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Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku

Refleksyjnie o niepodleg³oœci
Tradycj¹ w naszej szko³y s¹
uroczyste obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci. W ten
sposób staramy siê
wyrabiaæ u m³odzie¿y
szacunek do symboli
narodowych, podkreœlaæ
znaczenie kultywowania
obchodów œwi¹t
narodowych.

Kolejny
wypadek
na trasie
£obez - Dalno
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Leonie! Zadanie wykonane

Ksi¹¿ka Zernikowa ju¿ dostêpna
w polskim t³umaczeniu
(£OBEZ). W miniony czwartek,
w Ksiêgarni Wspó³czesna, odby³a
siê uroczysta inauguracja sprzeda¿y polskiego wydania ksi¹¿ki Ernsta Zernikowa Historia Miasta Labes-£obes na Pomorzu Zachodnim.
Spotkaniu przyœwieca³ duch Leona Zdanowicza, inicjatora i pomys³odawcy wydania tej¿e publikacji.
Nie jest to wielka pozycja, jednak
najobszerniejsza, jaka dotychczas
ukaza³a siê o £obzie. Nie ma tam statystyk, tablic itp. To raczej opowieœæ
o dziejach miasta nad Reg¹. Wszyscy, którzy zostali w taki czy inny
sposób w³¹czeni do zadania, po raz
pierwszy spotkali siê we wspólnym
gronie w³aœnie podczas tej inauguracji. I gdy nad zebranymi wisia³o
zdjêcia Leona Zdanowicza, okaza³o
siê, jak¹ mistern¹ grê toczy³ Leon,
aby doprowadziæ do realizacji swojego marzenia. Siedz¹c tam, mia³am
wra¿enie, ¿e oto teraz Leon siedzi i
œmieje siê ze swojego fortelu. Bo có¿
siê sta³o?
Jakiœ czas temu Leon zapyta³
mnie, czy nie zechcia³abym podj¹æ
siê redakcji t³umaczenia. Maj¹c z t³umaczeniami do czynienia, chêtnie
zgodzi³am siê, bo wiem, ¿e po pracy
t³umacza niewiele zostaje do zrobienia, w³aœciwie - niewielkie poprawki
redakcyjne. Podkreœli³am jednak, ¿e
przyda³oby siê napisaæ te¿ historiê
£obza po wojnie. Leon Zdanowicz
nie mia³ tu ¿adnych w¹tpliwoœci.
Gdy otrzyma³am pierwsz¹ partiê,
zobaczy³am, ¿e tekst jest ca³kiem
surowy i w³aœciwie z tego, co otrzyma³am, nale¿y dopiero „stworzyæ”
tekst. Niemal w ka¿dym zdaniu pozostawione by³o s³owo, b¹dŸ kilka, po
niemiecku, a w nawiasach kilka s³ów,
mog¹cych odpowiadaæ t³umaczeniu. Wiele z tych s³ów w ogóle nie
odpowiada³o kontekstowi i nale¿a³o
szukaæ innych ewentualnoœci. Sporo s³ów pozostawa³o nie przet³umaczonych. Pomocne okaza³y siê
wczeœniejsze zainteresowania histori¹ £obza i przeczytanie wszystkich pozycji na ten temat, dostêpnych w Bibliotece Miejskiej
oraz artyku³y w „£abuziu”. Niejako polemizuj¹c z t³umaczk¹,
zaczê³am wpisywaæ w nawiasy
swoje przypuszczenia i domys³y, adresowane do Leona, bowiem podczas pracy kontaktowa³am siê z Nim przy pomocy
poczty elektronicznej. Mniej
wiêcej w po³owie pracy, musia³am zrezygnowaæ z dalszej redakcji. Zadanie przej¹³ Ludwik
Cwynar. Równie¿ on swoje

Wspó³twórcy wydania ksi¹¿ki

Kazimierz Ziêba

Œwiêto Niepodleg³oœci
To jest nasze wielkie œwiêto
Dzieñ wielkiej radoœci
Zachowa³ siê w naszej pamiêci
Godnie czcimy Dzieñ Niepodleg³oœci.
Przenieœ myœli w te odleg³e lata
Kiedy zaborców terror szala³
Bunty, zrywy i powstania
T³umione krwawo od zarania.
Wróci³ do nas Wódz Naczelny
Tworz¹c z m³odych nasze wojska
I powiedzia³ nam rodakom
Przegonimy zaborców – bêdzie POLSKA.

(od lewej): Jerzy Mechliñski, Henryk Musia³, Ludwik Cwynar,
Monika Mizera, Magdalena Mucha, Zbigniew Harbuz.

uwagi zamieœci³ w nawiasach. Nie
by³y to ju¿ przypuszczenia i w¹tpliwoœci adresowane jedynie do Leona, ale z myœl¹ o przysz³ym czytelniku. W ten sposób powsta³y przypisy redakcyjne, które dookreœlaj¹ i
umiejscawiaj¹ opisywane zdarzenia
w obecnym £obzie.
Podczas spotkania okaza³o siê
równie¿, ¿e Pani Monika Mizera nie
wiedzia³a, ¿e t³umaczy ksi¹¿kê pod
potrzeby jej przysz³ego druku. Ot, o
przet³umaczenie poprosi³a j¹ kole¿anka, która pisa³a pracê magistersk¹ z historii o £obzie. Pani
Monika, nie znaj¹c £obza, ani jego
historii, przet³umaczy³a tekst niejako na roboczo, tak, aby kole¿anka
mog³a zweryfikowaæ swoje informacje na temat grodu nad Reg¹. O tym,
¿e ksi¹¿ka zosta³a wydania na bazie
jej t³umaczenia, dowiedzia³a siê od
Ludwika Cwynara, który znalaz³ j¹
dziêki internetowemu serwisowi
spo³ecznoœciowemu i zaprosi³ na
czwartkowe spotkanie. Dziêki temu
po raz pierwszy goœci³a w £obzie.
Zbigniew Harbuz oraz Henryk
Musia³ mieli za zadanie okreœliæ i zlokalizowaæ wymienione w ksi¹¿ce
miejsca i odnieœæ je do czasów
wspó³czesnych. Nie by³o to ³atwe
zadanie, zwa¿ywszy, ¿e autor ksi¹¿ki
w wielu miejscach nie dookreœla³
przytaczanych nazw, a bez kontek-

stów, lokalizacja jest czasami bardzo
trudna, w szczególnoœci, gdy jeden
wyraz ma wiele znaczeñ, jak to niejednokrotnie mia³o miejsce.
Równie interesuj¹co do pracy
zosta³ zaprzêgniêty sam wydawca
tej ksi¹¿ki - Jerzy Mechliñski, do którego Leon mia³ powiedzieæ: - Masz
wydaæ ksi¹¿kê o £obzie, aby tradycji sta³o siê zadoœæ. Pierwszym wydawc¹ ksi¹¿ki Zernikowa równie¿
by³ ³obeski ksiêgarz.
Podczas spotkania Jerzy Mechliñski zasalutowa³ i powiedzia³, ¿e
zadanie zosta³o wykonane.
Ale przecie¿ nie do koñca. T³umaczenie, to tylko jedno ze zobowi¹zañ danych Leonowi. Wszak historia mia³a zostaæ opracowana do roku
2000. I tu pojawia siê problem. Czêœæ
archiwum, jak zauwa¿yli uczestnicy
spotkania, le¿a³a kiedyœ na rampach.
Co siê z nim sta³o? Czêœæ materia³ów
o mieœcie znajduje siê w archiwum w
Stargardzie Szczeciñskim, jednak
nie s¹ posegregowane. Wiele materia³ów i informacji mogliby przekazaæ sami mieszkañcy miasta, którzy
byæ mo¿e posiadaj¹ jeszcze w swoich domach jakieœ informacje, b¹dŸ
te¿ czasopisma, druki, ksi¹¿ki z lat
przedwojennych, wojennych i powojennych. Prawdopodobnie po
wojnie prowadzona by³a w Urzêdzie
Miejskim kronika. Dziœ nikt z urzêdników o niej nie s³ysza³, ale jeœli
ktoœ jest w jej posiadaniu, bardzo prosimy o udostêpnienie jej
do celów napisania wspó³czesnej historii £obza. Pierwsze
spotkanie z osobami, które posiadaj¹ jakiekolwiek materia³y o
£obzie, b¹dŸ te¿ chcia³yby w³¹czyæ siê wpisanie historii grodu
nad Reg¹, odbêdzie siê 15 stycznia przysz³ego roku, w Urzêdzie
Miejskim, w sali na I piêtrze, przy
„okr¹g³ym stole”.
mm

Legionowe mogi³y drogê wskazuj¹
Jak Niepodleg³oœæ ceniæ trzeba
Broniæ Jej wolnoœci
I wznosiæ mod³y do nieba.
Polska zawsze bêdzie Niepodleg³a
Naród broni a Bóg Kraj ochrania
To nasze wspólne dobro
Nasza Ojczyzna Kochana.

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (091)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 17.11.2009 r.

Budowlaniec
poszukiwany
(RESKO). Urz¹d Miejski w Resku poszukuje specjalisty do spraw
inwestycji budownictwa.
Kandydat staraj¹cy siê na to stanowisko powinien posiadaæ studia wy¿sze, znaæ obs³ugê komputera, posiadaæ znajomoœæ postêpowania w procesach inwestycyjnych, posiadaæ prawo
jazdy kategorii B oraz mieæ co najmniej
dwuletni sta¿ pracy.
Urzêdnik na stanowisku do spraw
inwestycji i budownictwa bêdzie koordynowa³ zadania z zakresu inwestycji,
opracowywa³ Wieloletni Plan Inwesty-

cyjny, przygotowywa³ wnioski o œrodki pomocowe oraz organizowa³ prace
nad strategiami i planami rozwoju.
Z kolei w zakresie budownictwa
zakres obowi¹zków bêdzie obejmowa³:
nadzór nad remontami w budynkach
komunalnych, prowadzenie rejestru
zawiadomieñ o zakoñczeniu procesu inwestycyjnego w obiektach na terenie
gminy, przygotowywanie wniosków o
pozwolenie na budowê wniosków o pozwolenie na u¿ytkowanie inwestycji komunalnych oraz wspó³praca z Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Wnioski
mo¿na sk³adaæ do 27 listopada.
op

Uwagi do wiatraków
(£OBEZ). Burmistrz £obza
wyda³ obwieszczenie o wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez.
Na podstawie Uchwa³y Nr XXXI/
194/08 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
£obez, w zakresie obejmuj¹cym tereny
pod lokalizacjê zespo³u elektrowni
wiatrowych w obrêbie Karwowo, gm.
£obez (farma „Karwowo”) i w obrêbie
Zache³mie, gm. £obez (farma „Meszne”) i zmiany funkcji terenu o dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym,

po³o¿onych w obrêbie nr 1 miasta
£obez, na tereny pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿liwymi
oraz zabudowê us³ugow¹, burmistrz
£obza zawiadamia, ¿e zosta³ wy³o¿ony
do publicznego wgl¹du projekt zmiany
studium wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Zainteresowani
mieszkañcy bêd¹ mogli spojrzeæ w projekt w dniach od 25 listopada do 28
grudnia 2009 r. w siedzibie Urzêdu
Gminy w £obzie.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 2 grudnia
2009 r. w Urzêdzie Gminy.
Ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie zmiany studium
mo¿e wnieœæ uwagi.
op

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Dalnie

og³asza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego o pow. 58,63 mkw.
w budynku nr 7 w Dalnie.
Wysokoœæ wywo³awczej stawki czynszu wynosi 500 z³ (+ VAT
22% + ogrzewanie + woda i œcieki). Wadium w wysokoœci 100 z³
nale¿y uiœciæ w kasie Spó³dzielni najpóŸniej do godz. 10.00 w
dniu przetargu. Przetarg odbêdzie siê 26.11.2009 r. o godz.
12.00 w œwietlicy Spó³dzielni. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w biurze Spó³dzielni w godz. 7.00 – 10.00.
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Wypadek na pasach
Kolejny
wypadek
Wszed³ pod
na trasie
samochód
£obez - Dalno
W dniu 12 listopada br. o
10 listopada br., oko³o godz. 14.,
dosz³o do kolejnego ju¿ wypadku
drogowego na trasie £obez - Dalno.
Kieruj¹cy samochodem marki Seat
Ibiza, 33 letni mieszkaniec gminy
Radowo Ma³e, z niewyjaœnionych
na chwilê obecn¹ przyczyn, zjecha³
na lewe pobocze i uderzy³ w drzewo.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
kieruj¹cy by³ nietrzeŸwy. Badanie
na zawartoœæ alkoholuw wydychanym powietrzu wskaza³o 0,77 mg/l.
Poszkodowany z obra¿eniami cia³a,
z³amaniami koñczyn zosta³ przetransportowany œmig³owcem do
szpitala w Szczecinie.
(kp)

godz. 18.20, w £obzie, na ulicy
Bema, na oznakowanym przejœciu dla pieszych, pieszy Roman
W. z £obza, z nieustalonych na
chwilê obecn¹ przyczyn, wszed³
wprost pod nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Fiat Punto, którego
kierowc¹ by³ mieszkaniec
£obza. W wyniku potr¹cenia poszkodowany zosta³ odwieziony
do szpitala z ogólnymi pot³uczeniami cia³a.
(kp)

Parking na
Budowlanej
(£OBEZ). O tym, ¿e w centrum brakuje miejsc parkingowych wie ka¿dy, kto zmuszony
jest do znalezienia wolnego miejsca, aby zaparkowaæ swój pojazd. Dlatego te¿ s¹ plany, aby
takie miejsca powsta³y przy ul.
Budowlanej, za starym budynkiem. Tam mia³oby w przysz³oœci
powstaæ 11 miejsc parkingowych. Takie s¹ zamierzenia na
rok przysz³y, czy jednak zadanie
to znajdzie siê w bud¿ecie gminy,
oka¿e siê jeszcze w tym roku. op

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 4

REKLAMA

tygodnik ³obeski 17.11.2009 r.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

tygodnik ³obeski 17.11.2009 r.

Str
Str.. 5

INFORMACJE

Podatki w górê
(DOBRA). Radni miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie podwy¿ki podatków od nieruchomoœci na rok
przysz³y.
W zwi¹zku z tym, i¿ co roku nastêpuje nowelizacja podatku od nieruchomoœci, radni podnieœli podatki od nieruchomoœci oko³o 3-4 proc.
Od gruntów: zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – obecnie obowi¹zuj¹ca
stawka wynosi 0,62 z³, w przysz³ym roku zosta³a podniesiona
do wysokoœci 0,67 z³ od 1 mkw.
Maksymalna stawka, jak¹ mo¿na
by³o uchwaliæ, wynosi 0,77 z³. Podatek za grunty pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
wynosi – 4,04 od 1 ha powierzchni
i jest to stawka maksymalna, jednak gmina nie posiada ¿adnego
tego typu gruntu. Za grunty pozosta³e, w tym na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego
obecnie stawka wynosi 0,22 z³,

podniesiona zosta³a na 0,24 z³
mkw. powierzchni, stawka maksymalna wynosi 0,39 z³.
Od budynków lub ich czêœci
mieszkalnych – obecna stawka wynosi 0,53 z³, w roku przysz³ym mieszañcy gminy Dobra zap³ac¹ 0,56 z³,
stawka maksymalna wynosi 0,65 z³
od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej – obecnie obowi¹zuj¹ca stawka wynosi 17,50 z³, zosta³a
podniesiona na 18,20 z³ od 1 mkw.
powierzchni u¿ytkowej, stawka
maksymalna wynosi 20,51 z³.
Wprawdzie gmina nie posiada budynków zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym, jednak stawka zosta³a
ustanowiona zgodnie ze stawk¹
maksymaln¹ w wysokoœci – 9,57 z³
od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej.
Podatek od budynków lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, podobnie jak w latach po-

przednich zosta³ uchwalony zgodnie ze stawk¹ maksymaln¹ w wysokoœci 4,16 z³ od 1 mkw. powierzchni
u¿ytkowej (w tym roku wynosi ona
4,01 z³). Za budynki pozosta³e, w tym
zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku

Radni pytali i szukali rozwi¹zañ

W Resku niebezpiecznie
- co robiæ?

Œwietlica w czynie
spo³ecznym

(RESKO). Sporo miejsca podczas sesji Rady Miejskiej radni i
so³tysi poœwiêcili bezpieczeñstwu,
zarówno w mieœcie, jak i na wsiach.

(RESKO). Podczas sesji Rady
Miasta radny Adam Nowak spyta³,
na ile realne jest wykonanie wodoci¹gu Policko, w kierunku do P³otów, oraz Policko - £abuñ Wielki.
Zauwa¿y³, ¿e zabezpieczenie wody
dla mieszkañców jest zadaniem
rady.
Podczas sesji radny Adam Nowak zwróci³ równie¿ uwagê na koniecznoœæ remontu œwietlicy w Komorowie, ze wzglêdu na fakt, i¿ jest
tam du¿o dzieci, którym nale¿y
stworzyæ warunki do spotykania
siê. Doda³, ¿e w £abuniu Wielkim
jest œwietlica, któr¹ trzeba wyremon-

Mieszkaniec Reska Jan Osiecki
zauwa¿y³, ¿e póki stra¿ miejska widoczna jest w godzinach rannych, to
w mieœcie jest w miarê spokojnie,
jednak ju¿ popo³udniami, gdy nie ma
patroli, m³odzie¿ wykorzystuje ten
fakt i jeŸdzi samochodami z prêdkoœci¹ 140 km/godz. Równie¿ problemem staje siê zachowanie m³odzie¿y
w centrum miasta, gdzie w³¹czana
jest g³oœno muzyka i zaœmiecany jest
teren miasta.
Radni zastanawiali siê nad rozwi¹zaniem tego problemu. Pada³y
propozycje mówi¹ce o podwy¿szeniu poborów dla stra¿ników miej-

towaæ. S¹ przy tym chêtne osoby,
które pomog¹ w modernizacji obiektu, a nak³ady finansowe na to zadanie nie bêd¹ zbyt wielkie.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski odpar³, ¿e wnioski o dofinansowanie na wodoci¹g zosta³y z³o¿one, a teraz wszystko zale¿y od tego,
czy zostan¹ przyjête. Jeœli nie, to
radni zdecyduj¹, czy zadanie bêdzie
wykonywane ze œrodków w³asnych
gminy. Odnoœnie œwietlicy odpar³,
¿e bêd¹ œrodki so³eckie, z których
mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ.
Gdy podejm¹ siê pracy spo³ecznej,
wówczas i gmina pomo¿e.
mm

Rolny uchwalony
(DOBRA). Obecna cena ¿yta wed³ug komunikatu Prezesa GUS z
dnia 19 paŸdziernika 2009 roku
wynosi 34,10 z³ za 1 dt.
Bior¹c pod uwagê stosunkowo
nisk¹ cenê w porównaniu do roku
2009, cena za jeden ha przeliczeniowy wynosi 85,25 z³, czyli o 22,25 z³

mniej za 1 ha, ni¿ w roku 2009. W stosunku do roku poprzedniego planowany dochód z podatku rolnego na
rok 2010 zmniejszy siê o oko³o 139
tys. z³. W zwi¹zku z tym podatek
rolny zosta³ uchwalony w wysokoœci 34,10 z³ za 1 dt.
Radni uchwa³ê podjêli jednog³oœnie.
mm

publicznego obecnie p³aci siê 5,50, a
zosta³a podniesiona do kwoty 5,60
z³, przy czym maksymalna stawka
wynosi 6,88 z³ od 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej. Od budowli tradycyjnie zap³aci siê 2 proc. ich wartoœci.
Radni uchwa³ê podjêli jednog³oœnie.
mm

skich, za wykonywanie trudnej i
„specyficznej” pracy, pada³y g³osy,
by zatrudnieniæ przynajmniej jeszcze jednego stra¿nika, albo dwóch –
jak wnios³a so³tys Iglic Anna So³onyna. Proponowano te¿ wspó³pracê
z policj¹, a tak¿e zmobilizowanie policji do pilnowania porz¹dku popo³udniami, wieczorami i w weekendy,
gdy stra¿nicy maj¹ wolne. Komendant Stra¿y Miejskiej w Resku Robert Bogdañski zauwa¿y³, ¿e Stra¿
Miejska nie ma uprawnieñ do zatrzymywania samochodów, bo to mo¿e
uczyniæ tylko policja. Radny Adam
Seredyñski zaapelowa³, aby stra¿
miejska dosz³a do porozumienia z
policj¹, tak, aby w koñcu w mieœcie
zapanowa³ spokój i porz¹dek.
Czy tak siê stanie, oka¿e siê ju¿
niebawem.
mm

Wodoci¹gi bez podatku
(DOBRA). W tej gminie z podatku
od nieruchomoœci zwolnione s¹, prócz
gruntów gminnych zajmowanych
przez jednostki bud¿etowe gminy, instytucje kultury, wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpo¿arowej oraz
zajmowane na potrzeby kultury fizycznej i na urz¹dzenie cmentarza komunalnego (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
na prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹), grunty, budynki lub ich czêœci

i budowle lub ich czêœci bezpoœrednio
zwi¹zane z procesem poboru, uzdatniania i doprowadzania wody oraz zwi¹zane z odprowadzeniem i oczyszczaniem
œcieków.
– Gdybyœmy chcieli od zak³adu pobieraæ podatki, przenios³oby siê to na
cenê wody – powiedzia³ skarbnik gminy.
Dziêki temu cena wody w Dobrej
nie nale¿y do zbyt wysokich.
mm
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku

Refleksyjnie o niepodleg³oœci
Tradycj¹ w naszej szko³y s¹ uroczyste obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. W ten sposób staramy siê wyrabiaæ u m³odzie¿y szacunek do symboli narodowych, podkreœlaæ znaczenie kultywowania obchodów
œwi¹t narodowych.
Co roku m³odzie¿ przygotowuje
plakaty oraz przedstawienie tematycznie, nawi¹zuj¹ce do okolicznoœci odzyskania przez nasz¹ Ojczyznê
wolnoœci. Wielk¹ wagê przywi¹zujemy do oprawy scenograficznej, staramy siê nadaæ temu, co przedstawiamy, szczególne znaczenie. Podobnie sta³o siê i w tym roku. Kilka
tygodni temu z uczniami klas pierwszych i drugich rozpoczêliœmy przygotowania.
W czwartek, 12 listopada, zaprosiliœmy dyrekcjê, pracowników
szko³y i uczniów na monta¿ s³ownomuzyczny pt. „Jak feniks z popio³ów”. Pocz¹tek stanowi³ film o narodzinach Rzeczypospolitej, dokumentuj¹cy najwa¿niejsze okolicznoœci 11 listopada 1918 roku, nastêpnie
wiersze, proza przeplatane pieœniami
legionowymi w wykonaniu uczniów,
przy akompaniamencie gitary Adama K³osowskiego.
Przedstawienie uda³o siê,
uczniowie zaanga¿owani w to
przedsiêwziêcie wykazali siê

ogromnym profesjonalizmem i odpowiedzialnoœci¹. Na koniec Sandra Marciniuk recytowa³a „Modlitwê” Jacka Kaczmarskiego, równie¿ przy wsparciu kolegi Adama.
Uroczystoœæ zakoñczy³ utwór
Krzysztofa Klenczona „Bia³y
krzy¿”.
Tegoroczne przedstawienie by³o

mocno refleksyjne, nawi¹zuj¹ce do
polskich tradycji i chrzeœcijañskich
wartoœci. Z pewnoœci¹ pomog³o zrozumieæ m³odym ludziom przyczyny
wspólnego œwiêtowania. A oto nasi
m³odzi, zdolni i odwa¿ni uczestnicy
przedstawienia: recytacja: Sandra
Marciniuk, Malwina Babak, Paulina
Jagodziñska, Krystian Kurzyk;

œpiew: Paulina Harkot, Paulina WoŸniak, Joanna Kurszewska, Katarzyna Kulik, Sandra Marciniuk, Monika
Mawrzyniak, Anita Lis, Joanna So³onyna i Wojciech Sarnowski; oprawa muzyczna: Adam K³osowski;
pomoc techniczna: Mateusz Migryt,
Pawe³ Górny, Damian £ydziñski.
Agata Popielarz

SP 1 w £obzie - œwiêto naszej Patronki
Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie nosi imiê wybitnej polskiej
uczonej Marii Sk³odowskiej-Curie. 7 listopada minê³a 142 rocznica
jej urodzin. Z tej te¿ okazji w szkole
zorganizowaliœmy Œwiêto Patronki Szko³y.
Przygotowania rozpoczê³y siê
wiele dni wczeœniej, organizowane
by³y ró¿norodne konkursy i turnieje
i tak: klasy pierwsze rywalizowa³y w
turnieju sportowym „Gwiazdeczek”,
klasy drugie zmaga³y siê w dziedzinie ortografii pisz¹c dyktando, którego tematem by³o ¿ycie uczonej.
Trzecioklasiœci rywalizowali na polu
tabliczki mno¿enia, czwartacy „ruszali g³ow¹” rozwi¹zuj¹c ³amig³ówki.
W konkursie przyrodniczym i informatycznym wystartowa³y klasy pi¹te. O ¿yciu i pracy Marii Sk³odowskiej-Curie opowiadali szóstoklasiœci. Wszyscy wyró¿nieni otrzymali
drobne nagrody.
Organizatorkami Œwiêta Patronki
Szko³y by³y: Ma³gorzata ¯aczek i
Ewa Górny. Do wspó³pracy w³¹czyli
siê równie¿ nauczyciele: Joanna

Mazurek, Danuta Szamanek, Aleksandra ¯uk-Kopczyñska, Ma³gorzata Zieniuk, Ma³gorzata Janczura,
Ma³gorzata B³a¿ejowska, Danuta
Hamera, Jolanta Œliwa, Jerzy Poczykowski, Krystyna Sola.
A oto laureaci:
Turniej „Gwiazdeczek”
- zwyciêzca klasa 1a.
Konkurs ortograficzny
1. Wiktoria Deuter - 2b
2. Gabriela Zwierzchowska
i Maja Piskorz -2a
3. Joanna Rokosz
i Monika Joniec - 2a
„Mistrz tabliczki mno¿enia”
1. Mateusz Siejko - 3a
2. Patryk Zdro¿ny
i Dominika Sulejewska - 3a
3. Stanis³aw Tokarski - 3a
„Rusz g³ow¹”
1. Marcel Œniadecki - 4b
2. Patrycja Krystosiak - 4a
3. Magdalena Lisik - 4a

Konkurs przyrodniczy
1. Dawid Sutkowski , Sebastian
Moszyk i Dawid Urbañski - 5a
Konkurs informatyczny
1. Dagmara Brzeska - 5b
2. Klaudia Grzegorczyk - 5b
3. Klaudia Razik - 5a

Konkurs literacki
1. Aleksandra Gêsikiewicz - 6a
2. Norbert Wodniak - 6c
3. Anna Kruczyñska - 6b
Zwyciêzcom gratulujemy !
Ewa Górny
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11 Listopada w oczach
przedszkolaka
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty listopada!
Tym, co padli za Ojczyznê
ho³d wdziêcznoœci Polska sk³ada.
Patriotyzm wyra¿a siê w przywi¹zaniu do swojej Ojczyzny, do
ziemi rodzinnej, do obyczajów i
kultury narodowej, w szacunku
dla ludzi, którzy j¹ tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego
kraju, sta³e d¹¿enie do pomna¿ania tego, co stworzy³y poprzednie
pokolenia, to gotowoœæ s³u¿enia
swej OjczyŸnie.
Cele wychowania patriotycznego realizowane s¹ ju¿ na szczeblu edukacji przedszkolnej.
G³ównym zadaniem przedszkola
jest budzenie u dzieci mi³oœci do
ma³ej i wielkiej Ojczyzny przez
ugruntowanie poczucia to¿samoœci regionalnej, narodowej. Treœci dotycz¹ce wychowania patriotycznego, w wiêkszoœci programów u³o¿one s¹ w myœli zasady, ¿e przechodzimy od tego co
najbli¿sze dziecku, do tego co dalekie i nieznane. Dla ma³ego dziecka Ojczyzn¹ jest jego wieœ czy
miasto, w którym mieszka z rodzin¹, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje siê zadomowiony i bezpieczny. Zwi¹zki z
Ojczyzn¹ rozpoczynaj¹ siê od
wiêzi z rodzin¹, przedszkolem,
swoj¹ miejscowoœci¹, najbli¿szymi okolicami. Ten kr¹g dopiero
potem stopniowo rozszerza siê.

W praktyce „Wychowanie patriotyczne” w naszym przedszkolu
oznacza, ¿e przedszkolaki m³odsze
poznaj¹ swoje miejsce zamieszkania, miejscowoœæ, starsze-legendy,
hymn, god³o i barwy narodowe.
10 listopada br., w Przedszkolu Miejskim w Resku, odby³a siê
uroczystoœæ z okazji Œwiêta Narodowego 11 Listopada. Wziêli w
niej udzia³ rodzice oraz zaproszeni
goœcie: pan Jan Muszyñski –
kombatant RP i pani Alicja Tichanów – wicedyrektor Centrum
Kultury w Resku, co sprawi³o ¿e
spotkanie to mia³o jeszcze bardziej podnios³y charakter.
Dzieci przedszkolne zaprezentowa³y monta¿ s³owno - muzyczno – taneczny, który zosta³ odebrany przez wszystkich zgromadzonych bardzo entuzjastycznie.

Œwiadczy³ o tym nie tylko wyraz
zadumy i zachwytu na twarzach,
ale równie¿ wypowiedzi: - To by³a
dla nas powtórka z historii; - By³o
piêknie, patriotycznie i narodowo; - Nie myœleliœmy, ¿e dzieci w
tym wieku mog¹ mieæ tak¹ wiedzê na temat Ojczyzny – to tylko
niektóre wypowiedzi.
Do wielu doros³ych dotar³o, ¿e
11 Listopada to nie tylko kolejny
dzieñ wolny od pracy, ale to wielkie œwiêto narodowe, które mo¿e
pozosta³o gdzieœ w tle nawa³u i
trudu dnia codziennego. W tajniki
niektórych wydarzeñ historycznych, tworz¹cych nasz¹ to¿samoœæ narodow¹, wprowadzili
nas goœcie. Z p. A. Tichanów
cofnêliœmy siê w czasie do dynastii Piastów, na podstawie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”.
Pan J. Muszyñski podzieli³ siê z
nami swoimi doœwiadczeniami i

Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim

Z³o¿yli OjczyŸnie ho³d
11 listopada 1918 roku, to dla m³odego pokolenia bardzo odleg³a przesz³oœæ. Patriotycznym obowi¹zkiem jest
„pielêgnowaæ przesz³oœæ jak kwiaty”. Przecie¿ naród, który
nie zna swojej przesz³oœci, pozbawia siê swych korzeni i
wczeœniej, czy póŸniej, umiera. To na m³odym pokoleniu
spoczywa obowi¹zek budowania przysz³oœci. To m³odzie¿
jest przecie¿ ³¹cznikiem miêdzy przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹.
W dniu 10 listopada br. dzieci z klas II i III Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim przygotowa³y uroczystoœæ z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Z sercami przepe³nionymi g³êbokim poczuciem patriotyzmu,
recytuj¹c wiersze, œpiewaj¹c pieœni, dzieci sk³ada³y OjczyŸnie ho³d. Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz Zwi¹zku Sybiraków.
Cieszy fakt, ¿e ju¿ najm³odsi przekazuj¹ tak wa¿ne dla
wszystkich Polaków treœci. Organizatorami uroczystoœci by³y panie Zofia Ungerman, Ma³gorzata Chilakowska i Wies³awa Koœmicka.
(o)

prze¿yciami z okresu wojennego.
Dzieci z uwag¹ i w skupieniu s³ucha³y wypowiedzi goœcia buduj¹c
jeszcze bardziej swoj¹ œwiadomoœæ narodow¹.
By³a te¿ chwila na refleksje i
bardziej kameralne spotkanie z
bohaterem tamtych dni. Gdy ten
pozwoli³ dzieciom podejœæ bli¿ej
do siebie i ogl¹daæ medale. Uœwiadomi³ dzieciom, i¿ odznaczenia
otrzymuje siê za mêstwo, odwagê i solidn¹ pracê. Œwiêto Niepodleg³oœci to rocznica powa¿na
i wielka, ale mo¿liwa do uczczenia
równie¿ przez przedszkolaków ,
czego sami byliœmy œwiadkami.
To by³ niezapomniany dzieñ
dla dzieci i doros³ych. Dyrektor,
grono pedagogiczne oraz dzieci
pragn¹ podziêkowaæ p. A. Tichanów i p. J. Muszyñskiemu oraz
rodzicom za mi³o spêdzone
chwile.
K. Kaczor
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Co z t¹ kolejk¹?
(DOBRA). Tutejsza kolejka w¹skotorowa wpisana jest do rejestru
zabytków, od granic miasta a¿ do
Nowogardu. PKP chce czêœæ kolejki przekazaæ na rzecz Dobrej. Rada
Miasta wyrazi³a zgodê na prowadzenie rozmów przez burmistrz Dobrej w sprawie przejêcia nieruchomoœci.
Radni miejscy mieli wiele w¹tpliwoœci odnoœnie przejêcia nieruchomoœci od PKP. Podczas sesji wyra¿ali swoje obawy odnoœnie zadañ ci¹¿¹cych na gminie po przejêciu zabytkowych obiektów. Nim w ogóle
dojdzie do przejêcia kolejki wraz z
obiektami i taborem, burmistrz Dobrej czeka wiele formalnoœci do za³atwienia.
Urz¹d Miejski w Dobrej otrzyma³
od PKP S.A. protokó³ uzgodnieñ,te
maj¹ zostaæ przes³ane do PKP w
Szczecinie. Nastêpnie dotr¹ one do
Ministerstwa Transportu, zgodê
musi wyraziæ równie¿ Dyrekcja PKP
w Warszawie. Dopiero wówczas zostanie sporz¹dzona umowa notarial-

Dyrektor
poszukiwany
(RESKO). Zosta³ ju¿ og³oszony
konkurs na dyrektora Szko³y Podstawowej w Resku.
Do konkursu na dyrektora mo¿e
przyst¹piæ osoba, bêd¹ca nauczycielem dyplomowanym, b¹dŸ mianowanym a dodatkowo ukoñczy³a studia wy¿sze, b¹dŸ podyplomowe z
zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania
oœwiat¹. Równoczeœnie kandydat
na dyrektora musi posiadaæ co najmniej piêcioletni sta¿ pracy na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni
sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Jednak dyrektorem niekoniecznie musi byæ nauczyciel. Stanowisko to mo¿e obj¹æ równie¿ osoba,
która ma studia magisterskie, posiada piêcioletni sta¿ pracy w tym dwuletni – na stanowisku kierowniczym.
Termin sk³adania ofert up³ywa 27 listopada.
op

na o przekazaniu nieruchomoœci na
rzecz gminy. O ile nie bêdzie przestojów, formalnoœci powinny byæ za³atwione jeszcze w I kwartale przysz³ego roku.
Kolejka jest pod piecz¹ konserwatora zabytków wraz z obiektem
stacji. Budynek ten wymaga wiele
nak³adów inwestycyjnych, z którym
zapewne gmina sama nie poradzi
sobie, tote¿ bêdzie zmuszona poszukiwaæ zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania.
Ale nie tylko to martwi³o radnych. Rajcy miejscy mieli zastrze¿enia co do zapisu, w którym przekazane dzia³ki s¹ na cele zwi¹zane z inwestycjami s³u¿¹cymi wykonywaniu
zadañ w³asnych Gminy Dobra w
dziedzinie transportu.
Po wyjaœnieniach, w których
okaza³o siê, ¿e nie jest okreœlone,
kiedy gmina mia³aby wywi¹zaæ siê z
zadani prowadzenia transportu oraz,
¿e œrednio raz na pó³ roku do Urzêdu
Gminy dzwoni¹ operatorzy kolejek
w¹skotorowych zainteresowani
prowadzeniem dzia³alnoœci na tere-

nie gminy, radni wyrazili zgodê na to,
aby burmistrz gminy Barbara Wilczek prowadzi³a dalsze rozmowy.
Przejêcie nieruchomoœci ma byæ
w czêœci nieodp³atne a w czêœci za
zaleg³oœci podatkowe z tytu³u podat-

ku od nieruchomoœci za okres od 15
stycznia 2009 r. do dnia formalnego
przejêcia maj¹tku, ale nie d³u¿ej ni¿ do
28 lutego roku przysz³ego. Wraz z
nieruchomoœciami gmina Dobra ma
przej¹æ tabor kolejowy.
mm

Lokalna w Dobrej
(DOBRA). Bo¿ena Zarecka goœci³a podczas obrad Rady Miejskiej
w Dobrej. Poinformowa³a, ¿e s¹ pieni¹dze do wziêcia, potrzebni s¹ tylko chêtni...
Lokalna Grupa Dzia³ania, zosta³a
zawi¹zane oko³o roku temu. Gmina
Dobra, podobnie jak pozosta³e z
powiatu ³obeskiego, jest cz³onkiem
stowarzyszenia, p³aci sk³adki, dziêki
temu umo¿liwia mieszkañcom gminy
korzystanie i dostêp do œrodków
europejskich.
- Gdyby gmina i Rada Miejska nie
podjê³a tej decyzji, mieszkañcy tego
terenu nie mieliby mo¿liwoœci, ¿eby
skorzystaæ z oferty, jak¹ daje Leader.
Gratulujê odwagi, zrozumienia i chêci siêgania po najlepsze w³aœnie pañstwu. Podobnie jak s¹siednie gminy,
gmina otworzy³a drogê do pewnej
szansy, pewnej mo¿liwoœci. Te mo¿liwoœci s¹ przeogromne, ka¿dy
przedsiêbiorca, rolnik, domownik,
znajdzie coœ dla siebie. Mówimy o

pieni¹dzach. Jeœli mamy pomys³y na
swoj¹ dzia³alnoœæ, mamy swoje w³asne projekty, chcemy rozwijaæ swoje
w³asne przedsiêbiorstwo, jeœli
mamy pomys³ na to, w jaki sposób
poprawiæ wizerunek wsi, jeœli chcemy wyposa¿yæ œwietlicê, zmieniæ
swoj¹ dzia³alnoœæ z rolniczej na nierolnicz¹, wzbogaciæ swoje mo¿liwoœci dorabiania, to w tym programie
pañstwo znajd¹ mo¿liwoœæ. Mo¿na
dostaæ œrodki na tego typu projekty.
Nasza ³obeska Lokalna Grupa ma
dostêp do ogromnych pieniêdzy. W
lipcu zosta³a podpisana umowa z
Urzêdem Marsza³kowskim, w wyniku której obszar powiatu ³obeskiego
bêdzie mia³ do dyspozycji oko³o szeœciu milionów z³otych, które bêd¹
s³u¿yæ rozwojowi terenów wiejskich. To s¹ dodatkowe pieni¹dze,
które mo¿emy zdobyæ na swoje wsie,
na swoje malutkie miasteczka, na
swoje pomys³y, które wzbogac¹ nasza rzeczywistoœæ. Leader ma kilka
programów: ma³e projekty, ró¿nico-

wanie, mikroprzedsiêbiorcy, odnowa wsi... Ju¿ nied³ugo nasza lokalna
grupa bêdzie og³asza³a nabory na te
projekty. Wszystko wskazuje na to,
¿e w drugiej po³owie grudnia bêdziemy og³aszali nabór wniosków do
programów: ma³e projekty oraz ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej. W przysz³ym roku powtórnie bêdziemy robili nabór na te
programy, a dodatkowo dla mikroprzedsiêbiorców. Co kilka kwarta³ów bêdziemy og³aszali pewne programy – powiedzia³a szefowa Lokalnej Grupy Dzia³ania Bo¿ena Zarecka.
Wnioski sk³ada siê bezpoœrednio do Lokalnej Grupy, biuro mieœci
siê w £obzie i ma siedzibê przy Urzêdzie Miasta. W biurze pracownik ma
obowi¹zek bezp³atnie œwiadczyæ
us³ugê doradcz¹. Wprawdzie pracownik nie wykona za nikogo wniosku, ale z pewnoœci¹ wska¿e, w jaki
sposób zgromadziæ za³¹czniki, czy
te¿ wype³niæ czêœæ wniosku. mm
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Z literatur¹ do kosza
(£OBEZ). Ksi¹¿ki z biblioteki
³obeskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego znalaz³y siê w... koszu na
œmieci. Wœród nich takie tytu³y
jak: „Wybór pism 1940-1945”
Ksawerego Pruszyñskiego, czy
„Banderowcy – defekt historii”
Edwarda Prusa.
Z badañ przeprowadzonych
przez Bibliotekê Narodow¹ w roku
minionym, a¿ 62 proc. ankietowanych nie siêgnê³o po ¿adn¹ ksi¹¿kê.
To najni¿szy wskaŸnik czytelnictwa zanotowany w historii systematycznie prowadzonych obserwacji,
tj. od 1992 roku. Za jeden z powodów
nie siêgania po ksi¹¿kê podaje siê
ich wysokie ceny.
Równoczeœnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki w
£obzie wyrzuca do kosza kilkaset
woluminów, wœród nich znajduje siê
fantastyka, ale i publicystyka, literatura faktu itd... Czy¿ nie lepiej, uczciwiej i u¿yteczniej by³oby wystawiæ
te ksi¹¿ki na sto³ach, w koszach, w
czymkolwiek, by mieszkañcy mogli
sobie je po prostu wzi¹æ i poczytaæ?
Czy nie lepiej mo¿e zorganizowaæ
kiermasz i sprzedaæ je po z³otówce, a
w zamian kupiæ do szkolnej bibliote-

ki inne, bardziej modne, a mo¿e bardziej
kolorowe ksi¹¿ki?
Czy nie lepiej by³o
po prostu spakowaæ
i wys³aæ na Wschód
– do polskich szkó³
na Litwie, Bia³orusi,
Ukrainie,
gdzie
wci¹¿ jest wielki g³ód
polskiego s³owa?
Trudno zrozumieæ
takie postêpowanie,
gdy zosta³o siê wychowanym w umi³owaniu do s³owa pisanego i poszanowaniu do ksi¹¿ki.
Czêœæ ksi¹¿ek
zosta³o przekazanych do Biblioteki
Miejskiej w £obzie,
czêœæ wystawionych w sali gimnastycznej do wziêcia,
ale dlaczego nie
by³o ¿adnych informacji w mieœcie?
¯adnego powiadomienia o mo¿liwoœci zaopatrzenia siê w woluminy?
Czy naprawdê Pruszyñski zas³uguje
jedynie na kosz na œmieci?
Nie jest tajemnic¹ ¿adn¹, ¿e okres

trwania nawet najlepszego artyku³u
liczy siê raczej w dniach i tygodniach. Nieco d³u¿szy ¿ywot maj¹
zbiory artyku³ów wydane w formie
ksi¹¿kowej, jednak i do tych po czasie siêgaj¹ jedynie koneserzy. Re-

porta¿e i felietony czytane s¹ jedynie przez polonistów, dziennikarzy,
historyków, ambitnych studentów,
czy moli ksi¹¿kowych.
Jednak Ksawery Pruszyñski to
rasowy dziennikarz, jeden z przedwojennych mistrzów reporta¿u, ale
niestety jego artyku³y s¹ obecnie
znane jedynie w bardzo w¹skim gronie. Ksawery Pruszyñski bardzo
szczegó³owo i obiektywnie, a przy
tym krytycznie opisywa³ rzeczywistoœæ. Wybór pism z lat 1940-45 to
przecie¿ unikatowy dokument tamtych czasów.
I jaki los spotka³ Ksawerego Pruszyñskiego? Jednego z najwspanialszych reporta¿ystów, publicysty, literata, dyplomatê, przedstawiciela literatury faktu „Gwiazdê prozy
polskiej, a mo¿e raczej kometê, która
zab³ys³a, ale bieg której przewidzieæ
trudno. Nie wiemy po jakiej sz³a orbicie, gdy spad³a z niewygas³ym
¿arem m³odoœci”, jak pisa³ o nim
Antoni S³onimski, spad³a, ale wprost
do kosza zapomnienia.
Podobny los spotka³ tych wszystkich, których pamiêæ zawiera³a publikacja Edwarda Prusa o poczynaniach
banderowców na Wschodzie – ale
kogo to mo¿e obchodziæ?
mm
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Niewolnik u Niemca (cz. 2)
Wspomnienia pana Józefa Piekarzewicza z Runowa Pomorskiego
Wiewiecko
To jeszcze by³o w Ginawie. By³
tam sier¿ant bez oka. Pojecha³ wraz
z innymi, w tym z moim koleg¹, który
mi to opowiedzia³, do Wiewiecka
szukaæ krów. Jedno gospodarstwo
by³o w samym lesie. Jecha³o siê do
niego od krzy¿a, dró¿k¹ w las. Gdy
podjechali, zobaczyli, ¿e dym idzie z
komina. Poszli, sprawdzili, ogieñ siê
pali³, ale nikogo w domu nie by³o.
Rosjanie zaczêli szukaæ. Weszli
do obory, ale nikogo tam nie znaleŸli.
Sier¿ant jednak by³ pewien, ¿e ktoœ
musi byæ gdzieœ w okolicy. Weszli do
stodo³y i wtedy sier¿ant kaza³ jednej
z niemieckich kobiet, które z nimi
przyjecha³y, powiedzieæ, ¿e jeœli tam
ktoœ jest, ma natychmiast wyjœæ.
Jeden wyszed³ ze s³omy. Sier¿ant
spyta³, czy jest ich wiêcej, ten odpar³, ¿e jest jeszcze dziesiêciu. Kaza³
im wyjœæ. Wyszli, a sier¿ant wyj¹³
pepeszê i wszystkich rozstrzela³, a
nastêpnie podpali³ ca³¹ gospodarkê. Te Niemki p³aka³y. Gdy wrócili,
opowiedzia³y komendantowi o tym,
co siê sta³o. Komendant pyta³ „za
czym ty go rozstrzela³?” Etot so³dat,
odstawilim by my ich do komendatury”. A sier¿ant, ¿e oni ca³¹ jego
rodzinê wystrzelali, gdy komendant
„germañców ¿a³uje. Ja bym ich
wsiech rozstrzela³” – mówi³. Prawdopodobnie ten sier¿ant za dwa tygodnie te¿ ju¿ nie ¿y³. Nie wiem czy
zgin¹³, czy ktoœ go zastrzeli³...
Zanim trafi³em do Wiewiecka, do
maj¹tku przyjechali Rosjanie. Papasza, który tam zarz¹dza³, powiedzia³,
¿e nie bêd¹ spaæ w maj¹tku, tylko w

innych zabudowaniach. ¯o³nierze
kazali Niemce posprz¹taæ jeden
dom. Posz³a wraz ze swoimi dzieæmi,
mia³a ch³opca i dziewczynkê. Za ni¹
pod¹¿y³ ¿o³nierz, mia³ ponad dwadzieœcia lat. Zacz¹³ j¹ szarpaæ, a jej
dzieci - krzyczeæ. Pozostali Rosjanie
stali na podwórku, wœród nich by³
dziadek, u którego ja póŸniej mieszka³em. On by³ w tym maj¹tku od
poprzedniej wojny. To by³ Polak, ale
to ju¿ volksdeutsch. Oficer spyta³
siê co siê tam dzieje, dziadek zawo³a³
do tych dzieci i spyta³ siê, dlaczego
tak krzycz¹. One powiedzia³y co siê
dzieje. Ch³opczyk mia³ mo¿e 8 lat, a
dziewczynka chyba siedem.
Rosjanie poszli po tego ¿o³nierza,
wsadzili go na noc do piwnicy, a rano
rozstrzelali. Le¿a³, jak siê wje¿d¿a do
tego maj¹tku, tam go te¿ zakopali.
Wszystko od oficera zale¿a³o.

Mogi³y w polu
Jak siê jedzie szos¹ do BrzeŸniaka, na zakrêcie, po froncie sta³y rozstrzaskane auta. ¯o³nierze zrobili
tam dwie mogi³y na polu. Nie wiem
ilu by³o tam pochowanych ¿o³nierzy. PóŸniej PGR-y to zaora³y i tyle.

BrzeŸniak
W Wiewiecku by³em od 15 marca
do lipca. 24 czerwca Rosjanie odjechali. Wszystkie krowy pozabierali
ze sob¹ do Rosji. Niemców zaraz te¿
zaczêto wysiedlaæ, chyba 24 albo 25
czerwca. Niemców przywozili z
Drawska i wieŸli ich szos¹. By³a tam
komendatura, ale to ju¿ byli Polacy.
Czuwa³ nad tym polski porucznik.
Robili kontrolê, ciuchy im zabierali,

by³ stos tych ubrañ. To by³o polskie
wojsko. Chyba pó³ miesi¹ca tych
Niemców œci¹gali. Ja zosta³em u tych
dziadków. W Wiewiecku chyba trzy
rodziny zosta³y. Jedna Niemka urodzi³a dziecko. PóŸniej wyprowadziliœmy siê wraz z tymi dziadkami do
BrzeŸniaka. Tam wprowadzi³ siê te¿
pewien Polak, który wraca³ z Niemiec
z robót. By³ z nim ojciec, brat i trzy
siostry. Ci, którzy wracali z Niemiec,
byli zatrzymywani i kazano im braæ
tutaj gospodarki. To by³a ³adna wioska, tylko dojazd by³ kiepski, przez
lasy. Od stacji by³a polna droga. Nie
ma jej ju¿, bo zlikwidowany zosta³
przejazd. Ten Polak by³ tam od maja
i bardzo ³adnie wszystko zagospodarowa³. PóŸniej by³ so³tysem. Nazbiera³ koni.
Tam te¿ siê dostaliœmy, by³o tam
cichutko, przyjecha³em 15 lipca.
Na tych ziemiach, to najpierwszy
by³em. 8 marca ju¿ by³em w Ginawie.
Teraz tylko ja jeden zosta³em, który
by³ tu w 1945 roku na tych terenach.
Na BrzeŸniaku ju¿ nikogo nie ma, ani
w Przytoni. Wszyscy ju¿ nie ¿yj¹.
Wioski po wojnie nie by³y zniszczone, to Polacy wszystkie pa³ace zniszczyli i rozbierali na odbudowê Warszawy. W BrzeŸnicy mieszka³em 21
lat, tam siê o¿eni³em w 1946 roku.
¯ona przyjecha³a do swojego wujka, który by³ w BrzeŸnicy na gospodarce i tak siê poznaliœmy. Mia³em
wtedy osiemnasty rok, jak siê ¿eni³em. Jak wojna siê skoñczy³a, to ja
mia³em akurat 17 lat.
Na BrzeŸnicy wzi¹³em ma³¹ gospodarkê, 7 ha ziemi, ju¿ z ¿on¹. Jesieni¹ siê zapoznaliœmy, w maju

braliœmy œlub. Pocz¹tkowo bieda
by³a. Trzeba by³o kontyngenty oddawaæ, by³o ciê¿ko, ale to po wojnie,
to tak... W 1948 roku poszed³em pracowaæ na kolej. Na kolei kiedyœ bardzo du¿o ludzi pracowa³o, z Wiewiecka to prawie wszyscy ch³opi.
Wszystko trzeba by³o rêcznie robiæ,
wymieniaæ podk³ady itd. Jeden tor
by³, a drugi Rosjanie rozebrali i zabrali. Wszystko trzeba by³o rêcznie
robiæ, a nie jak teraz maszyny robi¹.
Dosta³em siê na kolej, gdzie pracowa³em jako zwyk³y robotnik na torach. PóŸniej poszed³em na przejazd,
skoñczy³em siedem klas w BrzeŸniaku. Tam by³a wieczorówka, nauczycielem by³ Kendra.
Ciê¿ko by³o, ale dzieci moje nie
chodzi³y spaæ g³odno i ch³odno, jak
ja chodzi³em. Dlatego powiedzia³em
– dziêkujê komunie, ¿e mieszkanie
tam mia³em.
Na jeziorze w BrzeŸniaku syn mi
siê utopi³. Mia³ 10 lat. Œrodkiem jeziora rzeka p³ynie, zim¹ przechodzi³
wraz z kolegami przez to jezioro i lód
siê pod nim za³ama³. W sumie nawet
siê nie utopi³, tylko zamêczy³. Na
rzece b³oto by³o i jak wpad³, nie móg³
wyjœæ. Jego koledzy uciekli. Oni
tamtêdy do szko³y do BrzeŸniaka
chodzili.
Kiedyœ dzieci same przez las do
szko³y chodzi³y, a teraz to nie do
pomyœlenia. Nie wiem, dlaczego tak
siê dzieje. Wypuœci siê dziecko w
tym czasie przez lasy – cztery kilometry? Kiedyœ jak ktoœ szed³ doros³y, to jeszcze za rêkê dziecko z³apa³
i przeprowadzi³ przez las. A dzisiaj co
siê robi?
Wys³ucha³a: mm

£obeska wystawa w Szczecinie
W Ksi¹¿nicy Pomorskiej, bo
tak¹ nazwê posiada biblioteka w
Szczecinie, zorganizowano prezentacjê kultury w powiecie ³obeskim. Dobrze siê sta³o, ¿e dostrze¿ono w stolicy województwa £obez i
urz¹dzono wystawê twórczoœci oraz
kolekcjonerów i dzia³aczy mieszkañców.
Eksponatów dostarczy³y osoby
prywatne oraz placówki kulturalne,
którym nale¿y siê pochwa³a za ich
udostêpnienie. Pokazano te¿ szereg
wydawnictw ksi¹¿kowych autorów
pochodz¹cych z naszego terenu.
Wyodrêbniono osobne stanowisko
z precyzyjnymi wyrobami koronkarskimi i hafciarskimi, wykonanymi
przez pani¹ Teresê Cwynar. Du¿o
miejsca poœwiêcono okolicznoœciowym pami¹tkom zespo³ów istniej¹cych przy Domu Kultury, które ze

swoim repertuarem odwiedzi³y wiele krajów. Wœród innych zdjêæ pokazano ciekawsze ujêcia, pochodz¹cych z ma³ych miejscowoœci, o których nawet nie pamiêtamy. Na wystawie pokazano zabytki z Dobrej,
Gardna, Gostomina, Klêpnicy, Poradza, Siwkowic, Worowa.
Wystawione eksponaty oznaczono zwiêz³ymi wyjaœnieniami.
Krótkie opisy wskazywa³y ich historiê. Jako przyk³ad podam opis stada
ogierów. Podano rok zorganizowania - 1947 oraz wymieniono, ¿e w
1948 roku by³o ju¿ 48 koni, a w 1958
roku prawie 300 ogierów.
Warto jest wymieniæ osoby, których prace wystawiono. Miêdzy innymi uda³o siê zebraæ nazwiska: Teresa Cwynar, Marek D³ugosz, Andrzej Gudañski, Tadeusz Korzeniewski, Marlena Mazur, Henryk
Musia³, Wies³aw Pokomeda oraz

Czes³aw Szawiel z ma³¿onk¹ Lidi¹
Lalak-Szawiel. Wœród wydawnictw
ksi¹¿kowych dostrzeg³em znane
osoby: Krzysztof Andrusz, Miros³aw Lalak, Kazimierz Obuchowski,
Piotr Sienkiewicz, Agnieszka Weso³owska, Bogdan Zdanowicz i Leon
Zdanowicz. Wœród instytucji wyró¿nia³y siê Dom Kultury oraz Œrodowiskowy Dom Samopomocy.

Podczas zwiedzania wystawy
podszed³ do mnie mê¿czyzna. Nieznajomy przedstawi³ siê, powiedzia³,
¿e zna £obez, bo tutaj zdawa³ maturê. Mnie zna ze zjazdów absolwentów. Prosi³, aby przekazaæ pozdrowienia Tadeuszowi Barañskiemu
oraz Henrykowi Musia³owi od Alberta Mi³aszewskiego.
Zbigniew Harbuz
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Obchody 11 listopada
(£OBEZ). 11 listopada, w rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku, obchody
rozpoczê³y siê tradycyjnie msz¹
œw., pochodem, nastêpnie by³y uroczystoœci pod Pomnikiem Wdziêcznoœci, aczkolwiek wdziêcznoœæ ta
nie odnosi siê bynajmniej do Marsza³ka.
Nie zabrak³o Kompanii Honorowej Wojska Polskiego ze Œwidwina
ani M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
£obeskiego Domu Kultury. Grafik
obchodów by³ identyczny, jak obchodów wybuchu wojny, czy Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak w roku
ubieg³ym, w £obeskim Domu Kultury odby³ siê wieczór z pieœni¹ i poezj¹
patriotyczn¹.
Podobnie jak w ubieg³ym roku
dzieci z pochodniami rozœwietla³y
drogê. Patrz¹c na grafik, ma siê wra¿enie, ¿e nic siê nie zmienia, ¿e wci¹¿
jest tak samo, ¿e tak samo œwiêci siê
wszystkie œwiêta pod pomnikiem, ¿e
ró¿nica polega jedynie w wypowiedzianych s³owach, bo oprawa zawsze ta sama. Chocia¿ jednak coœ siê
zmienia, powoli, jakby od niechcenia, coœ w naszej postawie. W pochodzie bior¹ udzia³ dzieci i m³odzie¿, ludzie doroœli, ró¿ne organizacje. Coœ drga w sercu, patrz¹c na
ma³e dzieci id¹ce z pochodniami i
rozœwietlaj¹ce drogê nios¹cym
sztandary. Coœ siê zmienia jednak,
s³uchaj¹c programu artystycznego,
przygotowanego przez m³odzie¿
gimnazjaln¹, gdy widzi siê uczestni-

ka walk, otrzymuj¹cego grawerton z
r¹k burmistrza. Krêci siê w oku ³za,
gdy m³ody cz³owiek gra „Œpij przyjacielu”, a echo niesie muzykê, odbijaj¹c j¹ o mury miasta. Coœ jednak w
tym jest, skoro do ostatniej nuty i
poza ni¹ jeszcze nikt nic nie mówi,
panuje cisza i wszyscy zebrani pod
pomnikiem i stoj¹cy w parku w zadumie pod¹¿aj¹ za dŸwiêkiem do tamtych dni, gdy spoczywa³ w grobie
uczestnik walk. Mo¿e jakiœ m³ody
ch³opiec, mo¿e ojciec, który walcz¹c
o nasz¹ wolnoœæ nigdy nie ujrza³ ju¿
swoich dzieci. I gdy ju¿ ludzie rozeszli
siê do swoich domów, b¹dŸ poszli na
dalsz¹ czêœæ do Domu Kultury, muzyka ta wci¹¿ gra³a, wbijaj¹c siê niewyœpiewanymi s³owami pieœni.
Coœ siê jednak zmienia, gdy dzieci
z tak w³aœciw¹ dla siebie si³¹ wyrazu
ucz¹ nas na nowo prze¿ywania
wszystkiego od nowa, ucz¹ umiejêtnoœci cieszenia siê z wolnoœci. Jak¹
by ona nie by³a, ta nasza wolnoœæ
codzienna, jest po prostu nasza. Nie
musimy stawiaæ czo³a zaborcom, nie
musimy patrz¹c na gin¹cych bliskich,
musimy jedynie codziennie j¹ pielêgnowaæ. Tylko tyle i a¿ tyle.
mm
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê choinki hurtowo. Tel. 091
397 63 35, 517 401 635.
Korepetycje – matematyka. Tel.
504 389 130.
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.

US£UGI
Powiat ³obeski

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ z ma³ym domkiem z werand¹ w uroczym miejscu w okolicach Starej Dobrzycy. Cena 38 tys.
z³. Tel. 913 952 188.

Powiat gryficki

Szukam pokoju do wynajêcia na
terenie Wêgorzyna lub Runowa
Pomorskiego. Tel. 500 380 953.

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

Sprzedam dom w K¹kolewicach z
zabudowaniem na dzia³ce o pow.
24,800 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397 19 79.

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.

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

NIERUCHOMOŒCI

Pod³ogi i schody, profesjonalne
wykonanie. Tel. 913 952 188,
692 405 612.

Region
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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
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

Szukam pokoju do wynajêcia na
terenie Wêgorzyna lub Runowa
Pomorskiego tel. 500380953
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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw., 3pokojowe, gaz, niski czynsz 53 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
71 mkw. w Drawsku Pom. ul. Mickiewicza. Cena 180 tys. z³. Tel. 501
566 259, 604 936 094.

Region

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, centrum miasta, ul. Kowalska, I piêtro, dwa pokoje. Tel. 608
633 831, 604 148 735.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam czêœci do VW Golf III r.pr.
1995, silnik 1,8 benzyna 5-cio
drzwiowy. Tel. 600 277 737.

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

Sprzedam Chevroleta Aveo rok.
produkcji 2005 poj. 1.2. Cena 16
tys. z³. Tel. 91 44 20 614, kom. 605
106 281.

Region

Region

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

ROLNICTWO

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

Sprzedam Citroena Berlingo 1,9 D,
rok. prod. 2000 lub zmieniê na
busa, tel. 503 - 045 - 960

PRACA
Powiat gryficki
Zak³ad ogólnobudowlany: zatrudnimy pracowników do robót wykoñczeniowych, budownictwo mieszkaniowe. Wiadomoœæ: tel. 696 757
393 po godz. 18.00.
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Historia w domys³ach
(DOBRA). Ci wszyscy, którzy
chcieliby poznaæ historiê swojego
miasta, musz¹ poczekaæ na dobr¹
wolê konserwatora zabytków. Póki
co, nie ma jej, jest za to determinacja urzêdników.
Nasz region obfity jest w ró¿nego rodzaju grodziska, cmentarzyska
i tajemnicze kurhany. Czêœæ stanowisk archeologicznych znajduje siê
na polach uprawnych, ale nigdzie
nie widaæ krz¹taj¹cych siê archeologów. Zdawa³oby siê, ¿e wszystko, co
w Polsce do odkrycia by³o, zosta³o
odkryte, tote¿ nasi naukowcy, aby
oddaæ siê badaniom, musz¹ wyje¿d¿aæ na dalekie eskapady. Nic
bardziej mylnego. Grodziska sobie
stoj¹ od lat niebadane i nie dlatego,
¿e ju¿ wszystko wiemy, bo wiemy
niewiele i pozostaj¹ w zapomnieniu
nie dlatego, ¿e nie ma na to pieniêdzy,
ale dlatego, ¿e nie ma na to zgody
konserwatora zabytków, który
twierdzi, ¿e skoro stoi i jest w dobrym
stanie, to niech sobie stoi nadal.
Gmina Dobra ju¿ jakiœ czas temu
wyst¹pi³a do Uniwersytetu Szczeciñskiego, oferuj¹c, ¿e op³aci pierwszy etap badañ archeologicznych,

by naukowcy zbadali kolebkê Dobrej. Póki co, jest kilka hipotez. Dopóki nie przeprowadzi siê rzetelnych
badañ, nie wiadomo bêdzie, jakie
by³y pocz¹tki tego miasta. Zgody na
badania nie wyrazi³a konserwator
zabytków, bo... istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e podczas badañ przybêd¹ osoby z wykrywaczami i bêd¹
kopaæ. Tak, jakby nie by³o informacji
w necie, ¿e jest tu grodzisko, podobnie jak dziesi¹tki innych w regionie.
I jakoœ nie kopi¹. Zadziwiaj¹ce, ¿e
lepiej, aby by³o nieruszane, bo ktoœ
mo¿e niepowo³any kopaæ, ni¿ przekopaæ i nie pozostawiæ wandalom
mo¿liwoœci zniszczenia stanowiska.
Dziêki takiej postawie mamy to, co
mamy, czyli domys³y i garœæ historii,
która powoduje wiêcej pytañ, ni¿
daje odpowiedzi. I jak, przy takiej
postawie, pisaæ historiê?
Ca³a sprawa rozbija siê o grodzisko, znajduj¹ce siê na Szlaku Olbrzymów.
Wiadomo, ¿e nazwa miejscowoœci Dobra ma s³owiañski rodowód, a
jej znaczenie wywodzi siê z walorów
ziemi doberskiej, jakie dostrzegli S³owianie zamieszkuj¹cy okolice. Bior¹c pod uwagê walory obronne gro-

du istniej¹cego niegdyœ na pó³wyspie Wodnica, obfitoœæ zwierzyny
³ownej w okolicznej puszczy i ryb w
jeziorze Czapla (Wielkim) mo¿na
by³o okreœliæ to miejsce jako dobre
do osiedlania siê. Nazwy o takim
charakterze powstawa³y od VI do IX
wieku. Po raz pierwszy w Ÿród³ach
pisanych nazwa Dobra pojawi³a siê
w 1257 r. pod postaci¹ „terra Dobere”, nastêpnie zosta³a wymieniona w
1331 r. w bulli papieskiej. Znaleziska
archeologiczne (m.in. kamienne narzêdzia, ozdoby z br¹zu, pozosta³oœci obronnego grodu pierwszych
S³owian z koñca VI w.) dowodz¹, ¿e
ziemia doberska têtni³a ¿yciem ju¿
setki lat wczeœniej, a wody istniej¹cego niegdyœ Jeziora Doberskiego
chroni³y przed wrogiem pradawne
osady.
Na stronie gminy Dobra czytamy
równie¿, ¿e grodzisko usytuowane
jest na pó³wyspie Czapla Szyja, niegdyœ otoczonym wodami jez. Dobrzañskiego; po obni¿eniu siê lustra
wody dawnego jeziora ukaza³y siê
drewniane konstrukcje, identyfikowane jako pozosta³oœci chat. W œredniowieczu znajdowa³ siê most palowy o d³ugoœci 170 m, który ³¹czy³

pó³wysep z wzniesieniem widocznym na przeciwleg³ym brzegu jeziora (dziœ rozleg³ego trzcinowiska).
Nazwa œcie¿ki „Szlak Olbrzymów” zosta³a zaczerpniêta ze starego podania, które g³osi, i¿ na pó³wyspie Czapla Szyja odkryto cmentarzysko szkieletów o niespotykanie
du¿ych wymiarach. Tak zrodzi³a siê
opowieœæ o olbrzymach zamieszkuj¹cych okolicê.
Urzêdnicy z gminy Dobra nie
poddaj¹ siê jednak i nadal bêd¹ dr¹¿yæ temat, tak aby móc rozpocz¹æ
wykopaliska, które byæ mo¿e wy³oni¹ na œwiat³o dzienne wiele tajemnic
i przynios¹ odpowiedzi na wiele
pytañ, a tak¿e pozwol¹ w miarê wiernie odtworzyæ ¿ycie ówczesnych
S³owian. To z kolei pozwoli stworzyæ
tu wioskê tematyczn¹, która przyczyni siê do zwiêkszenia ruchu turystycznego, a mieszkañcom da mo¿liwoœæ dodatkowego zarobku.
Jak trudne bywaj¹ rozmowy z
konserwatorem zabytków, uwidacznia chocia¿by fakt, i¿ termin rozpoczêcia remontu rynku w Dobrej przesun¹³ siê o 1,5 roku, zanim wszystkie
uzgodnienia zosta³y dopiête na
ostatni guzik.
mm
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Lokator te¿ cz³owiek
(WÊGORZYNO). Do
redakcji dochodz¹ coraz
bardziej niepokoj¹ce
informacje na temat
praktyk, maj¹cych
miejsce w tej gminie
odnoœnie zarz¹dzania
mieszkaniami
komunalnymi.
A to lokatorowi, op³acaj¹cemu
regularnie czynsz daje siê miesiêczne wypowiedzenie i nakaz opuszczenia lokalu do innego, mniejszego, na który ów lokator nie wyra¿a
zgody. Protestów nikt nie s³ucha, bo
lokal zdaniem w³adz jest za du¿y i nie
ma znaczenia, ¿e lokator owszem
przeprowadzi³by siê z chêci¹, ale do
innego, takiego, które wczeœniej zosta³o ustalone. Tego lokatora nie
chc¹ te¿ mieszkañcy budynku, do
którego mia³by siê przeprowadziæ.
Inny lokator mia³ zgodê na zamianê,
ale potem w³adze rozmyœli³y siê i
zamiast zamiany otrzymuje ostateczne wezwanie do zap³aty ca³oœci zad³u¿enia za kilka lat bez jakichkolwiek wczeœniejszych wezwañ i to po
tym, gdy napisa³ podanie o roz³o¿enie zad³u¿enia na raty i wp³aci³ za
bie¿¹cy czynsz oraz czêœæ zaleg³oœci. Gdy stara siê dowiedzieæ siê za
co w³aœciwie ma zap³aciæ, otrzymuje
kilka ró¿nych wersji oraz kilka ró¿nych kwot, a gdy nadal upiera siê, ¿e
chce wiedzieæ dok³adnie za co ma
p³aciæ, dowiaduje siê, ¿e po drodze
by³y podwy¿ki, a informacji szczegó³owych nie uzyska, chyba ¿e burmistrz tak naka¿e. Uzyska³ - w siedzibie firmy, która administruje lokalami. Nadal jednak nie wie, jaki jest
stan lokalu, bo niby zajmuje dwa
pokoje a ma umowê na jeden, jednak
w Wykazie lokali mieszkalnych jest
zapis, ¿e pokoje s¹ dwa. Problem w
tym, ¿e drugi pokój jest w³asnoœci¹
prywatn¹ osoby, która tego pomieszczenia nie mo¿e od gminy uzyskaæ.
Ktoœ inny otrzymuje wiêkszy lokal, bo dwoje dzieci znajduj¹cych siê
w tej rodzinie musi mieæ gdzie odrabiaæ lekcje, a w zamian na to mieszkanie przychodzi rodzina, w której jest
czworo dzieci; mieszkanie za ma³e
dla rodziny czteroosobowej, ale
wystarczaj¹ce dla - szeœcioosobowej. Tak gminna wieœæ niesie. Lokator, te¿ cz³owiek i swoje prawa ma.
Okreœla je m.in. ustawa o ochronie
praw lokatorów.

Powierzchnia u¿ytkowa
Ju¿ w s³owniczku warto zatrzymaæ siê w niektórych miejscach, by

uzmys³owiæ sobie co kryje siê pod
pojêciem powierzchnia u¿ytkowa, za
któr¹ nale¿y p³aciæ:
Art. 2. [S³owniczek] 1. Ilekroæ w
ustawie jest mowa o:
7) powierzchni u¿ytkowej lokalu
- nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoœci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek
oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatora, bez wzglêdu na ich
przeznaczenie i sposób u¿ywania; za
powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu nie
uwa¿a siê powierzchni balkonów,
tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w œcianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
W ustawie tej czytamy równie¿,
¿e „Termin wypowiedzenia wysokoœci czynszu albo innych op³at za
u¿ywanie lokalu wynosi 3 miesi¹ce,
chyba ¿e strony w umowie ustal¹
termin d³u¿szy.
3. Wypowiedzenie wysokoœci
czynszu albo innych op³at za u¿ywanie lokalu powinno byæ pod rygorem
niewa¿noœci dokonane na piœmie.

Podwy¿ki
Art. 9. [Podwy¿ki]W razie podwy¿szania op³at niezale¿nych od
w³aœciciela jest on obowi¹zany do
przedstawienia lokatorowi na piœmie
zestawienia op³at wraz z przyczyn¹
ich podwy¿szenia. Lokator obowi¹zany jest op³acaæ podwy¿szone
op³aty tylko w takiej wysokoœci, jaka
jest niezbêdna do pokrycia przez
w³aœciciela kosztów dostarczenia do
lokalu u¿ywanego przez lokatora
dostaw, o których mowa w art. 2 ust.
1 pkt 8.

wiæ podstawê do wypowiadania
umów najmu z zachowaniem szeœciomiesiêcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajêcia w tej
samej miejscowoœci innego lokalu,
spe³niaj¹cego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien
spe³niaæ lokal zamienny. Wysokoœæ
czynszu i op³at w lokalu zamiennym
musi uwzglêdniaæ stosunek powierzchni i wyposa¿enia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.
5. Je¿eli najemcy przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodz¹cego w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy,
przepis ust. 4 stosuje siê pod warunkiem, ¿e najemcy temu zaoferowano
wczeœniej nabycie tego lokalu, a
najemca nie skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu pierwszeñstwa w jego
nabyciu.
Art. 32. [Lokal zamienny]
W razie wypowiedzenia najmu,
na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4,
najemcy op³acaj¹cemu w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ wejœcia w ¿ycie
ustawy czynsz regulowany, obowi¹zek zapewnienia temu najemcy
lokalu zamiennego oraz pokrycia
kosztów przeprowadzki spoczywa,
do dnia 31 grudnia 2015 r., na w³aœciwej gminie.
Zasady te dookreœla wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program
taki uchwala siê co piêæ lat.
Uchwa³a nr XXXIII/378/2009
Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia
01 lipca 2009 roku W sprawie zmiany
uchwa³y Rady Miejskiej w Wêgorzynie nr XXI/184/2008 z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wêgorzyno.

Wypowiedzenia najmu
Eksmisje
Art. 16. [Ochrona eksmitowanych] Wyroków s¹dowych nakazuj¹cych opró¿nienie lokalu nie wykonuje siê w okresie od 1 listopada do
31 marca roku nastêpnego w³¹cznie,
je¿eli osobie eksmitowanej nie
wskazano lokalu, do którego ma
nast¹piæ przekwaterowanie.

Zamiany
Rozdzia³ 3. Mieszkaniowy zasób
gminy
4. Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, o
których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. b,
mog¹, z zastrze¿eniem ust. 5, stano-

Wypowiedzenie powinno byæ
pod rygorem niewa¿noœci dokonane na piœmie oraz okreœlaæ przyczynê wypowiedzenia.
Nie póŸniej ni¿ na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego, w³aœciciel mo¿e wypowiedzieæ stosunek prawny, je¿eli lokator:
pomimo pisemnego upomnienia
nadal u¿ywa lokalu w sposób
sprzeczny z umow¹ lub niezgodnie z
jego przeznaczeniem lub zaniedbuje
obowi¹zki, dopuszczaj¹c do powstania szkód, niszczy urz¹dzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkañców albo wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczy-

wy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie
z innych lokali. Jest w zw³oce z zap³at¹ czynszu lub innych op³at za
u¿ywanie lokalu co najmniej za trzy
pe³ne okresy p³atnoœci pomimo
uprzedzenia go na piœmie o zamiarze
wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego,
miesiêcznego terminu do zap³aty
zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noœci,
lub wynaj¹³, podnaj¹³ albo odda³ do
bezp³atnego u¿ywania lokal lub jego
czêœæ bez wymaganej pisemnej zgody w³aœciciela, b¹dŸ te¿ u¿ywa lokalu, który wymaga opró¿nienia w
zwi¹zku z koniecznoœci¹ rozbiórki
lub remontu budynku.
W³aœciciel lokalu, w którym
czynsz jest ni¿szy ni¿ 3 proc. wartoœci odtworzeniowej lokalu w skali
roku, mo¿e wypowiedzieæ stosunek
najmu:
z zachowaniem szeœciomiesiêcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy
przez okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy;
z zachowaniem miesiêcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesi¹ca kalendarzowego, osobie, której przys³uguje tytu³ prawny do innego lokalu po³o¿onego w tej samej
miejscowoœci, a lokator mo¿e u¿ywaæ tego lokalu, je¿eli lokal ten spe³nia warunki przewidziane dla lokalu
zamiennego.

Raty i umorzenia
Do umarzania, rozk³adania na
raty i odraczania terminu p³atnoœci
wierzytelnoœci wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jest
uprawniony Burmistrz Wêgorzyna.
Jednak do rozk³adania na raty i odraczania terminu p³atnoœci upowa¿nieni s¹ kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, je¿eli kwota wierzytelnoœci wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekracza równowartoœci 2
tys. z³.
Umorzenie ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci, roz³o¿enie na raty lub
odroczenie terminu p³atnoœci mo¿e
obejmowaæ: zaleg³oœæ g³ówn¹, odsetki, koszty dochodzenia roszczeñ,
pozosta³e koszty wynikaj¹ce z powstania zaleg³oœci.
Zad³u¿enie wynikaj¹ce z op³at za
u¿ywanie lokalu mieszkalnego mo¿e
byæ umorzone w przypadku, gdy:
nast¹pi³ zgon d³u¿nika, który w lokalu zamieszkiwa³ samotnie oraz nie
posiada³ maj¹tku, z którego mo¿na
by dochodziæ nale¿noœci, a lokal
wróci³ do dyspozycji Gminy Wêgorzyno, rozwi¹zano umowê najmu za
zaleg³oœci w op³atach za u¿ywanie
lokalu mieszkalnego, a postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nie-
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GAZ W WÊGORZYNIE
TO CUD
W ostatnich dniach by³em bardzo mocno zajêty,
wiêc nie mia³em ani czasu,
ani g³owy, by wypowiedzieæ siê w sprawie nowej
afery w gminie Wêgorzyno. Tym razem mamy ponoæ aferê gazow¹. W relacjach z obrad rady miejskiej, zamieszczonych w
oby tygodnikach powiatowych, zamieszczone s¹
informacje, i¿ radny Mielcarek i
burmistrz Karpowicz wykryli
aferê, polegaj¹c¹ na tym, ¿e budowan¹ przez Wielkopolsk¹
Spó³kê Gazownicz¹ sieæ gazow¹
zaprojektowano tylko do centralnych punktów miasta Wêgorzyno. Skandalem ma byæ to, ¿e w
wykonanym projekcie nie przewidziano rozprowadzenia sieci
po wszystkich ulicach miasta.
Ironicznie rzecz ujmuj¹c, mo¿na
by powiedzieæ tak: dlaczego
oczekiwania burmistrz Karpowicz i radnego Mielcarka s¹ tak
minimalistyczne, przecie¿ za
wiêkszy skandal mogli uznaæ
równie¿ brak projektów dla
wszystkich so³ectw w gminie.
Czy¿ mieszkañcy wsi s¹ gorsi od
mieszkaj¹cych przy ulicy Zielonej
czy Nowym Œwiecie? W trakcie
sesji pad³y wrêcz stwierdzenia, ¿e
odpowiedzialni za skandal winni
byæ poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci. Wyra¿ono te¿ przypuszczenie, ¿e ograniczony zakres
planu sieci, to byæ mo¿e chytry i
samowolny wybieg projektanta.
Niestety, nie pozostaje mi nic
innego jak przedstawiæ faktyczny
stan rzeczy, czyli jak to z tym
gazem by³o i jest w rzeczywistoœci. Otó¿ problem zasilenia Wêgorzyna gazem by³ tematem bardzo wa¿nym niemal od zawsze.
Tym bardziej, ¿e przed wojn¹
miasto mia³o w³asn¹ gazowniê i
sieæ miejsk¹. Moim zdaniem to, ¿e
dziœ do Wêgorzyna prowadzi siê
gaz, to prawdziwy cud. Spe³nia
siê plan Pana Janusz Sadurka –
przewodnicz¹cego Rady Miasta i
Gminy w latach 80., który bardzo
zabiega³ o to, by do Wêgorzyna
doprowadziæ gaz w³aœnie z
£obza. Dziœ jego racja zosta³a
uznana i jest realizowana. Szkoda
tylko, ¿e tak póŸno. Dlaczego
uznajê to wydarzenie za cud?
Wêgorzyno jako bardzo ma³e
miasto, nie spe³nia parametrów
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skuteczne, nie mo¿na ustaliæ to¿samoœci d³u¿nika i jego miejsca pobytu
przez okres jednego roku, kwota zad³u¿enia jest mniejsza ni¿ koszty
upomnienia i powtarza siê cyklicznie
w niezmienionej wysokoœci przez
okres co najmniej 6 miesiêcy. Umorzenia za dany lokal dokonuje siê raz
w roku, na koniec roku kalendarzowego, dochód na jednego cz³onka
wieloosobowego gospodarstwa
domowego nie przekracza 80 proc.
najni¿szej emerytury i 100 proc. tej
kwoty w gospodarstwie jednoosobowy.
(Najni¿sza emerytura wynosi
obecnie 675,10 z³, 80 proc., to 540,08
z³.), roszczenie o zap³atê op³at za lokal uleg³o przedawnieniu i windykacja z tego tytu³u jest bezskuteczna, w
postêpowaniu egzekucyjnym nie
uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoœci, nast¹pi zmiana umowy
najmu lokalu mieszkalnego na umowê najmu lokalu socjalnego, nast¹pi
zamiana lokalu z inicjatywy gminy
na lokal mniejszy lub o ni¿szym standardzie.
Wierzytelnoœci z tytu³u op³at za
lokale mog¹ zostaæ umorzone w
wysokoœci ca³ej kwoty nale¿nych
odsetek i kosztów egzekucyjnych
pod warunkiem zawieszaj¹cym jednorazowej wp³aty obejmuj¹cej 100
proc. kwoty zad³u¿enia wierzytelnoœci g³ównej.
Umorzenie, o którym mowa w
ust.3 pkt. 5 mo¿e byæ dokonane tylko jeden raz w stosunku do tego
samego d³u¿nika.
Umorzenia zaleg³ych op³at za lokal mieszkalny dokonuje burmistrz,
o ile kwota umorzenia nie przekracza
10 tys. z³, w przypadku gdy kwota
przekracza tê sumê, umorzenia mo¿e
dokonaæ burmistrz Wêgorzyna, po
uzyskaniu opinii Komisji Bud¿etowo Gospodarczej Rady Miejskiej.
W uzasadnionych przypadkach
na wniosek d³u¿nika wierzytelnoœci
z tytu³u op³at za lokal mieszkalny
mo¿na roz³o¿yæ maksymalnie na 36
miesiêcznych rat.
Wysokoœæ raty nie mo¿e przekroczyæ 1/5 miesiêcznych dochodów
netto rodziny. W uzasadnionych
przypadkach losowych na wniosek
d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin
sp³aty zaleg³oœci maksymalnie o 6
miesiêcy.
W przypadku braku wp³aty w
terminie odroczonej lub roz³o¿onej
na raty nale¿noœci, braku zap³aty
dwóch kolejnych rat lub braku wp³aty nale¿noœci w wysokoœci równowartoœci dwóch kolejnych rat, pozosta³a do sp³aty nale¿noœæ staje siê
natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za zw³okê. OW
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rentownoœci tak kosztownej inwestycji. Doœæ powiedzieæ, ¿e
dotychczas takiego przedsiêwziêcia nie uda³o siê zrealizowaæ
w s¹siednich gminach. Wprawdzie w latach 1994 - 1998, wspólnie z ówczesnymi burmistrzami
tych gmin i we wspó³pracy z in¿.
Przemys³awem Petrusem (wykonawc¹ obecnie realizowanego
dla Wêgorzyna projektu) wykonaliœmy koncepcjê zasilenia naszych gmin gazem od strony Suchania. Niestety ta koncepcja nie
zosta³a zrealizowana. W 2002
roku burmistrz Karpowicz zawar³a z firm¹ Petrico umowê, na
mocy której firma ta mia³a na w³asny koszt doprowadziæ gaz z Reska do Wêgorzyna, a w mieœcie
na koszt gminy przebudowaæ na
gaz wszystkie komunalne kot³ownie CO. Tej umowy firma nie
zrealizowa³a. Uwa¿am, ¿e Ÿle siê
nie sta³o, ze wzglêdu na fakt, i¿
Petrico dostarcza³o gaz o ni¿szej
kalorycznoœci.
W tej sytuacji powróciliœmy
do rozmów z Wielkopolsk¹
Spó³k¹ Gazownicz¹. W tych zabiegach nieocenionej pomocy
udzieli³ nam in¿. Petrus i w decyduj¹cym stopniu przyczyni³ siê do
pozytywnego dla nas fina³u. Dyrekcja Spó³ki podjê³a decyzjê o
wybudowaniu sieci gazowej dla
Wêgorzyna. Na pocz¹tek postanowiono doprowadziæ gaz do
newralgicznych punktów miasta.
Na wniosek Spó³ki, w 2005 roku
burmistrz Konarski wyda³ decyzjê lokalizacyjn¹. Prace projektowe zakoñczone zosta³y pozwoleniem budowlanym, wydanym w
sierpniu 2007 roku. Tu¿ przed
up³ywem jego wa¿noœci, inwestor rozpocz¹³ budowê zaprojektowanej sieci. Kolejne odcinki sieci bêd¹ budowane w zale¿noœci
od zg³oszonego zapotrzebowania
przez mieszkañców, sk³onnych
pod³¹czyæ siê do sieci. Inwestycja ta realizowana jest przez Wielkopolsk¹ Spó³kê Gazownicz¹ i

ca³kowicie na jej koszt, a zatem
trudno szukaæ winnego w gminie
za to, jak wielkie pieni¹dze i ryzyko inwestycyjne poniesie firma z
Poznania. Chyba, ¿e uzna siê winnym burmistrza Konarskiego za
fakt, i¿ gaz w Wêgorzynie w ogóle bêdzie.
Co do przysz³oœci i dalszej rozbudowy sieci, to sprawa jest prosta. Jak podaje burmistrz Karpowicz, od po³owy listopada rozpoczn¹ siê spotkania przedstawicieli firmy gazowniczej ze
wszystkimi osobami i firmami
chêtnymi do pod³¹czenia siê do
sieci. Spotkania te, jak s¹dzê, pos³u¿¹ przedstawieniu warunków i
kosztów przy³¹cza. Iloœæ i miejsce odbiorców gazu z ca³¹ pewnoœci¹ stan¹ siê podstaw¹ do zaplanowania i wykonania dalszych
odcinków sieci. I nic tu do rzeczy
nie ma fakt, ¿e obecny wykonawca sieci jest na placu budowy do
marca przysz³ego roku.
Problemem dziœ nie jest brak
projektu sieci na jak¹kolwiek ulicê miasta, problemem jest to, czy
znajdzie siê wystarczaj¹ca iloœæ
odbiorców, by te nowe odcinki
powsta³y. Niew¹tpliwie gaz jest
ekologicznym i bardzo wygodnym w stosowaniu Ÿród³em energii, ale dla powszechnego zastosowania go w naszych domach
potrzeba niema³ych przecie¿ pieniêdzy i tu oczywiœcie zaczyna siê
problem. Budowa sieci gazowej
dla Wêgorzyna ma – moim zdaniem – o wiele wiêksze znaczenie
jako czynnik istotny dla dalszego
rozwoju miasta. Podobnie jak koniecznoœæ budowy kanalizacji sanitarnej. A zatem nie szukajmy
afery tam, gdzie jej nie ma, tylko
cieszmy siê osi¹gniêtym sukcesem i róbmy to, co dziœ nale¿y
zrobiæ, aby zapewniæ lepsze warunki ¿ycia i pracy dla mieszkañców oraz przedsiêbiorców gminy
Wêgorzyno, aby miasto i gmina
mog³y siê rozwijaæ.
Ryszard Brodziñski

Od Redakcji.
W sprawie gazu w Wêgorzynie ktoœ roztropnie wyrazi³ swoje w¹tpliwoœci, by nie by³o tak, jak w Iñsku. Wybudowano tam sieæ miejsk¹
do odbiorców, ale zabrak³o pieniêdzy na budowê rury zasilaj¹cej miasto i w efekcie sieæ w mieœcie jest, lecz bez gazu. W Wêgorzynie natomiast mo¿e byæ tak, ¿e bêdzie gaz, ale nie bêdzie odbiorców. Który
wariant jest wiêc korzystniejszy?
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Przybudówka otwarta
(DOBRA). 12 listopada mia³o tu
miejsce uroczyste otwarcie przybudówki hali sportowej oraz pierwsza
sesja Rady Miejskiej w Dobrej w
sali konferencyjnej, znajduj¹cej
siê na pierwszym piêtrze.
Po uroczystym przeciêciu wstêgi i prezentacji multimedialnej obrazuj¹cej kolejne etapy budowy przybudówki, pocz¹wszy od wkopania
kamienia wêgielnego a¿ po ostateczny jej kszta³t, nie szczêdzono s³ów
gratulacji i podziêkowañ. Tym bardziej, ¿e prace ociepleniowe trwa³y
nawet w okresie zimowym. Przez ca³y
okres budowy trwa³ zaledwie kilkunastodniowy okres przerwy, spowodowany wysokimi mrozami, które
uniemo¿liwia³y kontynuacjê prac.
Kolorystyka zosta³a dopasowana
do ca³oœci hali, bowiem wykonawca
przed oddaniem przybudówki pomalowa³ ca³¹ halê sportow¹.
Do przybudówki prowadzi podjazd dla osób niepe³nosprawnych
oraz schody z g³ównej p³yty boiska,
dla zawodników „Sarmaty”.

W ka¿dej sali s¹ podwieszane
sufity, a w sali konferencyjnej - klimatyzacja.
– Dodatkowo firma wykonuj¹ca
zadanie ufundowa³a stroje sportowe. Ten obiekt s³u¿y ca³ej spo³ecznoœci naszej gminy i nie tylko. Funkcjonowanie hali sportowej bez tego
obiektu by³o nies³ychanie utrudnione. Brak zaplecza technicznego
powodowa³, ¿e nie mogliœmy dokonywaæ zakupów sprzêtu sportowego, bo niestety nie by³o gdzie tego
sprzêtu trzymaæ. Obecnie bezpiecznie mog¹ odbywaæ siê ró¿ne
imprezy sportowe, ale równie¿ zajêcia lekcyjne m³odzie¿y z gimnazjum i ze szko³y podstawowej.
Klub sportowy Sarmata ma do
swojej dyspozycji jedno pomieszczenie, gdzie ma swoj¹ siedzibê,
stroje sportowe, dokumentacjê.
Pozosta³e pomieszczenia s¹ do
wykorzystania dla wszystkich
mieszkañców naszej gminy. Sala
konferencyjna bêdzie wykorzystywana nie tylko podczas posiedzeñ Rady Miejskiej, ale równie¿

przez mieszkañców, którzy bêd¹
chcieli wykorzystaæ j¹ dla swoich
potrzeb. Funkcjonuje ju¿ tak bardzo
oczekiwana sala æwiczeñ. Mo¿e niewielkich rozmiarów, ale na nasze lokalne potrzeby wystarczaj¹ca. Na
drzwiach do sali æwiczeñ wisi ju¿
grafik, bardzo pieczo³owicie wype³niony, zapotrzebowanie jest wiêc
ogromne. Bardzo du¿o ludzi m³odych przychodzi równie¿ do tego
obiektu, bowiem mog¹ pograæ sobie
w pi³karzyki. Tutaj te¿ bêd¹ planowane dodatkowe zajêcia dla m³odych
ludzi, tutaj odbywaj¹ siê zajêcia pozalekcyjne. Jest 20 zadañ realizowanych we wszystkich placówkach
oœwiatowych, w tym zadania sportowe. Przeznaczenie tego obiektu

jest wyj¹tkowe, niepowtarzane i bardzo po¿¹dane. Dziêkujê bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e obiekt ten móg³
powstaæ, szczególnie Sebastianowi
Kuranowi, bo on w³o¿y³ tu du¿o w³asnego wysi³ku, potu, by wszystkie
sprawy techniczne i dokumentowe
dozorowaæ – powiedzia³a burmistrz
Dobrej Barbara Wilczek.
Wprawdzie oficjalne otwarcie
nast¹pi³o 12 listopada, jednak
obiekt by³ ju¿ wczeœniej „naznaczony u¿ytkowaniem”, co, jak podkreœli³a zaproszona na sesjê ³obeska radna Bo¿ena Zarecka, œwiadczy o tym, ¿e pieni¹dze zosta³y
celowo, potrzebnie i w³aœciwie
wydane.
mm

Udane zakoñczenie sezonu LA w SP 2
w £obzie
6 paŸdziernika w Radowie Ma³ym
odby³y siê Powiatowe Sztafetowe
Biegi Prze³ajowe. Szko³a Podstawowa nr 2 z £obza - zespó³ ch³opców
z nauczycielem Waldemarem Winiarskim - wygra³a zdecydowanie
mistrzostwo powiatu i awansowa³a
do fina³u wojewódzkiego. Zespó³
wystêpowa³ w sk³adzie: Kacper Ga³an, Marcel Smoliñski, Pawe³ Ksi¹¿czyk, Konrad Michalik, £ukasz
Szczerba, Bartosz Dobrowolski,
Pawe³ Molenda, Kacper Bejnar,
Mi³osz Rapacz, Wojciech B³yszko.
Zespó³ w tym sk³adzie dwa tygodnie póŸniej osi¹gn¹³ bardzo dobre
VI miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Prze³ajowych, któ-

re odby³y siê w Stargardzie Szczeciñskim. Bra³o w nich udzia³ 17 ekip. Dodatkow¹ informacj¹ od nauczycieli
SP 2 w £obzie Waldemara Winiarskiego i El¿biety Romej dla czytelników s¹ bardzo dobre osi¹gniêcia
uczniów w lekkoatletyce: Pawe³
Molenda - XVII, Mi³osz Rapacz - XI
miejsce w Wojewódzkich Zawodach Trójboju LA w Bia³ogardzie.
Liczna grupa uczniów bior¹cych udzia³ w czwartkach lekkoatletycznych uzyska³a awans do
zawodów ogólnopolskich w Warszawie, s¹ to: Aleksandra Romej,
Marcelina Kamiñska, Kacper Ga³an, Pawe³ Molenda, Mi³osz Rapacz i Wojciech B³yszko.
(o)

tygodnik ³obeski 17.11.2009 r.

UKS „Arbod” Dobra

Karolina Szymczak oraz
Milena Sadowska zwyciê¿aj¹
w „Mili Goleniowskiej„

W dniu 11 listopada br.,
startem w XXI Biegach
Ulicznych „MILA
GOLENIOWSKA”,
zawodnicy UKS „Arbod”
uczcili Œwiêto
Niepodleg³oœci.
Reprezentacja naszego klubu, w
liczbie 23 zawodników, start mo¿e
zaliczyæ do bardzo udanych. Nasi
zawodnicy 3-krotnie stawali na podium. W swoich biegach zwyciê¿y³y
Karolina Szymczak oraz Milena Sadowska, natomiast drugie miejsce na
podium zajê³a Ma³gorzata Matera.
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W pierwszych dziesi¹tkach swoich
biegów znaleŸli siê jeszcze: Joanna
Jarz¹bek, Hubert Bola³ek, Patrycja
Florczak, Paulina Kubacka.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e Milena Sadowska, w swoim czwartym starcie
w Mili, po raz czwarty stanê³a na
podium (w tym dwa razy na najwy¿szym stopniu). W poszczególnych
biegach startowa³o ok. 100-160 zawodników z klubów i szkó³ naszego
województwa. Przed naszymi zawodnikami zas³u¿ony odpoczynek i
przygotowania do wiosennego cyklu startów.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

Gra³a liga
Wyniki i tabele

15. Sparta Wêgorzyno
16. Iskierka Szczecin

10 16:36
9 7:32

Zakoñczenie rundy jesiennej
IV liga 14 kolejka
Piast Chociwel – Sarmata Dobra 1:2;
Hutnik Szczecin – Ina Goleniów 2:2;
Stal Szczecin – Drawa Drawsko Pomorskie 1:2; Gwardia Koszalin –
Sokó³ Pyrzyce 3:1; Vineta Wolin – Leœnik Rossa Manowo 2:0; Pogoñ Barlinek – Piast Drzonowo 1:0; Wybrze¿e
Rewalskie Rewal – S³awa S³awno 4:2;
Victoria Przec³aw – Gryf Kamieñ Pomorski 1:3.
15 kolejka
Sarmata Dobra - Victoria Przec³aw 3:0;
Ina Goleniów - Stal Szczecin 4:1; Drawa
Drawsko Pomorskie - Piast Chociwel
3:1; Sokó³ Pyrzyce - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:2; Gryf Kamieñ Pomorski
- Vineta Wolin 4:1; Leœnik/Rossa Manowo - Gwardia Koszalin 0:1;
Pogoñ Barlinek - Hutnik Szczecin 0:0;
S³awa S³awno - Piast Drzonowo 2:1.

Klasa Okrêgowa 14 kolejka
Wicher Reptowo - Mewa Resko 1:0;
D¹brovia Stara D¹browa - Œwiatowid
£obez 5:0; Fagus Ko³bacz - Flota II
Œwinoujœcie 1:1; Orze³ £o¿nica - Wicher Brojce 1:1; Korona Stuchowo Ehrle Dobra Szczeciñska 3:2; KP Chemik II Police - Promieñ Mosty 7:2; Ina
Iñsko - Masovia Maszewo 2:0; Mecz
Pogoñ II Szczecin - Jeziorak Szczecin
prze³o¿ony na inny termin.
15 kolejka
Mewa Resko – Ina Iñsko 4:1; Œwiatowid £obez – Fagus Ko³bacz 0:4; Wicher Brojce – Wicher Reptowo 5:1;
Ehrle Dobra Szczeciñska – Chemik II
Police 4:1; Flota II Œwinoujœcie – Korona Stuchowo 1:1; Promieñ Mosty –
Orze³ £o¿nica 0:2; Jeziorak Szczecin
– D¹brovia Stara D¹browa 2:2. Mecz
Masovia Maszewo – Pogoñ II Szczecin prze³o¿ony na inny termin.

1. Pogoñ Barlinek
2. Gryf Kamieñ Pom.
3. Hutnik Szczecin
4. Ina Goleniów
5. Gwardia Koszalin
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. Vineta Wolin
8. Sarmata Dobra
9. Victoria Przec³aw
10. Drawa Drawsko Pom.
11. Leœnik/Rossa Manowo
12. Piast Chociwel
13. S³awa S³awno
14. Sokó³ Pyrzyce
15. Stal Szczecin
16. Piast Drzonowo

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

34 29:8
33 49:16
31 32:16
30 31:16
30 28:13
30 33:17
28 30:17
25 37:23
21 22:21
17 16:20
15 14:16
12 20:28
11 14:47
10 19:42
5 15:41
5 11:59

32 31:14
32 35:18
30 40:9
30 32:20
25 28:24
25 34:22
24 26:24
24 38:36
23 44:13
18 23:33
15 16:36
14 23:44
14 31:32
10 20:46
9 23:44
8 22:51

V liga 14 kolejka
Sparta Wêgorzyno – Osadnik Myœlibórz 1:3; Pomorzanin Nowogard –
Sparta Gryfice 1:0; Kluczevia Stargard
Szcz. - Œwit Szczecin 0:0; K³os Pe³czyce – Stal Lipiany 1:1; Polonia P³oty – Odra Chojna 1:1; GKS Mierzyn
– Iskierka Szczecin 1:0; Arkonia
Szczecin – Zorza Dobrzany 4:1; Woda
Piast II Rzecko – Orze³ TrzciñskoZdrój 2:5.
15 kolejka
Orze³ Trzciñsko-Zdrój - Polonia P³oty
0:2; Sparta Gryfice - Sparta Wêgorzyno 2:1; Odra Chojna - Kluczevia Stargard Szcz. 0:0; Osadnik Myœlibórz Woda Piast II Rzecko 3:0; Stal Lipiany
- Pomorzanin Nowogard 4:1; Zorza
Dobrzany - K³os Pe³czyce 4:1; Œwit
Szczecin - GKS Mierzyn 1:0; Iskierka
Szczecin - Arkonia Szczecin 0:4.

A klasa 12 kolejka
Rega II Trzebiatów - Radovia Radowo Ma³e 3:0; Jantar Dziwnów - Olimpia Nowogard 5:0; Ba³tyk Miêdzywodzie - Bizon Cerkwica 1:5; Sowianka Sowno - B³êkitni Trzyg³ów
0:3; Fala Miêdzyzdroje - Pionier ¯arnowo 4:1; Ba³tyk Gostyñ - Iskra
Golczewo 1:5; Orze³ Prusinowo Znicz Wysoka Kamieñska 6:1.
13 kolejka
Iskra Golczewo – Ba³tyk Miêdzywodzie 6:0; Pionier ¯arnowo – Orze³
Prusinowo 2:2; Bizon Cerkwica – Sowianka Sowno 0:2; B³êkitni Trzyg³ów
– Jantar Dziwnów 2:2; Znicz Wysoka
Kamieñska – Ba³tyk Gostyñ 2:6. Mecze Radovia Radowo Ma³e – Fala
Miêdzyzdroje oraz Olimpia Nowogard – Rega II Trzebiatów zosta³y
prze³o¿one na inne terminy.

1. Arkonia Szczecin
32 42:12
2. Kluczevia Stargard
32 36:10
3. Polonia P³oty
30 39:14
4. Odra Chojna
28 35:18
5. Osadnik Myœlibórz
26 34:23
6. Sparta Gryfice
24 25:21
7. Stal Lipiany
23 28:33
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
21 27:26
9. Œwit Szczecin
20 17:17
10. GKS Mierzyn
16 17:25
11. Pomorzanin Nowogard 16 9:18
12. K³os Pe³czyce
15 13:28
13. Woda-Piast Rzecko 13 15:34
14. Zorza Dobrzany
13 17:30

1. Rega II Trzebiatów
30 45:12
2. Radovia Radowo M. 27 36:16
3. Jantar Dziwnów
27 38:21
4. B³êkitni Trzyg³ów
25 31:23
5. Iskra Golczewo
25 36:17
6. Fala Miêdzyzdroje
23 20:11
7. Olimpia Nowogard
20 34:27
8. Bizon Cerkwica
17 29:23
9. Sowianka Sowno
14 23:41
10. Ba³tyk Gostyñ
13 35:32
11. Pionier ¯arnowo
10 25:36
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 8 21:36
13. Orze³ Prusinowo
5 16:55
14. Znicz Wysoka Kam. 2 20:59
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Rewelacyjna koñcówka Sarmaty
Trener Tomasz Surma mo¿e byæ
zadowolony z zakoñczonej rundy
jesiennej. Sarmata z meczu na mecz
rozkrêca³ siê i rundê zakoñczy³ seri¹
zwyciêstw w b³yskotliwym stylu,
strzelaj¹c po kilka bramek w meczu.
Jak na beniaminka jest niew¹tpliwie
rewelacj¹ IV ligi. Po Gryfie z Kamienia Pom. ma najwiêcej strzelonych
bramek – 37, a tylko w ostatnich czterech meczach zdoby³ ich 18! Damian
Padziñski walczy o tytu³ króla strzelców, maj¹c na koncie 13 bramek i
tylko o trzy trafienia ustêpuje liderowi tego rankingu. Po drodze Sarmata
zdetronizowa³ lidera, Hutnika Szczecin, inkasuj¹c mu 6 goli na jego boisku. Na tle naszych pozosta³ych
dru¿yn ligowych mo¿na tylko zapytaæ – jak oni to robi¹? Po odpowiedŸ
trzeba jechaæ do Dobrej i pytaæ trenera, dzia³aczy, pi³karzy, kibiców i
sympatyków, którzy tworz¹ atmosferê w klubie, promieniuj¹c¹ na ca³e
województwo. Tak, tak, klub kibiców
„Dobermani” stawiany jest na wzór
przez inne kluby i to najlepsza rekomendacja. I jeszcze jedna rekomendacja Edka Stanis³awczyka, który
powiedzia³, ¿e cieszy siê najbardziej
z tego, ¿e graj¹ wychowankowie klubu, i to bardzo m³odzi. Tu m³odoœæ

po³¹czona jest z doœwiadczeniem –
wci¹¿ œwietna dyspozycja jednego z
weteranów naszych boisk – Jarka
Jaszczuka. Zreszt¹ tu wszyscy zas³uguj¹ na pochwa³y; za ambicjê,
walkê, postawê. Brawa dla Sarmaty!
Jesteœcie dum¹ powiatu!
KAR
Ostatnie dwa mecze Sarmaty
rundy jesiennej.
Piast Chociwel – Sarmata Dobra 1:2 (0:1)
Piast: Noryca - Chomont, Przyby³a, Procyk, Kozie³, Dudziñski (60'
Fryszka), Lisowski, Szymanowicz,
Maœlak, Rusin, Felisiak (60' Grabowicz (83' Baran).
Sarmata: M. Kamiñski - Jaszczuk, Mêdrek, Pacelt, D. Dzierbicki,
Szkup, Grochulski, E. Kamiñski,
Olechnowicz, Padziñski (76' Szw¹der), Kliœ (65' GuŸniczak) oraz Marciniak, Bonifrowski, Kaleta, Garliñski.
Bramki: dla Sarmaty: Jaszczuk
(35' karny) i Padziñski 74'; dla Piasta:
Rusin 80'.
Sarmata Dobra - Victoria Przec³aw 3:0 (2:0)
Sarmata: M. Kamiñski od 78'
Marciniak, D. Dzierbicki, Jaszczuk
kpt., Grochulski, Pacelt, Szkup od 80'

Wyrok
Sygn. akt II K 406/09 Ds. 360/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 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 30.09.2009 r.
sprawy

Józefa S¹deja

s. Romana i W³adys³awy z d. Talarskiej, ur. 15 lutego 1947 r. w
Wa³czu; oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 6 kwietnia 2009 r. w £obzie na ul. Waryñskiego, stanowi¹cej drogê publiczn¹, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,80 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. O czyn z art. 178 a par. 2 kk
II. w dniu 6 kwietnia 2009 r. na ulicy Waryñskiego, stanowi¹cej
drogê publiczn¹, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Józefa S¹deja uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanych mu czynów i przyjmuje, i¿ czynów tych dopuœci³ siê w
ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za to na podstawie
art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk, art. 35 par. 1 kk w
zw. Z art. 91 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy
ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w £obzie w wymiarze 20 (dwadzieœcia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od
ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Bonifrowski, Mêdrek, E. Kamiñski
od 84' Garliñski, Olechnowicz, Kliœ
od 61' GuŸniczak, Padziñski oraz
Szw¹der, Kaleta, Gude³ajski.
Victoria: D¹browski kpt., Wellka, Markiewicz, Wiœniewski, Kryœ,

A. Gellera, Bart³omowicz, Maækiewicz, S. Gellera, £. Jeziorek, Sztadilów oraz Szymczyk, M. Jeziorek,
Sowa, Majzel, Przytarski.
Bramki: Damian Padziñski 2 (20'
i 75'), £ukasz Olechnowicz 42'.

Wyrok

Sygn. akt II K 489/09 Ds. 753/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 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 30.09.2009 r. sprawy

Andrzeja Dariusza
Koralewskiego

s. Miros³awa i Joanny z d. Wiœniewskiej, ur. 27 sierpnia 1963 r. w
Bia³ogardzie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 21 czerwca 2009 r. o godzinie
16.05 w Resku po drodze publicznej ulicy Leœnej, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,91
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2
kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Andrzeja Dariusza Koralewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie
art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karê 3 (trzech) miesiêcy 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 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 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 60
(szeœædziesiêciu) z³otych.

Dozór policyjny
za oszustwo
9 listopada br. policjanci z
£obza zatrzymali w jednym ze
sklepów 48-letniego mieszkañca
Kamienia Pomorskiego, który na
podstawie fa³szywego zaœwiadczenia o zarobkach usi³owa³ zakupiæ dwa telefony komórkowe,
o ³¹cznej wartoœci 948 z³. Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony
w policyjnym areszcie. Na drugi
dzieñ S¹d Rejonowy w £obzie, na
wniosek Komendanta Powiatowego Policji zastosowa³ wobec
sprawcy œrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.

Zatrzymano
nietrzeŸwych
motorowerzystów

tamtejszego Posterunku Policji
zatrzymali Janusza J., który kierowa³ motorowerem z wynikiem
0, 98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kieruj¹cy posiada³ tak¿e s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, który wyda³ S¹d Rejonowy w
£obzie.

Kolizja w Resku
W dniu 12 listopada br., o
godz. 9.50 w Resku, na ulicy J.
Narodowej, kieruj¹cy samochodem marki VW Transporter Jaros³aw B. uderzy³ w wyje¿d¿aj¹cy z
parkingu samochód marki Opel,
kierowany przez Tomasza B.

Wypadek w £obzie

9 listopada br., oko³o godz.
13.15, policjant z Radowo Ma³ego zatrzyma³ na trasie £obez Dalno nietrzeŸwego motorowerzystê. S³awomir •. mia³ w wydychanym powietrzu a¿ 1,30 mg/
l. Dzieñ póŸniej w Wêgorzynie,
oko³o godz. 22.15, policjanci z
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W dniu 13 listopada br., oko³o
godz. 17.50, w £obzie, na ulicy
Chopina, mia³ miejsce wypadek
drogowy. Kieruj¹ca samochodem marki Daihatsu 43-letnia
mieszkanka £obza, na prostym
odcinku drogi zjecha³a na lewy
pas ruchu, po czym uderzy³a
przodem w jad¹cy z naprzeciwka samochód marki Ford, którego

kierowc¹ by³ 27-letni mieszkaniec £obza. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹ca samochodem marki Daihatsu by³a nietrzeŸwa. Zosta³a przewieziona do
szpitala ze z³aman¹ rêk¹.

NietrzeŸwi na drodze
W czasie weekendu policjanci zatrzymali znów nietrzeŸwych
kieruj¹cych.
W pi¹tek, 13 listopada br.
oko³o godz. 17.30, na drodze Rekowo – Meszne, Mariusz M., lat
29, kierowa³ rowerem z wynikiem 1,05 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W sobotê, 14 listopada br.,
oko³o godz. 14.10, policjanci z
Reska zatrzymali Katarzynê L.,
która kierowa³a rowerem wbrew
s¹dowemu zakazowi wydanemu
przez S¹d Rejonowy w £obzie.
Wieczorem natomiast policjanci z posterunku Policji w
Dobrej zatrzymali w Tuczy 17latka, który kierowa³ motorowerem marki Ogar, bêd¹c w stanie
nietrzeŸwym z wynikiem 0,76
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W niedzielê, 15 listopada br.,
o godz. 03.40, w Resku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem

marki Opel Astra. Okaza³o siê,
¿e 33-letni Artur P. jest nietrzeŸwy. Wynik badania to 0,45 mg/l.

W³amania
do samochodów
W nocy z 13 na 14 listopada
br. mia³y miejsce dwa w³amania
do samochodów w Wêgorzynie i
Starogardzie. W Wêgorzynie z
ci¹gnika siod³owego marki Volvo
nieznany sprawca, po uprzednim
ukrêceniu korka wlewu paliwa,
skrad³ 100 litrów oleju napêdowego o wartoœci 390 z³. Natomiast w Starogardzie nieustalony sprawca w³ama³ siê do samochodu marki Daewoo Matiz, z
którego skrad³ zapasowe ko³o
oraz obudowê filtra powietrza
wraz z przep³ywomierzem. Straty wynosz¹ 200 z³.

Niebezpieczna kolizja
W dniu 15 listopada br., po
po³udniu, mia³a miejsce groŸnie
wygl¹daj¹ca kolizja na drodze
Wiewiecko - Wêgorzyno.
Mieszkaniec Szczecina, kieruj¹cy samochodem marki Renault,
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych,
straci³ panowanie nad pojazdem i
dachowa³. Na szczêœcie nikomu
nic siê nie sta³o.

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 511/09 Ds. 877/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 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 30.09.2009 r. sprawy

Sygn. akt II K 482/09 Ds. 903/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 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 w dniu 30.09.2009 r. sprawy

Ryszarda Józefa
Trojanowskiego

s. Boles³awa i Zofii z d. Kosuf, ur. 19 marca 1946 r. w Wiewiecku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 lipca 2009 r. o godzinie 17.20 na drodze
publicznej w miejscowoœci Sielsko, kierowa³ samochodem osobowym
m-ki Fiat 126p, o nr. Rej. ZST M716, czym nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec niego moc¹ prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt II K 154/09 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, tj. o czyn z
art. 244 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Ryszarda Józefa Trojanowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie
art. 244 kk wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 okt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Stanis³awa Liptaka

s. Ignacego i Heleny z d. £ukasik, ur. 14 lipca 1957 r. w Zache³miu;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 31 lipca 2009 r. o godzinie 20.30 w miejscowoœci Radowo Ma³e na drodze publicznej – wojewódzkiej nr 147
prowadzi³ rower, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê
wynikiem 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym jednoczeœnie naruszy³ orzeczony wobec niego moc¹ prawomocnego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II
K 5/08 zakaz kierowania rowerami na okres 4 lat, 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. Stanis³awa Liptaka 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 7 (siedmiu) 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. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Galeria tygodnika
Micha³ek z rodzicami

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

DRUKARNIA

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 44 brzmia³o:
„Wybitni maj¹ nastêpców, geniusz naœladowców”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Stanis³aw Hauda (£obez), Anna
Matusiak (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Helena K³os (£obez), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Stanis³aw Hauda z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji tygodnika ul. S³owackiego 6 £obez.

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

