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Wykupi¹ szpital
w Resku
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w Resku i chcia³
up³ynniæ towar
w Szczecinie
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Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

Mo¿na wybraæ siê
do Œwidwina na
film o ks. Jerzym
Popie³uszce

Dyrektor
zrezygnowa³a
(RESKO). Bo¿ena
Tomecka z³o¿y³a
rezygnacjê z funkcji
dyrektora Szko³y
Podstawowej w tym
mieœcie.
Rezygnacja z³o¿ona na rêce burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñ-

11 listopada w Œwidwinie odbêdzie siê projekcja g³oœnego
filmu „Popie³uszko. Wolnoœæ
jest w nas”, o legendarnym kapelanie „Solidarnoœci”, zamordowanym przez peerelowsk¹
S³u¿bê Bezpieczeñstwa.
O godzinie 14 w sali widowiskowej zamku rozpocznie siê
projekcja filmu. Wstêp wolny.
Nastêpnie widzowie bêd¹ mieli
okazjê spotkaæ siê z aktorem
Adamem Woronowiczem (na
zdjêciu obok), który opowie o
sobie i roli ks. Popie³uszki. Na
godzinê 17. przewidziano mszê
œw. w koœciele pw. Micha³a Archanio³a. Po mszy nast¹pi z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem ks.
Jerzego Popie³uszki.
Spotkanie organizuj¹: Parafia pw. œw Micha³a Archanio³a, Urz¹d Miasta, Œwidwiñski Oœrodek Kultury
oraz Redakcja „G³osu Karmelu”.
(r)

(£OBEZ) Tutaj obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci
rozpoczn¹ siê Msz¹ œw. w
koœciele, o godz. 15.30.
Kwadrans wczeœniej
uczestnicy oraz Kompania
Honorowa WP ze
Swidwina i M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta zbior¹ siê
przy £obeskim Domu
Kultury, sk¹d wyrusz¹ do
koœcio³a.

Okrad³ sklep i chcia³ up³ynniæ
towar w Szczecinie

Nad ranem policjanci z Posterunku Policji w Resku ujawnili w³amanie do sklepu w Resku. Stwierdzili, ¿e sprawca wybi³ szybê i skrad³
artyku³y tytoniowe. Na miejsce

skiego zosta³a przyjêta. Do czasu
wyboru nowego dyrektora, funkcjê tê
pe³ni zastêpca – Beata Madej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygniêty konkurs na nowego szefa placówki oœwiatowej w Resku. Przyczyn¹ rezygnacji s¹ wyniki
kontroli, jakie mia³y tu miejsce. Ujawni³y one nieprawid³owoœci w naliczaniu nadgodzin zarówno u dyrektor
placówki, jak i jej zastêpcy.
op

Obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci

Dwa w³amania w powiecie. Sprawcy zatrzymani

Policjanci z £obza
zatrzymali na gor¹cym uczynku
dwóch sprawców
w³amañ do sklepu
w Resku i do pomieszczenia gospodarczego na terenie
gminy £obez.

tygodnik ³obeski 10.11.2009 r.

zdarzenia wezwano przewodnika
psa s³u¿bowego, który przekaza³
policjantom informacjê, ¿e znany
mu mê¿czyzna bez ¿adnego powodu krêci³ siê po mieœcie. Stwierdzi³
te¿, ¿e jedzie do Szczecina.
Policjanci natychmiast udali siê
na przystanek autobusowy, gdzie
zatrzymali 23-letniego mieszkañca
powiatu, który mia³ przy sobie reklamówkê ze skradzionym ze sklepu
towarem. Pies tropi¹cy, który bra³
udzia³ w zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, doprowadzi³ policjantów
od kiosku do przystanku autobusowego. W³amywacz przyzna³ siê do
pope³nionego czynu. Wyjaœni³, ¿e
wybi³ szybê butelk¹, sprawdzi³ czy
nikt tego nie zauwa¿y³ i po chwili
wróci³ do sklepu po towar.

W nocy mia³o miejsce tak¿e w³amanie do pomieszczenia gospodarczego na terenie gminy £obez.
Sprawca skrad³ kosiarkê spalinow¹
oraz taczkê. O zdarzeniu zostali poinformowali policjanci z wydzia³u kryminalnego KPP £obez, którzy w wyniku przeprowadzonych dzia³añ
operacyjnych ustalili domniemanego sprawcê w³amania. Zosta³ on zatrzymany w bezpoœrednim poœcigu.
Widz¹c bowiem funkcjonariuszy
mê¿czyzna zacz¹³ uciekaæ, a taczkê
wrzuci³ do jeziora. Policjanci odzyskali skradzione mienie. 36-letni
mieszkaniec powiatu zosta³ osadzony w Policyjnym Areszcie. Trwaj¹
czynnoœci zmierzaj¹ce do wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci tych
dwóch zdarzeñ.
(kp)

Po mszy, o godz. 16.40, pochód
wyruszy pod pomnik w parku. Tutaj,
o godz. 17., odbêdzie siê apel poleg³ych i sk³adanie wieñców. Po zakoñczeniu uroczystoœci pod pomnikiem, organizatorzy zapraszaj¹ na
wieczór z poezj¹ i peœni¹ patriotyczn¹ w £DK, o godz. 18.
(r)
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Zwolnili
z podatków
(WÊGORZYNO). Od 1 stycznia
z podatku od nieruchomoœci bêd¹
zwolnieni w³aœciciele budynków
gospodarczych lub ich czêœci z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ stanowi¹ce w³asnoœæ
emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na
Skarb Pañstwa w zamian za emeryturê lub rentê.
Podatku nie bêd¹ p³aciæ równie¿
ci mieszkañcy gminy Wêgorzyno,
którzy posiadaj¹ budynki gospodarcze lub ich czêœci, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, stanowi¹ce w³asnoœæ rencistów, którzy pobieraj¹ rentê strukturaln¹ wspó³finansowan¹ ze œrodków Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej, jak równie¿ w³aœciciele budynków pozosta³ych lub ich czêœci
po³o¿onych na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „B”, s³u¿¹cym wy³¹cznie dzia³alnoœci rolniczej zwi¹zanej z gospodarstwem rolnym z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej.

W tej gminie nie bêdzie p³aciæ siê
te¿ podatków za grunty, budynki lub
ich czêœci stanowi¹ce w³asnoœæ gminy i niebêd¹ce w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej,
grunty, budynki lub ich czêœci stanowi¹ce w³asnoœæ gminy zajmowane
przez jednostki bud¿etowe gminy oraz
wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,
grunty, budynki lub ich czêœci wykorzystywane na cele dzia³alnoœci sportowej, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, grunty, budynki lub ich czêœci wykorzystywane
na cele dzia³alnoœci podtrzymywania i
upowszechniania dziedzictwa kulturowego, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Zwolnienia dotycz¹ równie¿
op³at targowych. Od przysz³ego
roku rolnicy, którzy wytworz¹ we
w³asnym gospodarstwie produkty
rolne i bêd¹ chcieli je sprzedaæ na
targowisku, nie zap³ac¹ za to ani z³otówki.
op
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Panika grypy
(POWIAT). Podczas sesji
Rady Powiatu radny Józef
Drozdowski wyst¹pi³
z wnioskiem, aby powiat
zabezpieczy³ œrodki i zadba³
o to, aby wszyscy uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz wszyscy renciœci i
emeryci na terenie powiatu
³obeskiego zostali poddani
szczepieniu przeciwko
wirusowi AH1N1.
Wprawdzie starosta wstêpnie
wyrazi³ zgodê, jednak ma³oprawdo-

podobne jest, aby starostwo sponsorowa³o szczepionki przeciw temu
wirusowi, tym bardziej, ¿e taka iloœæ
szczepionek by³aby nie do zdobycia
na tak ma³y obszar.
W wypadku tego wirusa, podobnie jak innych, z którymi mieliœmy ju¿
do czynienia, najlepiej zachowaæ
spokój, nie wpadaæ w panikê i nie
wykupowaæ wszystkich leków z aptek, jak to mia³o miejsce na Ukrainie.
Wirus AH1N1, to kolejna ju¿ epidemia, która nas dopada – by³a choroba szalonych krów, ptasia grypa,
œwiñska grypa i jakoœ mniej ludzi na
te „epidemie” chorowa³o, ni¿ na
zwyk³¹, sezonow¹ grypê.
mm

Dla kogo toaleta miejska?
(£OBEZ). W tym mieœcie jest
toaleta miejska. Ba! S¹ nawet oznakowania prowadz¹ce do niej. Nie ma
tylko otwartych drzwi ani informacji, kiedy bêd¹.
Czytelnicy od pewnego czasu
zwracaj¹ uwagê, ¿e toaleta w mieœcie
jest niedostêpna dla chc¹cych z niej
skorzystaæ. W³aœciwie miastu pozostaje kilka rozwi¹zañ, jeœli chodzi o
ten przybytek. Mo¿e pójœæ w œlady
Rzymu i w ogóle zamkn¹æ na cztery
spusty, albo zaoraæ – niech ludzie bie-

gaj¹ po restauracjach i kawiarniach.
Mo¿na te¿ wzorem niektórych miast
w Polsce zamontowaæ wejœcie otwieraj¹ce siê na monetê, a w œrodku zamontowaæ kamerê. Ale z monitoringiem to u nas daleko jeszcze, wiêc i to
rozwi¹zanie chyba nie sprawdzi siê
szybko. Mo¿na te¿ po prostu kogoœ
zatrudniæ – wykorzystuj¹c najprostsze rozwi¹zanie. Dobrze, ¿e £obez nie
jest miastem turystycznym, bo có¿ ci
turyœci porabialiby, gdyby musieli
skorzystaæ z szaletu?
mm

demotywatory.pl
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Wykupi¹ szpital w Resku
(POWIAT). Radni
podjêli uchwa³ê w
sprawie upowa¿nienia
Zarz¹du Powiatu
do nabycia od powiatu
stargardzkiego w drodze bezprzetargowej
dzia³ki o powierzchni
ponad 3 ha zabudowanej budynkami szpitala i budowlami zwi¹zanymi z nieruchomoœci¹ gruntow¹ za kwotê 2.630 tys. z³.
Po uzyskaniu prawa w³asnoœci
zarz¹d powiatu zobowi¹zany jest do
utrzymania w ci¹g³oœci dzia³alnoœci
szpitala w Resku, przez zawarcie niezw³ocznie umów najmu na okres
umo¿liwiaj¹cy ubieganie siê przez
us³ugodawców medycznych o kontrakty z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Po zabezpieczeniu funkcjonowania szpitala na rok 2010, zarz¹d przedstawi Radzie Powiatu w
terminie do 30 kwietnia 2010 projekt
wieloletniego
zabezpieczenia
œwiadczenia us³ug w szpitalu.
Uchwa³a wesz³a w ¿ycie z dniem
podjêcia. Œrodki na kupno szpitala
s¹ ju¿ zabezpieczone w bud¿ecie starostwa.
Równoczeœnie Rada Powiatu
³obeskiego negatywnie zaopiniowa³a uchwa³ê Rady Powiatu stargardzkiego odnoœnie wyd³u¿enia
okresu likwidacji SPZZOZ £obez do
31 maja 2011, bowiem - jak czytamy
m.in. w uzasadnieniu do tej decyzji „stanowi³oby to pokrzywdzenie
wierzycieli, którzy s¹ w znacznej czêœci mieszkañcami powiatu ³obeskiego”.
Okaza³o siê przy okazji, ¿e powiat stargardzki uzale¿ni³ sprzeda¿
bezprzetargow¹ za kwotê 2.630 tys.
z³, od tego czy powiat ³obeski pozytywnie zaopiniuje przed³u¿enie likwidacji szpitala o pó³ roku. W innym wypadku zastrzeg³ sobie prawo do wystawienia obiektu szpitala
na przetarg nieograniczony. W¹tpliwoœci co do zasadnoœci takiego
postêpowania wyrazi³ radny powiatowy Mieczys³aw Fojna, który
zauwa¿y³, ¿e wynegocjowana cena
obiektów szpitalnych podlega procedurze przetargowej. Z wróci³ bowiem uwagê, ¿e po trzech przetargach, jakie mia³y miejsce, przyszed³
czas na negocjacje. Mimo tak postawionej sprawy przez zarz¹d po-

wiatu stargardzkiego, radni powiatowi z £obza nie mieli najmniejszych w¹tpliwoœci co do wyra¿enia
negatywnej opinii. Wprawdzie nie
ma ona najmniejszego wp³ywu na
decyzjê radnych z s¹siedniego powiatu, jednak daje im mo¿liwoœæ
innego manewru – mniej korzystnego dla nas. Zaskakuj¹ce mog³oby siê wydawaæ postawienie tej
sprawy na ostrzu no¿a w taki sposób, gdy przypomni siê, co mówi³
cz³onek zarz¹du powiatu stargardzkiego podczas ostatniej sesji w
powiecie ³obeskim. Wówczas Miros³aw Keller stanowczo zapowiada³, ¿e likwidacja SPZZOZ nast¹pi
w listopadzie 2010 r. Co wiêc wydarzy³o siê przez ten krótki czas? W³aœciwie nic. Mo¿e tylko dotar³a do
stargardzkiego zarz¹du œwiado-

moœæ, ¿e jeœli likwidacja nast¹pi w
listopadzie przysz³ego roku – d³ugi
spadn¹ jeszcze na obecny zarz¹d.
Jeœli jednak - kilka miesiêcy póŸniej
– wówczas z 15.milionowym d³ugiem
bêdzie musia³ uporaæ siê nowy zarz¹d, gdy obecny bêdzie móg³
odejœæ „na czysto”.
A co na to pracownicy, którzy
czekaj¹ latami na swoje zaleg³e wynagrodzenia?
Przyszli na obrady sesji. Wczeœniej jednak wystosowali do przewodnicz¹cego Rady Powiatu list
otwarty. Przewodnicz¹cy Marek
Kubacki odczyta³ list podczas posiedzenia. W gorzkich s³owach pracownicy szpitala w Resku zarzucaj¹
obu powiatom, ¿e nie interesuj¹ ich
sprawy pracownicze. Na te s³owa
obruszy³ siê przewodnicz¹cy, t³uma-

cz¹c, ¿e w³aœnie te sprawy pracownicze s¹ przedmiotem obrad sesji, a
radni w³aœnie, ze wzglêdu na dobro
pracowników, nie chc¹ zgodziæ siê
na przed³u¿anie likwidacji SPZZOZ
w £obzie.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e Narodowy
Fundusz Zdrowia przed³o¿y³ jedynie aneksy do umów, na terenie szpitala w Resku nic siê nie zmieni w ci¹gu najbli¿szego roku. Oznacza to, ¿e
nadal bêd¹ tam dzia³aæ dwa podmioty medyczne. Zarówno samorz¹dowcy, jak i pracownicy szpitala s¹
zgodni co do faktu, i¿ w przysz³oœci
szpitalem powinien kierowaæ jeden
podmiot. Kto nim bêdzie, oka¿e siê
za rok.
Póki co, podczas sesji nie zabrak³o gratulacji, odnoœnie wyniku negocjacji i decyzji o kupnie szpitala.
Na to jednak trochê za wczeœnie,
zwa¿ywszy, ¿e do podpisania aktu
notarialnego jeszcze nie dosz³o.
Szpital jest jednak jednym z elementów, o które toczy siê gra. Obecnie powiat ³obeski zgodzi³ siê tylko
na kupno szpitala w Resku. Pod znakiem zapytania stoi los przychodni w
£obzie. Cena, jak¹ poda³ powiat
stargardzki za oba obiekty, wynosi³a
5,5 miliona z³. Podczas sesji podnoszono, ¿e obiekt przy ul. Sikorskiego
w £obzie wymaga wiele remontów i
z pewnoœci¹ w takim stanie, jak
obecnie nie bêdzie móg³ dalej prosperowaæ. Koniecznoœæ modernizacji i z³y stan techniczny sprawia, ¿e
w³adze powiatowe wprawdzie s¹
chêtne do kupna przychodni, bêd¹cej siedzib¹ specjalistyki, ale nie za
kwotê sugerowan¹ przez powiat
stargardzki. Teraz przed w³adzami
powiatu ³obeskiego kolejne batalie o
zbicie ceny i szukanie pieniêdzy na
jego kupno. Czy uda siê to jeszcze
przedstawicielom obecnej kadencji
– zobaczymy.
mm

Str
Str.. 6

ZWI¥ZEK SYBIRAKÓW
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Podziêkowanie za 19. letni trud
Zwi¹zek Sybiraków £obzie ma za
sob¹ ju¿ spor¹ historiê, ale i niema³e
dokonania. Przez 19. lat na jego czele
sta³a Ludwika Guriew, mobilizuj¹c
do pracy zarówno cz³onków Ko³a w
£obzie, jak i uczniów placówek
oœwiatowych na terenie powiatu.
Ogromne zaanga¿owanie, mia³o nie
tylko zjednoczyæ tych, którzy przeszli gehennê na „Nieludzkiej Ziemi”,
ale i po to, aby pamiêæ o ich tragedii
nie zaginê³a wœród pogoni za sukcesem, tak modnym w obecnych czasach.
Zwi¹zek Sybiraków w £obzie
zosta³ reaktywowany ju¿ w paŸdzierniku 1988 roku z inicjatywy Tadeusza Barañskiego, Leonarda Szczuckiego, Piotra Kowalczyka i œ.p. Reginy Wierzbowskiej. W 1989 r. po mszy
œw., odprawionej w koœciele parafialnym w £obzie, w œwietlicy w Bacutil przy ul. Drawskiej spotkali siê
mieszkañcy £obza - Sybiracy. Tadeusz Barañski poinformowa³ wówczas zebranych o mo¿liwoœci utworzenia Ko³a Zwi¹zku Sybiraków na
terenie naszego powiatu, tym bardziej, ¿e w³aœnie tutaj jest du¿a grupa
osób, która by³a zes³ana na Syberiê.
Deklaracjê o przyst¹pieniu do
Zwi¹zku Sybiraków mo¿na by³o
sk³adaæ w Nadleœnictwie u Leona
Szczuckiego, w ksiêgarni u Reginy
Wierzbowskiej i w Oœrodku Kszta³cenia Zawodowego u Piotra Kowalczyka. Na pierwszym za³o¿ycielskim
spotkaniu w Bacutilu na prezesa
Zwi¹zku Sybiraków zosta³ wybrany
Tadeusz Barañski. 29 kwietnia 1990
roku Tadeusz Barañski przekaza³
prezesostwo Zwi¹zku Sybiraków
kol. Ludwice Guriew, która prac¹

Zarz¹du Zwi¹zku Sybiraków kierowa³a do 12 paŸdziernika 2009 roku.
28 grudnia 1990 r. odprawiona
zosta³a pierwsza sybiracka msza
œwiêta w koœciele parafialnym w
£obzie. Sprawowa³ j¹ œ.p. ks. Jacek
Kordzikowski. Wówczas ods³oniêta
zosta³a tablica-relief ufundowana i
ods³oniêta przez Edwarda Daszkiwicza, poœwiêcona matce Wac³awie
Daszkiwicz, bêd¹cej na zes³aniu
przez szeœæ lat a zmar³ej 1 paŸdziernika 1989 r.
Pod kierownictwem Pani Ludwiki Guriew i wiceprezesów Tadeusza
Barañskiego, P. Kowalczyka i cz³onków Zarz¹du podjêtych zosta³o wiele zadañ do wykonania, po to aby po
Sybirakach pozosta³y znaki pamiêci.
Ze sk³adek zebranych wœród
cz³onków Sybiraków i przy pomocy
³obeskich zak³adów pracy zosta³
ufundowany sztandar Ko³a. By³
jednym z pierwszych sztandarów w
kraju.
17 wrzeœnia 1991 roku zosta³ uroczyœcie poœwiêcony przez bp Jana
Ga³eckiego w asyœcie ks. Wac³awa
P³awskiego – przyjaciela Sybiraków.
W okresie tym ufundowano przez
Zw. Sybiraków 10 granitowych tablic do koœcio³ów: Be³czna, Radowo
Ma³e, Resko, Runowo Pomorskie,
Sielsko, Starogard, Strzmiele, Wêgorzyno, Wysiedle, Zajezierze.
Sybiracy wsparli finansowo witra¿ œw. Faustyny, w którym znajduje
siê logo Sybiraków. Ponadto postawiono na cmentarzu komunalnym w
£obzie Krzy¿-Pomnik Sybiraków
projektu arch. Urszuli Barañskiej, na
którym umieszczonych jest 44 tabliczek zmar³ych i zamordowanych

Polaków na „Nieludzkiej Ziemi”. W
rocznicê deportacji przed Krzy¿em
spotykaj¹ siê Sybiracy z udzia³em
w³adz powiatowych i samorz¹dowych, m³odzie¿y szkolnej, pedagogów, harcerzy, pocztów sztandarowych i ksiê¿y.
Odmawiane s¹ modlitwy, okolicznoœciowe przemówienia i wiersze.
Co roku odbywaj¹ siê spotkania

op³atkowe Sybiraków z udzia³em
ksiê¿y, w³adz powiatowych i samorz¹dowych, Kombatantów i m³odzie¿y szkolnej. W tym roku zosta³a
odprawiona 15. droga krzy¿owa w
³obeskim koœciele parafialnym.
W ci¹gu tych 15. lat uczestniczyli ksiê¿a: ks. Jacek Kordzikowski,
Ryszard Raczkowski, D. Klich, ks.
Andrzej z Kuropatnik, ks. Wies³aw
£uczak, ks. Stanis³aw Helak.
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Budynek bez wêz³a
(£OBEZ). Podczas
obrad Rady Miejskiej radny Henryk
Stankiewicz nie kry³
oburzenia z powodu
b³êdu, za który zap³ac¹ mieszkañcy
gminy.
- Przeczyta³am w naszej prasie
i a¿ mnie zmierzi³o. Na komisji bud¿etowej wiceburmistrz Kabat
powiedzia³, ¿e win¹ projektanta
jest to, ¿e wêze³ ciep³owniczy w
budynku na ul. Budowlanej nie
zosta³ ujêty. Dziwiê siê. W wydziale pracuj¹ trzy osoby, czy w
ogóle nie sprawdzi³y tej dokumentacji, która przychodzi na wyko-

Co roku, 17 wrzeœnia, w Miêdzynarodowym Dniu Sybiraka, odprawiana jest msza œw., a po mszy organizowane s¹ spotkania uczestników.
Cz³onkowie Zarz¹du wraz z Pani¹
Prezes odwiedzali najstarszych Sybiraków z ¿yczeniami i upominkami.
£obescy Sybiracy i przedstawiciele
Zarz¹du uczestniczyli we wszystkich obchodach œwi¹t pañstwowych organizowanych przez w³adze
samorz¹dowe. Z pocztem sztandarowym sk³adaj¹ wi¹zanki kwiatów.
Pani Prezes L. Guriew z poœwiêceniem pomaga³a i zabiega³a o przyznanie cz³onkom Ko³a uprawnieñ
kombatanckich. 275 cz³onków otrzyma³o Krzy¿ Zes³añców Sybiru wrêczany przez Wojewodów Zachodniopomorskich. M³odzie¿ z gimnazjów z Reska i z £obza uœwietnia³a te
uroczystoœci wierszami patriotycznymi. W swojej dzia³alnoœci Prezes
L. Guriew wk³ada³a du¿o serca w

krzewienie postaw patriotycznych
wœród m³odzie¿y. Wraz z cz³onkami
Zarz¹du uczestniczy³a w spotkaniach w szko³ach podstawowych,
gimnazjach i Liceum Ogólnokszta³c¹cym na terenie £obza, Reska, Runowa Pomorskiego, Be³cznej, Starogardu i Wêgorzyna.
Przez okres 5.letniej kadencji
by³a cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego w Szczecinie i Delegatem na 5 Zjazdach Krajowych.
Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na
rzecz Zwi¹zku zosta³a odznaczona:
Odznak¹ Honorow¹ Sybiraka, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Zes³añców Sybiru. Od w³adz naszego powiatu
otrzyma³a statuetkê „Smoka”.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zwi¹zku Sybiraków w
£obzie Zofia Majchrowicz oraz
Tadeusz Barañski.

nanie tak powa¿nego zadania?
Pan Marian Kozioryñski ma tych
budów doœæ du¿o, ale jakoœ sobie
z tym radzi, gdy zaczyna siê jakaœ
budowa on ju¿ jest, ju¿ widzi jak
ktoœ robi, przegl¹da dokumentacjê, nawet w woln¹ sobotê potrafi
przyjechaæ na budowê. A tutaj nikt
nie ma czasu nawet dokumentacji
przejrzeæ? Wiadomo, ¿e na ka¿dej
budowie s¹ jakieœ dodatkowe zadania, ale tu, gdybyœmy mieli to
ujête w dokumentacji, to by³oby
20 proc. refinansowania. Ciê¿ko
by³o iœæ i zobaczyæ? Proponujê
panie burmistrzu, aby ktoœ zacz¹³
w tym urzêdzie odpowiadaæ za to.
Po wszystkich sp³ywa to jak po
kaczkach – powiedzia³. Na te s³owa nie by³o odpowiedzi. Czy
sp³ynie jak po kaczkach? Czas
poka¿e.
mm

OG£OSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Reska
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora
Szko³y Podstawowej w Resku
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
paŸdziernika 2009 roku w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkó³
i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436).
Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ dokumenty
okreœlone w za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 23 paŸdziernika 2003 roku w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki
i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz.1855 ).
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Szko³y Podstawowej w
Resku”, na adres: Urz¹d Miejski w Resku (pokój nr 13 - sekretariat),
ul. Rynek 1, 72 – 315 Resko.
Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 27 listopada 2009 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Burmistrza Reska.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
Pe³na treœæ og³oszenia o konkursie znajduje siê na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Resku oraz na stronie internetowej:
www.bip.resko.pl
Zgodnie z art.4 i art.7 ust.1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia 18 paŸdziernika
2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów
(Dz.U. Nr 218, poz.1592 ze zmianami) osoby kandyduj¹ce na
stanowisko dyrektora szko³y urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972r.
zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ oœwiadczenie lustracyjne do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty w chwili wyra¿enia zgody
na kandydowanie. W przypadku, kiedy kandydat sk³ada³ ju¿
oœwiadczenie lustracyjne sk³ada organowi w³aœciwemu
do przed³o¿enia informacjê o uprzednim z³o¿eniu oœwiadczenia
lustracyjnego.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 2, w
Urzêdzie Miejskim w Resku lub pod numerem telefonu: (0 - 91) 39-51503 wew. 22 w godzinach od 800 do 1400. w dni robocze.
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Podwójne finansowanie?
(£OBEZ). Podczas sesji
radni miejscy mieli sporo
w¹tpliwoœci co do tego,
kto powinien zap³aciæ za
ogrodzenie hydroforni –
gmina czy zak³ad
wodoci¹gowy.
W konsekwencji doszli
do wniosku, ¿e koszty
nowego ogrodzenia
powinien pokryæ zak³ad
w ramach amortyzacji.
Radny Henryk Stankiewicz nie
kry³ w¹tpliwoœci, czy wydatki gminy
zwi¹zane z budow¹ ogrodzenia maj¹
jakiekolwiek podstawy. Burza rozpêta³a siê po tym, gdy gmina wyst¹pi³a
z zapytaniem o cenê i wybra³a ofertê
najtañsz¹, przedstawion¹ przez
³obeskie wodoci¹gi. Radni zastanawiali siê, czy p³acenie wodoci¹gom
za ogrodzenie nie jest aby podwójnym finansowaniem.
- Dlaczego spó³ka wodoci¹gowa
nie mo¿e zrobiæ tego w ramach taryf?
Dlaczego w ramach taryf nie mog¹
ogrodziæ hydroforni? 5.50 z³ kosztuje m.kw. siatki, a na zadanie przeznaczone jest 15 tys. z³. I proszê nie
wmawiaæ mi, ¿e oni nie maj¹ tego
wpisanego w zadaniach – mówi³
podczas obrad Rady Miasta radny
Stankiewicz.

Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
t³umaczy³, ¿e to decyzj¹ gminy by³o,
aby nie wnosiæ tego zadania w program modernizacyjny, a wiêc koszty
pokrywane s¹ z bud¿etu gminy.
– Nie ma takich rzeczy w umowie,
¿e PWiK wykonuje to w ramach planu. Sami tego nie chcieliœmy – powiedzia³.
Takiego punktu widzenia nie
podzielali jednak radni. H. Stankiewicz doda³, ¿e zadanie bêd¹ wykony-

waæ ludzie, którzy wynagradzani s¹
z taryf.
- W Suliszewicach potrzeba siatki za 1,5 tys. z³. Co z reszt¹ tych pieniêdzy? Chcia³bym zobaczyæ kosztorys. Wie pan jak to siê robi u nas
ostatnio? Znajduje siê najpierw
cenê nie wiadomo sk¹d, póŸniej firma dopasowuje do tej ceny kosztorys, póŸniej takie ceny wychodz¹.
Przecie¿ to za pó³darmo mo¿na zrobiæ – powiedzia³ radny.

Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e kosztorys robi³y i inne firmy z Prusinowa
i ze Œwidwina, a ich oferty by³y wy¿sze. Powiedzia³ tak¿e, ¿e nie chodzi
tylko o wymianê samej siatki, ale
równie¿ czêœci betonowych s³upków. Czêœæ z nich nie nadaje siê do
u¿ytkowania, bo jest po³amana, niektórych s³upków po prostu nie ma.
Jednak nie tylko radny Stankiewicz mia³ w¹tpliwoœci. Równie¿ radny
Leszek Gajda w³¹czy³ siê do dyskusji.
– Mam pewn¹ w¹tpliwoœæ, bo
skoro PWiK ma odpowiadaæ za utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym, czy to nie jest podwójne finansowanie? Powinni to robiæ w ramach
amortyzacji – wymiana, bo siatka
zu¿y³a siê. Jest to normalne zu¿ycie
eksploatacyjne. Rozumiem, ¿e gdyby
to by³o w wyniku awarii czy czegokolwiek. W Suliszewicach widzia³em
przy samej bramie wjazdowej pozaci¹gane ca³e kawa³ki drutem kolczastym i tak po³atane – powiedzia³.
– Tego samego zdania by³a przewodnicz¹ca rady miasta El¿bieta
Kobia³ka. Doda³a, ¿e inna by³aby
rozmowa, gdyby tego ogrodzenia
wcale nie by³o, a firma zajmuje sieæ 10
lat, wiêc takie wydatki nale¿y planowaæ w ramach taryf.
Radni nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e
ogrodzenie hydroforni nie jest zadaniem inwestycyjnym, które gmina
powinna zleciæ. Jak ta sprawa siê zakoñczy, zale¿y od samych wodoci¹gów i argumentów burmistrza. mm

Przy dofinansowaniu wymagany adres zamieszkania dziecka

Dotacje dla przedszkoli
(£OBEZ). Radni miejscy podjêli
uchwa³ê w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawid³owoœci wykorzystywania dotacji przez przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego
prowadzone na terenie gminy
£obez, przez inne ni¿ jednostka
samorz¹du terytorialnego osoby
prawne i fizyczne.
Rada Miejska w £obzie uchwali³a, ¿e dotacje z bud¿etu gminy dla
niepublicznych przedszkoli przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia w wysokoœci
85 proc. ustalonych w bud¿ecie
gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminê, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym ¿e na
ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota przewidziana na niepe³nosprawnego
ucznia przedszkola i oddzia³u przedszkolnego w czêœci oœwiatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez
gminê.
Je¿eli do przedszkola uczêszcza
uczeñ, który nie jest mieszkañcem
³obeskiej gminy, gmina, której
mieszkañcem jest ten uczeñ, pokrywa koszty dotacji.
Dotacje z bud¿etu gminy dla innych form wychowania przedszkolnego przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia
objêtego t¹ form¹ wychowania
przedszkolnego w wysokoœci 45
proc. wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminê.
– Ustawa o finansowaniu oœwiaty mówi o kwocie nie wiêkszej ni¿ 45
proc. dla przedszkoli, a dla punktów
przedszkolnych 40 proc. W czerwcu
podnieœliœmy stawki do 100 proc. na
przedszkole i 50 dla punktów przedszkolnych. Jednak, analizuj¹c bud¿et oraz kwoty dotacji, jakie gmina
bêdzie musia³a przekazaæ w przy-

sz³ym roku, wnioskujemy o zmniejszenie wskaŸnika. Punkt na H. Sawickiej powsta³ ze œrodków unijnych, jednak w roku przysz³ym s¹ to
dodatkowe koszty dla nas. Mamy
dodatkowy oddzia³ przedszkolny w
Be³cznej, dodatkowy oddzia³ ca³odzienny w SP2. W zwi¹zku z tym
proponujemy zmniejszenie wskaŸników dla przedszkoli niepublicznych
do 85 proc., a punktów do 45 proc.
Przeliczy³em, ¿e przy 325
dzieciach, korzystaj¹cych z przedszkola koszt
utrzymania
jednego
dziecka, to oko³o 396,79 z³,
stosuj¹c wskaŸnik 85
proc. jest to kwota 337,27
z³, gdzie obecnie 100 proc.
wynosi 311 z³. W stosunku do roku bie¿¹cego dotacja mimo wszystko
wzroœnie o 8,4 proc. - powiedzia³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.

Tak wiêc zmniejszenie wysokoœci
w procentach nie powoduje zmniejszenia wysokoœci samej dotacji, bowiem ta bêdzie wiêksza o ponad 8
proc. w stosunku do roku bie¿¹cego.
Radni projekt przyjêli jednog³oœnie, za³¹czaj¹c jednak, ¿e na staraj¹cych siê o dotacjê bêdzie spoczywa³ obowi¹zek do³¹czania wykazu
dzieci ze wskazaniem ich adresu zamieszkania.
mm
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Kto to wszystko organizuje?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie radni wykazali
wiele w¹tpliwoœci odnoœnie projektu dotycz¹cego powstawania przedszkoli na terenie powiatu ³obeskiego. Bo skoro gmina £obez jest liderem, to czy i wiêkszoœæ obowi¹zków
na niej spoczywa. Trochê to dziwne
patrz¹c na fakt, i¿ przygotowania do
utworzenia punktów przedszkolnych zmierzaj¹ ju¿ ku koñcowi. Zasadnym by wiêc by³o, aby tego typu
pytania pad³y o kilka miesiêcy
wczeœniej.
Pierwotnie liderem mia³o byæ starostwo powiatowe w £obzie, podobnie jak to rzecz ma siê w innych
regionach Polski. Jednak skarbnik
powiatu nie zgodzi³a siê na przyjêcie
dotacji na bud¿et powiatu. Z tego te¿
powodu Ministerstwo dziwi³o siê
jak to siê dzieje, ¿e gmina jest liderem
innych gmin. Doœwiadczenie pokazuje jednak, ¿e nie tylko w tym przypadku tak siê sta³o, wszak w zakresie
termomodernizacji – by³o tak samo.
Pocz¹tkowo powiat mia³ byæ liderem,
póŸniej wycofa³ siê. Liderem zosta³a
gmina £obez. W konsekwencji gminy zdoby³y pieni¹dze na termomodernizacjê, a starostwo wykonywa³o ocieplenie tylko z w³asnego bud¿etu.
Jako pierwsza swoje w¹tpliwoœci
wyrazi³a radna Krystyna Bogucka.
– Umknê³a nam na komisji spraw
bud¿etowych pozycja mówi¹ca o
dotacji na uruchomienie siedmiu
punktów przedszkolnych na terenie
gmin powiatu, w którym 92 dzieci
zostanie wspartych w formie eduka-

cji przedszkolnej. Interesuje mnie
fakt, dlaczego gmina i na jakich warunkach bêdzie zajmowa³a siê prac¹
przy tym projekcie odnoœnie pozosta³ych gmin – pyta³a radna.
– Podobne w¹tpliwoœci mia³a
przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka, któr¹ interesowa³o jaki jest
udzia³ gminy w przedsiêwziêciu i czy
realizacja programu poch³ania energiê pracowników. Chcia³a te¿ wiedzieæ jakie s¹ koszty i w jaki sposób
gmina £obez bêdzie partycypowaæ
w zadaniu zarówno organizacyjnie,
jak i finansowo. Wyjaœnieñ udzieli³
burmistrz Ryszard Sola.
– Wspólnie z Powiatowym Urzêdem Pracy przystêpujemy do projektu pod nazw¹ „Mama do pracy,
dziecko do przedszkola”. Wniosek
zosta³ z³o¿ony przez Powiatowy
Urz¹d Pracy. Wniosek przeszed³ i
otrzymaliœmy dofinansowanie na
poziomie 3 milionów z³. Ide¹ tego
projektu by³o utworzenie siedmiu
nowych punktów przedszkolnych,
w tym jeden w £obzie. W tej chwili
trwaj¹ przygotowania punktów
przedszkolnych na bazie œwietlic
wiejskich. Jesteœmy na etapie dostosowywania tych œwietlic do
punktów przedszkolnych, zatrudniania, organizujemy konkurs, bêdziemy zatrudniaæ pracowników.
Dziêki tym punktom, miejsca pracy
znajdzie kilkanaœcie osób, bo sam
personel, to 14 osób. Dziêki temu z
terenu naszej gminy i innych gmin
dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ skorzystania z punktu przedszkolnego, a
rodzice, którzy w tej chwili nie mogli
podj¹æ pracy, bêd¹ mogli szukaæ

zatrudnienia. Jesteœmy ju¿ praktycznie na koñcówce. My, jako Urz¹d,
bêdziemy wykonywaæ prawdopodobnie dwa przetargi – jeden na katering, ale to jeszcze zale¿y od kosztów, drugi - na wyposa¿enie sal dla
tych dzieci. Zleciliœmy ju¿ zapytania
na wykonanie prac, czyli zakupy:
okna, drzwi, wymiana stolarki, prace
budowlane. Gminy, ka¿da w swoim
zakresie, bêd¹ realizowa³y znacz¹c¹
czêœæ przygotowañ do realizacji tego
projektu, natomiast idea³ jest taki, ¿e
1 stycznia uruchamiamy siedem
punktów przedszkolnych na terenie
powiatu. Najwiêksz¹ pracê, jaka jest
do wykonania, jest zadaniem Powiatowego Urzêdu Pracy. To Powiatowy Urz¹d przygotowuje punkty
przedszkolne do uruchomienia, to on organizuje
zapytania, kontaktuje siê z
wykonawcami, czyli wykonuje ca³¹ najtrudniejsz¹
pracê – wyjaœni³ burmistrz.
– Tak wiêc, gmina
£obez jedynie firm,uje
projekt, jako lider, a ca³¹
pracê przygotowawcz¹,
pilotuje i wykonuje PUP.
Gmina nie ponosi te¿ odpowiedzialnoœci merytorycznej ani finansowej za
ca³oœæ, bo ka¿da gmina
odpowiada na swoim terenie za przygotowanie
obiektu. Ka¿dy burmistrz
na swoim terenie podpisuje umowê na wykonanie
prac przy udziale gminy
£obez. Dziêki takiemu roz-

wi¹zaniu gmina £obez jest tylko
p³atnikiem. Wszystkie usterki, s¹ zadaniami gmin, w których powstaj¹
punkty. Obecnie do ¿etu gminy zosta³o wprowadzonych ju¿ 420 tys. z³,
jako pierwsza transza finansowania
przedszkoli.
Jak pokazuje ten przyk³ad, wystarczy³oby aby starostwo ³obeskie
chcia³o tylko firmowaæ zadanie,
przyj¹æ na swój bud¿et kolejne transze i od czasu do czasu zorganizowaæ spotkanie z burmistrzami.
Przedszkola wprawdzie nie s¹ zadaniami w³asnymi powiatu, jednak
walka z bezrobociem – ju¿ tak. Aby
tylko chcia³o siê chcieæ, bo przecie¿ ¿adnego ryzyka nikt tu nie
ponosi.
mm

Rozpoczê³a siê d³ugo oczekiwana przebudowa

Rynek w Dobrej nabierze nowego wygl¹du
(DOBRA) Kilka dni temu rozpoczê³a siê przebudowa Rynku Miejskiego w Dobrej, wraz z przyleg³ymi ulicami Armii Krajowej i Koœciuszki. Nowogardzka firma prowadz¹ca roboty zerwa³a ju¿ star¹
nawierzchniê i przyst¹pi³a do przebudowy.
Oprócz nawierzchni rynku i ulic,
przebudowane zostan¹ schody do
urzêdu miejskiego i wybudowany
bêdzie podjazd dla niepe³nosprawnych. Maj¹ tu stan¹æ stylowe latarnie, tablice informacyjne, kosze na
œmieci, ³awki i gazony z kwiatami.
Zgodnie z decyzj¹ Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, na rynku
ma byæ po³o¿ona kostka betonowa
imituj¹ca starobruk, z elementami
kostki granitowej. Podczas remontu

rynku i okolicznych ulic planuje siê
pozostawienie nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej ul. Koœciuszki (wymiana nawierzchni planowana jest w terminie póŸniejszym,
po wybudowaniu obwodnicy Dobrej i zmianie kategorii drogi). Od
strony ul. Koœciuszki przewiduje siê
6 miejsc postojowych. Od strony ul.
Armii Krajowej przewiduje siê czêœciowe wyrównanie placu, poprzez
ukszta³towanie schodów terenowych.
Zadanie jest realizowane z czêœciowo powierzonego materia³u
przez Zachodniopomorski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Firma, która wygra³a przetarg, to
F.H.U. Nowogardzkie Centrum Budowlane. Roboty maj¹ byæ zakoñczone do 18 grudnia br.
(op)
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Niewolnik u Niemca
Józef Piekarzewicz jest
mieszañcem Runowa
Pomorskiego. W swoich
zbiorach ma sporo
medali, w tym Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi,
odznaczeñ, listów i
podziêkowañ za pracê
oraz dzia³alnoœæ
spo³eczn¹. Tytu³
Zas³u¿ony dla Gminy
otrzyma³ podczas
uroczystoœci 150 lat
Runowa Pomorskiego jubileusz drogi ¿elaznej.
Pan Józef urodzi³ siê w 1928 roku
i doskonale pamiêta czasy przedwojenne. W jego wspomnieniach jawi¹
siê jako czas nêdzy. Urodzi³ siê w
Helenowie, 1,5 km od Lichenia. Tam
te¿ przyszli na œwiat jego rodzice.
Towarzysz¹cy mu w dzieciñstwie
g³ód, ³zy matki i bezradnoœæ ojca w
obliczu bezrobocia i mo¿liwoœci jakiegokolwiek zdobycia pracy i po¿ywienia dla rodziny sprawi³y, ¿e czasy
komuny wspomina ciep³o, jako czas,
gdy ludzie mieli pracê, dzieci mog³y
siê uczyæ, a ludzie mieli opiekê i dach
nad g³ow¹. Dlatego te¿ kapitalizm
dla pana Józefa, to przekleñstwo.
St¹d zdania, które wypowiada
porównuj¹c czasy przedwojenne i
powojenne.
– Teraz w koœciele ¿ebrz¹, w
sklepach ¿ebrz¹, wszêdzie ¿ebrz¹,
daj na to, daj na tamto. Za komuny
nikt nie ¿ebra³ – bo by³a robota. Cieszê siê tym i dziêkujê komunie, ¿e
mam takie ¿ycie. Dzieci te¿ podostawa³y mieszkania kolejowe i ju¿ powykupywa³y, ja te¿ wykupi³em. A
dzisiaj? Czy w Wêgorzynie zbudowali jakiœ blok dla ludzi? To komuna
wybudowa³a te bloki wszystkie, a w
£obzie, to kto wybudowa³? W
Wêgorzynie jeden by³ do wykoñczenia, to wykoñczyli i sprzedali, a
robotnikom nie dali. Komuna dawa³a darmo wszystko, a to ¿e tam siê
p³aci³o po parê z³otych za to... Teraz
tych, co nie p³ac¹, to wyrzuca siê na
ulicê. Nie mówiê, ¿eby nie p³aciæ,
trzeba p³aciæ. U nas na ulicy mogliby
wykupiæ mieszkania, ale nie robi¹
tego, bo mówi¹, ¿e jak gmina weŸmie,
to da za z³otówkê. Mam 42 lata pracy
i emeryturê, a dzisiaj zarobi cz³owiek
na emeryturê? Dzisiaj robi, a jutro
kopa w d... Wszyscy siê ciesz¹, ¿e
mamy wolnoœæ, ale co to za wolnoœæ?
Ju¿ zapowiadaj¹, ¿e znowu bêd¹
zwalniaæ ludzi. Mo¿na wyjechaæ za
granicê i tam niewolnikiem byæ.

Mamy swój kraj. Bo ludzie myœl¹, ¿e
jak tam pojedzie, to zaraz go posadz¹,
a tam trzeba robiæ po 12 godzin,
¿adne pañstwa pieniêdzy nie dadz¹
darmo. Przecie¿ mamy swój kraj.
Swojego prezydenta. Mówi¹, ¿e komuna, ale kto nas sprzeda³?Ameryka nas sprzeda³a, by³ prezydent w
Anglii? By³ prezydent, premier, dlaczego siê nie upomnieli? PóŸniej
krzycz¹, ¿e komuna zabra³a.
Dzieciñstwo w nêdzy

kali kiedyœ. Nikt mieszkania nie
dawa³. Pamiêtam, by³a tam rodzina
na komornym. Nie mieli z czego zap³aciæ, to ca³¹ rodzinê na œnieg gospodarz wyrzuci³. Jedno dziecko
kobieta na rêkach trzyma³a a reszta
sz³a ko³o nich. Kto ich wzi¹³ do siebie, skoro tamten ich wyrzuci³? Biedak nawet nie mia³ gdzie iœæ. Przeklinam dzisiaj ten kapitalizm. Jak tam
ktoœ zalega³, to komornik przyszed³ i
nawet poduszkê z ³ó¿ka zabra³. Panowie z maj¹tków nie interesowali

budynki elegancko wystawione.
Kiedyœ by³y tylko z gliny lepione
domy, zamiast pod³ogi – polepa posypywana piaskiem. Takie ¿ycie by³o
cz³owieka przed wojn¹. Tam nie by³o
nic, tylko pole maj¹tkowe, na którym
by³y ziemniaki i zbo¿e. W ¿niwa posz³o 50 ch³opów i kosili kosami, do
kopania ziemniaków wszyscy szli.
PóŸniej ludzie chodzili i zbierali to, co
zosta³o po wykopkach, wygrzebywali ziemniaki zawalone bruzd¹, mówi³o siê na to szczeblówka.

Ginawa w latach przedwojennych foto: www.stoncel.eu/albumy/paul/paul.html

– W Helenowie to by³ g³ód,
wiêcej nic. Nie by³o ¿adnej pracy.
Tato nigdzie nie pracowa³, bo tam
tylko same maj¹tki by³y. Urodzi³em
siê niedaleko Lichenia, mój tato i
mama te¿ siê tam urodzili. Ludzie nie
wierz¹ w to, jak tam kiedyœ by³o. A
by³a bieda, nêdza, g³ód. Po dziesiêcioro dzieci w domu, u nas by³o szeœcioro. Tato roboty nie mia³. Gdy
ktoœ z nas mówi³, „mamo daj chleba”,
to mama p³aka³a, a tato z domu wychodzi³, bo mu serce pêka³o. Nie mia³
gdzie robiæ. W maj¹tku 2 hektary
buraków brali do wyhakania - za
zbo¿e chocia¿, ¿eby by³o za co prze¿yæ. Wszêdzie tak by³o. Kto tam
przed wojn¹ dba³ o takiego zwyk³ego cz³owieka? To tylko panowie
sobie ¿yli. Ja nie uwidzê temu kapitalizmowi. Dziêkujê tylko komunie za
to, ¿e ciê¿ko pracowaliœmy z ¿on¹.
Dziêki tym dwudziestu palcom –
swoim i ¿ony, ciê¿ko pracowaliœmy,
ale mogliœmy ¿yæ i dzieciom chleba
nie brak³o.
– Tam mieliœmy swój domek z gliny i kozê tylko. Biednie ludzie miesz-

siê w ogóle ¿yciem biedoty. Podatku
du¿o nie p³aciliœmy, parê z³otych, ale
jak ktoœ nie p³aci³, nie by³o zlitowania.
– Gdy siostra i brat doroœli poszli
na s³u¿bê do gospodarzy, a ja jako
szeœcio- siedmioletni ch³opiec poszed³em z drug¹ siostr¹ paœæ krowy
latem. Zarobi³em za to 1,5 metra ¿yta.
To nie by³o nawet na chleb, ale na ¿ur.
Za cale lato pasienia krów, dostaliœmy 1,5 metra ¿yta, a jego dzieci siê
bawi³y. Do szko³y chodzi³em na dwie
godziny w czasie obiadu, gdy przygoni³em krowy.
– O ubraniach i butach nie by³o
mowy. Ubrania, to piêæ szmat na jednym dziecku. Gdy chodziliœmy do
koœcio³a, to najpierw sz³a siostra,
wraca³a, a ja zak³ada³em buty i szed³em na drug¹ mszê. Mój tato by³
bardzo pobo¿ny, do koœcio³a by³o
1,5 km. Tam by³a bieda i nêdza, pola
by³y maj¹tkowe.
Dopiero po wojnie komuna rozparcelowa³a te ziemie i ka¿demu da³a
po 5 ha. Ludzie dopiero wtedy wybudowali sobie nowe domy. Teraz
jest tam wszystko pobudowane,

Zim¹ tato robi³ miot³y, braliœmy je
z siostr¹ na plecy i sprzedawaliœmy
po wsiach.
By³em niewolnikiem
Sam wybuch wojny dla pana Józefa nie zacz¹³ siê specjalnie tragicznie. Ominê³y go bombardowania i
dzia³ania wojenne.
– Niemcy przyszli, do du¿ych
gospodarzy, dali 20 minut i wywozili
na protektorat, czyli na Kresy, a w
zamian przywieŸli Niemców, którzy
mieszali na Wo³yniu. Ci ludzie palili
tam s³om¹, ale póŸniej pouciekali, bo
nie byli przyzwyczajeni do naszych
warunków. Czêœæ polskich gospodarzy wróci³o, czêœæ z nich zosta³o wywiezionych do Niemiec na roboty.
Najpierw Niemcy zabrali siostrê
do Niemiec na roboty, brat by³ u
gospodarza na innej wiosce, a ja
mia³em paœæ krowy u jednego gospodarza. By³ rok 1943, a ja mia³em
15. lat. Gospodarz zamiast mnie daæ
do krów, kaza³ mi robiæ przy koniach.
Nie chcia³em, by³em jeszcze ma³y i
nie potrafi³em. Poszed³ wiêc do Ar-
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beit Zeitu (Urzêdu Pracy), wymeldowa³ mnie, mówi¹c ¿e nie chcê pracowaæ. Musia³em zg³osiæ siê do Urzêdu, a tam akurat szykowali transport
do Niemiec. Wys³ano mnie tym
transportem. Jechaliœmy w poci¹giem towarowym w sumie czterdzieœci osób. Najpierw przyjechaliœmy
do Poznania, tam byliœmy piêæ dni, z
Poznania przyjechaliœmy do Stargardu, gdzie nocowaliœmy dwie
noce, potem przez Nowogard i D¹bie. Czêœæ zosta³o w Szczecinie, a
nas zabrali przez Goleniów do Reska. Tam z Dorowa przyjecha³ Georg
Gieze i zabra³ mnie ze sob¹. Ten gospodarz mia³ swoje gospodarstwo,
w tym miejscu, w którym dzisiaj jest
œwietlica wiejska. Wtedy Georg
Gieze mia³ tam sklep. Domów ju¿ nie
ma. ¯ona mu siê powiesi³a, gdy on
poszed³ na wojnê w 1939 roku. By³a
tam dziewczyna Inge mia³a 14 lat,
mia³ jeszcze starsz¹ córkê, ale nie
wiem, jak mia³a na imiê i syna, który
pracowa³ jako listonosz. W tym gospodarstwie mieszka³a jeszcze matka G. Gieze.

Od dziecka by³em nauczony pracy, wiêc nie ba³em siê. Na jedzenie
nie mogê narzekaæ. By³y trzy posi³ki
dziennie, na œniadanie dostawa³em
chleb z marmolad¹, na obiad kartofle,
kawa³ek miêsa, albo dwa ma³e kotlety. Ale dwa lata spa³em na strychu,
nie by³o ¿adnego piecyka, ani nic, a
œciana by³a pêkniêta, tak, ¿e rêkê
mo¿na by³o w szparê wsadziæ. Ale
przecie¿ to by³ wróg. A kto to? By³em
niewolnikiem. Ale nikt mnie nie bi³,
ani nic. Gospodarz mia³ cztery krowy. Gdy mnie wióz³, spyta³ siê jak siê
nazywam i co umiem robiæ. Ja w czasie wojny przez trzy miesi¹ce uczy³em siê niemieckiego, póŸniej szko³ê
zamknêli. Powiedzia³em, ¿e nic nie
potrafiê, tylko krowy paœæ. Wieczorem usiad³ przy krowie, wzi¹³ wiadro
i pokaza³ jak doi siê krowê, ja wydoi³em drug¹. Rano on ju¿ do dojenia
nie wsta³. Od tego czasu a¿ do koñca
wojny by³a to moja praca. By³em tam
dwa lata. W tym czasie gospodarz
o¿eni³ siê. Pocz¹tkowo pracowaliœmy wspólnie, póŸniej, gdy bauer
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spodarka i tam zajechaliœmy nocowaæ. W œrodku by³ ranny Rosjanin,
póŸniej przyjechali jego towarzysze
wraz z Niemcem – niewolnikiem.
Rosjanie kazali nam spaæ w jednym
pokoju, a oni zajêli drugi.
Rano pojechaliœmy, ale Rosjanie
zatrzymali nas w Ginawie. Mieliœmy
zg³osiæ siê do komendatury.

poszed³ na front, ja wszystko robi³em, tylko nie przy œwiniach.
W Dorowie by³o w sumie 30 Polaków i dwudziestu Francuzów. By³a
mo¿liwoœæ spotykania siê. Francuzi
przychodzili do sklepu na piwo, a
Polacy mogli sobie kupiæ piwo w
beczkach w³aœnie od mojego bauera. Piwo wozili z Reska. Mo¿na by³o
robiæ zakupu, poniewa¿ Niemcy p³acili za pracê. Ja, jako ¿e by³em ma³y
zarabia³em 12 marek miesiêcznie,
póŸniej - 15.
By³o tam piêæ du¿ych gospodarstw i cztery ma³e. Gospodarstwo,
wktórym pracowa³em nale¿a³o do
ma³ych. W Dorowie by³ piêkny maj¹tek. Jego zarz¹dc¹ by³ Otto Linde.
Czasami przyje¿d¿a³ tam. W maj¹tku
pracowa³y cztery rodziny Polaków.
Przywieziono ich w 1944 roku z Ukrainy. Jedna z tych pañ, która tam by³a,
mieszka obecnie w Szczecinie, a druga - na Œl¹sku. Obie jeszcze ¿yj¹.
Teraz ten maj¹tek jest rozwalony.
Tu³aczka
Rosjanie podchodzili coraz bli¿ej. Wêgorzyno zaczê³o siê paliæ.
Wprawdzie wóz szykowa³em ju¿
dwa miesi¹ce, jednak Niemcy czekali
do koñca. Dopiero, gdy przyszed³
rozkaz, ¿e maj¹ uciekaæ, to ³adowali
na wozy i jechali. Du¿o wczeœniej
Niemcy uciekali ju¿ spod Poznania z
tamtych stron, wszyscy jechali na
Berlin. Dlatego ci z Dorowa ju¿ wiedzieli. Wszystko mieli poszykowane.
Wiedzieli, ¿e kiedyœ bêd¹ uciekaæ. 1
marca wieczorem w Wêgorzynie ju¿
strzelali. Wtedy zaczêliœmy ³adowaæ
siê na wozy. Rano wyjechaliœmy do
Reska, potem do Nowogardu. Nawet
koni nie karmiliœmy, ani nic. Wozy
jecha³y jeden za drugim, a œrodkiem
jecha³o wojsko niemieckie. Rosyjskie
samoloty lata³y nisko i strzela³y w³aœnie do wojska. Ale tylko w jednym
miejscu zastrzelili kogoœ.
Wieczorem dojechaliœmy do
Nowogardu. Chcieliœmy daæ koniom jeœæ, ale kazali nam uciekaæ, bo
jak mówili, Rosjanie byli ju¿ dwa kilometry od Nowogardu. Pojechaliœmy do Golczewa, tam od pó³nocy
trochê pospaliœmy. Potem skierowaliœmy siê na Kamieñ. Natknêliœmy siê na Rosjan, zaszli nas od
Wysokiej. Zabrali konie, a rosyjski
kapitan powiedzia³: „Polaczki do

Polski, a Niemcy do lasu”.
Dlaczego jechaliœmy z Niemcami? Bo musieliœmy. Niektórzy gospodarze jechali dwoma wozami i
Polacy musieli kierowaæ koñmi.
Chcieliœmy jechaæ do Dorowa,
ale Rosjanie skierowali nas do Dobrej.
Gdy zabrali nam konie, Polacy, z
którymi jecha³em, poznajdowali rowery. Dla mnie znaleŸli now¹ „damkê”. Nie umia³em jeŸdziæ na rowerze
i do pó³nocy uczy³em siê, aby z nimi
jechaæ do Dobrej. Powiedzieli mi, ¿e
szkoda mnie zostawiæ, ale na piechotkê ze mn¹ nie bêd¹ szli.
Jecha³em za nimi powoli i akurat
tak siê z³o¿y³o, ¿e oni przejechali
przez ulicê, a ja musia³em siê zatrzymaæ, bo sz³a kolumna wojska. Zanim
przeszli, to ci moi znajomi ju¿ pojechali, a ja ju¿ ich nie znalaz³em. Tak
siê rozstaliœmy. Do tego przyszed³
Rosjanin i zabra³ mi rower. W zamian
da³ mi - mêski. Powiedzia³em mu, ¿e
nie umiem jechaæ na takim, ale on
odpar³, ¿e na Berlin musi jechaæ, a ja
„pieszkom” do Polski zajdê. Przez to
wszystko stan¹³em i rozp³aka³em siê.
Zosta³em sam. Drog¹ szed³ jednak
jakiœ mê¿czyzna z córk¹ i zabrali mnie
ze sob¹. Akurat z wioski, w której oni
byli, jechali ich znajomi furmank¹ i
nas podwieŸli do Dobrej. Tam przespaliœmy siê w jednym pokoju w
opuszczonym mieszkaniu. W sumie
by³o nas jedenastu. Ojciec z córk¹ i
cztery pary. Byliœmy w jednym pokoju, a w drugim pokoju spa³y dwie
siostry i ch³opak jednej z nich. W
nocy Rosjanie przychodzili i szukali
kobiet. Weszli do naszego pokoju i
zobaczyli, ¿e spaliœmy na przemian –
kobieta-mê¿czyzna, to stwierdzili, ¿e
sami ¿onaci i poszli do drugiego
pokoju. Zabrali tê jedn¹ dziewczynê,
powiedzieli, ¿e niby ma iœæ „kartoszki strugaæ”. Gdy odje¿d¿aliœmy, to
jeszcze tej dziewczyny nie by³o. Taki
¿o³nierz, co wojowa³ piêæ czy siedem
lat, to ³apa³, co siê da³o. Oficerowie
to samo robili. Z Dobrej Nowogardzkiej pojechaliœmy do Wêgorzyna. Co
rusz Rosjanie zabierali nam konie i
zostawiali swoje. Gdy przeje¿d¿aliœmy przez miasto, to jeszcze siê pali³o. Szczególnie by³a Hitlerstasse.
Koœció³ zosta³ zburzony wczeœniej,
do niego strzelano z czo³gów. Za
Wêgorzynem, pod lasem by³a go-

Ginawa
Do tej wioski Rosjanie spêdzali
krowy z ca³ej okolicy. Tam ju¿ by³o
sporo Polaków, Niemcy te¿. Krów
by³o chyba z dwa tysi¹ce. Zganiali je
na maj¹tek. Spaliœmy w Ginawie w
domu przy koœciele. By³ tam piêkny
pa³ac. Mê¿czyŸni jeŸdzili po wsiach
i zganiali krowy, a ja krêci³em siê po
maj¹tku. Spyta³em siê kucharki, jak
to jest, ¿e tyle krów mamy a mas³a nie
ma. Poszed³em zaraz na wioskê i w
jednym z domów znalaz³em cyntrofugê (wirówkê do mleka), zaraz wydoiliœmy parê krów, przekrêciliœmy
mleko i zrobi³em mas³o. Przyszed³
komendant, a gdy zobaczy³, ¿e
mamy mas³o, kaza³ mi szukaæ kolejne
cyntrofugi. Na drugi dzieñ poszed³em. Naprzeciw koœcio³a by³ dom.
Pod oknem le¿a³o tam piêciu zabitych ¿o³nierzy niemieckich. Ten dom
jeszcze stoi. Jak zobaczy³em, to nie
wszed³em tam. Komendant pos³a³
Niemców, by zakopali cia³a. Nie
wiem, gdzie ich przenieœli i pochowali, czy tu przy koœciele, czy te¿ zawieŸli na drugi cmentarz.
Wczeœniej wszystkie krowy trzymali na podwórku w maj¹tku, w centrum wsi. Sta³y przy samej bramie. W
koñcu przyjecha³ komendant z Iñska
i zarz¹dzi³ je rozgoniæ, bo krowy
zaczê³y strasznie padaæ, codziennie
po trzy-cztery sztuki. Niemcy musieli kopaæ do³y i chowaæ je. W Ginawie
na podwórku jest pe³no koœci byd³a,
mnóstwo owiec te¿ zdycha³o. Dlatego czêœæ przegoniono do Wiewiecka, a po kolejne 500 sztuk byd³a do Przytoni i Studnicy.
Mas³o robiliœmy wraz z koleg¹
chyba przez miesi¹c. Pewnego razu
popi³ sobie i w trakcie awantury wbi³
nó¿ w bok kompanowi od kieliszka.
Komendant powiedzia³, ¿e jak no¿ami bêdziemy siê biæ, to na front nas
wyœle. Wygoni³ nas z tej mleczarni.
Da³ mi konie i wys³a³ mnie do maj¹tku
w Wiewiecku. W pa³acu mieszka³y
jeszcze trzy córki w³aœciciela maj¹tku. Stamt¹d Niemcy przychodzili do
pracy do Ginawy.
W Wiewiecku by³o trzech Polaków, których przys³ano tu z Ginawy
i jeden Rosjanin – stary ¿o³nierz,
mówili mu Papasza. Tam ju¿ koñmi
nie robi³em. Dali mi karabin, chodzi³em i rozdziela³em pracê Niemcom.
Rosjanin by³ odpowiedzialny za ca³oœæ. Komendant czasami przyje¿d¿a³. By³ porucznikiem, ale nie pamiêtam, jak siê nazywa³. By³ to bardzo przyjemny cz³owiek. Cdn.
Wys³ucha³a: Magdalena Mucha
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.

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

Matematyka, muzyka u¿ytkowa, fizyka – nauczyciel domowy. Tel. 091
397 42 04 po godzinie 20.00.
Sprzedam owczarka kaukaskiego
4 tygodniowego, aktualna ksi¹¿eczka. Tel. 604 435 833.
Kupiê piec c.o. U¿ywany o powierzchni grzewczej od 2,4 do 3
mkw. Tel. 727 666 385.
Sprzedam meble kuchenne, mo¿liwoœæ sprzeda¿y pojedyñczych
czêœci. Tel. 501 894 828
Do sprzedania w £obzie dobrze
prosperuj¹ca hurtownia lodów i
¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹
zaopatrzenia i zbytu. Dystrybutor
produktów firm KORAL, ALGIDA,
HELA. Tel. 604 214 766
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
12-18 m-cy, do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 100 cm x
50 cm (cena 120 z³), 2 ³awy (140 z³/
szt.), szafkê na buty (cena 80 z³). Tel.
508 591 529.
Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Powiat drawski
Sprzedam: ogierek 7 m-cy, klacz
Ÿrebna 8 lat. Kontakt 727 568 792.

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

ROLNICTWO

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.
Wykonujemy: certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, kolorystyki budynków. Tel. 515 175 819.
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.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam VW GOLF TDI, r. 1998,
bez rejestracji, 5-cio drzwiowy. Tel.
600 277 737.
Sprzedam VW GOLF III, r. 1995, 5cio drzwiowy, 1,8 na czêœci. Tel. 600
277 737.
Sprzedam FORD FOCUS r. pr.
2002; 1,8 TDCI; srebrny combi.
Cena 23.400 z³. do uzgodnienia.
Tel. 793 910 885 po godz. 18.00.
Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

Region
Sprzedam Samochód CITROEN C3, wersja PAK z 2006 r., silnik HDI
- 1,4, œrednie zu¿ycie ON - 4 l/100
km, przebieg 71.000 km, bardzo
bogate wyposa¿enie, w tym klimatyzacja, ABS, EBA, EPAS, komputer pok³adowy, system AUDIO
4, poduszki powietrzne i inne.
Samochód zakupiony w salonie,
serwisowany, bezwypadkowy,
komplet opon letnich. Cena
30.500 z³. Tel. 604 474 459.
Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom w K¹kolewicach z
zabudowaniem na dzia³ce o pow.
24,800 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 19 79.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.
Wynajmê lub sprzedam dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel.
663 443 388.
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
parterze, 2 pokoje, kuchnia, WC,
³azienka, piwnica, pow. 44,5 mkw.
Tel. 607 340 986.
Sprzedam mieszkanie w £obzie z
gara¿em (kana³), w³asnoœciowe
bezczynszowe, ogrzewanie eta¿owe gazowe. Tel. 602 434 743.

Lokal u¿ytkowy o pow. 30 mkw. w
œcis³ym centrum £obza, na parterze, wynajmê razem z meblami
(najlepiej na dzia³alnoœæ biurow¹
lub us³ugow¹) lub przyjmê propozycjê wspó³pracy. Wszystkie media
+ klimatyzacja + monitoring. Du¿e
szklane witryny. Tel. 501 894 828

Sprzedam mieszkanie w Dalnie, 3
pokoje, 58 mkw. Tel. 782 488 695.

Powiat gryficki

PRACA

Dom wolno stoj¹cy na wsi Wo³czyno sprzedam. Powierzchnia przy
ziemi 103 mkw., pozosta³e budynki
230 mkw. Cena 199 tys. z³. Tel. 693
996 009.

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Szukam opiekunki dla starszej
osoby w £obzie. Tel. 792-576-827.

£obez oœwietli
(RESKO). W poniedzia³ek burmistrz reska og³osi³, ¿e zosta³a ju¿
wybrana firma, która zajmie siê
rozbudow¹ sieci oœwietlenia ulicznego na ulicach Leœnej i Wojska
Polskiego w Resku.
Do przetargu stanê³y cztery firmy: z Reska, £obza, Gryfic oraz ze
Stargardu Szczeciñskiego.
Burmistrz Reska zdecydowa³ siê

na wybranie oferty Firmy Us³ugowej
AREKS Arkadiusz Druch z £obza. W
uzasadnieniu burmistrz napisa³, ¿e
firma spe³ni³a wszystkie wymogi oraz
przedstawi³a najni¿sz¹ ofertê cenow¹, nie napisa³ jednak – jak nisk¹.
W toku prowadzonego postêpowania nie wykluczono ¿adnego z
wykonawców, odrzucono jedn¹
ofertê – przedstawiciel firmy z Gryfic
zapomnia³ siê podpisaæ.
mm

Komputery dla Worowa
(WOROWO). W zwi¹zku z tym,
¿e po przeprowadzonym postêpowaniu przetargowym zosta³a zaoferowana ni¿sza kwota, ni¿ zaplanowane œrodki na ten cel, w kasie gminy
pozosta³o 16 tys. z³.
Pieni¹dze te postanowiono przeznaczyæ na na zakup sprzêtu komputerowego i multimedialnego w œwietlicy w Worowie za kwotê 10 tys. z³
oraz na zakup mebli do tej œwietlicy
w wysokoœci 6 tys. z³ o ile nie wyst¹pi nag³a koniecznoœæ wydatkowania
tych pieniêdzy w innej œwietlicy
wiejskiej.
mm
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Chc¹ pomóc Polakom na Ukrainie

Bêd¹ zbieraæ pieni¹dze
do puszek
Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki”
organizuje zbiórkê pieniêdzy na zakup potrzebnych leków
dla mieszkañców Kuropatnik i okolic, objêtych
epidemi¹ grypy na
Ukrainie, w obwodzie
tarnopolskim.
W dniu 11 listopada,
po mszach œwiêtych,
cz³onkowie Stowarzyszenia zbieraæ bêd¹
pieni¹dze do puszek w
Wêgorzynie, Runowie
Pomorskim i Sielsku.
O tê akcjê zapytaliœmy
pani¹ Barbarê Górniak.
Tygodnik - Dlaczego organizujecie zbiórkê pieniêdzy 11 listopada, nie lepiej by³o by w
niedziele wtedy jest wiêcej

Mszy Œwiêtych, wiêcej pieni¹¿ków moglibyœcie zebraæ?
Barbara Górniak - Zanim odpowiem na to pytanie, chcia³abym podziêkowaæ proboszczom
z Wêgorzyna, Runowa Pomorskiego i Sielska, za wyra¿enie
zgody na przeprowadzenie tej
zbiórki. W najbli¿sz¹ niedzielê
przyjedzie do Polski ks. Andrzej
Remineæ z Brze¿an na Ukrainie,
bêdzie wiêc mo¿liwoœæ przekazania mu leków, które zakupimy za
pieni¹dze zebrane podczas zbiórki.
Czytelnicy Tygodnika byæ
mo¿e pamiêtaj¹, ¿e nasze Stowarzyszenie zbiera³o fundusze na
odbudowê koœcio³a w Kuropatnikach. Du¿o ju¿ zrobiliœmy, ale o
tym, mo¿e przy innej okazji. Teraz, gdy panuje tam epidemia grypy, nie mo¿emy nic nie robiæ,
zw³aszcza, ¿e wiemy, i¿ jest tam
wiele naprawdê biednych rodzin,
których nie staæ na zakup leków,
nawet gdyby by³y dostêpne. Ludzie tam mieszkaj¹cy to „Koœció³
¿ywy”, jeœli potrzebuje on pomocy, trzeba pomóc i nie wa¿ne, czy
ktoœ jest katolikiem, grekokatolikiem, czy prawos³awnym.

Data 11 listopada to zbieg okolicznoœci, telefoniczne potwierdzenie przyjazdu ksiêdza z Brze¿an mia³o miejsce w ubieg³y pi¹tek. Zbiórkê trzeba by³o og³osiæ,
zebraæ pieni¹dze, zakupiæ leki.
Paczki musz¹ byæ gotowe najpóŸniej w poniedzia³ek.
Tygodnik - Jak Pani myœli,
akcja siê powiedzie?
Barbara Górniak - Na pewno, poniewa¿ ju¿ napotkaliœmy na
trudnoœci, a tam gdzie s¹ trudnoœci - sukces gwarantowany.
Gdybym planowa³a zbiórkê, na
pewno nie wybra³abym dnia 11 listopada, tylko niedzielê. Ale mo¿na spojrzeæ na to z innej perspektywy i przypomnieæ sobie s³owa
„Wolnoœæ zosta³a wam dana i zadana”, wtedy nie ma lepszego
dnia na zorganizowanie takiej
zbiórki.
Tygodnik - O jakich trudnoœciach pani mówi?
Barbara Górniak - Ju¿ nie pamiêtam… Lepiej skoncentrowaæ
siê na tym, co jest do zrobienia. (r)
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£obeskie karty historii muzyki
P

odczas prezentacji kultury
£obza w Ksi¹¿nicy Pomor
skiej (16 paŸdz. br.) gospodarz dziœ ju¿ zamkniêtej wystawy –
dyrektor tej biblioteki – obdarowa³
nas upominkami wydawniczymi.
Wœród nich by³a ksi¹¿ka Bogdana
Mat³awskiego „Tradycja polskiej
muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego w latach 19451970” (Szczecin 2002). Trochê
spóŸniona jest ta prezentacja ksi¹¿ki; usprawiedliwienia szukajmy w
niskim jej nak³adzie i skromnej promocji.
Jest to spopularyzowana wersja
pracy doktorskiej autora (publicysty,
radiowca i wyk³adowcy szczeciñskich wy¿szych uczelni). W historii
muzyki Pomorza Zachodniego £obez
ma swoje niepoœlednie miejsce (dysertacja koñczy siê na roku 1970).
Autor – sam uczestnik ¿ycia kulturalnego – obficie czerpa³ z archiwów. Jednym z wa¿niejszych Ÿróde³
by³a praca magisterska Dariusza Ledziona „Orkiestra dêta i jej wp³yw
na dzia³alnoœæ muzyczn¹ w £obzie”
obroniona na Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w S³upsku u prof. Henryka Stillera. D. Ledzion napisa³ wartoœciow¹ pracê (jak¿e odleg³¹ od standardowych przepisywanek), opart¹
na znajomoœci ³obeskiej historii
¿ycia orkiestrowego.
Ksi¹¿ka Mat³awskiego opisuje
meandry polityki kulturalnej, ¿ycia
œwietlicowego i klubowego, akcenty k³adzione na kulturê wy¿sz¹, to
znów „ni¿sz¹”, ruch amatorski i
oœrodki kultury. Znajdziemy tam
opis przesileñ ustroju socjalistycznego i losy uczestników ¿ycia muzycznego od ko³a œpiewaczego w
koœciele, orkiestry grywaj¹cej na
zabawach, weselach lub do¿ynkach, przez zespo³y folklorystyczne,
po orkiestry pó³profesjonalne.
Opisuje te¿ Mat³awski ucieranie
siê spo³eczeñstwa Pomorza Zachodniego w wielkim tyglu wielokulturowym: przybyszów i autochtonów
(bo prezentuje te¿ region bytowski i
z³otowski), a pewien dystans od
Rosjan, ¯ydów i Niemców.
Co wartoœciowego znalaz³
w £obzie?
Ziemia £obeska i £obez wy³ania
siê z tej ksi¹¿ki jako jeden z wa¿niejszych oœrodków kultury regionalnej.
Przesz³oœæ mieszkañców tej ziemi wspomina Barbara Kopczyñska z
Drohobycza, mieszkanka Gardna:
„W tamtych stronach, gdzie mieszkali wespó³ katolicy i grekokatolicy, porozumienie siê codzienne, muzykowanie i œpiewanie, nie stanowi³o problemu”. Wiemy, ile zmieni³a wojna!
Roman Ostolski z P³otów (nale¿a³y niegdyœ do powiatu ³obeskiego)
przywióz³ tradycje muzyczne z Lubelszczyzny. Gra³ w ró¿nych zespo-

Wielkim wydarzeniem patriotycznym w Szczecinie w 1946 roku
by³ zlot m³odzie¿y „Trzymamy stra¿
nad Odr¹” w I rocznicê jej forsowania. Wyst¹pi³ tam wspomniany ju¿ 8osobowy ³obeski zespó³ œpiewaczy
„Akord” pod kierunkiem B. Stawiñskiego. Œpiewali m.in. lubelsk¹ „Serenadê wiejsk¹”. Ju¿ 3 marca 1946
roku w £obzie odby³a siê akademia
z okazji I rocznicy odzyskania Ziem
Zachodnich. Wyst¹pi³ chór z gimnazjum i liceum pod kierownictwem A.
Wojciechowskiego.
W Cieszynie £ob. zupe³nie amatorski charakter mia³y œpiewy 20 rodzin z tarnopolskiego gromadz¹ce
siê po nabo¿eñstwach majowych
przy koœciele. Bywa³o, ¿e zebrani szli
za Kazimierzem Laskowskim (harmonia) i Boles³awem Dobruckim do
œwietlicy, a tam rozpoczyna³a siê
zabawa wiejska. Któryœ z pomorskich muzykantów zanotowa³, ¿e
gra³ na 190 weselach. Polski ¿ywio³
wype³nia³ pomorsk¹ ziemiê.

³ach na harmonii i tr¹bce. W Wyszoborze (te¿ ³obeskim) muzykowa³ na
akordeonie Marcin Szew³oga. W P³otach powsta³ te¿ od razu du¿y zespó³
œpiewaczy. 20-osobow¹ orkiestrê kolejow¹ za³o¿y³ tam Edward Zatorski.
Do Wêgorzyna przyby³ z Lubelszczyzny Micha³ Noryca i wkrótce za³o¿y³ zespó³. Niebawem gra³ w
Orkiestrze Dêtej PKP w Stargardzie
Szczeciñskim. W £obzie orkiestrê
kolejarsk¹ za³o¿y³ Micha³ S³odziñski. Tak jak S³odziñski szlifów muzycznych nabrali w orkiestrach wojskowych Jan Andrzejewski, Piotr
Samsonowicz i Julian Szatkowski.
Od muzyków czerwonoarmiejców
kupowali instrumenty i odpisywali
nuty. Z tej ³obeskiej orkiestry dêtej w
latach szeœædziesi¹tych wy³oni³ siê
zespó³ folklorystyczny.
Te¿ w 1945 roku w £obzie powsta³o 8-osobowe ko³o œpiewacze
„Akord”, które rozros³o siê w 36osobowy chór o œwieckim, ale i religijnym, repertuarze. Dyrygowa³
Bronis³aw Stawiñski. Mieli pianino i
biblioteczkê nutow¹. Wystêpowali
udanie na konkursie œpiewaczym w
Bydgoszczy.
Ow¹ swobodê repertuarow¹
zacz¹³ krêpowaæ od 1949 roku Zwi¹zek Œpiewaczy Pomorza Zachodniego, do którego wszyscy musieli nale¿eæ. „Akord” w tej sytuacji – czytamy
w sprawozdaniu - „przesta³ istnieæ”.
Wystarczy³o zreszt¹ tylko zabroniæ u¿ywania przedwojennego
œpiewnika szkolnego (147 pieœni)
Stanis³awa Pe³czyñskiego. Integracja spo³ecznoœci lokalnych z
ogromn¹ luk¹ edukacyjn¹ wojny i
okupacji wokó³ pieœni religijno-pa-

triotycznej wiele na tym traci³a. Poœpiesznie lansowano now¹ pieœñ
masow¹, której rodzice nie znali.
Przerywana bywa³a ci¹g³oœæ kulturowa miêdzy pokoleniami. Wzory
radzieckie upowszechniane przez
zespo³y krasnoarmiejców (którzy
stacjonowali w wielu miejscowoœciach Pomorza) w pierwszych powojennych latach do dziœ pobrzmiewaj¹ w kawa³ach „My nie tankisty,
my – tankomany”.
Teatrzyki
Teatrzyki te¿ mia³y w repertuarze
pieœni i tañce. 28 paŸdziernika 1945
roku by³ w £obzie jego wystêp.
Sk¹din¹d wiemy, ¿e w swym programie partyjnym tworzenie takich zespo³ów wpisa³ PPS.
W roku nastêpnym zespó³ teatralny stworzy³a nauczycielka Wanda Kraus w Mielnie. Wystawili komediê „Panna rekrutem”. Konkurowa³ z
nimi amatorski zespó³ z Lesiêcina prowadzony przez kierownika szko³y S.
Lachonia ze sztuk¹ „Polski Lipiec”.
Jak dobry kawa³ wygl¹daj¹ perypetie stra¿ackiego zespo³u w
Szczecinie. Do przetransportowania dekoracji pochodz¹cych ze
zniszczonego teatru miejskiego, a
przechowywanych tymczasowo w
ruinach katedry, u¿yto… krowy.
Ta pochodzi³a z trofiejnego stada
zaw³adniêtego przez Rosjan, nim
trafi³o do ZSRR. Z trudem udobruchano Rosjan, gdy „jucznej” krowy nie zwrócono, bo posz³a do
kot³a. Sztuka nazywa³a siê „Polskie
swaty”, jak nazywa³a siê krowa –
sprawozdania milcz¹. Zespo³em
kierowa³ Stanis³aw Lagun.

Przygaszenie
Przymusowe zak³adanie spó³dzielni produkcyjnych, zamiast spodziewanej kolektywizacji, niszczy³o
zacz¹tki spontanicznej integracji.
Bogdan Mat³awski pisze: „Zastraszeni mieszkañcy do minimum ograniczali ¿ycie towarzyskie, os³ab³y
wiêzi s¹siedzkie, a nawet rodzinne”.
Tymczasem urzêdnicy z Wydzia³u Kultury Urz. Woj. w 1951 roku zastanawiali siê nad zarz¹dzeniem ludowego stroju regionalnego, jako
obowi¹zuj¹cego na Pomorzu. Ca³kiem serio spierano siê miêdzy strojem s³owiñskim, pyrzyckim lub jamieñskim, albo wileñskim. By³a koncepcja „nowego” stroju zdobionego kotwicami.
Jeszcze na koniec okresu stalinowskiego w czynie 1-majowym
1956 roku wysadzono w powietrze
ruiny trzech koœcio³ów tylko w Ko³obrzegu. W rozdziale o integracyjnej roli Koœcio³a na Ziemiach Zachodnich du¿y akapit poœwiêca B.
Mat³awski ksiêdzu Stefanowi Ka³u¿nemu, budowniczemu koœcio³a
NSPJ w £obzie wznoszonego z ruin.
Do wœciek³oœci doprowadza³o
w³adze mieszanie dwóch porz¹dków: religijnego i œwieckiego, choæ
niejednokrotnie muzycy lub œpiewacy wystêpowali w chórach koœcielnych lub œwieckich wymiennie.
„Tak¹ drastyczn¹ karê za udzia³
w œwiêcie Bo¿ego Cia³a lokalne
w³adze zastosowa³y wobec kolejowej orkiestry dêtej z Runowa Pomorskiego, któr¹ prowadzi³ kapelmistrz Julian Szatkowski. Wraz z
rozwi¹zaniem orkiestry odebrano
muzykom instrumenty”. A¿ szeœciu sfrustrowanych muzyków zasili³o orkiestrê w £obzie.
Uaktywni³ siê Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej. Mieszkañcy Sielska
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wystawili w swojej œwietlicy „Grube
ryby” Ba³uckiego. Urz¹dzano powiatowe œwiêta pieœni i tañca. W
sprawozdaniu z lat 52-56 napisano:
„W kilku miejscowoœciach z powodu niekompetencji pracowników
wydzia³ów kultury, imprezy nie odby³y siê, miêdzy innymi w Pyrzycach, £obzie, Goleniowie”
Czasami bywa³o tak, jak na do¿ynkach krajowych w Lublinie (1950). Pisze za³o¿yciel zespo³u z Pacholêt
k.Gryfina: „Ubrani byliœmy w serdaki
góralskie i wysokie we³niane czapy.
Nie potrafiê sobie wyt³umaczyæ,
czym kierowali siê nasi organizatorzy,
wysy³aj¹c nas w takich ubiorach (…)
Otrzymaliœmy ironiczny przydomek –
górali z Pomorza”.
Repertuar orkiestr dêtych musia³
mieæ ideowe tytu³y. £obeska – gra³a
„Paradê m³odych”, „Razem”, „Marsz
SP” (batalionów roboczych S³u¿ba
Polsce), „Walczyk SP”. I tak dobrze,
¿e nie musieli graæ „Kantaty o Stalinie” lub „Marsza 8 Armii Chiñskiej”.
Mat³awski zapisa³ sukces zespo³u folklorystycznego przy Szkole
Przysposobienia Rolniczego w Sielsku, który za³o¿yli pañstwo Murii.
Zespó³ wyst¹pi³ w 1959 roku na zlocie m³odzie¿y wiejskiej w Poznaniu,
a potem na centralnych do¿ynkach
w Warszawie. (po dyskusji w redakcji ustaliliœmy, ¿e szko³a znajdowa³a
siê w Lesiêcinie - K¹kolewicach przyp. red.)
Mat³awski wymienia jeszcze w
kontekœcie folkloru panie W³adys³awê Dêbick¹ i Eleonorê Janu³ z Bienic
k. Dobrej.
Jak¿e wa¿na by³a baza. W £obzie
wyremontowano salê widowiskow¹
w 1958 roku.
Wa¿n¹ rolê odgrywali organiœci
koœcielni, którzy – bywa³o – przyje¿d¿ali na Ziemie Zachodnie ze
swoja wsi¹, jak Franciszek Adamów
w Sielsku.
Natomiast „W wiêkszoœci PGR
kszta³towa³o siê spo³eczeñstwo odbiorców, bowiem ono samo wytwarza³o bardzo niewiele dóbr kulturalnych”.
Folklor mniejszoœci narodowych, có¿ tu mówiæ, g³ównie Ukraiñców, których przymusowo przesiedlono na Pomorze, ma te¿ swój
epizod. W 1956 roku na fali powszechnej odwil¿y politycznej powsta³ w £obzie Ukraiñski Zespó³
Pieœni i Tañca licz¹cy 12 osób. Dwa
lata póŸniej liczy³ ju¿ 40 osób. Gdy
jednak zakoñczy³ dzia³alnoœæ, nie
odrodzi³ siê nawet w latach dziewiêædziesi¹tych. M³odzie¿ chyba
zupe³nie siê spolonizowa³a.
Mat³awski wspomina jeszcze
MOK w Resku i PDK w £obzie, kiedy
w 1967 roku mówi o magazynkach z
nieprzydatnym sprzêtem muzycznym i audiowizualnym. Szed³ big bit
i rewolucja technologiczna. Nowy
£obeski Dom Kultury to ju¿ zupe³nie
inna karta historii?
Ludwik Cwynar
Foto z archiwum redakcji:
Grzegorz Mielniczek
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Historia £obza ju¿
w ksiêgarni
(£OBEZ). 12 listopada
o godzinie 19.00 w
Ksiêgarni Wspó³czesnej
w £obzie nast¹pi
inauguracja sprzeda¿y
ksi¹¿ki, dotycz¹cej
historii £obza.
„Geschichte der Stadt Labes in
Pommern” autorstwa Ernsta Zernickowa zosta³a wydana w 1922 roku.
Historia Miasta Labes-£obes na
Pomorzu Zachodnim ró¿ni siê od
standardowych t³umaczeñ - dopiskami redakcyjnymi, umiejscawiaj¹cymi wspó³czesnego czytelnika w
obecnym £obzie.
Sama ksi¹¿ka napisana jest jêzykiem zrozumia³ym, w formie wyk³adu.
Lekka forma opowieœci sprawia, ¿e
autor zabiera czytelnika w przyjemn¹
podró¿ w czasie. W t³umaczeniu zachowano oryginalne nazw miejsc i
obiektów, a dopiski redakcyjne, ujête w nawiasy, odwo³uj¹ do wspó³czesnych nazw, b¹dŸ wyjaœniaj¹, w
którym miejscu opisywane obiekty
znajdowa³y siê, gdy autor o nich
pisa³. To, jak równie¿ zawarte w
ksi¹¿ce mapy i zdjêcia sprawiaj¹, ¿e
bardzo ³atwo mo¿na przeœledziæ historiê tego miasta od czasów jego
powstania, a¿ do roku 1922.

Pomys³ przet³umaczenia wyk³adu
Ernsta Zernickowa narodzi³ siê w g³owie œ.p. Leona Zdanowicza. O pomoc
w tym przedsiêwziêciu poprosi³ grupê osób, które interesuj¹ siê histori¹
tego grodu. O tym, ile trudnoœci czasami sprawia³o umiejscowienie na
mapie obecnego £obza niektórych
nazw u¿ytych w ksi¹¿ce, wiedz¹ chyba tylko ci, którzy w³¹czyli siê w powstanie polskiej edycji.
Za³o¿eniem by³o, aby historia zakoñczy³a siê w obecnych czasach,
ujêta w jednym tomie. Przecie¿ my ju¿
zdo³aliœmy wycisn¹æ ogromne piêtno
na tym, terenie. Póki co, praca zosta³a
zakoñczona na tym, co zdo³a³ zebraæ E.
Zernickow. Kolejnym etapem, byæ
mo¿e ju¿ w innym sk³adzie redakcyjnym, bêdzie napisanie historii od 1922
r. do czasów wspó³czesnych.
Warto tutaj dodaæ, ¿e wszyscy
zaanga¿owani w pracê robili to za
darmo, tylko po to, aby historia ta
by³a dostêpna dla wszystkich, którzy zechc¹ siê z ni¹ zapoznaæ.
Zapraszamy w czwartek, na inauguracjê oraz do zapoznania siê z Histori¹ miasta Labes-£obez na Pomorzu Zachodnim.
Do powstania ksi¹¿ki przyczynili
siê: Monika Mizera, która przet³umaczy³a orygina³ ksi¹¿ki, opracowaniem redakcyjnym zajêli siê: Ludwik
Cwynar i Magdalena Mucha, za na-

zwy geograficzne i nazewnictwo odpowiedzialni byli: Henryk Musia³ i
Zbigniew Harbuz. Przy opracowaniu siêgniêto równie¿ do t³umaczenia Romana Sternickiego i Jerzego
Podralskiego, kwesti¹ sk³adu zaj¹³
siê Bogdan Zdanowicz, on te¿ pilotowa³ druk. Wydawc¹ ksi¹¿ki jest
Jerzy Mechliñski – ³obeski ksiêgarz
– jako kontynuacja tradycji, bo przecie¿ oryginaln¹ ksi¹¿kê E. Zernickowa równie¿ wyda³ w³aœciciel ³obeskiej ksiêgarni.
mm
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Zarz¹d Powiatu w £obzie informuje
¿e na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie, na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie,
przy ul. Konopnickiej 41, Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie, przy ul. G³owackiego 4, oraz
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie –

zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci lokalowej o powierzchni 15,60 mkw.,
po³o¿onej w £obzie, przy ul. G³owackiego 4, przeznaczonej do
najmu stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Antoni Gutkowski

Dobra, dn. 05.11.2009r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

tygodnik ³obeski 10.11.2009 r.

XXI Memoria³ im.
Witolda Markiewicza
(£OBEZ) Ju¿ jutro, 11 listopada, o godzinie
11.00, w hali sportowej w £obzie, odbêdzie
siê XXI Memoria³ im. Witolda Markiewicza
w halowej pi³ce no¿nej trampkarzy.
Uczestnikami turnieju bêd¹
uczniowie szkó³ podstawowych
oraz gimnazjów z powiatów ³obeskiego i stargardzkiego. Organizato-

rami s¹ Urz¹d Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe £obez, rodzina
Pañstwa Markiewiczów oraz kluby i
stowarzyszenia sportowe.
(um)

Dobra, dn. 05.11.2009 r.

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- niezabudowana dzia³ka nr 288/2 – po³o¿ona przy ul. Nowogardzkiej, obrêb miasta Dobra, powiat ³obski, oznaczona ,,RIV - £III”, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki nieregularny, konfiguracja terenu
p³aska z lekkim spadkiem na u¿ytku £III, dojazd do dzia³ki zapewnia droga
asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej
z us³ugami, nieruchomoœæ posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW21165 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie
powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia
03.12.2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 07 grudnia 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju
nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium
nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne
i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
BURMISTRZ Barbara Wilczek

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
zabudowanej po³o¿onej w obrêbie Grzêzno

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- dzia³ka zabudowana budynkiem dawnej Szko³y Podstawowej o pow.
u¿ytkowej 166,72 m2 oraz budynkiem gospodarczym, uzbrojona w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹. Przeznaczenie dzia³ki w SUiKZP gminy Dobra – proponowana zmiana przeznaczenia na us³ugowo-mieszkaniow¹. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr
19669 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów,
Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 03. 12. 2009 roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 07 grudnia 2009r. rozpoczêcie o godzinie 1130 w pokoju
nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra
przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium
nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej
w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
BURMISTRZ Barbara Wilczek
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Znakomita
passa Sarmaty
Sarmata Dobra - Stal Szczecin 7:2 (2:1)
Sarmata: M. Kamiñski, D. Dzierbicki, Jaszczuk kpt., Mêdrek, Pacelt,
E. Kamiñski od 67' GuŸniczak, Grochulski, Kliœ od 74' Bonifrowski,
Olechnowicz, Padziñski od 83' Garliñski, Szkup od 80' Szw¹der oraz
Marciniak, Gude³ajski, Kaleta.
Stal: Owsianowski, Chruœciñski,
Rutecki, Bartczak, Parys, Storek,
Mas³owski, Staciwa, Rzymski, Cupryn kpt., Bobko oraz Szy³ko, Juszczyk, Gogarowski, Walo.
Strzelcy bramek: dla Sarmaty:
Damian Padziñski 2 (23' i 82'), Piotr
Grochulski 29', Krzysztof Szkup 49',
£ukasz Olechnowicz 54', samobójcza 71', Garliñski 90'; dla Stali: Cupryn 11', Bobko 63'.
Sêdzia g³ówny: Sebastian Basiejko, asystenci: Krzysztof Mich i
Krzysztof Napieraj.
Trwa znakomita passa pi³karzy
Sarmaty. Zespó³ z Dobrej odniós³
swoje kolejne zwyciêstwo, tym razem pokonuj¹c wysoko 7:2, na boisku w Dobrej, zespó³ Stali Szczecin.
Trzecie kolejne zwyciêstwo i imponuj¹cy stosunek bramek w trzech
ostatnich meczach 19:3 oraz fakt, ¿e
wœród pokonanych zespo³ów by³
tak¿e lider IV ligi, stawia Sarmatê
wœród zespo³ów, z którymi nale¿y siê
liczyæ w bie¿¹cych rozgrywkach.
Najtrafniej podsumowa³ ten fakt jeden z goœci ze Szczecina, cytujê: - a¿
strach spotykaæ siê z Sarmat¹, bo
czy to przy œwietle dziennym, czy
przy sztucznym, aplikuje swoim rywalom pó³ tuzina bramek.
Pocz¹tek meczu wcale nie zapowiada³, ¿e Sarmata odniesie tak przekonywuj¹ce zwyciêstwo. I chocia¿ w
7 min. bramkarz Stali znakomit¹ parad¹ obroni³ strza³ Krzysztofa Szkupa
z rzutu wolnego, to ju¿ w 11 min. silne
doœrodkowanie z prawej strony za-

IV liga

Str
Str.. 17

SPORT

mieni³ na bramkê kapitan Stali Dariusz Cupryn. Radoœæ goœci trwa³a
jednak bardzo krótko, bo ju¿ w 23 min.
Damian Padziñski wyrówna³ na 1:1, a
szeœæ minut póŸniej Piotr Grochulski,
po doœrodkowaniu z rzutu ro¿nego,
silnym strza³em g³ow¹ podwy¿szy³
wynik na 2:1 dla Sarmaty.
Pocz¹tek drugiej po³owy zacz¹³
siê od mocnego uderzenia Sarmaty;
na 3:1, w 49 min., podwy¿szy³, bêd¹cy ostatnio w bardzo dobrej formie,
Krzysztof Szkup, a w 54 min. czwart¹
bramkê strzeli³ £ukasz Olechnowicz.
Nastêpne minuty to szczêœcie i nieszczêœcie zawodników Stali: szczêœcie, gdy¿ w 63 min. £ukasz Bobko
strzeli³ drug¹ bramkê dla Stali, nieszczêœcie, gdy¿ jeden z jego kolegów
podwy¿szy³ wynik na 5:2, pakuj¹c
pi³kê do w³asnej bramki. Koñcówka
meczu to dwie kolejne bramki dla
Sarmaty; w 82 min. Damian Padziñski
uzyska³ swoj¹ drug¹ bramkê w tym
meczu, a w ostatniej minucie meczu
jego zmiennik, 18-letni Maciej Garliñski, uzyska³ swoj¹ pierwsz¹ bramkê na boiskach IV ligi i ustali³ wynik
meczu na 7:2 dla Sarmaty.
Mimo wysokiego i zas³u¿onego
zwyciêstwa Sarmaty trzeba przyznaæ, ¿e wbrew wynikowi m³ody zespó³ Stali zaprezentowa³ siê, zw³aszcza w I po³owie, w miarê przyzwoicie.
Ale ¿eby wygraæ mecz, trzeba stworzyæ sytuacje bramkowe i umieæ je
wykorzystaæ. A w tej sztuce znacznie
skuteczniejszy by³ Sarmata.
Przed Sarmat¹ dalsza czêœæ „gor¹cego” tygodnia; w œrodê, 11 listopada, o godz. 13.00, zagra w Chociwlu z miejscowym Piastem, a 14 listopada, na stadionie w Dobrej, o godz.
14.00, w ostatnim meczu sezonu, rewelacyjny beniaminek IV ligi, podejmie Victoriê Przec³aw.
estan

Granie w planie

11.11 (œroda), godz. 13.00 Piast Chociwel - Sarmata Dobra.
14.11 (sobota), godz. 14.00 Sarmata Dobra – Victoria Przec³aw

V liga
11.11 (œroda) godz. 14.00 Sparta Wêgorzyno – Osadnik Myœlibórz.
14.11 (sobota) godz. 13.30 Sparta Gryfice – Sparta Wegorzyno.

Klasa okrêgowa
11.11 (œroda) godz. 13.30 Wicher Reptowo - Mewa Resko.
11.11 (œroda) godz. 14.30 D¹brovia Stara D¹browia - Œwiatowid £obez.
14.11 (sobota) godz. 14.00 Mewa Resko – Ina Iñsko.
14.11 (sobota) godz. 14.00 Œwiatowid £obez – Fagus Ko³bacz.

Klasa A
11.11 (œroda) godz. 17.00 Rega II Trzebiatów - Radovia Radowo Ma³e.
14.11 (sobota) godz. 13.30 Radovia Radowo Ma³e – Fala Miêdzyzdroje.

Gra³a liga
Wyniki i tabele
IV liga

Klasa Okrêgowa

Sarmata Dobra - Stal Szczecin 7:2;
Ina Goleniów - Piast Drzonowo
6:0; Drawa Drawsko Pomorskie Hutnik Szczecin 1:3; Gryf Kamieñ
Pomorski - Piast Chociwel 3:1; Leœnik/Rossa Manowo - Victoria
Przec³aw 3:1; Vineta Wolin - Gwardia Koszalin 0:0; S³awa S³awno Sokó³ Pyrzyce 3:1; Pogoñ Barlinek
- Wybrze¿e Rewalskie Rewal 5:0.

Mewa Resko - Orze³ £o¿nica 3:1;
Œwiatowid £obez - Jeziorak Szczecin 0:2; Promieñ Mosty - Korona
Stuchowo 2:3; Wicher Brojce - KP
Chemik II Police 3:1; Flota II Œwinoujœcie - D¹brovia Stara D¹browa 5:4; Masovia Maszewo - Wicher Reptowo 4:1; Ehrle Dobra
Szczeciñska - Fagus Ko³bacz 5:4;
Ina Iñsko - Pogoñ II Szczecin 1:0.

1. Pogoñ Barlinek
30 28:8
2. Hutnik Szczecin
2930:14
3. Gryf Kamieñ Pom.
2742:14
4. Ina Goleniów
2625:13
5. Vineta Wolin
2527:13
6. Gwardia Koszalin
2424:12
7. Wybrze¿e Rewalskie 2427:15
8. Victoria Przec³aw
2121:15
9. Sarmata Dobra
1932:22
10. Leœnik/Rossa
1514:13
11. Piast Chociwel
1218:23
12. Drawa Drawsko Pom. 1111:18
13. Sokó³ Pyrzyce
1018:37
14. S³awa S³awno
8 10:42
15. Stal Szczecin
5 13:35
16. Piast Drzonowo
5 10:56

1. Masovia Maszewo
2. Jeziorak Szczecin
3. Wicher Brojce
4. Ehrle Dobra Szcz.
5. Pogoñ II Szczecin
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Korona Stuchowo
8. Fagus Ko³bacz
9. Orze³ £o¿nica
10. Œwiatowid £obez
11. Ina Iñsko
12. Promieñ Mosty
13. D¹brovia St. D¹b.
14. Mewa Resko
15. Chemik II Police
16. Wicher Reptowo

V liga

A klasa

Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Sparta
Wêgorzyno 1:2; Odra Chojna Woda Piast II Rzecko 5:0; Polonia
P³oty - Kluczevia Stargard Szcz.
2:3; Iskierka Szczecin - Œwit Szczecin 0:2; Osadnik Myœlibórz - Pomorzanin Nowogard 3:0; Zorza
Dobrzany - GKS Mierzyn 2:2; Stal
Lipiany - Arkonia Szczecin 0:5;
Sparta Gryfice - K³os Pe³czyce 2:0.
1. Kluczevia Stargard 30 36:10
2. Odra Chojna
26 34:17
3. Polonia P³oty
26 36:13
4. Arkonia Szczecin
26 34:11
5. Sparta Gryfice
21 23:19
6. Osadnik Myœlibórz 20 28:22
7. Stal Lipiany
19 23:31
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 18 22:22
9. Œwit Szczecin
16 16:17
10. K³os Pe³czyce
14 11:23
11. GKS Mierzyn
13 16:24
12. Pomorzanin Nowogard 13 7:14
13. Woda-Piast Rzecko 13 13:26
14. Zorza Dobrzany
10 12:25
15. Sparta Wêgorzyno 10 14:31
16. Iskierka Szczecin
9 7:27

32 31:12
29 38:7
28 29:16
27 26:16
23 44:13
22 36:34
21 24:21
21 29:21
20 23:23
15 16:27
15 20:29
14 21:35
10 24:30
7 16:44
6 15:38
5 20:46

Radovia Radowo Ma³e - Jantar
Dziwnów 4:2; Ba³tyk Miêdzywodzie - Sowianka Sowno 2:2; Olimpia Nowogard - B³êkitni Trzyg³ów
2:2; Pionier ¯arnowo - Rega II
Trzebiatów 1:2; Bizon Cerkwica Ba³tyk Gostyñ 4:1; Znicz Wysoka
Kamieñska - Fala Miêdzyzdroje
1:1; Iskra Golczewo - Orze³ Prusinowo 7:1.
1. Rega II Trzebiatów 27 42:12
2. Radovia Radowo M. 27 36:13
3. Jantar Dziwnów
23 31:19
4. B³êkitni Trzyg³ów
21 26:21
5. Fala Miêdzyzdroje 20 16:10
6. Olimpia Nowogard 20 34:22
7. Iskra Golczewo
19 25:16
8. Bizon Cerkwica
17 28:21
9. Sowianka Sowno
11 21:38
10. Ba³tyk Miêdzywodzie 9 23:25
11. Pionier ¯arnowo
9 22:30
12. Ba³tyk Gostyñ
8 29:32
13. Znicz Wysoka Kam. 2 17:47
14. Orze³ Prusinowo
1 8:52
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MA£E DO£GIE I MORSY Wybrano najlepszego
dzielnicowego powiatu
W dniu 8 listopada br. piechurzy
z £obza wziêli udzia³ w rajdzie pieszym z okazji Dnia Niepodleg³oœci
pn. Szlakiem Pomników.
Trasa: Drawsko Pomorskie - Gajewo - autostrada „berlinka” - ¯ó³te.
Dystans 12 km. Na trasie przewodnicy zaprezentowali nam pomniki i
pami¹tkowe obeliski. Ognisko rozpalono nad jeziorem Ma³e Do³gie.
Tradycyjnie ju¿ w rajdzie wziêli

udzia³ morsy (i foczki) z Drawska i
Iñska, którzy wziêli k¹piel w nieco
ch³odnych wodach jeziora. Podczas wêdrówki trafiliœmy na nasyp
niedokoñczonej hitlerowskiej autostrady, zwanej dziœ berlink¹. Po kilkugodzinnej wyprawie dotarliœmy
do wsi ¯ó³te, sk¹d autokarem ca³a
grupa wróci³a do Drawska.
Do nastêpnej wêdrówki! A.K.
adamku@vp.pl

MKS „Olimp” dostanie
sprzêt
(£OBEZ) W tym roku
Gmina £obez przyst¹pi³a
do udzia³u w programie
„Przeciwdzia³anie
poprzez sport agresji i
patologii wœród dzieci i
m³odzie¿y”.
Koordynatorem projektu ze strony gminy by³ Wydzia³ Sportu, Turystyki i Promocji. W wyniku konkursu, w ramach programu Minister-

stwa Sportu i Turystyki „Sport
wszystkich dzieci”, gmina otrzyma³a
przydzia³ sprzêtu, dla wskazanego
przez siebie klubu sportowego. Trafi³ on do MKS „Olimp”.
Klub otrzyma: sprzêt sk³adany
do gry w siatkówkê, komplet do gry
w ringo i badmintona; pi³ki lekarskie
1, 2 i 4 kg - po sztuce; zestaw do gry
w unihokeja; pi³ki do siatkówki (3
szt.), koszykówki (3 szt.), rêcznej (3
szt.), no¿nej (4 szt.); tyczki slalomowe 10 szt. i narzutê treningow¹ - 15
szt. Sprzêt ma byæ dostarczony do
koñca roku.
(op)

W Komendzie Powiatowej
Policji w £obzie odby³ siê II
etap konkursu o tytu³ Najlepszego Dzielnicowego Garnizonu Zachodniopomorskiego. Konkurs og³osi³ Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie. W I etapie nale¿a³o wybraæ jednego kandydata,
który bêdzie reprezentowa³
powiat w eliminacjach wojewódzkich.
Po otrzymaniu kandydatur przes³anych przez lokalne w³adze samorz¹dowe, do II etapu konkursu zakwalifikowano trzech dzielnicowych:
m³. asp. Mariusza Zajnera z KPP
£obez, m³. asp. Monikê Ratajsk¹ z
KPP £obez i m³. asp. Piotra Opiekê z
Posterunku Policji w Dobrej.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
burmistrz £obza Ryszard Sola, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Starostwa Powiatowego w £obzie
Wies³aw Ma³y, Czes³aw Burduñ przedstawiciel mediów (Kurier
Szczeciñski), Katarzyna B³aszczyk dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz kom. Jacek
Kamiñski - zastêpca naczelnika
Wydzia³u Prewencji KPP £obez, po
prezentacji ka¿dego z dzielnicowych, którzy opowiadali o swojej
pracy, podjêli decyzjê, ¿e do eliminacji wojewódzkich zg³oszony zostanie m³. asp. Piotr Opieka z Posterunku Policji w Dobrej.
M³. asp. Piotr Opieka od 11 lat
pracuje w Policji, jest tak¿e przewodnikiem psa s³u¿bowego. Pod jego
nadzorem s¹ wszystkie wioski z terenu gminy Dobra. Jest tak¿e inicjatorem wielu dzia³añ z zakresu prewen-

cji kryminalnej kierowanych do dzieci i m³odzie¿y miasta i gminy Dobra.
Jest ojcem dwójki dzieci, z rodzin¹
mieszka w Dobrej.
Panu Opiece gratulujemy wygranej w eliminacjach i ¿yczymy powodzenia w dalszym etapie konkursu,
w którym bêdzie musia³ m.in. przedstawiæ prezentacjê dotycz¹c¹ koncepcji pracy dzielnicowego, jego roli
i funkcjonowania w œrodowisku lokalnym.
(kp)

Bezpieczne Misie i Muchomorki
z przedszkola w £obzie
Dzisiaj rano do przedszkola w
£obzie zawita³a policjantka z zespo³u ds. nieletnich. Odwiedzi³a tym razem najm³odsze dzieci 3 i 4 letnie z
Grupy Misiów i Muchomorów. Maluszki by³y bardzo przejête wizyt¹
policjantki, ale od razu wiedzia³y, kim
ona jest, gdzie pracuje i co robi¹ tak
wa¿nego inni policjanci.
Policjantka rozmawia³a z dzieæmi
jak nale¿y zachowywaæ siê w przedszkolu, domu lub na placu zabaw.
Wa¿ne by³o tak¿e omówienie zasad

bezpiecznego przechodzenia przez
jezdniê. Przedszkolaki by³y przygotowane do tego zadania. W sali na
dywanie by³y naklejone pasy, obok
sta³ znak drogowy - przejœcie dla
pieszych, a po jezdni jeŸdzi³y zabawkowe samochody. Dzieci zda³y ten
egzamin celuj¹co. Ka¿de z nich rozgl¹da³o siê po wejœciu na pasy, a id¹c
w parach trzymali siê za rêce.
Kolejnym etapem tej edukacji bêdzie
sprawdzenie ich umiejêtnoœci na
drodze obok przedszkola.
Asp. Anna Gembala
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Wyrzucaj¹ psy
na pola
NietrzeŸwy kierowca
na Segala
W dniu 5 listopada, ok. godz.
22.20 w £obzie, na ul. Segala, policjanci z £obza zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki VW Polo. Jak siê okaza³o,
21-letni Piotr S. by³ nietrzeŸwy.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
wskaza³ 0,41 mg/l. Teraz kierowca
odpowie za jazdê pod wp³ywem alkoholu z art. 178 par. 1 kk.

NietrzeŸwy
motorowerzyœci
W czasie weekendu policjanci
zatrzymali dwóch nietrzeŸwych
kieruj¹cych. W sobotê, 7 listopada, o godz. 20.15, na drodze w rejonie skrzy¿owania do miejscowoœci Gardno, policjanci zatrzymali Stanis³awa O., który kierowa³
motorowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania u kieruj¹cego to 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W niedzielê natomiast policjanci

z £obza, na ul. Waryñskiego, zatrzymali wieczorem Artura S. z £obza,
który mia³ w wydychanym powietrzu 0,86 mg/l.

Nieletni uciekinierzy
Policjanci z £obza otrzymali
zg³oszenia o ucieczce dwóch nieletnich. 16-letnia Karolina, wychowanka Domu Dziecka w £obzie, notorycznie ucieka z placówki do
domu. Po przywiezieniu jej przez
policjantów do placówki, po chwili
znów ucieka. Jakiekolwiek rozmowy z nieletni¹ nie przynosz¹ ¿adnego efektu. Dziewczyna oczekuje na
umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej.
Piotr, lat 13, z £obza, tak¿e notorycznie ucieka ze swojego domu.
Ostatnia ucieczka mia³a miejsce w
pi¹tek, po po³udniu. Ch³opak nie
wróci³ na noc do domu, spa³ w
opuszczonym budynku. W sobotê
wieczorem odnalaz³ go ojciec. Rozmowy z tym ch³opcem by³y przeprowadzone w szkole i w domu. Piotrek
obieca³, ¿e nie bêdzie ju¿ ucieka³.
Jest pod nadzorem kuratora.

Wyrok
Sygn. akt II K 405/09 Ds. 751/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
Sad Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna
Weso³a bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 23.09.2009 r.
sprawy:

Zbigniewa Helstajna

s. Jana i Olgi z d. Geba, ur. 05 czerwca 1978 r. w Resku; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 28 czerwca 2009 r. w £obzie na ul. Obroñców Stalingradu, na drodze publicznej kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,62 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Zbigniewa Helstajna uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a
par. 2 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu)
stawek dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki w kwocie 10
(dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec
oskar¿onego œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów zalicza okres zatrzymania
prawa jazdy od dnia 10 lipca 2009 roku;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego
na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w
kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych.

(£OBEZ -gmina). Na polach
pojawia siê coraz wiêcej
bezpañskich psów. Bynajmniej
nie jest to win¹ mieszkañców
wsi. Pod las wyrzucaj¹ swoje
czworonogi mieszkañcy miast,
którzy uznali, ¿e dotychczasowy
przyjaciel nie jest ju¿ im
potrzebny.

Coraz wiêksze watahy wa³êsaj¹cych siê psów biegaj¹ wiêc luzem po polach i lasach. Na ten
stan rzeczy zwrócili uwagê
so³tysi podczas obrad Rady
Miasta. So³tysi apeluj¹, aby
w³aœciciele czworonogów nie
wyrzucali swoich zwierz¹t na
pola i nie pozostawiali ich bez
jedzenia i opieki, tym bardziej
teraz, gdy nadchodzi zima.
Takie praktyki pokazuj¹,
jak ma³o serca i oleju w g³owie
maj¹ ci, którzy bior¹ psa, a
potem wyrzucaj¹, niczym bezwartoœciow¹ zabawkê. To
równie¿ pokazuje jak bardzo
niektórzy nie doroœli, by opie-

kowaæ siê zwierzêciem. Czêœæ so³tysów stwierdzi³a, ¿e ludzie czasami
przygarniaj¹ wyrzucone zwierzêta,
ale niemo¿liwoœci¹ jest, aby dach
nad g³ow¹ znalaz³y wszystkie. Prêdzej czy póŸniej wiêc zgin¹ pod ko³ami samochodów, z g³odu, albo zostan¹ zastrzelone przez myœliwych.
Pozostaje tylko pogratulowaæ by³ym w³aœcicielom, którym ¿al by³o 20
z³ na schronisko.
mm

Wyrok
Sygn. akt II K 442/09 Ds. 858/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 wrzeœnia 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 23.09.2009 r. sprawy

Wojciecha Malinowskiego

s. Stanis³awa i Teresy z d. Kucaj, ur. 11 paŸdziernika 1976 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 20 lipca 2009 r. o godzinie 13.20 na drodze
publicznej Karwowo – £obez kierowa³ motorowerem marki Rhon o numerze
rejestracyjnym ZS 6202, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym
siê zawartoœci¹ 3,4 promila alkoholu we krwi, przy czym nie zastosowa³ siê
do orzeczonego wobec jego osoby przez S¹d Rejonowy w £obzie na mocy
wyroku sygn. akt II K 335/08, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres 3 lat od dnia 15.04.2009 r. do dnia 15.04.2012 r., tj.
o czyn z art. 178 par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Wojciecha Malinowskiego 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 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk i art. 73
par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat i oddaje go w tym
czasie pod dozór kuratora;
III. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesi¹t) stawek w wysokoœci 10 (dziesiêæ) z³otych
jedna stawka;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza
od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 170 (sto siedemdziesi¹t) z³otych.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 43 brzmia³o”Nie zagl¹daj do kieliszka, bo tam siedzi mia³a myszka”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Helena K³os (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Karolina P³ocka z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez.

