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Maj¹ zap³aciæ grzywny

Dwóch radnych
skazanych za
pomówienia
Zatrudnimy osobê
na stanowisko drukarza
Informacja pod numerem telefonu 91 39 73 730,
lub w redakcji, £obez ul. S³owackiego 6
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Dwóch radnych skazanych za pomówienia
Tomasz Mielcarek - radny Rady Miejskiej w Wêgorzynie
i Pawe³ Bot – radny Rady Powiatu, zostali skazani za
pomówienia w niedawno zakoñczonym procesie
cywilnym. Sprawê wytoczy³a im przewodnicz¹ca
wêgorzyñskiej rady Monika KuŸmiñska, po tym, jak
w internecie i biuletynie pojawi³y siê anonimowe wpisy
na jej temat. Wyrok nie jest prawomocny. Nie zgadza siê
z nim Tomasz Mielcarek, który powiedzia³ nam, ¿e z³o¿y
apelacjê. Prawdopodobnie to samo zrobi Pawe³ Bot.

List do redakcji

Dwa lata temu w Internecie pojawi³y siê wpisy na temat przewodnicz¹cej rady. Ta uzna³a je za znies³awiaj¹ce i z³o¿y³a zawiadomienie do
prokuratury w £obzie, która ustali³a
dane anonimowych internautów.
Okaza³o siê, ¿e wpisów dokonano z
komputera Tomasza Mielcarka, znajduj¹cego siê w jego biurze w sklepie

oraz z komputera znajduj¹cego siê w
domu matki Paw³a Bota w Wêgorzynie. Obaj zaprzeczali, by to oni byli
autorami wpisów, broni¹c siê, ¿e mog³y to zrobiæ na tych komputerach
inne osoby.
Prowadz¹ca sprawê w S¹dzie
Rejonowym w £obzie sêdzia S³awa
Miszel przes³ucha³a wielu œwiad-

ków, w tym pracowników sklepu.
¯aden z nich nie przyzna³ siê do
autorstwa wpisów. Na niekorzyœæ
radnego Mielcarka przemawia³o to,
¿e to on by³ adwersarzem politycznym Moniki KuŸmiñskiej, a niektóre
wpisy dokonywano po zamkniêciu
sklepu, co wyklucza³o udzia³ pracowników. S¹d skaza³ radnego na
grzywnê w wysokoœci 3600 z³. Ma on
te¿ zap³aciæ koszty s¹dowe - 360 z³ i
po³owê kosztów poniesionych
przez skar¿¹c¹, oko³o 800 z³.
Pawe³ Bot, radny Rady Powiatu i
inpektor w urzêdzie miejskim w Wêgorzynie, zosta³ oskar¿ony o pomówienie przewodnicz¹cej w Internecie oraz w biuletynie, jaki przed i po
wyborach wydawa³o Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wêgorzyna,
czyli komitet wyborczy burmistrz

Los zwyk³ego obywatela

W minionym tygodniu, w
sto³ecznym mieœcie Warszawa, na przystanku autobusowym, w bia³y dzieñ, zosta³
zamordowany przez nieletnich bandytów policjant
Andrzej Struj. Zosta³ zamordowany dlatego, ¿e zwróci³
uwagê m³odocianym bandytom na ich naganne zachowanie w
miejscu publicznym. Wielka tragedia dla rodziny zabitego policjanta,
wielka tragedia dla jego kolegów i
znajomych, ale jeszcze wiêksza tragedia dla ca³ego spo³eczeñstwa,
którego demokratyczne procedury
nie s¹ w stanie uchroniæ przed tego
typu zdarzeniami.
Byæ mo¿e nie podj¹³bym siê pisania tego tekstu, gdyby nie dwie kolejne informacje us³yszane w serwisie TVN.24, które niejako na³o¿y³y
siê na wiadomoœæ o œmierci bohaterskiego policjanta. Pierwsza z nich, to
zeznania przed Sejmow¹ Komisj¹
Œledcz¹ siostry porwanego w paŸdzierniku 2001 r. i zamordowanego
Krzysztofa Olewnika, pani Danuty
Olewnik-Ciepliñskiej. Z jej zeznañ
wynika³a z jednej strony bezsilnoœæ
i bezradnoœæ jej i jej rodziny, zwyk³ych Obywateli Naszego Pañstwa,
a z drugiej strony nieudolnoœæ, niekompetencja policji i prokuratury, a
wiêc organów pañstwa maj¹cych za
zadanie ochronê zwyk³ych obywateli. Dla mnie w jej zeznaniach,
oprócz tragicznego losu jej brata,
najtragiczniejsze by³o to, ¿e zarzuci³a w swoich zeznaniach brak jakichkolwiek dzia³añ w tej sprawie, pocz¹wszy od roku 2001, rz¹dz¹cym z
ró¿nych opcji politycznych, tak¿e
tym z lat 2005 i 2006, kiedy to - jak
pamiêtamy - ówczesny Minister

Sprawiedliwoœci i jednoczeœnie Prokurator Generalny w codziennych
wywiadach podkreœla³, jakie to jego
resort mia³ sukcesy w walce z przestêpczoœci¹.
I druga, równie tragiczna, informacja dotycz¹ca naszej lokalnej
spo³ecznoœci. Serwis TVN.24 zarzuci³ naszemu lokalnemu S¹dowi w
£obzie opiesza³oœæ w doprowadzeniu do prawomocnego wyroku i skazania sprawców pobicia w roku 2005
mieszkañca Naszego Powiatu Przemka Kmetyka. W informacji tej, podobnie jak w sprawie Krzysztofa
Olewnika, reporterzy pokazali bezsilnoœæ matki Przemka Kmetyka w
walce o minimum godnoœci i sprawiedliwoœci dla swojego syna.
Trzy ró¿ne sprawy, trzy tragiczne
losy ich bohaterów. Tylko dlaczego w
tej walce organy pañstwa nie mog¹
skuteczniej broniæ swoich s³abszych,
pokrzywdzonych obywateli. Dotyczy
to tak¿e zamordowanego policjanta,
który w momencie swojej interwencji
nie mia³ narzêdzi, które da³y by mu jak¹kolwiek przewagê nad bandytami.
W swoim ¿yciu by³em kiedyœ
œwiadkiem pracy policji w Nowym
Jorku. Szef mojej firmy zaparkowa³
swoje auto na ulicy. A ¿e by³o to w
czasie sprz¹tania ulicy, pojawi³ siê
przy nim policjant z zamiarem usuniêcia auta na specjalny parking
(którego odbiór w³aœciciela odpowiednio kosztuje). W trakcie sprawdzania auta okaza³o siê, ¿e auto jest
obci¹¿one kwot¹ ok. 800 dolarów z
tytu³u mandatów za niew³aœciwe
parkowanie. W momencie wci¹gania auta na lawetê szef zacz¹³ mocno
protestowaæ i de facto przeszkadzaæ
w wykonywaniu czynnoœci s³u¿bowych policjanta. Policjant podkre-

œli³, ¿e mo¿e zrezygnowaæ z czynnoœci pod warunkiem, ¿e szef wp³aci w
tej chwili kwotê zaleg³ych mandatów i odprowadzi auto z niedozwolonego parkingu, po czym wyci¹gn¹³ broñ i skierowa³ j¹ w stronê
szefa. W tym momencie skoñczy³a
siê dyskusja i szef poprosi³ policjanta, aby chwilê poczeka³, a sam pobieg³ do znajomego w³aœciciela pobliskiego marketu po¿yczyæ 800 dolarów na zap³acenie mandatów. Po
zap³aceniu policjant odst¹pi³ od
urzêdowych czynnoœci, a szef swoje
auto ju¿ z czystym kontem przeparkowa³ w inne miejsce.
Podajê ten przyk³ad dlatego, ¿e
nieraz zastanawia³em siê, czy tak¿e
nasza policja nie powinna mieæ takich uprawnieñ. To przestêpcy powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e ich dzia³ania s¹ dla nich tak ryzykowne, ¿e
mog¹ spowodowaæ œmieræ ka¿dego
z nich. To rz¹dz¹cy powinni mieæ
œwiadomoœæ, ¿e oprócz wydawania
grubych milionów na walkê z korupcj¹ wœród „grubych ryb”, co te¿
jest wa¿ne, jeszcze wa¿niejszy jest
los zwyk³ego pokrzywdzonego obywatela, którego organy pañstwa niejednokrotnie spychaj¹ na margines
ludzkiej godnoœci i sprawiedliwoœci.
I czy ludzie aparatu w³adzy Ÿle wykonuj¹cy swoje obowi¹zki powinni
posiadaæ spo³eczne przyzwolenie, a
tym bardziej jakikolwiek immunitet?
W normalnym zak³adzie pracy ka¿dy
Ÿle pracuj¹cy pracownik ponosi
tego konsekwencje. Dlaczego to
samo nie mo¿e dotyczyæ Ÿle pracuj¹cych: pos³ów, senatorów, sêdziów
czy prokuratorów? Wtedy byæ mo¿e
nie by³oby tragedii rodziny Olewników czy matki i Przemka Kmetyków.
Edward Stanis³awczyk

Gra¿yny Karpowicz. Jak siê okaza³o,
by³a jego redaktorem naczelnym.
Przewodnicz¹ca KuŸmiñska uzna³a,
¿e w artykule na jej temat zawarto
k³amstwa, które j¹ znies³awaj¹. Artyku³ nie by³ podpisany imiennie. Zarówno zeznaj¹ca burmistrz Karpowicz jak i radny Bot nie mogli przypomnieæ sobie, to go napisa³. S¹d
wzi¹wszy pod uwagê ró¿ne okolicznoœci obi¹¿aj¹ce, skaza³ Paw³a Bota
na grzywnê w wysokoœci tysi¹ca
z³otych. Ma on tak¿e zap³aciæ koszty
s¹dowe – 100 z³ i po³owê kosztów
skar¿¹cej – oko³o 800 z³.
Nie by³a to pierwsza sprawa redakcji tego biuletynu przegrana z
KuŸmiñsk¹. Tu¿ przed wyborami
2006 roku S¹d w trybie wyborczym
nakaza³ P. Botowi opublikowaæ przeprosiny za k³amstwa, jakie ukaza³y
siê na jego ³amach. Ukaza³y siê, ale
po wyborach.
- Ten wyrok pokazuje, ¿e nie
mo¿na bezkarnie pomawiaæ, myœl¹c,
¿e jest siê anonimowym w Interenecie. To powinna byæ nauczka dla
tych, co tak myœl¹. - podsumowa³a
ten wyrok Monika KuŸmiñska. Skazani maj¹ siedem dni na z³o¿enie
apelacji.
KAR
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Gdy zawieje
to do M.
Starucha
(WÊGORZYNO). Zespó³
kryzysowy w urzêdzie
miejskim pracuje w sk³adzie:
Miros³aw Staruch i Krzysztof
Paluch. Wspomaga ich
OSP, które odœnie¿a³o dachy
na wêgorzyñskich
placówkach.
W poniedzia³ek odby³o siê spotkanie so³tysów gminy Wêgorzyno z podinspektorem Miros³awem Staruchem,
który niedawno zosta³ zatrudniony w
urzêdzie miejskim w Wêgorzynie.
Wczeœniej by³ tu kierownikiem komisariatu Policji. W urzêdzie jest odpowiedzialny za koordynacjê dzia³añ zwi¹zanych z odœnie¿aniem oraz za kontakty
z so³tysami i zarz¹dcami dróg. Teraz do
niego nale¿y kierowaæ uwagi i informowaæ o nadzwyczajnych wydarzeniach
oraz prosiæ o pomoc w wypadkach
zwi¹zanych z aur¹ zimow¹. Telefon do
p. M. Starucha: 515 297 880.
MM
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Uwaga na oszustki
8.lutego, oko³o godz.
15.40 w £obzie, dosz³o
do oszustwa i kradzie¿y
pieniêdzy w kwocie 500
z³ na szkodê 80.letniego
mieszkañca.
Do drzwi poszkodowanego zapuka³y dwie kobiety, które oœwiadczy³y, ¿e s¹ pracownicami NFZ i chc¹
mu zwróciæ nadp³acone przez niego
pieni¹dze. Nastêpnie stwierdzi³y, ¿e
nie maj¹ drobnych i najlepiej, jeœli on
rozmieni pieni¹dze u s¹siadki, aby
móg³ im wydaæ resztê. Mê¿czyzna
przysta³ na to i z biblioteczki wyj¹³
czêœæ pieniêdzy, po czym wyszed³ z
mieszkania. Z tej okazji skorzysta³y
kobiety i dokona³y kradzie¿y reszty
pieniêdzy.
Jak ustalono, do podobnego
zdarzenia dosz³o tego samego dnia
w Nowogardzie. Sprawcy prawdopodobnie poruszali siê samochodem marki VW Bus koloru popielatego z tablicami województwa dolno-

œl¹skiego. Mê¿czyzna nie by³ w stanie opisaæ kobiet, ca³¹ sytuacj¹ by³
bardzo zaskoczony. W zwi¹zku z tym
policja apeluje szczególnie do starszych osób o nie wpuszczanie do
domu obcych osób, podaj¹cych siê
za pracowników tego typu instytucji.

Nowi w Radzie
Osiedla
(£OBEZ) Jak nas poinformowa³
przewodnicz¹cy Rady Osiedla w
£obzie Zdzis³aw Szklarski - w zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu cz³onka
Rady Osiedla w £obzie, zgodnie ze
Statutem Osiedla przeprowadzono
wybory uzupe³niaj¹ce, w wyniku
których cz³onkiem Rady zosta³a p.
Teresa Kowalewska.
Ponadto wybrano nowego Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady p.
Miros³awê Borowsk¹ oraz dokonano wyboru uzupe³niaj¹cego cz³onka
Zarz¹du, którym zosta³a p. Bogumi³a Górna.
(o)

Kradli wszystko i wszêdzie,
a¿ wpadli
10 lutego 2010 r. kryminalni z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie dokonali zatrzymania 4
mieszkañców powiatu ³obeskiego
podejrzanych o szereg w³amañ i
kradzie¿y na terenie ca³ego województwa.
Zatrzymanie nast¹pi³o na podstawie informacji, jakie wczeœniej
otrzymali policjanci. W wyniku podjêtych czynnoœci okaza³o siê, ¿e Jacek S., lat 22, Stefan J., lat 28, Grzegorz K., lat 20 i nieletni lat 16 dokonali przynajmniej kilkunastu w³amañ
i kradzie¿y, g³ównie w celu zdobycia
pieniêdzy na alkohol i inne u¿ywki.
Ich ³upem pad³o miêdzy innymi kilka
gara¿y i piwnic, dwukrotnie dokonali kradzie¿y napowietrznych linii telefonicznych. Nie maj¹c pieniêdzy

na papierosy i alkohol potrafili wejœæ
do sklepu i poprosiæ o te artyku³y, a
nastêpnie wybiegali z towarem, nie
p³ac¹c za niego. W ten sposób miêdzy innymi okradli sklepy w £obzie,
Resku i Dobrej.
Ustalono równie¿, ¿e s¹ oni
sprawcami dwóch kradzie¿y torebek
na terenie £obza, jakie mia³y miejsce
w ubieg³ym roku. Ostatni¹ kradzie¿¹,
jak¹ pope³nili, by³o odciêcie linii telekomunikacyjnej na szlaku kolejowym Wêgorzyno - Przytoñ w dniu 9
lutego br. oraz okradzenie kobiety w
dniu 7 lutego br. w miejscowoœci
£abuñ Ma³y. W tym ostatnim przypadku, bêd¹c w mieszkaniu i podaj¹c
siê za znajomych mê¿a, wykorzystali
moment nieuwagi kobiety i ukradli
500 z³ oraz 80 euro. W chwili obecnej

sprawcy s¹ zatrzymani i rozliczani z
pope³nionych przestêpstw.
(kp)

KUPIMY ZBO¯A NIEPE£NOWARTOŒCIOWE

owies, otrêby i inne odpady zbo¿owe
tel. 509 288 407, 509 288 386, 91 3971951

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Bêdzie gaz dla osiedla?
(WÊGORZYNO). Zamiar przebudowy kot³owni z wêglowej na gaz
oraz budowa przy³¹czy gazowych do
osiedla XXXX.lecia PRL w tym mieœcie wywo³a³a gor¹c¹ dyskusjê podczas sesji RM.
Obecnie trwaj¹ prace na przebudowê kot³owni z wêglowej na gaz w
osiedli XXXX-lecia. Póki co projekt
jest w fazie opracowañ wstêpnych,
jednak ju¿ podczas komisji ¿adna z
dwu przedstawionych wówczas
wersji nie spotka³a siê z aprobat¹
radnych. Podczas sesji ponownie
dyskutowano nad pomys³em.
– Wstêpny wniosek obejmuj¹cy ca³e osiedle XXXX-lecia, na przebudowê kot³owni z wêglowej z pe³n¹
termomodernizacj¹
budynków
mieszkalnych, z korektorami na
ciep³¹ wodê Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska w Koszalinie
przyj¹³. S¹ du¿e szanse na pozyskanie pieniêdzy z WFOŒ. Finansowanie wygl¹da³oby tak, ¿e na 50 proc.
wartoœci Fundusz daje dotacjê, 30
proc. inwestycji mo¿e byæ umorzone
a sp³ata inwestycji roz³o¿ona na 10
lat. Uwa¿am, ¿e warto siêgn¹æ po te
pieni¹dze, bo s¹ to du¿e linie pomocowe na kompleksowe rozwi¹zanie
gospodarki cieplnej. W przypadku
osiedla XXXX.lecia, gdzie jest 5
wspólnot (350 odbiorców ciep³a),
mamy do czynienia z du¿ym poborem ciep³a. Beneficjentem funduszy
mo¿e byæ tylko gmina, bo ona jest

Burmistrz
zatrudnia
(WÊGORZY NO). W tutejszym
Urzêdzie Miejskim s¹ dwa wolne
miejsce do objêcia. Jedno na stanowisku stra¿nika miejskiego, drugie
- na stanowisku inspektora ds. kadr
i bhp.
Na stanowisko ds. kadr i bhp
mo¿na sk³adaæ dokumenty do 23
lutego, natomiast na stanowisko
stra¿nika miejskiego do 22 lutego.
Kandydaci na stanowisko inspektora ds. kadr i bhp musz¹ posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze administracyjne, co najmniej trzyletni sta¿
pracy i nie mog¹ byæ prawomocnie
skazani za umyœlne przestêpstwo lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Aby zostaæ stra¿nikiem miejskim
w tej gminie nale¿y mieæ ukoñczone
21 lat, wykszta³cenie œrednie, cieszyæ
siê nieposzlakowan¹ opini¹, posiadaæ sprawnoœæ pod wzglêdem fizycznym i psychicznym, mieæ uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej
oraz co najmniej 2-letni sta¿ pracy. op

w³aœcicielem kot³owni. Nie mo¿e
wiêc wystêpowaæ pojedyncza
wspólnota. W tej chwili trwa wyliczanie, ile ka¿dy lokator musia³by
zap³aciæ przez te 10 lat. Te dane otrzyma ka¿da wspólnota, nastêpnie podejmie, b¹dŸ nie uchwa³ê o przyst¹pieniu do programu. Jeœli bêd¹
skompletowane uchwa³y o przyst¹pieniu do przedsiêwziêcia i sfinansowania 30 proc. wartoœci inwestycji, wówczas mo¿emy wykonaæ kolejny krok, tj. opracowaæ dalsz¹ dokumentacjê. Uwa¿am, ¿e gmina powinna te kot³owniê przebudowaæ
w³aœnie na gazow¹. Dyrektor z Koszalina zrobi³ ju¿ krok w nasza stronê, bo doprojektowuje sieæ na osiedle, w³aœnie dlatego, ¿e jest tam tak

du¿o odbiorców. Teraz s¹ du¿e linie
pomocowe na rozwi¹zywanie gospodarki cieplnej, po tym gdy
skoñcz¹ siê te linie, nie bêdzie szans
na to, aby rozwi¹zaæ problem ogrzewania na osiedlu XXXX.lecia – wyt³umaczy³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Z tym zdaniem nie zgodzi³a siê
jednak radna Jadwiga Kamiñska,
która stwierdzi³a, ¿e gmina nie odpowiada za ogrzewanie, a jedynie za
wodê i kanalizacjê.
– Trochê mnie to niepokoi, s¹
to prywatne wspólnoty. Bo byæ
mo¿e jedna nitka poleci do pani.
Takich rzeczy siê nie robi pani burmistrz. W koñcu to s¹ pieni¹dze
gminne. Jeœli przerabia pani kot³ow-

Rada Fundacji odwo³ana i powo³ana

Papierowy tygrys
zarycza³
Zarz¹d Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 3 stycznia odwo³a³
Radê Fundacji na rzecz Rozwoju
Powiatu £obeskiego. Niektórzy
mog¹ byæ zdziwieni – a co to takiego?
Ano taka fundacja powsta³a jeszcze w 2005 roku i... s³uch po niej zagin¹³. Rada dzia³a³a w sk³adzie:
Agnieszka Krakus, œp. Czes³aw Skoworotko, Jaros³aw Namaczyñski,
Zenona Wójtowicz i Grzegorz Wasilewicz. Tym, czym mia³a siê zajmowaæ
– wskazuje jej nazwa. Po piêciu latach mo¿na powiedzieæ, ¿e istnia³a
na papierze.
Trudno powiedzieæ, dlaczego
obecny Zarz¹d o fundacji przypomnia³ sobie dopiero teraz, w roku
wyborczym, ale sobie przypomnia³ i
zmieni³ sk³ad Rady. Na tym samym
posiedzeniu powo³a³ nowy sk³ad

Rady Fundacji, do której weszli:
Katarzyna Soczawa, Janusz Skrobiñski, Katarzyna Trzciñska, Józef
Lewandowski i Grzegorz Wasilewicz. Czy w zwi¹zku z t¹ zmian¹ mo¿na mieæ nadziejê, ¿e rozwój powiatu
nabierze tempa? Jak kto tam woli, to
mo¿e mieæ, co chce. Ale ¿eby Józef
Lewandowski i Grzegorz Wasilewicz
zaryczeli jako tygrysy powiatowej
gospodarki? To ma byæ rozwijanie,
czy zwijanie? Czy Zarz¹dowi coœ siê
nie pomyli³o? No, chyba ¿e ustali³
sk³ad – jak to w wojsku mawiano - na
sztukê, czyli piêæ sztuk cz³onków i
jest Rada. Zarz¹d musia³ siê straszliwie napracowaæ radz¹c nad tak¹
Rad¹, no ale w koñcu za coœ bierze
pieni¹dze. Przecie¿ móg³by braæ i nic
nie radziæ, i te¿ by³by spokój, wiêc
ka¿dy przejaw i chêæ wysilenia siê
trzeba doceniæ.
KAR

niê, proszê bardzo, ale po co robi
pani coœ dalej? Potem postawi nas
pani przed faktem dokonanym i powie – teraz trzeba zap³aciæ pieni¹dze
za projekty. Sk¹d ma pani przyzwolenie na to by robiæ wiêcej, skoro nie
ma pani przyzwolenia Rady, aby
wydawaæ pieni¹dze na ten cel. Takim
czymœ podsuniêtym na komisjê, jeœli
to ma byæ zgoda, to my mówimy nie
– powiedzia³a radna J. Kamiñska.
Burmistrz G. Karpowicz sprostowa³a jednak, ¿e przedstawi³a jedynie
materia³ pogl¹dowy do zapoznania
siê radnych z mo¿liwoœci¹ modernizacji kot³owni w osiedlu.
– Zgodê Rada podejmuje przy
projekcie uchwa³y. W³aœcicielem
kot³owni jest gmina i gmina ma obowi¹zek kot³owniê zmodernizowaæ.
Gmina jest dostawc¹ ciep³a. Albo to
gmina zrobi na swój koszt, abo siêgnie po fundusze unijne. Dla mnie
oczywiste jest, by siêgn¹æ po fundusze unijne. W tej chwili ¿adnych
œrodków na ten cel nie wydajê. Powstaj¹ opracowania, które wykonuje firma na swój koszt. Natomiast
dalsze przygotowywane s¹ dla
wspólnot celem podjêcia uchwa³.
Jeœli wspólnoty nie podejm¹
uchwa³, ja w ogóle nie bêdê przystêpowa³a do programu. Przedstawiam
materia³y, gdzie mogê pozyskaæ fundusze unijne – powiedzia³a w³odarz
gminy.
Na tym, jak na razie, dyskusjê
zakoñczono.
MM

Karetka dla
Wêgorzyna
(WÊGORZYNO).Wci¹¿prowadzone s¹ negocjacje odnoœnie karetki pogotowia wraz z za³og¹ dla
Wêgorzyna.
- Temat jest trudny, ale jest szansa. Gdyby karetka by³a przyznana
dla gminy stacjonowa³aby w przychodni. Pomieszczenia socjalne dla
za³ogi znajdowa³yby siê na górze w
przychodni. Pomieszczenia na karetkê musielibyœmy trochê przebudowaæ, ale uwa¿am, ¿e warto i prace s¹
nadal prowadzone – powiedzia³a
w³odarz gminy G. Karpowicz. MM

Reklama
w gazecie
Tel./fax 91
39 73 730
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Utrudnione dojœcie D³u¿nicy
do przedszkola
do burmistrz
(WÊGORZYNO). Styczeñ, to
okres przejmowania budynków od
Administratora. W tej chwili nast¹pi³o ju¿ przejêcie protoko³ów zdawczo-odbiorczych.
– Uruchomi³am ju¿ sprawê d³u¿ników z tytu³ów czynszów, spoty-

kam siê z d³u¿nikami, okreœlam kwoty, które musz¹ byæ obowi¹zkowo
wp³acone przed zawarciem ugody.
Myœlê, ¿e w tym tempie odzyskamy
trochê utraconych czynszów – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz podczas sesji Rady
Miejskiej.
MM

W Unimiu z pomp¹
(£OBEZ) W poniedzia³kowy
ranek na dzieci, ich rodziców oraz
pracowników filii Przedszkola
Miejskiego w £obzie, przy ul. Spokojnej, czeka³a niemi³a niespodzianka. Schody prowadz¹ce do
przedszkola by³y niebezpiecznie
oblodzone.
O zaistnia³ym fakcie poinformowa³a nas kobieta, najprawdopodobniej mama jednego z przedszkolaków. Skar¿y³a siê na utrudnione dojœcie do przedszkola. Wed³ug jej oceny stan schodów stwarza³ du¿e za-

gro¿enie dla dzieci i ich rodziców. Jak
powiedzia³a nam intendentka Przedszkola Miejskiego Ludmi³a Romaniuk, problem faktycznie by³, ale
zosta³ natychmiast zg³oszony do
konserwatora i oblodzone schody
doprowadzono do nale¿ytego porz¹dku. Warto zaznaczyæ, ¿e przez
okres ferii do przedszkola nikt nie
zagl¹da³, zatem obejœcie i schody nie
by³y odœnie¿ane. Pracuj¹ce w przedszkolu panie po dotarciu do pracy
mo¿liwie jak najszybciej zg³osi³y
problem i sprawa siê pomyœlnie zakoñczy³a.
GD

(UNIMIE). Ju¿ od pocz¹tku drugiego tygodnia ferii mieszkañcy
Unimia mog¹ korzystaæ ze œwietlicy wiejskiej.
Œwietlica zosta³a ca³kowicie wyremontowana ze œrodków gminnych

550 rocznica uzyskania praw
miejskich przez Wêgorzyno
(WÊGORZYNO) Rok 2010 jest
rokiem jubileuszowym, kiedy to
miasto Wêgorzyno uzyska³o prawa
miejskie.
Z tej okazji Miejska Biblioteka
Publiczna organizuje wystawê fotografii pt. „Z rodzinnego albumu”.
Organizatorzy chc¹ przybli¿yæ
mieszkañcom, jak na ziemi wêgorzyñskiej osiedla³y siê rodziny i pokazaæ ciekawe miejsca dawnego
Wêgorzyna.
Wystawa planowana jest na
dzieñ 7 marca 2010 roku, w auli Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzyniew rocznicê zdobycia miasta. Gmina zrobi³a uk³on w kierunku mieszkañców, prosz¹c ich o wypo¿yczenie prywatnych zdjêæ z rodzinnych
albumów. Niestety, na chwilê
obecn¹ jest bardzo s³aby odzew ze
strony mieszkañców. Zdjêcia przyjmowane bêd¹ do 20.02.2010 r. w Bi-

bliotece Publicznej w Wêgorzynie.
W bie¿¹cym roku przypada 550
rocznica uzyskania praw miejskich
przez Wêgorzyno. Miasto tak wa¿ny jubileusz chce hucznie uczciæ.
Zosta³ powo³any komitet honorowy, opracowano program obchodów jubileuszu oraz ustalono najwa¿niejsze daty z tego okresu. 550 lat
to pasmo wa¿nych wydarzeñ, wzlotów i upadków miasta oraz jego
mieszkañców. Dziêki obchodom jubileuszu bêdziemy mieæ okazjê poznaæ je dok³adniej.
Samo miasto jest lokowane w
1460 r. i w wielu Ÿród³ach pisanych ta
data jest przyjmowana za datê nadania praw miejskich. Na uroczystoœæ
bêd¹ zaproszeni m. in. byli mieszkañcy Wêgorzyna, którzy w 1960 roku
obchodzili 500 rocznice nadania
praw miejskich. Obchody maj¹ równie¿ na celu przedstawiæ dzieje nowsze, powojenne, kiedy to osadnicy z

ró¿nych stron Polski zajmowali
Wêgorzyno i okolice opuszczone
przez Niemców. Jest równie¿ okres
najnowszy, kiedy to po zmianie
ustroju w 1989 r. powsta³a nowa jednostka - Gmina, a mieszkañcy stali
siê wspólnot¹ samorz¹dow¹. Przy
okazji jubileuszu bêdzie zaprezentowany dorobek 20 lat samorz¹du
wêgorzyñskiego. Jest to wa¿ny jubileusz i dlatego w organizacjê zaanga¿owana jest Rada Miejska, Urz¹d
Miejski oraz gminne jednostki organizacyjne, jak szko³y i biblioteka.
Zosta³ uruchomiony specjalny
link „Jubileusz 550 lat Praw Miejskich”, gdzie bêd¹ prezentowane
ciekawe materia³y zwi¹zane z jubileuszem. 29 stycznia gmina z³o¿y³a
wniosek do Leadera (stowarzyszenie, do którego nale¿y gmina) o dofinansowanie w kwocie 25 tys. z³, w
celu zakupienia materia³ów promocyjnych.
GD

za ok. 70 tys. z³, w tym za opracowanie projektu zap³acono 3.050 z³. W ramach inwestycji wykonano ca³kowity remont obiektu wraz ze stolark¹
okienn¹ oraz drzwiow¹. Prace remontowe trwa³y od wrzeœnia do 15
listopada ub. roku.
Uroczystoœæ uœwietnia³y wystêpy m.in. uzdolnionych dzieci, które
wczeœniej uczêszcza³y do œwietlicy,
Kapeli Podwórkowej Smoki dzia³aj¹cej przy £obeskim Domu Kultury
oraz gospodarze: Kapela Œpiewacy
So³tysa.
Wstêgê przecina³ m.in. wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Ze œwietlicy mieszkañcy Unimia
mog¹ na powrót korzystaæ od 9 lutego.
MM

Podziêkowanie
Zarz¹d Rejonowego Czerwonego Krzy¿a w £obzie sk³ada serdeczne podziêkowania
Mieszkañcom £obza za dar serca, który zosta³ okazany podczas zbiórki ulicznej w dniu 28
stycznia br. Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano
563,07 z³.
Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na pomoc poszkodowanym w katastrofalnym trzêsieniu ziemi na Haiti.
Z wyrazami wdziêcznoœci i
szacunku Zarz¹d Rejonowy
PCK w £obzie

Podziêkowanie
Dyrekcja Domu Dziecka
w £obzie sk³ada serdeczne
podziêkowania Pani Gra¿ynie Horbacz oraz Panom
Marcinowi Trabszo i Janowi
Sobótce za pomoc w organizacji kuligu dla naszych
dzieci.
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Czy samotny nie
zamarznie
(WÊGORZYNO). Przed fal¹
mrozów, jakie dosiêgnê³y nasz region, pracownicy gminny podjêli
akcjê sprawdzania, czy osoby samotne maj¹ opa³ i czy s¹ w stanie
ogrzaæ swoje mieszkania.
- Sprawdzaliœmy czy ludzie samotni, opuszczeni, bez opieki, tacy
którzy nie maj¹ opa³u, nie zamarzn¹.
Nie chodzi³o o to, ¿e nie maj¹ pieniêdzy, bo mo¿e je maj¹, ale mog¹ byæ w
takim stanie, ¿e nie mog¹ sobie tego
wêgla kupiæ sami, czy te¿ napaliæ w
piecu. Sprawdzaliœmy czy w danej
wsi – so³ectwie s¹ osoby samotne.

So³tysi zapewniali mnie jednak, ¿e
jeœli jest taka osoba, to s¹siedzi pilnuj¹ takich ludzi i s¹ pod okiem so³tysa. Twierdzili, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, aby ktoœ samotny zamarz³ w
domu. Jesteœmy uczuleni na tzw.
bezdomnych. Policja i stra¿ szuka
jedynie bezdomnych, którzy œpi¹ na
dzia³kach, b¹dŸ po krzakach. Czêsto
nam natomiast umyka ten schorowany s¹siad, który le¿y i jeœli nie
napali w piecu, to do rana mo¿e siê
wyziêbiæ i umrzeæ. Na to zwraca³am
uwagê – powiedzia³ burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. MM

Dla dzieci rolników miejsc
w przedszkolu nie ma
(CIESZYNO).Niedawnopowsta³o tu przedszkole w ramach programu „Mama do pracy – dziecko do
przedszkola”. Okaza³o siê, ¿e
mama-rolnik dziecka do przedszkola oddaæ nie mo¿e. Czy¿by dyskryminacja, a mo¿e biurokracja?

Sygna³y czytelników

Projekt opracowa³ PUP i g³ównym kryterium by³y mamy bezrobotne, które dziêki dzia³aniu przedszkoli
mia³y podj¹æ pracê.
- ¯ona rolnika nie jest traktowana jako osoba bezrobotna, poniewa¿
pracuje w swoim gospodarstwie.
Jeœli zwolni siê miejsce w przedszkolu, to wówczas ta osoba, poza naborem, mo¿e oddaæ dziecko do przedszkola. W tej chwili jest w Cieszynie
komplet – 9 osób. Wiem, ¿e tam jedna

rolniczka czeka na miejsce, ja bym to
jedno dziecko przyjê³a jeszcze, bo
jak siê nakarmi 9, to i 10. te¿, ale w
Urzêdzie Pracy nie chc¹ siê zgodziæ.
Przedszkole otwarte jest od 10
stycznia. Ju¿ na pocz¹tku by³a awaria wody, ale przetrwaliœmy wszystkie nieszczêœcia i teraz przedszkole
dzia³a. Jest ciep³o, parê rzeczy musimy jeszcze zrobiæ ju¿ z w³asnego
bud¿etu, poniewa¿ projekt nie przewidywa³ wszystkiego na koszt Unii
– wyjaœnia³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz podczas sesji.
Wynika z tego, ¿e najlepiej byæ
osob¹ bezrobotn¹, bo wówczas
szansa na kszta³cenie milusiñskiego
jest wiêksza, ni¿ wówczas, gdy pracuje siê we w³asnym gospodarstwie
rolnym.
MM

Promocja naszej m¹czki
na Jarmarku Jakubowym

Jestem sta³¹ s³uchaczk¹
Radia Szczecin. Po wys³uchaniu porannej audycji z dn.
5 bm. wy³oni³y siê u mnie
pewne refleksje. Audycja, w
której g³os zabiera³ ks. Maciej Pliszka (przez rok by³ w
£obzie), dotyczy³o 4.dniowego Jarmarku Jakubowego
(patron rzemieœlników), który odbêdzie siê podczas odpustu w katedrze
szczeciñskiej.
Pominê intencjê religijne, duchowe, bo chcia³abym, aby w takim jarmarku mogli uczestniczyæ równie¿
³obescy rzemieœlnicy, artyœci a tak¿e... mo¿e mo¿na by wypromowaæ
produkty z najlepszej m¹czki, jak¹
produkuje nasza Krochmalnia?

Myœlê np. o œl¹skich kluskach ze
wszelakim nadzieniem i okras¹.
Pewien amerykañski, bogaty biznesmen polskiego pochodzenia
mówi³, ¿e Polska sol¹ i siark¹ stoi, a
nie potrafi na tym bogaciæ siê.
Wypromujmy nasz¹ krochmalniê i m¹kê – tworz¹c z niej produkty.
Sami nie wiemy, co posiadamy. Bêdzie mo¿na ogl¹daæ w tych dniach,
przy Katedrze, Arkê Noego, Edytê
Geppert, Sojkê, Kapele ze Lwowa, a
mo¿e pojad¹ tam rzemieœlnicy i artyœci z £obza? Do odwa¿nych œwiat
nale¿y.
P.S.
Trzeba pochwaliæ s³u¿by drogowe za ciê¿k¹ i dobr¹ pracê podczas
srogiej zimy.
MT
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Sesja powiatowa
w Zespole Szkó³
w Resku
(RESKO). 24 lutego o
godz. 17.15 rozpocznie
siê w tym mieœcie sesja
Rady Powiatu.
Specjalnie dla reszczan
sesja powiatowa
odbêdzie siê w siedzibie
Zespo³u Szkó³ w Resku,
albowiem przysz³oœæ tej
placówki bêdzie jednym
z punktów omawianych
podczas obrad.
Nim radni przyst¹pi¹ do podejmowania uchwa³, zostanie przedstawiona informacja o dzia³aniu powiatu ³obeskiego obecnej kadencji na
rzecz gminy Resko. Prócz tego starosta przedstawi informacjê o pracy
zarz¹du Powiatu miêdzy sesjami.
Rajcy powiatowi podejm¹
uchwa³y w sprawach: uchwalenia
„Programu Ochrony Œrodowiska dla

powiatu ³obeskiego na lata 20092012 z perspektyw¹ na lata 20132016” oraz stanowi¹cej jego czêœæ
„Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu £obeskiego na
lata 2009-2012 z perspektyw¹ na lata
2013-2016”. Kolejnym projektem
uchwa³y jest zawarcie porozumienia
o przekazanie do prowadzenia Powiatowi Stargardzkiemu zadañ z zakresu orzecznictwa dla mieszkañców Powiatu £obeskiego.
Równie¿ w Resku radni powiatowi podejm¹ uchwa³ê w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia staroœcie powiatu ³obeskiego.
Ostatni punkt w planowanym obrz¹dku obrad najbardziej interesuje
samych mieszkañców Reska, specjalnie dla których, sesja ta obywaæ
bêdzie siê w Zespole Szkó³ w Resku.
Punkt ten dotyczy przekazania gminie Resko zadania publicznego z
zakresu oœwiaty, polegaj¹cego na
prowadzeniu Zespo³u Szkó³ w Resku.
MM

Sebastian Strzêpka
wicemisterem Polski
(SZCZECIN). W miniony pi¹tek
w tutejszym Valentino Ristorante
tytu³ wicemistrza Polski zdoby³ Sebastian Strzêpka z Dobrej. Sebastian, jak na modela przysta³o, zosta³ równoczeœnie Misterem Foto.
Misterem Polski zosta³ mieszkaniec Pyrzyc - Maksymilian Lewandowski.
O tytu³ mistera Polski walczy³o
dziewiêciu kandydatów z ca³ego kraju (mister Œl¹ska i Zag³êbia musia³
zrezygnowaæ z powodu kontuzji
rêki). Jednak najwy¿sze laury zdobyli panowie z województwa zachodniopomorskiego.
Kandydaci, podczas wielu ods³on, musieli zaprezentowaæ siê widowni w jak najlepszym œwietle. W
jednej z nich mieli mo¿noœæ zapre-

Foto: Cobalt
www.facebook./bycobalt

zentowania siê indywidualnie, nie
zabrak³o przeto pokazów zrêcznoœciowych, umiejêtnoœci aktorskich,
czy te¿ muzycznych. W tej konkurencji panowie musieli odpowiadaæ
na wylosowane pytania. Sebastianowi Strzêpce przypad³o odpowiedzieæ na to, z kim chcia³by przebywaæ
w zamkniêtej windzie. Okaza³o siê, ¿e
jeœli ma ju¿ byæ zamkniêty, to czas
ten warto przeznaczyæ na rozmowê z
osob¹, która zdoby³a sukces, zaczynaj¹c od zera.
MM
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Nasze bezpieczeñstwo w statystykach
(£OBEZ) Pod koniec stycznia ³obeska policja dokona³a podsumowania swojej pracy
za rok 2009. Poni¿szy artyku³ ma na celu
przybli¿enie pañstwu statystyk, które wypracowali policjanci.
W sk³ad powiatu ³obeskiego,
zamieszkanego przez 38 744 mieszkañców wchodzi piêæ gmin: £obez,
Resko, Wêgorzyno, Dobra i Radowo
Ma³e.
Zaprezentowana przez komendanta ³obeskiej policji Roberta Gaja
prezentacja ukaza³a mocne i s³abe
strony policji. Celem artyku³u nie
jest ocena ich dorobku ani doszukiwanie siê przyczyn takich, a nie innych efektów, gdy¿ ilu w powiecie
jest mieszkañców, tyle samo jest
opinii na temat ich sprawnoœci, skutecznoœci i zaanga¿owania w pracê.
Ka¿dy z nas mia³ choæ raz do czynienia z potocznie zwan¹ „w³adz¹”, dlatego prywatne odczucia zostawmy
na inn¹ okazjê. Zaprezentowane statystyki dotycz¹ porównania roku
2008 i 2009.
- Myœlê, ¿e g³ówne przyczyny
spadku przestêpczoœci na obszarze
naszego kraju, województwa, a
przede wszystkim na terenie naszego powiatu s¹ zas³ug¹ wspó³pracy
Policji z lokalnymi partnerami – samorz¹dami i podmiotami, z którymi
na co dzieñ wspó³pracujemy. Mam
tu na myœli Stra¿ Po¿arn¹, Stra¿e
Miejskie i Ochotnicze Stra¿e Po¿arne - powiedzia³ komendant.
Pierwszym zadowalaj¹cym faktem jest spadek ogólnej liczby
przestêpstw o prawie 7%. Niew¹tpliwie jest to uwarunkowane miêdzy innymi wiêksz¹ aktywnoœci¹
Policji, spadkiem przestêpstw
przeciwko mieniu i wzrostem ujawnialnoœci przestêpstw. Iloœæ przestêpstw stwierdzonych w po-

szczególnych jednostkach na terenie KPP £obez wynosi odpowiednio: £obez 643, Resko 258,
Radowo 25, Wêgorzyno236, Dobra 107.
Odnosz¹c siê do liczby przestêpstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym, odnotowano
znaczny spadek tej kategorii przestêpstw z 823 przestêpstw do 752,
tj. o ponad 8%.
Uzyskany wskaŸnik wykrywalnoœci sprawców wyniós³ ponad
85%, co jest dobrym wynikiem, plasuj¹cym ³obesk¹ jednostkê w œrodkowej pozycji w województwie.
W najbardziej dokuczliwej spo³ecznie kategorii tj. przestêpstwach
przeciwko mieniu, równie¿ zanotowano kolejny spadek o 12%.
- Cieszyæ musi fakt naszej skutecznoœci, w zakresie wykrywania
sprawców przestêpstw - doda³ komendant.
Omawiaj¹c kategoriê przestêpstw
rozbójniczych, odnotowano spadek
tej kategorii o ponad 40%. WskaŸnik
wykrywalnoœci 88% plasuje jednostkê na pi¹tej pozycji województwa zachodniopomorskiego. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ 4 z odnotowanych rozbojów pope³nili nieletni.
W kategorii przestêpstw kradzie¿y pojazdu, osi¹gniêty w roku 2009
wynik mo¿na przyj¹æ jako bardzo
dobry, gdy¿ spadek kradzie¿y do 2
przy stosunkowo niewielkiej liczbie
zdarzeñ tego typu daje ograniczenie tej liczby a¿ o 60%.
W kategorii bójek i pobiæ odnotowano podobnie, jak i w roku 2008

spadek o prawie po³owê.
W kategorii przestêpstw niszczenia mienia odnotowano wzrost
liczby stwierdzonych zdarzeñ z 61 do
76. Wzros³a równie¿ skutecznoœæ w
zakresie ustalania sprawców o 8%. Na pewno w roku bie¿¹cym musimy
podj¹æ zdecydowane dzia³ania, aby
zahamowaæ tê niekorzystn¹ tendencjê, dotycz¹c¹ wzrostu stwierdzonych przestêpstw - komentuje Robert Gaj.
Omawiaj¹c przestêpstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeŸwoœci bezsprzecznie stwierdziæ nale¿y, i¿ osi¹gniêty wynik tj. 322 jest
w pe³ni zadowalaj¹cy i nie nale¿y tej
problematyki rozpatrywaæ jako
wzrost zagro¿enia, lecz raczej jako
zwiêkszenie efektywnoœci pracy w
tym zakresie i ujawnienie wiêkszej
iloœci sprawców przestêpstw o tym
charakterze.
W kategorii przestêpstw korupcyjnych podlegaj¹cych ocenie nale¿y stwierdziæ, i¿ poziom utrzymuje
siê na podobnym pu³apie. W tym
roku niezbêdne bêdzie podjêcie stosownych dzia³añ w celu poprawy
skutecznoœci œcigania tych przestêpców.
W roku 2009 do S¹du Grodzkiego
skierowanych zosta³o 115 postêpowania za wykroczenia przeciwko
mieniu. Zosta³o na³o¿onych prawie
dziesiêciokrotnie wiêcej mandatów
karnych, za wykroczenia z art. 43
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci,
czyli spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
W kategorii kolizji drogowych
nast¹pi³ dalszy spadek zdarzeñ drogowych. By³o o 21 kolizji mniej.
Niestety od wielu lat obserwuje
siê du¿¹ iloœæ stwierdzonych wypadków drogowych. - W 2007 i 2008
roku zanotowaliœmy po 34 takie zdarzenia, natomiast w 2009 roku 29
wypadków. Niestety rok 2009 zebra³

du¿e ¿niwo w zakresie iloœci zabitych
w wypadkach drogowych. Odnotowaliœmy wzrost ofiar œmiertelnych z
6 do 7 tj. w 2008 roku, natomiast w
2009 roku liczba ofiar œmiertelnych
utrzyma³a siê na tym samym poziomie- mówi komendant.
Jednak¿e tendencji spadkowej
nie mo¿emy zaobserwowaæ w tej
kategorii przestêpstw. W ubieg³ym
roku zanotowano tyle samo kradzie¿y z w³amaniem co w 2008, a mianowicie 177. Jednoczeœnie spad³a o
13% skutecznoœæ ustalania sprawców przestêpstw kradzie¿y z w³amaniem.
- Jest to najwiêksza pora¿ka dotycz¹ca skutecznoœci wykrywania
sprawców tej kategorii przestêpstw
- komentuje Gaj.
W kategorii uszczerbku na zdrowiu nast¹pi³ wzrost stwierdzonych
przestêpstw tj. z 20 do 23. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ a¿ w 22 przypadkach ustalono sprawców tych
przestêpstw.
Omawiaj¹c przestêpstwa narkotykowe, zauwa¿yæ nale¿y dosyæ
znaczny spadek liczby przestêpstw
stwierdzonych z 72 do 40. - S¹dzê
jednak, ¿e nale¿y siê dopatrywaæ
przyczyn spadku przestêpczoœci w
tej kategorii w tym, i¿ dzia³ania policji
by³y niweczone przez funkcjonariuszy, którzy sprzeniewierzyli siê rocie
œlubowania i sami pope³niali przestêpstwa o charakterze narkotykowym. Sami oczyœciliœmy szeregi Policji z osób, które pope³ni³y przestêpstwa - koñczy komendant.
Tak oto przedstawiaj¹ siê wyniki
pracy naszych policjantów. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e nasza „mundurówka” jest œwiadoma swojej wartoœci i ma ambitne plany poprawy skutecznoœci swojej pracy na przysz³oœæ. Nam, czyli spo³eczeñstwu
pozosta³o mocno trzymaæ za nich
kciuki.
GD

Firma chce za ma³o? Œwietlica coraz
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg
na przebudowê oczyszczalni œcieków, jednak na BIP-ie
informacji o wyborze oferty nie ma. Byæ mo¿e dlatego,
¿e mimo rozstrzygniêcia, wci¹¿ analizowane s¹ oferty.
- Oferty jeszcze s¹ analizowane,
poniewa¿ jedna jest na 2.200 tys. z³.
Jest to kwota ra¿¹co niska w stosunku do wartoœci inwestycji. Druga
oferta jest na 2.900 tys. z³ i przekracza
o 400 tys. z³ kwotê, jak¹ planujemy na
tê inwestycjê, trzecia jest na 3.300

tys, z³. W tej chwili in¿ynier kontraktu analizuje trzy oferty. W³aœciwie
sprawdzana jest pierwsza oferta, czy
oferent jest w stanie wykonaæ tê inwestycjê – wyjaœni³a burmistrz G.
Karpowicz podczas sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
MM

bardziej realna
(GINAWA). Coraz wiêksze
szanse maj¹ mieszkañcy tej miejscowoœci na w³asn¹ œwietlicê
wiejsk¹. Na remont obiektu, który
wci¹¿ straszy swoim wygl¹dem niemal w centrum wsi, byæ mo¿e znajd¹
siê nied³ugo pieni¹dze.
Zosta³ ju¿ og³oszony konkurs z
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich m.in. na budowê œwietlic.
– Bêdziemy sk³adaæ wniosek
na adaptacjê œwietlicy w Ginawie. Termin na sk³adanie wniosków jest do koñca marca. Pozwolenie na budowê bêdzie równie¿ w marcu – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna G. Karpowicz
podczas sesji.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Ferie w Resku

Przez ca³y czas trwania ferii dzieci
z przedszkola,szko³y podstawowej i
gimnazjum mog³y wzi¹æ udzia³ w
warsztatach plastycznych, zajêciach edukacyjnych oraz ruchowych. Zajêcia odbywa³y siê w
dwóch grupach wiekowych: rano grupa najm³odsza, a po godz. 12.30 grupa starsza. Uczestnicy zajêæ mieli okazjê zapoznaæ siê z ró¿nymi technikami plastycznymi, z wielkim entuzjazmem wykonuj¹c piêkne prace. A
by³y to na przyk³ad: „Portret Pani
Zimy” praca grupowa wykonana
technik¹ collage, „MroŸny zimowy

poranek” - praca wykonana technik¹ farb plakatowych. Dzieci wymyœla³y bi¿uteriê z modeliny, malowa³y zimowe krajobrazy pastelami,
malowa³y na szkle, tworzy³y figurki z
masy solnej oraz witra¿owe okienka z
bibu³y. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê karty walentynkowe, które
wykona³y w³asnorêcznie technikami
³¹czonymi. Wykonane prace zosta³y
zaprezentowane na wystawie.
W ka¿dym dniu ferii by³ te¿ czas
na zabawy i gry dydaktyczne oraz
zabawy ruchowe. Gry i konkursy
by³y dostosowane do wieku dzieci i
ich zainteresowañ. Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê oczywiœcie konkurs karaoke, w czasie którego dzieci zaprezentowa³y swoje zdolnoœci
wokalne. Podczas ró¿norodnych
zabaw dzieci mog³y rozwijaæ swoj¹
wyobraŸniê i pomys³owoœæ, uczy³y
siê wspó³pracy w grupie, a przede
wszystkim œwietnie siê bawi³y.

Domy na by³ych
ogródkach
(WÊGORZYNO). Ju¿
niebawem na terenie
by³ych ogrodów
dzia³kowych bêdzie
mo¿na zakupiæ dzia³kê
budowlan¹ i postawiæ
dom.

Sygna³y czytelników

Niemal trzy lata trwa³a kwestia
przejêcia od Zarz¹d G³ówny Ogrodów Dzia³kowych w Warszawie terenu, na którym znajdowa³y siê ogrody dzia³kowe przy ul. Drawskiej.
Ostatecznie Zarz¹d G³ówny
Ogrodów Dzia³kowych w Warszawie wyda³ pe³nomocnictwo dla Wo-

jewódzkiego Zarz¹du Ogrodów
Dzia³kowych w Szczecinie. By³o o co
walczyæ, albowiem jest tam ponad 4
ha gruntu. Obecnie ogrody przesta³y istnieæ, a grunt wraca do gminy.
– W planie te tereny powinny
byæ pod budownictwo mieszkaniowe. Tak to ustalaliœmy. Jest to piêkny teren przed Wêgorzynem z uwagi
na jezioro. Teraz, jak to radni zapowiedzieli, bêdzie uchwa³a podjêta na
uregulowanie statusu ogrodów
dzia³kowych przy ul. Jagielloñskiej,
w kierunku £obza, bowiem ogrody te
od kilkunastu lat nie maj¹ ¿adnego
statusu prawnego – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
MM

A gdzie barierka?

(£OBEZ). Przy ul. Niepodleg³oœci znajduj¹ siê
schody prowadz¹ce do bloków przy ul. Murarskiej. Przy
ca³ej ich elegancji i celowoœci, ludzie z nich korzystaj¹cy maj¹ jedno zastrze¿enie.
Brakuje tam barierki.
Niedawno pisaliœmy, ¿e
przy tych schodach znajduje siê lodowisko. Tamto zosta³o usuniête, a
dziœ lodowisko jest niemal na

wszystkich chodnikach. Lód z nastaniem wiosny zniknie, pytanie czy
wraz z nastaniem cieplejszych miesiêcy pojawi siê te¿ barierka. Wszak
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury mówi wyraŸnie, ¿e: „Schody zewnêtrzne i wewnêtrzne, s³u¿¹ce do pokonania wysokoœci przekraczaj¹cej 0,5 m, powinny byæ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej”.
MM

Centrum Kultury zapewni³o najm³odszym tak¿e wiele dodatkowych
atrakcji. W czwartym dniu ferii, 4
lutego, zaprosi³o dzieci na „Magiczne po³udnie” - recital iluzjonistyczny w wykonaniu iluzjonisty z Wroc³awia p. Jerzego Strzeleckiego. By³
to program pe³en humoru, zabawy i
edukacji. Iluzjonista zabra³ dzieci w
œwiat czarów i magii. Podczas pokazu
dzieci mog³y aktywnie uczestniczyæ
w niektórych magicznych sztuczkach oraz asystowaæ magikowi.

W drugim tygodniu ferii zaproszono teatr z Krakowa. Dzieci obejrza³y spektakl teatralny pt. „Warkocz
Królewny Wise³ki”. Ciekawa gra
aktorska, piêkna muzyka i kostiumy
zachwyci³y widzów.
Na zakoñczenie ferii odby³ siê
wspania³y bal, w trakcie którego
dzieci wziê³y udzia³ w licznych konkursach i zabawach na weso³o oraz
zosta³y obdarowane s³odkim poczêstunkiem.
Sylwia Grabowska

Do Pana Wies³awa Ma³yszka, Redaktora
Naczelnego Nowego Tygodnika £obeskiego
Przez ponad pó³tora
roku trwa³a niesprawiedliwa nagonka na pana
Ryszarda Brodziñskiego
za jego rzekome dzia³ania
na szkodê gminy w procesie sprzeda¿y nieruchomoœci w Ginawie. W tej
sprawie znamienne jest, ¿e
pomimo faktu i¿ decyzjê o
sprzeda¿y podejmowa³
Burmistrz Wêgorzyna
oraz Rada Miejska w Wêgorzynie
to ¿aden redaktor nie poprosi³
mnie o jakiekolwiek wyjaœnienie.
Ofiar¹ tej nagonki mia³ zostaæ jedynie Ryszard Brodziñski, a wiêc
urzêdnik wykonuj¹cy decyzjê.
Okaza³o siê, ¿e w procedurze
sprzeda¿y gminnej nieruchomoœci w Ginawie, ¿aden organ œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci
nie doszuka³ siê uchybienia, które mog³oby byæ podstaw¹ do
wszczêcia œledztwa i przes³uchania mnie oraz urzêdników. Fakty
te œwiadcz¹ na korzyœæ pana Brodziñskiego, bowiem jako wykonawca decyzji post¹pi³ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem.
W tamtym czasie dyrekcja
Szczeciñskich Kopalni Surowców Mineralnych, znaj¹c bardzo
dobrze budowê geologiczn¹
tego obszaru, nie chcia³a tej dzia³ki. O jej nieprzydatnoœci eksploatacyjnej œwiadczy³y wszystkie
istniej¹ce i znane nam dokumenty. Uwa¿am, ¿e w tym stanie rzeczy decyzja o sprzeda¿y by³a uza-

List do redakcji

Ferie zimowe, nawet te spêdzone
w mieœcie, mog¹ dostarczyæ wiele
radoœci. W czasie ferii przypadaj¹cych w dniach 1 – 12 lutego Centrum Kultury w Resku, wzorem
ubieg³ych lat, zorganizowa³o zajêcia dla najm³odszych mieszkañców
miasta.

sadniona. Zapewne dopiero w
ostatnim czasie okolicznoœci uleg³y zasadniczej zmianie i zdaniem
dyrekcji SKSM nieruchomoœæ tê
teraz nale¿a³o kupiæ. W roku 2006
tego rodzaju zmiany by³y nieprzewidywalne. Dowodzi tego
fakt, ¿e nabyciem tej nieruchomoœci za cenê 200 tys. z³, SKSM nie
by³y zainteresowane. Dziœ
SKSM bêd¹c w³aœcicielem nieruchomoœci, wyst¹pi³y do Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego o koncesjê na
poszukiwanie ¿wiru w tej dzia³ce.
Koncesja wydana zosta³a w dniu
25 stycznia 2010 roku. W swoim
wniosku do Marsza³ka geolog
SKSM na 3 stronie „Projektu prac
geologicznych” stwierdzi³, ¿e
badania geologiczne tej dzia³ki
wykonane w latach 60 ubieg³ego
stulecia uznano za negatywne w
œwietle ówczesnych kryteriów
bilansowoœci, potwierdzaj¹c tym
samym wszystkie opinie dotychczas formu³owane w tej sprawie.
Cieszê siê, ¿e ABW, Prokuratura i S¹d nie stwierdzi³y uchybieñ w procedurze sprzeda¿y nieruchomoœci, a panu Brodziñskiemu pragnê publicznie podziêkowaæ za dobrze wykonan¹ pracê
oraz za to, ¿e w swoich wypowiedziach nigdy nie usprawiedliwia³
siê faktem, i¿ to nie on decydowa³
w tej sprawie.
Stanis³aw Konarski
Burmistrz Wêgorzyna w
latach 2002-2006
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Obcy wœród mrozów Syberii
•ród³o: Muzeum Wojska Polskiego za: www.rp.pl

10 lutego minê³a 70 rocznica
pierwszej deportacji polskich rodzin, mieszkaj¹cych na Kresach w
g³¹b Syberii. Pierwsza deportacja
nast¹pi³a zaledwie kilka miesiêcy po
zbrojnej agresji III Rzeszy niemieckiej pod rz¹dami Hitlera i ZSRR pod
rz¹dami Stalina. W efekcie napaœci
dokonany zosta³ kolejny rozbiór
Polski, podczas którego 48 proc. terytorium II Rzeczpospolitej znalaz³o
siê pod okupacj¹ niemieck¹, a 52
proc. pod okupacj¹ sowieck¹.
Na Syberiê w³adze radzieckie
postanowi³y deportowaæ oko³o 2
milionów ludzi, mia³o to nastêpowaæ
sukcesywnie. Aby przeprowadziæ tê
akcjê od pocz¹tku 1940 roku, œci¹gano z ca³ej Rosji wagony do wiêkszych miast Polski, bêd¹cych ju¿
pod okupacj¹ sowieck¹.
Co dwa miesi¹ce (transport w
jedn¹ stronê trwa³ oko³o miesi¹c),
wyrusza³y transporty, w których
wywo¿ono po oko³o 50 tys. polskich
rodzin.
W lutym 1940 r. deportacja objê³a
przede wszystkim polskich osadników wojskowych i cywilnych kolonistów oraz s³u¿bê leœn¹, a tak¿e
pewn¹ liczbê rodzin urzêdników
pañstwowych i dzia³aczy samorz¹dowych, kupców i przedstawicieli
innych grup. Na Syberii znalaz³o siê
prawie 43 tys. osób, które trafi³y do
obwodu omskiego, nowosybirskiego, Kraju Krasnojarskiego oraz do
Kraju A³tajskiego.
Deportacja rozpoczê³a siê w
nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. Odbywa³a siê w wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych,
temperatura spada³a bowiem wówczas nawet do -40 st. C. Polacy pozostawiali dorobek ca³ego ¿ycia: maj¹tek nieruchomy, sprzêt rolniczy, inwentarz ¿ywy.

Na zes³aniu brakowa³o wszystkiego: pocz¹wszy od œrodków do
mycia, poprzez ubrania, a skoñczywszy na jedzeniu. Przy tym ekstremalne warunki mieszkaniowe, insekty,
ostry klimat i niezwykle trudna i wyczerpuj¹ca praca doprowadza³y do
chorób epidemicznych i œmierci wielu zes³añców. Zaledwie do po³owy
1941 r. wed³ug niepe³nych danych
zmar³o 10.557 „osadników”.
Przesiedleni traktowani byli jak
wiêŸniowie, byli wrogami ludu, przeznaczonymi na œmieræ, wiele razy s³yszeli, ¿e przecie¿ przyjechali tam, aby
„zdechn¹æ”, nawet nie umrzeæ. W
obcym kraju, srogim klimacie i w otoczeniu obcej przyrody mieli ciê¿ko
pracowaæ i jakoœ sobie radziæ. Na
w³asnej skórze musieli wypróbowywaæ obce im roœliny, bardzo czêsto
odpokutowuj¹c to boleœnie. Zes³añcom towarzyszy³o sta³e niedo¿ywienie, a wraz z nim czêste balansowanie
na skraju zag³ady g³odowej. Za kradzie¿ garœci ziarna dostawa³o siê 5, 10
a nawet 15 lat wiêzienia, bo Stalin
potrzebowa³ darmowej si³y roboczej.
Przesiedleñcom z lutego 1940 r.,
którzy zazwyczaj kierowani byli do
prac leœnych na terenach dalekiej
pó³nocy Rosji, pocz¹tkowo nie wydawano ¿adnych ubrañ, a nasze
buty wystarczaj¹ce do polskiego
klimatu w ¿adnym razie nie sprawdza³y siê na dalekiej pó³nocy. Tragicznie zes³anie odbiera³y przede
wszystkim kobiety, których strój:
spódnice i sukienki by³y wrêcz zabójczo niewystarczaj¹ce przy mro-

zach przekraczaj¹cych – 50 st. C.
Ale ¿adnedane statystyczne nie
s¹ w stanie przedstawiæ tragedii,
jak¹ prze¿ywa³y polskie rodziny.
Niejakie wyobra¿enie mo¿e daæ tylko ¿ywa relacja.
Uczestnikiem pierwszej deportacji by³ Antoni Bobryk, który wówczas, w 1940 roku, wkracza³ w swój
szósty rok ¿ycia.
Antoni Bobryk urodzi³ siê w
Iwieñcu. Obecnie jest to oko³o
10.tysiêczne miasto, le¿¹ce w granicach Bia³orusi. Przed wojn¹ by³o to
miasto polskie, które le¿a³o niedaleko granicy po stronie polskiej.
Poni¿ej zamieszczamy wspomnienia ³obzianina.

Co to za diab³y do domu
wesz³y
- Przed wojn¹ w Iwieñcu by³y
koszary wojskowe i du¿e sanatorium. Miasto by³o doœæ ³adne, le¿a³o
niemal nad sam¹ granic¹, w Sto³upcu by³a ju¿ ostatnia stacja kolejowa,
dalej ju¿ poci¹g nie szed³, ju¿ by³y
ruskie tereny. W 1939 roku wkroczyli
Ruscy. To nie by³o wojsko, tylko
dziadostwo, przyjechali na koniach.
Strza³ów ¿adnych nie by³o. Od razu
zaczêli budowaæ linie telefoniczne.
S³upy stawiali, gdzie chcieli. Jeœli linia mia³ przejœæ przez sad, wycinali
drzewa. Rz¹dzili siê, jak na swoim.
Jednak ¿adnej krzywdy ludziom nie
robili, niczego nie zabierali. Ale w
lutym 1940 roku w nocy nas wywieŸli. Przyszli o pierwszej w nocy, gdy

wszyscy spaliœmy. Babcia im drzwi
otwiera³a. Wpadli do domu. By³o
trzech Rosjan i chyba siedmiu
¯ydów. ¯ydzi strasznie siê cieszyli,
gdy Rosjanie przyszli, bo jak mówili
- ju¿ bêd¹ przy w³adzy. Do domu
wpadli w spiczastych czapach, z
czerwon¹ gwiazd¹. Babcia powiedzia³a:
– Patrz Antoni, co za diab³y do
domu wesz³y!
Jak weszli, to wszystkich pobudzili. Wszystkich postawili pod œcianê i szukali z³ota, broni, drogocennych kamieni. Zrobili rewizjê i kazali
siê pakowaæ. To wszystko gdzieœ pó³
godziny trwa³o. Rosjanie byli doœæ
przyjemni, jeden z nich powiedzia³
do babci:
- Babciu! Ty wszystko pakuj, bo
tobie wszystko bêdzie potrzebne.
Pomaga³ jej jeszcze pakowaæ.
Nie powiedzia³ jednak, gdzie bêdziemy jechaæ. Nas ju¿ za³adowali, a
¯ydzi zabrali wszytko, co babcia
spakowa³a. Zostaliœmy tak, jak staliœmy. ¯yd nie da³ nic ruszyæ. Nie
wiem sk¹d oni byli, ale to chyba byli
¯ydzi wojskowi, byli w mundurach
i mieli karabiny. By³a to mroŸna noc,
oko³o -40 st. C. Jedzenie zezwolili
nam wzi¹æ. Tam, na Wschodzie, na
zawsze zostawiliœmy nasz rodzinny
dom. By³ drewniany, ale du¿y. Mia³
ponad 100 m. kw., z trzema pokojami
i kuchni¹. Tato by³ nadleœniczym.
Jeszcze przed wywózk¹ przyjechali
Ruscy i kazali zdaæ broñ. Tato zda³,
pozwolili mu zostawiæ dubeltówkê.
PóŸniej, za jakiœ czas zabrali i j¹, ¿eby
do Ruskich nie strzelaæ.
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K¹piel w œniegu
Na Syberiê pojecha³em wraz z
mam¹ Adel¹, tat¹ Antonim, babci¹
Zofi¹, bratem ojca – Piotrem oraz
moim bratem Alfredem, który wówczas mia³ 1,5 roku. Ja mia³em 6 lat.
Gdy poci¹g zatrzymywa³ siê na
stacji, podchodzili Ruscy z broni¹ i
trzech - czterech ludzi chodzi³o po
wêgiel, po wodê, od czasu do czasu
dawali zupê, to w wiadrach przynieœli do wagonu. W naszym wagonie
zmar³a jedna starsza osoba, ale oni
nie patrzyli, kto i jak zmar³. Wyrzucili
na œnieg i koniec, a transport szed³
dalej. Co zosta³o zrobione z tymi
zw³okami, to nikt nic nie wie. Ze trzy
razy poci¹g zatrzyma³ siê w szczerym
polu. Obstawiali wojskiem, otwierali wagony i ludzie k¹pali siê w œniegu. Rozbierali siê do pasa i myli siê.
Przecie¿ w tym wagonie jecha³o oko³o 10 rodzin. Piec sta³, to dymi³o siê,
a ¿adnych warunków nie by³o, ¿eby
cz³owiek móg³ siê umyæ. Dziura by³a
zrobiona w pod³odze, wiadro postawione, ka¿dy siada³ tam i taka by³a
ubikacja, tylko kocem zas³oniêta.
Nie by³o nic, ¿adnych warunków,
aby cz³owiek móg³ siê umyæ. To tylko w tym œniegu cz³owiek wyk¹pa³
siê, przy -40 stopniach. I dalej, w
wagony i do przodu. Dwa parowozy
by³y z przodu, jeden z ty³u. Gy poci¹g zakopa³ siê, to ten z ty³u wyci¹ga³ i z powrotem do przodu szed³.
Saniami zawieŸli nas do Mo³odeczna, tam, ju¿ pod broni¹, za³adowali nas w wagony. Obcych ludzi
trzymali w szkole dwa dni. Potem,
pod eskort¹, zawieŸli nas pod Irkuck.
Na miejscu aresztowali ojca. Ojciec siedzia³ w wiêzieniu w Irkucku.
Za co? Mieli wszystkie papiery, a
tato by³ przecie¿ nadleœniczym.
PrzywieŸli nas do baraków, zbudowanych na wyciêtej wczeœniej
polanie. Przed naszym przyjazdem
wiêŸniowie wycinali las, mo¿e obszar pó³ kilometra na pó³ kilometra.
Tam wybudowali baraki. W barakach by³ korytarz, z niego wchodzi³o
siê do celi bez drzwi. W jednej celi
by³o po trzy prycze piêtrowo. Baraki
sta³y na palach na wysokoœci oko³o
1 m 1,5 od ziemi, bo jak woda posz³a,
to pod barakami rzeka p³ynê³a. W
jednej celi mieszka³a jedna rodzina.
Mê¿czyŸni wszyscy szli do tajgi,
¿eby drzewa wycinaæ. Mieli swoj¹
normê, któr¹ musieli wyrobiæ.
Wszyscy musieli pracowaæ. Mama
pracowa³a w tartaku, babcia by³a z
nami. Po dwóch, trzech miesi¹cach
od przyjazdu, aresztowali ojca. By³a
tam kuchnia, du¿a sto³ówka i ka¿dy
przychodzi³ z wiadrem, z czym, kto
mia³. Ró¿ne by³o jedzenie, np. zupa z
soczewicy, jak to dla wiêŸniów. Z tej
miejscowoœci nigdzie nie mo¿na
by³o siê ruszyæ, bo Ruskie zapowiedzieli, ¿e je¿eli ktoœ siê oddali, to
wko³o i tak jest tajga, a oni maj¹ prawo strzelaæ. Jednak nie by³o takiego

wypadku, by kogoœ zastrzelono. Do
tajgi ludzie chodzili za jagodami i
grzybami. Pilnowali nas Ruscy na
koniach. Byli te¿ tacy, którzy kazali
wysypaæ wszystkie grzyby czy jagody, nogami zdeptali i by³o po jedzeniu. Przyprowadzali potem do miejsca zamieszkania i dawali siedem dni
aresztu. Nie doœæ, ¿e siedzia³ w areszcie, to jeszcze trzeba by³o nosiæ jedzenie i karmiæ. Gdzie gotowaliœmy?
Mo¿na by³o ogieñ rozpaliæ ko³o budynku, w którym siê mieszka³o i ugotowaæ. W obozie by³a te¿ du¿a kuchnia i tam mo¿na by³o gotowaæ. Jeœli
ktoœ przyszed³ pierwszy, to postawi³
na œrodku, a jeœli ktoœ póŸniej, to na
samym brze¿ku. Nam dzieciom tam
nic nie by³o.

Sowchoz pod
Krasnojarskiem
Po pó³tora, albo dwóch latach
dali mo¿noœæ, ¿e w promieniu 500 km
od tego miejsca mo¿na by³o sobie
wybraæ jakieœ miejsce. Rodzice wybrali okolice Krasnojarska. Przyjechaliœmy pod Krasnojarsk do sowchozu. Tato ju¿ wróci³ z wiêzienia,
do³¹czy³ do nas, w grudniu albo w
listopadzie 1943 roku.
W sowchozie by³o ju¿ lepiej, tam
dawali ziemiê, na której mogliœmy
uprawiaæ ziemniaki, pomidory, dostaliœmy dziesiêæ setek, to niedu¿o.
Tam ju¿ kartofle sadzi³o siê i warzywa na tej ziemi, ju¿ troszkê by³o lepiej, ju¿ by³o co jeœæ. Krasnyjarsk, to
stepy, równiny, s¹ tam tylko kêpy
drzew. Zim¹ mrozy dochodz¹ do -55
st. C. Pod Krasnojarskiem mieszkaliœmy w normalnych budynkach.
By³y to sowchozne budynki. W
mieszkaniu by³a du¿a kuchnia z du¿ym piecem. Sami musieliœmy postaraæ siê o drzewo, paliæ w piecu. W
tych kêpach ros³y tzw. rokitniki. Gdy

rozr¹ba³o siê go, to pieñ mia³ mo¿e
oko³o 15 cm gruboœci. Na zimê trzeba
by³o nawoziæ. Ko³choz da³ albo krowy, które w zaprzêgu chodzi³y, albo
byki, czasem konia. Przywióz³ cz³owiek sobie do domu i pali³. Zimy
ostre by³y, gdyby nie ogrzewa³
mieszkania - zamarz³by. Powietrze
jest tam suche, a nie jak tutaj – wilgotne. Inaczej odczuwa siê przez to
temperaturê, tu du¿o mrozu nie ma, a
jest zimno.
Sowchoz dawa³ walonki, one
zdawa³y egzamin, bo skórzane buty
nie nadawa³y siê. Tam ju¿ chodzi³em
do rosyjskiej 5.klasowej szko³y.
Oczywiœcie obowi¹zywa³ jêzyk rosyjski.
Spoœród Polaków tylko dwóch
nas chodzi³o do szko³y. Tam by³a
bitwa miêdzy nami, a ty Polak, a ty
taki i taki – wyzywa³o siê, jak dzieci.
Jednemu siê przy³o¿y³o, ten odda³.
Wszystkie dzieci s¹ takie same. Ale
nauczycielka wiêksz¹ sztamê trzyma³a za rosyjskim dzieckiem, ni¿ za
Polakami.
Wprawdzie sowchoz by³ du¿y,
jednak mieszka³y w nim tylko trzy, a
mo¿e cztery rodziny. Byli tam: Rosjanie, Czeczeni, Kozacy, Kirgizi, w sumie chyba z dziesiêæ narodowoœci.
Trafili tam ju¿ po 1918 roku. Stalin
wszystkich tych, którzy posiadali
gospodarkê i konie powywozi³ na
Sybir i wymiesza³ narody, aby nie
by³o ¿adnego buntu, rewolucji.
Do Rosjan zastrze¿eñ nie mam.
Rosjanki przynosi³y nam mleko, co
mia³y, tym siê podzieli³y. Nie by³o
tam, ¿e mam, ale ci nie dam. Rosjanie
naprawdê byli uczciwi. Inne narodowoœci ju¿ ze sob¹ trzyma³y.

Ojciec na front
Gdy zaczê³a siê tworzyæ armia
Andersa, to ojca i jego brata zabrali

do wojska. Tato przyszed³ pod Warszawê. Gdy front sta³ na Wiœle, tato
zgin¹³. Jest pochowany ko³o Warszawy, jest tam cmentarz wojskowy,
ponad tysi¹c osób jest pochowanych. O ojcu przysz³a informacja, ¿e
zgin¹³, tylko by³o napisane w tej informacji, ¿e zosta³ pochowany w
Zbójeckiej czy Zbójnickiej Górze.
Patrzy³em na mapê i nie by³o takiej
miejscowoœci.
Ale, gdy by³a ekshumacja, to oni
mieli na wojskowych mapach pozaznaczane te wszystkie nazwy. Na
cmentarzu s¹ obmurowane kwatery.
W ka¿dej cztery krzy¿e, a na ka¿dym
krzy¿u po cztery nazwiska. Czêsto
jest tak, ¿e na jednym jest tabliczka
emaliowana z imieniem i nazwiskiem,
a na trzech kolejnych NN – ¿o³nierz
nieznany. Kiedyœ by³y to krzy¿e z
betonu odlane, teraz je zmieniaj¹. W
takich grobach zbiorowych czasami
po 20 osób le¿y. Nie s¹ to groby
pojedyncze. Szko³a przychodzi na
ten cmentarz, sprz¹ta i dba o to.
D³ugo jednak nie wiedzieliœmy,
gdzie by³ pochowany. Mama pisa³a
do Archiwum ¯o³nierzy Poleg³ych i
dopiero w latach 50. dosta³a informacjê, gdzie zosta³ pochowany. Robili
ekshumacjê i zwozili wszystkich pod
Warszawê. Wujek przeszed³ ca³¹
wojnê, do Berlina. Gdy zwolnili go z
wojska, mieszka³ ko³o Zielonej Góry.
Przed Andersem tworzy³a siê armia Sikorskiego. Wówczas du¿o
Polaków zapisa³o siê do niego i uciekali przez Iran. Niektórzy dopisywali
sobie lata, aby tylko dostaæ siê do
niego. Ojciec nie poszed³, powiedzia³, ¿e nie zostawi nas samych.
PóŸniej jednak do Andersa ju¿ musia³ iœæ. Ka¿dy, kto skoñczy³ 18 lat,
dosta³ powo³anie i musia³ iœæ na
wojnê. Nie by³o czy chcia³, czy nie
chcia³ – to by³o przymusowe.
Wys³ucha³a: MM
Cdn.

Str
Str.. 12

ROCZNICA ZSY£EK

tygodnik ³obeski 16.2.2010 r.

To by³o 70 lat temu, a ja pamiêtam, jakby to wczoraj by³o

Sybiracy pamiêtaj¹

(£OBEZ). 10 lutego minê³a
70. rocznica pierwszej wywózki
na Syberiê. £obescy Sybiracy
tradycyjnie ju¿ uczcili pamiêæ
tych, którzy zostali na nieludzkiej ziemi modlitw¹ pod sybirackim krzy¿em na ³obeskim
cmentarzu.
MroŸna aura sprawi³a, ¿e pod
sybiracki krzy¿ na ³obeskim cmentarzu przyby³a garstka tych, którzy
na w³asnej skórze poznali tragediê
wywózki na Sybir. W 70. rocznicê
pierwszej deportacji zabrak³o jednak mieszkañców miasta, dzieci i
m³odzie¿y, a przecie¿ nigdzie chyba
tak wiele transportów z Syberii nie
trafi³o, jak w³aœnie na tê ziemiê. Stoj¹c pod krzy¿em wraz z Sybirakami,
rodzi³o siê pytanie - jakim staliœmy
siê narodem, ¿e bardziej prze¿ywamy 11 wrzeœnia, ni¿ 17 wrzeœnia, czy
10 lutego. Potrafimy prze¿ywaæ
grozê œmierci 3 tysiêcy Amerykanów, a o 200 tysi¹cach Polaków - nie
pamiêtamy. Mo¿e dlatego, ¿e w popularnej Wikipedii na has³o 11 wrzeœnia otwiera siê ca³a strona z opracowaniem i zdjêciami, a pod has³em
10 lutego wiod¹c¹ informacj¹ jest

to, ¿e jest to 41. dzieñ w kalendarzu
gregoriañskim. Poni¿ej, wœród odnoœników s¹ tylko 4 zdania poœwiêcone deportacji Polaków. Pozostaje
wiêc pytanie, kto za kolejnych 70 lat
bêdzie pamiêta³ o tragedii, jaka dotknê³a naszych rodziców, dziadków,
pradziadków, skoro dzisiaj pamiêtaæ nam siê nie chce?
Krótk¹ uroczystoœæ poprowadzi³a prezes Ko³a Zofia Majchrowicz. W swoim krótkim przemówieniu zawar³a to, co najistotniejsze.
– 17 wrzeœnia, po napadzie Rosji
na po³owê Rzeczypospolitej, s³u¿by specjalne NKWD rozprawiaj¹c
siê z przeciwnikami, czyli nami –
Polakami, stosuj¹c terror policyjny,
wzmog³y deportacje i przesiedlenia, narzucaj¹c Polakom sowiecki
wzór administracyjno-gospodarczy, obcy polskiej kulturze i duchowi narodowemu. Pierwsza deportacja nast¹pi³a w mroŸn¹ noc 10 lutego. A wyrwani zostali wtedy osadnicy i wojskowi i cywilni koloniœci, bo
byli wrogami – potrafili uprawiaæ ziemiê. Ziemiê, któr¹ przyjêli, która
wczeœniej by³a ugorem, a która póŸniej dawa³a wielkie plony. Wywo¿ono s³u¿bê leœn¹ – bo potrafi³a upra-

wiaæ lasy, pielêgnowaæ, wiêc te¿
by³a wrogiem. Na Sybir trafi³a czêœæ
rodzin urzêdników pañstwowych i
dzia³aczy samorz¹dowych – powiedzia³a.
Prezes Ko³a Z. Majchrowicz odczyta³a urywek Modlitwy Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa.
„By ju¿ nigdy w wagonach
- Upchani jak bydlêta Kobiety, starcy, chorzy,
Dzieci i niemowlêta
Wiezieni w mróz, skazani
Na œmieræ przez zamarzanie
nie jechali Polacy
Prosimy Ciê Panie...”
A za tych, którzy zostali tam na
nieludzkiej ziemi
do dziœ ziemi nieludzkiej.
„gdzie spoczywaj¹ w Bogu
Tylko na naszych modlitwach do
kraju wróciæ mog¹.”
Jakby na potwierdzenie s³ów
poety odmówiono modlitwê za dusze tych, których groby porozrzucane s¹ od Kazachstanu, a¿ po najbardziej wysuniête na pó³nocy zak¹tki
by³ego ZSRR.

Ten dzieñ, bêd¹cy pocz¹tkiem
realizacji wielkiego planu Józefa Stalina, planu, który w konsekwencji
mia³ doprowadziæ do deportacji 2
milionów polskiej ludnoœci (a trwaæ
mia³ do lat 70.tych), tak oto wspomina znany wszystkim Sybirak Tadeusz Barañski.
– Wprawdzie nie zosta³em wywieziony 10 lutego, ale pamiêtam doskonale, jak wywozili. Sta³em wtedy w
oknie. Jako pierwszych wywozili
osadników wojskowych. Pamiêtam,
¿e mróz by³ straszny, bo jak Rosjanie
weszli, to ludzie mówili: „Ruskie przywieŸli nam zimê”. Sta³em w oknie, a
Ruscy saniami wieŸli tych osadników.
Szyby by³y zamarzniête, bo to naprawdê by³ syberyjski mróz – 40 st. C! WieŸli
z Morawszyzny, z Morynia – tam byli
sami osadnicy wojskowi, wieŸli ich do
nas, do Iwia, gdzie by³a kolej szeroka
i stamt¹d wywozili. To by³a straszna
rozpacz. Wtedy mama powiedzia³a:
„Dzisiaj ich wywo¿¹, zobaczycie i nas
wywioz¹”. I tak siê sta³o. WywieŸli nas
nastêpnym transportem, w kwietniu.
Mia³em 11 lat, doskonale to pamiêtam.
To by³o 70 lat temu, a ja pamiêtam,
jakby to wczoraj by³o. - powiedzia³ T.
Barañski
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Meble kuchenne bia³e, sofy w starym style, 2 ³awy, 2 du¿e wygodne
fotele, lampê pokojow¹ stoj¹c¹,
szafkê na buty, kosz wiklinowy du¿y
na bieliznê, tanio sprzedam. Na
¿yczenie przeœlê zdjêcie na maila.
Tel. 501 894 828.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. Francuskiego. Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 ,
694 667 941.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne
– najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 59 8334536, 605 286 058, 661
956 331.
Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel. 503 045 960.

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Reklama
Tel./fax

0913973730

NIERUCHOMOŒCI
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Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie w £obzie,
centrum miasta, 4 piêtro, 54 mkw,
trzy pokoje. Tel. 790 402 429

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 0,16 hektara na wsi, 4 km od
£obza. Tel. 91 3954062

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
piêtro, trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 61,5 mkw, bez
czynszowe, ogrzewanie gazowe
w³asne. Tel. 608 447 700.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 197 mkw uzbrojon¹, z Ksiêg¹
Wieczyst¹ oraz wydanymi warunkami zabudowy, przy ul. Bocznej w
£obzie ( 100m od Lidla i 500m od
centrum miasta). Przeznaczenie:
funkcja us³ugowo-handlowa z
mieszkaln¹. Tel. 501 894 828
Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611.

Resko, do wynajêcia parter domu
85m2, 4 pokoje, po generalnym
remoncie, 1000z³, 888169572
Odnajmê mieszkanie w centrum
£obza, w bliŸniaku, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 608 287 839.

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, pow. 50 mkw, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel. 508 263 104

Powiat gryficki

Sprzedam kawalerkê, jeden du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, 33 mkw,
stare budownictwo, w centrum
£obza. Tel. 783 233 685.

Wydzier¿awiê gara¿ w centrum Gryfic. Tel. 509 530 096

PRACA
Powiat drawski
PPUH. W.G. Fabich w Drawsku
Pom. zatrudni elektryka. Tel. 94 363
45 31

Kupiê gara¿ w £obzie. Tel. 505 089
611

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dom 300 mkw. w
Œwidwinie. Cena 540 tys. z³. Tel.
502 532 025.

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.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.

ROLNICTWO
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Obwodnica w Dobrej tu¿, tu¿

Dokumentacjê projektow¹ przygotowuje Biuro Projektowe Pani
Anny Dêbowskiej-Raczyñskiej ze
Szczecinka. Z informacji uzyskanych od biura projektowego wynika, ¿e na dzieñ dzisiejszy zosta³y
wykonane nastêpuj¹ce prace:
- Opracowano 2 koncepcje budowy obwodnicy, które s¹ w chwili
obecnej uzgadniane przez Inwestora w postaci Zachodniopomorskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie oraz Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego
- Uzyskano niezbêdne materia³y
potrzebne do sporz¹dzenia wniosku
o wydanie decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych

- Przeprowadzono inwentaryzacjê geodezyjn¹ stanu istniej¹cego –
dla 2 wariantów
- Zlecono opracowanie map zasadniczych do celów projektowych
Po zasiêgniêciu stosownych
opinii i uzgodnieñ w Zarz¹dzie Zachodniopomorskim Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie
oraz Urzêdem Marsza³kowskim w
Szczecinie, koncepcja zostanie
przed³o¿ona do Urzêdu Miejskiego
w Dobrej, celem rozpoczêcia prac
zwi¹zanych z opracowaniem raportu oddzia³ywania na œrodowisko.
Jednoczeœnie zostan¹ rozpoczête
prace geologiczne, maj¹ce na celu
wykonanie badania pod³o¿a gruntowego.
Ju¿ na etapie przygotowania
koncepcji budowy obwodnicy miasta Dobra, biuro projektowe wskaza³o za najbardziej rozs¹dne i racjonalne wykonanie obwodnicy zgodnie z wariantem II, czyli przebudow¹
istniej¹cego odcinka ulicy Bema z
wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej, nastêpnie budow¹ nowego odcinka drogi po nasypie
dawnej kolejki, do skrzy¿owania
z drog¹ powiatow¹ w kierunku
B³¹dkowa.

Zgodnie z przed³o¿onym wstêpnym opracowaniem koncepcyjnym
na skrzy¿owaniu ulic Bema i D¹browskiego powstanie bezkolizyjne
rondo, nastêpnie obwodnica zostanie skierowana na dawny trakt kolejowy i w³¹czy siê do skrzy¿owania
drogi wojewódzkiej nr 146 (w kierunku Jenikowa) z drog¹ powiatow¹ w
kierunku B³¹dkowa. W miejscu istniej¹cego skrzy¿owania planuje siê
du¿e rondo o promieniu 35 metrów

wraz z wysepkami dojazdowymi.
Jednoczeœnie pasy ruchu na ulicy Bema od skrzy¿owania z ulic¹
Traugutta do skrzy¿owania z ulic¹
D¹browskiego, ze wzglêdów bezpieczeñstwa bêd¹ oddzielone pasem zieleni. W ci¹gu ulicy Bema planuje siê wykonanie ci¹gu pieszych
w postaci chodników z kostki betonowej oraz œcie¿kê rowerow¹, która
bêdzie mog³a w przysz³oœci byæ skierowana w ulicê D¹browskiego. GD

Polbruk
na Browarnej
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na przebudowê ulicy Browarnej i ulicy Bema w
£obzie.
W ramach prac zostan¹ przebudowane ulice (ul. Bema tylko czêœæ)
wraz z chodnikami.
Na ulicy Browarnej wykonana
zostanie nawierzchnia jezdni z kostki polbruk o d³ugoœci niemal 780
m.kw., natomiast na czêœci ul. Bema
(niemal 1050 m.kw.) pozostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
W trybie przetargu nieograniczonego wp³ynê³o 5 ofert w tym 4
niepodlegaj¹ce odrzuceniu tj.:
„POL-DRÓD DRAWSKO POMORSKIE” S.A. z Drawska Pomorskiego,

Sygna³y czytelników

(DOBRA) Jak ju¿ informowaliœmy, w sierpniu 2009 r. zosta³y rozpoczête prace projektowe dotycz¹ce
opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obejœcia miasta Dobra w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 144”. Prace projektowe maj¹ zostaæ zakoñczone we
wrzeœniu br. natomiast prace zmierzaj¹ce do wykonania obwodnicy
zostan¹ rozpoczête na prze³omie
2010/2011 roku.

Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowo-Handlowe „DROKON
Kazimierz Jasik” Sp. J. ze Œwidwina,
Zak³ad Budownictwa Ogólnego i
Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzis³aw Ajs ul. Zamkowa z Nowogardu,
„ELBUD” S.C. Jaros³aw Sajewicz,
El¿bieta Tomasiak ze Szczecina.
Wybrano ofertê z³o¿on¹ przez
Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowo-Handlowe „DROKON
Kazimierz Jasik” ze Œwidwina, jako
najtañsz¹.
W trakcie postêpowania zosta³a
odrzucona oferta firmy „BENBRUK” Benedykt Ch³ap ze Stargardu Szczeciñskiego. Uzasadnieniem
odrzucenia oferty by³y b³êdy w
kosztorysach ofertowych.
MM

Zwierzêta chodz¹
g³odne

(REKOWO).Dzikimzwierzêtom coraz trudniej znaleŸæ
po¿ywienie, tym bardziej, ¿e
sarny musz¹ mieæ bie¿¹c¹
wodê, inaczej zgin¹. Coraz
wiêcej z nich nie znajduje karmy.
– Tu¿ przed Rekowem codziennie
s¹ sarny. Nie ma j¹ co jeœæ, grzebi¹ w
œniegu za po¿ywieniem. Odgarniaj¹
œnieg a¿ do samej ziemi. S¹ tu od rana
do wieczora. Niech je zaczn¹ dokarmiaæ, bo naprawdê s¹ g³odne i nie
maj¹ co jeœæ – powiedzia³a nasza
Czytelniczka, która zadzwoni³a z
proœb¹ o apel.
Zgodnie z Art. 13. Rozdzia³ 3,
Zasady gospodarki ³owieckiej Ustawa z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. Prawo ³owieckie. (Dz.U. z 2002r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802, Nr

173, poz. 1808) „Dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³owieckich obowi¹zani s¹ dokarmiaæ zwierzynê, zw³aszcza w okresach wystêpowania niedostatku ¿eru naturalnego oraz
wówczas, gdy w sposób istotny
mo¿e to wp³yn¹æ na zmniejszenie
szkód wyrz¹dzanych przez zwierzynê w uprawach i p³odach rolnych
oraz w gospodarce leœnej”.
Jakby nie by³o, obecnie zwierzêta maj¹ niedostatek po¿ywienia, a
zima, która wydaje siê naturalna dla
niektórych ludzi, jest niecodzienna
dla zwierz¹t, szczególnie tych, które
nie mia³y w swoim ¿yciu stycznoœci
z podobnymi warunkami pogodowymi. W niektórych miejscach sarny brodz¹ po szyjê w œniegu, jak
wiêc maj¹ dostaæ siê do po¿ywienia,
tym bardziej, ¿e nie tylko pêdami
drzew ¿yj¹?
MM
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Bliskie spotkanie z dzikiem

Dokarmiali kolejny raz

(£OBEZ). W minion¹ sobotê
czêœæ klasy VI a ponownie uczestniczy³a w akcji dokarmiania zwierz¹t. I tym razem akcja mia³a miejsce na terenie Ko³a £owieckiego
„Lis”.
Tym razem gospodarzami spotkania byli: prezes ko³a „Lis” Jaros³aw Œwirski oraz cz³onek zarz¹du
Zenon Iskra.
Tradycyjnie ju¿ spotkanie wyznaczono na parkingu przed Szko³¹
Podstawow¹ nr 2, ale ju¿ o godz.
9.00. Mimo, i¿ trwa³y jeszcze ferie,
uczniowie nie zawiedli. Wrêcz przeciwnie, do akcji w³¹czy³o siê tym razem wiêcej osób, ni¿ poprzednio. Co
warto podkreœliæ, Adrian Iskra na
rzecz dokarmiania, zrezygnowa³ z
meczu wyjazdowego.
Do akcji w³¹czyli siê: Adrian
Iskra, Klaudia Brzeziñska, Natalia
Niwa, Karolina Grzybowska, Natalia Afeltowska, Magdalena Cerkaska, Patrycja Artym. Nad
uczniami czuwa³ Andrzej Jurzysta
wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ Zofi¹, którzy, co warto podkreœliæ, na sobotnie wyjazdy do lasu poœwiêcaj¹
swój prywatny czas, a ca³¹ akcjê
organizuj¹ wraz z myœliwymi we

w³asnym zakresie. Wprawdzie
prosili gminê o autobus, aby przewieŸæ dzieci na miejsce, jednak od
gminy pomocy nie uzyskali. Przy
takim podejœciu doroœli wziêli
swoje prywatne samochody i ruszyli do lasu.
By³o warto. Dzieci mia³y okazjê
nie tylko dokarmiæ zwierzêta, ale i
zapoznaæ siê z ich zwyczajami, podczas krótkiej prelekcji wyg³oszonej
przez Jaros³awa Œwirskiego. Dowiedzia³y siê równie¿ o obcych gatunkach, które zadamawiaj¹ siê na naszych terenach i trzebi¹ przyrodê.
Jednym z takich gatunków jest szop
pracz.
Po dokarmieniu zwierz¹t, przyszed³ czas na pyszne kie³baski pieczone na ognisku. Wspania³ym sto³em okaza³a siê maska samochodu.
Po ciep³ym posi³ku wszyscy wyruszyli do ambony. W drodze do niej
szóstoklasiœci spotkali dzika, a z
ambony ogl¹dali sarny.
Ale sobotni wyjazd to nie tylko
nauka, to równie¿ zabawa, tym bardziej, ¿e warunki sprzyja³y do ma³ej
bitwy na œnie¿ki. Zabawa by³a pyszna tym bardziej, ¿e wziêli w niej udzia³
wszyscy uczestnicy wyprawy.
Ju¿ we wtorek, na szkolnym kory-

tarzu, bêdzie mia³a miejsce wystawa
z wypraw do lasu VI klasy, której
uczniowie wraz ze swoim wychowawc¹ Andrzejem Jurzyst¹ znaleŸli
czas, aby dokarmiaæ zwierzynê w
lesie.
Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e znalaz³
siê rolnik, który nadmiar swojego
siana nieodp³atnie przeznaczy na
kolejn¹ akcjê dokarmiania zwierz¹t w
lesie, za co nale¿y mu siê szczególny
szacunek i uznanie. Z rolnikiem
skontaktowa³ siê oczywiœcie A. Jurzysta, który poszukuj¹c karmy dla
zwierz¹t na kolejn¹ akcjê, zapuka³ do
odpowiednich drzwi.
MM
A oto w jaki sposób wspominaj¹
sobotni¹ akcjê uczestnicy.
Magdalena Cerkaska
- Dnia 13 lutego 2010 r. odby³a
siê kolejna wycieczka do lasu,
gdzie klasa VI a z ³obeskiej Szko³y
Podstawowej nr 2 pod nazw¹
„CEL” dokarmia³a zwierzynê
leœn¹. Panowie z Ko³a ³owieckiego
„Lis”, czyli pan Jaros³aw Œwirski –
prezes Ko³a i pan Zenon Iskra –
leœniczy a zarazem ojciec jednego
szóstoklasisty opowiadali ró¿ne

ciekawostki na temat zwierz¹t. Pan
Jarek pokazywa³ zachowanie swoich psów w ró¿nych sytuacjach
(podczas wycieczki towarzyszy³y
nam dwa psy: Ebro i Rondol) Nasz
œwietny wychowawca pan Andrzej
Jurzysta pilnowa³, abyœmy nie zrobili czegoœ g³upiego. W czasie wyprawy by³o m.in.: ognisko, obserwacja zwierz¹t z ambony i wielka
bitwa na œnie¿ki. Na pewno nie
zapomnimy tego dnia i bêdziemy
namawiaæ pana Andrzeja, aby w
czasie roku szkolnego grupa
„CEL” uaktywnia³a siê w takich
wycieczkach.
PatrycjaArtym
- W przedostatni dzieñ ferii
13.02.2010 pojechaliœmy z czêœci¹
uczniów klasy na wycieczkê do
lasu. Pojecha³ z nami nasz wychowawca, jeden z rodziców kolegi
oraz pan Jaros³aw Œwirski. Jechaliœmy do Suliszewic drog¹ z £obza
w stronê £abêdzi. By³o bardzo sympatycznie. Wszystko bardzo mi siê
podoba³o: ognisko, chodzenie po
lesie i dokarmianie dzikich zwierz¹t. •le chodzi³o siê tylko po bardzo du¿ym œniegu, ale wycieczka i
tak uda³a siê.
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SUKCES, który cieszy m³odych
pi³karzy z Radowa Ma³ego
W pierwszym tygodniu ferii zimowych organizowany jest Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Zespo³u
Szkó³ Budowy Okrêtów w Szczecinie. W tym roku by³a to szesnasta
edycja tego turnieju.
Do tegorocznego turnieju zg³osi³o siê 14 zespo³ów, wœród nich dwa
spoza Szczecina - Gim. Widuchowa
(Krzywin) i Gim. Radowo Ma³e.
Po grach na poszczególnych etapach ch³opcy z Radowa Ma³ego doszli do fina³owej czwórki najlepszych
zespo³ów. Fina³ odby³ siê 5 lutego
(pi¹tek) z udzia³em gimnazjalistów z
Gim. nr 18, Gim. nr 21 (oba ze Szczecina), Gim. Widuchowa (Krzywin) oraz
Gim. z Radowa Ma³ego.
W finale ch³opcy z Radowa Ma³ego wygrali 3:2 z Gim. nr 21, nastêpnie 2:1z Gim. nr 18 i przegrali z Gim.
Widuchowa 0:3. Osi¹gniête wyniki
da³y ch³opcom II miejsce. Zmagania

fina³owe zakoñczy³y siê zwyciêstwem gimnazjalistów z Widuchowej, III miejsce zajê³o Gim. nr 21, a IV
Gim. nr 18. Zajêcie II miejsca przysporzy³o ch³opcom wiele radoœci i
satysfakcji, gdy¿ by³ to najlepszy
wynik zmagañ Radowa Ma³ego w
ostatnich latach w tym turnieju.
Potwierdzeniem tego by³o wybranie £ukasza Kulczyñskiego najlepszym zawodnikiem turnieju, za co
otrzyma³ piêkn¹ statuetkê pi³karza i
dyplom, zaœ zespó³ okaza³y puchar i
pi³ki. Ch³opcy grali w sk³adzie: Micha³ Kubot - bramkarz, £ukasz Kulczyñski, Karol Gêbka, Szymon Ja³owiec, Patryk Wiœniowski, Mateusz Kamiñski i Kamil K³osowiak,
pod opiek¹ Wiktora Puty.
Fina³owe mecze sta³y na bardzo
wysokim poziomie i przy du¿ych
umiejêtnoœciach pi³karskich ch³opców, o czym mo¿na by³o us³yszeæ w
audycji sportowej Artura Dyczewskiego w niedzielny wieczór „Z bo-

Arbod na obozie
w Miêdzywodziu

isk i stadionów” Radia Szczecin.
Nadmieniæ trzeba, ¿e dru¿yna z
Radowa Ma³ego jest jedynym zespo³em, który bierze od pocz¹tku
udzia³ w tym najstarszym halowym
turnieju pi³ki no¿nej organizowanym
w Szczecinie i województwie.
Pi³karze wraz z opiekunem Wikto-

rem Put¹ serdecznie dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Józefowi Wypijewskiemu
za busa i kierowcy Miros³awowi Limanowskiemu, dziêki którym mieli
okazjê skonfrontowaæ swoje umiejêtnoœci pi³karskie z innymi zespo³ami oraz mi³o i po¿ytecznie spêdziæ
pierwszy tydzieñ ferii zimowych. (o)

Sarmata remisuje
z Kotwic¹
W kolejnym meczu sparingowym, rozegranym 24 lutego, na boisku ze sztuczn¹ traw¹ w Ko³obrzegu, Sarmata Dobra zremisowa³ 1:1 z
miejscow¹ Kotwic¹.
Spotkanie rozegrane w trudnych
warunkach na zmro¿onym boisku
mia³o bardzo wyrównany przebieg.
Pierwsz¹ bramkê strzeli³ zawodnik

Kotwicy. Dru¿yna z Dobrej doprowadzi³a do wyrównania jeszcze w
pierwszej po³owie, po strzale Rados³awa Cytowicza. Osi¹gniêty remis z
potencjalnie silniejszym przeciwnikiem, mimo braku w sk³adzie m. in.
Damiana Padziñskiego i Emiliana
Kamiñskiego, jest niew¹tpliwym
sukcesem Sarmaty.
estan

Okres przygotowawczy Œwiatowida
W dniach 6 - 13.02.2010 r. grupa
m³odzie¿y z UKS „ARBOD” przebywa³a na obozie sportowym w Miêdzywodziu.
W okresie tygodniowego pobytu zawodnicy wydatnie poprawili
swoj¹ wytrzyma³oœæ ogóln¹ oraz
sprawnoœæ i umiejêtnoœci z gier zespo³owych. Codziennie mieliœmy
ponadto mo¿liwoœæ korzystania z
basenu, jacuzzi i innych dostêpnych
form wspomagaj¹cych regeneracjê

organizmu po wyczerpuj¹cych treningach. Obóz zosta³ zorganizowany ze œrodków UKS „Arbod”, otrzymanych w ramach realizacji zadania
publicznego z Urzêdu Miejskiego w
Dobrej oraz wp³at uczestników.
Dziêkujemy równie¿ za pomoc finansow¹ otrzyman¹ przy organizacji
obozu, której udzielili: Pani Iwona
Fatz, Pani Bo¿ena Kontowicz, Pan
Marek Kowalczyk oraz Pan Tadeusz
Bo¿ek.
(o)

Sparing z Draw¹
17 lutego na stadionie przy ul. S.
Okrzei w Drawsku Pomorskim odbêdzie siê sparing dru¿yny seniorów
Œwiatowida £obez z Draw¹ Drawsko. Pocz¹tek spotkania zaplanowany jest na godz. 18.30.
Mecz rozegrany zostanie na
sztucznej nawierzchni. W dru¿ynie

Drawy zagraj¹ byli reprezentanci
kraju Kaczorowski oraz Skrzypek. W
sobotê natomiast planowany jest
wyjazd zawodników z £obza do Z³ocieñca, gdzie zmierz¹ siê z tamtejszym Olimpem.
M. Oœci³owski
MLKS Œwiatowid £obez
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Odnowili tradycjê „kurkow¹”

Strzelectwo reaktywowane
(£OBEZ) Ferie zimowe dobieg³y
koñca. Od wczoraj dzieci i nauczyciele znów chodz¹ do szko³y. Dla jednych by³ to czas b³ogiego lenistwa,
dla innych sportowej aktywnoœci.
Jedn¹ z atrakcji zapewnionych
dzieciom podczas zimowego wypoczynku by³y zajêcia ze strzelania wiatrówk¹. W £DK dzieci mog³y æwiczyæ celnoœæ strza³ów pod okiem
Janusza Zareckiego. Podsumowanie zmagañ strzelców po³¹czono z
obchodami Dnia Patrona SP 2 Copernicus, które rozpoczê³y siê w minion¹ œrodê. Uczestnikami rozgrywek o puchar dyrektora szko³y byli
uczniowie ³obeskich szkó³ podstawowych. Szko³ê z Be³cznej reprezentowali Daniel Janicki i Grzegorz Gryczak, z opiekunem Kazimierzem Pawelcem. Z SP 1 dotarli Laura Deuter,
Dawid Urbañski, Kamil Bych i
Krzysztof Gudañski z opiekunk¹ Joann¹ Mazurek. SP 2 reprezentowali
Paulina Obszyñska, Pawe³ Molenda,
Mi³osz Rapacz, Adrian Iskra, Maksymilian Dzieniak i £ukasz Zieliñski, z
opiekunem Andrzejem Jurzyst¹.
W pierwszej kolejnoœci dzieci
oddawa³y strza³y w ramach rozgrywek dru¿ynowych. Nastêpnie
odby³ siê konkurs indywidualny.
P³eæ piêkna stanowi³a tego dnia zdecydowan¹ mniejszoœæ, gdy¿ wœród
dwunastu uczestników znalaz³y siê
tylko dwie dziewczyny.
Niektórzy swój pierwszy kontakt
z broni¹ mieli w dniu zawodów.
- Pierwszy raz dopiero dziœ strzela³am. Wczeœniej nie mia³am kontaktu z broni¹. Rêce mi siê z emocji
trzês¹. Próbowa³am bardziej wia-

trówkê docisn¹æ do barku, ¿eby siê
nie rusza³a, ale nie da³o siê - mówi
Laura Deuter.
Wœród kibiców siedzia³a babcia
Pauliny Obszyñskiej. W nagrodê za
uczestnictwo w zawodach upiek³a
dla wszystkich dzieci ciasto.
- Wnuczka zaczê³a strzelaæ podczas ferii. Pan Jurzysta j¹ zmobilizowa³. Co dzieñ przychodzi³a szczêœliwsza, bo zdobywa³a wiêcej punktów. Wczoraj w £DK na przyk³ad
zdoby³a 45 punktów. Mama Maksymiliana Dzieniaka
potwierdza, ¿e syn strasznie siê denerwowa³. - W trakcie ferii przychodzi³ z samymi dyszkami. Dziœ posz³o
mu s³abiej i mo¿e dlatego jest zawiedziony. Trener dru¿yny z Be³cznej pan
Pawelec przyznaje, ¿e strzelanie jest
trochê zapomnianym sportem. - W
Be³cznej dzia³a sekcja strzelecka. Od

czasu do czasu umawiamy siê z
dzieæmi po lekcjach i strzelamy.
Sprzêt wypo¿yczamy z ³obeskiego
LOK-u. Szkoda, ¿e ju¿ minê³y czasy,
kiedy by³y organizowane zawody
strzeleckie i trójbój obronny. Taka
dyscyplina motywuje do pracy i zachêca do dzia³ania - mówi.
Pad³ ostatni strza³ i rozgrywki
dobieg³y koñca. Punktacja indywidualna i dru¿ynowa zosta³a podliczona, dyplomy wypisane.

Otwarty Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

(£OBEZ) Podczas ferii w hali sportowej w £obzie odby³ siê Otwarty Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej „5” Szkó³ Podstawowych. Wziê³y w nim udzia³: „Drawa” M³odziki oraz „Drawa” Orliki
z Drawska Pomorskiego, „£obuziaki”, „£obuziaki II” i „Œwiatowid” z £obza oraz „Sparta” Wêgorzyno. Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ £obuziaki, drugie – Œwiatowid, a trzecie Sparta. Kolejne
miejsca: Orliki Drawy, M³odziki Drawy i £obuziaki II. Najlepszym bramkarzem wybrano
Mateusza W¹trobê, a najlepszym zawodnikiem zosta³ Dawid Urbañski, obaj z £obza. (um)

Punktacja dru¿ynowa
I m. - SP 2, kadra A
II m. - SP 1
III m. - SP Be³czna
IV m. - SP 2, kadra B
Konkurs indywidualny dziewcz¹t
I m. - Paulina Obszyñska SP 2
(kadra A)
II m. - Laura Deuter SP 1
Konkurs indywidualny ch³opców
I m. - Mi³osz Rapacz, M. Molenda
SP 2, kadra A
II m. - Kamil Bych SP 1
III m. - Adrian Iskra SP 2
Na specjalne wyró¿nienie zas³uguje kapitan zespo³u SP 2, która uzyska³a najlepszy wynik spoœród
wszystkich uczestników. Zdoby³a
23/30 pkt. na trzy strza³y. Na koniec
ka¿dy z uczestników otrzyma³ Odznakê Sprawnoœci Ogólnej (OSO).
- Szczególne podziêkowania kierujê dla Stowarzyszenia LOK w
£obzie (i sympatycznych tam pañ)
za udostêpnione materia³y i nagrody; dla sponsorów - Ko³a £owieckiego „Lis” za ufundowanie nagrody;
dla Rady Rodziców SP 2 za zorganizowanie s³odkiego poczêstunku.
Motto, które towarzyszy mi w codziennym ¿yciu to „Jaki cel sobie
obra³em w ¿yciu, taki bêdê realizowa³”. - podsumowuje zawody Andrzej Jurzysta. Gabriela Doroszko
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Z ¯YCIA POWIATU

Bezpieczny kulig w Dobropolu
Dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobrej (powiat ³obeski) zorganizowali kulig dla dzieci z Dobropola. W organizacjê tej imprezy zaanga¿owa³a siê tak¿e so³tys wsi oraz
radny miasta Dobra.
Policjanci przed wspania³¹ jazd¹
sankami omówili zasady bezpiecznego zachowania siê podczas kuligu. Wszystkie dzieci otrzyma³y kamizelki odblaskowe, tak aby by³y
widoczne dla innych uczestników
ruchu drogowego.
Po wspólnej zabawie wszyscy
uczestnicy kuligu mogli zagrzaæ siê
przy ognisku i skosztowaæ upieczone kie³baski.
Taka integracja policjantów z
Dobrej z mieszkañcami i dzieæmi z
okolicznych wiosek sprzyja poprawie bezpieczeñstwa i wzroœcie zaufania do dzia³añ policji.
Dzielnicowi podczas imprezy przekazali tak¿e wa¿ne informacje na temat
bezpiecznego wypoczynku podczas
tegorocznych zimowych ferii.
(o)

Bezpieczne ferie
w Be³cznej
Rano, 11 lutego, dzielnicowi z
£obza odwiedzili dzieci z Be³cznej,
które podczas ferii zimowych spêdzaj¹ czas w œwietlicy szkolnej.
Mundurowi rozmawiali z dzieæmi
na temat bezpiecznych zachowañ
podczas zimowych zabaw.
Przypomnieli zasady, jakie obowi¹zuj¹ przy zje¿d¿aniu na sankach
czy te¿ zabaw na lodowiskach.
Szczególn¹ uwagê zwrócili na zasady bezpiecznego poruszania siê po
drodze, zw³aszcza w porze wieczor-

Powoli znikaj¹ ha³dy

nej, kiedy to widocznoœæ jest znacznie ograniczona.
4 letni Bartek, bior¹cy udzia³ w
spotkaniu, bezb³êdnie poda³ policjantom wszystkie numery telefonów alarmowych, pod które nale¿y
dzwoniæ, gdy potrzeba pomocy stra¿aków czy te¿ policjantów. Ch³opiec
otrzyma³ w nagrodê Kolorowy Kodeks Drogowy Dla Dzieci.
Dzieci otrzyma³y odblaski, które
zawiesz¹ na kurtkach i pleckach
szkolnych, co zapewni im bezpieczeñstwo na drogach.
(o)

(£OBEZ). Zgodnie z zapowiedzi¹ Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie, zarówno w minionym tygodniu, jak i na pocz¹tku obecnego, z
ul. S³owackiego Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych wywozi³o zalegaj¹cy œnieg.
Przypominamy, ¿e zgodnie z porozumieniem pomiêdzy ZDP a PUK,
to Zarz¹d zleca PUK zadania, jakie

nale¿y wykonaæ na terenie miasta.
Równoczeœnie w poniedzia³ek
wywo¿ono œnieg z czêœci ul. Niepodleg³oœci, zamykaj¹c ruch dla samochodów. Zdezorientowani kierowcy,
nie ukrywali, ¿e taka akcja powinna
by³a byæ przeprowadzona w sobotê,
gdy ruch na ulicach jest mniejszy,
b¹dŸ te¿ powinna pojawiæ siê informacja o zamierzonej akcji.
MM
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Kulig w Dalnie
W³amanie
w Radowie i Dobrej

Mieszkañcy pod³obeskiego
Dalna hulali na prawdziwych saniach w œnie¿nym kuligu. Kulig zorganizowano wspólnymi si³ami wielu osób, bo po ciep³ych zimach to
dzieci nawet nie wiedz¹, co to jest,
a i sanki posz³y w zapomnienie. Organizatorem by³ pan Grzegorz Ligêza, sanie wypo¿yczy³a pani Gra¿yna Horbacz, przywióz³ je pan Jan

Sobótka, a sanki ci¹gnê³y ci¹gniki
panów Tadeusza Brzozowskiego i
Grzegorza Pawlaka. By³o bezpiecznie, bo je¿d¿ono po okolicznych
polnych drogach; najpierw bawi³a
siê dziatwa, póŸniej doroœli.
Uczestnicy dziêkuj¹ wszystkim,
którzy przyczynili siê do jego organizacji. Zabawa by³a przednia –
podkreœlaj¹.
(r)

W okresie do 12 do 13 lutego
2010 r. w Radowie Ma³ym nieustalony na chwile obecn¹ sprawca w³ama³
siê do piwnicy, odginaj¹c zawiasy
zamontowane na œcianie i zdejmuj¹c
drzwi. Sprawca skrad³ z piwnicy
dwie butle z gazem, 10 kg cukru, 10
kartonów mleka oraz dwie torby
podró¿ne. Straty wynosz¹ 380 z³.
Nastêpnej nocy, z 13 na 14 lutego
2010 r., w Dobrej nieznani sprawcy
w³amali siê do piwnicy, przecinaj¹c
skobel zabezpieczaj¹cy drzwi. Ze
œrodka skradli worki z ziemniakami.

Trzy kolizje
na terenie powiatu
W pi¹tek 12 lutego 2010 r. wydarzy³y siê dwie kolizje. Pierwsza z nich
mia³a miejsce o godz. 12.55 na drodze
£obez - Wêgorzyno. Kieruj¹cy samochodem marki Opel Astra Zbigniew K. na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, zjecha³ na lewy
pas jezdni i uderzy³ w prawid³owo

jad¹cy samochód marki Polonez,
którego kierowc¹ by³ Jan. Z.
Druga kolizja zdarzy³a siê w
£obzie o godz. 18.50. na ulicy Wojska Polskiego. Kieruj¹ca samochodem Peugeot mieszkanka Bia³ogardu najecha³a na ty³ BMW, którego
kierowc¹ by³ mieszkaniec Stargardu
Szczeciñskiego.
W niedzielê tj. 14 lutego 2010 r.
oko³o godz. 15.15 na drodze Dobra –
Bienice kieruj¹cy samochodem marki Opel Corsa Zenon N. nie dostosowa³ szybkoœci do panuj¹cych warunków, wskutek czego zjecha³ do
rowu i uderzy³ w drzewo. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.
Policja nadal apeluje o zachowanie szczególnej ostro¿noœci i dostosowanie prêdkoœci do warunków
drogowych.

Jecha³ rowerem
na zakazie
13 lutego 2010 r. o godz. 13.35
policjanci z Reska na drodze Starogard – Mostowo zatrzymali Mariusza M., który kierowa³ rowerem
wbrew zakazowi s¹dowemu, wydanemu przez S¹d Rejonowy w £obzie.

Wyrok

Nowe przepisy
paszportowe
(POWIAT) Wraz z dniem19. lutego br. wejdzie w ¿ycie znowelizowana ustawa o dokumentach paszportowych i ustawy o op³acie skarbowej.
Zmianie ulegn¹ m. in. terminy wa¿noœci paszportów wydawanych dzieciom do 5 roku ¿ycia. Od tej pory paszporty tymczasowe i paszporty biometryczne wydawane dzieciom do 5 lat
bêd¹ wa¿ne przez 12 miesiêcy od daty
wydania. Obecnoœæ dziecka przy sk³adaniu wniosku nie bêdzie obowi¹zkowa. Obowi¹zkowa bêdzie jedynie w
przypadku, gdy na ¿yczenie rodziców
dziecku do 5 roku ¿ycia bêdzie wydawany paszport biometryczny. Nowa
ustawa uzupe³nia równie¿ przepisy

dotycz¹ce ustalania wojewodów w³aœciwych do wydawania paszportów. W
przypadku braku sta³ego miejsca pobytu osoby ubiegaj¹cej siê o paszport, dokument bêdzie wydawany przez organ
w³aœciwy wed³ug ostatniego sta³ego
miejsca pobytu tej osoby. Osobom,
które nigdy nie posiada³y sta³ego zameldowania na terytorium kraju, paszporty bêd¹ wydawane przez wojewodê
w³aœciwego wed³ug aktualnego miejsca
pobytu. Zniesiona zosta³a tak¿e procedura wyra¿ania przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych zgody na
wydanie dokumentu paszportowego z
pominiêciem w³aœciwoœci miejscowej.
Ustawa zosta³a opublikowana w
Dzienniku Ustaw z dnia 19. stycznia
2010 roku Nr 8, poz. 51.
GD

S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 26.01.2010r. Sprawy

Katarzyny Wasiak

c. Tadeusza i Genowefy z d. Szambelan, ur. 31. lipca 1974r. w Drawsku Pomorskim; oskar¿onej o to, ¿e w dniu 6. grudnia 2009 r. o godzinie
8.25 na drodze publicznej £obez- Wêgorzyno kierowa³a rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,58
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³a orzeczony
wobec niej wyrokiem S¹du Rojonowego w £obzie z dnia 28. listopada
2007 r. Sygn. akt II K 637/07, który uprawomocni³ siê w dniu 6. grudnia
2007 r. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres dwóch lat, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 2 kk. S¹d orzeka Katarzynê Wasiak winn¹ pope³nienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z
art. 11 par. 3 kk wymierza jej karê czterech miesiêcy pozbawienia wolnoœci; orzeka na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt. 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onej kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby dwóch lat; na podstawie art. 42
par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onej zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres dwóch lat; na podstawie
art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onej podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej; na podstawie art.
624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿on¹ od ponoszenia kosztów s¹dowych
w ca³oœci.
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Galeria tygodnika

0913973730
Krzy¿ówka nr 7

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

Mateuszek i B³a¿ej

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 5 brzmia³o:

„Nie mo¿na p³ywaæ z lir¹ w d³oni”.
Nagrodê wylosowa³a pani Anna Matusiak z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

