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CYGAN ZAWINI£,
POWIESILI… WÓJTA
Od petycji do prokuratury

Kto jest z nami, ten ma
zrobione, a kto nie jest
z nami, ten nie ma

Jesteœmy
drugiej
kategorii?
(£OBEZ). Radni
jednog³oœnie przyjêli
sprawozdanie z
wykonania bud¿etu
za pierwsze pó³rocze.
Od g³osu wstrzyma³ siê
jedynie radny Henryk
Stankiewicz, który mia³
zastrze¿enia do pracy
magistratu.

Reszczanin
odpowie
za w³amania
w Niemczech
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Z DRUGIEJ STRONY

Z drugiej strony

Rolniku, czy ci nie ¿al?

Kazimierz Rynkiewicz
Sparafrazowany tytu³, nawi¹zuj¹cy do piosenki o góralu, wyra¿a
¿al za rolnictwem takim, jakie je pamiêtaj¹ z dzieciñstwa chyba wszyscy starsi ludzie. Przez wieki rolnik
to by³a instytucja sama w sobie,
mo¿na nawet powiedzieæ - pañstwo
w pañstwie, w pozytywnym sensie
sprawnie funkcjonuj¹cego organizmu, który sam siebie obs³uguje i zaspakaja. Rolnik to rodzina. Trudno
sobie wyobraziæ, by rolnik by³ sam,
bez ¿ony i dzieci, bez matki i ojca.
Rolnik to twórca rodziny, w dodatku
wielopokoleniowej. Król mo¿e rz¹dziæ samotnie, mieszczanin mo¿e
sam pomieszkiwaæ w mieœcie, a i biznesmenowi do robienia pieniêdzy
nie jest potrzebny ktoœ inny. Rolnik
sam nie da rady i traci sens swojej
pracy. Bo komu przeka¿e ziemiê, jak
nie bêdzie mia³ potomstwa? Kto zajmie siê domem, jak bêdzie pracowa³

w polu? A dom ma tu inny sens, ni¿
mieszkanie w mieœcie; to ogródek,
drób, gotowanie, oprz¹tanie, robienie weków i masê innych zajêæ. Rolnik by³ takim pañstwem w mikroskali. Choæby wszystko wokó³ niego
upad³o, potrafi³ przetrwaæ. Gdy w
Ameryce kryzys lat 20. dotkn¹³ najbardziej miasta, robotników, rolnicy
nie ucierpieli tak bardzo. Robotnik,
gdy straci pracê, nie ma nic. Rolnik
ma wszystko, co jest potrzebne do
¿ycia, je¿eli dobrze gospodarzy.
Mówiê oczywiœcie o czasie przesz³ym, bo taki rolnik samowystarczalny ju¿ nie istnieje. To tylko dla
przypomnienia. Ludzie uprawiali len
i tkali materia³, wyrabiali ze skór najró¿norodniejsze przedmioty, podobnie z drewna i innych surowców,
jakie mieli w zasiêgu rêki. Rolnik to
najwszechstronniejszy zawód, jaki
istnia³ pod s³oñcem. Zna³ siê na roœlinach jadalnych i u¿ytkowych, na
zwierzêtach, na mechanice, bo
wszystko naprawia³ sam i na pogodzie, na budowaniu domów i uk³adaniu stogów, na chorobach i lekarstwach, z kory lub kawa³ka drewna
potrafi³ zrobiæ instrument muzyczny
i graæ, z innego kawa³ka robi³ meble,
z innego grabie i ³y¿ki, ciosa³, heblowa³, ³aczy³ bez gwoŸdzi i sta³o latami.

Wiedzia³ gdzie jest a gdzie nie ma
wody i potrafi³ zrobiæ studniê. By³
geodet¹ i architektem, budowlañcem i kominiarzem, mechanikiem i
hodowc¹, muzykiem i masarzem,
stolarzem i malarzem, kaletnikiem i
kucharzem, zdunem i cieœl¹, piekarzem i mleczarzem, bo sam wyrabia³
mas³o, twarogi, sery, serwatki, kefiry, a tak¿e wino, wódkê, postronki,
buty i wszystko, co by³o potrzebne,
by gospodarstwo mog³o samodzielnie funkcjonowaæ. Ajak¹ wêdzi³ polêdwicê i robi³ kaszankê lub pasztet... Dzisiaj mo¿emy tylko o takich
wyrobach pomarzyæ, stoj¹c przed
jak¹œ lad¹ w markecie i zastanawiaj¹c siê, ile w tym miêsie jest miêsa.
Rolnik by³ wiêc cz³owiekiem, który uprawia³ na raz wszystkie zawody
œwiata, jakie póŸniej zaczêto uprawiaæ osobno. Takie uprawianie mia³o w sobie moc spajania œwiata, bo
przecie¿ rolnik nie wyodrêbnia³ w
sobie ¿adnego z nich. Po prostu by³
tym wszystkim na raz, co powodowa³o, ¿e rozumia³ ¿ycie i œwiat.
Ten œwiat rozpad³ siê, ca³kiem
niedawno, i dzisiaj ka¿dy z nas jest
tylko tym, co wykonuje i jaki ma zawód. W tym momencie przestaliœmy
rozumieæ ca³oœæ, a wiêc œwiat i siebie. Zosta³y nam do¿ynki.

CYGAN ZAWINI£, POWIESILI… WÓJTA
Do takiego wniosku mo¿na
dojœæ po lekturze listu po tytu³em
„Dlaczego w Radowie Ma³ym nic
siê nie dzieje?”, który ukaza³ siê w
Tygodniku £obeskim z dnia 1 wrzeœnia br. Autor listu, podpisuj¹cy
siê jako Czytelnik, zarzuca wójtowi
bezczynnoœæ w organizowaniu
rozrywki swoim mieszkañcom.
Jako godny naœladowania wzór
sprawnoœci organizacyjnej podaje
on m.in. Gostomin. Przyk³ad to znakomity, tylko ¿e Czytelnik – jak
s¹dzê mieszkaniec Radowa Ma³ego – powinien wiedzieæ, ¿e przyk³adna jego zdaniem aktywnoœæ
Gostomina, to nie efekt zaanga¿owania wójta, ale so³tysa tej wsi
pani Jezierskiej-Baumgart. To ona
potrafi³a zaktywizowaæ mieszkañców wsi do wspólnej pracy. A wójt?
Jestem przekonany, ¿e ochoczo
wspar³ tê szczytn¹ inicjatywê. Z
ca³¹ pewnoœci¹ taka sama sytuacja
jest we wsiach ¯elmowo i Orle.
Wszystkie te miejscowoœci nale¿¹
do gminy Radowo Ma³e. Czy¿by
wiêc wójt je w jakiœ szczególny
sposób wyró¿nia³? Jestem przekonany, ¿e i w tych wsiach – podobnie jak w Gostominie – mieszkañcy
sami siê organizuj¹ po to, by lepiej
siê im ¿y³o. Podobnie jak w Karwowie, w gminie £obez.
S¹dzê, ¿e podobnie nietrafiony

jest zarzut braku dba³oœci wójta o
drogi wewn¹trzosiedlowe w Radowie Ma³ym. Jestem przekonany, ¿e
pretensje w tej sprawie Czytelnik
winien kierowaæ do zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, która z ca³¹
pewnoœci¹ zarz¹dza tymi drogami, a
nie wójt. Co wiêcej, w przypadku,
kiedy te drogi nale¿¹ do spó³dzielni,
to wójtowi nie wolno wydawaæ pieniêdzy z bud¿etu gminy na ich utrzymanie. W takim razie mo¿na zapytaæ:
po co jest wójt i za co bierze pieni¹dze? Czytelnik swoimi wywodami
stwarza wra¿enie, ¿e wójt zaniedbuje
mieszkañców gminy, a wed³ug moich spostrze¿eñ prawda jest ca³kowicie odmienna. Na pewno wójt nie
jest pracownikiem kulturalnooœwiatowym gminy (kiedyœ mówi³o
siê KO-owcem). Ano w³aœnie, je¿eli
nie KO-wcem, to kim? Pan Józef
Wypijewski jest wyj¹tkowo solidnym gospodarzem, a przy tym nadzwyczaj roztropnym w wydawaniu
pieniêdzy podatnika. Myœlê, ¿e mo¿na œmia³o powiedzieæ, i¿ mieszkañcy
gminy Radowo Ma³e wykazali siê
równie wielk¹ roztropnoœci¹ w wyborach, by ich w³adze samorz¹dowe
zachowa³y ci¹g³oœæ swej pracy. Ta
wspólna roztropnoœæ w minionym
20-leciu przynosi dziœ tej wspólnocie
dobre owoce. Dziêki ich wspólnej i
systematycznej pracy, w gminie po-

wsta³o wiele kilometrów dróg, kanalizacji i wodoci¹gów, dzieci ucz¹
siê w bardzo dobrej szkole, a ukoronowaniem tej pracy jest to, ¿e w
ubieg³ym roku gmina Radowo
Ma³e zosta³a sklasyfikowana na 2.
miejscu w kraju, wœród gmin wiejskich, pod wzglêdem wydatków na
inwestycje, a wiêc wydatków na to,
co naprawdê stanowi o jakoœci
¿ycia mieszkañców. S¹dzê, ¿e ten
fakt szczególnie mocno podkreœla,
jak bardzo niesprawiedliwie Czytelnik ocenia wójta Wypijewskiego.
Imprezê ka¿dy mo¿e zrobiæ sobie sam, ale nie ma mowy, by ka¿dy
mieszkaniec budowa³ swoj¹ szko³ê, drogê, studniê czy wysypisko
œmieci. Rada gminy mo¿e zadysponowaæ na organizacjê imprez nawet
spor¹ pulê pieniêdzy, tylko czy siê
na to zdecyduje i kosztem czego…
Ryszard Brodziñski
Ps.
¯eby nie by³o, ¿e wójt nie dba o
imprezy. Kiedy to odbywa³y siê powiatowe do¿ynki w £obzie, to wójt
Wypijewski w³asnymi rêkoma rozstawia³ namiot, urz¹dza³ stoisko
gminy, r¹ba³ drzewo, by Radowo
Ma³e godnie siê zaprezentowa³o
poœród innych gmin. A co wówczas
robi³ Czytelnik?
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Sprostowanie
W poprzednim wydaniu, w artykule „Karwowo ma ju¿ swoj¹
tradycjê”, z powodu b³êdnego
zredagowania
wypowiedzi
„uœmierciliœmy” by³ego proboszcza Karwowa ks. Eugeniusza
Kurzawê.
Jeden z czytelników poinformowa³ nas, ¿e ks. Kurzawa, po
przejœciu na emeryturê, mieszka
w Kamieniu Pomorskim. Przepraszamy za b³¹d i ¿yczymy ksiêdzu
d³ugich lat ¿ycia.
Redakcja

Kartka z ¿yczeniami
Tydzieñ temu otrzyma³em
okolicznoœciow¹ kartkê pocztow¹ z ¿yczeniami Weso³ych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Szczêœliwego Nowego Roku. Na
kartce widnieje wyraŸny stempel
pocztowy z Kutna i dat¹ 19 grudnia 2008 roku. Przyczyny nadejœcia z takim opóŸnieniem dopatrujê siê w tym, ¿e adres nie by³ prawid³owo zapisany.
Kartka sprawi³a mi radoœæ bo
osoba przekazuj¹ca mi ¿yczenia
pamiêta o mnie a jednoczeœnie
rozweseli³a tekstem, od nadania
minê³o ju¿ prawie 9 miesiêcy.
Zbigniew Harbuz
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By³ tak pijany, ¿e
uderzy³ w radiowóz
Policjanci z £obza zatrzymali
nietrzeŸwego kierowcê, który
uszkodzi³ radiowóz i ucieka³ przed
munduro wymi.
Kilka dni temu w nocy policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie otrzymali zg³oszenie o nietrzeŸwym kieruj¹cym, który jedzie
drog¹ £obez - Zajezierze. Oko³o 1,5
km za £obzem, policjanci zauwa¿yli
jad¹cy na wprost, tym samym pasem, samochód marki Ford Eskort.
Funkcjonariusze, aby unikn¹æ zderzenia czo³owego z nadje¿d¿aj¹cym samochodem, zjechali na pobocze.Niestety kieruj¹cy Fordem uderzy³ w bok radiowozu uszkadzaj¹c

b³otnik, zderzak i ko³o. Mimo zderzenia, kierowca nie zatrzyma³ siê, przejecha³ 50 metrów, po czym zatrzyma³
samochód, wysiad³ i zacz¹³ uciekaæ
w las. Policjanci natychmiast podjêli
poœcig. Z³apali go le¿¹cego w zaroœlach. Jak siê okaza³o, 30 letni mieszkaniec £obza by³ pod znacznym
wp³ywem alkoholu, nie móg³ ustaæ o
w³asnych si³ach na nogach.
NietrzeŸwy kieruj¹cy zosta³ osadzony w areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ zarzut kierowania pojazdem
pod wp³ywem alkoholu oraz uszkodzenia mienia. Policjanci ustalili tak¿e, ¿e kieruj¹cy nie posiada³ uprawnieñ do prowadzenia pojazdów. (kp)
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Zarz¹d Powiatu powierzy³ obowi¹zki dyrektorom

Dyrektor LO zostaje,
z PPP odchodzi

(POWIAT) Zarz¹d
Powiatu w £obzie,
w dniu 26 sierpnia br.,
powierzy³ (bez
konkursu) obowi¹zki
dyrektora Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w
£obzie, dotychczasowej
dyrektor pani Jolancie
Manowiec, na okres
piêciu lat, tj. od
1 wrzeœnia 2009 r.
do 31 sierpnia 2014 r.

£obzie. Stanowisko to zajmowa³a
pani Henryka Pilecka-Wiœniewska.
Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs, ale
nie przyniós³ on rozstrzygniêcia, bo
kandydaci nie spe³niali wymogów.
Zarz¹d wykorzysta³ wiêc zapis ustawy o oœwiacie, mówi¹cy o tym, ¿e
mo¿e powierzyæ to stanowisko na 10
miesiêcy (na rok szkolny) nauczycielowi. Tak te¿ zrobi³. Powierzy³
pe³nienie obowi¹zków dyrektora
Poradni pani Violetcie Plenzler-Ciebiera. Powierzenie nast¹pi³o do 30
czerwca 2010 r.
(r)

Natomiast nast¹pi³a zmiana na
stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w
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Nowy rok szkolny w liceum ³obeskim

175 pierwszoklasistów
(£OBEZ). W miniony
wtorek dla dzieci i
m³odzie¿y definitywnie
zakoñczy³y siê wakacje.
Ubrani na galowo, po
raz pierwszy w tym roku
szkolnym, przekroczyli
mury swoich placówek
oœwiatowych.
Wprawdzie zajêæ
lekcyjnych jeszcze nie
by³o, ale czar wakacji
powoli mija³.
– W zesz³ym roku po¿egnaliœmy
absolwentów wszystkich trzech typów szkó³, jakie u nas funkcjonuj¹.
92 proc. absolwentów naszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego zda³o
dobrze egzamin maturalny, a kilkoro
mia³o szansê jeszcze w sierpniu,
ostateczne wyniku poznam,y pod
koniec wrzeœnia. 100 proc. naszego
LO zda³o egzamin pisemny z jêzyka
polskiego, co jeszcze nam siê nie
zdarzy³o. Mam nadziejê, ¿e w tym
roku szkolnym nie bêdzie gorzej, ale
bêdzie jeszcze lepiej. Wielu absolwentów Zasadniczej Szko³y Zawo-

dowej równie¿ zaliczy³o egzamin zawodowy i bêd¹ mieli szansê zdobycia pracy w dobrym zawodzie. Niektórzy z nich bêd¹ uzyskiwali dodatkowe kwalifikacje, bo zdali te egzaminy bardzo dobrze. Dzisiaj 175
uczniów Zespo³u Szkó³ zaczyna

nowy etap w swoim ¿yciu, o 9 mniej,
ni¿ w zesz³ym roku. Znowu jesteœcie
pierwszoklasistami, ju¿ trzeci raz.
Dobrze wykorzystajcie ten czas,
przede wszystkim uczcie siê, uczêszczajcie regularnie do szko³y, korzystajcie z zajêæ pozalekcyjnych, któ-

rych w naszej szkole zawsze jest
bardzo du¿o, bierzcie udzia³ w konkursach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych – powiedzia³a, podczas
rozpoczêcia roku szkolnego, dyrektor Zespo³u Szkó³ w £obzie – Jolanta
Manowiec.
mm

Deszcz uszkodzi³ asfalt i chodnik
(£OBEZ). Ulewa, jaka mia³a
miejsce w minionym tygodniu, pokaza³a jak delikatne s¹ nasze drogi
i chodniki.
Wystarczy³o, by nad £obzem
przesz³y trzy burze z rzêdu, by na ul.
S³owackiego ludzie musieli brodziæ

w ka³u¿y po ³ydki. Kanalizacja burzowa nie radzi³a sobie z odbiorem
wód opadowych, sp³ywaj¹cych na
tê ulicê z ró¿nych stron. Delikatny
okaza³ siê równie¿ sam asfalt, który
najzwyczajniej w œwiecie zmy³o w
kilku miejscach. Zarz¹d Dróg Powiatowych zareagowa³ b³yskawicznie.

W pierwszej kolejnoœci wyrwy oznaczy³ taœmami, by po chwili wys³aæ
ekipê remontow¹, która dziury za³ata³a. Nie lepiej by³o na ul. Segala,
gdzie jak zwykle utworzy³a siê niez³a
ka³u¿a. Czêœæ wody przela³a siê na
ogródki dzia³kowe. Woda ponownie
ju¿ uszkodzi³a chodnik biegn¹cy

pod tunelem i dalej do ul. Podgórnej.
Jeszcze w poniedzia³ek wygl¹da³ jak
swoisty tor przeszkód. To ju¿ drugi
raz. Wystarcz¹ silne opady deszczu,
by chodnik sta³ siê niebezpieczny do
przejœcia, a kostka brukowa le¿a³a
swobodnie obok miejsca, w którym
powinna siê znajdowaæ.
mm
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Absurdalne prawo ³obeskie

¯ó³wie w kagañcu?
(£OBEZ). 29.12 2005 r.
Rada Miejska w £obzie
podjê³a uchwa³ê
nr XXXIX/300/05,
w której widnieje
zapis: „Zabrania siê
wyprowadzania
zwierz¹t w miejscach
publicznych bez
odpowiednich
zabezpieczeñ, takich jak
smycze i kagañce oraz
pozostawiania zwierz¹t
w takich miejscach bez
nadzoru”. Nie ma tu
wyboru – smyczy lub/
b¹dŸ/albo kagañca.
Jest „i”, co oznacza, ¿e
konieczna jest zarówno
smycz, jak i kaganiec.
Radni, uchwalaj¹c
uchwa³ê, zapewne
posi³kowali siê art. 77
kodeksu wykroczeñ.
Co kryje siê pod pojêciem „zwierzêta”? W komentarzu do art. 77 kodeksu wykroczeñ (Dz.U.07.109.756),
[w:] M. Mozgawa (red.), M.BudynK\ulik, P. Koz³owska-Kalisz, M.Kulik, kodeks wykroczeñ. Komentarz,
LEX, 2007 czytamy „ustawa u¿ywa
pojêcia „zwierzê” w znaczeniu ogólnym, nieprecyzuj¹cym o jaki rodzaj
zwierz¹t chodzi. Wobec tego nale¿y
uznaæ, i¿ w grê wchodz¹ zarówno
zwierzêta domowe, jak i gospodarskie, wolno ¿yj¹ce (tzn. dzikie), wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych, utrzymywane w ogrodach zoologicznych, a
nawet obce faunie rodzimej (…).”
Wynika z tego, ¿e w £obzie prócz
du¿ych i groŸnych psów na smyczy
i w kagañcu powinny chodziæ psy
takich ras jak: chihuahua, pekiñczyk
czy chin japoñski, prócz tego koty,
króliczki miniaturki, ¿ó³wie, ogólnie
wszystkie, dos³ownie wszelkie zwierzêta, jakie tylko posiadamy w swoich domach i gospodarstwach domowych. Rolnicy niech siê nie
ciesz¹, bo i oni powinni zak³adaæ
swoim krowom, kozom i koniom nie
tylko postronki, ³añcuchy, uprzê¿e,
ale i kagañce. Ka¿de zwierzê, bez
wzglêdu na gatunek, rasê, wielkoœæ
jest groŸne, niebezpieczne, mo¿e
napaœæ na cz³owieka i go zjeœæ. Taki

króliczek np. tylko wygl¹da niewinnie, bo kto z nas jest w stanie wejrzeæ
w jego psychikê i przewidzieæ jego
zachowanie? Kto wie, czy nie rzuci
siê swoimi k³ami na jakiegoœ przechodnia i nie rozszarpie mu ³ydki? A
taki ¿ó³w? To jest dopiero zagro¿enie
- zaatakuje i schowa siê do skorupy.
Nawet nie ma jak siê przed nim broniæ. O myszkach strach pisaæ.
Strach pomyœleæ, co mo¿e zrobiæ
kura ze swoim strasznym dziobem –
te¿ nale¿y za³o¿yæ jej kaganiec. A konie i krowy? Te ogromne zwierzêta
zapewne s¹ w stanie rozszarpaæ na
strzêpy...
To nie jest jakiœ kiepski ¿art z jakiego kiepskiego filmu, nie jest to te¿
Bareja – to nasza ³obeska rzeczywistoœæ, to nasze lokalne prawo, do którego nale¿y podchodziæ z powag¹,
zgodnie z ³aciñsk¹ sentencj¹ Dura lex,
sed lex (Twarde prawo lecz prawo).
Ale czy nasza uchwa³a zgodna
jest z zamys³em ustawodawcy?
W komentarzu autorstwa Wojciecha Kotowskiego (LEX/el2003,
Komentarz praktyczny do art 77
Kodeksu
wykroczeñ
(Dz.U.
71.12.114), czytamy: „W przepisie
chodzi o panowanie nad zwierzêtami
w stopniu gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo w miejscu publicznym.
Spe³nienie tego warunku w ramach
zwyk³ych œrodków ostro¿noœci nie
wymaga spacerowania z psem znajduj¹cym siê na smyczy lub w kagañcu. Chodzi w szczególnoœci o doskona³e poznanie psychiki psa i uzyskanie bezwzglêdnego pos³uszeñstwa.
Nie mo¿na bowiem wyobraziæ sobie,
¿e prowadzenie na smyczy i w kagañcu wilczarza irlandzkiego (wa¿¹cego
85 kg, wysokoœci 110 cm w k³êbie)
zapewni bezpieczeñstwo. Je¿eli bowiem pies tej rasy mia³by sk³onnoœci
do agresywnego zachowania, wów-

czas nie ma cz³owieka tak mocnego,
który móg³by go utrzymaæ. Tymczasem psy tej rasy s¹ wyj¹tkowo
³agodne i wykazuj¹ sk³onnoœci opiekuñcze zarówno w odniesieniu do
ludzi jak i zwierz¹t i nigdy same
pierwsze nie zaatakuj¹. Nie pope³nia
zatem wykroczenia z tego przepisu
osoba, która znaj¹c konstrukcjê
swojego czworono¿nego przyjaciela prowadzi go w miejscu publicznym bez smyczy i kagañca”.
Przywyk³o uwa¿aæ siê, ¿e ma³y
piesek krzywdy nie zrobi, a du¿y jest
niebezpieczny. Z tego te¿ powodu
od w³aœcicieli du¿ych psów wymaga
siê, aby ich psy prowadzone by³y na
krótkiej smyczy i w kagañcu, gdy psy
ras mniejszych luzem biegaj¹ po miastach i wsiach. Wystarczy jednak
przyjrzeæ siê i zastanowiæ jak czêsto
zostaliœmy zaatakowani przez du¿e
psy, a jak czêsto atakuj¹ nas – ma³e.
Czy rzeczywiœcie agresja uzale¿niona jest od wielkoœci psa? To na w³aœcicielach b¹dŸ opiekunach spoczywa obowi¹zek pilnowania swoich
pupili i to oni ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za nie. Skoro jednak
wiedz¹, ¿e ich pies jest ³agodny, skoro maj¹ na to potwierdzenie weterynarza, to czy koniecznie potrzebna
jest smycz i kaganiec? Czy rzeczywiœcie nale¿y popadaæ w histeriê i zak³adaæ smycze i kagañce na wszelkie
¿ywe stworzenia, jakie posiadamy w
swoich domach? Czy prawo ma s³u¿yæ do tego, ¿e sami zaczynamy czuæ
siê jak na krótkiej smyczy i w kagañcu, czy ma tylko normowaæ zasady
godnego wspó³¿ycia?
Ale jest te¿ druga strona medalu.
Po ulicach naszych miast i wsi biegaj¹ psy, które wzbudzaj¹ w nas
strach. Psy, które atakuj¹ zarówno
ludzi, jak i psy id¹ce na uwiêzi i w
kagañcu. Wielokrotne zwracanie

uwagi w³aœcicielom nie przynosi
skutku i w takich wypadkach interwencja stra¿y miejskiej jest jak najbardziej wskazana.
– W £obzie sporo psów biega
luzem na osiedlu i ul. H. Sawickiej.
Czêœæ z nich jest ca³kowicie niegroŸna i przyjazna dla cz³owieka, ale co
zrobiæ, jeœli atakuje nas bokser, który prawie codziennie spaceruje na
wysokoœci przejazdu kolejowego,
b¹dŸ po chodniku w pobli¿u swojego domu? Czasami ma kaganiec, ale
uderzenie metalowym kagañcem w
koœæ niezmiernie boli. Czêsto zdarza
siê, ¿e atakuje psy prowadzone na
smyczy. Mo¿na zrozumieæ, ¿e
komuœ ucieknie pies, ale w tym
wypadku zwracanie uwagi w³aœcicielce grozi jedynie wyzywaniem i
s³uchaniem przekleñstw skierowanych w moj¹ stronê. Kiedyœ nie
mo¿na by³o przejœæ równie¿ niedaleko mostku na Redze w parku. Biega³a tam ca³a grupa ma³ych piesków
– atakowa³y szczególnie wtedy,
gdy prowadzi³o siê psa w kagañcu
i na smyczy. Taki pies nie mia³ szans
na obronê, a te ma³e pieski podbiega³y i k¹sa³y mojego. W koñcu przesta³em zak³adaæ kaganiec swojemu
psu. Od tamtej pory ¿adne psy nie
atakuj¹ ani mnie ani mojego psa.
Wiem, ¿e ³amiê prawo, ale wolê to,
ni¿ daæ siê pogryŸæ i pozwoliæ pogryŸæ im mojego psa – mówi jeden
z mieszkañców £obza.
Czasami te¿ dochodzi do ca³kiem
odmiennych sytuacji, gdy to s¹siedzi zg³aszaj¹ na policjê b¹dŸ stra¿
miejsk¹, ¿e psy biegaj¹ po posesji,
albo w jej pobli¿u bez kagañca, nie
zwa¿aj¹c na to, ¿e psy s¹ bardzo
przyjazne i ³agodne. W takich wypadkach rodzi siê pytanie, czy rzeczywiœcie przeszkadzaj¹ nam psy,
czy s¹siedztwo.
We wszystkim powinien byæ
umiar i zdrowy rozs¹dek, zarówno w
konstruowaniu lokalnego prawa, jak
i egzekwowaniu go. Mo¿e czas najwy¿szy zdj¹æ koniecznoœæ prowadzania krów i królików w kagañcach?
Mo¿e te¿ ju¿ czas wyznaczyæ miejsca
w £obzie, gdzie mo¿na wyprowadzaæ i puszczaæ luzem swoje psy,
skoro wprowadzi³o siê zakaz wyprowadzania ich w miejsca publiczne?
Przy obecnym prawie mieszkañcy
blokowisk nie maj¹ wyznaczonego
miejsca, do którego mogliby udaæ
siê ze swoim pupilem na spacer, bo
przecie¿ w parku nie wolno, na placu
zabaw tym bardziej, na ³¹kach i w do
lasu równie¿ nie. Nie trudno jest
wprowadziæ zakaz, o wiele trudniej
wskazaæ alternatywê, a tej w gminie
£obez nie ma.
mm
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Musimy podk³adaæ miski, woda pada na g³owê naszego dziecka

Mieszkanie z widokiem na gwiazdy
(£OBEZ). Czasami
lokatorzy mieszkañ
komunalnych s¹ bezsilni
w zderzeniu z
rzeczywistoœci¹.
Jako ¿e w³aœcicielem
mieszkañ komunalnych
jest gmina, lokatorzy
ze swoimi problemami
udaj¹ siê do magistratu,
magistrat z kolei
problem zg³asza do
zarz¹dcy, a zarz¹dca
wykonuje uchwa³y b¹dŸ
zalecenia wspólnoty
mieszkaniowej. Lokator
wiêc jest na samym
dole ³añcuszka i tak
naprawdê skazany jest
na dobr¹ wolê
wszystkich pozosta³ych.
Tak jest w sytuacji
lokatorów przy
ul. Wêgorzyñskiej
w tym mieœcie.

– Ju¿ ca³e lata chodzê. Na ca³ej
œcianie jest grzyb, nie ma ocieplenia.
Teraz przecieka dach a woda kapie
do domu. Jak by³y stare okna i powiedzia³am, ¿e nie bêdê szmat podk³adaæ i automatycznie bêdzie s¹siadkê zalewaæ, to szybko przyszli i
zrobili to okno, a póŸniej o drugie
okno musia³am trzy razy podanie
pisaæ. Stwierdzili, ¿e na drugi rok
bêdzie okno zrobione, jednak nie
przyszli. Musia³am na nowo pisaæ
podanie, potem kolejne... Czy nie
chcia³am wykupiæ mieszkania?
Tak¹ ruinê? Za co mam tu p³aciæ?
Cz³owiek stara siê, nie mam zaleg³oœci za mieszkanie, za nic, ale remontu doprosiæ siê nie mogê. Mieszkam
tu od 30 lat i nigdy nie zrobili tu
remontu. Gdy wprowadzi³am siê do
rodziców, po zachorowaniu ojca, to
zrobi³am okna, ale ¿eby siê doprosiæ ich remontów, to nie mog³am. Na
nasz koszt wstawiliœmy drzwi, bo
by³y straszne dziury. Teraz raty za
nie p³acê. S¹siadka za œcian¹ a¿
dziurê mia³a w suficie, tak jej zala³o.
Tutaj po s¹siedzku, w domu pod
czwórk¹, ³atali dach 10-20 razy w
roku, ale nie pada im. A u nas nie
mo¿na doprosiæ siê - mówi Lucyna
Grzegorzewska.

Zacieka od pocz¹tku roku

To tylko dachówka

Dach, o którym mówi pani Lucyna, zacz¹³ zaciekaæ na pocz¹tku tego
roku, tu¿ po roztopach zimowych.
Ale i w czasie zimy nie by³o ju¿ dobrze, skoro ca³y strych pe³en by³...
œniegu. Z problemem zaciekaj¹cego
dachu zacz¹³ walczyæ Krzysztof
Kowalski, jednak na po³o¿onej g³adzi po krótkim czasie pojawi³y siê
g³êbokie wy¿³obienia od ciekn¹cej
wody po œcianach. Podobnie by³o w
przypadku okien. Jedyne co móg³
zrobiæ to staraæ siê uszczelniaæ je.
Niewiele to pomaga³o, bo przez okno
nadal wia³o i la³a siê woda. Stare
okno nadawa³o siê jedynie do wymiany. W takiej sytuacji lokatorzy
przy ul. Wêgorzyñskiej nie maj¹ nawet jak ustawiæ mebli. Woda lej¹ca
siê po œcianach, wiatr w mieszkaniu,
wilgoæ, grzyb, czy to s¹ warunki do
mieszkania?

O zdanie zapytaliœmy Konrada
Stelmaszyskiego, urzêdnika, który
prowadzi³ sprawê mieszkania przy
ul. Wêgorzyñskiej.
– Na miejscu by³em w ubieg³ym
tygodniu, po ulewie, zobaczyæ na
miejscu jak sprawa wygl¹da. Kwestiê dachu zg³asza³em kilkakrotnie
do „Administratora”, bo to on zarz¹dza czêœciami wspólnymi. Prawdopodobnie osunê³a siê dachówka i
dlatego zacieka. Z drugiej strony to
jest stary dach, nie ma foliowania i
w³aœciwie w ca³oœci nadaje siê do
wymiany, a to s¹ koszty. Po mojej
wizycie w tym mieszkaniu ponownie
zg³osi³em do zarz¹dcy koniecznoœæ
remontu. Lokator mia³ zg³osiæ, gdyby do naprawy nie dosz³o, nie mia³em potwierdzenia, uzna³em, ¿e sprawa zosta³a za³atwiona. Mieli tam jechaæ przedstawiciele „Administratora” i wymieniæ dachówki. Jeœli
chodzi o okna, to nie s¹ okna do
mieszkañ. Znajduj¹ siê w dachu i to
zarz¹dca, przy remoncie dachu, musi
je wymieniæ. My, jako gmina wp³acamy na czêœci wspólne, reszta nale¿y
do „Administratora” - powiedzia³ K.
Stelmaszyñski.
Jak siê ta sprawa rozwinie i czy
rzeczywiœcie jest to kwestia kilku
dachówek, czas poka¿e. Jeœli tak –
sytuacja ta ujawnia, jakim problemem jest naprawienie niewielkiej
usterki, bo przecie¿ proœby o to
trwaj¹ ju¿ ponad pó³ roku, je¿eli jednak konieczny bêdzie remont ca³ego
dachu, trudno przewidzieæ, w jaki
sposób podejd¹ do tego w³aœciciele
i zarz¹dca. Jeœli chodzi o okna, lokatorzy najprawdopodobniej musz¹
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i kilka nowych misek.
KAR, mm

Woda leje siê na dziecko
- Jak œnieg spadnie, to strych jest
pe³en œniegu. Strych jest d³ugi, ale
niski. Na Kraszewskiego, pomaluj¹
dom na zewn¹trz i ociepl¹, na jednym
domu ca³y dach wymienili, a tu nigdy nie maj¹ pieniêdzy, aby cokolwiek zrobiæ. U pana burmistrza by³em raz, z³o¿y³em podanie, nie by³o
odzewu. Poszed³em do niego, wys³a³
mnie do pokoju nr 9. Tam urzêdnik
powiedzia³, ¿e zna sytuacjê naszego
domu, ¿e postara siê coœ zrobiæ i tak
co jakiœ czas obiecuje, ¿e bêdzie.
Powiedzieli, ¿e komisja bêdzie chodzi³a po mieszkaniach 15 lipca. Czeka³em do 14.45, nikogo nie by³o z
tych pañstwa u nas. Pojecha³em
wiêc do gminy. Tam powiedzieli mi,
¿e dwa mieszkania pod nami s¹ wykupione, z tego wynika, ¿e jest to
wspólnota. Skoro tak, to dach jest
czêœci¹ wspóln¹. Powinni wiêc
wszyscy wspólnie go robiæ. W³aœciciele powinni siê zapo¿yczyæ,
¿eby to wspólnie zrobiæ, bo gminy
nie staæ na pokrycie kosztów w ca³oœci. PóŸniej urzêdnik obieca³, ¿e w
ci¹gu tygodnia weŸmie swoich ludzi, przyjdzie i zobaczy. Minê³y ju¿
3-4 tygodnie i do dzisiaj tego pana
nie ma.
Zaraz zaczn¹ siê opady. Musimy podk³adaæ miski, woda pada
na g³owê naszego dziecka, a
dziecko ma 3 miesi¹ce. To nie s¹
warunki do mieszkania, nie staæ
mnie, aby wszystko wyremontowaæ. Kiedy mogê, mam parê z³otych, to remontujê – mówi Krzysztof Kowalski.
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Nowa dyrektor
„Jedynki” w £obzie
(£OBEZ). Nowym
dyrektorem Szko³y
Podstawowej nr 1
w £obzie zosta³a
Beata Zapalska,
dotychczasowy
wicedyrektor szko³y,
natomiast dyrektorem
Szko³y Podstawowej
Nr 2 pozosta³a Jolanta
Babyszko.
Wieloletni dyrektor szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie Tadeusz Sikora zdecydowa³, ¿e koñczy swoj¹
przygodê zawodow¹ jako nauczyciel i wybra³ drogê emeryta. Decyzja
ta zosta³a uszanowana przez magistrat i w maju zosta³ rozstrzygniêty
konkurs na nowego dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1. Zosta³a ni¹
dotychczasowa wicedyrektor szko³y – Beata Zapalska. Obowi¹zki szefa placówki oœwiatowej przejê³a z

dniem 31 sierpnia. Podczas wrzeœniowej sesji oficjalnie podziêkowano dotychczasowemu dyrektorowi
szko³y, ¿ycz¹c mu spe³nienia marzeñ
i zrealizowania planów. W tym celu
na jego rêce przekazano GPS, ufundowany wspólnie przez Radê Miasta i burmistrza £obza. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej wrêczy³a by³emu ju¿ dyrektorowi wi¹zankê kwiatów.
– Serdecznie dziêkujê za 10 lat
wspólnej pracy jako dyrektora szko³y. Wspó³praca ta ró¿nie siê uk³ada³a, nigdy nie ma tak, ¿e nie mo¿e byæ
lepiej czy nie mo¿e byæ – gorzej.
Efektem wspó³pracy jest to, ¿e szko³a rozwinê³a siê, pod ka¿dym wzglêdem wygl¹da inaczej. Myœlê tu o
pracy w szkole,o wygl¹dzie zewnêtrznym i wewnêtrznym. ¯yczê
mojej nastêpczyni, by dalej prowadzi³a szko³ê ku rozwojowi. Jestem
pewien, ¿e przekazujê szko³ê w dobre rêce i ¿yczê samych sukcesów –
powiedzia³ Tadeusz Sikora. mm

Piêkna i aktywna
(POWIAT). W miniony
czwartek i pi¹tek
komisja goœci³a w
miejscowoœciach,
które wystartowa³y
w konkursie „Aktywna
Wieœ 2009”.W tym roku
komisja ocenia³a przede
wszystkim aktywnoœæ
mieszkañców wsi, ich
zaanga¿owanie w ¿ycie
spo³eczne oraz pracê
na rzecz samej
miejscowoœci.
Dodatkowo istotna
by³a ogólna estetyka
wsi i sposób
zaprezentowania
jej walorów.
Wa¿na by³a równie¿ promocja
wsi na zewn¹trz, specyficzne walory
wsi jak np.: rêkodzie³o, zespó³ ludo-

wy, produkt lokalny, kultywowanie
dawnych tradycji itp. Przypominamy, ¿e w ubieg³ym roku komisja zwraca³a uwagê przede wszystkim na
ogólny wygl¹d wsi.
W tym roku do konkursu burmistrzowie gmin mogli zg³osiæ do
trzech wsi ze swoich terenów i tak
z gminy £obez burmistrz Ryszard
Sola zg³osi³: Tarnowo, Karwowo
oraz Be³czna, z gminy Resko burmistrz Arkadiusz Czerwiñski wytypowa³: £agiewniki, Tacza³y z so³ectwa Siwkowice, Gardzin, wójt
Radowa ma³ego Józef Wypijewski
zg³osi³ Gostomin, burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek – Bienice, Tucze
oraz Dobropole, burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz – Cieszyno, Runowo Pomorskie i Przytoñ.
W tym roku wsie z danej gminy
konkurowa³y dru¿ynowo z wsiami
z pozosta³ych gmin. Które z nich
komisja uzna³a za najbardziej aktywne, poinformuje 13 wrzeœnia,
podczas do¿ynek powiatowych w
Radowie Ma³ym.
mm

Krytycznie do Chociwla
(DOBRA). Droga z Dobrej do
Chociwla jest w stanie krytycznym.
Zdaniem radnego ZbigniewaAwgula je¿d¿¹ce tam TIR-y przekraczaj¹
prêdkoœæ i spychaj¹ samochody
osobowe na pobocza, w których s¹
wyrwy. To sprawia, ¿e kieruj¹cy
samochodami musz¹ siê zatrzymywaæ.
Ten odcinek drogi uznaje za bar-

dzo niebezpieczny. Temat ten nie
jest nowy, bo poruszany niemal
podczas ka¿dych obrad sesji. Jednak w³aœcicielem drogi jest Wojewódzki Zarz¹d Dróg, który zaj¹³ siê
jedynie wycink¹ drzew przy drodze. WZD obieca³ równie¿ utwardziæ pobocza w tym roku. Remont
samej drogi nast¹pi najszybciej w
roku przysz³ym.
mm
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So³tys nie chce ust¹piæ i kontratakuje

Od petycji do prokuratury
(STAROGARD
£OBESKI). Na pocz¹tku
lipca mieszkañcy
Starogardu £obeskiego
wyst¹pili z wnioskiem
do burmistrza Reska
Arkadiusza
Czerwiñskiego
o odwo³anie rady
so³eckiej. W doœæ
szerokim uzasadnieniu
zarzucono radzie
so³eckiej m.in.:
doprowadzenie
do sprzeda¿y by³ego
obiektu OSP wraz
z kortem tenisowym
i placem zabaw
i wyburzenia by³ego
biurowca, w którym
mog³aby mieœciæ siê
œwietlica wiejska.
Zarzuty dotycz¹ równie¿ odkrytego basenu, stwarzaj¹cego zagro¿enie dla zdrowia b¹dŸ ¿ycia mieszkañców, w szczególnoœci tych najm³odszych, tym bardziej, ¿e obecnie,
zdaniem mieszkañców Starogardu
jest tam ¿mijowisko. Pod znakiem

zapytania stawiaj¹ równie¿ prace
wykonywane przez pracowników
interwencyjnych, którzy odrestaurowuj¹ zabytkowy murek, ale, zdaniem podpisanych pod wnioskiem
osób, tylko... przy posesji pani so³tys, gdy przy innych - ludzie maj¹
wykonywaæ to we w³asnym zakresie. Z pisma wynika, ¿e zwracano siê
do rady so³eckiej, aby ta wyst¹pi³a z
wnioskiem do gminy o przejêcie od
AWRSP placu, na którym mia³oby
powstaæ boisko. Proœba ta jednak,
jak pisz¹ mieszkañcy, nie spotka³a
siê z ¿adnym odzewem.
– Wys³aliœmy pismo do pani so³tys, by zwo³aæ zebranie. Pani so³tys,
analizuj¹c wniosek, stwierdzi³a, ¿e
nie wszystkie podpisy s¹ zgodne z
prawem. Sprawê skierowa³a do prokuratury ³obeskiej – powiedzia³a
sekretarz gminy Danuta Mielcarek.
W tej chwili trwaj¹ przes³uchania
œwiadków i zbieranie oœwiadczeñ,
czy na liœcie podpisywali siê w³asnorêcznie. Jak nas poinformowa³a
prokurator rejonowa Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz, za sk³adanie
podpisów za kogoœ, bez upowa¿nienia, w zale¿noœci od wagi sprawy,
grozi grzywna, ograniczenie wolnoœci b¹dŸ pozbawienie wolnoœci od
trzech miesiêcy do lat piêciu.
Przypominamy, ¿e na liœcie znajdowa³o siê oko³o 280 podpisów.
Póki co, jeszcze nie wiadomo ile z
nich zosta³o sfa³szowanych. Wiado-

mo ju¿ jednak, ¿e za nieobecnych
wnioskodawców podpisy sk³ada³y
ró¿ne osoby.
Równoczeœnie so³tys wsi Cecylia Degler, na wniosek burmistrza
Arkadiusza Czerwiñskiego, zorganizowa³a zebranie, ale w dniu roboczym (w poniedzia³ek), gdy nie
wszyscy mieszkañcy mogli stawiæ
siê na nim. Zgodnie z zapisem statutu – aby móc odwo³aæ so³tysa, na
zebraniu, musi byæ 30 proc. mieszkañców wsi uprawnionych do g³osowania. Tak siê nie sta³o i do odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej nie
dosz³o.
Jak wyjaœni³a sekretarz gminy,
jeœli mieszkañcom nie pasowa³ termin, powinni byli poprosiæ pani¹
so³tys o inny termin, ale to ju¿ tylko
i wy³¹cznie od jej dobrej woli zale¿a³oby, czy przychyli³aby siê do tej
proœby.
Jeœli mieszkañcy uwa¿aj¹, ¿e zapis statutu jest nieprawid³owy b¹dŸ
utrudniaj¹cy wykonywanie zmian
so³tysa i rady so³eckiej, maj¹ prawo
do napisania wniosku wraz z uzasadnieniem do Biura Rady Miejskiej o
zmianê statutu. O zmianê mo¿e równie¿ wyst¹piæ minimum trzech radnych. Wówczas radni, podczas sesji
mog¹ dokonaæ poprawek w zapisie
statutu. Ale to nie wszystko. W
gminie Resko jest 11 so³ectw i wszelkie zmiany w statucie musz¹ zaakceptowaæ wszystkie so³ectwa. mm
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Gaz w Dobrej?
(DOBRA). Pod koniec
lipca odby³o siê tu
spotkanie z
przedstawicielami
Wielkopolskiej Spó³ki
Gazownictwa z
Poznania. Podczas
spotkania omawiano
mo¿liwoœæ
doprowadzenia gazu
do gminy Dobra.
W zwi¹zku z tym, ¿e Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa opracowuje plan rozwoju sieci gazowych na
terenie województwa zachodniopomorskiego, bierze pod uwagê mo¿liwoœæ wykonania gazoci¹gu do Dobrej z Nowogardu b¹dŸ Jenikowa. Z
tym jednak wi¹¿e siê przygotowanie
procedury, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowê, a to jest proces d³ugotrwa³y. Istnieje inna mo¿liwoœæ doprowadzenia gazu do zainteresowanych mieszkañców, czyli
budowa stacji gazowej niskiego ciœnienia. Ta mog³aby s³u¿yæ mieszañcom gminy do czasu budowy gazoci¹gu przesy³owego.
Wszystko jednak zale¿y od zainteresowania mieszkañców. W tej
chwili bowiem Wielkopolska Spó³ka
Gazownictwa przeprowadza analizê
rynku, jeœli mieszkañcy gminy
wska¿¹ zapotrzebowanie na zu¿ycie
gazu w wysokoœci ok. 100 m szeœc./
h, stacja gazowa niskiego ciœnienia
mog³aby zostaæ wybudowana jeszcze w przysz³ym roku.
op

Krzynna
do œwietlicy
(UNIMIE). Zosta³
Rozstrzygniêty przetarg
na remont œwietlicy
wiejskiej w Unimiu.
Wygra³a firma z Krzynna
w powiecie drawskim.
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie prac remontowych wewn¹trz budynku œwietlicy wiejskiej
w Unimiu, gdzie przed wejœciem na
œwietlicê zostanie wydzielony
przedsionek oraz toalety, a okna i
drzwi zostan¹ wymienione. Œwietlica bêdzie ogrzewana za pomoc¹ kominka. Równoczeœnie zostanie doprowadzona woda do projektowanych przyborów sanitarnych.
Jednym z istotnych zadañ bêdzie
te¿ oprowadzenie œcieków bytowo –
gospodarczych do zbiornika bezodp³ywowego.
mm
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Do¿ynki w £obzie

Si³acze i k³osy
(£OBEZ). Do¿ynki
gminne, które mia³y
miejsce w sobotê,
by³y okazj¹ do wrêczenia dyplomów i
nagród za uzyskanie pierwszych
miejsc w konkursie
na najpiêkniejsz¹
wieœ.
Pogoda na do¿ynki nie dopisa³a,
co jakiœ czas pada³ ulewny deszcz, to
jednak nie przeszkodzi³o w przeprowadzeniu uroczystoœci koñcz¹cych
¿niwa. Wszystkie so³ectwa przywioz³y ze sob¹ misternie plecione
wieñce do¿ynkowe. Kunszt ich wykonania mo¿na by³o podziwiaæ na
starym boisku w £obzie. Wieñce
¿niwne s¹ symbolem pomyœlnie zakoñczonych ¿niw, a jednoczeœnie
atrybutem uroczystoœci do¿ynkowych. Niegdyœ splatali go ¿niwiarze
z ostatnich k³osów zbo¿a, z kêpy
pozostawianej na polu i nazywanej
przepiórk¹. Na Pomorzu wieniec nazywano „krutk¹”, w innych regionach „równiank¹” lub „pêpkiem”.
Wieniec zawsze pe³ni³ wa¿n¹ rolê w
obrzêdach ¿niwnych – sk³adano go
gospodarzowi jako symbol zbo¿a,
przechowywany troskliwie, w jesieni lub na wiosnê dodawany do ziarna siewnego – mia³ zapewniæ ci¹g³oœæ wegetacji i urodzaj w nastêpnym roku.
Niegdyœ do¿ynki by³y organizowane jako wynagrodzenie dla ¿niwiarzy i organizowane przez w³aœcicieli maj¹tków ziemskich lub bogatszych gospodarzy. W PRL-u, do¿yn-

ki zaczê³y byæ organizowane przez
ró¿ne szczeble w³adzy i tak pozosta³o do dziœ.
Tradycyjnie ju¿ do¿ynki gminne
mia³y miejsce w £obzie, jako siedzibie gminy. Rozpoczê³y siê one Msz¹
Œw. w koœciele pw. NSPJ w £obzie.
Nastêpnie ul. Niepodleg³oœci przeszed³ kolorowy korowód do¿ynkowy i skierowa³ siê na stare boisko.
Tam odby³o siê widowisko obrzêdowe „Kto we ¿niwa nie pró¿nowa³”, a
zaraz potem na scenie zaprezentowa³
siê Amatorski Ruch Artystyczny.
Burmistrz £obza wrêczy³ zwyciêskim wsiom nagrody i dyplomy za
najwy¿sze miejsca w konkursie na
najpiêkniejsz¹ wieœ, a bior¹cym
udzia³ – wyró¿nienia.
Za najpiêkniejsz¹ wieœ w tym
roku zosta³o uznane Wysiedle. Drugie miejsce zdoby³o Zajezierze, a
trzecie - Bonin oraz Unimie.
Podczas do¿ynek wybrano równie¿ najpiêkniejszy wieniec i tak za
najbardziej atrakcyjny komisja
uzna³a ten wykonany przez mieszkañców Zajezierza, II miejsce zdoby³
wieniec do¿ynkowy z Worowa, trzecie – z £ob¿an. Dodaæ tu nale¿y, ¿e
przetaczali opony, podnosili belkê, a
tak¿e mieli za zadanie przeci¹gn¹æ na
linie ciê¿arówkê.
Goœciem honorowym turnieju
by³ jeden z najlepszych polskich si³aczy, drugi wicemistrz Polski
Strongman 2007, wicemistrz Europy
Strongman 2008 - Grzegorz Szymañski, który wyst¹pi³ w roli G³ównego
Sêdziego Turnieju. Si³aczem, który
zdoby³ najwiêksza liczbê punktów
by³ Tomasz Lademan z Rozewia.
Pod wieczór publicznoœæ bawi³a
siê przy koncercie piosenek biesiadnych i cygañskich; póŸniej rozpoczê³a siê zabawa pod gwiazdami i
trwa³a do póŸnych godzin.
mm
nie by³o ani jednego wieñca, który
mo¿na by³oby uznaæ za ma³o atrakcyjny, tote¿ komisja mia³a przy wyborze bardzo trudne zadanie. Prócz
tego na stoiskach chêtni mogli kupiæ
ciasta domowe, zjeœæ pajdê chleba ze
smalcem oraz ogórkiem kiszonym,
czy nabyæ jedn¹ z wielu misternie
wyszywanych serwet.
Równoczeœnie w drugiej czêœci
boiska trwa³ II Otwarty Turniej Si³aczy w £obzie. Organizatorzy zadbali
ju¿ o to, aby strongmani zaprezentowali swoje umiejêtnoœci i aby turniej
by³ atrakcyjny widowiskowo.
Wœród wielu konkurencji si³acze
nosili walizki, podnosili hantle o
wadze 55 kg i herb o wadze 120 kg,
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Dla kogo uroczystoœci?

Sk¹d ta obojêtnoœæ?

(£OBEZ). 70.rocznica
wybuchu II Wojny
Œwiatowej zosta³a
uczczona pod
pomnikiem przy
ul Niepodleg³oœci.
Obchody tradycyjnie
ju¿ rozpoczê³y siê
uroczyst¹ msz¹
w koœciele pw.
Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa.
– Trudno to sobie wyobraziæ, ¿e
jest wojna. Byæ mo¿e wtedy te¿ by³
taki piêkny, s³oneczny dzieñ, tylko
¿e wtedy nikt nie myœla³ o pracy, o
szkole ani o zabawie – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Po tych s³owach, niczym w filmie
Alfreda Hitchcocka z parkowych
drzew zerwa³y siê gawrony i zaczê³y
kr¹¿yæ nad zebranymi mieszkañcami. Obok, na ³awce usiad³o troje starszych ludzi. Pytali, co o wojnie mog¹

wiedzieæ 20.latkowie. Wspominali,
jak to 1 wrzeœnia na niebie pojawi³y
siê wrogie samoloty, nie kilka, ale
tyle, ¿e ca³e niebo by³o zas³oniête.
Mówili o nalotach, bombardowaniach, ale nikt ich nie s³ucha³. Przy
mikrofonie byli m³odzi, którzy opowiadali œwiadkom tamtych wydarzeñ – jak to by³o. Œwiadków nikt o
g³os nie poprosi³...
W trakcie obchodów burmistrz
£obza odznaczy³ grawertonem kombatanta Pana Boles³awa Kolaszyñskiego, ale i z nim nie by³o póŸniej
¿adnego spotkania.
W uroczystoœci brali udzia³
przedstawiciele organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych oraz Wojsko
Polskie z Jednostki Wojskowej w
Œwidwinie, a uœwietni³a j¹ ³obeska
orkiestra.
Najbardziej zawiedli sami mieszkañcy. Gdy trwa³y uroczystoœci,
grano hymn pañstwowy, tu¿ za placem, nikt nie zwraca³ na to uwagi,
niewielu zatrzyma³o siê, pozostali
spieszyli do swoich obowi¹zków,
nie zwracaj¹c uwagi na to, co dzieje
siê pod pomnikiem.
mm

Str
Str.. 11

Klub upamiêtni³
(£OBEZ). Obchody
wybuchu II Wojny
Œwiatowej upamiêtni³
Klub Nauczyciela.
W sali £obeskiego Domu
Kultury Czes³aw Szawiel
poprowadzi³ spotkanie
z dzieæmi, m³odzie¿¹
i osobami doros³ymi
w ró¿nym wieku.
Spotkanie to zosta³o
ofiarowane tym, którzy
pamiêtaj¹ 1 i 17
wrzeœnia.
Zebrani w sali £DK uczestnicy,
reprezentuj¹cy ró¿ne pokolenia,
przedstawiali pozosta³ym informacje na temat wybranych genera³ów,
których znamy z kart historii. I tak
Pawe³ Przepiórka opowiada³ o generale W³adys³awie Andersie, Przemys³aw Biñkowski z kolei przybli¿y³
postaæ genera³a Mieczys³awa Boru-

ty-Spiechowicza, Micha³ Sierpiñski
skreœli³ w kilku s³owach postaæ genera³a Mieczys³awa Smorawiñskiego, natomiast Jakub Zieniuk – genera³a Tadeusza Kutrzeby.
Nie zabrak³o deklamacji wierszy
w wykonaniu pani Jaskó³y. Przemek
Karau zadeklamowa³ wiersz W³adys³awa Broniewskiego „Bagnet na
broñ”, Ludwik Cwynar przypomnia³
wiersz Antoniego S³onimskiego pt.
„Alarm”, a Tadeusz Ziêba odczyta³
wiersz w³asnego autorstwa o wrzeœniu 1939 roku. S³ynne „Serca w plecaku” zaœpiewa³a mama Przemka
Biñkowskiego. W spotkaniu czynnie uczestniczy³ równie¿ Tadeusz
Korzeniewski, który opowiedzia³ o
monetach upamiêtniaj¹cych genera³ów.
Dope³nieniem mia³y byæ wspomnienia wojenne jednego z mieszkañców £obza, jednak stan zdrowia
nie pozwoli³ mu na podzielenie siê
swoimi prze¿yciami. Pozostaje nadzieja, ¿e uczyni to przy innej okazji.
mm

Szkolenia dla ka¿dego
(BIENICE-gm, Dobra). Ka¿dy
mieszkaniec gminy, chêtny do bezp³atnego skorzystania z Internetu
b¹dŸ kursów e-learningowych
mo¿e to uczyniæ w tutejszym Centrum Kszta³cenia.
Niezwykle interesuj¹ce i przydatne w ¿yciu kursy ma do zaoferowania tutejsze centrum Kszta³cenia. Przyk³adowo w kategorii
Szkolenia informatyczne s¹: arkusze kalkulacyjne, pakiet biurowy
w biznesie, obs³uga systemu Linux, tworzenie stron internetowych, projektowanie aplikacji in-

ternetowych, bezwzrokowe pisanie
na klawiaturze, wirtualny ehandel,
us³ugi w sieci Internet, grafika mened¿erska i prezentacyjna, przetwarzanie i edycja tekstów, u¿ytkowanie
komputerów, kurs grafiki komputerowej.
W kategorii szkolenia jêzykowe
znajduj¹ siê: jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych, jêzyk niemiecki poziom pocz¹tkuj¹cy, jêzyk niemiecki
poziom œredniozaawansowany.
Centrum czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
10.00 do 18.00, natomiast w sobotê i
niedzielê od 10.00 do 14.00.
op
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 8.09.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MOTORYZACJA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-17 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.

Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw w
œcis³ym centrum £obza na parterze
wynajmê lub przyjmê propozycjê
wspó³pracy. Wszystkie media + klimatyzacja + monitoring. Du¿e witryny szklane. Tel. 501 894 828.

Sprzedam Peugot 309, rok prod.
1987, benzyna. Poj. 1.3. Cena 1300 z³
do negocjacji. Tel. 607442135,
0913974530.

US£UGI

Sprzedam dom jednorodzinny
w £obzie, pow. 115 mkw., 5 pokoi, garderoba, gara¿, ogródek, spokojna dzielnica. Tel.
695 146 910.

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie, centrum
£obza, parter 52 mkw., dwa pokoje
z kuchni¹. Tel. 600 274 405 po godz.
15.00

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.

Sprzedam kawalerkê w Wêgorzynie
37,9 mkw. na 3 piêtrze z du¿ym balkonem, niski czynsz, ogrzewanie
w³asne gazowe. Tel. 785 420 682;
tel. dom po 18-tej 091 397 60 52.

Powiat gryficki
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0 59 833 4536, 605 286 058,
660 385 917.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Studnie wiercone maszynowo w jeden dzieñ, kompleksowa obs³uga,
monta¿ pomp g³êbinowych, pompy
ciep³a. Tel. 602 645 820.
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.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551

PRACA
Powiat ³obeski
Pilnie zatrudniê elektryków – praca
legalna na terenie Niemiec. Tel.
512 642 726.
NZOZ Intermed Sp. z o.o. zatrudni
w pe³nym lub niepe³nym wymiarze czasu pracy pielêgniarkê w
oœrodku zdrowia w Iñsku. Tel. 091
39 52 726, 693 162 216.

Informacje:
tel. 091 39 73 730.

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Matematyka – korepetycje 15 z³/
godz. Tel. 694 427 990.

Powiat gryficki

Wysiedle – oddam w dzier¿awê 2
hale pow. 200 mkw. ka¿da. Teren
ogrodzony, ca³odobowy dozór.
Cena 6 z³ za mkw. (do uzgodnienia).
Tel. 604 105 423.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Do wynajêcie mieszkanie w centrum £obza (w domku – 3 pokoje, kuchnia, ³azienka), czêœciowo umeblowane.
Tel. 727 307 077.

Sprzedam tanio ³adne pianino.
Tel. 601 587 438.

Powiat gryficki

Region

Sprzedam dzia³kê siedliskow¹ 0,5 h
w Zaleszczycach. Tel. 091 384 27 06.

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

Region

8 tygodniowe owczarki niemieckie
po rodzicach pracuj¹cych sprzedam.
Tel. 503 177 347.

ROLNICTWO

Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947

ROLNICTWO

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane: 21
ar., 2 x 32 ar. - media, 5 km od Drawska (Zagozd) przy hydroforni. Trasa
Drawsko – £obez w ³adnym miejscu. Tel. 696 972 337.

Sprzedam grykê na poplony lub do
siewu, cena za 1 kg – 1,50 z³ do
negocjacji. Tel. 661 283 305.

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

Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70 cm, 100 cm x 50 cm, 2 ³awy, szafka na buty. Tel. 508 591 529.

NIERUCHOMOŒCI

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Gimnazjum w Dobrej ma imiê!
Pierwszy wrzeœnia 2009
roku to w naszym
gimnazjum nie tylko
rozpoczêcie roku. Tego
dnia odby³o siê
uroczyste nadanie
szkole imienia – Unii
Europejskiej.
W po³udnie, w koœciele pw. œw.
Klary, zosta³ poœwiêcony sztandar,
ufundowany przez burmistrz oraz
Radê Miejsk¹ w Dobrej. Po Mszy
œwiêtej, orszak prowadzony przez
Wood & Brass Band – zaprzyjaŸnion¹ orkiestrê z Goleniowa, pod
batut¹ p. Krzysztofa Sypienia, przemaszerowa³ ulicami miasta w stronê
miejskiej hali sportowej. Tam odby³y
siê oficjalne uroczystoœci: przekazanie sztandaru przez przedstawicieli
Urzêdu Miejskiego – dyrektor Gimnazjum, p. Urszuli Ko³odziejczyk, a
nastêpnie – ofiarowanie go
uczniom, aby spe³nia³ wa¿n¹ rolê
podczas uroczystoœci szkolnych i
miejskich.
Ca³y program, prowadzony i
przygotowany przez uczniów i nauczycieli, by³ przeplatany odegranymi przez orkiestrê hymnami: pañstwowym i unijnym oraz pierwszym
wykonaniem gimnazjalnego hymnu.
Zaproszeni goœcie, w³adze powiatowe, gminne, dyrektorzy i kie-

rownicy lokalnych instytucji, emerytowani nauczyciele, rodzice i sama
m³odzie¿ – wszyscy wydawali siê
zadowoleni z uroczystoœci, która
wpisze siê na karty gimnazjalnej historii jako jedna z najwa¿niejszych.

Nowy wygl¹d szko³y po remoncie i sztandar, który od tej
pory sta³ siê najwa¿niejszym symbolem gimnazjum, sprawi³y, ¿e ten
rok szkolny rozpoczêliœmy inaczej
ni¿ zwykle…
(s)
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Dobrzany
na dachu
(£OSOŒNICA-gm. Resko). Burmistrz Reska dzia³aj¹c w porozumieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Poczêcia N.
M .P. w Resku, wybra³ w drodze przetargu ofertê Zak³adu Ogólnobudowlanego Edward Koziñski z Dobrzan na remont dachu zabytkowego koœcio³a w £osoœnicy.
Firma z Dobrzan zaoferowa³a najni¿sza cenê spoœród wszystkich
trzech ubiegaj¹cych siê o to zamówienie. W toku postêpowania wykluczono jednego wykonawcê, a
jego ofertê uznano za odrzucon¹.
Wykonawca z Gryfic nie przedstawi³
wa¿nego zaœwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Jego oferta cenowa wynosi³a
109.522,56 z³. Chêæ rozebrania pokrycia dachowego z blachy, rynien i
rur spustowych,
dokonania wymiany elementów
konstrukcyjnych dachu i belek stropowych, wymiany ³acenia dachu i
pokrycie pokrycie dachu dachówk¹
ceramiczn¹ oraz za³o¿enie nowych
rynien i rur spustowych wyrazi³a
równie¿ firma z Koszalina, ale i jej
oferta cenowa by³a za wysoka, bo
wynosz¹ca 127.279,10 z³. Firma z
Dobrzan zaproponowa³a, ¿e dach na
koœciele w £osoœnicy wykona za
kwotê 85.826,48 z³ brutto. Prace maj¹
zostaæ zakoñczone do po³owy paŸdziernika.
mm
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Z ¯YCIA POWIATU

Mi³osierdzie gminy
(£OBEZ). Radni miejscy
jednog³oœnie przyjêli
uchwa³ê w sprawie
sposobu sprawienia
pogrzebu oraz
okreœlenia zasad zwrotu
wydatków na pokrycie
jego kosztów.
Jeœli cz³onkowie rodziny uchylaj¹ siê od kosztów sprawienia pogrzebu b¹dŸ te¿ umrze osoba bezdomna, wówczas koszty pogrzebu
poniesie gmina. Dotyczy to te¿
osób, których to¿samoœci nie mo¿na
ustaliæ, ale dopiero po uzyskaniu
zgody prokuratury.
O pomoc ze strony gminy mo¿e
ubiegaæ siê równie¿ rodzina, znajduj¹ca siê w bardzo trudnej sytuacji

¿yciowej i niemaj¹ca mo¿liwoœci
ubiegania siê o pomoc na ten cel z
innych Ÿróde³.
Jednak gmina zwolniona jest z
obowi¹zku organizowania i op³acania pochówku, gdy s¹ osoby bliskie,
które mog³yby podj¹æ siê takiej organizacji.
Zadanie zorganizowania pogrzebu spadnie bezpoœrednio na barki
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Koszty poniesione przez gminê s¹
refundowane z zasi³ku pogrzebowego, o ile przys³uguje on z ubezpieczenia spo³ecznego, b¹dŸ z masy spadkowej o ile zmar³a osoba pozostawi³a
maj¹tek, w ostatecznoœci gmina sama
pokrywa koszty pogrzebu.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa zachodniopomorskiego. mm

Bêdzie gaz
(WÊGORZYNO). Kwestia
doprowadzenia gazu do
tej gminy by³a
wielokrotnie
podejmowana podczas
obrad sesji Rady Miasta.
Burmistrz nie raz
wskazywa³a na wiele
trudnoœci, ale i
obiecywa³a, ¿e gaz w
gminie bêdzie.
Obecnie, na oficjalnej stronie
Urzêdu Miasta i Gminy Wêgorzyno,
pojawi³a siê informacja, ¿e inwestor,
którym jest Zak³ad Gazownictwa
Koszalin, rozpocz¹³ ju¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do doprowadzenia gazu
do Wêgorzyna oraz rozprowadzenia
sieci na terenie miasta. Wykonawca
zosta³ wybrany w wyniku przetargu

ju¿ pod koniec lipca, a w sierpniu
rozpocz¹³ prace na terenie gminy
£obez.
„Ruroci¹g bêdzie poprowadzony przez Bonin, Rogówko, ulicê
Koœciuszki, a nastêpnie g³ówne ulice naszego miasteczka. W ubieg³ym
tygodniu geodeci wytyczali trasê
sieci, a w najbli¿szym tygodniu spotykam siê z wykonawc¹ w celu omówienia prowadzenia robót w mieœcie.
Równie¿ w najbli¿szym czasie zorganizujê spotkanie inwestora z mieszkañcami w sprawie zaopatrzenia w
gaz” – napisa³a na wêgorzyñskiej
stronie burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Jak wynika z informacji, starania
o gaz trwa³y a¿ 15 lat. Gdy ju¿ zostanie doprowadzony do Wêgorzyna,
gmina zacznie zmieniaæ dotychczasowe ogrzewanie w obiektach publicznych na gazowe.
mm

Po¿arnicze na aukcjê
(RADOWO MA£E). 18 wrzeœnia w tutejszym urzêdzie odbêdzie
siê aukcja samochodów po¿arniczych: FSC Lublin-¯uk A-15 1970 r.
i dwa samochody - FSC Starachowce-Star 26 rok produkcji 1972. Cena

wywo³awcza samochodu marki
¯uk wynosi 600 z³, natomiast samochodów marki Star po 1800 z³.
Warunkiem przyst¹pienia do
aukcji jest wp³acenie wadium w
wy6sokoœci 90 z³.
mm

Jest referent ds. windykacji
(DOBRA) Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na stanowisko referenta ds.
windykacji podatkowej i ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w urzêdzie
miejskim w Dobrej. Spoœród dwóch kandydatek na to stanowisko wybrano
pani¹ Agnieszkê Buriak z Dobrej.
(r)
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Kto jest z nami, ten ma zrobione, a kto nie jest z nami,
ten nie ma

Jesteœmy drugiej
kategorii?
(£OBEZ). Radni
jednog³oœnie przyjêli
sprawozdanie z
wykonania bud¿etu za
pierwsze pó³rocze. Od
g³osu wstrzyma³ siê
jedynie radny Henryk
Stankiewicz, który mia³
zastrze¿enia do pracy
magistratu.
- Wykonanie bud¿etu, to nie tylko zbiór cyfr, ale i jest to dzia³alnoœæ
w sferze inwestycji i w ogóle dzia³alnoœæ ca³ego urzêdu. Ciesze siê, ¿e
tych inwestycji jest bardzo du¿o,
dziwiê siê tylko, ¿e inwestycje te nie
s¹ wykonywane po kolei.
Ktoœ siê raz przeszed³ na cmentarz, umoczy³ nó¿kê i pach – jest alejka. Teraz bêdzie jeszcze wielki odbiór boiska, które jest tak d³ugo budowane, tam jeszcze trzeba zrobiæ
alejkê, a na Hanki Sawickiej samochody normalnie ko³a gubi¹. Jest
taka ciemnica, ¿e policja boi siê tam
przyje¿d¿aæ, bo mo¿na mieæ guza
nabitego. Wszystko siê w tej czêœci
miasta dzieje, a tam nic. Teraz taka
moda siê zrobi³a, ¿e kto jest z nami,
ten ma zrobione, a kto nie jest z nami,
ten – nie ma – powiedzia³ Stankiewicz.
Na te zarzuty zareagowa³ wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat,
wyjaœniaj¹c, ¿e osiedle H. Sawickiej
nadal nie jest we w³adaniu gminy,
bowiem likwidator nie doprowadzi³
do przekazaniu tych dzia³ek na rzecz
gminy, b¹dŸ do spisania porozumienia na mocy którego gmina mog³aby

dysponowaæ tamtymi terenami. Takich uchwa³, podjêtych podczas
walnego nie by³o i nadal nie ma.
Oznacza to,m ¿e gmina na terenie,
który do niej nie nale¿y nie mo¿e
niczego robiæ. Zapowiedzia³ te¿, ¿e w
pierwszej kolejnoœci inwestycje
bêd¹ robione na terenach gminnych.
Wobec takich wyjaœnieñ radny
H. Stankiewicz zapyta³, jaki by³ problem, aby tak¹ uchwa³ê „wyrwaæ” od
likwidatora.
– Uchwa³a ju¿ dawno by³aby
podjêta. Dlaczego to by³o tak robione? Traktuje siê nas jak ludzi drugiej
kategorii – doda³.
W sprawie wykonania bud¿etu
RIO nie mia³o ¿adnych zastrze¿eñ i
wyda³o opiniê pozytywn¹, tote¿ radni, prócz radnego H. Stankiewicza,
który wstrzyma³ siê od g³osu, zag³osowali jednog³oœnie za przyjêciem
sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za pierwsze pó³rocze.
Ze sprawozdania wynika, ¿e planowane dochody roczne gminy
wynosz¹ 33.742.729 z³, wykonanie w
pierwszym pó³roczu – 17.570.926 z³,
co daje 52.1 proc. ogólnych dochodów. Wydatki roczne zaplanowano
w wysokoœci 37.476.502 z³, w pierwszym pó³roczu zrealizowano je w 40,2
proc. Wydatki maj¹tkowe, zaplanowano na ca³y rok w wysokoœci
7.498.200 z³, w pierwszym pó³roczu
wydano 209.432 z³, co stanowi 2,8
proc.
Tempo wydawania pieniêdzy
zwiêkszy siê jednak w tym pó³roczu
w zwi¹zku z tym, ¿e na ten okres zaplanowana jest realizacja wiêkszoœci
zaplanowanych zadañ.
mm

tygodnik ³obeski 8.09.2009 r.

Paralizatory
dla stra¿y
(REGION). Mo¿liwoœæ
przeprowadzania
kontroli osobistej,
przegl¹dania baga¿u
podrêcznego, u¿ycia
paralizatora oraz
mo¿liwoœæ stworzenia
konnej s³u¿by otrzymaj¹
funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej. Zmiany,
dotycz¹ce stra¿y
miejskich zosta³y ju¿
podpisane przez
prezydenta. W ¿ycie
maj¹ wejœæ jeszcze w
tym roku.
Obecnie zakres obowi¹zków
stra¿ników miejskich ogranicza siê
do wypisywania mandatów za z³e
parkowanie i œmiecenie, b¹dŸ te¿ do
wzywania policji w razie awantur.
Ju¿ w tym roku ma siê to zmieniæ.
Stra¿nik miejski bêdzie mia³ prawo
do kontroli osobistej oraz do przeszukania baga¿u, jeœli nabêd¹ podejrzeñ wobec danej osoby. Bêdzie
móg³ równie¿ doprowadziæ mieszkañca gminy do izby wytrzeŸwieñ,
gdy ten bêdzie zbytnio awanturowa³
siê i dokazywa³; osoby niebezpieczne zostan¹ doprowadzone na policjê.
Teoretycznie stra¿nicy miejscy
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ skorzystania z
paralizatorów, jednak jak zapewnia J.
Ratajski – komendant Stra¿y Miejskiej w £obzie, nie chcia³by wprowadzaæ tego typu œrodków przymusu
bezpoœredniego.
Stra¿nicy bêd¹ mogli równie¿
stworzyæ stra¿ konn¹. Tego typu
rozwi¹zanie sprawdza siê doskonale
w miastach, gdzie wprowadzony jest
zakaz wjazdu do centrów, czêœci
uzdrowiskowych w kurortach, b¹dŸ
tam, gdzie nie am mo¿liwoœci dojazdu samochodem. Na terenie powiatu ³obeskiego nie ma ograniczeñ
uniemo¿liwiaj¹cych poruszanie siê,
tote¿ patrol konny raczej nie bêdzie
widoczny na naszych ulicach. mm

Sitañski
na kryzys
(WÊGORZYNO). Nowym inspektorem ds. zarz¹dzania kryzysowego w urzêdzie miejskim w Wêgorzynie zosta³ Szymon Sitañski. mm
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Z ¯YCIA POWIATU
Korzenie tego miejsca trzymaj¹ m³odego artystê bardzo mocno

Marek D³ugosz zaprasza
(£OBEZ) M³ody
³obzianin, Marek
D³ugosz, chce pokazaæ nam swoje prace fotograficzne. W
tym celu przygotowuje wystawê, na
któr¹ ju¿ dziœ zaprasza mieszkañców.
Pan Marek z³apa³ bakcyla fotografowania, gdy dosta³ pierwszy
aparat fotograficzny. Dzisiaj to
niby ¿adna nowoœæ, bo aparaty
cyfrowe s¹ powszechnie dostêpne i wielu je posiada, ale nie ka¿dy
potrafi dostrzec w fotografowanej przestrzeni coœ istotnego, co
mo¿e mieæ wymiar artystyczny.
Pan Marek ma takie „oko” i potrafi
uchwyciæ w migawce rzeczy ciekawe.
Jest uczniem szko³y artystycznej w Szczecinie, na kierunku w³aœnie fotografii. Jak mi powiedzia³,
kszta³c¹ tam nie tylko ducha artystycznego, ale ucz¹ tak¿e najnowszych technik przetwarzania fotografii w s³u¿bie sztuki u¿ytkowej.
Medialnoœæ dzisiejszego œwiata
sprawia, ¿e maj¹c opanowany
warsztat i dobre pomys³y mo¿na
znaleŸæ ciekaw¹ pracê.
W jego pracach widaæ, ¿e pomys³y ma. Wydaje siê te¿, ¿e wci¹¿
szuka w³asnej drogi artystycznej,
ale te¿ odnios³em wra¿enie, ¿e –
pomimo silnych fascynacji najnowszymi technikami komputerowej obróbki zdjêæ oraz mo¿liwoœciami ingerowania w utrwalony
obraz lub nawet jego przekszta³cania, co stwarza œwiaty raczej
fantastyczne – i tak u Marka D³ugosza, spod tej techniki „wy³azi”
na wierzch natura, ta nasza, piêkna przyroda ³obeska; krajobraz,
kamienista droga, rozpadaj¹cy siê
gdzieœ pa³ac. Jak widaæ, korzenie
tego miejsca trzymaj¹ m³odego artystê bardzo mocno. Nawet od
tego stopnia, ¿e ju¿ zaplanowa³
sobie, ¿e jego prac¹ dyplomow¹
bêdzie album fotograficzny starego i wspó³czesnego £obza.
Wystawa prac Marka D³ugosza zostanie otwarta 15 wrzeœnia,
o godz. 18.00, w £obeskim Domu
Kultury i potrwa jakiœ czas. Wraz
z autorem – zapraszamy do obejrzenia.
KAR
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Rewelacyjny wystêp beniaminka i hat trick Damiana Padziñskiego

Sarmata rozbija Drawê
Sarmata Dobra - Drawa Drawsko Pomorskie 4:2 (0:1)
Drawa: Robert Pi³at, Szymon Nachim, Tomasz Wyrzykowski, Pawe³ Czermanowicz, Marcin Bogin, Mateusz Nowik, Micha³ Bagiñski, Maciej Kwiatkowski, Konrad Kie³basa, Artur Kapeliñski, Damian Korczyñski.
Sarmata: Marcin Kamiñski, Grzegorz Mêdrek, Jaros³aw Jaszczuk (kpt),
Maciej Garliñski, Wojciech Dorsz, Wojciech Bonifrowski (od 46' Krzysztof
Szkup), Emilian Kamiñski (od 65' Wojciech GuŸniczak), Piotr Grochulski,
Damian Dzierbicki, Wojciech Kliœ (od 46' £ukasz Olechnowicz), Damian Padziñski (od 85' Kamil Pacelt) oraz Pawe³ Kaleta, Zdzis³aw Szw¹der.
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Krzysztof Szkup (51'), Damian Padziñski
3 (61', 64' i 73'), dla Drawy: Damian Korczyñski (16') i Grzegorz Muzyka (87').
Sêdziowie: g³ówny - Miros³aw Goca³ek, asystenci: Adam Rak i Robert
Zdanowski.

Sobotni mecz o mistrzostwo IV
ligi, rozegrany na stadionie w Dobrej, z siln¹ dru¿yn¹ (a tak¹ niew¹tpliwie jest zespó³ Drawy Drawsko
Pomorskie, trzeci zespó³ ubieg³ego
sezonu w tej lidze), mia³ daæ chocia¿ czêœciow¹ odpowiedŸ, czy
Sarmatê staæ bêdzie na skuteczn¹
walkê z czo³owymi dru¿ynami IV
ligi. Pojedynek miêdzy tymi dru¿ynami zapowiada³ siê tak atrakcyjnie, ¿e nawet intensywny deszcz,
padaj¹cy od samego rana, nie wystraszy³ kibiców, którzy w liczbie
ok. 300 osób przybyli na doberski
stadion. I chocia¿ deszcz tu¿ przed
rozpoczêciem meczu na moment
usta³, to ok. 20 min. póŸniej ulewa
powróci³a ze zdwojon¹ si³¹ i trwa³a
a¿ do koñca przerwy. Mimo tak
du¿ego opadu deszczu, obecny,
dobry stan murawy boiska w Do-

brej sprawi³, ¿e mecz odbywa³ w
miarê dogodnych warunkach.
Podkreœlali to zawodnicy obu dru¿yn.
Pierwsza po³owa meczu mia³a
bardzo wyrównany przebieg, jednak to pi³karze Drawy schodzili do
szatni na przerwê z jednobramkow¹
przewag¹. W 16 min. Damian Korczyñski przelobowa³ bramkarza
Sarmaty i strzeli³ dla Drawy bramkê. Pi³karze Sarmaty mocno podwa¿ali prawid³owoœæ jej zdobycia,
twierdz¹c, ¿e pi³karz Drawy otrzyma³ pi³kê bêd¹c na spalonym, jednak sêdzia bramkê uzna³.
Po przerwie trener Sarmaty Tomasz Surma, w miejsce nie bêd¹cych w najwy¿szej formie po przebytych kontuzjach Bonifrowskiego i Klisia, wprowadzi³ Szkupa i
Olechnowicza. Wprowadzenie

Zawsze dziêkuj¹ „Dobermanom” za doping
(Damian Padziñski, trzeci za nim Krzysztof Szkup)

„Grochu” walczy³ na ca³ym boisku
Gol po strzale K. Szkupa

tych ofensywnych zawodników
sprawi³o, ¿e w drugiej po³owie to
Sarmata sta³ siê stron¹ dominuj¹c¹. W 51 min., œwie¿o wprowadzony do gry Krzysztof Szkup, silnym strza³em z rzutu wolnego uzyska³ dla Sarmaty wyrównanie.
Koncert Sarmaty trwa³ nadal i w
61', 64' i 73' Damian Padziñski, wyj¹tkowo tego dnia skuteczny, uzyskuj¹c klasycznego hat tricka,
wyprowadzi³ Sarmatê na prowadzenie 4:1.
I chocia¿ wysoko przegrywaj¹cy goœcie w ostatnich minutach
mocno rzucili siê do ataku, to uda³o siê im jedynie zmniejszyæ rozmiary pora¿ki, po bramce Grzegorza
Muzyki strzelonej w 87'. W sumie
zas³u¿one i przekonywuj¹ce zwyciêstwo Sarmaty i pozytywna odpowiedŸ na postawione na pocz¹tku pytanie. Sarmatê staæ w chwili
obecnej na wyrównan¹ walkê z
dru¿ynami IV ligi.
estan

Puchar Polski - wystrza³owy awans

Vitkowia Witkowo
- Sarmata Dobra 1:8 (0:3)
W I rundzie Pucharu Polski IV
ligowy Sarmata Dobra zagra³ na boisku A klasowej Vitkowii Witkowo.
Chocia¿ Sarmata wyst¹pi³a w mocno
eksperymentalnym sk³adzie, jej wy¿szoœæ ani przez moment nie podlega³a dyskusji. Mecz odbywa³ siê w
bardzo spokojnej atmosferze. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w ca³ym spotkaniu sêdzia prowadz¹cy odgwizda³ tylko kilka fauli. Przy tak ma³o
wymagaj¹cym przeciwniku swoistym instynktem strzeleckim wykaza³ siê Damian Padziñski, strzelaj¹c 5
bramek. Wprowadzony po przerwie
Marek Gude³ajski, strzelaj¹c pi¹t¹
bramkê dla Sarmaty, zrobi³ sobie mi³y
prezent na swoje 19 urodziny. W
dru¿ynie gospodarzy godne odnotowania by³y dwie akcje: piêkny
strza³ w poprzeczkê bramki Sarmaty
oddany z ok. 20 m przez £ukasza
Kaszubê, przy stanie 0:3 dla Sarmaty, i honorowa dla Vitkowii bramka
Kamila Nowaka, przy stanie 0:7 dla
Sarmaty. I chocia¿ wynik meczu 1:8
jest naprawdê wysoki, to jeszcze kil-

ka dogodnych sytuacji na strzelenie
kolejnych goli zosta³o przez pi³karzy
Sarmaty zmarnowanych. Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szych meczach ligowych skutecznoœæ pi³karzy z Dobrej bêdzie znacznie lepsza.
Vitkowia: Nalepa, Terlecki, Nowak, Rosiak, Weso³owski, Szubert,
Go³¹b, Szulc, £. Kaszuba, P. Kaszuba, Celiñski oraz Kaciupa Rus, Buchner, Œliwski, Rabiej, Lipkiewicz.
Sarmata: Marciniak - Garliñski,
Jaszczuk, Durkowski, Dorsz, Olechnowicz, D. Dzierbicki, Bonifrowski,
Szw¹der, Padziñski, GuŸniczak oraz
Kamiñski, Gude³ajski, Kaleta, Mêdrek.
Bramki: Nowak (83') (Vitkowia)
/ Damian Padziñski 5 (7', 28', 76', 81',
86'), Wojciech Bonifrowski (61'),
Marek Gude³ajski (74'), Zdzis³aw
Szw¹der (17') (Sarmata).
Sêdziowie: Gonera (g³ówny), Piechota (asystent nr 1), Ryszawa (asystent nr 2).
estan

I runda Pucharu Polski

Czas na reorganizacjê
rozgrywek
Ruszy³y rozgrywki Pucharu Polski. Pierwsze mecze odby³y siê w
minion¹ œrodê, 2 wrzeœnia. Sarmata
wysoko pokona³ A-klasowy zespó³
Witkowiê Witkowo 8:1 (o tym meczu
piszemy osobno). Œwiatowid £obez
równie¿ wysoko wygra³ z B-klasowym Zenitem Koszewo 5:0 (po bramkach £ukasza Koguta, Konrada
Pawluka i trzech Artura Samala).
Druga dru¿yna Œwiatowida przegra³a z Iskr¹ Golczewo 6:2.
Padaj¹ krytyczne g³osy w stronê

IV liga

PZPN, dotycz¹ce organizacji tych
rozgrywek. Kluby nie chc¹ graæ, o
czym œwiadcz¹ liczne walkowery lub
przegrane zespo³ów du¿o silniejszych ze s³abszymi. Termin jest fatalny, bo w œrodku tygodnia kluby
nie mog¹ zebraæ zawodników, bo ci
pracuj¹. Ponosz¹ koszty, je¿d¿¹c
na mecze do odleg³ych miejscowoœci. Nie dziwi wiêc, ¿e Puchar traci
rangê i nied³ugo nikt nie bêdzie
chcia³ braæ w nim udzia³u. PZPN
musi coœ zmieniæ.
(r)

Granie w planie

12.09 (sobota) godz. 16.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra

V liga

12.09 (sobota) Arkonia Szczecin - Sparta Wêgorzyno

Klasa okrêgowa

12.09 (sobota) godz. 16.00 Œwiatowid £obez – Masovia Maszewo;
Flota II Œwinoujœcie - Mewa Resko.

Klasa A

12.09 (sobota) godz. 14.00 Radowia Radowo Ma³e – Bizon Cerkwica

Klasa B
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12.09 (sobota) Œwiatowid II £obez – Sokó³ Sokoliniec

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga
Victoria Przec³aw - Sokó³ Pyrzyce
2:0, Piast Chociwel - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:5, Stal Szczecin Piast Drzonowo 3:0, Gryf Kamieñ
Pomorski - Ina Goleniów 4:0, Leœnik/Rossa Manowo - Pogoñ Barlinek 0:2, Hutnik Szczecin - Gwardia
Koszalin 1:1, Sarmata Dobra - Drawa Drawsko Pomorskie 4:2, Vineta
Wolin - S³awa S³awno 7:1.
1.Gwardia Koszalin
13 11:5
2. Wybrze¿e Rewalskie 12 18:6
3. Gryf Kamieñ Pomorski 12 15:4
4. Pogoñ Barlinek
10 7:3
5. Hutnik Szczecin
10 14:4
6. Victoria Przec³aw
10 7:4
7. Sarmata Dobra
7 8:9
8. Piast Chociwel
7 9:11
9. Ina Goleniów
6 6:8
10. Drawa Drawsko Pom. 6 8:10
11. Sokó³ Pyrzyce
6 11:13
12. Vineta Wolin
6 12:9
13. Stal Szczecin
5 7:6
14. Leœnik/Rossa Manowo 2 2:9
15. S³awa S³awno
1 4:18
16. Piast Drzonowo
0 5:25
V liga
Odra Chojna - Zorza Dobrzany 3:1,
Polonia P³oty - Iskierka Szczecin
3:0, Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin 1:0, Woda Piast II Rzecko - Œwit Szczecin 2:0, K³os Pe³czyce - Kluczevia Stargard Szcz. 0:5,
Sparta Wêgorzyno - GKS Mierzyn
0:1, Osadnik Myœlibórz - Sparta
Gryfice 5:1, Orze³ Trzciñsko-Zdrój Stal Lipiany5:3.
1. Arkonia Szczecin
12 10:1
2. Kluczevia Stargard
10 12:3
3. Polonia P³oty
9 13:2
4. Pomorzanin Nowogard 9 3:0
5. Iskierka Szczecin
8 4:5
6. Sparta Gryfice
7 7:7
7. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 7 9:7
8. Woda-Piast Rzecko
7 4:8
9. Œwit Szczecin
6 4:6
10. Stal Lipiany
6 11:16
11. Odra Chojna
4 6:6
12. Osadnik Myœlibórz
4 7:6
13. GKS Mierzyn
4 3:9
14. Zorza Dobrzany
4 5:9
15. Sparta Wêgorzyno
3 5:7
16. K³os Pe³czyce
3 3:14
Klasa Okrêgowa
Mewa Resko - Ehrle Dobra Szczeciñska 1:2, Wicher Brojce – Promieñ
Mosty 0:1, Ina Iñsko - Œwiatowid
£obez 2:2, Masovia Maszewo - Flota II Œwinoujœcie 3:0, Orze³ £o¿nica
- D¹brovia Stara D¹browa 2:0, KP

Chemik II Police - Fagus Ko³bacz 0:0,
Wiecher Reptowo - Jeziorak Szczecin 0:4, Korona Stuchowo - Pogoñ II
Szczecin 2:1.
1. Jeziorak Szczecin
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Promieñ Mosty
4. Masovia Maszewo
5. Korona Stuchowo
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Wicher Brojce
8. Œwiatowid £obez
9. Fagus Ko³bacz
10. Orze³ £o¿nica
11. Pogoñ II Szczecin
12. D¹brovia St. D¹browa
13. Ina Iñsko
14. KP Chemik II Police
15. Wicher Reptowo
16. Mewa Resko

13 12:1
13 9:4
11 11:5
11 8:3
11 8:5
10 16:7
9 9:5
8 7:7
7 6:4
7 9:10
4 13:9
4 7:9
2 5:10
1 3:12
0 3:18
0 1:18

A klasa
Bizon Cerkwica - Pionier ¯arnowo
4:4, Iskra Golczewo - Znicz Wysoka
Kamieñska 4:2, Fala Miêdzyzdroje Jantar Dziwnów 3:1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Radovia Radowo Ma³e 1:2,
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
2:4, Ba³tyk Gostyñ - Olimpia Nowogard 2:4, Rega II Trzebiatów - Sowianka Sowno 12:1.
1. Radowia Radowo M.
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Bizon Cerkwica
4. Jantar Dziwnów
5. Ba³tyk Miêdzywodzie
6. Olimpia Nowogard
7. Iskra Golczewo
8. Rega II Trzebiatów
9. B³êkitni Trzyg³ów
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ 1
12. Orze³ Prusinowo
13. Znicz Wysoka Kam.
14. Sowianka Sowno

9 10:1
7 7:3
7 9:7
6 8:6
6 11:3
6 8:5
6 7:5
6 16:3
4 5:6
2 10:11
7:14
0 2:10
0 3:14
0 3:18

B klasa
Saturn Szadzko - Œwiatowid II £obez
3:1, Piast Kolin - Derby Ulikowo 2:1,
Sparta Lubieniów - Ogniwo Dzwonowo 3:1, Sokó³ Sokoliniec - Orkan II
Suchañ 2:0.
1. Orkan II Suchañ
2. Piast Kolin
3. Saturn Szadzko
4. Sokó³ Sokoliniec
5. Sparta Lubieniów
6. Ogniwo Dzwonowo
7. Derby Ulikowo
8. Œwiatowid II £obez
9. Znicz Sulibórz

3 2:2
3 2:1
3 3:3
3 4:3
3 3:3
3 4:5
3 3:2
3 4:4
0 1:3
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Szymon z Aleksandrem
Foto-Video „Krzyœ” Renata i Marek Pyrczak, £obez
Studio Foto-Klif Edwrad Lipa, Resko, Dom Kultury; www.fotoklif.com.pl

Klaudia

Œlub Justyny i Jakuba
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Poszukiwany Europejskim Nakazem
Zatrzymania do ekstradycji

Reszczanin
Kradn¹ paliwa
odpowie
za w³amania
w Niemczech
Po koniec ubieg³ego
tygodnia, na terenie
powiatu, odnotowano
trzy w³amania. £upem
sprawców s¹ paliwa z
samochodów i stacji
paliw.

W okresie od 28 do 31 sierpnia br.
nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu marki MAN, który by³ zaparkowany na terenie Zespo³u
Sk³adnic Lasów Pañstwowych w
Runowie Pomorskim. Sprawca
skrad³ 1220 litrów oleju napêdowe-

Zniszczyli plac zabaw
(£OBEZ) W nocy z 1 na 2 wrzeœnia br., nieustaleni na chwilê
obecn¹ sprawcy, w parku przy ul.
Koœciuszki w £obzie, zniszczyli
ogrodzenie drewniane, okalaj¹ce
plac zabaw. Sprawcy oderwali przês³a. Straty wynosz¹ 800 z³ na szkodê
Urzêdu Miejskiego w £obzie.

Ukrad³ nawigacjê
samochodu
(RESKO) W okresie od 31
sierpnia do 1 wrzeœnia br., w Resku, nieznany sprawca skrad³ z
otwartego samochodu zaparkowanego przy ul. D¹browszczaków
nawigacjê samochodow¹ MIO, o
wartoœci 700 z³.
Policja po raz kolejny apeluje do
wszystkich w³aœcicieli i u¿ytkowników samochodów, aby nie pozostawiali wewn¹trz pojazdów wartoœciowych przedmiotów, a tym bardziej

go, o ³¹cznej wartoœci 4520 z³.
Takie samo w³amanie mia³o miejsce
w Storkowie, gdzie sprawca w³ama³
siê do ³adowarki Volvo zaparkowanej na terenie kopalni Kruszyw.
Sprawca zerwa³ zabezpieczenia i
ukrêci³ kurek paliwa, a nastêpnie
skrad³ 370 litrów paliwa. Straty w tym
przypadku wynosz¹ 1.391 z³.
W tym samym okresie w Przytoni, z
stacji paliw znajduj¹cej siê na terenie
gospodarczym, sprawcy, po uprzednim przeciêciu ³añcucha zabezpieczaj¹cego wlew podziemnego zbiornika paliwa, skradli 300 litrów ropy,
o wartoœci 1.140 z³.
nie zostawiali otwartych samochodów. Okazja czyni z³odzieja!

Potr¹ci³a pieszego
(WÊGORZYNO) W dniu 2 wrzeœnia br., ok. godz. 9.50, w Wêgorzynie, na ul. Rynek, kieruj¹ca samochodem marki VW Golf Aleksandra G.,
podczas cofania, uderzy³a w id¹cego prawid³owo pieszego. Na szczêœcie poszkodowany dozna³ jedynie
otarcia kolana.

NietrzeŸwy rowerzysta
z zakazem
2 wrzeœnia br., ok. godz. 18.40, w
Przytoni, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Piotra J., który kierowa³ rowerem
w stanie nietrzeŸwym - wynik badania to 1,46 mg/l, a tym samym naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów. Nakaz taki
wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.

Na ³y¿wy do Ro¿nowa
(RO¯NOWO). So³tys
Ro¿nowa zaprosi³
radnych i urzêdników do
swojej miejscowoœci na
³y¿wy. Oczywiœcie nie
teraz, ale w okresie
zimowym. Jak wyjaœni³,
od wielu ju¿ lat znajduje
siê tam lodowisko.
Byæ mo¿e mieszkañcy byliby

zadowoleni, gdyby nie drobny fakt,
¿e jest ono na drodze. W okresie zimowym warstwa lodu na lodzie siêga do pó³ metra. Od wielu lat mieszkañcy nie mog¹ doprosiæ siê rozwi¹zania tego problemu. Ale z £obza do
Ro¿nowa daleko, urzêdnicy nie maj¹
tam po drodze, ich rodziny nie ³ami¹
sobie tam nóg, wiêc i spieszyæ nie ma
siê po co. Problem byæ mo¿e zostanie rozwi¹zany w tym roku, byæ mo¿e
w przysz³ym, albo w którejœ tam kadencji.
mm

(RESKO) 30 sierpnia br., policjanci z Posterunku Policji w Resku, zatrzymali wieczorem 27-letniego mieszkañca Reska, który by³
poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Zatrzymania w celu
Aresztowania Ekstradycyjnego.
Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie, która to wyst¹pi z
wnioskiem do S¹du Okrêgowego o
tymczasowe aresztowanie na
okres niezbêdny do za³atwienia
procedury ekstradycyjnej.

27 letni mieszkaniec Reska by³
poszukiwany przez Prokuraturê we
Frankfurcie Nad Odr¹, za w³amania
do samochodów, jakich dokona³ w
lutym ubieg³ego roku na terenie
Niemiec. Sprawca w³amywa³ siê
wraz z innymi osobami do samochodów, a skradzione przedmioty
sprawcy chcieli sprzedaæ w Polsce,
a nastêpnie podzieliæ siê zdobytymi w ten sposób pieniêdzmi. Wartoœæ skradzionych podczas w³amañ przedmiotów to 870 euro, czyli
prawie 3.500 z³.
(kp)

Wyrok
Sygn. Akt II K 359/09 Ds. 542/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 lipca 2009 r.
S¹d n w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa
Miszel, Protokolant: st. as. s¹d. Katarzyna Weso³a bez udzia³u Prokuratora,
po rozpoznaniu dnia 16.07.2009 r. sprawy

Ryszarda Szulca,

s. Wies³awa i Krystyny z d. Kikut, ur. 27 sierpnia 1978 r. W Nowogardzie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 15 maja 2009 r. o godz. 20.25 na drodze powiatowej
nr 41 341 pomiêdzy miejscowoœciami Grzêzno – Zap³ocie, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,21 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê jednoczeœnie do orzeczonego wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 25 listopada 2008 r.,
sygn. akt II K 492/08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerów na okres jednego roku, tj. od dnia 03 grudnia 2008 r. do dnia 03 grudnia
2009 r. tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par.
2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Ryszarda Szulca uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par.
3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoœci;
II. 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 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka od oskar¿onego karê grzywny
w wysokoœci 40 (czterdzieœci) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej
stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 220 (dwieœcie dwadzieœcia) z³otych.

CMY K
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Tydzieñ w obiektywie Tygodnika

Koniec wakacji i znowu szko³a - otwarcie
roku szkolnego w liceum w £obzie

Sarmata rozbija Drawê Drawsko Pomorskie 4:2 - bramka
strzelona przez Krzysztofa Szkupa

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 brzmia³o: „Meta nie start mówi co
kto wart”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Helena K³os (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zbigniew Dobrowolski (Szczecin).
Nagrodê wylosowa³ pan Zbigniew Dobrowolski ze Szczecina. Gratulujemy.

