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Ods³onili tabliczkê
pamiêci Weroniki
Tokarskiej
(£OBEZ) W minion¹ sobotê, 1 sierpnia, o godz. 17.,
w 65 rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego,
w Klubie Nauczyciela spotkali siê ³obzianie, by
uczciæ tê rocznicê.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Str
Str.. 2

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 4.08.2009 r.

Z drugiej strony

Dlaczego 11, a nie 17 wrzeœnia? Dlaczego
Unii Europejskiej, a nie Lubelskiej?

Kazimierz Rynkiewicz
Na sesji w dniu 30 czerwca Rada
Miejska w Dobrej uchwa³¹ nada³a Gimnazjum w Dobrej imiê „Unii Europejskiej”. Tak szko³a bêdzie nazywaæ siê
od 1 wrzeœnia 2009 roku. Gdy podaliœmy tê informacjê jakiœ czas temu, ogarnê³a mnie zaduma nad tym wyborem.
Bo co on oznacza? Co oznacza ta nazwa? O czym nadaj¹cy szkole takie imiê
myœleli? Co mieli na myœli mówi¹c – to
niech bêdzie „Unia Europejska”? Unia
Europejska, czyli co? Czy przynajmniej wiedz¹, jak¹ to Uni¹ nazwali
szko³ê, skoro jest to projekt wci¹¿ niedokoñczony, czy te¿ by³o im to obojêtne? Czy nazwali szko³ê Uni¹ pañstw,
czy te¿ mieli na myœli Uniê jako pañstwo? Czy te¿ by³o im to obojêtne? A
skoro projekt jest nie dokoñczony, to
mo¿e siê tak staæ, ¿e zostanie zarzucony, i co wtedy?
Nie bêdê odpowiada³ na te pytania,
bo wszak to samorz¹d, wiêc ma swoj¹
wolnoœæ i podj¹³ decyzjê, ale mam poczucie, ¿e z nazwami szkó³, i nie tylko
nimi, mamy straszliwy k³opot. W
zwi¹zku z tym nadaniem przypomnia³
mi siê artyku³, jaki napisa³em w Tygodniku Pojezierza Drawskiego, na wieœæ,
¿e Zespó³ Szkó³ w Kaliszu Pomorskim
nada³ swojej szkole imiê... Pamiêci
Ofiar Terroryzmu 11 Wrzeœnia 2001.
Nawet takie imiê mo¿na wymyœliæ. To
by³o dwa lata temu. Wtedy napisa³em
komentarz, którego fragmenty chcê
przypomnieæ w powy¿szym kontekœcie. W pierwszej chwili pomyœla³em –
imiê Unii Europejskiej? Dlaczego nie
Unii Lubelskiej??? Tu jeszcze nie wiadomo co, a tam wieleset letnia tradycja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
mo¿na rzec – byliœmy prekursorami
takich idei, a zachowujemy siê, tak, jak
byœmy sroce spod ogona wypadli.
Fragmenty artyku³u „Dlaczego
11, a nie 17 wrzeœnia?” z 2007 roku
¯yj¹ obok nas, a jakby ich nie by³o.
Nie mówi¹ o swoich strasznych prze¿yciach, bo dzisiaj nie maj¹ komu. Dzieci nie chc¹ s³uchaæ, dziennikarze nie s¹
zainteresowani, w³adza przypomina
sobie o nich przy okazji. Nasi rodzice,
nasi dziadkowie, pierwsi mieszkañcy
polskiego Pomorza. Jak rzadko w którym kraju najbardziej doœwiadczone w
historii pokolenie nie znajduje zrozumienia i uznania w oczach swoich dzieci
i wnuków.
Niech przyk³adem bêdzie nadanie,
po ataku 11 wrzeœnia 2001 r. arabskich
terrorystów na obiekty w USA, Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim imienia Pamiêci Ofiar
Terroryzmu 11 Wrzeœnia 2001. Co
³¹czy kaliszan z tragedi¹ w Nowym

Jorku? Wspó³czucie, czyli to, co w tej
sprawie ³¹czy prawie wszystkich ludzi
na œwiecie. Co ³¹czy kaliszan z ofiarami
w Katyniu lub Sybirakami? Prawie
wszystko (jêzyk, historia, a przede
wszystkim wiêzy rodzinne, bo wiêkszoœæ ich rodziców, przyje¿d¿aj¹c ze
wschodu, straci³a kogoœ w tej Golgocie),
a jednak – jak siê okazuje na podstawie
dokonanego wyboru – niewiele. Dlaczego wiêc wybrano datê 11 wrzeœnia 2001
roku, a nie 17 wrzeœnia 1939 roku? To
zaledwie 6 dni w kalendarzu i kilkadziesi¹t w latach. Dlaczego potrafimy
wspó³czuæ anonimowym i w gruncie
rzeczy obcym dla nas nowojorczykom,
a nie pamiêtamy o w³asnych dziadkach
i babciach? Jasne, ¿e wspó³czucia siê nie
ró¿nicuje, ale pamiêæ? No w³aœnie, jak¹
pracê wykona³o doros³e pokolenie nauczycieli, historyków, pomorska inteligencja, by tê pamiêæ ocaliæ, wzmocniæ, by
tê historiê utrwaliæ, upowszechniæ wœród
m³odych? Czy egzaminuj¹c m³odych,
sami zdali egzamin z dojrza³oœci rodzicielskiej, spo³ecznej i historycznej?
W niedzielê, 17 wrzeœnia, minie
kolejna rocznica napaœci Rosji Sowieckiej na Polskê i pocz¹tek deportacji
Polaków na Syberiê. Sybiracy wybrali
tê datê, by pamiêtaæ, jak to siê zaczê³o.
Pójd¹ do koœcio³a, spotkaj¹ siê przy
krzy¿ach, bêd¹ wspominaæ, tych, co
zostali na Nieludzkiej Ziemi, na Archipelagu Gu³agów. Czêsto nikt nie zna ich
losów, miejsc pochówku, blakn¹ fotografie, niszczej¹ i gin¹ wraz ze œmierci¹
ich w³aœcicieli. Staj¹ siê coraz bardziej
anonimowi. To trochê tak, jakbyœmy
nagle uœwiadomili sobie, ¿e nie mamy
ojca i matki. Owszem mamy, ale ju¿
dziadka i babciê nie wszyscy. Oni nikn¹
gdzieœ w mrokach historii. To trochê
tak, jakby przerwano jak¹œ niæ ³¹cz¹c¹
nas z pokoleniami. To trochê tak, jak
byœmy na pytanie o to, sk¹d siê wziêliœmy, mieli odpowiedzieæ, ¿e z porodówki.
Wiêc gdy 17 wrzeœnia Sybiracy
bêd¹ zapalaæ znicze i wspominaæ, nie
bêdzie wokó³ t³umów, kamer, delegacji,
uczniów i nauczycieli. Szeœæ dni wczeœniej m³odzi kaliszanie uczcz¹ ofiary
terroru w Nowym Jorku.
Dzisiaj ju¿ wiêkszoœæ z nas wie,
chocia¿ z ogromnym opóŸnieniem, co
zaczê³o siê 17 wrzeœnia 1939 roku. Ilu
wie, kiedy siê skoñczy³o? Zapewne
niewielu.

Gdy pytam w Zwi¹zku o Sybiraków o wywiezionych po wojenne, okazuje siê, ¿e jest ich w Drawsku nawet
sporo. Nie dosyæ, ¿e zostali na wschodzie, na ojcowiŸnie, pod okupacj¹ sowieck¹, to jeszcze nie dano im normalnie ¿yæ. A¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e
wywózki trwa³y jeszcze w 1950 roku i
póŸniej. Obecnych drawszczan, pana
Bronis³awa Lebiedzia i pani¹ Aldonê
Markiewicz wywieziono w 1951 roku.
Wrócili do Polski w 1957. To dwie odrêbne historie. Pan LebiedŸ powie mi w
pewnym momencie – By³em na Workucie. Wróci³em, a tamta Polska nie przyjê³a mnie jak Polaka, jak swojego. Wszêdzie sz³o za mn¹ piêtno AK-owca, a
wiêc wroga ludu. Od wroga mo¿na
przyj¹æ najgorsze ciosy i wytrzymaæ
wiele. Gdy rany zadaj¹ swoi, takie rany
s¹ bardzo bolesne. Nie goj¹ siê szybko.
***
Mam wra¿enie, ¿e nazywaj¹c gimnazjum imieniem Unii Europejskiej, jej
promotorzy narobili nauczycielom
sporo k³opotów, bo jak¹ dat¹ przyj¹æ
dla obchodów patrona szko³y? I czy to
w ogóle jest patron? Bo patron to osoba
lub grupa osób, a choæby jakiœ symbol,
uosabiaj¹cy jakieœ cechy. To nie jest tak,
¿e nie ma pomys³ów. W 2000 roku bra³em udzia³ w Œwierznie (powiat kamieñski) w nadaniu tamtejszej szkole imienia dr. Juliana Grunera. Goœciem honorowym by³a jego córka, Ewa Gruner¯arnoch, szefowa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Sybiraków w Szczecinie. By³em zdumiony, jak ma³o wiemy
o w³asnej historii. Julian Gruner by³
nietuzinkowym cz³owiekiem; znakomitym lekarzem i wszechstronnym
sportowcem; uprawia³ lekkoatletykê,
hokej, tenis, narciarstwo, kajakarstwo.
Dwa razy zdoby³ Mistrzostwo Polski
w rzucie oszczepem (1925-26) oraz mistrzostwo w skoku wzwy¿ (1922) oraz
piêæ medali srebrnych i dwa br¹zowe.
Reprezentowa³ Polskê na miêdzynarodowych meczach lekkoatletycznych.
Broni³ kraju w wojnie z bolszewikami w
1920 roku i w 1939. Jako oficer i polski
patriota zosta³ osadzony w Starobielsku i zamordowany przez NKWD w
Charkowie. Jego nazwisko znajduje siê
na Liœcie Katyñskiej.
Jaki¿ przyk³ad dla ludzi m³odych;
do odkrywania historii, poznawania
osobowoœci, przygl¹dania siê indywi-

Fragmenty ksi¹¿ki Andrzeja Waœki „Demokracja bez korzeni” (zbiór analiz
dotycz¹cych relacji miêdzy polityk¹ a kultur¹ we wspó³czesnej Polsce).
Wydawnictwo Arcana, 2009.
Ewolucja czeka nawet najm³odszych i najg³upszych dorobkiewiczów. Bo
kiedy ju¿ dorobi¹ siê i kiedy kupi¹ sobie ju¿ wszystko, o czym tylko mogli
marzyæ, wyje¿d¿aj¹c z rodzinnego zaœcianka do Warszawy, kiedy zwiedz¹ ju¿
wszystkie pla¿e œwiata i nabêd¹ u deweloperów swoje wymarzone wille na
przedmieœciu, to wówczas rozejrzawszy siê po œcianach tych rezydencji,
zauwa¿¹, ¿e czegoœ tam brakuje. Jakiejœ pami¹tki rodzinnej, albumu ze zdjêciami, starego obrazu, przys³owiowego portretu przodka. I wtedy, maj¹c ju¿
wszystko, uzmys³owi¹ sobie, ¿e brakuje im tego, do czego nigdy wczeœniej nie
przywi¹zywali ¿adnej wagi. A brakowaæ im bêdzie zakorzenienia, jakie daæ
mo¿e tylko pamiêæ; pewnoœci siebie, jak¹ daæ mo¿e tylko rodowód - to¿samoœæ
historyczna, której nie da siê kupiæ, bo mo¿na j¹ wy³¹cznie odziedziczyæ. I w
ten sposób zrozumiej¹ wreszcie wartoœæ dziedzictwa, o którym dziœ s¹dz¹, ¿e
jest tylko moherowym beretem. (Polska po Michniku)

dualnym postawom i wyborom, przyk³ad osi¹gania szczytnych celów poprzez naukê i pracê. Patron mówi – ucz
siê i pracuj, a zapracujesz na wielkoœæ.
Co powie m³odym ludziom „patron”
pod nazw¹ „Unia Europejska”? Czy w
zwi¹zku z t¹ nazw¹ do biblioteki szkolnej trafi tom Traktatu Lizboñskiego, a
nauczyciele bêd¹ œlêczêæ nad nim z
uczniami i t³umaczyæ poszczególne
jego zapisy i dyrektywy? A ile bêd¹
musieli siê napociæ, by wyt³umaczyæ
im, dlaczego po raz drugi w Irlandii odbêdzie siê referendum w sprawie tego
Traktatu i jak to siê ma do zasad demokracji? Czy raczej sprowadzi siê to
wszystko do bana³ów i wywieszenia
flagi unijnej na szkole? Ale w takim razie
kto i po co dokona³ takiego wyboru?
Licz¹c na dop³yw euro?

Marcin B. przeprasza,
na wniosek S¹du
Rejonowego w £obzie,
funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w £obzie:
M. B³oñskiego,
G. Powi³ajtisa,
A. Maækowiaka
oraz G. Jurka.
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Uwaga na oszustów w sklepach
(RADOWO MA£E). 24
lipca o godz. 10.48
w sklepie Mors w tej
miejscowoœci dosz³o do
umiejêtnego oszustwa.
Przed po³udniem do sklepu
wszed³ doœæ energicznie m³ody cz³owiek i od razu podszed³ do ekspedientki, która w tym czasie by³a zajêta pomoc¹ w wyborze towaru klientce. Tam poprosi³ j¹, aby zamieni³a mu
drobne pieni¹dze na 100 z³.
W klepie by³o kilka klientów,
którzy dokonywali zakupów. Ekspedientka podesz³a do kasy, on jej
da³ drobne pieni¹dze i w³o¿y³ rêce
w kieszenie. Kobieta przeliczy³a i
da³a mu 100 z³. Ten lew¹ rêk¹ w³o¿y³
pieni¹dze do kieszeni, zrobi³ pó³obrót, jakby chcia³ odejœæ, praw¹
rêk¹ siêgn¹³ do drugiej kieszeni i
wyj¹³ 10 z³. Zwróci³ siê do ekspedientki ze s³owami: „Co pani mi tu
da³a, przecie¿ to jest 10 z³.” Kobieta
wyjê³a z kasy 90 z³ i poda³a mê¿czyŸnie. Mê¿czyzna szybko wyszed³ ze sklepu, a ekspedientka
zaczê³a obs³ugiwaæ klientkê. Po
chwili jednak coœ nie dawa³o jej
spokoju. Zorientowa³a siê, ¿e zosta³a oszukana. Stoj¹ca w kolejce

kobieta równie¿ nie zwróci³a na nic
uwagi. Ca³a akcja bowiem trwa³a
b³yskawicznie.
- W takiej sytuacji ekspedientka
powinna poprosiæ, aby poczeka³
chwilkê, by to mog³a sprawdziæ kasê.
Chodzi tylko o to, aby ostrzec innych ludzi.
Dziewczyna zorientowa³a siê
bardzo szybko, po wyjœciu tego
cz³owieka. Mnie wówczas nie by³o,
przyjecha³em po 12.00 parê minut i
od razu sprawdziliœmy razem ze sklepow¹ na monitoringu. Dopiero za

drugim razem by³o widaæ dok³adnie,
jak to wygl¹da³o.Rozmawia³em ze
szwagrem Holendrem, okazuje siê,
¿e tam ta metoda ju¿ od dawna jest
znana, tak wiêc, to nie tylko u nas. W
takiej sytuacji wystarczy troszkê
zimnej krwi. Mówi siê, chwileczkê,
wo³am szefa i sprawdzamy na monitoringu - powiedzia³ Jan Ro¿ko, w³aœciciel sklepu.
Publikujemy zdjêcie z monitoringu ze sklepu, aby ostrzec innych
przed osob¹, która oszuka³a ekspedientkê w Radowie Ma³ym.
mm
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Sp³on¹³ w samochodzie
(DOBRA) Tragicznie dla kierowcy zakoñczy³a siê ucieczka
przed policyjnym poœcigiem.
28 lipca, póŸnym wieczorem,
kierowca Opla Kadeta nie zatrzyma³ siê na znaku STOP. Gdy zobaczy³ samochód policyjny, zacz¹³

uciekaæ. Poza miastem nie opanowa³ auta, wpad³ do rowu i uderzy³
w drzewo. Samochód stan¹³ w p³omieniach i spali³ siê ca³kowicie.
Przyby³a na miejsce stra¿ po¿arna
znalaz³a zw³oki mê¿czyzny. Policja
ustala jego to¿samoœæ i okolicznoœci wypadku.
(r)

„Potknêli” siê na schodach
(£OBEZ). Okres wakacji, to czas
wykonywania remontu œcian zewnêtrznych budynku Zespo³u Szkó³
wraz z wymian¹ czêœciow¹ stolarki
okiennej.
Remont ma potrwaæ do koñca wakacji. Przetarg wygra³a szczeciñska firma,
która zaoferowa³a wykonanie prac za
kwotê 299.757,94 z³ brutto.

W przetargu startowa³y trzy firmy,
jednak dwie z nich zosta³y odrzucone.
Centrum Budowlane z Nowogardu zaoferowa³o wykonanie ok³adziny schodów z p³ytek ceramicznych lub terakoty, zamiast, tak jak jest w kosztorysie,
z p³ytki granitowej. Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Budowlane z Rusinowa z
kolei zaoferowa³o zamiast granitu –
p³ytki z kamieni sztucznych.
mm

Remonty przy „Dwójce”
(£OBEZ). Trwaj¹ prace przy budowie parkingu przy ul. Spokojnej,
naprzeciw Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie.
Nowe miejsca maj¹ powstaæ równie¿ naprzeciw starego przedszkola.
Powiêkszenie liczby miejsc parkingowych ma roz³adowaæ ruch i zmniejszyæ
niebezpieczeñstwo wypadków, jakie
siê pojawia w tym miejscu, przed rozpoczêciem lekcji oraz tu¿ po ich zakoñczeniu.

Równoczeœnie Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Budowlane z Rusinowa
wygra³o przetarg na budowê chodnika i
placu przy Szkole Podstawowej nr 2 do
istniej¹cego podjazdu dla osób niepe³nosprawnych. Do wykonania tego zadania by³o chêtnych piêæ firm i tylko jedna
z terenu powiatu ³obeskiego. Ta jednak
zosta³a wykluczona z przetargu, bowiem
nie okaza³a orygina³ów dokumentów,
wobec których gmina mia³a w¹tpliwoœci
co do ich wiarygodnoœci.
mm

Szko³ê przebuduj¹ sami swoi

Tañsi o po³owê
(STAROGARD-gm. Resko). Reskie Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe bêdzie odpowiedzialne za jakoœæ
przebudowy czêœci kondygnacji parteru budynku Szko³y Podstawowej w
Starogardzie na punkt przedszkolny.
Taka decyzja zapad³a w poniedzia³ek.
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe zaoferowa³o, najni¿sz¹ cenê. Za
m.in.: rozbiórkê œcian œcian, wykonanie
œcianek dzia³owych, podrêcznego
aneksu kuchennego, zmianê wyposa¿enie istniej¹cego pomieszczenia sanitarnego oraz dostosowanie urz¹dzenia do
mo¿liwoœci korzystania przez ma³e
dzieci, wykonanie sufit podwieszonego wyrównanie poziomów posadzek,
zdemontowanie istniej¹cego sufitu

podwieszanego w partii wejœciowej
obejmuj¹cej przedsionek i szatniê i
wykonanie nowego, wyrównanie œcian
i stropów, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej,
wykonanie nowych
schodów zewnêtrznych przy wejœciu
do punktu przedszkolnego, zadaszenia
nad wejœciem zewnêtrznym do punktu
przedszkolnego, wykonanie podestu i
dwóch stopni przy po³¹czeniu komunikacyjnym projektowanego punktu
przedszkolnego z reszt¹ szko³y zaproponowa³o cenê w wysokoœci 49.365,56
z³ brutto.
Firma szczeciñska przyk³adowo
zaoferowa³a, ¿e te same zadania wykona za kwotê 94.675,90 z³ brutto – by³a
to z kolei najwy¿sza oferta.
mm

Boisko z karami
(£OBEZ). Jest ju¿ wykonane boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy
Gimnazjum, a odbiór budowlany wykonany. Gmina czeka tylko na pozwolenie na u¿ytkowanie. Jeœli otrzyma je
przed rozpoczêciem roku szkolnego, to
otwarcie nast¹pi jeszcze podczas wakacji.
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Gmina na³o¿y³a kary na wykonawcê, zosta³y one potr¹cone od kwoty
przetargu, jak¹ gmina mia³a wp³aciæ na
konto firmy. Te kary maj¹ zostaæ spo¿ytkowanie na utwardzenia z kostki
polbrukowej, ustawienie ³aweczek i postawienie ³¹cznika od budynku szko³y
do boiska.
mm

BURMISTRZ DOBREJ

og³asza konkurs na kandydata
na stanowisko

DYREKTORA SZKO£Y
PODSTAWOWEJ
W WOJTASZYCACH
Wojtaszyce 39, 72-210 Dobra
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania:
· Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole lub placówce.
· Ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania,
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
· Posiada, co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
· W okresie piêciu lat lub bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a, co najmniej dobr¹ ocenê pracy, a w przypadku
nauczyciela akademickiego – pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo
w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego.
· Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
· Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki.
· ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w
szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela
akademickiego.
· Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego
wykszta³cenia- w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem.
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i
przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem.
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu
kwalifikacyjnego zakresu zarz¹dzania oœwiat¹.
· Ocenê pracy.
· Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne.
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne.
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi.
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.
· Informacja o z³o¿eniu przez kandydata oœwiadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed rokiem 1972).
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach ”, do dnia 20.08.2009 roku, na adres:
URZ¥D MIEJSKI UL. RYNEK 1 72- 210 DOBRA
Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Dobrej (Urz¹d Miejski ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra).
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowañ konkursowych
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, Dobra, dnia 30.07.2009
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Ods³onili tabliczkê pamiêci

Weronika Tokarska, uczestniczka
Powstania Warszawskiego uhonorowana
v
Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ tych, którzy zginêli w czasie
Powstania. Czes³aw Szawiel przedstawi³ historiê Powstania. Pani Leokadia Jasku³a recytowa³a przepiêkny wiersz „Powstanie Warszawskie”. Kolejny wiersz „¯¹damy amunicji” zaprezentowa³a Iwona
Ostrych. Prezentacjom towarzyszy³a muzyka fortepianowa Ali Gierszewskiej. Pani Cecylia Rogalska, w
tamtym czasie ³¹czniczka Armii Krajowej na Obwód Warszawski, odczyta³a tekst upamiêtniaj¹cy tamte

tragiczne wydarzenia. Panowie Henryk Musia³, Ludwik Cwynar i Przemys³aw Bieñkowski przypomnieli
wa¿niejsze wydarzenia i bohaterów
Powstania Warszawskiego. W czasie spotkania uczestnicy wys³uchali
autentycznego nagrania radiostacji
„B³yskawica” z 8 sierpnia 1944 roku.
Scenografiê tworzy³a wystawa 14
zdjêæ z Powstania Warszawskiego,
przygotowana przez Czes³awa Szawiela, wzbogacona multimedialnym
pokazem obrazów walcz¹cej Warszawy, który przygotowa³a Lidia
Lalak-Szawiel.

Po spotkaniu wszyscy przeszli na
ul. Budowlan¹, gdzie na budynku nr 18
ods³onili tabliczkê poœwiêcon¹ niedawno zmar³ej, mieszkaj¹cej tutaj, Weronice Tokarskiej. By³a ¿o³nierzem
Armii Krajowej, walczy³a w Powstaniu
Warszawskim, na Starym Mieœcie.
Po aresztowaniu przez Niemców zosta³a wywieziona do

obozu w Ravensbruck.

(r)

prac instalatorsko-elektrycznych
rozpocznie siê malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie i malowanie pod³ogi. Praktycznie ca³a sala

gimnastyczna bêdzie odnowiona w
ca³oœci. Po³owê kosztów remontu
zostanie zrefundowane z programu
termomodernizacji.
mm

Sala jak nowa
(£OBEZ). W tej chwili trwaj¹
prace wewn¹trz budynku Szko³y
Podstawowej nr 1 oraz race termomodernizacyjne w sali sportowej.
Prace w SP1 trwaj¹ na pierwszym
piêtrze. Remontowany jest korytarz,
bêd¹ wymieniane drzwi, przebudowywane pomieszczenia, remontowane pomieszczenie na gabinet lekarski. Równoczeœnie od nowego
roku szkolnego zarówno uczniowie,
jak i rodzice bêd¹ przyjmowani przez
dyrektora szko³y nowym gabinecie.
W tym celu zosta³ wyodrêbnione
pomieszczenie na piêtrze. W szkole
zostanie wymieniona instalacja
elektryczna, uzupe³nione ubytki i
pomalowane œciany. Prace potrwaj¹
do koñca sierpnia.

Drugim zadaniem, wykonywanym na terenie SP1 s¹ prace wykonywane w sali sportowej i ³¹czniku w
ramach termomodernizacji. W tej
chwili ³¹cznik jest prawie gotowy.
Zosta³y wybite drzwi umo¿liwiaj¹ce
wyjœcie dzieci poza teren szko³y na
jej zaplecze. Przemurowane zosta³y
œciany od strony ulicy Pó³nocnej.
Œciany zosta³y otynkowane. W tej
chwili trwaj¹ prace na dachu, a na
œcianach klejony jest styropian. Na
tê chwilê w³aœciwie ju¿ ? sali jest
docieplone. Prace w sali gimnastycznej, jak zapewnia burmistrz
£obza Ryszard Sola, powinny zakoñczyæ siê w terminie oko³o 3 tygodni. Wewn¹trz sali gimnastycznej
bêdzie wymieniona instalacja elektryczna, lampy, a po zakoñczeniu
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Nagroda dla Marcina
(£OBEZ). W ubieg³ym
tygodniu pisaliœmy o
Marcinie Grynkiewiczu,
który 24 lipca zaj¹³
siódme miejsce podczas
Mistrzostw Juniorów w
Nowym Sadzie w Serbii.
W czwartek w Urzêdzie Miejskim
w £obzie odby³o siê spotkanie, podczas którego burmistrz £obza Ryszard Sola wrêczy³ Marcinowi nagrodê za sukcesy sportowe.
– Marcin jest reprezentantem
naszej gminy, reprezentuje nie tylko
£obez, ale i województwo zachodniopomorskie, jest mistrzem Polski
juniorów w biegu na 400 metrów z
wynikiem 46.94 - powiedzia³ Zdzis³aw Urbañski na wstêpie.
Burmistrz przekaza³ na rêce Marcina sprzêt sportowy, za to, ¿e godnie reprezentuje gminê £obez.
– By³ naszym uczniem, jest
mieszkañcem, w chwili obecnej reprezentuje równie¿ LKS Stargard
Szczeciñski. Jesteœmy ca³y czas w
kontakcie z Marcinem. To nagroda
za sukcesy i za to wszystko, co
Marcin robi dla naszej gminy. S¹ to
rzeczy, które Marcin sam sobie wybra³, jako najbardziej potrzebne.
Dodatkowo pañstwo z Wydzia³u
Promocji przygotowali dla Marcina
upominki od Gminy. ¯yczê ci kolejnych sukcesów na przysz³oœæ. Mia³eœ ostatnio ró¿ne zdarzenia, ale tak
to jest w sporcie, ¿e czasami mimo
dobrych chêci ze strony zawodnika,
jest tak zwany pech. Nie powinieneœ
siê takimi potkniêciami zra¿aæ, nie
powinno mieæ to wp³ywu ani na twoje sukcesy, ani na twoj¹ psychikê.
Jest to trudny etap. Obyœ tych trudnych etapów i problemów na bie¿ni
mia³ jak najmniej, abyœ zdobywa³
same z³ote medale. Gratulujê równie¿
ojcu, opiekunowi – bo jest w was
du¿a zas³uga, wiem, ¿e jest przychylnoœæ ze strony kierownika Zdzis³awa Urbañskiego, który ma z wami
bezpoœredni kontakt.– powiedzia³
burmistrz.
– Dodatkowo Marcin Grynkiewicz otrzyma³ „Historiê sportu ³obeskiego” autorstwa Zdzis³awa Bogdanowicza z dedykacj¹ od burmistrza.
Marcin Grynkiwicz, podczas
Wojewódzkich Igrzysk Ludowych
Klubów Sportowych reprezentowa³
gminê £obez kilka razy. Dwa lata
temu zdoby³ cztery z³ote medale.
Nauczycielem wu-fu by³ Kazimierz
Mikul, obecnym trenerem jest Zbigniew Krzysiek. W tym roku
osi¹gn¹³ najwiêkszy sukces, jest
mistrzem Polski w Halowych Mi-

strzostwach w styczniu w Spale, w
z³oto w mistrzostwach LZS w Zamoœciu na 4 km, z³oto w Olszynie w
Mistrzostwach Polski w Prze³ajach,
z³oto w mistrzostwach Polski w
S³upsku i teraz siódme miejsce w
Mistrzostwach Europy w Nowym
Sadzie w Serbii na 400 m.
– Jak wyjaœni³ ojciec Marcina –
Andrzej Grynkiewicz, przed mistrzostwami Polski mia³ kontuzjê miêœnia
dwug³owego. Do koñca nie by³o
wiadomo czy wystartuje w tych mistrzostwach. W sumie wystartowa³
i zdoby³ tam z³oty medal mistrzostw
Polski. Po mistrzostwach nie by³o
¿adnych treningów, co przyczyni³o
siê do spadku formy. Nie lepiej by³o
na zgrupowaniu kadry Polski w
Gdañsku, gdzie mia³ tylko trzy biegi.
Zdobycie wiêc w eliminacjach Mistrzostw Europy 7. miejsca w biegu
na 400 metrów to i tak wielki sukces,
tym bardziej, ze w ci¹gu jednego
dnia odbywa³y siê dwa biegi, a na
drugi dzieñ by³ fina³ na 400 metrów.
W tym roku najwa¿niejsze Marcin ma ju¿ za sob¹. Teraz bêd¹ ju¿
mniej znacz¹ce jesienne biegi.
– Teraz bêdê przerzuca³ siê na
800 metrów. Bardziej mi to odpowiada, jest mniejszy wysi³ek, inne roz³o¿enie si³y. Zarówno w tamtym roku,
jak i dwa lata temu jakoœ sobie radzi³em, póŸniej coraz gorzej biega³em i
przerzuci³em siê na 400m. Teraz porobi³em wyniki na 400m i znowu przerzuc¹ mnie na 800m. Moim marzeniem jest wystartowaæ w mistrzostwach olimpijskich w Dublinie –
powiedzia³ Marcin.
Ale nie zawsze tak by³o. Marcin
marzy³ bowiem o...pi³ce no¿nej. Tak
te czasy wspomina jego ojciec:
– Marcin chcia³ graæ w pi³kê,
ale jak to mówi¹ szybciej bieg³ od

pi³ki, pi³ka z ty³u... Teraz w je go œlady
poszed³ m³odszy brat, który ju¿ te¿
zaczyna mieæ wyniki, ale jako sprinter – powiedzia³ pan Andrzej.
19.letni Marcin jest uczniem III
klasy Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Stargardzie Szczeciñskim.
Po skoñczeniu nauki nie bêdzie tam
ju¿ dla Marcina zbyt wielkiego wachlarzu mo¿liwoœci. Dlatego ju¿ teraz czynione s¹ starania ze strony
trenerów i dzia³aczy, by poszed³ pod
opiekê
wybitnych trenerów.
Wszystko jednak zale¿y od Marcina. Jeœli bêdzie nadal biega³ na dystansie 400 metrów, to poszed³by
pod trenera Józefa Lisowskiego do
Wroc³awia, a jak przestawi siê na 800
m, to poszed³by do Krakowa pod
trenera Tura.
- Kwesti¹ jest znalezienie odpowiedniego dystansu, na którym bê-

dzie osi¹ga³ lepsze wyniki – 400 czy
800 m. Marcin jest osob¹ znan¹ w
Polsce. 800 metrów by³by lepszym
dystansem dla Marcina ze wzglêdu
nawet na wzrost i na koordynacjê
ruchów – doda³ Zdzis³aw Urbañski.
Gdyby nie pech, Marcin zaj¹³by
zdecydowanie wy¿sze miejsce podczas Mistrzostw Europy. Biegn¹c w
sztafecie 4x400m, na ostatnich metrach chcia³ wyprzedziæ W³ocha,
potkn¹³ siê i upad³, sztafeta zosta³a
zdyskwalifikowana, bowiem pa³eczka zosta³a przed met¹. Do dziœ ma
porozbijane rêce i nogi.
To jednak nie dyskwalifikuje Marcina, jako najlepszego sportowca tej
ziemi na przestrzeni kilkudziesiêciu lat.
Potkniêcia zdarzaj¹ siê wszystkim, a
siêgniêcie po medale – tylko mistrzom.
¯yczymy Marcinowi wiêc olimpijskiego z³otego kr¹¿ka.
mm

Szko³a Podstawowa i Gimnazjum maj¹ nowych szefów

Nowi dyrektorzy
szkó³ w Dobrej
(DOBRA) W lipcu odby³y siê
dwa konkursy na dyrektorów
szkó³, w wyniku których szko³a
podstawowa i gimnazjum bêd¹ mia³y nowych szefów, a raczej szefowe.
Oba konkursy zosta³y og³oszone
19 czerwca br. W konkursie na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Dobrej wp³ynê³y dwie oferty; dotychczasowego dyrektora Janusza £ukomskiego i dyrektor szko³y podstawowej w Wojtaszycach

Ewy Dmochowskiej (z Wêgorzyna).
Komisja Konkursowa wskaza³a na
Ewê Dmochowsk¹.
W konkursie na dyrektora Gimnazjum w Dobrej równie¿ wp³ynê³y
dwie oferty; równie¿ dotychczasowego dyrektora Krzysztofa Motyliñskiego oraz Urszuli Ko³odziejczyk. Na konkurs stawi³a siê jedna z
dwóch dopuszczonych do niej osób
– Urszula Ko³odziejczyk i j¹ Komisja
Konkursowa zaakceptowa³a na to
stanowisko.
(r)
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NASI MIESZKAÑCY

Piek³o wojny - wspomnienia
Dzisiaj prezentujemy wspomnienia mieszkanki £obza, która prosi³a o
zachowanie anonimowoœci. Jej opowieœæ, to nie tylko ukazanie wyrywku z dziejów jej ¿ycia, ale i nakreœlenie
obyczajowoœci Polaków przed
wojn¹, jak i po wojnie. To walki o
£obez widziane oczami sanitariuszki
i odbudowa ¿ycia po wojnie kogoœ,
kto tworzy³ pierwsze dokumenty, organizowa³ szpital, by³ tu, zanim przyjechali kolejni osadnicy. Nasza rozmówczyni bra³a udzia³ w okr¹¿eniu
wojsk niemieckich w tzw. Kotle œwidwiñskim.
***
- Dotar³am do £obza z wojskiem.
Œwiêtoborzec mia³ swoj¹ jednostkê,
a my szliœmy od strony, Drawska,
Œwidwina. Szykowaliœmy siê na
Ko³obrzeg. O zdobycie £obza toczy³a siê bardzo sroga walka. Przed zdobyciem miasta, w Œwiêtoborcu, Rosjanie zauwa¿yli przez lornetki, ¿e na
wie¿y koœcielnej jest obserwator
niemiecki. I wtedy jak dali! Jak dali!
Niemcy wszêdzie okopy robili, tu
za cmentarzem w stronê oczyszczalni te¿. Na Œwiêtoborcu by³y ostre
walki. W £obzie, niedaleko oœrodka
zdrowia mieszka³ grabarz. W obecnym oœrodku zdrowia esesmani mieli swoj¹ siedzibê. Zauwa¿yli przekradaj¹cego siê polskiego ¿o³nierza.
Gdy ten wyjrza³ rozejrzeæ siê, czy
teren jest wolny – esesmani zabili go
(o tym ¿o³nierzu, pochowanym na
³obeskim cmentarzu, pisaliœmy na
³amach naszej gazety). Ale to by³o w
1945 roku.
Zakopana w ziemi przez dwa dni
Gdy mia³am 12 lat zosta³am silnie
pobita. Gdy wróciliœmy z Francji do
Polski, dzieci krzycza³y za mn¹:
„Francuzajka, Francuzajka, ma dwa
jajka”. Kiedyœ poszliœmy na wycieczkê. Kierownik szko³y by³ bardzo dobrym cz³owiekiem. Poszliœmy
na ¿wirowniê i tam mnie ch³opcy z³apali, wrzucili do do³u, zakopali, przydeptali piach nogami, nogi przywi¹zali, bo „to francuska, bo to komunistka”. Ch³opcy rzucali do mnie kamieniami w g³owê, kamieniowali mnie, to
cud, ¿e ja pamiêci nie straci³am... My
chodziliœmy do koœcio³a, nie byliœmy
¿adnymi komunistami. We Francji
by³a komuna, ale nie ta, nie ta sama.
Dyrektor szko³y zacz¹³ mnie szukaæ,
ale ktoœ powiedzia³, ¿e posz³am do
domu. Byliœmy wtedy 3 km od Poznania. Dyrektor szko³y wystraszy³ siê i
poszed³ na policjê. Nigdzie mnie nie
mogli znaleŸæ, a to dlatego, ¿e mnie
zakopali z boku ¿wirowni, w dole, którego nie by³o widaæ i tam ekipa poszukiwawcza nie dotar³a.
Ja ju¿ nie mia³am si³y krzyczeæ,
tylko p³aka³am. By³am zakopana
przez dwie doby. Zaraz po tym zako-

paniu przyszed³ do mnie jakiœ pies.
By³ to owczarek niemiecki. W nocy
ksiê¿yc œwieci³, gwiazdy niebo z³oci³y, a ja by³am ca³a sp³akana. Ja zag³êbia³am siê coraz bardziej, ziemia
wci¹ga jak magnes – pamiêtajcie.
Pies odkopa³ mnie naoko³o ile móg³,
po³o¿y³ siê ko³o mnie, wyliza³ rany i
otuli³. Do domu nie szed³. Gospodarz
zacz¹³ szukaæ psa i natkn¹³ siê na
tych, co mnie szukali. Powiedzia³ im,
¿e szuka psa. Mnie znalaz³a policja,
ale pies nie pozwoli³ im zbli¿yæ siê do
mnie. Pobiegli po gospodarza. Ten
przyszed³ i zawo³a³ go po imieniu.
Pies pozwoli³ swoim gospodarzom
do mnie dojœæ, ale nie dotkn¹æ. Jakoœ
im siê uda³o w koñcu odci¹gn¹æ psa,
a mnie zabrali do szpitala na œw. Józefa. Dosta³am zapalenie opon mózgowych, zapalanie mózgu, wrzód w
lewym uchu, zapalenie p³uc i ropê w
p³ucach. Nie mogli mi daæ narkozy,
bo by³am za s³aba, dali mi tylko lekkie
znieczulenie. Zaczêli mnie ci¹æ po
plecach. Jak ja g³os wyda³am, jak
zaczê³am krzyczeæ!Alekarze mówili:
„dziêki Bogu ona ¿yje, bo krzyczy”.
To by³ straszny ból, s³ysza³am wyraŸnie, jak ze sob¹ rozmawiali, a gdy
ju¿ nie mia³am si³y krzyczeæ, tylko
wydawa³am z siebie jêk, zaczêli mówiæ: „szybko, szybko, bo siê wykoñczy”, gdy cz³owiek umiera, s³ychaæ
ka¿dy szept.
Stwierdzili, ¿e umar³am, ale czu³am, ¿e gdzieœ mnie wioz¹. By³o mi
strasznie zimno... ZawieŸli mnie do
kostnicy. Na drugi dzieñ siostry przywioz³y inne dziecko. Otworzy³y drzwi
a ja usiad³am. Krzyknê³y: „Matko
Boska! Z martwych powsta³a!”
Tak rzucili to dziecko nie¿ywe i
przybieg³y, zaraz zjawi³ siê ksi¹dz.
Jak zostaæ sanitariuszk¹
Mieszka³am w Poznaniu. Wojska
radziecka ju¿ jakiœ czas toczy³y walki
o miasto. Niemcy zapêdzili nas pod
bunkier Greisera.
To by³ ¿elbeton, by³y po³¹czenia
z cytadel¹ pod Poznaniem, a bunkier
by³ bardzo blisko od nas do domu.
Wtedy pada³ gêsty œnieg. Ka¿dy
ucieka³ jak móg³. Ja mama i tato te¿
powoli staraliœmy siê uciec, bo siostrê Niemcy ju¿ zabili wtedy. Powoli
wysuwaliœmy siê, a œnieg do tego
bardzo prószy³ i zasypywa³ œlady,
którêdy uciekaliœmy. Niemcy zaczêli
wszystkich, kogo dopêdzili - zabijaæ,
za nami szli jeszcze z karabinami
maszynowymi i s³ychaæ by³o tylko
tararaa z tych karabinów od strony
bunkra. Zrównali tych ludzi na na
równi z bunkrem, a ja z g³ow¹ zabanda¿owan¹, pobita od Niemców po
dwóch dniach znowu sz³am na rozstrzelanie. Mia³am obanda¿owan¹
g³owê, bo mnie tak Niemcy pobili.
Ruscy przy³o¿yli broñ do g³owy i

kazali. Zabrali nas do wojska. Mama
strasznie p³aka³a, o ma³o ob³êdu nie
dosta³a, tam jeden drugiego ratowa³.
Trzeba by³o walczyæ z obanda¿owan¹ g³ow¹, a jak nie, to jeszcze dali
kopniaka w ty³ek, bo nie chcesz iœæ,
albo pistolet przyk³adali albo celowali i krzyczeli: Germaniec!
Walki o £obez
Szliœmy ze Œwidwina jak na Resko siê jedzie. Pó³kolem zajmowaliœmy. A tam ile nas poleg³o...
Walki by³y okropne, przez trupy
siê przechodzi³o. By³am sanitariuszk¹, patrzy³am tylko: ¿yje, nie
¿yje, czy Niemiec czy Polak, wszystkich trzeba by³o ratowaæ. Czasami to
by³ taki Niemiec, ¿e gdy widzia³, ¿e
Polka, bo w mundurze polskim i bia³o-czerwony krzy¿, to kona³ a pistolet mia³ i celowa³ we mnie i to nie jeden. Pamiêtam ostatniego, którego
widzia³am celuj¹cego we mnie. Gdy
go zauwa¿y³am, zaczê³am siê uchylaæ. Okaza³o siê jednak, ¿e on nie
zmienia kierunku strza³u. Dosz³am
do niego z boku, troszkê go ruszy³am, by³am przygotowana w razie
czego, ¿e mu na nogi nadepnê, ¿eby
nie móg³ mnie zabiæ, ale nie ¿y³. Nie¿ywy by³, ale mia³ pistolet w rêku.
Straszne by³y tu walki o £obez
naoko³o. Chodzi³o siê, pe³za³o na
brzuchu, rannych siê na siebie zbiera³o, bo nie mo¿na by³o g³owy podnieœæ. Tak strzelali, strasznie. By³a
straszliwa walka, okropna. Nawet
dochodzi³o do tego, ¿e Ruskie naszych zabijali, nawet sanitariuszy,
czy ¿o³nierza polskiego. Gdy zobaczyli mówili, ¿e to przebrany Germaniec. Strach by³o siê poruszaæ i w
£obzie i poza £obzem i gdzie by siê
cz³owiek nie ruszy³.
Ile wojska zginê³o, a ile ludnoœci!
Niemy uciekali – rowami. A Ruscy z
góry samolotami ostrzeliwali i pomiesza³o siê wojsko polskie z rosyjskim z tymi uciekinierami. I pe³ne
rowy by³y trupów. Po lewej stronie
by³y garnki z miêsem, s³onin¹, a to
wszystko z krwi¹ zmieszane. Tam te¿
na polu, jak z £ob¿an siê jedzie, by³a
uliczka, stamt¹d uliczka do £ob¿an
by³a, tam te¿ by³o okropnie.
Pierwsze dni w £obzie
Tu by³a szko³a dla ch³opców do
reszty zbombardowana, pozosta³a
„Jedynka”, „Dwójka” naruszona –
„Dwójka” by³a gimnazjalna, ko³o
kina na Koœciuszki, a trzecia by³a
pod cmentarzem. Ró¿nie j¹ przerabiali, póŸniej zrobili wiêzienie, tam
by³a szko³a wy¿sza od gimnazjum.
Jak siê idzie do oczyszczalni, by³
obóz, to nie byli jeñcy, nazywali ich
tak, ale jeñcami nie byli. To byli
Niemcy poœlubieni z Polkami, lub
Polacy z Niemkami. Ca³e rodziny
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zosta³y wysiedlone z Polski tutaj, a
Niemcy ich uwa¿ali te¿ jako wrogów.
Niekoniecznie byli sami Niemcy, byli
te¿ z innych narodowoœci.
Koniec dzia³añ wojennych by³
ró¿ny, bo by³ i fa³szywy, by³o takie
postawienie broni, ultimatum. Mówili: „o ju¿ koniec wojny”, a nie by³o.
Koniec wojny zasta³ nas w £ob¿anach (Labes AiD). By³ £obez, £obez
AiD i £obez B, potem wszystko ludzie
pokrêcili. Ja du¿o nada³am nazw po
polsku: w³aœnie £obez, £ob¿any i
£obzówek - to moja nazwa. Labes B,
to by³ £obez z maj¹teczkiem £obzówkiem. Z Labsa zrobiliœmy £obez.
Gdy weszliœmy do miasta, £obez
by³ ca³y w ruinach, ale Niemcy nadal
tam mieszkali - w porujnowanych
domach, w piwnicach. Potem Rosjanie ich wygonili, cuda siê dzia³y.
Rosjanie gwa³cili te kobiety, mordowali – tak po ukraiñsku. Sami Rosjanie, byli dobrymi ludŸmi, nawet inteligentnymi, ale te ró¿ne kraje, które
sobie Rosjanie podbili, republiki, to
by³a przewaga bandziorów, dzicz.
Rosjanie ich wysy³ali przodem, a oni
rzezie urz¹dzali.
Bandy niemieckie dzia³a³y tu d³ugo. Rozbitki armii niemieckiej chowa³y siê w piwnicach i, jak ktoœ szed³,
to strzelali, albo zarzucali lasso i
œci¹gali do piwnicy. Takie by³o ¿ycie
straszne.
Musieliœmy znaleŸæ mieszkanie,
ale dok¹d mieliœmy iœæ? Szliœmy dalej i zobaczyliœmy koœció³ w ruinie.
To by³ 3 marzec, naoko³o by³o pe³no
ognia, pe³no dymu. Ulice zawalone
gruzami, tylko pobocza by³y ma³o
tkniête, „Ruska dzielnica” by³a doœæ
w porz¹dku, ale centrum... Tam,
gdzie stadnina te¿ nie mo¿na narzekaæ. Krochmalnia by³a ma³o tkniêta,
gorzenia tak samo. A szabrowanie
by³o okropne i bandyctwo trwa³o.
Niemcy byli w piwnicach w Radzie Powiatowej. W dzieñ siê ukrywali, a w nocy wy³aniali siê na
wierzch. Tworzy³yœmy pierwsze dokumenty, a ¿e nie by³o papieru, pisa³yœmy na niemieckich kartkach. Z jednej strony by³o wiêc po niemiecku, z
drugiej – po polsku. Przez to ró¿ne
dokumenty zosta³y zniszczone, bo
gdy przyszli „m¹drzejsi” od nas, to
mówili: „a to niemieckie, won, won” i
wszystko palili. Nawet dotarli do archiwów i tam przesz³o po³owê spalili.
Ale ja narobi³am krzyku. „Co wy robicie! Tu s¹ jeszcze nasze, a nie tylko ich
niemieckie, nasze jeszcze dokumenty
za Bogus³awa XII, jak koœció³ on tu
zbudowa³, tu wszystko musi byæ” krzycza³am. Wtedy rêce im opad³y i
troszeczkê wstrzymali, ale co posz³o
na pierwszy rzut ognia... Dlatego nie
ma dokumentów w £obzie. Bo Ruskie
mówili: „wszystko niszczyæ”, a te wariaty siê s³uchali. A to przecie¿ by³o
mo¿na... Ja mówi³am – „no co wy robicie, tu ja pisa³am, tutaj te¿... Tu pani
Koz³owska pisa³a... Ja bym musia³a
dzieñ i noc mówiæ... (wys³ucha³a: mm)
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Rzeka b³ota na posesjach
(£OBEZ). W wyniku nag³ych i gwa³townych opadów,
które mia³y miejsce 25 lipca kilka posesji przy ul.
Czcibora uleg³o podtopieniu. Gdy gmina wykona³a
murek, aby zabezpieczyæ mieszkañców przed
zalaniem – dzia³kowcy podnieœli bunt. Niebawem
zostanie wdro¿one rozwi¹zanie, które ma zadowoliæ
wszystkie strony.
Sobotni opad spowodowa³, ¿e z
góry oraz z drogi biegn¹cej wzd³u¿
ogrodów dzia³kowych, sp³ynê³a
woda, nios¹c za sob¹ glinê, piach i
¿u¿el. To wszystko przela³o siê tzw.
parkingiem na ul. Czcibora to znaczy
zatoczk¹ wykonan¹ po to, by mieszkañcom u³atwiæ zawracanie. St¹d
b³oto sp³ynê³o ul. Czcibora w ul.
Mieszka I, natomiast czêœæ wody, z
uwagi na to, ¿e ul. Czcibora ma lekki
spadek w prawo, sp³ynê³a w drug¹
czêœæ uliczki. Masy wody z b³otem
zala³y cztery posesje w tym: podwórka, podjazdy, gara¿e.
B³oto zanieczyœci³o studzienkê,
studzienka nie odprowadza³a wody,
fala wody z glin¹ i ¿u¿lem, sp³ynê³a
zalewaj¹c posesje. Dalej zamuli³a kilka nastêpnych studzienek. Mieszkañcy napisali wniosek do burmistrza, opisuj¹c zdarzenie i wyra¿aj¹c

obawê, ¿e przy kolejnych opadach
sytuacja mo¿e siê powtórzyæ i nast¹pi podtopienie budynków. Pod
wnioskiem podpisa³y siê wszystkie
rodziny, które ucierpia³y podczas
sobotniej ulewy. W poniedzia³ek na
miejscu zjawili siê pracownicy PWiK
i przeczyœcili i przep³ukali szeœæ studzienek. Pracownicy Urzêdu Miejskiego doszli do wniosku, ¿e postawienie murku przy tzw. parkingu zatrzyma w przysz³oœci sp³ywaj¹c¹ z
góry wodê i b³oto. Tak te¿ siê sta³o i
ju¿ przy nastêpnych opadach rozwi¹zanie przynios³o efekt. Jednak
murek spowodowa³ konflikt, bowiem z faktu jego postawienia nie
byli zadowoleni dzia³kowcy, którzy
przez ten parking przeje¿d¿ali na drogê gruntow¹ i doje¿d¿ali do swoich
ogródków dzia³kowych. Dzia³kowcy
maj¹ inny dojazd drog¹ gruntow¹,

ale przyzwyczaili siê, ¿e od kilku lat
je¿d¿¹ tamtêdy. Dodatkowo wp³ynê³a skarga od osoby buduj¹cej siê
tam, ze stwierdzeniem, ¿e ma utrudniony dojazd, choæ istnieje droga
biegn¹ca wzd³u¿ ogrodów dzia³kowych i druga – od trony drogi biegn¹cej do Unimia. Mimo wszystko w
czwartek odby³o siê spotkanie burmistrza £obza Ryszarda Soli ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami. Podczas rozmowy znaleziono
z³oty œrodek, który zosta³ zaaprobowany przez wszystkich. Obecne rozwi¹zanie spowoduje, ¿e z drogi i zatoczki wszyscy bêd¹ mogli korzystaæ bezproblemowo, a mieszkañców ul. Czcibora nie bêdzie zalewaæ.
- Staramy siê zabezpieczyæ tych
wszystkich, którzy siê ju¿ wybudowali, ¿eby ich nie zala³o nawet sam¹
wod¹. Mo¿e uda nam siê to zrobiæ,
poprzez wyprofilowanie drogi, która
biegnie wzd³u¿ ogrodów dzia³kowych, z³agodzenie wzniesienia, poszerzenie drogi, bowiem w tej chwili
ma 2,5 metra, choæ ruch jest doœæ
spory. Poszerzymy drogê do szerokoœci 3 metrów, poza tym powstan¹
tam dwie-trzy mijanki, aby je¿d¿¹ce
tam samochody mog³y siê wymin¹æ,
dziêki czemu woda bêdzie mog³a
³agodnie sp³ywaæ od strony pól i

wp³ywaæ do strumienia. Mieszkañców przy ul. Czcibora zabezpieczymy poprzez odgrodzenie ich ulicy
krat¹ posadowion¹ na ca³ej szerokoœci jezdni. Ta krata bêdzie po³¹czona
rur¹ z sieci¹ burzow¹. Nie wyobra¿am sobie, aby w przysz³oœci woda
przedar³a siê przez kratê szerokoœci
0,5 metra. Ta krata odbierze du¿¹
iloœæ wody, a ci pañstwo bêd¹ mieli
jeszcze dwie studzienki. Jeœli nie
bêdzie to du¿a kwota, to wszystkie te
prace zostan¹ wykonane jeszcze w
tym roku w ramach œrodków jakimi
dysponujemy na okolicznoœæ nieprzewidzianych sytuacji. Zlecimy
którejœ z firm, prace ziemne na wykonanie tej drogi i od razu zrobimy kratê.
Nie bawiê siê w pó³œrodki, zrobimy raz
a dobrze. To osiedle rozwija siê,
trwaj¹ nastêpne budowy. Muszê pamiêtaæ o tych którzy siê wybudowali,
buduj¹ i bêd¹ budowaæ. Nie mogê
spowodowaæ, ¿e woda, która nie zosta³a odebrana studzienkami, zaleje
ludziom wykopy pod ³awy fundamentowe. Tak nie powinno byæ.
Woda do picia bêdzie. Zostanie
wykonana opaska, dziêki czemu
bêd¹ dwie nitki zasilaj¹ce osiedle w
wodê. Równoczeœnie wzroœnie ciœnienie – powiedzia³ burmistrz ³obza
Ryszard Sola.
mm

Wystawi¹ siê w Szczecinie i zabior¹ s¹siadów
(REGION). W minionym tygodniu w £obzie odby³o siê
spotkanie w sprawie planowanej na wrzesieñ wystawy
w Ksi¹¿nicy Pomorskiej. W spotkaniu uczestniczy³ m.in.
dyrektor biblioteki, £obeskiego Domu Kultury, CIS-u
oraz przedstawiciele stowarzyszeñ i gospodarstw
agroturystycznych. Uczestnicy spotkania szukali
wspólnej formu³y, zgodnie z któr¹ gmina mia³aby
promowaæ gminê i jej mieszkañców. A by³o siê nad czym
zastanawiaæ, bowiem gmina otrzyma³a do dyspozycji
dwie sale i korytarz w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w
Szczecinie.
- Zastanawialiœmy siê, w jaki sposób wyjœæ na zewn¹trz, by w obrêbie
samej Ksi¹¿nicy nag³oœniæ fakt, ¿e
przystêpujemy jako gmina do prezentacji – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Delegacja z £obza pojedzie do
Ksi¹¿nicy, aby zorientowaæ siê, jakie
s¹ te pomieszczenia, ci¹gi komunikacyjne. W tej chwili dyrektor B¹bolewski, zastêpca i czeœæ kadry jest na
urlopach, termin spotkania zosta³
wiêc ustalony na 13 sierpnia. Do
Szczecina pojedzie kilkuosobowa
grup¹, która po zapoznaniu siê z
pomieszczeniami zdecyduje ostatecznie, jaki kszta³t mia³aby mieæ
wystawa. Po wstêpnych rozmowach

pad³a propozycja, aby pokazaæ: historiê £obza w tej kwestii zaanga¿owali siê pañstwo Szawielowie i pañstwo Cwynarowie. Zaproponowali,
¿eby w historiê £obza wpleœæ postaæ
Otto Puchsteina, wystawiæ dokumentacjê w postaci zdjêæ. Prócz tego
uczestnicy spotkania zaproponowali, aby zaprezentowaæ osoby, które wyda³y publikacje ksi¹¿kowe i
równoczeœnie s¹ zwi¹zane z
£obzem. Wystawa to te¿ doskona³a
okazja do tego, aby zaprezentowaæ
artystów.
- Myœleliœmy o malarzach, rzeŸbiarzach, pada³o nazwisko pana
Skrêtowicza. Zaczniemy od historii
zwi¹zanej z osobami, które mia³y

jakiœ wk³ad a¿ do czasów obecnych,
³¹cznie z m³odymi osobami uzdolnionymi artystycznie. Chcielibyœmy
zaprezentowaæ prace od czasów historycznych do czasów wspó³czesnych, koñcz¹c na wystawie graffiti.
Równie¿ mamy osi¹gniêcia w dziedzinie sportu. Chcielibyœmy pokazaæ historiê sportu, jego pocz¹tki.
Zaczynamy od samego koñca, czyli
lata 30-te, 40-te i wêdrujemy do chwili obecnej poprzez wszystkie kluby
sportowe, które dzia³a³y w naszej
gminie i s¹ udokumentowane w publikacji wydanej przez Zdzis³awa
Bogdanowicza, oczywiœcie ta publikacja równie¿ zosta³aby wy³o¿ona.
Zaprezentujemy dzia³alnoœæ UKSów i klubów sportowych, Przemawia
do nas formu³a sportów aktywnych.
Chcielibyœmy je pokazaæ, nawi¹zuj¹c do tego, co mamy, czyli: rzeka
Rega i motolotnie, tym bardziej, ¿e s¹
one coraz bardziej powszechne, a
Wzgórze Lotniarzy coraz bardziej
atrakcyjne. By³ nawet pomys³, by w
ramach wyposa¿enia sali znalaz³y
siê kajaki, czy motolotnie, które mo¿na by gdzieœ podwiesiæ. Bêd¹ prezentacje multimedialne. Chcielibyœmy wystawiæ prace malarskie osób,

które pochodz¹ z £obza i maluj¹,
by³aby to te¿ promocja ich twórczoœci. Stowarzyszenia w wiêkszoœci
przyjê³y zaproszenie. Równoczeœnie nie uzurpujê sobie prawa do
tego, aby tam promowa³a siê tylko
gmina £obez – powiedzia³ w³odarz
gminy Ryszard Sola.
Prawdopodobnie wiêc oferta
£obza zostanie poszerzona o atrakcje oœciennych gmin i propozycje
starostwa. To jednak oka¿e siê ju¿ w
tym tygodniu.
Wstêpnie uzgodniono, ¿e za organizacjê techniczn¹ odpowiada
dyrektor £DK Dariusz Ledzion. Ju¿
wiadomo, ¿e do Szczecina pojedzie
orkiestra, która bêdzie gra³a na zewn¹trz, prawdopodobnie te¿ grupa
reprezentuj¹ca teatr, niewykluczone, ¿e i dzieci z ³obeskich podstawówek, które anga¿uj¹ siê artystycznie, to jednak bêdzie zale¿a³o od
dyrektorów placówek oœwiatowych. Stron¹ sportow¹ zajmie siê
Zdzis³aw Urbañski, natomiast Joanna Pietrzyk - stron¹ promocyjn¹. W
akcjê zostanie w³¹czony równie¿
„Œwiatowid”, „Olimp”, Klub Biegacza „Trucht” oraz Marcin Grynkiewicz.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam Ford Fiesta, rok prod.
1995, 1,3 benzyna. Wyposa¿enie:
centralny zamek, radio, hak, imobilizer, alarm, podgrzewana przednia
i tylna szyba, przegl¹d techniczny
wa¿ny do kwietnia 2010. Cena do
uzgodnienia. Tel. 091 3976353.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
R T V - serwis : naprawa, TV, wie¿e,
CD, DVD, SAT, piloty i inne, Us³ugi
domowe (£z +okolice) i w zak³adzie
(rtv), £obez,Cicha 3, k/zoz, B. Micek
Tel. 091 3974127& 604845753,
pon - so.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Sprzedam mieszkanie nad bankiem w £obzie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka,
garderoba.
Cena
165.000 z³. Tel. 783 102 900.

Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel. 663 644 388.

Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza o pow. 53
mkw, III piêtro, WC, balkon, gaz
ziemny. Kuchnia pod zabudowê – w
cenie mieszkania. Tel. 600590201.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym 80 mkw, 4 pokoje, III piêtro.
Tel. 669 516 287
Sprzedam mieszkanie ul. H. Sawickiej 80 mkw., okna PCV, c.o gazowe, pom.gospodarcze, parter,
du¿y taras, ogrodzone. Cena 185
tys. Tel. 886 631 138.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat gryficki
Mieszkanie w Gdañsku 30 mkw w
starym budownictwie zamieniê na
mieszkanie
dwupokojowe
z
³azienk¹ w Gryficach. Tel. 504 879
533
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym, po
remoncie, nowe wyposa¿enie, internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)

Domowe przedszkole „Klubik
Brzd¹ca” zaprasza dzieci. Tel. 604
221 339.
Sprzedam pompy c.o. W bardzo
dobrym stanie. Tel. 504138640
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Powiat gryficki
Przyjmê gruz, szlakê, darñ, ziemiê
(teren powiatu gryfickiego), tel.
501234596.
Oddam gratis rower górski w dobrym stanie dla dziecka w Gryficach. Tel. 793 985 234.

Region
Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

Góry, Kotlina K³odzka, masyw
Œnie¿nika.
www.ilovepoland.pl – Orle Gniazdo. Noclegi
w pok. Wieloosobowych od 18
z³, apartament 150 z³. Wy¿ywienie. Zamówienia i rezerwacje tel. 074 8130236, 602
452 574.

Zamieniê kawalerkê 36.66 mkw na
mieszkanie 2-pokojowe w starym
budownictwie. Tel. 794 640 488.

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie pow. 115 mkw, 5 pokoi,
garderoba, gara¿, ogródek, spokojna
dzielnica.
Tel.
695146910.
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
w £obzie. Proszê dzwoniæ po godz.
17. Tel. 517 381 678.
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat drawski
Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

Uwaga
reklamodawcy
Od pocz¹tku wakacji oferujemy
now¹ formê reklamy w internecie. Na
stronie internetowej Tygodnika
£obeskiego, Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i
Wieœci Œwidwiñskich mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i umieœciæ na
nim swoj¹ reklamê.
Adresy stron:
www.tygodniklobeski.go.pl
www.tpd.go.pl
www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

PRACA

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwi-

Region

dwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532

tygodnik ³obeski 4.08.2009 r.

Str
Str.. 11

INFORMACJE

Wyrok
Sygn. akt II 236/09. Ds. 330/09. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej. Dnia 25 czerwca 2009 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³
Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel. Protokolant: st.
sekr. s¹d. Katarzyna Weso³a. Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu
dnia 25.06.2009 r. sprawy:

Andrzeja Maækowiaka
s. Sylwestra i Zofii z d. So³tys, ur. 20 listopada 1964 r. w £obzie; oskar¿onego o to, ¿e:
w dniu 30 marca 2009 r. o godz. 18.20 na drodze powiatowej Kraœnik
£obeski – K¹kolewice, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,00 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu , przy czym czynu tego dopuœci³ siê nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie, Wydzia³
II Karny, sygn. akt II K 583/08 zakazuj¹cego prowadzenie wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 lat,
tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2
kk.
orzeka:
I. oskar¿onego Andrzeja Maækowiaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. Z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawiania wolnoœci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo
zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Nowe okna
w socjalnych
(RESKO). Ta gmina jako jedna z trzech z
terenu powiatu ³obeskiego wygra³a konkurs z
programu „Prace spo³ecznie u¿yteczne oraz
roboty publiczne na rzecz budownictwa
socjalnego – zwiêkszenie gminnego zasobu
lokali socjalnych – edycja 2009 rok.
Zadanie bêdzie realizowane w
dwóch etapach: przygotowanie
grup osób do udzia³u w lokalnym
programie rynku pracy, przygotowanie organizacyjno-techniczne
obiektów i w przysz³ym roku w wybranym obiekcie budownictwa socjalnego zostan¹ zrealizowane remonty.
Na etap edukacyjno-szkoleniowy
gminy bêd¹ musia³y przeznaczyæ oko³o 20-30 proc. z otrzymanej puli. Pozosta³¹ kwotê na zakup materia³ów, narzêdzi lub sprzêtu technicznego.
Wprawdzie jeszcze na konto
gminy nie wp³ynê³y pieni¹dze, jednak ju¿ zosta³ nakreœlony najwa¿niejszy zakres prac, jaki nale¿y wy-

konaæ. Z jednej strony przeznaczone œrodki nie s¹ wielkie, w porównaniu do potrzeb, ale z drugiej zawsze
jest to dodatkowy zastrzyk pieniêdzy dla bud¿etu gminy. Pocieszaj¹ce
jest te¿ to, ¿e w przysz³ym roku gmina mo¿e ponownie wystartowaæ w
konkursie.
– Generalnie pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianê instalacji elektrycznej oraz przebudowê b¹dŸ naprawê kominów. W najgorszym stanie jest budynek socjalny w £osoœnicy. Byæ mo¿e tam uda
siê wygospodarowaæ czêœæ pieniêdzy na dach – powiedzia³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski. – mm
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Nasze zespo³y Na bie¿ni ³ami¹
kolce
sparuj¹
Sarmata Dobra
Sarmata z Dobrej rozegra³
sparing z beniaminkiem V ligi
Pomorzaninem
Nowogard.
Mecz odby³ siê w Nowogardzie.
Po kilku niewykorzystanych sytuacjach bramkowych pad³ remis 1:1, chocia¿ do przerwy prowadzili gospodarze. W drugiej
po³owie strza³em w okienko wyrówna³ Wojciech Bonifrowski.
Ciekawostk¹ tego spotkania jest
wystêp w szeregach Pomorzanina dwóch graczy z Radovii Radowo Ma³e: Irka Kulika i Sylwestra Bednarka. Byli oni testowani, a czy przejd¹ do nowogardzkiego klubu – za wczeœnie o tym
mówiæ.
Dzisiaj Sarmata jedzie na sparing do Stargardu z B³êkitnymi,
jutro w Dobrej mecz ze Œwiatowidem £obez, w sobotê z Mew¹
Resko, równie¿ w Dobrej. Za dwa
tygodnie pierwszy mecz ligowy –
wyjazd do Wolina na mecz z Vinet¹.

Œwiatowid £obez
Œwiatowid £obez w ubieg³¹
œrodê pojecha³ na mecz do Iñska.
Tutaj tak¿e pad³ remis, ale 3:3.
Dwie bramki zdoby³ Kulczyñski z
rzutów karnych, a trzeci¹ – Artur
Andrusieczko. W weekend podejmowa³ na stadionie w £obzie Vligowego Piasta Chociwel. Tutaj
równie¿ pad³ remis - 2:2. Jutro
jedzie na mecz do Dobrej z Sar-

mat¹, a w sobotê u siebie rozegra
sparing z Zorz¹ Dobrzany. 15
sierpnia pierwszy mecz ligowy;
wyjazd do Stuchowa na mecz z
Koron¹.

Mewa Resko
Mewa sparowa³a z ekip¹ z powiatu œwidwiñskiego – Jednoœci¹
£¹kowo. Rozgromi³a przyjezdnych 10:0. W najbli¿sz¹ sobotê, 8
sierpnia, jedzie do Dobrej, by zagraæ ostatni mecz towarzyski
przed lig¹, która rusza 15 sierpnia.

Sarta Wêgorzyno
Sparta do tej pory przegra³a z
Hutnikiem Szczecin 0:7; wygra³a
ze Œwiatowidem 4:3, i dozna³a
pora¿ki z Draw¹ Drawsko Pomorskie 0:5. W miniony weekend
podejmowa³a u siebie Lecha Czaplinek, doznaj¹c pora¿ki 0;3. Jutro, 5 sierpnia, ma zaplanowany
wyjazd do Po³czyna-Zdroju na
mecz z tamtejsz¹ Pogoni¹. 15
sierpnia pierwszy mecz ligowy;
do Wêgorzyna przyje¿d¿a Stal Lipiany.

Radovia Radowo Ma³e
Tutaj nast¹pi³y najwiêksze
zmiany, bo Radovia ma nowego
trenera. Zosta³ nim Wojciech Kêdzierski ze Œwidwina. Ju¿ pod
jego okiem Radovia pokona³a beniaminka Klasy A, Olimpiê Nowogard, 6:0. Rozgrywki w Klasie A
ruszaj¹ 22 sierpnia.

Mecze Œwiatowida
na stadionie w £obzie
Zarz¹d MLKS „Œwiatowid”
£obez informuje, ¿e mecze mistrzowskie klasy okrêgowej juniorów i seniorów w rundzie wiosennej 2009/
2010 roku rozgrywane bêd¹ na stadionie miejskim w £obzie ul. Siewna
9, w terminach ni¿ej podanych.
19.08. (œroda) 2009 r. o godz. 15.30
juniorzy, godz. 18 seniorzy „Œwiatowid” £obez – KP „Chemik” Police
29.08. (sobota) 2009 r. godz. 14.30
jun. godz. 17.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez – KS „Wicher” Reptowo
12.09 (sobota) 2009 r. godz. 13.30
jun. godz. 16.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez – LKS „Masovia” Maszewo

(£OBEZ). Po wielu rozmowach ze sportowcami,
dzia³aczami sportowymi i sympatykami sportu £obeski
Klub Biegacza „Trucht” zdecydowa³ siê wystosowaæ
petycjê do burmistrza £obza Ryszarda Soli, aby zwróci³
uwagê na fatalny stan bie¿ni lekkoatletycznej, kortów
tenisowych i innych obiektów znajduj¹cych siê na
Stadionie Miejskim.

26.09. (sobota) 2009 r. godz. 13.30
jun. godz. 16.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez – LKS „Wicher” Brojce
10.10. (sobota) 2009 r. godz. 12.30
jun. godz. 15.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez - „Ehrle” Dobra Szczeciñska
07.11. (sobota) 2009 r. godz. 11.30
jun. godz. 14.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez – OKS „Jeziorak” Szczecin
14.11. (sobota) 2009 r. godz. 11.30
jun. godz. 14.00 seniorzy „Œwiatowid” £obez – GKS „Fagus” Ko³bacz
Ze sportowym pozdrowieniem
Sekretarz Klubu MLKS
„Œwiatowid” Jan Rzeszutek

Ostatnio powsta³y w £obzie dwa
boiska wielofunkcyjne, planowana
jest budowa nastêpnego, w Dalnie
powstaje grupa B. Lekkoatleci przypominaj¹ równie¿ o sobie.
Wieloletnie zaniedbania poprzednich w³adz w dziedzinie sportu
i rekreacji daj¹ o sobie znaæ, tym
bardziej, ¿e jakby nie patrzeæ bie¿nia
na Stadionie Miejskim jest w op³akanym stanie.
Od wielu lat, ¿adna ekipa nie zab³¹dzi³a tam, aby j¹ poprawiæ. Na
nierównej i kamienistej nawierzchni
³ami¹ siê kolce w butach, a buty to
zakup nie na ka¿d¹ kieszeñ.
Tote¿ w poniedzia³ek, na rêce
burmistrza £obza zosta³a z³o¿ona
petycja podpisana przez oko³o 300
osób z proœb¹ o gruntowny remont
bie¿ni lekkoatletycznej. Dobra bie¿nia, to zachêcenie m³odych ludzi do
uprawiania biegów, ale co istotne –
pojawi³yby siê warunki umo¿liwiaj¹ce przeprowadzanie mityngów lekkoatletycznych w skali regionalnej
czy wojewódzkiej. Marzeniem sportowców jest przebudowa bie¿ni lekkoatletycznej z ¿u¿lowej na tartanow¹. W petycji, skierowanej do
burmistrza zwracaj¹ uwagê, ¿e
wprawdzie koszty doprowadzenia
bie¿ni do wysokich standardów s¹
wysokie, to jednak istnieje mo¿liwoœæ pozyskania na ten cel œrodków
zewnêtrznych.
- Petycja z list¹ prawie trzystu
podpisów poparcia zosta³a z³o¿ona
na rêce burmistrza w poniedzia³ek.

Wraz z petycj¹ przekazaliœmy orientacyjny kosztorys przebudowy bie¿ni lekkoatletycznej z ¿u¿lowej na tartanow¹. Przed napisaniem petycji
zrobiliœmy ma³e rozeznanie, kontaktuj¹c siê z firm¹ zajmuj¹c¹ siê budow¹ obiektów sportowych. Od
przedstawiciela tej firmy otrzymaliœmy orientacyjny kosztorys opiewaj¹cy na kwotê 200 tysiêcy z³otych. S¹ to spore koszty, ale, jak
zaznaczyliœmy w petycji, gmina
mo¿e pozyskaæ czêœæ œrodków na
ten cel z innych Ÿróde³. W rozmowie z panem burmistrzem zosta³em
zapewniony, ¿e bêdzie podejmowa³ dzia³ania maj¹ce na celu poprawê stanu obiektów sportowych. W najbli¿szym czasie ma
zostaæ poprawiona nawierzchnia
kortów tenisowych znajduj¹cych
siê na Stadionie Miejskim. Trzymamy pana burmistrza za s³owo i
czekamy na konkretne dzia³ania w
tym kierunku w najbli¿szych latach.
Przy okazji chcia³bym podziêkowaæ osobom, które aktywnie w³¹czy³y siê w zbieranie podpisów poparcia
pod petycj¹. Najwiêcej podpisów
zebrali: Andrzej Grynkiewicz, Marian Szyjka, Karolina i Marcelina
Kamiñska, Kamil Lisowski, El¿bieta
Romej oraz Miros³aw Targosz. Sprawa petycji pokaza³a, ¿e œrodowisko
osób zwi¹zanych ze sportem potrafi
siê zjednoczyæ i mówiæ jednym g³osem we wspólnej sprawie - powiedzia³ Marcin Horbacz
mm

Maj¹ pazur i klub
(DALNO). W minionym tygodniu mia³o miejsce ju¿ drugie spotkanie robocze, dotycz¹ce drugiej dru¿yny Œwiatowida. Z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹ spotka³ siê
Zarz¹d Œwiatowida i radny Marek Rokosz,
reprezentuj¹cy Dalno.
W Dalnie tworzy siê drugi zespó³
Œwiatowida,który ma graæ w Klasie
B, a to wy maga wielu formalnoœci.
Zanim bêdzie móg³ przyst¹piæ do
rozgrywek, jako klub sportowy musi
spe³niæ wiele warunków. O to dba ju¿
gmina, a czasu zosta³o niewiele. Na
tê chwilê ch³opcy zostali zarejestrowani w Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, maj¹
ju¿ przygotowane dokumenty. Teraz
czekaj¹ na rejestracjê klubu. Jednak,
aby ten móg³ zostaæ zarejestrowany,
musi spe³niaæ odpowiednie wymogi. Takim wymogiem jest posiadanie
boiska pe³nowymiarowego, a na nim
pe³nowymiarowych bramek. Boisko
jest, bramki s¹, ale okaza³o siê, ¿e
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej wymaga
od nowo rejestrowanych klubów
swojej siedziby. To oznacza, ¿e na
miejscu musi znajdowaæ siê szatnia,
pomieszczenie dla sêdziów, toalety i
prysznic.
- Zaczêliœmy szukaæ, co mo¿emy
zrobiæ w Dalnie. Tam stoj¹ dwa budyneczki, nad którymi myœlimy pod
k¹tem adaptacji. Posz³o ju¿ zlecenie
dla geodezji o wznowienie granic, by
sprawdziæ, czy te dwa ma³e budynki
stoj¹ na naszej dzia³ce czy te¿ np. na
Agencyjnej. Sprawdziliœmy na mapach, jak wygl¹da kwestia infrastruktury. Nie mo¿emy zabezpieczyæ
miejsca dla tego klubu w siedzibie
Spó³dzielni „Nadzieja” w Dalnie, bo
tam jest tylko jedno pomieszczenie,
które jest wykorzystywane i do celów œwietlicy i jako kaplica, nie ma
tam te¿ zaplecza socjalnego – mówi
burmistrz £obza Ryszard Sola.
W ostatecznoœci gminie pozostaje jeszcze mo¿liwoœæ postawienia
kontenera z p³yty obornickiej. Takie
wykonuje firma Bumar. S¹ one wy-
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korzystywane jako modu³y na boiskach, stadionach, s³u¿¹ te¿ jako
ma³e œwietlice. S¹ to kontenery ró¿nej wielkoœci. Firma jest w stanie
zrobiæ kontener wielkoœci 4x6 z zapleczem socjalnym. Takie kontenery
stoj¹ ju¿ w gminie Resko i s³u¿¹ w³aœnie jako œwietlice.
– Kontener jest estetyczny, doskonale spe³nia swoje zadanie.
Wszed³em w kontakt z szefem firmy.
W tym tygodniu otrzymam katalog
produktów. Zaproponowa³em w
czwartek przedstawicielom grupy
roboczej, ¿e jest mo¿liwoœæ postawienia takiego kontenera przy przystanku autobusowym, stoj¹cym tu¿
przy boisku. Przyjêli tak¹ propozycjê, by³oby to bardzo szybkie rozwi¹zanie. Generalnie przygotowania trwaj¹. Jeœli oka¿e siê, ¿e budynki s¹ nasze, to wezmê na siebie
ciê¿ar adaptacji, jeœli nie uda nam
siê modernizacja, to pomyœlimy o
kupnie kontenera. Pod³¹czymy do
niego wszystkie media, przygotujemy ca³¹ dokumentacjê zwi¹zan¹ z
rejestracj¹. Musimy siê spieszyæ,
bo nie mamy zbyt du¿o czasu. Zrobimy wszystko, ¿eby ten klub zosta³ zarejestrowany, tak aby móg³
przyst¹piæ ju¿ w tym roku do rozgrywek. Ch³opcy maj¹ ten pazur,
rw¹ siê do meczów, do rywalizacji.
Radny Marek Rokosz stwierdzi³, ¿e
ch³opcy mog¹ stanowiæ zaplecze
dla Œwiatowida, ma³o tego, mog¹
uzupe³niaæ sk³ad dru¿yny Œwiatowida w trakcie najbli¿szych rozgrywek. A jeœli jest w Dalnie chêæ grania, to stwarzaj¹c warunki dla klubu B, stwarzamy równie¿ warunki
dla tego m³odszego pokolenia –
doda³ burmistrz.
mm

OLA LUSINA
z Bonina
mistrzyni¹
Polski!
Aleksandra Lusina na Castello

Aleksandra Lusina – mieszkanka pobliskiego Bonina (gmina
£obez), wystêpuj¹ca w barwach KS
Agro-Handel Œrem zdoby³a tytu³
Mistrzyni Polski Seniorów w skokach przez przeszkody.
61. JeŸdzieckie Mistrzostwa Polski odby³y siê w dniach 2426.07.2009 r. na Farmie Sielanka w
Warce. Na starcie stanê³o 70 jeŸdŸców i ponad 100 koni.
Pani Aleksandra w piêknym stylu obroni³a tytu³ mistrza Polski wywalczony na Castello w roku ubieg³ym na hipodromie w Chojnowie.
By³o to historyczne wydarzenie,
gdy¿ w dziejach polskiego jeŸdziectwa do po raz pierwszy kobieta siêgnê³a po z³oty medal w konkurencji
skoków przez przeszkody.
28-letnia amazonka na co dzieñ
mieszka i trenuje w oœrodku sportowo-hodowlanym Artura Go³asia w
Boninie. Jest cz³onkini¹ kadry narodowej oraz czo³ow¹ zawodniczk¹ w
rankingu Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego. Gratulacje!
Oficjalne wyniki MP w Warce:
1. Aleksandra LUSINA (koñ
Ekwador, Castello) KJ Agro-Handel
Œrem (nagroda 15 000 z³)
2. Jacek Bobik ((koñ Taunus,
Liban) LKS Dragon Nowielice (nagroda 8 000 z³)

3. £ukasz Joñczyk (koñ Tarron,
Satunday) KJH Garo Zaborów (nagroda 5 500 z³)
Mistrzostwa Polski w skokach
przez przeszkody po raz pierwszy
rozegrane zosta³y w 1931 roku. Co
ciekawe, by³y to pierwsze na œwiecie
zawody o mistrzostwo kraju. Wybuch II wojny œwiatowej i jej konsekwencje spowodowa³y, ¿e zawody
rangi mistrzowskiej nie by³y organizowane w naszym kraju do 1953 roku.
W historii mistrzostw Polski z³otymi zg³oskami zapisali siê m.in. Jan
Kowalczyk (15-krotny z³oty medalista), Grzegorz Kubiak (8-krotny z³oty medalista), W³adys³aw Byszewski (4-krotny z³oty medalista).
Wœród najlepszych krajowych
jeŸdŸców w skokach na podium o
tytu³ mistrzowski znaleŸli siê sportowcy reprezentuj¹cy Pañstwowe
Stado Ogierów z £obza: Kazimierz
Szuraj na B³yszczu - 2. miejsce
(1953), Marian Kowalczyk na Donacie - 2. miejsce (1956), Stanis³aw Jasiñski
- dwukrotnie 2. miejsce na Majdanie i Senatorze (1993, 1995), Remigiusz Wierzbowski na Hipovicie - 3.
miejsce (1988), Marek Markiewicz –
2. miejsce wœród juniorów na Zaorczyku (1974).
Zdzis³aw Bogdanowicz
foto: www.konpolski.pl
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WAKACYJNY PATROL odwiedza gminê Resko
WAKACYJNY PATROL z £obza
w dniu 28.07.2009 r. odwiedzi³ dzieci
z gminy Resko. Policjanci zawitali
miêdzy innymi do miejscowoœci
Iglice, Siwkowice oraz Lubieñ Dolny. Tradycyjnie na spotkaniach z
najm³odszymi prowadzili pogadanki na temat bezpiecznego zachowania siê podczas wakacji,
bezpiecznej kšpieli nad wodš, w³aœciwym wyposa¿eniu roweru oraz
poruszaniu siê nim bezpiecznie po
drodze. Dzieci bardzo chêtnie bra³y równie¿ udzia³ w zorganizowanych konkursach prewencyjnych
w których odpowiada³y na pytania
policjantów, którzy oczywiœcie
przygotowali dla nich nagrody.
Ponadto mundurowi oznakowali przesz³o 30 rowerów które
przyprowadzi³y na spotkania dzieci i ich rodzice.
(kp)

Wakacyjny Patrol w Grabowie i Dalnie
Wakacyjny Patrol w dniu 3 sierpnia odwiedzi³ miejscowoœci wiejskie
gminy £obez. Policjanci tym razem
odwiedzili dzieci w œwietlicach wiejskich w Grabowie i Dalnie.
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e najpierw
policjanci rozmawiaj¹ z dzieæmi na
temat bezpiecznego zachowania siê
wokó³ domu, na drodze oraz nad
wod¹, a nastêpnie przeprowadzaj¹
konkursy plastyczne oraz z wiedzy o
bezpieczeñstwie. Ka¿de bior¹ce w
tym udzia³ dziecko otrzymuje od
policjantów drobny upominek. Poniewa¿ s¹ to tereny wiejskie, gdzie
szczególnie najm³odsi nara¿eni s¹ na
atak obcego psa, policjanci rozmawiali o tym, jak ustrzec siê tego zagro¿enia oraz jak siê zachowaæ, gdy
dojdzie do ataku. Oczywiœcie na
koniec ka¿dego spotkania by³a obowi¹zkowa jazda radiowozem na sygna³ach.
(kp)

OSP w Wêgorzynie zaprasza
do Centrum Kszta³cenia
OSP Wêgorzyno zaprasza
wszystkich mieszkañców Miasta i
Gminy Wêgorzyno, do korzystania z
nowo otwartego Centrum Kszta³cenia w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 29 (budynek Gimnazjum wejœcie z
ty³u budynku), dzia³aj¹cego w ramach projektu „Wioska internetowa
– kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich” realizowany przy
wspó³finansowaniu Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach Centrów Kszta³cenia
mo¿na korzystaæ z komputerów, dostêpu do Internetu, fax, ksero, skanowania dokumentów oraz korzystanie z programów edukacyjnych.
Centrum czynne jest codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku 16.0021.00, w sobotê 11.00-16.00 (w niedzielê nieczynne). ZAPRASZAMY
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Kto pierwszy ten lepszy

Dzieci w przedszkolu
Areszt tymczasowy
dla sprawcy wypadku
W dniu 28.07.2009r. S¹d rejonowy w £obzie na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w £obzie
zastosowa³ areszt na okres 3 miesiêcy wobec sprawcy wypadku drogowego Bogdana B. Wypadek mia³
miejsce w dniu 25.07.2009 r. w okolicy Dobrej, sprawca œmiertelnie potr¹ci³ rowerzystê bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Przestêpstwo to jest
zagro¿one kar¹ do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

Ukrad³ laptopa
W dniu 28.07.2009 r. oko³o godz.
20.00 w £obzie przy ul. ObroñcówStalingradu 18 letni mieszkaniec
£obza Mateusz G. dokona³ kradzie-

¿y laptopa wartoœci 1899 z³. Sprawca
wykorzysta³ nieobecnoœæ gospodarza domu i wyj¹³ z drzwi pêkniêta
szybê a nastêpnie otworzy³ zamek.
Sprawca jest znany poszkodowanemu i ten widzia³ go w momencie gdy
z jego laptopem oddala³ siê od domu.
Niestety nie zdo³a³ go dogoniæ. W
chwili obecnej policjanci szukaj¹
sprawcy, który siê przed nimi ukrywa.

Wypadek drogowy
W dniu 28.07.2009 r. o godz. 8.20
w £obzie przy ul. Mieszka I-go Mieczys³aw Ch. kieruj¹c samochodem
marki Opel w trakcie manewru cofania uderzy³ w prawid³owo jad¹c¹ rowerem mieszkankê £obza. Poszkodowana z obra¿eniami stawu skokowego nogi zosta³a przewieziona do
szpitala.

Agencja oddaje i finansuje
(£OBEZ-gmina). W tej
chwili gmina przygotowuje
wykaz obiektów, nale¿¹cych
do Agencji Rynku Rolnego, z
których korzysta, by w dalszym etapie z³o¿yæ wniosek do
Agencji o przejêcie i sfinansowanie ich remontów.
W zwi¹zku z tym, ¿e istnieje mo¿liwoœæ pozyskania na-

wet 300 tys. z³ ze œrodków
ARR, gmina postanowi³a wykorzystaæ szansê i ubiegaæ siê
o pieni¹dze. W tym celu musi
najpierw przej¹æ obiekty od
Agencji i z³o¿yæ wniosek. Jest
to nie lada gratka tym bardziej,
¿e obiektów Agencyjnych na
terenie gminy jest jeszcze sporo.
mm

Wyrok
Sygn. akt II 216/09. Ds. 368/09. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 25 czerwca 2009r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel. Protokolant: Katarzyna Weso³a
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 25.06.2009r. Sprawy:

Marcina Tumi³owicza
s. Stanis³awa i Anieli z d. Grabias, ur. 09 listopada 1981r. W Szczecinie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 09 kwietnia 2009r. oko³o godz.18.25 na drodze powiatowej Chwarstno – Trzebawie, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej siê zawartoœci¹ 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk
orzeka:I. oskar¿onego Marcina Tumi³owicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk wymierza mu
karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na
okres próby 3 (trzech) lat;
na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny w
wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech)
lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

(DOBRA-gmina). Rodzice, którzy pragn¹ zapisaæ dzieci do przedszkola w Dobrej, b¹dŸ w Wojtaszycach maj¹ na to jedynie kilka dni, bo
od 03 do 07 sierpnia. Zapisy odbywaj¹ siê w Urzêdzie Miejskim.
Do przedszkoli przyjmowane
bêd¹ dzieci w wieku od 3 do 5 lat. O
tym, które dziecko zostanie przyjête,
zadecyduje data z³o¿enia podania,
na zasadzie – kto pierwszy, ten lepszy. Jednak w przedszkolu w Dobrej
równie du¿e znaczenia ma fakt, czy
rodzice, b¹dŸ tylko matka – pracuj¹.
Natomiast o przyjêciu dziecka do
przedszkola w Wojtaszycach, prócz
terminu z³o¿enia wniosku, zadecyduje fakt czy rodzina objêta jest

wsparciem Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
O miejsce w przedszkolu mog¹
siê ubiegaæ równie¿ rodzice posiadaj¹cy niepe³nosprawne dziecko.
W zwi¹zku z obowi¹zkowym
przygotowaniem przedszkolnym
dzieci piêcioletnich, Urz¹d Miejski
informuje, ¿e kszta³cenie tego typu
bêdzie zorganizowane w przedszkolu w Dobrej lub w Wojtaszycach.
Szko³y Podstawowe na terenie gminy Dobra nie przyjmuj¹ zapisów i nie
prowadz¹ grup przedszkolnych, a
jedynie oddzia³y zerowe dla dzieci
szeœcioletnich. Z tego te¿ wzglêdu
podanie o kszta³cenie dzieci piêcioletnich równie¿ bêd¹ przyjmowane
w Urzêdzie Miejskim.
mm

Koniec b³ota
(ŒWIÊTOBORZEC). W tej
chwili wykonywany jest chodnik do
Œwiêtoborca, w ramach porozumienia zawartego pomiêdzy gmin¹
£obez a Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich. Standardowo ju¿ zarz¹d dróg
przekazuje materia³, a gmina, w
ramach robót publicznych, wykonuje zadanie.
Jesieni¹ mieszkañcy Œwiêtoborca bêd¹ mogli w koñcu dojœæ such¹
nog¹ do £obza.
– Mieliœmy dylemat, bowiem
mieliœmy okreœlon¹ iloœæ materia³u,
który dostarczy³ nam Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich: czy poprawiaæ
chodnik do krochmalni, czy przy ul.
Bema w obrêbie SP1, czy robiæ chodnik do Œwiêtoborca. Postawi³em na
Œwiêtoborzec. Ja wiem, ¿e wszystkie

s¹ w z³ym stanie technicznym.
Wp³ynê³a do mnie równie¿ petycja
mieszkañców przy ul. Bema, pod
która podpisa³o siê ponad 200 osób
z proœb¹, abym te¿ pomyœla³ o tym
chodniku i rozmawia³ z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich. Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich deklaruje, ¿e w przysz³ym roku zabezpieczy nam materia³y, te¿ na zasadzie takiego samego
porozumienia. By³oby to na rêkê,
bowiem w przysz³ym roku zrobilibyœmy termomodernizacjê SP1 i odnowili obiekt od strony ul. Bema. Po
pracach termomodernizacyjnych
po³o¿ylibyœmy chodnik i wówczas
ten fragment miasta wygl¹da³by
porz¹dnie. Jeœli wystarczy materia³u, to bêdê pamiêta³ równie¿ o tych,
którzy chodz¹ do krochmalni – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola. mm

Wyrok

Sygn. akt II 235/09. Ds. 389/09. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 25 czerwca 2009r.S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel. Protokolant: Katarzyna Weso³a
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 25.06.2009r. Sprawy:

Zenona Józefa Basa
s. Miko³aja i Janiny z d. Rokosz, ur. 04 stycznia 1956r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 kwietnia 2009r. O godzinie 19.35 na drodze publicznej
Trzebawie – Cieszyno, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
orzeka: I. Oskar¿onego Zenona Józefa Basa uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk w zw. Z art.
34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie 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 roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez opublikowanie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Wa¿na do ostatniego dnia lata

