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Poprzyjmy ten apel
Kazimierz Rynkiewicz

Panowie Czes³aw Szawiel i
Ludwik Cwynar wystosowali apel
do w³adz gminy £obez i powiatu o
stworzenie izby regionalnej. Zaapelowali, by nie wyburzaæ starego budynku ryglowego w £obzie,
przy ul. Gen. Bema 13, lecz przeznaczyæ go w³aœnie na tak¹ izbê.
Pomys³ jest warty poparcia, bo
w £obzie nie ma takiego miejsca,
które by pe³ni³o rolê skarbnicy historycznej i zarazem by³o prawdziwym oœrodkiem kultury. Co to
znaczy prawdziwym, skoro mamy
dom kultury? Spróbujê to opisaæ,
chocia¿ bêdzie to moja indywidualna projekcja tego pomys³u, bo
zamierzeñ autorów nie znam.
Traktujê to jako g³os w dyskusji.
Budynek nale¿y zachowaæ, bo
to jeden z ostatnich takich w mie-

œcie. W Europie s¹ ca³e miasteczka z takimi zachowanymi domami. Nam kojarzy siê to z niewygodami, ale tak byæ nie musi. Podobnie do tej pory izba regionalna lub
muzeum kojarzy³y siê nam ze stêchlizn¹ i starociami, a dopiero
Muzeum Powstania Warszawskiego prze³ama³o ten stereotyp. I
to mo¿e byæ wzór dla pomys³u
³obeskiego. Tradycja podana nowoczeœnie; z wizualizacj¹, multimedialnym archiwum, komputerami i internetem, a obok sala tradycyjna, ze starymi zbiorami. Budynek jako miejsce dla ³obeskich
organizacji spo³ecznych, dla ¿ycia
spo³ecznego. W tej chwili to wszystko jest rozproszone. Ludzie nie spotykaj¹ siê. Sala, do której ka¿dy
móg³by wejœæ, wypiæ kawê (za
drobn¹ op³at¹) i spotkaæ siê z innymi spo³ecznikami, pasjonatami.
S³u¿¹ca do spotkañ takich jak w
Klubie Nauczyciela, z ciekawymi
ludŸmi, na ciekawe tematy. W zasiêgu rêki regionalia – wszelkie wydawnictwa na temat £obza, powiatu, regionu (ludzie maj¹ i dadz¹).

Sygna³y czytelników

Jak d³ugo dyrekcja bêdzie zwlekaæ?
Na terenie Liceum Ogólnokszta³c¹cego stoj¹ martwe drzewa.
Jak d³ugo dyrekcja bêdzie zwlekaæ
z ich wyciêciem? Wiadomo, ¿e
otrzyma³a na to pozwolenie, bowiem suche drzewa zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu zarówno uczniom jak i
ludziom przechodz¹cym obok
szko³y. Zaczyna siê pora silnych
wiatrów i œnie¿yc, niektóre ga³êzie

ju¿ spad³y, inne wisz¹ z³amane nad
jezdni¹. Czy dyrekcja nie zdaje sobie sprawy z tego, ¿e jeœli dojdzie do
nieszczêœcia, to ona bêdzie za to odpowiadaæ? Ile razy trzeba monitowaæ wyciêcie choæby drzewa rosn¹cego przy samej jezdni?
A mo¿e szukaj¹c oszczêdnoœci
szko³a czeka a¿ wiatry i œnieg same
„za³atwi¹ sprawê”?
Czytelnik

Katalogowanie i archiwizowanie wspomnieñ pierwszych osadników, dokumentów i zdjêæ. Mog³yby tu zagl¹daæ klasy w ramach
nauki o regionie. Spotykaæ siê tu z
ciekawymi ludŸmi. W³aœnie w takiej scenerii te lekcje by³yby
atrakcyjniejsze.
Pisanie i realizowanie ró¿nych programów edukacyjnych, historycznych, turystycznych, na które mo¿na by pozyskiwaæ fundusze. Prawdziwa
kultura to dialog miêdzy przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹ w teraŸniejszoœci. Je¿eli chcemy o¿ywiæ to miasto, to trzeba takie
miejsce stworzyæ.

PUK nie
zaœmieca³
ale zg³osi³
(UNIMIE). Kwestia œmieci z
Unimia powraca jak bumerang. A
mog³a byæ rozwi¹zana szybko i “po
cichu”. Okaza³o siê, ¿e ju¿ tydzieñ
przed sesj¹ w £obzie, na której ta
kwestia wyp³ynê³a, pracownicy PUK
zauwa¿yli œmieci przy drodze i natychmiast poinformowali o tym zarówno Stra¿ Miejsk¹ jak i Zarz¹d
Dróg Powiatowych. Ju¿ na drugi
dzieñ by³o wiadomo kto jest sprawc¹
zaœmiecania. Tak wiêc to nie PUK
œmieci wywozi³, a zadzia³a³a tu czujnoœæ kierownictwa, o której pisaliœmy w poprzednim wydaniu. Sprawcy zaœmiecania, mimo wielu œwiadków zdarzenia i wyników dochodzenia Stra¿y Miejskiej oficjalnie nie
przyznaj¹ siê do winy.
Najwa¿niejsze w tej ca³ej sprawie
jest fakt, ¿e w œrodê (niemal miesi¹c
po zg³oszeniu zdarzenia) œmieci zaczêto sprz¹taæ z pobocza drogi.
Przedsiêbiorstwu PUK nale¿¹ siê
przeprosiny, tym bardziej, ¿e jako
pierwsze zareagowa³o na tego typu
praktyki. So³tys wsi – uznanie, ¿e
walczy o porz¹dek na swoim terenie,
a instytucji dokonuj¹cej takie praktyki – ¿ó³ta kartka.
mm
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Zabrak³o pieniêdzy
na program
Gmina Dobra realizuj¹ca program
EFS otrzyma³a wiadomoœæ, ¿e nie dostanie kolejnej transzy pieniêdzy, bo
wyp³acaj¹cy j¹ WUP nie dosta³ pieniêdzy z ministerstwa. Program jest realizowany, a wiêc trzeba pokrywaæ jego
koszty. Burmistrz Barbara Wilczek
zwo³a³a na œrodê sesjê nadzwyczajn¹,
na której rada ma „po¿yczyæ” pieni¹dze
na pokrycie kosztów z nadwy¿ki bud¿etowej Gminy. Rz¹d „odda” prawdopodobnie dopiero w nowym roku.
(r)

W artykule „Opiesza³oœæ pani
burmistrz” wkrad³ siê chochlik –
mieszkañca Wêgorzyna Szczepana Drapsê przypisaliœmy do
£obza.
Redakcja
W minionym tygodniu w artykule „Wspólne sprawy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Siedlice
i Okolic” opisaliœmy dzia³anie
stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi. Cytowane wypowiedzi
przypisaliœmy Janinie Pawluk.
Osob¹ przedstawiaj¹c¹ Stowarzyszenie, podczas spotkania
jakie mia³o miejsce w CIS, by³a
prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Siedlice i Okolic „Wspólna
Sprawa”– Joanna Lipska. Za pomy³kê serdecznie przepraszamy.
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Psy cenniejsze o 1 z³

Wypadek w Ginawie

(WÊGORZYNO). Podczas
obrad najbli¿szej sesji radni
bêd¹ ustalaæ stawkê op³at
od posiadania psów na
terenie miasta i gminy
Wêgorzyno. Od nowego roku
ma ona wzrosn¹æ o 1 z³.

(GINAWA). 21 listopada br., o
godz. 8.00, na drodze krajowej K
20 w miejscowoœci Ginawa, kieruj¹cy samochodem marki Lublin
Jan G., mieszkaniec Drawska Pomorskiego, w trakcie pokonywania niebezpiecznego zakrêtu nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych – oblodzona nawierzchnia drogi i
wpad³ w poœlizg. Zjecha³ na pobocze i uderzy³ przodem w drzewo.
Na miejscu zjawi³y siê s³u¿by ra-

Od tego roku zosta³ zniesiony
podatek od psów. Samorz¹d miejski lub gminny mo¿e zamiast niego wprowadziæ op³atê fakultatywn¹ od posiadania psów, nawet
wy¿sz¹ od dotychczasowego podatku. Decyzjê o formie i wysokoœci ewentualnych op³at od posiadania psa podejmuje rada miasta.
Tak wiêc gminy mog¹ a nie musz¹
pobieraæ z tego tytu³u pieniêdzy
od swoich mieszkañców. Rada
Miejska w Wêgorzynie najprawdopodobniej pozostanie przy tradycji œci¹gania pieniêdzy za czworonogi, zmieniaj¹c nie tylko nazwê, ale i wysokoœæ op³at.
Op³ata od posiadania psów po-

bierana jest od osób fizycznych.
Mieszkañcy bêd¹ zobowi¹zani
uiszczaæ j¹ bez wezwania do 31
marca, równoczeœnie administratorzy, zarz¹dcy budynków i lokali
(wspólnoty mieszkaniowe) oraz
so³tysi zobowi¹zani bêd¹ do sporz¹dzania wykazu osób posiadaj¹cych
psy. Wykaz bêd¹ musieli przedstawiæ w Urzêdzie Miejskim do po³owy marca.
Wysokoœæ stawki op³aty od posiadania psów na 2009 r. nie mo¿e
przekroczyæ kwoty 104,20 z³.
Obecnie w gminie Wêgorzyno wynosi ona 25 z³ rocznie, w przysz³ym
roku ma wynieœæ - 26 z³. W bie¿¹cym roku do kasy gminy wp³ynê³o
z tego tytu³u 5.100 z³ za 204 psy za
okres 9. miesiêcy. Po planowanej
podwy¿ce wp³ywy wynios³yby
5.304 z³.
Z op³aty od posiadania jednego
psa zwolnieni byliby emeryci i renciœci zamieszkuj¹cy na terenie so³ectw oraz osoby bezrobotne bez
prawa do zasi³ku zarejestrowane w
Powiatowym Urzêdzie Pracy. mm

townicze z Drawska i £obza. Kierowca, 56-letni Jan G., dozna³
otwartego z³amania obu nóg oraz
obra¿eñ wewnêtrznych. Œmig³owcem przetransportowano go do szpitala przy Alei Unii Lubelskiej w
Szczecinie. Autem jecha³y te¿ dwie
kobiety. 51-letnia pasa¿erka dozna³a powa¿nych obra¿eñ czaszki i st³uczenia biodra, druga natomiast st³uczenia krêgos³upa i klatki piersiowej. Obie zosta³y przewiezione
do szpitala.
(kp)
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Podatki „transportowe”
(RESKO). Od nowego roku obowi¹zywaæ bêd¹ nowe stawki
podatku od œrodków transportowych. Radni podczas
listopadowych obrad ustalili, ¿e od samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony do 5,5
tony w³¹cznie nale¿y zap³aciæ 670 z³, za samochody od 5,5,
ton do 9 ton w³¹cznie trzeba bêdzie zap³aciæ ju¿ 1050 z³, za
auta powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton podatek wyniesie 1260 z³.
Od samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej
od 12 do 15 ton (dwie osie) trzeba
bêdzie zap³aciæ od 1200 do 1350 z³
(inne systemy zawieszenia osi
jezdnych – od 1300 z³ do 1500 z³).
Za samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od
12 do 25 ton (trzy osie) podatek
wyniesie od 1400 do 1650 z³, (inne
systemy zawieszenia osi jezdnych
– 1600-2100 z³). Z kolei za samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 12 do 31 ton
(cztery osie i wiêcej) trzeba bêdzie
p³aciæ od 1700 z³ do 2100 z³ (inne
systemy zawieszenia osi jezdnych
od 2200 do 2600 z³).
Z kolei od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do poni¿ej 12 ton
zap³aciæ nale¿y 1480 z³, od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczepa lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 12 do 31 ton
(dwie osie) op³ata wyniesie od
1500 do 1800 z³ (inne systemy zawieszenia osi jezdnych od 1600 do
1900 z³), od ci¹gników siod³owych
i balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczepa lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 12
do 40 ton (trzy osie) podatek wyniesie od 1900 do 2000 z³ (inne systemy

zawieszenia osi jezdnych od 2000
do 2500 z³).
Od przyczep lub naczep, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego –
1000 z³. Za pojazdy od nie mniej ni¿
12 ton do 25 ton (jedna oœ) podatek

wyniesie od 900 do 1000 z³, (inne
systemy zawieszenia osi jezdnych
od 1100 do 1300 z³). Od przyczep
lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 12 do 38
ton (dwie osie) podatek wyniesie od
1100 do 1400 z³ (inne systemy zawieszenia osi jezdnych od 1400 do
1700 z³). Od przyczep lub naczep,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 12 do 38 ton (trzy osie)
op³ata wyniesie od 1500 do 1600 z³
(inne systemy zawieszenia osi jezdnych od 1600 do 2000 z³).
Za autobusy, w których jest poni¿ej 30 miejsc siedz¹cych podatek
wyniesie 1400 z³, zaœ za autobusy
posiadaj¹ce powy¿ej 30 miejsc –
1850 z³.
mm

Wiêcej internetu
na wsiach
(POWIAT). W powiecie powstan¹ cztery nowe (na dziesiêæ
w województwie) Centra Edukacyjno-Oœwiatowe na wsi, a to
dziêki stra¿akom-ochotnikom.
W tej chwili w remizie stra¿ackiej w Radowie Ma³ym trwaj¹ przygotowania pod umieszczenie w niej
Centrum. Sala komputerowa bêdzie
siê mieœci³a na piêtrze w miejscu,
gdzie m.in. znajduje siê bank.
Bank z kolei zostanie przeniesiony do Urzêdu Gminy. Remont
remizy rozpoczêto od naprawy dachu.
Internetowe Centra Edukacyjno-Oœwiatowe ju¿ niebawem zostan¹ otwarte w kolejnych miejscowoœciach powiatu ³obeskiego. Do
tej pory stra¿akom uda³o siê utworzyæ trzy takie Centra w: £osoœnicy,
Resku i Zwierzynku. Obecnie maj¹
powstaæ w: Radowie Ma³ym, Dobrej, Zagórzycach i byæ mo¿e stra¿acy otrzymaj¹ jeszcze akceptacjê
dla Wêgorzyna.
Niebawem wiêc, o ile wszystko
siê uda w powiecie bêdzie 7 centrów
na 38 w województwie, przy 500.
placówkach stra¿y.
Otwarcie kolejnych sal z darmowym dostêpem do Internetu mo¿liwe by³o dziêki dodatkowym funduszom przeznaczonym na ten cel
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dziêki temu na terenie województwa zachodniopomorskiego
Powstanie 10 dodatkowych centrów.
- Z tego skorzysta ca³a spo³ecznoœæ. Do remiz trafi¹ komputery,
laptop, drukarka z faksem i ko-

piark¹, rzutnik multimedialny i co
najwa¿niejsze – bêdzie szerokopasmowe pod³¹czenie do internetu.
Program koñczy siê 31 grudnia.
Wprawdzie sprzêt przejmujemy na
siebie, podobnie jak w poprzednich
remizach, gdzie sprzêt ju¿ sta³ siê
nasz¹ w³asnoœci¹, ale oczywiœcie
nadal s³u¿y on spo³ecznoœci – powiedzia³ Krzysztof Paluch.
Komputery do remiz dostarczy³a firma Combidata, która napisa³a
program „Internetowe Centra Edukacyjno-Oœwiatowe” wraz z Uniwersytetem w Bia³ymstoku, Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i Krajow¹
Izb¹ Gospodarcz¹. Program wygra³
w ubieg³ym roku konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej na stworzenie centrów kszta³cenia na odleg³oœæ na wsiach za œrodki z Unii
Europejskiej.
Dziêki temu remizy stra¿ackie
ponownie staj¹ siê miejscem, gdzie
mo¿na poznaæ nowe technologie. Tu
warto przypomnieæ, ¿e przecie¿ w
latach 50. i 60. ubieg³ego wieku niektóre remizy by³y pierwszymi placówkami, w których mieszkañcy
mieli mo¿liwoœæ ogl¹dania telewizji.
Stra¿akom za ich aktywnoœæ na
tym polu nale¿y siê uznanie tym
bardziej, ¿e o ile w miastach szerokopasmowy dostêp do internetu jest
rzecz¹ powszechn¹, o tyle na wsiach
– nadal nie. Dlatego im wiêcej tego
typu placówek, tym wiêksze szanse
na edukacjê maj¹ dzieci na wsi tym
bardziej, ¿e coraz czêœciej zdarza
siê ¿e dzieci w ramach zadania domowego musz¹ wyszukaæ informacjê przez Internet.
mm
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Kto zap³aci za œmieci
Jaœniej w gminie
– gmina czy mieszkañcy (£OBEZ –gmina). W tym roku
(WÊGORZYNO) W tej gminie od kilku lat odbierane s¹ od
mieszkañców odpady wielkogabarytowe. W 2008 r. gabaryty
wywieziono z terenu gminy wg
harmonogramu uzgodnionego z
so³tysami. Koszt ich odbioru wyniós³ 3.200 z³.
Bezp³atny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego z gospodarstw
domowych znajduje siê w tym mieœcie w siedzibie ZUK, tam te¿ mo¿na oddaæ zu¿yte baterie.
Kolejnymi materia³ami, z którymi trudno sobie poradziæ, szkodliwymi dla œrodowiska, s¹ wyroby zawieraj¹ce azbest. Koszty utylizacji
pokryæ dachowych lub likwidacji
innych wyrobów zawieraj¹cych
azbest pokrywane s¹ z Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. W 2007 roku
zutylizowano 14,4 tony, a w 2008 r.
- 8,823 tony materia³ów zawieraj¹cych azbest.
Od 2009 roku ponownie wzrasta
opata za tonê œmieci sk³adowanych
na wysypisku (z obecnych 75 z³ do
100 z³. Wed³ug danych ministerstwa
op³ata wzrasta o 33 proc. jeœli
wszystkie koszty zostan¹ przerzucone na w³aœcicieli nieruchomoœci
natomiast od 5 proc. do 8 proc. jeœli
mieszkañcy i firma odbieraj¹ca
œmieci segreguj¹ odpady i s¹ one
kierowane do recyklingu.
W zwi¹zku z tym radni bêd¹
debatowaæ w jakim kierunku pójœæ
w przysz³ym roku. Do wyboru maj¹
kilka propozycji: pierwsza z nich,
to pozostanie przy obecnym systemie zbiórki (gmina nie ponosi
kosztów zbiórki, jedynie - koszt zaRenomowany 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

kupu pojemnika), drug¹ propozycj¹ jest, by gmina ponosi³a czêœciowe koszty selektywnej zbiórki
to jest do 30proc. stawki na œmieci
(ze wzglêdu na zawartoœæ œmieci w
pojemnikach) , trzeci¹ z kolei, aby
gmina zmieni³a system i wprowadzi³a pe³n¹ odp³atnoœæ za recykling
przez mieszkañców (tak jak jest w
gminie £obez), czyli system workowy, koszty segregacji do kolorowych worków ponosz¹ mieszkañcy, a pojemniki do selektywnej
zbiórki s¹ wycofane z terenu gminy. Któr¹ z propozycji wybior¹ radni, byæ mo¿e oka¿e siê ju¿ podczas
najbli¿szej sesji w czwartek. mm

czêœæ bud¿etu gminy
zosta³a przeznaczona na
budowê oœwietlenia w
gminie. Ale na wykonanych
zadaniach magistrat nie
poprzestanie.

Urz¹d za projekt na budowê
oœwietlenia w czêœci miejscowoœci
Karwowo zap³aci³a 1.708 z³, a za
prace - 15.302,34 z³. Roboty zosta³y
zakoñczone w terminie. Wykonawc¹ by³a firma z £obza. W Klêpnicy za projekt budowy oœwietlenia
zap³acono 1.708 z³, natomiast za

Dzia³ki dla dzieci
(£OBEZ). Dotychczas gmina
£obez pod cele m.in.
spo³eczne przejê³a sporo
dzia³ek. Na tym jednak nie
zamierza poprzestawaæ. Na
przysz³y rok zaplanowa³a
kolejne przejêcia gruntów,
w szczególnoœci na wsiach.
Od Agencji Nieruchomoœci
Rolnych od 2 listopada 2007 r.
przejêto: dzia³kê w Dobieszewie –
pod budowê œwietlicy wiejskiej i
w Grabowie pod plac zabaw. Od
Nadleœnictwa £obez w tym samym
czasie przejêto: nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem 4 – lokalowym po³o¿on¹ w obrêbie Karwowo.
Prócz tego na mienie gminy przesz³a
dzia³ka w Boninie – grunt pod re-

miz¹ i grunty rolne, dzia³ki po³o¿one w Tarnowie – grunty rolne, droga
i rów.
W 2009 r. gmina planuje przej¹æ
od ANR w Szczecinie: dzia³kê w
Karwowie na plac zabaw, w Worowie na plac zabaw, w Poradzu (park
wiejski), w Klêpnicy (cmentarz) i na
cele rekreacyjno – sportowe oraz
park, w Zache³miu na plac zabaw, w
Unimiu na cmentarz i park wiejski
oraz na tereny rekreacyjno-sportowe, w Boninie pod ujêcie wody, w
£obzie na powiêkszenie cmentarza
komunalnego, czêœæ dzia³ki w Przyborzu – tzw. „wzgórze lotniarzy”.
Przejêcie dzia³ek na terenach
wiejskich z przeznaczeniem na boiska sportowe, place zabaw i tp.
uzale¿nione jest od wprowadzenia
zmian w planie przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowañ gminy.
mm

wykonanie robót - 24.448,80 z³.
Wykonawc¹ robót by³a firma z
£obza. Ta sama firma wykona³a
oœwietlenie w czêœci ul. H. Sawickiej. Za projekt gmina zap³aci³a
1.708 z³, natomiast za wykonanie
prac - 22.690,38 z³.
Kolejnym zadaniem wykonanym przez ³obesk¹ firmê by³a budowa oœwietlenia pomiêdzy ul. Mickiewicza, Murarsk¹, Niepodleg³oœci i Budowlan¹. Projekt kosztowa³
1.708 z³, natomiast koszt zadania
wyniós³ 10.028 z³. Oœwietlenie na
parkingu przy rondzie z kolei bêdzie
kosztowa³o gminê 6 tys. z³. Obecnie
sporz¹dzono kosztorys inwestorski.
Zadanie ma zostaæ zakoñczone do
po³owy grudnia.
Jaœniej ma te¿ byæ na zapleczu
budynku przy ul. Koœciuszki. Póki
co sporz¹dzono kosztorys inwestorski, zadanie ma kosztowaæ 5 tys. z³,
a zakoñczenie prac zaplanowano do
po³owy grudnia.
Dodatkowe oœwietlenie pojawi
siê równie¿ na ul. Orzeszkowej, koszt
zadania, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 4,5 tys. z³.
Te¿ w tym czasie ma zostaæ zakoñczona budowa oœwietlenia na ul.
Przechodniej. Koszt zadania równie¿ ma wynieœæ 4 tys. z³.
W Wysiedlu z kolei budowa
dodatkowego oœwietlenia ma kosztowaæ 3.5 tys. z³. Zadanie ma zostaæ
zakoñczone równie¿ w po³owie
grudnia. Do tego czasu dodatkowego oœwietlenia doczekaj¹ siê tak¿e
mieszkañcy £ob¿an, tam zadanie
ma kosztowaæ, wed³ug kosztorysu
inwestorskiego 1 tys. z³.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
œwiêtami sporz¹dzono równie¿
kosztorys inwestorski na budowê
zasilenia œwi¹tecznego przy fontannie. To ma kosztowaæ 3.5 tys. z³. mm
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Szkolenia i opieka
dla bezrobotnych mam
(POWIAT) Na stronie Urzêdu
Miejskiego w £obzie pojawi³a siê
informacja skierowana do bezrobotnych samotnych matek mieszkaj¹cych na terenie powiatu ³obeskiego, chc¹cych poszerzyæ swoje
umiejêtnoœci i kwalifikacje. Dla
pañ przewidziano opiekê nad ich
milusiñskimi, posi³ki, ubezpieczenia oraz stypendium podczas
trwania szkolenia.
Oferta skierowana jest do zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy okres powy¿ej 12 miesiêcy, b¹dŸ bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy co najmniej od trzech
miesiêcy od daty rekrutacji do projektu.
Szkolenia s¹ darmowe i obejmuj¹ trzy bloki tematyczne: kurs
obs³ugi komputera (60 godz.), podstawowy kurs jêzyka angielskiego
lub niemieckiego (50 godz.), warsztaty szkoleniowo-aktywizuj¹ce (40
godz.), obejmuj¹ce: techniki aktywnego poszukiwania pracy w tym:
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poruszanie siê po rynku

pracy, poszukiwanie ofert pracy,
rozmowa kwalifikacyjna; umiejêtnoœci interpersonalne w tym mowa
cia³a; zawodowe umiejêtnoœci uniwersalne w tym: obs³uga kasy fiskalnej, techniki sprzeda¿y, kontakt
z klientem, negocjacje handlowe.
Ka¿da uczestniczka, która ukoñczy cykl szkoleñ zostanie objêta
wsparcie w postaci bezp³atnego
doradztwa zawodowego, pomocnego w wyborze najlepszej œcie¿ki
rozwoju zawodowego, który bêdzie
obejmowa³ œrednio po 5 godzin dla
ka¿dej uczestniczki.
Prócz tego ka¿da pani otrzyma
stypendium szkoleniowe za ka¿d¹
godzinê uczestnictwa w szkoleniu,
bezp³atn¹ opiekê dla dziecka na
czas trwania szkolenia, wy¿ywienie
dla uczestniczek i dzieci, pomoce
naukowe i materia³y szkoleniowe,
ubezpieczenie NNW.
Szkolenie bêdzie odbywaæ siê
na terenie powiatu ³obeskiego w
dwóch grupach piêtnastoosobowych. Prowadziæ je bêdzie firma
szkoleniowa Omega. Z firm¹ mo¿na
skontaktowaæ siê pod numerem telefonu 0694 430 760.
mm

tygodnik ³obeski 25.11.2008 r.

Budowy i przebudowy
(£OBEZ). W zwi¹zku z tym, ¿e
coraz wiêcej ludzi rozpoczê³o budowê
w³asnych czterech k¹tów, miasto
przeznaczy³o kolejne dzia³ki do
sprzeda¿y.
Zanim to jednak mo¿na by³o uczyniæ, nale¿a³o wykonaæ uzbrojenie dzia³ek budowlanych. I tak na Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich, przy ul.: Piastów, Jagiellonów, Borków koszt projektu wyniós³ 27.938 z³, robót budowlanych 581.690,40 z³. Prace zosta³y wykonane
w terminie
Urz¹d zleci³ równie¿ wykonanie
projektu budowlanego uzbrojenia ulicy
Borków. Uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla
inwestycji na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Waryñskiego i Drawskiej (dokumetacja).
Koszt projektu to kwota 423.282 z³.
Opracowywany jest projekt budowlano
– wykonawczy. Koszt dokumentacji
447.740,00 z³. Zap³acono kwotê
127.148,40 za wykonanie koncepcji
technicznej dla dokumentacji.
Nie wszystkich jednak staæ na budowê w³asnym sumptem. Spoœród nas s¹ i

tacy, którzy potrzebuj¹ wsparcia gminy.
Dlatego te¿ obecnie prowadzone s¹ w
Worowie roboty budowlane przez
Przedsiêbiorstwo Budowlane Roman
Or³owski z Drawska Pomorskiego.
Prace polegaj¹ na zmianie sposobu
u¿ytkowania wraz z przebudow¹ budynku magazynowo - biurowego na
budynek mieszkalny. Roboty budowlane wyliczono na kwotê 1.541.276,34 z³,
Projekt kosztowa³ 18.300 z³, nadzór inwestorski - 27.944,51 z³, badania
geologiczne - 7.930 z³. Planowo prace
maj¹ siê zakoñczyæ w po³owie grudnia.
Uzyskano te¿ pozwolenie na budowê mieszkañ socjalnych przy ulicy
Budowlanej (by³a kot³ownia). Projekt
kosztowa³ gminê 62.220 z³. Ca³kowita
wartoœæ zadania, wed³ug kosztorysów
inwestorskich ma wynieœæ 2.207.
698,48 z³. Na pocz¹tku paŸdziernika
z³o¿ono wniosek o dofinasowanie rozbudowy do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie. Wnioskowana
kwota dofinansowania wynosi 551.
924,62 z³. O tym jednak czy obiekt przy
ul. Budowlanej powstanie zdecyduj¹
radni.
mm

Z turystyk¹ na zaœ
(£OBEZ). W tym roku planowano
budowê przystani kajakowej w £obzie
wraz z infrastruktur¹ rekreacyjn¹ oraz
kompleksow¹ budowê œcie¿ki rowerowo-pieszej „Nad Reg¹” wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, a tak¿e przebudowê kompleksu kulturalno - rekreacyjnego (stare boisko) w £obzie.
Dotychczas wykonano koncepcjê
zagospodarowania turystyczno-kulturalnego pasa terenu wzd³u¿ rzeki Regi.
Szacowany koszt inwestycji ma wynieœæ 7.597.300 z³. Sporz¹dzono wtórnik do celów projektowych za kwotê
8.540 z³. Gromadzone s¹ dokumenty
potrzebne do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze œrodków

unijnych (RPO). Zosta³a wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyst¹piono z wnioskiem o wydanie decyzji oddzia³ywania na œrodowisko.
Rozbudowa ma³ej infrastruktury na
szlakach Turystycznych Pojezierza
Drawskiego, to kolejny projekt, jaki
gmina zamierza³a zrealizowaæ. Do tej
pory zap³acono dla Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego za projekt zagospodarowania miejsc
przystankowych na szlakach turystycznych 272,49 z³. Kupiono mapy do celów opiniodawczych za 237,72 z³. Do
wykonania pozosta³a adaptacja projektów do warunków lokalnych.
mm

Du¿a firma z kapita³em zagranicznym, dzia³aj¹ca w bran¿y rolno-spo¿ywczej, do swojej siedziby na terenie woj. zachodniopomorskiego

poszukuje osoby na stanowisko

G£ÓWNEJ KSIÊGOWEJ /
G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO
Do obowi¹zków zatrudnionej osoby nale¿eæ bêdzie:
- prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci spó³ki (zgodnie z ust.
o rachunkowoœci),
- analiza i uzgodnienia kont ksiêgowych,
- sporz¹dzanie bilansów, analiz i raportów dla potrzeb Zarz¹du Spó³ki,
- naliczanie wynagrodzeñ i ZUS,
- prowadzenie kasy gotówkowej,
- kontakt z urzêdami i innymi jednostkami sprawozdawczymi.
Wymagania:
- praca na podobnym stanowisku – min. 2 lata,
- znajomoœæ programu finansowego PC BIZNES Presti¿
- znajomoœæ programów p³acowo-kadrowych,
- dodatkowym atutem bêdzie znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego,
Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych prosimy o przes³anie CV i listu motywacyjnego w ci¹gu
14 dni od ukazania siê og³oszenia na adres: tucz-dan@gazeta.pl

REKLAMA

Szalej¹ce
ceny wêgla
(KRAJ). Jak poda³a „Rzeczpospolita” - ceny energii i wêgla maj¹ wzrosn¹æ. W bie¿¹cym roku ceny
wêgla na rynkach œwiatowych spad³y o oko³o 50 proc.
w Polsce – zdro¿a³y. Ceny wêgla z polskich kopalñ dla
polskich elektrowni w tym roku wynosi³y od 140 do
160 z³. Cena eksportowa wynosi³a 300 z³, indywidualni odbiorcy p³ac¹ œrednio od oko³o 800 z³ do oko³o
1000 z³ za tonê, gdy na rynek polski dla indywidualnych odbiorców kopalnie sprzedaj¹ za 370 z³ do 550
z³ za tonê. O ile niska cena za wêgiel dla elektrowni i
energetyki cieplnej wydaje siê racjonalna, o tyle cena
eksportowa jest zdecydowanie zani¿ona, tym bardziej,
¿e by³a ona i tak o oko³o 40 proc. ni¿sza, ni¿ ceny zachodnie. Pytanie tylko, czy za tak znaczne zani¿anie
cen wêgla maj¹ p³aciæ indywidualni odbiorcy w kraju,
czy te¿ tak potê¿na ró¿nica w cenie tego surowca
wynika z cen transportu i poœredników.
Zgodnie z informacj¹ podan¹ przez Ministerstwo
Gospodarki ju¿ w pierwszym pó³roczu 2008 roku, w
porównaniu do cen z roku poprzedniego, cena wêgla
by³a wy¿sza o 24,7 proc. Przy obecnych cenach wskaŸnik ten jest o wiele wy¿szy, a przecie¿ w przysz³ym
roku czekaæ nas bêd¹ kolejne podwy¿ki tego surowca
i co za tym idzie - energii elektrycznej.
mm
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Kazimierz Ziêba - Œcie¿ki mojego ¿ycia (cz. 1)
Ju¿ od 15 lat jestem na emeryturze, a od kilku lat niczym siê nie zajmujê. Maj¹c du¿o czasu czasem
przypominam sobie dzieje mojego
¿ycia i z niektórymi ciekawszymi
pragnê podzieliæ siê z czytelnikami
Tygodnika £obeskiego. Fragmenty
ciekawsze opiszê w czterech aktach,
tj. rodowód, okres miêdzywojenny,
Syberia, powrót do kraju.
***
Rodowód
Wywodzê siê z bardzo biednej
rodziny, ¿yj¹cej od dziadów pradziadów w Ma³opolsce, wieœ Skrzyszów,
pow. Ropczyce. Dziadek mój i babcia, których w moim ¿yciu nie widzia³em (zmarli na chorobê, jaka tam
panowa³a na pocz¹tku lat 90-tych,
jest tam cmentarz zwany przez
mieszkañców chorerny).
Dziadek by³ rolnikiem. Posiada³
oko³o 3 hektary ziemi i ¿y³ bardzo
ubogo. Dziadkowie mieli siedmioro
dzieci; szeœciu ch³opców i dziewczynê. Ojciec by³ przedostatni z rodzeñstwa. Po œmierci dziadków podzielono ziemiê na dzieci. Ka¿dy otrzyma³
oko³o 0,49 ha. Ca³a wieœ ¿y³a bardzo
ubogo. Mój ojciec maj¹c 16 lat
chcia³ iœæ do Legionów Polskich, ze
wzglêdu na trudne ¿ycie, do których
werbowano ochotników. Ojca nie
przyjêto, poniewa¿ by³ ma³oletni,
(urodzony w 1900 r.). Wówczas namówi³ starszego o 10 lat brata Franciszka, aby razem poszli do Legionów i brat by³ jego opiekunem. Tak
te¿ zrobili. Przyjêto ich do jednej
kompanii i dru¿yny, a brat Franciszek ojcem opiekowa³ siê i ponosi³
odpowiedzialnoœæ za jego dzia³ania
w czasie szkolenia.
Kiedy w 1918 roku rozpoczê³a
siê wojna z Sowietami, kompania, w
której by³ ojciec z bratem, posz³a na
wschód. Przeszed³ ca³y szlak bojowy. Pod Kijowem ojciec by³ ranny w
nogê. Kula przesz³a na wylot nie naruszaj¹c koœci. Szybko siê podleczy³
i wróci³ do swej kompanii. Po raz
drugi zosta³ ranny w lewe ramiê powy¿ej klatki piersiowej. Pocisk prze-

Podatek rolny

polskich, w których walczyli mój ojciec i stryjek.
Nazwiskami opisano bohaterskie walki m.in. ojca
i stryjka.
Po wojnie z Sowietami ojciec powróci³ na
krótko w rodzinne strony.
Widz¹c bardzo ubogie
¿ycie rodziny zg³osi³ siê
do Komendantury, która
zaproponowa³a ziemiê
lub pracê. Stryjek Franciszek otrzyma³ ziemiê
(wykarczowa³ las). Nastêpnie pojecha³ do pracy
we Francji, a po kilku latach postawi³ na otrzymanej ziemi w Skrzyszowie
dom drewniany. Ojciec
mój otrzyma³ pracê w Policji. Przeniesiono go na
posterunek Policji w Kostopolu, gdzie by³ posterunkowym. W 1930 r.
ojca przeniesiono do
£ucka, gdzie do wojny
Kazimierz Ziêba (na koniku) z siostr¹ i rodzicami pracowa³ w policji œledczej. Ojciec by³ odznaszed³ na wylot pozostawiaj¹c blizny. czony wieloma medalami za bohaOjciec opowiada³ mi, jak zosta³ ran- tersk¹ walkê, wœród nich by³ krzy¿
ny w klatkê piersiow¹ ju¿ na kresach Virtuti Militarii. Mama moja, Malwschodnich. By³ w szpitalu polo- wina, równie¿ pochodzi z rodziny
wym. Polacy byli w odwrocie. Kiedy patriotycznej. Mamy rodzice za cara
Sowieci nacierali, ojca i pozosta³ych za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ zostali z
rannych furmankami wieziono do rodzin¹ wysiedleni na Sybir. Byli w
miejsca stacjonowania oddzia³ów Kazachstanie. Dziadkowie mamy
polskich. Tereny w walce przechodzi- mieli jedenaœcioro dzieci. Mama
³y od Sowietów do Polaków i odwrot- opowiada³a, ¿e ¿yli bardzo ubogo,
nie. Nie wiedzieli, dok¹d w tej zawierusze mo¿na rannych przenieœæ. Te
niektóre opowiadania pamiêtam, poniewa¿ po II wojnie œwiatowej by³em
z moj¹ ¿on¹ Helen¹ w Skrzyszowie i
(£OBEZ-gmina). Podczas seodwiedzi³em ¿yj¹cego jeszcze stryj- sji radnym zostanie przed³o¿ony
ka Franciszka. Z ¿on¹ Helen¹ mieli projekt uchwa³y dotycz¹cy
syna Kazimierza, starszego ode mnie zmian studium maj¹cych na celu
(1924 r.). Wówczas stryjek odci¹gn¹³ uaktualnienie lokalnych zasad
deskê pod³ogow¹, by³ tam schowek, zagospodarowania przestrzena w nim kilkanaœcie czasopism „Le- nego, dotycz¹cych kierunków
gionista”, o tych walkach. Przecho- rozwoju infrastruktury techwa³ w ukryciu tylko te egzemplarze, nicznej, rozwoju w strukturze
w których opisano walki oddzia³ów przestrzennej gminy oraz w
przeznaczeniu terenów w zwi¹zku z wnioskiem ENERTRAG
POLSKA Sp. z o.o.
Firma wyst¹pi³a z wnioskiem o
wyznaczenie w „studium” terenów
ny bowiem na pocz¹tku roku by³y pod lokalizacjê farm elektrownii
podtopienia, póŸniej susze znisz- wiatrowych w dwóch obszarach:
czy³y kolejne uprawy, a na koniec Karwowo i Zache³mie (farma
ceny skupu zbó¿ okaza³y siê znacz- „Meszne”). Wnioskowane tereny
nie ni¿sze, ni¿ w roku ubieg³ym. stanowi¹ w chwili obecnej obszary
Radni w resku ustalili, ¿e rolnicy za- otwarte z dominuj¹c¹ funkcj¹ upraw
p³ac¹ w roku przysz³ym podatek w rolnych i ³¹k o dobrej ekspozycji
wysokoœci 45 z³. W Dobrej rolnicy pod k¹tem wykorzystania energii
bêd¹ p³aciæ 43 z³ (w ubieg³ym roku wiatru.
Zmiany w studium maj¹ polegaæ
p³acili 42 z³), w Radowie Ma³ym 49
z³, a w gminie £obez – 48 z³. W Wê- na wyznaczeniu terenów pod lokaligorzynie radni planuj¹ obni¿yæ zacjê farm elektrowni wiatrowych w
stawkê podatku do 45 z³.
mm obrêbie Karwowo, gm. £obez (far-

Najni¿szy w Dobrej, najwy¿szy w Radowie
(POWIAT). Znamy ju¿
wymiary podatku rolnego
w gminach naszego powiatu.
Najmniej zap³¹c¹ rolnicy
w gminie Dobra, najwiêcej
w gminie Radowo Ma³e
Radni przy ustalaniu podatku
rolnego na rok przysz³y zwrócili
uwagê na klêski jakie dosiêg³y
rolników w tym roku. Z jednej stro-

równie¿ tam panowa³a epidemia.
Dziadek pêdzi³ bimber i ka¿dego
ranka na czczo dawa³ dzieciom wypiæ trochê bimbru oraz jedli du¿o
czosnku i cebuli. To spowodowa³o,
¿e nikt z rodziny nie zachorowa³ i nie
umar³. Byli tam kilkanaœcie lat. Starsze rodzeñstwo rozjecha³o siê po
Rosji, a póŸniej kontakt z nimi zanikn¹³. Mama opowiada³a, ¿e jedna
siostra wysz³a za m¹¿ w Oddesie,
druga w Omsku, a o innych nie mia³a
wiadomoœci. Mama by³a najm³odsza.
Na podstawie Traktatu Ryskiego
z 18 marca 1921 r., w sprawie ustalenia granic i repatriacji mniejszoœci
narodowych, moja mama z siostr¹
Antonin¹ i braæmi Piotrem i Witoldem powrócili do kraju i zamieszkali
w Kostopolu, gdzie w Powiatowej
Komendzie Policji pracowa³ mój
ojciec. O dziadkach nic nie wiem,
gdzie zmarli. Ciocia Antosia wysz³a
za m¹¿ za Baczewskiego i zamieszkali w Dubnie. Wujek Bronek by³
osobistym kierowc¹ Starosty Powiatu w Dubnie. Wujek Piotr o¿eni³ siê
i wyjechali do Brac³awia, gdzie by³
naczelnikiem poczty. O Witoldzie
moja mama nic nie mówi³a.
Mama w Kostopolu wysz³a za
m¹¿ za ojca w 1926 r. Rok póŸniej
urodzi³a siê moja siostra Czes³awa,
a po dwóch latach urodzi³em siê ja.
Ojca przeniesiono do £ucka i ja
jako niemowlak tam z rodzicami
zamieszka³em.
Cdn.
Kazimierz Ziêba

Wiatraki w gminie
ma „Karwowo”) oraz w obrêbie
Zache³mie, gm. £obez (farma
„Meszne”). W uzasadnieniu do projektu uchwa³y czytamy: „Planowanie ww. inwestycji elektrownii wiatrowych na terenie gminy niesie
wielorakie korzyœci, a w szczególnoœci: nowe Ÿród³o dochodów dla
gminy np. z tytu³u podatku od nieruchomoœci, nowe drogi dojazdowe
do pól uprawnych, dwufunkcyjne
wykorzystanie terenów rolnych bez
znacz¹cego uszczerbku ziemi
uprawnej, dodatkowe miejsca pracy
i utrzymania dla mieszkañców gminy, promocja proekologicznego wizerunku gminy, jednoczeœnie otwartej na wspó³pracê z inwestorami,
wk³ad gminy do wype³nienia przez
Polskê Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych
Ÿróde³ energii - aby wype³niæ konieczne do osi¹gniêcia minimalne
poziomy procentowego udzia³u
energii z zasobów naturalnych niezbêdne s¹ nowe inwestycje w m.in.
w energetykê wiatrow¹”.
op
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Z drogami do przodu
(£OBEZ). Zbli¿a siê koniec roku, czas wiêc na
podsumowanie prac zwi¹zanych z drogami wykonanymi w gminie i porównaæ je z planami jakie
mieli radni i samorz¹dowcy na pocz¹tku roku.
Za drogi gminne w ulicach:
£okietka, Jagiellonki, Racibora
gmina zap³aci³a: projekt - 2.135
z³, roboty budowlane - 378.326,46
z³, nadzór inwestorski - 7.566,53
z³, za ulice: Bogus³awa, Warcis³awa, Czcibora - koszt projektu
2.165 z³, robót budowlanych 580.893,71 z³, nadzoru inwestorskiego - 11.617,87 z³. Budowa
dróg: Moniuszki,Szymanowskiego, ³¹cznik ul. Szymanowskiego i
Chopina kosztowa³a: projekty
9.638 z³, roboty budowlane 728.451,51 z³, nadzór inwestorski
- 13.840,58 z³. Przebudowa dróg
gminnych w ulicy: Orzeszkowej:
projekt kosztowa³ - 10.980 ³, roboty budowlane - 600.337,68 z³, nadzór inwestorski-10.165,39 z³.
Przebudowa ulicy Przechodniej:
projekt kosztowa³ 6.868,60 z³, roboty budowlane - 249.177,69 z³,
nadzór inwestorski - 4.622,69 z³.
W zadaniu ujêto prze³o¿enie sieci
wodoci¹gowej. Koszt wykonania
zadania 37.000 z³. Wszystkie prace wykona³a firma ze Œwidwina.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez œwidwiñsk¹ firmê jest
przebudowa ³¹cznika ul. Kiliñskiego z ul. Spokojn¹ - wykonanie
ci¹gu pieszo - jezdnego. Projekt
kosztowa³ 3.660 z³, roboty budowlane - 110.972,94 z³, nadzór
inwestorski- 1.997,51 z³. Termin
zakoñczenia prac wyznaczono na
3 grudnia. W tej chwili zosta³a
sporz¹dzona dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski.
Szacowany koszt inwestycji wynosi 113.197,74 z³. Podpisano
umowê na wykonanie robót z
firm¹ ze Œwidwina.
Kolejnym zadaniem jest przebudowa drogi przy budynku wielorodzinnym w Dalnie. Tutaj koszt
projektu wyniós³ 6.100 z³, robót
budowlanych 138.144,92 z³, nadzoru inwestorskiego - 2.486,61 z³,
³¹czny koszt wyniós³ 146.731, 53
z³. Wykonawc¹ robót by³a firma z
Drawska Pomorskiego.
Przebudowa drogi od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do koñca
wsi w £ob¿anach kosztowa³a w sumie 362.450,35 z³. (projekt 17.019,60, roboty budowlane 339.231,97, nadzór inwestorski6.198,78). Wykonawc¹ robót by³a
firma ze Stargardu Szczeciñskiego.
Kolejnym zadaniem zwi¹zanym z drogami jest przebudowa

drogi w Zagórzycach - Kolonia
III. Tutaj prace planowo maj¹ siê
zakoñczyæ 15 grudnia. Koszt robót budowlanych ma wynieœæ 50
tys. z³.
W tym roku wykonano równie¿
przebudowê jezdni ³¹cz¹cej ul.
Mickiewicza z ul. Murarsk¹ wraz z
budow¹ parkingu i wykonaniem
chodnika po skosie. £¹czny koszt
prac wyniós³ 198. 931,16 z³, w tym
roboty budowlane - 191.812,53 z³.
Roboty zosta³y zakoñczone w terminie. Wykonawc¹ robót by³a firma ze Szczecina.
Na ten rok zaplanowano równie¿ przebudowê ulicy Zielonej
wraz z rozdzieleniem istniej¹cej
kanalizacji ogólnosp³awnej na kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹.
Wykonanie zadania prze³o¿ono
na rok 2009 ze wzglêdu na brak
dokumentacji budowlano - wykonawczej zwi¹zanej z przebudow¹
sieci kanalizacji. Og³oszono dwa
przetargi nieograniczone na wykonanie przedmiotowej dokumentacjii obydwa uniewa¿niono ze
wzglêdu na brak wa¿nych ofert.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieñ publicznych zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
W tym roku poprawi³a siê równie¿ jakoœæ parkingów w mieœcie.
Najbardziej widoczn¹ inwestycj¹
jest bodaj¿e przebudowa parkingu
przy rondzie pomiêdzy ul. Obroñców Stalingradu i ul. Kraszewskiego, projekt kosztowa³ 8.296 z³, roboty budowlane - 144.766,85 z³,
roboty dodatkowe - 2.222 z³, nadzór inwestorski - 2.605,80 z³, (prace trwa³y od 18. sierpnia do 31 paŸdziernika). W sumie koszt przebudowy wyniós³ 157 890, 65 z³. Roboty zosta³y zakoñczone w terminie. Wykonawc¹ robót by³a firma
ze Œwidwina.
Kolejnym wykonanym parkingiem w mieœcie by³y miejsca postojowe pomiêdzy ul. Koœciuszki,
a Pl. 3-go Marca, przy budynku
mieszkalnym nr 30, koszt projektu wyniós³ 10.980 z³, roboty budowlane - 189.783,53 z³, roboty
dodatkowe - 3.999,38 z³, nadzór
inwestorski - 3.413,10 z³. W sumie
koszt przebudowy wyniós³ 208
176,01 z³. Roboty zosta³y zakoñczone w terminie. Wykonawc¹
robót by³a firma ze Stargardu
Szczeciñskiego.
mm
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Dwa zdarzenia z danielami
W dniu 20 listopada br., ok. godz.
13.30, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie udali siê do
miejscowoœci Meszne, gdzie pracownik firmy hoduj¹cej daniele poinformowa³ o zagryzieniu szeœciu sztuk danieli o wartoœci 6 tys. z³. Policjanci w
trakcie wykonywanych czynnoœci
ustalili, ¿e w okresie od 19 do 20 listopada br., na teren gospodarstwa dosta³ siê dziko ¿yj¹cy pies, który zagryz³ te zwierzêta. Pies przedosta³ siê
na teren ogrodzonej ³¹ki
podkopuj¹c zagrodê. Na
miejsce przyby³ tak¿e Powiatowy Inspektor
Weterynarii, który potwierdzi³ fakt zagryzienia zwierz¹t.
Niespe³na dwie godziny póŸniej policjanci otrzymali kolejne
zg³oszenie dotycz¹ce
danieli, które wysz³y na
jezdniê i tym samym
stanowi¹ zagro¿enie
dla ruchu drogowego.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili ten fakt. Na drodze
miedzy Siedlicami a Strzemielami
na jezdni sta³o stado danieli. Opiekun zwierz¹t stwierdzi³, ¿e zwierzêta zniszczy³y ogrodzenie i uciek³y
na drogê przed psem, który wczeœniej zagryz³ kilka sztuk. Daniele
zosta³y zagonione do zagrody.
Policjanci prowadz¹ postêpowanie wyjaœniaj¹ce okolicznoœci
tego zajœcia.
(kp)

III Debata wychowawcza
w gimnazjum w Wêgorzynie
W dniu 18 listopada br. w auli
w gimnazjum w Wêgorzynie odby³a siê III Debata Wychowawcza
pod has³em „Dobro dziecka - nasz
wspólny cel”. W debacie wziêli
udzia³ rodzice uczniów z Gimnazjum, dla których zaproszeni goœcie przedstawili tematy zwi¹zane
z dobrem dziecka.
Asystent ds. nieletnich z KPP
£obez omówi³a odpowiedzialnoœæ
rodziców za wychowanie dziecka.
Kolejnym tematem by³a wspó³praca

so³tysa ze szko³¹, jako przyk³ad
dzia³añ œrodowiskowych. Panie z
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie wskaza³y na rolê instytucji wspomagaj¹cych rodzinê, a zaproszona pani psycholog z Poradni
Pedagogiczno- Psychologicznej
zwróci³a uwagê na osobowoœciowe
skutki braku wiêzi rodziców z
dzieæmi, w oparciu o problem eurosieroctwa. Dyrektor Domu Dziecka
w £obzie przedstawi³a kierunki pracy z dzieckiem w palcówkach opiekuñczo-wychowawczych.
(kp)

Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie informuje, ¿e Akcja Poboru
Krwi odbêdzie siê dnia 5 grudnia 2008 r. w Hali Widowiskowo –
Sportowej w £obzie przy ul. Orzeszkowej w godzinach 11.00 –
16.00. Do wziêcia udzia³u w akcji zapraszamy wszystkich doros³ych i jednoczeœnie przypominamy o koniecznoœci posiadania
przy sobie dowodu to¿samoœci. Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie.
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tygodnik ³obeski 25.11.2008 r.

Ekomuzeum Karwowo szans¹ rozwoju wsi
O efektach projektu w
zwi¹zku z zakoñczeniem I
etapu tworzenia ekomuzeum
Wychodz¹c naprzeciw problemom
mieszkañców wsi Karwowo, zwi¹zanym z brakiem pracy, trudn¹ sytuacj¹
materialn¹ zamieszkuj¹cych tu rodzin
oraz s³abymi mo¿liwoœciami rozwoju
przedsiêbiorczoœci, powsta³ pomys³
wsparcia rozwoju wsi i pomocy mieszkañcom poprzez wykorzystanie walorów turystycznych wsi. Odpowiedzi¹
na tak¹ potrzebê okaza³ siê program
ekomuzeów, wykorzystywany od lat na
terenie Europy, a tak¿e z powodzeniem
praktykowany w naszym kraju, w
wiêkszoœci na po³udniu Polski. Wiele
mniejszych czy wiêkszych miejscowoœci wykorzysta³o ten program dla o¿ywienia gospodarczego wsi, ma³ych
miasteczek, a nawet gminy (tak jak na
przyk³ad w gminie Lanckorona, pow.
Wadowicki). Sprawdzone przyk³ady
wiêc s¹, dlatego mo¿na i warto skorzystaæ z wielu doœwiadczeñ i dobrych
praktyk. Opracowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa projekt pod
nazw¹: EKOMUZEUM KARWOWO
SZANS¥ ROZWOJU WSI bazuje na
mo¿liwoœciach, jakie daje mieszkañcom wsi rozwój bazy turystycznej.
Turystyka jest dziedzin¹ gospodarki, pozwalaj¹c¹ na tworzenie nowych
miejsc pracy przy najmniejszych stosunkowo nak³adach. Ka¿da wieœ ma
swoje niepowtarzalne walory, tj. zasoby przyrodnicze, historyczne, tradycje
i zwyczaje. One z pewnoœci¹ s¹ w ka¿dej miejscowoœci, tylko skoro nie s¹
„pokazane œwiatu” (czytaj: turystom),
nie daj¹ ¿adnych wymiernych korzyœci. Sam stan posiadania walorów turystycznych jeszcze nie znaczy nic, dopóki odpowiednio siê ich nie wykorzysta . W³aœnie spraktykowany program
ekomuzeów ma na celu wykorzystanie
zasobów danej miejscowoœci jako

bazy dla rozwoju turystyki, ¿eby przynosi³a ona wymierne korzyœci mieszkañcom.
Ekomuzeum to muzeum bez murów w formie ró¿norodnych eksponatów – obiektów w terenie , stanowi¹cych kolekcjê cennych przyrodniczo,
historycznie, kulturowo wartoœci.
Œlady historii, ciekawostki przyrodnicze, zapomniane rêkodzie³o, niecodzienne zwyczaje i dorobek mieszkañców tworz¹ kolekcje wartoœci cennych
dawniej i odkrywanych na nowo dla
wspó³czesnoœci.
Wieœ, wykorzystuj¹c w³asne zasoby (o¿ywiaj¹c je), mo¿e realizowaæ
ciekawe dla turystów projekty, przybli¿aj¹ce historiê,
kulturê i walory
przyrodnicze
swojej okolicy.
Mieszkañcy wsi
mog¹ obs³ugiwaæ
ruch turystyczny:
przyjmowaæ wycieczki szkolne,
obozy, organizowaæ noclegi, posi³ki, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, zajmowaæ siê przewodnictwem
turystycznym, produkowaæ pami¹tkê
lokaln¹, organizowaæ festyny, gry
terenowe i warsztaty rêkodzie³a.
Taka dzia³alnoœæ
pozwala mieszkañcom wsi zarabiaæ w miejscu
swego zamieszkania, bez koniecznoœci poszukiwania pracy w odleg³ym mieœcie.
Co mo¿e za-

Wyrok

Sygn. akt II K 515/08 Ds. 1162/08
Wyrok w imeiniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 30 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³¹ bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 30.10.2008 r. sprawy

Piotra Misiejuka

s. Andrzeja i Ewy z d. Lewandowskiej, ur. 3 maja 1986 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 6 wrzeœnia 2008 r. o godz. 17.15 na drodze publicznej
Dargomyœl – ¯elmowo kierowa³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci,
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Piotra Misiejuka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par.
1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia
wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na
rzecz Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin
w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

ciekawiæ turystê odwiedzaj¹cego wieœ
Karwowo i jego okolicê? Szukaj¹c odpowiedzi na to pytanie cz³onkowie
Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa
w ramach projektu przeprowadzili inwentaryzacjê zasobów wsi i okolicznych terenów w postaci mapki, ulotki
i tablicy informacyjnej). Okaza³o siê,
¿e nasza miejscowoœæ i jej okolica to
prawdziwa skarbnica œladów historii,
ciekawych okazów przyrodniczych
flory i fauny, piêknych miejsc w terenie, interesuj¹cych zwyczajów mieszkañców, tradycyjnego rêkodzie³a i
wa¿nych inicjatyw spo³ecznych. Odpowiednio wykorzystane i o¿ywione te
w³aœnie walory turystyczne, przyrod-

nicze i kulturowe s¹ prawdziwymi
skarbami naszej wsi.
Niepowtarzalnoœæ Ekomuzeum
Karwowo opiera siê zatem na:
I. Legendarnych œladach historii:
1/ Grodzisko opolne z VII – IX w.
zwane dawniej Burgwall z podgrodziem oraz cmentarzyskiem kurhanowym, a tak¿e okolicznym szlakiem niewielkich obiektów o podobnym charakterze;
2/ Zabytkowy Koœció³ matki Boskiej Czêstochowskiej z XVIII w. i
Dzwon Maria z pocz¹tków XVII w.
wraz z miejscami historycznej i modlitewnej pamiêci o przodkach;
II. Cennych przyrodniczo i ekoturystycznie miejscach:
1/ Jezioro Karwowo, Rzeka Rega i
lasy z ciekawymi okazami flory i fauny.
2/ Wiekowa Dziesiêciopienna Lipa
i 300 – letni D¹b;
3/ Leœne œcie¿ki rowerowe wiod¹ce m.in. przez Góry Reskie i Wzgórze
Lotniarzy
III. Tradycjach, ciekawych zwyczajach i inicjatywach mieszkañców:
1/ Ikonopisanie, koronka czó³enkowa
2/ Kultywowanie corocznego Odpustu w Koœciele i innych uroczystoœci
koœcielnych
3/ Symbolika brzozowej miot³y i
jej wykorzystanie dla promocji miejscowoœci
Zinwentaryzowane zasoby wsi i
okolicy tworz¹ bazê Ekomuzeum Karwowo, które sw¹ atrakcyjnoœci¹ przyci¹gnie turystów, o ile „eksponaty”
zgromadzone na ekomuzealnej œcie¿ce bêd¹ odpowiednio wykorzystane.
Kolejne wiêc etapy budowania programu ekomuzealnego w Karwowie bêd¹
zmierza³y do o¿ywienia tego miejsca.
Wierzymy, ¿e s³yn¹ca z aktywnoœci
spo³ecznej mieszkañców wieœ, dostrze¿e szansê swojego rozwoju i bêdzie dobrym przyk³adem wykorzystania energii i potencja³u ludzi dla budowania lepszej rzeczywistoœci.
(k)

Wyrok
Sygn. akt II K 495/08 Ds. 1115/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna bez
udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30 paŸdziernika 2008 r., sprawy:

Henryka Stanis³awa Kwiatkowskiego
s. Filipa i Rozalii z d. Dziaczyk, ur. 16 lipca 1958 r. w Resku; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 26 sierpnia 2008 r. o godzinie 13.45 na ul. Aleja Wolnoœci w
Resku, woj. Zachodniopomorskie, prowadzi³ rower bêd¹c w stanie nietrzeŸwym
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. Oskar¿onego Henryka Stanis³awa Kwiatkowskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie
wymierza mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w „Tygodniku £obeskim”;
IV. Zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.
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Uroczystoœæ przedszkolna Ocaliæ budynek nr 13
w Wojtaszycach
przy ul. Gen. J. Bema
30 paŸdziernika br., w Punkcie
Przedszkolnym w Wojtaszycach,
wspó³finansowanym przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
odby³o siê uroczyste przyjêcie
dzieci z terenu gminy Dobra, do
grona Weso³ych Przedszkolaków.
Aby oddaæ donios³oœæ chwili
pasowanie zorganizowano w baœniowej scenerii, a œwiadkami zdarzenia byli rodzice i krewni przedszkolaków oraz zaproszeni goœcie:
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
oraz zastêpca przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej w Dobrej Damian
Padziñski.
Ponad 30 maluchów przez kilkanaœcie dni przygotowywa³o siê
do tego wydarzenia, æwicz¹c program artystyczny pod okiem wychowawców: p. Magdaleny Brylak
i p. Urszuli Marut. Dzieci, chocia¿
do przedszkola uczêszczaj¹ drugi
miesi¹c, z wielkim zaanga¿owa-

niem zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci. Dla nich to pierwsze powa¿ne wyst¹pienie przed publicznoœci¹.
Pasowania w obecnoœci zaproszonych goœci dokona³a p. Ewa
Dmochowska - dyrektor Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach. Po
dotkniêciu zaczarowan¹ ró¿d¿k¹
ka¿dy przedszkolak ma zapewniony
rozwój wszystkich talentów!
Mi³ym akcentem by³o wrêczenie
wychowankom dyplomów oraz
s³odkich upominków ufundowanych przez pani¹ Burmistrz. Aby
uczciæ ten wyj¹tkowy dzieñ, zarówno dzieci jak i wszyscy goœcie, zostali zaproszeni na poczêstunek
przygotowany przez zawsze niezawodnych rodziców.
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom ¿yczymy satysfakcji oraz przyjemnych wra¿eñ z pobytu w przedszkolu.
Bogumi³a Miko³owska
koordynator projektu.

Od dawna ju¿ inteligencja œredniego pokolenia z naszego miasta
postuluje stworzenieizby regionalnej (ambitnie nazywanej muzeum
powiatowym). Zamiary zwi¹zane z
budynkiem (dzisiejszego CIS) przy
tej samej ulicy spe³z³y na niczym.
Bardzo wielu pasjonatów, kolekcjonerów, szperaczy w historii
chcia³oby ocaliæ od zapomnienia
szeœædziesiêcioletni¹ obecnoœæ polskich osiedleñców Ziemi £obeskiej,
a jest przecie¿ 700-letnia przesz³oœæ
historyczna £obza.

Ocalmy od rozbiórki postawiony na kamiennych fundamentach
ryglowy budynek w stylu pomorskim przy ul. Bema 13. Oprócz
funkcji archiwalnej, móg³by staæ siê
miejscem wystaw, spotkañ, prezentacji, a tak¿e punktem informacji
turystycznej.
Mieszkañcy Ziemi £obeskiej!
Poprzyjmy apel do rad gminy i powiatu o ocalenie budynku, ocalenie
historii!
W imieniu grupy inicjatywnej
Czes³aw Szawiel i Ludwik Cwynar

Wspó³praca s³u¿b ratunkowych zapobieg³a tragedii

Chcia³ skoczyæ z okna
MATURA 2008
W zwi¹zku z b³êdem, jaki wkrad³ siê w artykule „Matura 2008 w powiecie ³obeskim” z poprzedniego numeru gazety, jeszcze raz podajê dane statystyczne na temat zdawalnoœci matur w poszczególnych szko³ach zespo³ów szkó³ w £obzie i Resku.

Œrednia powiatu ³obeskiego wynosi 89,80%, przy œredniej krajowej 79%
i wojewódzkiej 78,7%.
Za zaistnia³y b³¹d serdecznie przepraszam uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Resku, jeszcze raz gratuluj¹c wysokich wyników matur. hjm

W dniu 21 listopada br., ok.
godz. 16.00 w Dobrej, 23-letni
mê¿czyzna usi³owa³ skoczyæ z
okna budynku. By³ na drugim piêtrze. Sprawna akcja wielu s³u¿b ratunkowych tj. Pogotowia Ratunkowego, Policji i Stra¿y Po¿arnej
zapobieg³a tragedii. Na miejsce

zdarzenia zosta³ tak¿e wezwany
negocjator z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie. Dziêki ich pracy ten m³ody cz³owiek zmieni³ swój zamiar i
zszed³ na dó³. Zosta³ on zabrany do
szpitala na obserwacjê.
(kp)

W oczekiwaniu na euro
(DOBIESZEWO). Dotychczas
wykonano projekt na
œwietlicê wiejsk¹ w tej
miejscowoœci wraz z
obiektami towarzysz¹cymi.
Uzyskano decyzjê pozwolenia na budowê. W tej chwili

przygotowywana jest dokumentacja do wniosku o dofinansowanie
z UE w ramach PROW.
Za projekt zap³acono 15 tys. z³.
Jeœli bêdzie dofinansowanie –
mieszkañcy Dobieszewa doczekaj¹ siê œwietlicy z norm¹ europejsk¹.
mm
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W mieœcie wêgorza
To miasto wziê³o swoj¹ nazwê
od wêgorza – ryby po³awianej w
jeziorze, a jezior wokó³ tej miejscowoœci nie brakuje. Gdy m³odsza linia Borków pomiêdzy dwoma jeziorami wznosi³a rycerski zamek
(przed 1348 r.) miejscowoœæ nazywa³a siê Vangheryn (1338 r.). W
1414 r. nazwa brzmia³a ju¿ Wangeryn, przed wojn¹ - Wangerin, po
wojnie jakiœ czas – Wêgorzyn, by w
koñcu zabrzmia³a Wêgorzyno.
To niewielkie ale malownicze
miasto, rozlokowane wzd³u¿ dróg
ze Stargardu Szczeciñskiego i
Choszczna do £obza, Reska oraz do
Drawska Pomorskiego, przy linii
kolejowej Runowo Pomorskie –
Chojnice, na zachodnim i pó³nocnym brzegu jeziora Wêgorzyno,
le¿y nad rzek¹ Golnic¹.
Wêgorzyno nigdy nie nale¿a³o
do du¿ych miast, rozci¹ga siê na
zaledwie nieca³ych trzech kilometrach, mieszcz¹c w swoich granicach oko³o 3 tys. mieszkañców.
Miasto od po³udnia graniczy z dawnymi wsiami nowomarchijskimi:
Winnikami, Podlipcami, Storkówkiem, a od pó³nocy z kolei z zespo³em dóbr rycerskich Wêgorzyno.
W miejscu, w którym obecnie
krzy¿uje siê droga wojewódzka z
krajow¹, ju¿ w X - XII w. istnia³ gród
s³owiañski. Niestety jego œlady zosta³y zatarte przez póŸniejsz¹ zabudowê.
Wêgorzyno by³o miastem prywatnym Borków. W zwi¹zku z tym,
¿e dokumenty miejskie uleg³y spaleniu, najprawdopodobniej podczas
wielkiego po¿aru w 1593 roku (choæ
inna wersja mówi, ¿e miano je widzieæ jeszcze w 1610 roku u ksiêcia
Filipa II), trudno ustaliæ szczegó³ow¹ historiê miasta. Pierwszym
znanym w³aœcicielem miasta by³ w
1354 r. Heninghus Borke de Wangerin. Lubeckie prawa miejskie Wêgorzyno otrzyma³o przed 1460 r.
(wg Rosponda w 1400 roku).
Zarówno gród jak i podgrodzie
zamieszka³e by³o przez S³owian,
dopiero w XIII wieku na Pomorze
Zachodnie zaczêli nap³ywaæ koloniœci niemieccy, którzy w bardzo
szybkim czasie przejêli najwa¿niejsze stanowiska. Miasto nie posiada³o ani murów obronnych ani bram.
Jeszcze w XVIII wieku rolê bram
pe³ni³y rogatki.
Podczas po¿aru w 1593 r.
sp³on¹³ zamek, a koœció³ zbudowany w XV wieku uleg³ znacznemu
zniszczeniu. Zamku ju¿ nie odbudowano; w jego miejscu postawiono
drewniany dwór, który dotrwa³ do
koñca drugiej wojny œwiatowej. Do
1637 r. miasto pozostawa³o pod
zwierzchnictwem ksi¹¿¹t pomor-

skich, póŸniej Brandenburgii; dzieli³o losy polityczne Pomorza Zachodniego. Od XIII wieku nast¹pi³
znaczny rozwój rzemios³a, a od XIX
wieku - drobnego przemys³u. Nie
dziwiæ wiêc powinno, ¿e w XIX
wieku by³o tu 10 jarmarków.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w drugiej
po³owie XVI w. narastaj¹cy konflikt
pomiêdzy Wêgorzynem i £obzem a
Borkami doprowadzi³ w konsekwencji do procesu. Konflikt rozpocz¹³ siê prawdopodobnie w 1569
roku, gdy Borkowie usi³owali wymóc pos³uszeñstwo tych miast w
zakresie s³u¿by wozami, p³ugami,
s³u¿by pieszej oraz œwiadczenia
pewnych powinnoœci przy przychodzeniu i odchodzeniu z miasta, czyli
do odrabiania pañszczyzny w takim
zakresie jak ch³opi. Od tego przymusu uwolni³ ich s¹d Rzeszy, bowiem ksi¹¿ê nie chcia³ albo nie móg³
wchodziæ w ten konflikt. Borkowie
musieli zap³aciæ 8 marek w z³ocie,
po³owê sumy – miastu, po³owê Rzeszy, która w konsekwencji rozstrzygnê³a spór.
W 1598 r. na koszt mieszczan
zbudowany zosta³ koœció³ parafialny. W roku 1615 przy okazji odlania
dzwonów i budowy wie¿y dosz³o do
zatargu miêdzy mieszczanami a patronem koœcio³a Joachimem Borke
(m.in. skuto napis na dzwonie fundowanym przez mieszczan).
Po wygaœniêciu rodu Gryfitów i
podziale Pomorza Zachodniego w
1648 roku Wêgorzyno przypad³o w
udziale pañstwu brandenburskopruskiemu. Nied³ugo potem, we
wrzeœniu 1657 r., wojska Stefana
Czarnieckiego w pogoni za Szwedami zajê³y Wêgorzyno i £obez. W
1750 r. mieszkañcy Wêgorzyna
zbudowali wie¿ê koœcieln¹. Osiem
lat póŸniej miasto spl¹drowali Kozacy.
W XVIII wieku dochody miasta
opiera³y siê g³ównie na posiad³oœciach wiejskich oraz na podatkach.
Akcyza, wraz z sumami jakie wp³acali ¯ydzi, s³u¿y³a m.in. do utrzymania szko³y mieszcz¹cej siê w ratuszu. Wówczas te¿ istnia³a kasa spo³eczna za³o¿ona w 1767 r., z której
funduszy ³o¿ono na opiekê nad chorymi, naukê biednych dzieci oraz
pogrzeby. Pod koniec XVIII wieku
rozpoczêto osuszanie znacznych
terenów, zalanych przez wody jeziora Po³chowo. Mia³o ono na celu
uzyskanie dodatkowych gruntów.
Te dzia³ania zrodzi³y kolejny konflikt pomiêdzy miastem i Borkami,
który trwa³ jeszcze przez d³ugie lata.
Trudnoœæ polega³a na partycypowaniu w kosztach przedsiêwziêcia,
które kosztowa³o 4 tys. talarów.
W 1814 roku zawali³ siê stary

ratusz. W 1815 roku zbudowano
nowy, wed³ug planu Juterbocka z
1805 roku. Mieœci³a siê tam równie¿
czeœæ szko³y oraz areszt. W mieœcie
istnia³ równie¿ koœció³ i plebania,
dom gminy ¿ydowskiej (od 1832r.),
remiza stra¿acka, dom dla ubogich.
Miasto mia³o dwa cmentarze ewangelicki i ¿ydowski. W 1855 r. wybrukowano i oœwietlono ulice, a domy
oznakowano jednolit¹ numeracj¹, w
1973 roku – mia³ miejsce po¿ar
miasta. Cztery lata póŸniej, 1 listopada oddana zosta³a do u¿ytku linia
kolejowa Runowo Pomorskie –
Drawsko Pomorskie.
Po 1900 roku powsta³y dwa m³yny, gazownia, wodoci¹gi, mleczarnia, fabryka maszyn. W 1913 r. postawiono pomnik – g³az pami¹tkowy Friedricha Ludwiga Jahna
(1778-1852), teoretyka gimnastyki,
z okazji 135 urodzin - obecnie przeniesiony na cmentarz. Miasto rozbudowa³o siê wzd³u¿ drogi do
£obza i Runowa. Najwiêksz¹ liczbê
mieszkañców miasto mia³o w okresie miêdzywojennym, liczy³o wówczas oko³o 3,5 tys. mieszkañców.
Wówczas te¿ propagowane by³o
jako oœrodek sportów wodnych,
wêdkarstwa i ³owiectwa. Czynne
by³y 4 hoteliki., w tym jeden miejski, licz¹ce ponad 30 miejsc. Miasto
jako jedyne w powiecie Resko posiada³o komunalne ujecie wody
(przy drodze Drawsko Pomorskie).
W czasie II wojny œwiatowej by³
tutaj obóz pracy przymusowej (przy
zbiegu ulic Drawskiej i Po³udniowej, obecnie Zak³ad Pagok Meble).
1943 G³ówna ulicê „Lange Strasse”
przemianowano na „Hitler Strasse”
(obecnie Grunwaldzka).
Podczas dzia³añ wojennych
sp³onê³o Stare Miasto, ca³kowitemu
wypaleniu uleg³ koœció³, zniszczeniu uleg³o tak¿e kilka zak³adów

drobnego przemys³u. Miasto zosta³o zdobyte 2 marca 1945 roku przez
I Front Bia³oruski – 11 Korpus Pancerny gwardyjski (44 i 45 Brygady
Pancerne gwardyjskie) I Pancernej
Armii Gwardyjskiej. W 1945 r. wykonano pomnik ¿o³nierzy Armii
Czerwonej. W tym samym roku od
kwietnia do sierpnia Rosjanie powo³ali na burmistrza Franciszka
Rudnickiego, przebywaj¹cego od
1941 na robotach w Sarnikierzu.
Bardzo szybko, bo ju¿ 22 maja, zosta³ uruchomiony Urz¹d PocztowoTelekomunikacyjny przez mechanika Franciszka B³ociñskiego. Organizatorem poczty i naczelnikiem do
czasu przejœcia na emeryturê by³
Bronis³aw Skwierawski. Pierwszy
transport Polaków ze wschodu
(Olesko, Podhajce, Woczów) przyby³ do Wêgorzyna we wrzeœniu
1945 r.
Po wojnie odbudowano wodoci¹gi i kanalizacjê, kilka drobnych
zak³adów przemys³u spo¿ywczego,
m.in. m³yn, krochmalniê, gorzelniê
oraz kilka warsztatów rzemieœlniczych. Wybudowano szko³ê – Pomnik 1000-lecia, lecznicê dla zwierz¹t, stadion, placówki handlowe i
restauracjê, zak³ad mechanizacji
KPGR, bazê Oddzia³u ZGKiM.
Ukoñczono budowê oczyszczalni
œcieków oraz nowy budynek Gimnazjum.
mm
Wykorzystano:
www.wegorzyno.pl
Marian Grzêda, Z dziejów Reska i Wêgorzyna n(XIII – XVIII) w:
Z dziejów ziemi ³obeskiej. Prace
instytutu Zachodnio-Pomorskiego,
Szczecin 1971.
Prowincjonalny Okazjonalnik
Literacki, £abuŸ, Numer sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w
£obzie.
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Turniej „dzikich dru¿yn” szkó³ podstawowych

POWIAT £OBESKI DRUGI W WOJEWÓDZTWIE

Ognisko TKKF B³yskawica
w £obzie w dniach 28.10 7.11.2008 r. zorganizowa³o
Turniej Dzikich Dru¿yn klas
5 i 6 szkó³ podstawowych
powiatu ³obeskiego w
szeœciu dyscyplinach.
1. W rozgrywkach halowej pi³ki
no¿nej w £obzie dnia 28.10.2008 r.
zwyciê¿yli uczniowie szko³y podstawowej nr 2 w £obzie. Drugie
miejsce zajêli uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie, miejsce trzecie uczniowie Szko³y Podstawowej z Be³cznej.
2. W rozgrywkach pi³ki koszykowej, które odby³y siê dnia
29.10.2008 r. w Radowie Ma³ym
zwyciê¿y³y dziewczêta ze Szko³y
Podstawowej w Radowie Ma³ym.
3. W turnieju pi³ki rêcznej rozegranym dnia 5.11.2008r. na hali
sportowo-widowiskowej w £obzie
zwyciê¿y³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 2 £obzie.
4. W turnieju pi³ki siatkowej rozegranym dnia 6.11.2008 r. w
Be³cznej pierwsze miejsce zajê³a
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie, drugie dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej w Be³cznej.
5. W rozgrywkach tenisa sto³owego w Dobrej w dniu 7.11.2008 r.
zwyciêzca okaza³ siê Kordian Sawczuk z Dobrej, przed Bart³omiejem
Srok¹ ze Starogardu. Trzecie miejsce zaj¹³ Filip Ko³odziejczyk z Dobrej. W turnieju deblowym najlepsi
okazali siê tenisiœci z Dobrej.
6. W biegach prze³ajowo-sztafe-

towych 10 x 400 m zarówno wœród
dziewcz¹t i ch³opców triumfowali
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Dobrej.
Ogó³em w Turnieju udzia³ wziê³o 450 uczniów z ca³ego powiatu
³obeskiego. Zwyciêzcy zostali
otrzymali nagrody rzeczowe. Zakwalifikowali siê oni do turnieju
wojewódzkiego w Pyrzycach, który
odby³ siê 16.11.2008r.
Chcia³bym podziêkowaæ sêdziom, wychowawcom m³odzie¿y
oraz osobom, które pomaga³y w
organizacji Turnieju. Serdecznie
dziêkujê.
TURNIEJ W PYRZYCACH
W dniu 16 listopada br. zwyciêzcy turnieju powiatowego
wyjechali autobusem na
turniej wojewódzki do Pyrzyc, którego organizatorem by³o Ministerstwo
Sportu i Turystyki w Warszawie, ZG TKKF w Warszawie, Wydzia³ Kultury
Fizycznej i Turystyki UM w
Szczecinie, Zachodniopomorski Zwi¹zek TKKF w
Szczecinie. Reprezentacja
powiatu liczy³a 45 osób i
by³a najliczniejsza ze
wszystkich ekip bior¹cych
udzia³ w turnieju.
Oto wyniki mistrzostw
wojewódzkich osi¹gniête
przez naszych sportowców:
- pi³ka no¿na – 3 miejsce
Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie – opiekun pan Winiarski,
- pi³ka rêczna – 2 miej-

sce Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie – opiekun pani Romej,
- pi³ka koszykowa - 1 miejsce
Szko³a Podstawowa w Radowie
Ma³ym – opiekun pani Budzyñska,
- pi³ka siatkowa – Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie – opiekun
pan Czajka,
- tenis sto³owy – gra pojedyncza
– 2 miejsce Szko³a Podstawowa
Dobra – opiekun pan £ukomski,
- tenis sto³owy – debel – 3 miejsce Szko³a Podstawowa Dobra –
opiekun pan £ukomski,
- biegi prze³ajowo-sztafetowe
dziewcz¹t 10 x 400 m - 1 miejsce
Szko³a Podstawowa Dobra – opiekun pan £ukomski,
- biegi prze³ajowo-sztafetowe

ch³opców 10 x 400 m - 3 miejsce,
opiekun pan Winiarski i £ukomski.
W sumie reprezentacja ³obeskiego zdoby³a 32 punkty. Zajê³a
drugie miejsce, przegrywaj¹c z Pyrzyczanami ma³ymi punktami, a
pokonuj¹c reprezentantów Szczecina i Gorzowa. Wszystkie zespo³y
otrzyma³y pami¹tkowe puchary i
medale. Osobiœcie odebra³em okaza³y puchar za zajêcie drugiego
miejsca.
Wszystkim gratulujê sportowego ducha walki, a opiekunom bardzo dobrego przygotowania dzieci
do turnieju.
Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Rakocy – Prezes TKKF
B³yskawica w £obzie

OG£OSZENIA DROBNE

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

£obez
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607 281
442.
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.

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.

MOTORYZACJA

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.

MOTORYZACJA

PRACA

Region

£obez

SPRZEDAM- samochód osobowy
Volkswagen GOLF III. Rok prod.
1994, Benz/gaz (instalacja 2004r.)
cena 6.500 z³ (do uzgodnienia), tel502490276.

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

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

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

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

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

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 Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.

Sprzedam 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

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

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 zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

NIERUCHOMOŒCI

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

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

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Œwidwin

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 opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

(wp³ata na konto)

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

Drawsko Pom.

Kierowca kategorii C + E poszukuje
pracy na terenie Z³ocieñca i okolic.
Tel. 608 771 547.

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.

OG£OSZENIA DROBNE
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US£UGI

INNE

Region

Region

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

Sprzedam drewno na palety w okazyjnej cenie. 500 849 823

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41 72.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
Wideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.
Domy drewniane pod zamówienie.
Tel. 692 405 612 lub 091 395 21 88.
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.

Drawsko Pom.
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

£obez
Korepetycje – jêzyk niemiecki dla
dzieci i doros³ych. Tel. 511 350 205.
ELEDACH Zak³ad Ogólnobudowlany poleca: w sezonie zimowym
kompleksowe wykoñczenia mieszkañ oraz domów, wewn¹trz od A do
Z. Tanio! Zapraszamy. Tel. 501 044
302 lub 505 721 688.
RTV + Serwis + Naprawa. Dom zak³ad - pon. - sob. £obez ul. Cicha
3. Tel. 091 397 41 27, 604 845 753.

Gryfice
„AGA” us³ugi w zakresie sprz¹tania:
mieszkania prywatne, biura, pranie
dywanów, wyk³adzin, kanap, tapicerki. Tel. 511 274 670.
MLM
–
kosmetyki,
œrodki czystoœci.
Tel. 601 088 446.

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.
Pompy centralnego ogrzewania
„GRUNDFOS” sprzedam. Tel. 504
138 640.
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.
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Odpady do sortowni
(£OBEZ). Gmina wyst¹pi³a o
wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê budowy sortowni i punktu prze³adunkowego w Prusinowie wraz z
rekultywacj¹ sk³adowiska odpa-

dów. Projekt kosztuje 25.700 z³,
Dotychczas wykonano koncepcjê techniczno-technologiczn¹ budowy sortowni. Trwa opracowanie
dokumentacji projektowej przez
firmê ze Szczecina.
mm

OGRODZENIE
PRZE£O¯ONE
Projekt na budowê ogrodzenia
cmentarza komunalnego od strony
ul. Wojska Polskiego w £obzie

kosztowa³ 3.614 z³. Od samej budowy ogrodzenia w tym roku gmina
odst¹pi³a, bowiem zaplanowane
œrodki finansowe przeznaczono na
remont Kaplicy Cmentarnej.
Z kolei projekt rewitalizacji i
modernizacji kaplicy cmentarnej w
£obzie kosztowa³ 10.614 z³, roboty
budowlane - 374.185,24 z³, roboty
dodatkowe zwi¹zane z dachem 40
tys. z³. Zakoñczenie prac zaplanowano na 30. listopada.
Wykonawc¹ robót jest zak³ad
handlowo - us³ugowy z Reska. mm

SPORT
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Niezwyk³y jubileusz

Liga Koszykówki Kadetek

„Mewa” Resko
œwiêtowa³a 43-lecie

Szczecinianki
jednak mocniejsze
(RADOWO MA£E) 22 listopada w
hali sportowej w Radowie Ma³ym odby³
siê mecz Zachodniopomorskiej Ligi
Koszykówki Kadetek. Tym razem
dziewczêta z Radowa toczy³y zaciêt¹
walkê o zwyciêstwo z dru¿yn¹ ze Szczecina. Dziewczyny z Radowo zaczê³y nie
najlepiej, ale ju¿ po pierwszej kwarcie
powoli odrabia³y straty. Niestety los
sprzyja³ dziewczynom ze Szczecina,
które po d³ugiej i mêcz¹cej grze wygra-

W dniu 11 listopada br. hala
sportowa reskiego gimnazjum wype³ni³a siê po brzegi: sportowcami,
trenerami, goœæmi i widzami.
Na spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ
zawodników z dru¿yny koszykówki pierwszej utworzonej sekcji „Mewy”:
Jana Michalczyszyna, Czes³awa Frosta, Bronis³awa Jêdrzejczaka, Ryszarda Galosza, Zbigniewa Cucha, Jacka
Sêkowskiego.
Spotkanie rozpoczê³o siê zmaganiami zawodników w tenisie sto³owym, którym bacznie przygl¹dali siê
zaproszeni goœcie: Burmistrz Miasta i
Gminy w Resku p. Arkadiusz Czerwiñski, Prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego p. Józef
Korkosz, wicedyrektor Gimnazjum w
Resku p. Wanda Dranczewska. Po wyrównanej i miejscami emocjonuj¹cej
walce wy³oniono czo³ówkê, której
prawdziw¹ ozdob¹ by³a rywalizacja
zawodników z Wierzbiêcina, obecnych reprezentantów kadry Polski w
kategorii juniorów.
A oto wyniki:
Juniorzy: I miejsce - Jemilianowicz
Bartosz (Wierzbiêcin), II m. - Jemilianowicz Sebastian (Wierzbiêcin), III m.
- Kapela Wojciech (Gryfice).
Kobiety: I miejsce - Ho³od Diana
(Trzebiatów), II m. - Chwal Aleksandra (Trzebiatów), III m. - Kuc El¿bieta
(Resko).
Open: I miejsce - Lewañczuk Artur (Wierzbiêcin), II m. - Owczarek
£ukasz (Wierzbiêcin), III - Jemilianowicz Bartosz ( Wierzbiêcin).
Aby podtrzymaæ tradycjê najstarszej dyscypliny „Mewy”, po tenisie
sto³owym, rozegrano konkurencjê
rzutów osobistych do kosza. Niestety,
w tej dyscyplinie, podobnie jak w
ping-pongu, wygrali zawodnicy spoza
Reska, a koñcowa klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
Mê¿czyŸni: I m. – Ratajewski
Marian (Œwidwin), II - Pluciñski Woj-

ciech (Resko), III - Makowski Marcin
(Œwidwin).
Honor gospodarzy dzielnie broni³y kobiety, które w rzutach osobistych
wygra³y, a na podium stanê³y: na I
miejscu – Dziuba Maria (Resko), II Latawiec Gra¿yna (Resko) a na III Czerniak Paulina, równie¿ z Reska.
Nastêpnie na boisko wyszli pi³karze, uczestnicz¹cy w konkursie ¿onglerki pi³karskiej. W tej efektownej
dyscyplinie czo³owe miejsca zajêli:
Mê¿czyŸni: I miejsce - Harasimowicz Norbert (Resko), II - Bielski
Bartosz (Nowogard), III - Ge³omej
Aleksander (Resko).
Kobiety: I miejsce - Baran Katarzyna (Resko).
Zaraz po ¯onglerce pi³karskiej
(tzw. kapkowaniu) rozegrano trójmecz pi³ki koszykowej, którego zwyciêzcami zostali juniorzy z Reska,
przed oldbojami z Reska i oldbojami
ze Œwidwina.
Spotkanie uœwietni³y wystêpy zespo³u szkolnych cheerleaderek w
sk³adzie: Marysia Dziuba, Agata Kowal, Ewelina Manel, Ola Kondrat,
Kasia Baran, Sonia S³awiñska, Kinga
B³aszczyk, Paulina Czerniak, Patrycja Sztorman, ¯aneta Grzesiak (opiekun p. Alicja Paw³owska) oraz grupy
gimnastycznej przy Gimnazjum w
Resku (opiekun p. Jacek Sêkowski).
Ta sportowa impreza nie odby³aby
siê z takim rozmachem, gdyby nie zaanga¿owanie sponsorów. Dziêkujemy:
Starostwu Powiatowemu w £obzie,
Burmistrzowi Reska, Dyrekcji Gimnazjum w Resku, firmie „Zambet” w
Resku, Zarz¹dowi Klubu Sportowego
„Mewa” w Resku, panu Oktawiuszowi
Je¿owi i panu Jackowi Sêkowskiemuza³o¿ycielowi klubu „Mewa”, którzy
zakupili upominki, nagrody i puchary.
Dziêkujemy te¿ kibicom za wspania³y
doping oraz m³odzie¿y z Gimnazjum w
Resku za pomoc techniczn¹ i organizacyjn¹. Zapraszamy ponownie za rok.

Organizatorzy

³y to spotkanie. Koñcowy wynik meczu
to 56 do 101. Najwiêcej koszy dla radowianek trafi³a Agnieszka Sira.
Nasza dru¿yna zagra³a w sk³adzie:
Agnieszka Sira (kpt.), Patrycja Komosa, Dorota Kusyk, Dominika Strzelczyk, Sandra Tchurz, Agnieszka Lewandowska, Anna Tchurz, Natalia
¯a³obowska, And¿elika Lewicka, Agata Brzózka, Anna K³osowiak. Trener
Miros³aw Budzyñski.
AL

Joanna Jarz¹bek oraz Karolina
Grenda zwyciê¿aj¹ w „Mili
Goleniowskiej”
W dniu 11 listopada br., startem
w XX Biegach Ulicznych „MILA
GOLENIOWSKA” zawodnicy z
UKS „Arbod” uczcili Œwiêto Niepodleg³oœci.
Reprezentacja naszego klubu w
liczbie 20 zawodników start mo¿e zaliczyæ do bardzo udanych. Nasi zawodnicy 5-krotnie stawali na podium
(miejsca I-VI), a najlepsze lokaty zajmowali: Karolina Grenda oraz Joanna

Jarz¹bek - zwyciêzcy swoich biegów
oraz Milena Sadowska (II m). Miejsca
IV-VI zajê³y Weronika Babirecka
oraz Oliwia Œmi³owska. W poszczególnych biegach startowa³o ok. 130160 zawodników z klubów i szkó³
naszego województwa. Przed naszymi zawodnikami zas³u¿ony odpoczynek i przygotowania do wiosennego
cyklu startów.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

SPORT
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Pamiêtamy o Bogusiu Lorkiewiczu
Do historii sportu ³obeskiego
na zawsze wpisa³a siê postaæ
20-letniego Bogdana
Lorkiewicza, kolarza, zmar³ego
tragicznie w 1963 roku.
Od pierwszych dni powojennych zamieszkiwa³ w pobliskiej
wsi Unimie, a Jego opiek¹ i wychowaniem zajmowa³a siê babcia.
M³ody cz³owiek potrafi³ poprawnie pokierowaæ swoim ¿yciem –
ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr 2
przy ul. S³owackiego, a nastêpnie
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹.
Rozpocz¹³ pracê w zawodzie œlusarza w £obeskiej Fabryce £ó¿ek.
Bogdan Lorkiewicz (Boguœ)
zdradza³ wielkie zainteresowanie i
talent do sportu kolarskiego. W latach 1958-1963 nale¿a³ do sekcji
kolarskiej Ludowych Zespo³ów
Sportowych w £obzie. Reprezentowa³ barwy „zielonych” w wielu
wyœcigach szosowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zdobywa³ czo³owe miejsca w kraju, w
tym srebrny medal w Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³odzie¿y w
GnieŸnie. O jego talencie i sportowych osi¹gniêciach relacjonowa³a
sportowa prasa (artyku³ poni¿ej).
Szybko awansowa³ do kadry okrêgu szczeciñskiego Zrzeszenia
LZS. Œmia³o rywalizowa³ na szosie z samym Rajmundem Zieliñskim (LZS Nowogard i Gryf
Szczecin) – olimpijczykiem i
uczestnikiem Wyœcigu Pokoju
(1962-66), zwyciê¿a³ z Czes³awem Polewiakiem (LZS Nowogard), póŸniejszym mistrzem
œwiata w kolarskich prze³ajach.
Przez wielu znawców kolarstwa,
m.in. Bernarda Pruskiego, Rajmunda Zieliñskiego, by³ postrzegany jako g³ówny kandydat do
kadry Polski.
***
Ze wzglêdu na brak bliskiej
rodziny Bogdana Lorkiewicza,
przez d³ugi okres czasu pielêgnacj¹ grobu na ³obeskim cmentarzu komunalnym zajmowali siê
znajomi, przyjaciele, m³odzie¿
szkolna. Jednak po 45 latach betonowy nagrobek zosta³ ca³kowicie
zniszczony i uleg³ zawaleniu.
Obecnie mieszkañcy £obza,
chc¹c poœmiertnie z³o¿yæ ho³d i zachowaæ w pamiêci osobê utalentowanego sportowca, bohatera kolarskich szos z minionego okresu
lat 60., przygotowali i wykonali
nowy nagrobek. Granitow¹ tablicê
nagrobn¹ z fotografi¹ 20-letniego
Bogusia ufundowa³ Urz¹d Miejski
w £obzie z wyrytym epitafium.
Zdzis³aw Bogdanowicz

£obez, 31.08.1963 r. Poczet sportowców z wieñcem na grób W³adys³awa Machoñskiego tworz¹ najlepsi kolarze LZS województwa
szczeciñskiego, od lewej: Bogdan Lorkiewicz, Rajmund Zieliñski i
Czes³aw Polewiak.
Dnia 1 paŸdziernika 1963 r. w
okolicach Lesiêcina Bogdan Lorkiewicz zosta³ potr¹cony przez poci¹g
poœpieszny relacji Szczecin - Olsztyn. W wyniku doznanych obra¿eñ
cia³a po dwóch dniach zmar³ w szpitalu w Resku. Przyczyny i okolicznoœci tragicznej œmierci nie zosta³y nigdy wyjaœnione. Sport ³obeski poniós³ wielk¹ stratê.

Ave Maria

Relacja „G³osu Szczeciñskiego” nr 233 z 5.10.1962 r.
„Wyœcig PrzyjaŸni” zakoñczony
LORKIEWICZ I WIŒNIEWSKI zdobyli puchary
Wczoraj zakoñczy³ siê 3-etapowy kolarski „Wyœcig PrzyjaŸni”,
który w ³¹cznej punktacji przyniós³ zwyciêstwo Wiœniewskiemu (Arkonia Szczecin) w licencji II i Bogdanowi Lorkiewiczowi (LZS
£obez) w licencji III.
Zwyciêzcy otrzymali z r¹k sekretarza TPPR, towarzysza Niewiadomskiego, puchary ufundowane przez Towarzystwo PrzyjaŸni
Polsko-Radzieckiej oraz redakcjê „G³osu Szczeciñskiego”.
Ostatni, 3. etap wyœcigu prowadzi³ z £obza do Szczecina. Po wyjeŸdzie na autostradê przy pierwszym wiêkszym wzniesieniu peleton
rozbi³ siê na kilka grup. Na 20 km przed met¹ jad¹cy poza konkursem
Rajmund Zieliñski (reprezentant Polski) przypuœci³ atak. Do tak renomowanego kolarza do³¹czyli dwaj m³odzi zawodnicy – Bogdan Lorkiewicz z £obza i Czes³aw Polewiak z Nowogardu. Zgodnie wspó³pracuj¹c uzyskali oko³o dwóch minut przewagi nad nastêpn¹ grup¹.
Na mecie najszybszy okaza³ siê oczywiœcie as polskiego kolarstwa
Rajmund Zieliñski, który wygra³ przed Bogdanem Lorkiewiczem
(LZS £obez) i Czes³awem Polewiakiem (LZS Nowogard).
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10 zespo³ów siatkarskich
w Mistrzostwach Gminy Resko

Seniorzy
wywalczyli
puchar

W dniu 14.11. 2008 w hali Gimnazjum w Resku odby³y siê Mistrzostwa Gminy Resko w pi³ce siatkowej. By³a to impreza typowo rekreacyjna, w której wziê³o udzia³ 10
zespo³ów. Rywalizowano w dwóch
grupach systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Tabela grupy I: 1. Resko I – 7
pkt., 2. £osoœnica – 7 pkt., 3. LO
Resko – 2 pkt., 4. Or³y Reska – 2
pkt., 5. Sobieski – 2 pkt.
Tabela grupy II: 1. Przemys³aw
– 8 pkt., 2. Resko II – 6 pkt., 3.
Nietoperki – 3 pkt., 4. Kapcie – 3
pkt., 5. Ace Pajace – 0 pkt.
Kolejnoœæ zespo³ów po rywalizacji o miejsca medalowe:
1. Resko I
2. Przemys³aw
3. £osoœnica
4. Resko II
5. Nietoperki
6. LO Resko
7. Kapcie
8. Or³y Reska
9. Sobieski
10. Ace Pajace
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u:
Renata Czerwiñska, Roman Gojlik,
Arkadiusz Wietrzykowski, Oktawiusz Je¿, Dariusz Waszyñski, Zbigniew Gromek, Wies³aw Gromek,
Zbigniew Strojny.
Puchary i dyplomy ufundowane
przez Urz¹d Miejski wrêcza³ burmistrz Reska p. Arkadiusz Czerwiñski. Gratulujemy m³odzie¿y która
zechcia³a pobawiæ siê w pi³kê siatkow¹ i tak licznie wziê³a udzia³ w
zawodach. Szczególne podziêkowania sk³adamy g³ównemu organizatorowi p. Janowi Michalczyszynowi, który wraz z kolegami sprawnie przeprowadzi³ turniej.
(o)
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Ile za po¿ar
(POWIAT). W zale¿noœci od gminy radni wycenili koszty akcji ratowniczych i szkolenia swoich po¿arników.
Ekwiwalent pieniê¿ny wyp³acany cz³onkom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych za udzia³ w dzia³aniu ratowniczym i w szkoleniu ratowniczym w
poszczególnych gminach wynosi odpowiednio:
1. Gmina £obez 14 z³ i 7 z³, 2. Resko 10 z³ i 5 z³, 3. Wêgorzyno – 10
z³,– 3 z³, 4. Radowo Ma³e 8 z³ i 3 z³.

Wyrok

Sygn. akt II K 490/08 Ds. 1140/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 paŸdziernika
2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 30 paŸdziernika 2008 r., sprawy:

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

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

Krzysztofa Ludwika Maciejca

s. Stanis³awa i Krystyny z d. Steczkowska, ur. 10 marca 1972 r. w
Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 03 wrzeœnia 2008 r. w £obzie nie
zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 06.07.2007 r., sygn. akt II K 378/07 zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
na okres 3 lat w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ motorowerem TGB o nr rej. ZLO H021 po ul. Okopowej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,18 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
I. Oskar¿onego Krzysztofa Ludwika Maciejca uznaje za winnego
tego, ¿e w dniu 03 wrzeœnia 2008 r. w £obzie nie zastosowa³ siê do
orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie
z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt II K 378/07 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat w ten sposób, ¿e w
okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ motorowerem TGB o nr. rej.
ZLO H021 po ul. Okopowej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,18 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. pope³nienia czynu z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu
karê 4 (czterech) 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 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego 70
(siedemdziesi¹t) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch)
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 190 (sto dziewiêædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.
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£¹czna suma strat to 3.500 z³ na
szkodê firmy PEKUM w £obzie.

Kradzie¿ kamer
Kradzie¿ butli gazowych
W niedzielê ujawniono
a¿ czterech nietrzeŸwych
rowerzystów
Niedziela, 16 listopada br., nale¿a³a niestety do nietrzeŸwych rowerzystów.
Ju¿ o godz. 3.20 w £obzie, przy
ul. H. Sawickiej, patrol policji zatrzyma³ Rados³awa G., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania wskaza³ o,67
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po po³udniu, o godz. 15.55, policjanci z Posterunku w Dobrej zatrzymali na drodze Wojtaszyce Wrzeœno Mariusza W., lat 32, który
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym z wynikiem a¿ 1,58 mg/l.
Parê minut póŸniej policjanci z
£obza zatrzymali w Orlu Jana D., lat
59, który jecha³ na rowerze w stanie
nietrzeŸwym. Tym razem wynik
badania to 0,77 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
O 17.30 w Dobrej, przy ul. A.
Krajowej, policjanci ujawnili kolejnego nietrzeŸwego rowerzystê, którym okaza³ siê Miros³aw N., lat 40.
Wynik badania u tego pana wskaza³
1,29 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
to plaga
W poniedzia³ek, 17 listopada
br., policjanci z powiatu ³obeskiego
znów ujawnili trzech nietrzeŸwych
kieruj¹cych. Tym razem by³o to
dwóch rowerzystów i jeden kierowca auta.
Ju¿ o 6.30 na trasie Suliszewice
- Rynowo policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego zatrzymali
Waldemara A., który kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym z
wynikiem 0,32 mg/l.
W tym samym miejscu zatrzymali tak¿e S³awomira A., jad¹cego
na rowerze w stanie nietrzeŸwym.
Wynik wskaza³ 0,51 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
W nocy o 3.10 na trasie Wêgorzyno - Winniki policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali Tadeusza W., który kierowa³
samochodem Daewoo Nexia w stanie nietrzeŸwym. Tym razem wynik
badania na zawartoœæ alkoholu to
1,03 mg/l.
POLICJA APELUJE do wszystkich uczestników ruchu drogowego
– kierowanie jakimkolwiek pojazdem pod wp³ywem alkoholu jest
przestêpstwem.

W czasie z 18 na 19 listopada br.
w Be³cznej, nieznany sprawca w³ama³ siê do kontenera z butlami propan butan poprzez przeciêcie k³ódki. Skrad³ 3 butle 11-kilogramowe o
wartoœci 540 z³, na szkodê Zofii D.

Zatrzymano k³usownika
W dniu 19 listopada br., o godz.
12.00, na jeziorze ¯abnica w gminie
Wêgorzyno, zatrzymano Rolanda
U., który wraz z inn¹ osob¹ dokona³
k³usownictwa ryb ró¿nego gatunku,
o ³¹cznej wadze 27 kg i wartoœci 130
z³, czym dzia³a³ na szkodê Gospodarstwa Rybackiego Iñsku.

W³amania na terenie
oœrodka wypoczynkowego
w Tuczy
W okresie od 17 do 19 listopada
2008 r. na terenie oœrodka wypoczynkowego w miejscowoœci Tucze, w gminie Dobra, nieustaleni
sprawcy dokonali czterech w³amañ
do przyczep campingowych. Z
pierwszej przyczepy nic nie skradli
tylko w³amali dolne czêœci drzwi
wejœciowych. Z drugiej przyczepy
skradli butlê propan butan. Do œrodka dostali siê tak¿e przez wy³amanie dolnej czêœci drzwi wejœciowych. W trzecim przypadku dzia³ali tak samo, a wiêc w³amali drzwi i
skradli butlê o wartoœci 120 z³. W³amuj¹c siê do czwartej przyczepy
wybili szybê w lufciku okiennym i
ze œrodka skradli agregat pr¹dotwórczy, wykaszarkê elektryczn¹
oraz butlê propan butan. Straty w
tym przypadku wynosz¹ 2.650 z³.

Wybicie szyb w Oplu
W dniu 20 listopada br. w Mo³stowie, nieznany sprawca dokona³
wybicia szyb w samochodzie marki
Opel Kadet. Straty w kwocie 200 z³.

Spadaj¹cy konar uszkodzi³
pojazd
W dniu 20 listopada br., oko³o
godz. 14.30, na drodze £obez –
Dalno, na samochód marki Renault,
kierowany przez Bogdana D., uderzy³ spadaj¹cy konar drzewa.
Uszkodzeniu uleg³a kabina pojazdu.

Kradzie¿ z pola
W okresie od 21 do 22 listopada
br., ze znajduj¹cej siê na polach
pomiêdzy miejscowoœciami Worowo i Byszewo deszczowni, nieznana osoba dokona³a kradzie¿y pó³osi
z piastami i dwoma oponami.

W dniu 21 listopada br., ok.
godz. 19.00 w £obzie, przy ul. 3
Marca, nieznana osoba skrad³a dwie
kamery marki Sony, które stanowi³y
monitoring zewnêtrzny sklepu komputerowego. Straty w kwocie 388 z³
na szkodê Krzysztofa L.

By³ samochód i ju¿ go nie ma
W dniu 22 listopada br., w godz.
19.00- 19.45, mieszkaniec Œwidwina zatrzyma³ siê na parkingu przed
restauracja Rega. Postanowi³ coœ
zjeœæ. Gdy wyszed³ z restauracji
okaza³o siê, ¿e nie ma jego samochodu marki Mercedes C 220, który
jest wart 37.000 z³.

Kolizje zim¹
Przez weekend na terenie powiatu ³obeskiego zdarzy³y siê na
szczêœcie tylko dwie kolizje drogowe. Pierwsza z nich mia³a miejsce w
sobotê, 22 listopada, o godz. 11.20,
na trasie £obez - Wêgorzyno. Kieruj¹ca samochodem Opel Meriva
Teresa W., na ³uku drogi, na œliskiej
nawierzchni, nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych i wpad³a w poœlizg. Kieruj¹ca uderzy³a w barierkê ochronn¹
przy drodze.
Druga kolizja mia³a miejsce te¿ w
sobotê, o godz. 18.00, na drodze K 20
w Wiewiecku, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Citroen Pawe³ C. tak¿e nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, w wyniku czego
zjecha³ na lewy pas i uderzy³ w jad¹cy prawid³owo samochód marki VW,
którego kierowc¹ by³ Jerzy W.

Policja apeluje do wszystkich
u¿ytkowników dróg o zachowanie
szczególnej ostro¿noœci podczas
jazdy w tak trudnych warunkach.
Pamiêtajmy tak¿e o zmienieniu
opon na zimowe i w³aœciwym przygotowaniu auta do drogi!

Pamiêtajmy o odœnie¿aniu
chodników
Zaatakowa³a nas zima i napada³o bardzo du¿o œniegu. Synoptycy
przewiduj¹ dalsze opady. Pamiêtajmy o odœnie¿aniu chodników przed
w³asn¹ posesj¹. Nale¿y to bowiem
do obowi¹zku w³aœciciela danej
posesji. W niedzielê, w Dobrej, na
ul. Armii Krajowej, przewróci³ siê
na œliskim chodniku pan Ludwik R.,
który uskar¿a³ siê potem na bóle w
okolicy ¿eber oraz problemy z oddychaniem.

Zatrzymany sprawca
kradzie¿y rozbójniczej
Policjanci z komendy Powiatowej Policji w £obzie, w wyniku
podjêtych czynnoœci, zatrzymali
sprawcê kradzie¿y rozbójniczej. W
dniu 21 listopada br., oko³o godz.
16.00 w £obzie, przy ul. Obr. Stalingradu, m³ody ch³opak Daniel G.
skrad³ telefon komórkowy marki
Samsung. Po dokonanej kradzie¿y
odepchn¹³ osobê pokrzywdzon¹ na
œcianê i uciek³ z telefonem. Sprawca kradzie¿y zosta³ zatrzymany i
osadzony w policyjnym areszcie.
Osoba ta jest dobrze znana organom œcigania. Ten m³ody cz³owiek
by³ ju¿ wielokrotnie zatrzymywany
jako nieletni sprawca czynów karalnych. Pozostaje on do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w
£obzie.

Wyrok
Sygn. akt II K 501/08 Ds. 1157/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 paŸdziernika 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 30 paŸdziernika 2008 r., sprawy:

Mariusza Janusza Muchy

s. Witolda i Danuty z d. Parkot, ur. 06 czerwca 1974 r. w Po³czynie Zdroju;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 31 sierpnia 2008 r. o godz. 9.10 na drodze publicznej nr W 152 Starogard – Mo³stowo, gm. Resko, woj. Zachodniopomorskie,
prowadzi³ rower bêd¹c w stanie nietrzeŸwym wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ I0,68 mg/l w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Mariusza Janusza Muchê uznaje za winnego tego, ¿e w dniu
31 sierpnia 2008 r. o godz. 9.10 na drodze publicznej Starogard – Mo³stowo, gm.
Resko, woj. Zachodniopomorskie, prowadzi³ rower bêd¹ w stanie nietrzeŸwym
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,68 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o pope³nienie czynu z art. 178 a par. 2 kk i za to na podstawie art. 178 a par. 2
kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym
120 (sto dwadzieœcia) z³otych tytu³em op³aty.
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Za co Borkowie zostali skazani przez s¹d Rzeszy na
karê 8 z³otych marek?
..................................................................
Imiê ............................................................
Nazwisko......................................................
Adres zamieszkania ........................................
..................................................................

Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym
tygodniu wygra³a Bo¿ena Syjczak z £obza. Gratulujemy. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.

Konkurs

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 brzmia³o: “Historia to dzieje i
nadzieje”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Bo¿ena
Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Bo¿ena Syjczak z £obza. Gratulujemy
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego ul. S³owackiego 6 £obez.

Rada Osiedla w £obzie pod patronatem Burmistrza £obza organizuje na terenie
miasta £obez konkurs na naj³adniejsz¹ i zarazem najciekawsz¹ – œwi¹teczn¹ dekoracjê (ró¿ne elementy œwi¹teczne, choinki, iluminacje œwietlne), zainstalowan¹:
- na balkonie
- w obrêbie witryny placówki handlowej
- w ogrodzie przydomowym
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u w konkursie. Zapewniamy liczne nagrody, wyró¿nienia i niespodzianki.
Zainteresowani powinni zg³osiæ chêæ swojego uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2008 r. na formularzu zg³oszeniowym (dostêpnym w
Urzêdzie Miejskim w £obzie, ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez, pok. 2).
Gotowoœæ dekoracji do oceny – 20.12.2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zdzis³aw Szklarski
Burmistrz £obza Ryszard Sola

