie
koœcio³a i policji – nie zadzia³a. Jeden chcia³ spróbowaæ. Zaczêliœmy
pytaæ w szko³ach z jakimi borykaj¹
siê problemami i jakich programów
potrzebuj¹. Okaza³o siê, ¿e najwa¿niejsze to: obcy – i niebezpieczeñstwa z tym zwi¹zane (program Powiedz NIE – nigdzie nie idŸ), bezpieczeñstwo na drodze, pos³uszeñstwo wobec rodziców i nauczycieli,
kradzie¿e. Rozpoczêliœmy wspó³pracê ze szko³ami. Program zakoñczy³ siê wielkim sukcesem. Pozostali trzej policjanci chcieli siê ju¿
wtedy do³¹czyæ. Wówczas te¿

otrzymaliœmy telefony z Londynu i
Szwecji – czy nie moglibyœmy i tam
przeprowadziæ programu. By³o to
niemo¿liwe, wiêc rozpoczêliœmy
nagrywaæ kasety. Dziœ jest on na
p³ytach CD. Dotychczas zrealizowaliœmy osiem odcinków, trzy kolejne s¹ w przygotowaniu – powiedzia³ Peter Green dyrektor i za³o¿yciel Chrzeœcijañskiej Organizacji
Pomocy Rodzinie („Christian Family Ministries”)
Do jednego z nich pomys³ zg³osi³a komenda szczeciñska, tam te¿
powsta³ scenariusz. Odcinek ten bêdzie traktowa³ o tym, jak siê zachowaæ w razie ataku niebezpiecznego
psa. Najprawdopodobniej bêdzie to
pierwszy wspólnie zrealizowany odcinek.
P³yty s¹ w je¿yku polskim i angielskim, tak aby dzieci przy
okazji mog³y siê uczyæ
angielskiego. Obecnie
mam takie wra¿enie, ¿e
po³owa Polski jest w Anglii wiêc i tam takie p³yty
te¿ powinny znaleŸæ
uznanie – za¿artowa³ Peter Green.
Do Polski P. Green
trafi³ w 1982 roku, dziêki
wspó³pracy
przede
wszystkim z koœcio³ami.
Ju¿ podczas pierwszej
wizyty przywióz³ ze sob¹
jeden odcinek programu.
Gdy zobaczy³ go rzecznik policji stwierdzi³, ¿e
jest to coœ, co w Polsce
jest potrzebne. Program
bardzo dobrze realizuje

siê w Szczecinie. Dziêki pni asp. Ani
Gembali bêdzie równie¿ realizowany w £obzie.
Program dla dzieci w wieku od
5-11 lat zosta³ równie¿ przekazany
telewizji szczeciñskiej i jest do
obejrzenia w internecie.
Po krótkiej konferencji na sali
gimnastycznej odby³a siê lekcja
pokazowa z udzia³em Petera Green,
Alfreda oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Dzieci z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y swojego goœcia. Gdy siê w koñcu pojawi³ i poprosi³ o ochotnika
chc¹cego mu pomóc - pojawi³ siê las
r¹k. Tak by³o za ka¿dym razem, gdy
Peter Green prosi³ o pomoc kolejn¹
osobê. Dzieci z chêci¹ siê zg³asza³y,
bowiem Peter Green w sposób dowcipny i umiejêtny zarazem przekazywa³ bardzo istotne treœci za pomoc¹
przyniesionych ze sob¹ rekwizytów.
Lekcjê rozpocz¹³ od ochrony cia³a
nie tylko z zewn¹trz ale i od wewn¹trz. Sztandarowa kukie³ka Alfred, ulubieniec rzeszy dzieci, doradza³, informowa³ i uczy³ zasad bezpiecznego zachowania.
Program „Alfred radzi” jest realizowany od siedmiu lat, a atrakcyjna forma przekazu jest ogromnym atutem, tym bardziej, ¿e bezpieczeñstwo dzieci traktowane jest
jako priorytet. Zarówno dzieci, rodzice i nauczyciele chêtnie bior¹
udzia³ w zajêciach w których
uczestniczy policjant.
Ide¹ programu jest to, by informacje z zakresu bezpieczeñstwa
by³y przekazywane w sposób jednolity przez nauczycieli, rodziców i
policjantów.
mm
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Z ¯YCIA POWIATU

Przedszkole w Resku

Pozyskano pieni¹dze
na dodatkowe zajêcia

Ale czy¿ nie najwa¿niejsze jest poczucie w³asnej
wartoœci, które pozwala ludziom na nowo uwierzyæ
w siebie i swoje mo¿liwoœci?

Wspólne sprawy
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Siedlice i Okolic
(SIEDLICE). W tej
miejscowoœci ju¿ jakiœ
czas temu narodzi³a siê
inicjatywa spo³eczna
ludzi, którzy chc¹ zrobiæ
coœ we wsi, ale tak¿e
zmobilizowaæ innych do
ró¿nych dzia³añ.

(RESKO) Przedszkole Miejskie w Resku skorzysta³o z szansy,
jak¹ da³ otwarty konkurs ofert na
wspieranie realizacji zadañ ukierunkowanych na wzmocnienie
oferty edukacyjno-wspomagaj¹cej szkó³ i placówek.
Konkurs zosta³ og³oszony w
paŸdzierniku przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty, w ramach Rz¹dowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i M³odzie¿y w 2008 r. Wniosek z³o¿ony przez przedszkole o
dofinansowanie realizacji programu zosta³ pozytywnie oceniony. Na
realizacjê zadañ pozyskano ogó³em
56.135 z³. Projekt jest
krótkoterminowy, realizowany
w przedszkolu od 3 listopada do 22
grudnia br., w godzinach od 13.00
do 16.00.
W ramach projektu zwiêkszono
czas pracy jednego oddzia³u
przedszkolnego dla dzieci miejscowych oraz doje¿d¿aj¹cych do
godziny 16.00, w celu umo¿liwienia im udzia³u w bezp³atnych zajêciach. Ponadto zorganizowano
tym dzieciom transport wraz z

opiek¹ podczas powrotu do domu.
W ka¿dej grupie wiekowej w godzinach od 13.00 do 16.00 prowadzone s¹ cztery razy w tygodniu
zajêcia teatralne, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne
oraz z gimnastyki ogólnorozwojowej, zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami dzieci. Ogó³em
uczestnikami programu jest 138
dzieci w wieku 3 - 6 lat.
Wiêkszoœæ naszych wychowanków korzysta z pobytu w przedszkolu w ramach podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Nauczycielki w poszczególnych grupach maj¹ niewiele czasu na ukierunkowan¹ pracê z dzieæmi w celu
rozwijania ich indywidualnych zainteresowañ. Ankiety wystosowane
do rodziców potwierdzi³y istniej¹ce
zapotrzebowanie na organizacjê
tego typu zajêæ.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców realizujemy z wielkim zapa³em przedsiêwziêcie, wymagaj¹ce nowatorskich pomys³ów i niekonwencjonalnych metod pracy. A najwiêksz¹
motywacj¹ do pracy jest dla nas radosny uœmiech dzieci...
(p)

tygodnik ³obeski 18.11.2008 r.

Jak w wielu popegeerowskich
miejscowoœciach, tak i tutaj czasami
ciê¿ko jest mieszkañcom wyjœæ z
w³asn¹ inicjatyw¹, b¹dŸ samemu
zadbaæ o rozwój nie tylko swój, ale
i w³asnej miejscowoœci.
Tutaj powsta³o Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Siedlice i Okolic
Wspólna Sprawa.
- Podczas pierwszej Wigilii
jak¹ zorganizowaliœmy, by³am
zszokowana. Dzieci mia³y ze sob¹
reklamówki, do których zaczê³y
pakowaæ s³odycze i pomarañcze,
czasem nawet z talerzami, niektóre
³akocie chowa³y po kieszeniach.
Teraz dzieci ju¿ wiedz¹, ¿e podczas Wigilii maj¹ jeœæ tyle, na ile
maj¹ ochotê, bo do domów i tak
dostan¹ paczki z tego co zostanie –
powiedzia³a Janina Pawluk.
Prócz tego organizowany jest
Festyn Rodzica w okolicach 1
maja. W jego organizacjê zmobilizowani s¹ wszyscy mieszkañcy,
tak aby ka¿dy z nich czu³ siê w obowi¹zku wspó³pracy przy organizacji wspólnej zabawy, zarówno ich
samych jak i ich pociech. Rodzic
ma za zadanie coœ upiec, nawet na
miejscu.
Stowarzyszeniu uda³o siê wyposa¿yæ bibliotekê wiejsk¹ z fundacji Rataja w Warszawie w ksi¹¿ki, rega³y itp. Z Rzeczpospolitej
Internetowej pozyskano komputery, a dzieci zachêcono do nauki
jêzyka niemieckiego - po szkole.
Bardzo popularny by³ kurs pieczenia i gotowania. Dzisiaj panie z tej
miejscowoœci s¹ w stanie profesjonalnie obs³u¿yæ wesele, przyjêcie
itp., oprócz tego okazjonalnie na
œwiêta wykonuj¹ stroiki wielkanocne i bo¿onarodzeniowe. Z tego
zawsze parê groszy wpadnie do

kasy. Kokosów z tego nie ma, ale
nie ma te¿ marazmu i ogólnej depresji.
Od stycznia 2007 r. funkcjonuje tu przedszkole wiejskie.
- Ubolewam tylko, ¿e jest tak
ma³o dzieci. Przygotowani jesteœmy na 25 dzieci. Trzeba dotrzeæ do
ludzi, ale nie ma jakiejœ chêci w³asnej. Trzeba pomyœleæ i jakoœ zachêciæ. Co siê sta³o? By³ PGR i ju¿
go nie ma. Praca, jak¹ uda³o siê
znaleŸæ mieszkañcom, to w szkole
i przedszkolu, ale to jest niewiele.
Jakie mo¿e byæ zatrudnienie? Ile
lat minê³o, 18? Jest praca na umowê o dzie³o w „Krewetkach”, gdzie
matka wyje¿d¿a o 4.00 rano, przyje¿d¿a nad ranem, troszkê poœpi.
Coœ siê staramy robiæ. Jest intelektualna mo¿liwoœæ w tych ludziach,
tylko oni tego nie znaj¹, nie
wiedz¹. Mo¿na w nich wyzwoliæ
potencja³. Mam artystki wspania³e, nie wiem co zrobiæ, mo¿e jakiœ
pokaz stroików, które na pewno
sprzedamy, bo w tamtym roku by³o
za ma³o. Niektórzy rodzice maj¹
jakiœ opór przed oddawaniem dzieci do przedszkola. Mówi¹, ¿e
zajm¹ siê nimi dziadkowie, a potem czêœæ takich dzieci w wieku 6.
lat nie wie do czego s³u¿y o³ówek
– mówi.
Miejscowoœci popegeerowskie
s¹ czêsto bardzo specyficzne. Po
upadku PGR-ów ludzi czêsto nie
wiedzieli i nadal nie widz¹ co maj¹
robiæ. Musi znaleŸæ siê ktoœ, kto
wska¿e mo¿liwoœci i nauczy, ¿e
czasami wystarczy czegoœ chcieæ,
a mo¿na to osi¹gn¹æ. Mo¿e nie od
razu wielkie szczyty, ale czy¿ nie
najwa¿niejsze jest poczucie w³asnej wartoœci, które pozwala ludziom na nowo uwierzyæ w siebie
i swoje mo¿liwoœci? Tego w³aœnie
uczy Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Siedlice i Okolic Wspólna
Sprawa, a potem... potem ludzie
poradz¹ sobie ju¿ sami.
mm

Reklama
Tel./fax 091
3973730

INFORMACJE
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Konkurs poetycki
„Moja ma³a ojczyzna”
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w
£obzie, w dniu 15 paŸdziernika br.,
odby³ siê szkolny konkurs poetycki
pt. „Moja ma³a ojczyzna”. Jego celem by³o pobudzenie wra¿liwoœci
na piêkno naszego regionu oraz
doskonalenie umiejêtnoœci redagowania tekstu poetyckiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 18
uczniów z klas I, II i III. Dziesiêcioosobowa komisja wyró¿ni³a dziewiêæ prac, wœród których pierwsze
miejsce zajê³a praca Pauliny Pabian
z kl. IIIe, drugie praca Karoliny
Rudzkiej z kl. IIIe, a trzecie Marty
Wyszyñskiej z kl. IIb. Konkurs pozwoli³ uczniom wykazaæ siê umiejêtnoœciami poetyckimi.
Poni¿ej prezentujemy nagrodzone teksty.

Znasz to miejsce,
gdzie s³oñce najpiêkniej wschodzi,
gdzie noc starannie chowa,
gdzie promienie zachodu,
podziwia ka¿da g³owa.
Pamiêtasz ten las obok domu,
zielon¹ ³¹kê sk¹pan¹ w kroplach
szronu,
jezioro pe³ne kumkaj¹cych ¿ab
i ten „tylko mój œwiat”?
Gdy pomimo wiatru, b³yskaj¹cego
gromu,
uciek³am daleko, daleko od domu.
W chmury wysoko, jak ptak wznosi³am siê,
lec¹c tak bez przerwy, bez strachu,
nie martwi¹c o nic siê.
Œwiat krêci³ siê woko³o,
wiatr muska³ liœcie drzew,
a miejsca tu nigdy nie zazna³ gniew.
Pamiêtasz, jak w ka¿d¹ niedzielê
dzwony rozbrzmiewa³y w koœciele?
Jak dumnie rzeka p³ynê³a w swym
korycie
przez miasto skrêcaj¹c, szumi¹c
skrycie?
Jak doroœli do pracy szli,
a z budynków dym powoli siê tli³?
W parku od œmiechu spokoju nie
by³o, a w ka¿dym zak¹tku coœ siê
burzy³o.
Spójrz, zobacz, to tutaj!
W ka³u¿ach deszczu szare niebo siê
odbija.
Dlaczego czas tak szybko mija?!
Tak cudownie kropla za kropl¹ na
szybie,
czy to zak¹tek bo¿y?
Miejsce.
Moje miejsce.
£obez.
Paulina Pabian Klasa: IIIe

£obez
Miasto £obez, ka¿dy przyzna,
skarbem jest pomorskich równin.
Dla nas £obez to ojczyzna,
z której my jesteœmy dumni.
£obez miastem wielu zalet,
a £obezianie - jak rodzina.
Krajobrazy okaza³e
to atrakcja niejedyna!
Nasza piêkna okolica
dziœ ostoj¹ jest radoœci.
Goœcinnoœci¹ wci¹¿ zachwyca
i zaprasza wszystkich goœci!
W £obzie talent siê rozwija,
kwitnie sztuka i kultura.
Czas ucieka, pêdzi, mija,
wiêc powstaj¹ banki, biura!
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Wandale na stadionie
(£OBEZ). W minionym tygodniu jacyœ pseudo mi³oœnicy Œwiatowida na murze hali sportowej
od strony stadionu wymalowali
sprayem „Œwiatowid to my”.
Kierownik wydzia³u Sportu,
Turystyki i Wypoczynku Zdzis³aw
Urbañski, gdy zobaczy³ w czwartek
rano napis na œcianie hali sportowej
od razu powiadomi³ o tym fakcie
policjê. Zamalowanie napisu, powsta³ego w nocy ze œrody na czwartek bêdzie kosztowa³o oko³o 700800 z³.
- Bêdziemy musieli pomalowaæ ca³¹ œcianê, st¹d dodatkowe
koszty. Jestem wœciek³y bo za te
pieni¹dze móg³bym zorganizowaæ
3-4 imprezy dla 300. dzieci. Nie
doœæ ¿e nie ma tych pieniêdzy, to
jeszcze musimy je wydawaæ na takie
rzeczy. Na pomalowanie hali sprowadzano farbê a¿ z Francji. Teraz

ju¿ takiej nie ma. Problem polega na
tym, ¿e m³odzie¿ czuje siê bezkarna. Przyk³adowo za zniszczenie
kosza do gry, koszt powy¿ej tysi¹ca
z³, z³apany sprawca mia³ odpracowaæ na terenie stadionu. Zrobi³ to, z
ironicznym uœmiechem na ustach.
Zapewne nie by³oby mu tak weso³o,
gdyby musia³ te kilkanaœcie godzin
odpracowaæ w centrum miasta – powiedzia³ Zdzis³aw Urbañski.
Jak siê okazuje zgromadzenia
wieczorne w pobli¿u hali s¹ doœæ
powszechne, tutaj nawet w bia³y
dzieñ m³odzie¿ niepe³noletnia nie
kryje siê z paleniem papierosów na
terenie sportowym. Na papierosach
siê jednak nie koñczy. Wszak m³odzie¿ doskonale zdaje sobie sprawê,
¿e nie poniesie ¿adnej odpowiedzialnoœci za swoje zachowanie, a
jeœli ju¿, to bêdzie to przys³owiowe
pogro¿enie palcem.
mm

£obez to urocze miejsce,
piêkne w ka¿dym swym szczególe.
Zawsze myœleæ o nim zechcê
i wspominaæ bêdê czule.
Karolina Rudzka Klasa: IIIe

Zagórzyce
Zagórzyce to moja ma³a Ojczyzna.
Tutaj siê urodzi³am i spêdzam beztroskie lata.
Ka¿de dziecko mi racjê przyzna,
bo to szczególny zak¹tek Wielkiego Œwiata.
W starej leœniczówce postawi³am
pierwszy krok,
kocham to miejsce i nic tego nie
zmieni.
I tak moje ¿ycie p³ynie ju¿ piêtnasty
rok
- za oknami las, zwierzêta i moc zieleni.
Wœród pól i ³¹k otoczonych ró¿norodnym kwieciem,
wiedzie droga do szko³y przez rzekê £oŸnicê.
Wszyscy wiedz¹, ¿e to jedyne w
swoim rodzaju miejsce na œwiecie,
bo to s¹ w powiecie ³obeskim najpiêkniejsze okolice.
Merdanie ogonem, znajomy warkot silnika.
To wszystko kocham, to jest mój
ca³y œwiat.
Szum lasu to najwspanialsza muzyka,
bo w tym œwiecie ¿yje: babcia,
mama i brat.
Marta Wyszyñska Klasa: IIb

Nowa Kultura zaprasza na koncert

SKLEP Z PTASIMI
PIÓRAMI w kuŸni
Siemczyno, ko³o Z³ocieñca
kuŸnia przy pa³acu
21. listopada 2008
godz. 20.00
Cena biletu 25 z³

Nasi Drodzy Obserwatorzy Nowej
Kultury, po przerwie wracamy do s³u¿by upowszechniania tego, co piêkne,
wartoœciowe, oryginalne, istotne...
Sklep z Ptasimi Piórami - zespó³
Ryszarda Leoszewskiego wywodz¹cy
siê z kultury studenckiej i piosenki poetyckiej obchodzi w tym roku trzydziestolecie. Jego najnowsza p³yta „Stempelek” mia³a swoj¹ premierê i promocjê
w Studiu im. Agnieszki Osieckiej Programu III Polskiego Radia 28 wrzeœnia
2008.
„Sklep” ma swoj¹ wiern¹ publicznoœæ, melodyjne piosenki w dobrych
aran¿acjach pozostaj¹ na d³ugo w pamiêci, a stali bywalcy koncertów znaj¹
je wszystkie na pamiêæ. Wpadaj¹ce w
ucho melodie, matowy, ciep³y g³os Le-

oszewskiego oraz m¹dre, refleksyjne
teksty przyci¹gaja na koncerty co raz to
nowych fanów.
Polecamy Waszej uwadze, Drodzy
Obserwatorzy, muzykê zespo³u Ryszarda Leoszewskiego, Lecha Grochali
(Groszka), Szymona Or³owskiego i
Roberta Jarzêbskiego. Jesteœmy przekonani, ¿e zechcecie zapamiêtaæ ich
piosenki na zawsze.
Marek Sztark
Marzanna Groblewska
Jak zamówiæ bilety?
Potwierdzenie zakupu biletów
przyjmujemy: SMS-em na tel. 0 506
057 073 (nale¿y wpisaæ: nazwê miejscowoœci, w której ma siê odbyæ wydarzenie, imiê i nazwisko oraz iloœæ biletów np.: SIEMCZYNO JAN KOWALSKI 2) telefonicznie: tel. 091 423 94 71
lub e-mailem na adres: rezerwacja(at)nowakultura.org
Po otrzymaniu potwierdzenia bilety bêdzie mo¿na otrzymaæ na miejscu
przed koncertem.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

£obez

MOTORYZACJA

PRACA

Region

£obez

Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605 980 898 lub 607 281 442.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
63 mkw. w bloku, I p. w Œwiêtoborcu
lub zamieniê na kawalerkê w
£obzie. Tel. 091 397 41 81.

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

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.
Wynajmê pokój umeblowany w
domku jednorodzinnym w Drawsku
Pom. Tel. 0 781 907 602.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w Gryficach. Tel. 0507 100 356.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

INNE

£obez
Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³. Tel.
091 397 49 47 – wieczorem.
Sprzedam ³ó¿ko szpitalne. Tel. 091
397 46 66.

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

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
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam Fiata 126p, r. 82, przeg.
do 07.09, jeŸdzi. Podaj swoj¹ cenê.
Trzebiatów 3 Maja 1. Tel. 091 387 01
72 , 518 452 453.

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Œwidwin

Sprzedam gara¿ w £obzie przy ul.
Siewnej. Tel. 604 282 156.

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

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

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

Drawsko Pom.
NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665
555 195, 667 143 991.
Sprzedam budynek gospodarczy w
Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹
pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem
(4 km od Po³czyna) o pow. 2,350 ha
z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.

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 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.

Drawsko Pom.
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.

Gryfice
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie. Tel.
512 584 156.
Dzia³kê pod zabudowê 3100 mkw.,
50 z³ za 1 mkw. sprzedam – Gryfice
Osada Zdrój. Tel. 091 384 39 52.
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 kawalerkê 42 mkw w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.
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Region

Region

Drawsko Pom.

£obez

Sprzedam drewno na palety w okazyjnej cenie. 500 849 823

Instalacje elektryczne, systemy
wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.

Sprzedam ci¹gnik URSUS C360,
bronê talerzow¹, przyczepy 4,5
tony, deszczowniê szpulow¹ z konsol¹, rury aluminiowe 110, wê¿yki
do nawadniania kropelkowego. Tel.
0695 183 033.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41 72.

Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.

Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.

Sprzedam tanio pianino tel: 601 58
74 38.
Sprzedam ¿yto paszowe 30 ton, tel.
0601 587 438.
Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

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

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

Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Us³ugi gastronomiczne i kelnerskie. Przygotowanie uroczystoœci
rodzinnych i okolicznoœciowych,
wesel, spotkañ firmowych, przygotowanie potraw œwi¹tecznych,
aran¿acja i dekoracja. Wykonywanie potraw i pieczenie ciast. Pe³na
obs³uga uroczystoœci. Wypo¿yczenie zastawy sto³owej i obrusów.
Dojazd do klienta. Tel. 507 138
394, email: anna2004@vp.pl

RTV + Serwis + Naprawa. Dom zak³ad - pon. - sob. £obez ul. Cicha
3. Tel. 091 397 41 27, 604 845 753.

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Starogard - œlady dawnej œwietnoœci
Starogard po³o¿ony jest przy
starych szlakach
komunikacyjnych – z Reska
do £obza i Œwidwina. Bêd¹c
tu warto siê zatrzymaæ, bowiem
tutaj w³aœnie, nim wkroczyli
Rosjanie, sta³ jeden z
najpiêkniejszych zamków
na Pomorzu. Do dziœ widnieje
na ruinach herb osadzony
tu w 1840 roku jako symbol
„nowego domu” w „starym
domu”.
Ju¿ w 1229 r. miejscowoœæ ta
stanowi³a uposa¿enie zakonu joannitów. Na pocz¹tku XVI w. pojawia
siê tu Adrian Bork i jego brat, którym ksi¹¿ê pomorski Barnim odda³
dwór w Starogardzie. W 1602 r.
kolejni bracia Bork: Andrzej Ernest
i Jan spisali umowê o podziale dóbr.
Dla m³odszego Jana przypad³ w
udziale dwór w Starej Dobrzycy,
Andrzejowi natomiast – w Starogardzie. To w³aœnie jemu przypisuje siê
pierwsz¹ fazê budowy pa³acu.
Wczeœniej jednak, bo w latach
1578-1579 w Starogardzie zbudowano szachulcowy koœció³.
Znan¹ osob¹ z rodziny Borków
by³ Adrian Bernard von Bork - marsza³ek polny na dworze pruskim
Fryderyka Wilhelma I, wielkorz¹dca miasta Szczecina (ur. 1668, zm.
1743). To on, wraz z ¿on¹ Antoinette Hedwig z domu Hallart, gruntownie przebudowali stary dwór, stawiaj¹c nowy pa³ac (1717-1721).
Wówczas to powsta³a wspania³a,
barokowa rezydencja. Budynek zosta³ zaprojektowany w tradycyjnym
stylu holenderskim, a jedyny syn

Adriana i Antoinette - Heinrich Adrian (ur. 1715 r.) dobudowa³ w 1743
do pa³acu nowe skrzyd³o, zharmonizowane z architektur¹ budowli.
Wówczas te¿ powsta³ dziedziniec i
ogród, proste skrzyd³o rezydencji
zosta³o zrównowa¿one przez dekoracyjny mansardowy dach.
Heinrich Adrian - genera³ kawalerii zarz¹dza³ odziedziczonym
maj¹tkiem wartoœci 17 tys. talarów, rozbudowa³ gospodarstwo,
które otrzyma³o miano wzorcowego. Spadkobiercami ca³ego maj¹tku byli dwaj jego synowie - Friedrich Heinrich Adrian oraz Ernest
Teodor. Od 1848 r. w³aœcicielem
by³ graf Philiph Heinrich G. von
Bork (ur. 1829). Wówczas to Sta-

rogard by³ w powiecie reskim centraln¹ siedzib¹ klucza maj¹tków
rodu. W sk³ad dóbr wchodzi³y
maj¹tki w Mo³stowie, Krosinie,
Sosnowie, o ³¹cznej powierzchni
11968 mórg. Wówczas zabudowania sk³ada³y siê z pa³acu, 18 budynków mieszkalnych i 4 budynków produkcyjnych, które by³y
ob³o¿one podatkiem. Ponadto w
maj¹tku by³o 25 budynków wolnych od podatku, w tym obiekty
parafialne (mieszkalny, gospodarczy i szko³a). We wsi mieszka³o
331 osób w 51 rodzinach. W 1892
r. maj¹tkiem administrowa³ niejaki Vogt, area³ ziem folwarcznych
wynosi³ wówczas 1509 ha. W maj¹tku dzia³a³a cegielnia, m³yn i
mleczarnia (uruchomiono j¹ w latach 70. XIX wieku.
W 1908 mia³a miejsce przebudowa koœcio³a. Wówczas zbudowano murowan¹ wie¿ê, zwieñczon¹
dwuspadowym dachem naczó³kowym i smuk³¹ latarni¹, zamontowano 2 witra¿e wykonane przez zak³ad
Hansa Schreibera z Berlina.
Ostatnim w³aœcicielem z rodu
by³ Henning graf von Bork (18971969) a jego ¿on¹ Hanne Liese,
v.Zitzewitz. Za jego administracji
powsta³o wiele nowych budynków
jak stodo³a, rz¹dcówka, gospoda.
Dzia³a³y te¿ gorzelnia, p³atkarnia,
krochmalnia i tartak. A obok maj¹tków rodowych powsta³o kilka gospodarstw leœnych, które zarz¹dza³y ok. 1000 ha terenów leœnych. Na
ogóln¹ powierzchniê dóbr z folwarkami wchodzi³o ok.3500 ha, z tego
na Starogard przypada³o 1597 ha.
Rezygnowano z upraw polowych na
rzecz hodowli i przemys³u rolnoprzetwórczego i gospodarki leœnej.

£¹czny inwentarz grafa Henninga
von Bork sk³ada³ siê z 160 koni, 350
szt. byd³a, 1700 szt. krów mlecznych, 400 szt. trzody chlewnej oraz
1000 owiec.
We dworze znajdowa³y siê portrety Borków, malowane przez malarza póŸnego baroku Antoine Pesne, zmar³ego w 1757 roku.
Zamek otoczony by³ parkiem
zaprojektowanym w styl francuskim, by póŸniej pod ten styl przetworzyæ krajobraz, w nim przechadza³y myœliwskie psy. W 1945 r. stacjonowa³ tutaj sztab niemiecki. Pod
koniec lutego 1945 r., tu¿ przed
wejœciem ¿o³nierzy Henning Borcke z ¿on¹ Honneliese uciekli do rodziny w póŸniejszym RFN-e. Po
wkroczeniu wojsk radzieckich, nad
wsi¹ powsta³a wielka ³una pal¹cego
siê zamku.
¯o³nierze radzieccy spalili pa³ac
z cennym wyposa¿eniem. Po wojnie
ca³e gospodarstwo upañstwowiono
i na jego bazie utworzono pañstwowe gospodarstwo rolne. W 1992 r.
gospodarstwo przejê³a Agencja
W³asnoœci Rolnej Skarbu PañstwaOddzia³ Terenowy w Szczecinie.
Pa³ac pozostaje w ruinie, zachowany jest tylko g³ówny ryzalit z
tarcz¹ herbow¹ rodu von Bork, na
którym bociany postanowi³y uwiæ
gniazdo. W dalszym ci¹gu, mimo
zniszczeñ, mo¿liwa jest jego odbudowa.
mm
Wykorzystano:
Okazjonalnik literacki £abuŸ,
Numer sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w £obzie, 2007
www.resko.pl
www.rootsweb.ancestry.com/
~mnprgm/Regenwalde/Stargordt/
index.html
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Radowianki uleg³y szczeciniankom
po bardzo zaciêtej grze
(RADOWO MA£E) 16 listopada dziewczêta z UKS Radowo
Ma³e zagra³y kolejny mecz ligowy. Tym razem przeciwnikami
dziewczyn by³a dru¿yna MKS
KUSY Szczecin.
Mecz by³ bardzo ciê¿ki i zaciêty. Dziewczyny z Radowa dawa³y z
siebie wszystko. Pierwsza kwarta
zakoñczy³a siê wynikiem 20:21 dla
dru¿yny z Radowa Ma³ego. W drugiej kwarce dziewczêta z Radowa

prowadzi³y 36 do 33. Trzeci¹ kwartê
tak¿e wygra³a dru¿yna UKS Radowo Ma³e. Ostatnia kwarta zosta³a
niestety przegrana. Koñcowy wynik
meczu brzmia³ 70:83 dla Szczecina.
Najwiêcej bo a¿ 29 punktów trafi³a
Agnieszka Sira. Dziêki œwietnej
obronie ca³ej dru¿yny oraz wyró¿niaj¹cej siê Dorocie Kusyk, która
rozdawa³a „berety” rzucaj¹cym
przeciwnikom, dziewczyny przegra³y tak ma³¹ iloœci¹ punktów.
Radowianki zagra³y w sk³adzie:

Agnieszka Sira (kpt.), Patrycja Komosa, Dorota Kusyk, Dominika
Strzelczyk,
Sandra
Tchurz,
Agnieszka Lewandowska, Anna
Tchurz, Natalia ¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata Brzózka i
Anna K³osowiak. Trener Miros³aw
Budzyñski.
Zapraszamy kibiców na kolejny
mecz ligowy dziewcz¹t, który odbêdzie siê 23 listopada o godz. 12.00,
w hali sportowej w Radowie Ma³ym.
Agnieszka Lewandowska

Przeszkol¹
za darmo

Wymieni¹
okna

Orlik
z opóŸnieniem

(POWIAT). Do dzisiaj rolnicy
maj¹ mo¿liwoœæ zg³oszenia chêci
uczestnictwa w bezp³atnym szkoleniu „Potencja³ gospodarstw rolnych i
zasady gospodarowania w Unii Europejskiej”.
Szkolenie w pa³acu w Przelewicach
rozpocznie siê 19 listopada o godz.
10.00 w scenerii Arboretum.
W organizacjê szkolenia w³¹czy³
siê Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Gmina Przelewice. Tego typu
szkolenia organizowane s¹ z myœl¹ o
bezpieczeñstwie energetycznym i obowi¹zkach wynikaj¹cych z obecnoœci
naszego kraju w Unii Europejskiej, a
przede wszystkim w trosce o stan œrodowiska.
op

(RADOWO MA£E). Od bie¿¹cego tygodnia w tutejszej szkole rozpocznie siê kompleksowa
wymiana okien.
Prace zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej maj¹ zakoñczyæ siê
do 20 grudnia. Sporo osób wymienia okna w³aœnie zim¹, bo jak siê
okazuje niskie temperatury w niczym nie przeszkadzaj¹. Firma realizuj¹ca zadanie, bêd¹ca równoczeœnie producentem tych¿e okien,
na teren szko³y skieruje dwie ekipy,
dziêki czemu prace maj¹ zostaæ
wykonane szybko i sprawnie.
Wymiana okien bêdzie zaliczona
na poczet termomodernizacji obiektów publicznych, na które gmina stara siê o dofinansowanie.
mm

Opiesza³oœæ
pani burmistrz
(WÊGORZYNO). Radni uznali
zasadn¹ skargê Szczepana Drapsy dotycz¹c¹ dzia³añ burmistrza Wêgorzyna ze wzglêdu na opiesza³oœæ urzêdu w
za³atwieniu sprawy i brak informowania interesanta o postêpowaniu.
Jeszcze 21 maja wp³ynê³a do Biura
Rady Miejskiej skarga Szczepana
Drapsy dotycz¹ca dzia³añ burmistrza
Wêgorzyna w sprawie rozliczenia nadp³aty za centralne ogrzewanie za sezon
grzewczy 2006/2007 oraz 2007/2008
we Wspólnocie Mieszkaniowej „Na
Skarpie”. 2 czerwca przewodnicz¹ca
Rady Miasta Monika KuŸmiñska wyst¹pi³a do burmistrz, by ta zajê³a stanowisko w tej sprawie. OdpowiedŸ skierowan¹ do mieszkañca £obza Przewodnicz¹ca Rady otrzyma³a 25 wrzeœnia – tyle miesiêcy dociera³o pismo z
jednego pomieszczenia urzêdu do drugiego. Radni uznali, ¿e to zbyt d³ugo,
jak na obieg dokumentów w jednym
obiekcie.
mm

(£OBEZ). O oko³o 3 tygodnie
opóŸni¹ siê prace zwi¹zane
z budow¹ Orlika 2012 w
tym mieœcie.
To niewielkie przesuniêcie nie
wp³ynie znacz¹co na oddanie
obiektu do u¿ytku. To, czy firma
poniesie karê finansow¹ z tego tytu³u – jeszcze nie wiadomo. Ta, jak i
inne kwestie maj¹ siê wyjaœniæ dopiero w bie¿¹cym tygodniu.
Zgodnie z pierwszym za³o¿eniem zakoñczenie prac mia³o nast¹piæ w minion¹ sobotê. Zgodnie z
nowymi zapewnieniami wykonawcy – bêdzie ono mia³o miejsce na
pocz¹tku grudnia.
mm

15 kolejka (ostatnia tej jesieni)
Granie
V liga
22 listopada (sobota)
Osadnik Myœlibórz – Sparta Wêgorzyno
Stal Lipiany – K³os Pe³czyce
13:30 Odra Chojna – Polonia P³oty
13:30 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Woda-Piast II Rzecko
13:30 Sparta Gryfice – Mieszko Mieszkowice
13:30 Iskierka Szczecin – Arkonia Szczecin
13:30 Œwit Szczecin – GKS Mierzyn
23.11 (niedziela)
13:30 Sarmata Dobra – Kluczevia Stargard Szcz.

w planie

Klasa okrêgowa
22 listopada (sobota)
Wicher Brojce – KP Chemik II Police
Flota II Œwinoujœcie – Fagus Ko³bacz
Œwiatowid £obez – Ehrle Polska Dobra Szczeciñska
13.30 Mewa Resko – Pogoñ II Szczecin
14.00 Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo
14.00 Radovia Radowo Ma³e – Ina Iñsko
14.00 Promieñ Mosty – Korona Stuchowo
23 listopada (niedziela)
13.30 Vielgovia Szczecin – D¹brovia Stara D¹browa
Zaleg³y mecz Pogoñ II Szczecin – Œwiatowid £obez odbêdzie siê
29 listopada o godz. 11:00.

V liga
GKS Mierzyn – Iskierka Szczecin
4:1, Arkonia Szczecin – Stal Lipiany
6:2, Woda-Piast II Rzecko – Odra Chojna 4:2, Polonia P³oty – Sarmata Dobra
0:3, Kluczevia Stargard – Œwit Szczecin 2:2, Sparta Wêgorzyno – Orze³
Trzciñsko-Zdrój 3:1, K³os Pe³czyce –
Sparta Gryfice 2:2, Mieszko Mieszkowice – Osadnik Myœlibórz 0:0.
1. Sarmata Dobra
29 29:12
2. GKS Mierzyn
27 32:19
3. Sparta Gryfice
25 16:15
4. Kluczevia Stargard
25 23:15
5. Arkonia Szczecin
24 24:12
6. Woda Piast II Rzecko 22 25:19
7. Œwit Szczecin
22 25:13
8. K³os Pe³czyce
21 21:23
9. Orze³ Trzciñsko-Zd.
20 23:20
10. Osadnik Myœlibórz
15 21:25
11. Odra Chojna
14 17:29
12. Sparta Wêgorzyno
14 19:25
13. Mieszko Mieszkowice 14 11:19
14. Iskierka Szczecin
13 24:35
15. Stal Lipiany
11 15:34
16. Polonia P³oty
11 13:23
Klasa okrêgowa
D¹brovia Stara D¹browa – Œwiatowid £obez 2:3, KP Chemik II Police –
Radovia Radowo Ma³e 9:1, Ehrle Polska Dobra Szczeciñska – Flota II Œwinoujœcie 2:0, Ina Iñsko – Pomorzanin
Nowogard 0:0, Masovia Maszewo –
Mewa Resko 4:0, Korona Stuchowo Wicher Brojce 1:1, Pogoñ II Szczecin –
Vielgovia Szczecin 8:0, Fagus Ko³bacz
– Promieñ Mosty 1:3.
1. Korona Stuchowo
2. Pomorzanin Now.
3. Flota II Œwinoujœcie
4. Ehrle Dobra Szcz.
5. Wicher Brojce
6. Masovia Maszewo
7. Promieñ Mosty
8. Pogoñ II Szczecin
9. KP Chemik II Police
10. D¹brovia St. D.
11. Ina Iñsko
12. Mewa Resko
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

14 29 33:17
14 28 32:10
14 27 42:27
13 24 31:18
13 23 29:22
14 23 29:24
14 23 26:28
13 21 39:24
14 21 25:19
14 20 24:21
14 17 29:27
14 17 12:15
13 16 26:31
14 14 15:26
14 7 14:60
14 2 10:47

I Liga Oldbojów
Zakoñczy³y siê rozgrywki rundy
jesiennej I ligi oldbojów.
Wyniki ostatniej kolejki: Amator
Ko³obrzeg – Bajcar Gryf 95 S³upsk 7:2,
Konsorcjum MKVplast Bia³ogard –
Œwiatowid £obez 1:2, Zryw Kretomino
– Olimp Z³ocieniec 7:1, Pamet Œwidwin
– Sarmata Dobra 2:5, Bukowina Wa³cz
– Ina Iñsko 4:1, Drink Team Szczecin –
Unia Bia³ogard 2:2.
1. Zryw Kretomino
2. Konsorcjum B.
3. Sarmata Dobra
4. Œwiatowid £obez
5. Amator Ko³obrzeg
6. Pamet Œwidwin
7. Bukowina Wa³cz
8. Olimp Z³ocieniec
9. Ina Iñsko
10. Bajcar S³upsk
11. Drink Team Szcz.
12. Unia Bia³ogard

10 23 30:10
11 19 20:13
11 19 25:18
11 18 20:13
11 17 24:21
10 16 30:29
11 16 24:23
11 13 23:29
11 13 17:23
11 12 18:28
11 11 17:31
11 8 16:32
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Krzy¿ówka nr 47

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 45 brzmia³o:
„Ma³a czarna to jest kawa, du¿a czarna to jest noc”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³a Karolina P³ocka z £obza.
Gratulujemy.

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

POLICJA

tygodnik ³obeski 18.11.2008 r.

Dbajmy o dro¿noœæ kominów
(DOBRA) W dniu 10 listopada br., oko³o godz. 21.00, w Dobrej, na ulicy Koœciuszki, dosz³o
do zap³onu œmieci w piwnicy
tego budynku. Jak ustalono w
rozmowie z dy¿urnym Stra¿y
Po¿arnej, po¿ar ten by³ spowodowany nieszczelnoœci¹ przewodu kominowego w piwnicy.
Czêœæ mieszkañ przyporz¹dkowanych do tej klatki stanowi w³asnoœæ komunaln¹, s¹ tam te¿
mieszkania prywatne. Stra¿ Po¿arna o zaistnia³ym po¿arze powiadomi³a Administracjê Mieszkañ Komunalnych w Dobrej.

Uwa¿ajmy na groŸne psy
(GRZÊZNO) W dniu 11 listopada br. w GrzêŸnie mia³o miejsce
pogryzienie przez psa. Pan Marek
D. podczas przekazywania rachunku za energie elektryczn¹
podszed³ do bramy wejœciowej,
a widz¹c tabliczkê z napisem „Z³y
pies” nie wchodzi³ poza ogrodzenie. Pan ten jednak opar³ siê o bramê. Za rogu wybieg³ du¿y pies,
który przez szczelinê z³apa³ zêbami poszkodowanego za ³ydkê.
Mê¿czyzna zacz¹³ siê szarpaæ z
psem, który tak¿e pogryz³ go w
rêkê. Psa odci¹gn¹³ w³aœciciel.
Poszkodowany zosta³ zabrany
przez pogotowie do szpitala, aby
zszyæ rany.
Policja apeluje, aby zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ przy zbli¿aniu siê do posesji, na której widnieje napis Z£Y PIES. Nigdy nie
wiemy jak siê zachowa zwierzê,
które chroni swój teren.

Zatrzymano trzech
k³usowników
(WÊGORZYNO) W dniu 11 listopada br., w godzinach porannych, policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie wraz z Komendantem Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej obserwowali okolice jeziora
BrzeŸniak. Na jeziorze zauwa¿yli
ponton, a w nim trzech mê¿czyzn
wraz z dzieæmi, którzy - jak siê
póŸniej okaza³o - zbierali roz³o¿on¹ sieæ typu wonton. Policjanci
zatrzymali tych panów, którzy dopuœcili siê k³usownictwa ryb ró¿nego gatunku o wadze 24
kg, o wartoœci 200 z³, a tym samym dzia³ali na szkodê Gospodarstwa Rybackiego w Iñsku. Robert
K., Tadeusz S. oraz Kazimierz S.
zostali osadzeni w policyjnym
areszcie.

Oszpeci³ elewacjê hali
sportowej
(£OBEZ) W okresie od 12 do 13
listopada br. w £obzie, przy ul.
Orzeszkowej, nieustalony sprawca
oszpeci³ elewacjê hali sportowej,
maluj¹c na niej napis „Œwiatowid to
My”. Straty w kwocie 600 z³ poniós³ Urz¹d Miejski w £obzie.

Nieuczciwi budowlañcy

który wyda³ S¹d Rejonowy w
£obzie.
(RUNOWO POM.) W Runowie
Pomorskim policjanci z Posterunku
w Wêgorzynie zatrzymali Jana G.,
który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Tym razem wynik
badania to 0,94 mg/l.
(WÊGORZYNO) Tego samego
dnia, o godz. 22.10, w Wêgorzynie,
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego
motorowerzystê. Pan Stanis³aw M.
po badaniu mia³ 0,46 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

W³amanie w Resku

(BIENICE) W okresie od 26 do
29 paŸdziernika br. w Bienicach,
trzej zatrudnieni pracownicy, którzy
wykonywali roboty budowlane,
ukradli narzêdzia elektryczne o
³¹cznej wartoœci 1200 z³.

(RESKO) W okresie od 5 do 11
listopada br. w Resku, przy ul. Nadrzecznej, nieustalony sprawca w³ama³ siê do pokoju poprzez otworzenie drzwi dopasowanym kluczem. Z
mieszkania sprawca zabra³ pieni¹dze w kwocie 1.000 z³.

Kradzie¿ telefonu
komórkowego

Zatrzymani sprawcy
kradzie¿y drzewa

(RESKO) W dniu 13 listopada
br., o godz. 16.30, w Posterunku
Pogotowia Ratownictwa Medycznego w Resku, nieznany sprawca,
wykorzystuj¹c chwilow¹ nieuwagê
personelu, skrad³ telefon komórkowy marki Nokia N73, o wartoœci 600
z³, na szkodê Daniela F.

NietrzeŸwy motorowerzysta
(WÊGORZYNO) W dniu 13 listopada br., o godz. 21.35, na drodze Wêgorzyno - Stare
Wegorzynko, policjanci zatrzymali Jana G., który kierowa³ motorowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nieletni wybi³ szybê
w nastawni
(£OBEZ) W dniu 12 listopada
br., o godz. 10.15, w £obzie, przy ul.
Magazynowej, 14-letni ch³opiec
wybi³ szybê w budynku nastawni.
Straty jakie spowodowa³ wynosz¹
250 z³ na szkodê PKP. Teraz nieletni
bêdzie przes³uchany jako sprawca
czynu karalnego, a materia³y zostan¹ przes³ane do S¹du Rejonowego w £obzie.

NietrzeŸwi rowerzyœci
i motorowerzysta
(LUBIEÑ DOLNY) W dniu 12
listopada br., o godz. 6.00, w Lubieniu Dolnym, policjanci z
Komendy Powiatowej Policji
w £obzie zatrzymali Adama K.,
który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik badania
wskaza³ bowiem 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dodatkowo pan ten z³ama³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów,

(STAROGARD) W dniu 12 listopada br., ok. godz. 15.30, w Starogardzie, powiat ³obeski,
policjanci z tamtejszego posterunku zatrzymali w parku trzech
mê¿czyzn, którzy kradli drzewo kasztanowiec. Straty w wyniku tej
kradzie¿y oszacowano na 300 z³, na
szkodê Urzêdu Miejskiego w Resku. Pan Henryk L., Andrzej G. i
Adam K. - mieszkañcy Starogardu
po wykonaniu czynnoœci procesowych zostali zwolnieni.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
zagro¿eniem na drodze
(GMINA RESKO) W dniu 15
listopada br. policjanci zatrzymali
kolejnych dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. Tego dnia, o godz. 16.25,
zatrzymano na drodze Starogard –
Stara Dobrzyca Mariusza M., który
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kierowa³ rowerem. Mia³ on 1.26 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejny taki kierowca zosta³
zatrzymany o godz. 19.45, na drodze Mo³dawin - Maliniec. Tym razem kieruj¹cy samochodem Opel
Krzysztof D. mia³ 0.52 mg/l. Obaj
panowie odpowiedz¹ przed s¹dem
za pope³nione przestêpstwo, a grozi
im do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

Kolizja
(RESKO) W dniu 15 listopada
br., o godz. 7.05, w Resku, przy ul.
Jednoœci Narodowej, kieruj¹cy motorowerem S³awomir W. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³
w ty³ poprzedzaj¹cego go samochodu marki Ford. Na szczêœcie oby³o
siê bez ofiar.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
s¹ wszêdzie
Dzieñ 14 listopada br., na terenie
powiatu ³obeskiego, min¹³ by bez
wydarzeñ kryminalnych, gdyby nie
trzej nietrzeŸwi kieruj¹cy.
(£OBEZ) Pierwszy zosta³ zatrzymany tu¿ po pó³nocy w £obzie,
przy ul. Niepodleg³oœci. Miros³aw
W. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci; mia³ 0.93 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(£ABUÑ WLK.) Kolejny rowerzysta zosta³ zatrzymany o godz.
18.32 w £abuniu Wielkim. Okaza³
siê nim Grzegorz B., który mia³ 1.04
mg/l.
(DOBRA) Ostatni z nietrzeŸwych kierowców zosta³ zatrzymany
w Dobrej. By³ to Andrzej B., który
prowadzi³ w stanie nietrzeŸwoœci
samochód Fiat Siena. Kierowca
mia³ 1.05 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy trzej odpowiedz¹ przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo, a grozi im do 2 lat
pozbawienia wolnoœci.

TrzeŸwy poranek w powiecie
W dniu 12.11.2008 r. w godz. 5.00-11.00 na terenie powiatu ³obeskiego
policjanci przeprowadzili dzia³ania pn. „TrzeŸwy poranek” Dzia³ania by³y
ukierunkowane na ujawnianie nietrzeŸwych kieruj¹cych, przekraczaj¹cych
dozwolon¹ prêdkoœæ oraz niestosuj¹cych do obowi¹zku u¿ywania pasów
bezpieczeñstwa. W akcji wziê³o udzia³ 15 policjantów, w tym 6 z Wydzia³u
Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji Szczecinie. £¹cznie skontrolowano 211 kierowców, którzy zostali
przebadani na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ujawniono 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem, na³o¿ono 35
mandatów karnych na
³¹czna sumê 5150 z³,
zatrzymano 28 dowodów rejestracyjnych.
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Konkurs
czytelników

Od którego wieku Starogard by³ w³aœnoœci¹ rodu
Borków?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................

Nagrodê; mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a El¿bieta Wiœniewska z £obza. Gratulujemy. Po
odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Uœmiechnij siœ
Po czym poznaæ, ¿e twoja kobieta/twój mê¿czyzna ma kogoœ w sieci:
1. Ostatnio zwyk³/a siedzieæ nago przed komputerem.
2. Po wylogowaniu siê, zawsze pali papierosa.
3. Zaczê³a upiêkszaæ Twoje stanowisko komputerowe kwiatkami, wst¹¿eczkami i kolorowymi miœkami.
4. Ka¿dego ranka monitor jest zaparowany.
5. Dosz³a do perfekcji w pisaniu na klawiaturze jedn¹ rêk¹.
6. Czyni sarkastyczne uwagi, ¿e Twój „sprzêt” potrzebuje upgrade’u.
7. Widoczne œlady szminki na joysticku lub myszce.
8. Kiedy siê kochacie, bêbni Ci palcami po plecach.
9. Coœ, co zapcha³o drukarkê, to nie kartka, tylko stringi
10. Ilekroæ wchodzisz do pokoju, na ekranie widzisz g³ówn¹ stronê
jakiegoœ serwisu dla kucharek lub samochodziarzy.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

