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S¹d odmawia wszczêcia postêpowania,
a G³os napisa³...

Krótka rozmowa z wicestarost¹ Ryszardem Brodziñskim o sprawie s¹dowej i budowie drogi
Red. - Panie starosta, ostatnio mamy
nieustaj¹ce powody, by pisaæ o panu
R.B. - To dobrze, czy mo¿e jednak
nie za bardzo?
- S¹ ró¿ne szko³y. Przejdmy jednak
do rzeczy. Dlaczego odmówi³ pan sk³adania zeznañ przed policj¹ w sprawie
doniesienia burmistrz Karpowicz, ¿e jakoby pan na stronie internetowej gminy
prowadzi³ agitacjê wyborcz¹.
- I dzi nie odniós³bym siê do tego,
gdyby nie postanowienie s¹du o odmowie
wszczêcia postêpowania w tej sprawie z
tego powodu, ¿e nie by³a to ¿adna agitacja. Natomiast co do mojej odmowy to
powiem tak, tekst zaprezentowany na
stronie internetowej gminy by³ bardzo
precyzyjny i podpisany, a wszystkie informacje w nim zawarte sformu³owane zosta³y o dokumenty. A ponadto informacje

o obrocie maj¹tkiem gminy s¹ informacjami jawnymi. Mylê, ¿e bardzo dobrze
i wyczerpuj¹co istotê tej sprawy zaprezentowa³ red. Grzegorz Paciorek w ostatnim wydaniu Tygodnika £obeskiego.
- No ale czas upublicznienia tego
rodzaju informacji, tj. w czasie kampanii wyborczej, chyba mo¿e rodziæ podejrzenie, i¿ rzeczywicie chodzi³o o
zdyskredytowanie kandydatury pani
Karpowicz.
- Czas publikacji wywo³a³ komitet
wyborczy Gra¿yny Karpowicz, który w
trakcie tej w³anie kampanii rozpowszechni³ oszczerczy plakat, w którym
grupie osób  wymienionych z imienia
i nazwiska  zarzuci³ przeciwdzia³anie
spó³ce Bioetanol w sprawie budowy
zak³adu w Runowie. W odpowiedzi na
ten plakat ukaza³a siê informacja w in-

ternecie, a tak¿e skierowany zosta³ pozew do s¹du. Komitet wyborczy pani
Karpowicz przegra³ ten proces w s¹dzie
okrêgowym, przegra³ te¿ w s¹dzie apelacyjnym, do którego siê odwo³ywa³, a
nakazane przez s¹d przeprosiny zamieci³ w nieistniej¹cej ju¿ Gazecie Wêgorzyñskiej. Przeprosiny ukaza³y siê po
wyborach dopiero wskutek nakazuj¹cego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie.
S¹d uzna³, ¿e w wietle przed³o¿onych
dokumentów osoby wymienione na plakacie, pe³ni¹c funkcje publiczne w
gminie podejmowa³y w³aciwe decyzje
w sprawie Bioetanolu, ¿e niezw³ocznie
spe³nia³y oczekiwania spó³ki, a odmowa oddania gminnego maj¹tku za symboliczn¹ z³otówkê czy te¿ zabezpieczenia maj¹tkiem gminy kredytu dla
Bioetanolu by³y decyzjami w³aciwymi. A zatem wobec przedstawionych
dowodów nie mo¿na by³o radnym rady
miejskiej w Wêgorzynie, ani te¿ burmistrzowi Konarskiemu zrzucaæ, ¿e swoimi decyzjami spowodowali ucieczkê
spó³ki do Iñska. Zreszt¹ teraz Iñsko ma
z t¹ spraw¹ swoje problemy.
- Dobrze, zakoñczmy tê sprawê.
Ostatnio z pewnym zdziwieniem przeczyta³em w G³osie Szczeciñskim z 13
marca br., pañsk¹ wypowied, i¿ tej
wiosny rozpocznie siê przebudowa drogi z Sielska do Wêgorzyna.
- Te¿ czyta³em. Chcia³bym bardzo
aby tak by³o, ale niestety poza faktem,
i¿ inwestycja ta jest w naszych planach,
to we wspomnianej informacji G³osu
Szczeciñskiego nie ma ani jednego s³owa prawdy. Po pierwsze ¿aden dziennikarz nie rozmawia³ ze mn¹ o kontynuacji przebudowy drogi z Radowa Wielkiego do Wêgorzyna. Pan jest pierwszym. Po drugie  koszt tego etapu inwestycji szacowany jest na kwotê ok. 9
mln. z³ (G³os poda³ 3,5 mln. z³). Po trzecie  nie ma ¿adnych szans aby inwesty-

List do redakcji

KURATORZY WIEDZ¥
WIELE O PODOPIECZNYCH
Na ³amach Tygodnika £obeskiego z dnia 06 marca 2007r.
ukaza³y siê informacje o utworzeniu powiatowego zespo³u interdyscyplinarnego. Z treci artyku³u, który sam w sobie jest du¿ym
streszczeniem kilku godzinnego
spotkania, niektórzy czytelnicy
mog¹ odebraæ sens godz¹cy w
prace S¹du ³obeskiego oraz Kuratorów S¹dowych.
Opisane zdarzenie jednoznacznie okrela szybkie i skuteczne dzia³ania pracowników
s¹du, a szczególnie Kuratorów

S¹dowych. Dziêki podjêtym przez
kuratora czynnociom nie dosz³o do
zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ma³oletniego dziecka.
Sêdziowie, Kuratorzy Zawodowi i Spo³eczni, pracownicy Wydzia³u Rodzinnego i Nieletnich S¹du Rejonowego w £obzie, to zespó³ ludzi,
z którymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie od lat
wspó³pracuje.
W oparciu o bardzo dobr¹
wspó³pracê uda³o siê podj¹æ wiele
skutecznych dzia³añ na rzecz du¿ej
liczby rodzin i ma³oletnich.

Kuratorzy doskonale orientuj¹ siê w sprawach oddanych pod
dozór i nadzór Kuratora S¹dowego. Czêsto samodzielnie rozwi¹zuj¹ wiele problemów i udzielaj¹
pomocy w trudnych sytuacjach, w
jakich nierzadko znajduj¹ siê ich
podopieczni.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie ju¿ w roku
2006 zamierza³o utworzyæ Zespó³ Interdyscyplinarny, a Kuratorzy S¹dowi jako pierwsi zg³osili akces przyst¹pienia.
Katarzyna B³aszczyk

cja ruszy³a wiosn¹, choæby z tego prostego powodu, ¿e jeszcze nie ma naboru
wniosków o przyznanie dofinansowania z funduszy RPO. Po trzecie  nowiutki asfalt ma byæ tylko na drodze
powiatowej, a wiêc do skrzy¿owania ul.
Runowskiej z ul. Grunwaldzk¹, a nie do
samego ratusza jak poda³ G³os Szczeciñski. Do ratusza prowadzi droga wojewódzka i krajowa. No i po czwarte  most
ko³o m³yna w Runowie nie bêdzie remontowany niejako przy okazji, tylko
jego remont musia³by byæ wykonany
nawet wówczas, gdyby nie by³o planów
przebudowy ca³ego odcinka drogi.
- A zatem jak bêdzie z t¹ inwestycj¹?
- Przygotowujemy siê. Obecnie wykonywane jest, konieczne dla z³o¿enia
wniosku o fundusze unijne, tzw. studium wykonalnoci. Inwestycja jest
ujêta w bud¿ecie powiatu na rok 2007,
ale najszybszy realny termin jej wykonania przewidujemy na rok 2008.
- Wys³a³ pan sprostowanie do G³osu
Szczeciñskiego?
- Nie. Mo¿e to z³a decyzja, ale moje
dowiadczenia wskazuj¹ na to, ¿e jak
dot¹d ¿adne sprostowanie niczego jeszcze nie sprostowa³o. Ubolewaæ nale¿y
jedynie, ¿e ludzie pe³ni¹cy zawody zaufania publicznego, a takimi s¹ dziennikarze,
maj¹ odwagê publicznie pisaæ nieprawdê.
Rozmawia³ Kazimierz Rynkiewicz

Gazeta Powiatowa
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Wizja lokalna w sprawie mierci Magdy
(£OBEZ) 12 lutego policja na zlecenie prokuratury przeprowadzi³a
eksperyment, zwany popularnie wizj¹
lokaln¹, maj¹cy odtworzyæ przebieg
zdarzeñ, w wyniku których dosz³o do
wci¹¿ jeszcze nie wyjanionych okolicznoci mierci Magdy S.
27 stycznia Magda S. przebywa³a
wraz ze swoim ch³opakiem na terenie
gara¿y za Nadlenictwem. Oboje siedzieli razem w samochodzie. Tam te¿
zasnêli. Obudzi³ siê jednak tylko ch³opak dziewczyny. Policja nie stwierdzi³a
u zmar³ej ¿adnych obra¿eñ, a póniejsza sekcja zw³ok wykaza³a, ¿e mieræ
nast¹pi³a w wyniku zatrucia spalinami
samochodowymi. U mê¿czyzny nie
wykryto jednak obecnoci truj¹cego
gazu. Prokuratura maj¹c w¹tpliwoci
co do przebiegu podawanych zdarzeñ
wyst¹pi³a do s¹du z wnioskiem o tym-

czasowe aresztowanie mê¿czyzny. S¹d
jednak nie przychyli³ siê do wniosku

Radni pi¹ spokojnie

(POWIAT) Radnym z Dobrej i radnej z Reska nie grozi ju¿ utrata mandatów.
W grudniu z owiadczeniami spónili siê radni Jerzy Smela i Piotr Ga³ka (by³y
przewodnicz¹cy rady) z Dobrej oraz
Maria Paprocka-Wall z Reska. Rady mia³y trzy miesi¹ce na podjêcie uchwa³ o wygaszeniu mandatów. Przewodnicz¹ce
Barbara Basowska i Jolanta Siekiera czeka³y jednak na rozstrzygniêcie sprawy
prezydent Warszawy i nie podejmowa³y
¿adnych decyzji.
Za spónialskimi ujê³a siê Platforma
Obywatelska, która w zwi¹zku ze spónieniem siê z owiadczeniem Hanny
Gronkiewicz  Waltz zaskar¿y³a przepisy
o ordynacji wyborczej do Trybuna³u
Konstytucyjnego. We wtorek trybuna³
uzna³ przepisy ustawy za niezgodne z
Konstytucj¹ RP. Skar¿¹cy ustawê zakwestionowali proporcjonalnoæ kary do
przewinienia oraz wprowadzaj¹ce w b³¹d
ró¿ne terminy na z³o¿enie poszczególnych owiadczeñ. Trybuna³ przychyli³ siê

do wniosków pos³ów PO i zakwestionowa³ konstytucyjnoæ ordynacji. Mandaty
s¹ wa¿ne. Nie jest tak w przypadku tych
samorz¹dowców, wobec których rozpoczêto ju¿ procedurê pozbawienia mandatów. Burmistrz Wolina pozbawiony przez
radê stanowiska walczyæ bêdzie o powrót
na fotel przed s¹dem. Rady Reska i Dobrej przezornie jednak czeka³y na wyrok
trybuna³u i jak siê okazuje odwlekanie
sprawy okaza³o siê korzystne dla radnych.
Uratowa³ ich casus prezydent Warszawy, nale¿¹cej do partii, której cz³onkowie jeszcze w poprzedniej kadencji
Sejmu g³osowali za przygotowanym
przez SLD projektem ustawy o ordynacji wyborczej, w którym zaostrzono
sankcje zwi¹zane ze spónionym
owiadczeniem. Wiosn¹ samorz¹dowcy bêd¹ sk³adali po raz kolejny owiadczenia maj¹tkowe. Gdyby tym razem
spónili siê, ukarani zostan¹ jedynie
utrat¹ diety w myl przepisów ustawy o
samorz¹dzie terytorialnym.
(gp)

2 lata zakazu i 1500 z³ grzywny

Pierwszy skazany
w trybie przyspieszonym
(WÊGORZYNO) Dzieñ 17
marca br. by³ bardzo pechowy dla
mieszkañca Wêgorzyna Marka J.
Oko³o godz. 15:50 jad¹c w Wêgorzynie ulic¹ Kociuszki zosta³ zatrzymany przez patrol policji. Podczas kontroli okaza³o siê, ¿e Marek
J. kierowa³ Citroenem znajduj¹c siê
REKLAMA

w stanie nietrzewoci (0.90 mg/l).
Kierowca zatrzymany w sobotê, ju¿ w poniedzia³ek stan¹³, w
trybie przyspieszonym, przed
³obeskim s¹dem, który wymierzy³
mu karê w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez 2 lata i
1500 z³ grzywny.
(r)

uznaj¹c, ¿e nie ma obawy matactwa.
Przeprowadzony na ternie zdarzenia
eksperyment mia³ wyjaniæ w¹tpliwoci prokuratury. Wziêli w nim udzia³
funkcjonariusze ³obeskiej stra¿y po¿arnej, policjanci i podejrzany. Na miejscu
badano stê¿enie gazu w gara ¿u. Wyniki
badañ przes³ano do bieg³ego toksykologa. Spraw¹ zainteresowa³a siê Prokuratura Okrêgowa w Szczecinie i przejê³a nad ni¹ nadzór. Akta sprawy trafi³y do
tamtejszego s¹du.
(gp)
REKLAMA
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Prokuratura
odwo³uje siê do
S¹du Okrêgowego
(WÊGORZYNO) Prokuratura
nie daje za wygran¹. Cztery dni po
umorzeniu przez ³obeski s¹d zarzutu o niegospodarnoæ skierowanego
przeciwko burmistrz Gra¿ynie Karpowicz prokuratura szczeciñska
z³o¿y³a za¿alenie do S¹du Okrêgowego w Szczecinie za porednictwem S¹du Rejonowego w £obzie.
- Prokuratura zarzuca ³obeskiemu s¹dowi obrazê przepisów prawa
z 296 artyku³u kodeksu karnego,
dotycz¹cego nadu¿yæ przy gospodarowaniu powierzonym maj¹tkiem - twierdzi rzecznik prokuratury Ma³gorzata Wojciechowicz. (gp)
REKLAMA
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WYBORY SO£TYSÓW I RAD SO£ECKICH

Konsultacje
w sprawie so³ectw
(RESKO) Wczoraj rozpoczê³y
siê konsultacje z mieszkañcami
wsi gminy Resko w sprawie nowego podzia³u na so³ectwa.
Do tej pory w gminie by³o siedem so³ectw skupiaj¹cych po kilka
wiosek i przysió³ków. Jednak
mieszkañcy niektórych wsi czuli siê
tym podzia³em pokrzywdzeni uwa¿aj¹c, ¿e ich sprawy nie s¹ reprezentowane przez so³tysów wybranych

w innych wsiach. Dlatego rada miejska zdecydowa³a siê przeprowadziæ
konsultacje spo³eczne i na nowo
okreliæ granice so³ectw. Ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie ich wiêcej. Mo¿e nawet 11. O tym zdecyduj¹ konsultacje, które rozpoczê³y siê wczoraj w
Iglicach, w których udzia³ brali
mieszkañcy Iglic, Orzeszkowa, Sto³¹¿ka i Potulin. W ci¹gu najbli¿szych dni odbêd¹ siê kolejnych wioskach. Podajemy terminarz.

20.03 £abuñ Wielki (szko³a podst., godz. 17.00) £abuñ Wlk., Komorowo, Por¹bka, £abuñ Ma³y (relacja z tego spotkania poni¿ej).
21.03 Resko (biblioteka, godz. 17.00) Policko, Luboradz, S³owikowo,
wiekotki, Trzaski, Mokronos.
22.03. Przemys³aw (wietlica, godz. 17.00) Przemys³aw, Naæmierz.
23.03. Starogard (szko³a, godz. 17.00) Starogard, Mo³stowo, Sosnowo,
Krosino.
26.03. Gardzin (wietlica, godz. 17.00) Gardzin, Gozdno, Stara Dobrzyca, Sosnówko.
27.03. Resko (biblioteka, godz. 17.00) Prusim, Smólsko.
28.03. £ugowina (wietlica, godz. 17.00) £ugowia, Piaski, wiêciechowo.
29.03. £osonica (szko³a, godz. 17.00) £osonica, £osoniczka, Siwkowice, Mi³ogoszcz, Tacza³y, Godziszewo, ¯erzyno, S¹pólko. (r)

Konsultacje
spo³eczne w Iglicach

Wybory so³tysów i rad so³eckich (cd.)

W Worowie so³tys
przegra³ 1 g³osem
(GMINA £OBEZ) W gminie
trwaj¹ wybory so³tysów i rad so³eckich. Wyniki odbytych w kilku
wsiach wyborów podalimy w poprzednim wydaniu. Poni¿ej podajemy wyniki z minionego tygodnia.
Wybory na wsi ciesz¹ siê sporym
zainteresowaniem, a i emocji nie brakuje. W niektórych wioskach mieszkañcy doceniaj¹ pracê dotychczasowych so³tysów i wybieraj¹ ich ponownie nawet bez proponowania
kontrkandydatów. W innych kandyduj¹cym dotychczasowym so³tysom
pojawi³a siê konkurencja, w której...
przepad³o dwóch z nich. W Worowie
zaledwie jednym g³osem stary so³tys przegra³ z nowym. Do zmiany
dosz³o tak¿e w Rynowie, ale tu przewaga by³a znaczna.

Suliszewice

Jedynym kandydatem by³ dotychczasowy so³tys Lech Urbañski
i nadal bêdzie pe³ni³ tê funkcjê
otrzymuj¹c 48 g³osów poparcia. W
radzie so³eckiej znaleli siê: Teresa Krawczyk, Wanda Rokosz i
Marian Wójcik.

Meszne

Tutaj równie¿ kandydowa³a jedna osoba  Halina Gliszczyñska i
zosta³a so³tysem otrzymuj¹c 38 g³osów poparcia. W radzie so³eckiej
bêd¹ dzia³aæ: El¿bieta Lipko, Anna
Turzyñska, Stanis³aw Suchodolski i
Agnieszka Domañska.

Tarnowo

Tutaj dotychczasowy so³tys
Agata Bia³ek nie kandydowa³a. Zast¹pi³ j¹ Ryszard Wojewódka, który
by³ jedynym kandydatem i otrzyma³
16 g³osów. Rada so³ecka: Bo¿ena
Wojewódka, Henryk Konstanty i
Ryszard Konstanty.
W poniedzia³ek 19 marca br. w
wietlicy wiejskiej w Iglicach odby³y
siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce
rozdzielenia so³ectwa £abuñ Wielki.
W zebraniu wziêli udzia³ przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w ReskuBarbara Basowska, sekretarz gminy
Resko Danuta Mielcarek, pracownik
biura rady miejskiej w Resku Ryszarda Podsadna, so³tys so³ectwa £abuñ
Wielki Anna So³onyna oraz mieszkañcy Iglic, Orzeszkowa, Sto³¹¿ka i
Potulin  miejscowoci , które mia³yby tworzyæ nowe so³ectwo.
Po krótkiej dyskusji przyst¹piono
do tajnego g³osowania, w którym

obecni mieszkañcy mieli siê opowiedzieæ, czy chc¹ roz³¹czenia z £abuniem Wielkim i utworzenia nowego
so³ectwa w Iglicach.
Na 46 oddanych g³osów, 45 g³osów
by³o na tak, 1 g³os by³ niewa¿ny.
Podobne zebranie odbêdzie siê 20
marca w miejscowoci £abuñ Wielki.
Bior¹c pod uwagê rozleg³y obecnie
teren, jaki obejmuje so³ectwo £abuñ
Wielki, utworzenie dwóch oddzielnych
so³ectw bêdzie z pewnoci¹ du¿¹ korzyci¹ dla mieszkañców .
Po podjêciu uchwa³y przez radê
miejsk¹ o powstaniu nowych so³ectw,
odbêd¹ siê wybory so³tysów, o wynikach
których równie¿ poinformujemy. E.K.
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Ro¿nowo £obeskie

To czwarta wie w ubieg³otygo-
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dniowych wyborach, gdzie jedynym kandydatem w wyborach by³
Waldemar Lisik i otrzymuj¹c 29
g³osów zosta³ so³tysem. W radzie
so³eckiej zasiadaj¹: Ryszard S³adkiewicz, Emilia Mentlewicz i Józef
Tytoñ.

Prusinowo

Tutaj dosz³o do pojedynku miêdzy nowymi kandydatami, gdy¿
by³y so³tys Jaros³aw Marchut nie
kandydowa³. Stanis³aw Gêsicki
otrzymuj¹c 17 g³osów zosta³ so³tysem, za Zbigniew Dembicki z 14
g³osami bêdzie mia³ mo¿liwoæ realizowaæ plany w radzie so³eckiej, w
której oprócz niego znaleli siê
Andrzej Zapalski, Jaros³aw Marchut i Agata Górczyñska.

Worowo

Mieszkañcy bior¹cy udzia³ w
wyborach prawie po równo podzielili swoje g³osy. Jeden wiêcej
zdecydowa³, ¿e w Worowie bêdzie
rz¹dzi³ nowy so³tys  Stanis³aw
Majchrzak, który otrzyma³ 28 g³osów, za dotychczasowy so³tys
Ryszard Bartczak  27. Rada so³ecka to: Janina Malon, Józef
Osiecki, Mieczys³aw Pa³gan i Ewa
Olejnik.

Rynowo

Prawdziwa walka wyborcza
rozegra³a siê w Rynowie, gdzie
kandydowa³y trzy osoby. Nowym
so³tysem zosta³ Maciej Walkowiak, na którego zag³osowa³o 37
mieszkañców, i który zdecydowanie pokona³ konkurentów  dotychczasowego so³tysa Kazimierza Matysiaka (12 g³osów) i Gra¿ynê Sieciñsk¹ (5 g³osów). Rada
so³ecka: Gra¿yna Sieciñska, Leszek Kapcio, Halina Bronikowska, Agnieszka Wierzbicka i Wojciech Wierzbicki.
Za tydzieñ podamy pozosta³e
wyniki wyborów.
KAR
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INFORMACJE

Wydatki powiatu
(POWIAT) Pierwszej
kadencji powiatu
zawdziêczamy zbudowan¹
w po³owie drogê miêdzy
Reskiem a Wegorzynem,
ustabilizowanie sytuacji
szpitala w Resku
i powstanie paru
powiatowych instytucji.
Na co starostwo wyda
pieni¹dze w tym roku?
Poziom wydatków i ich podzia³
w bud¿ecie na rok 2007 wyznacza
wielkoæ planowanych dochodów
oraz zakres przyjêtych przez powiat
do prowadzenia jednostek i na³o¿onych zadañ do realizacji.
W projekcie bud¿etu wydatki
zaplanowane zosta³y w ³¹cznej kwocie 32.716.471 z³, z czego: wydatki
bie¿¹ce zaplanowano na kwotê
22.890.549 z³, co stanowi 69,97%
ogó³u wydatków, a wydatki inwestycyjne na kwotê 9.825.922 z³, co stanowi 30,03% ogó³u wydatków.

Wydatki bie¿¹ce obejmuj¹:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Staro-

stwa, podleg³ych jednostek bud¿etowych, a tak¿e stra¿y i inspekcji w
³¹cznej kwocie 12.524.791 z³, co
stanowi 54,71% planowanych wydatków bie¿¹cych,
- dotacje, w tym g³ównie dla
niepublicznych liceów, szkó³ zawodowych oraz orodka rewalidacyjno-wychowawczego w kwocie
2.785.574 z³, tj. 12,17% za³o¿onych wydatków bie¿¹cych,
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce
zwi¹zane g³ównie z utrzymaniem
obiektów i realizacj¹ okrelonych
zadañ bud¿etowych wynosz¹ce
7.580.184 z³, tj. 33,12% planowanych wydatków bie¿¹cych.

Z ogólnej puli wydatków
przeznaczono na realizacjê:

1) zadañ w³asnych Powiatu
28.837.171 z³, tj. 88,14% planowanych wydatków ogó³em (z czego:
wydatki
bie¿¹ce
stanowi¹
19.011.249 z³, a wydatki inwestycyjne 9.825.922 z³).

W ramach tej kwoty
najwiêksz¹ pozycjê
stanowi¹ m.in. wydatki
zwi¹zane z:

a) utrzymaniem i funkcjonowa-

CIS dosta³ od gmin

(POWIAT) W poprzednim numerze podalimy, ¿e Centrum Integracji Spo³ecznej w £obzie, prowadzone przez Stowarzyszenie
Wspó³istnienie, otrzyma³o od gminy Radowo Ma³e 15 tys. z³ na reintegracjê spo³eczn¹ i zawodow¹ d³ugotrwale bezrobotnych mieszkañców gminy. Uzupe³niamy, ¿e CIS
otrzyma³ pieni¹dze nie tylko od
Radowa Ma³ego.

Gminy og³osi³y konkurs na Realizacjê zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji
REKLAMA

osób wykluczonych spo³ecznie poprzez udzia³ w programie i zajêciach
realizowanych w CIS oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich.
Jako, ¿e CIS jest jeden w powiecie, on otrzyma³ pieni¹dze na ten cel
od wszystkich gmin naszego powiatu. Resko przyzna³o CIS 37.200 z³ i
tyle samo placówka ta otrzyma³a od
gminy Dobra. Gmina Wêgorzyno
przeznaczy³a na CIS 11.160 z³, za
gmina £obez  30 tys. z³. £¹cznie
CIS otrzyma³o na ten rok trochê
ponad 130 tys. z³.
(r)

niem szkó³ ponadpodstawowych
4.088.543 z³,
b) utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek realizuj¹cych zadania z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej 2.506.748 z³,
c) realizacj¹ zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej (w tym g³ównie na utrzymanie domu pomocy
spo³ecznej, domu dziecka i
orodka interwencji kryzysowej)
4.252.573 z³,
d) utrzymaniem dróg powiatowych 10.913.886 z³,
e) utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego
3.164.566 z³,
f) utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzêdu Pracy
1.020.621 z³,
g) utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 297.567 z³,
h) wyp³at¹ wiadczeñ dla rodzin zastêpczych 975.630 z³,
i) obs³ugê Rady Powiatu
205.224 z³,
j) promocjê Powiatu 35.000 z³,
k) rezerwy ogólne 50.000 z³,
2) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej 3.878.800 z³,
tj. 11,86% planowanych wydatków ogó³em, z tego 2.238.800 z³
przeznaczona jest na zadania
wykonywane przez powiatowe
inspekcje i stra¿e, a 1.640.000
z³ dotyczy zadañ wykonywanych przez Powiat na mocy odrêbnych ustaw.
Dotacja w kwocie 3.878.800 z³ z
przeznaczeniem na:
- wydatki bie¿¹ce 3.878.800 z³.
REKLAMA
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Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl
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¨ MICHA£ÓW MAREK

MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie zatrudni: Mechanika samochodów osobowych i ciê¿arowych,
robotnika budowlanego, ksiêgowego. Tel. (091) 397-17-51.
¨ SWEDWOOD w Resku
zatrudni: operatora maszyn stolarskich. Tel. (091) 57-90-700.
¨ FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA ANDREAS
ANDRZEJ ADAMÓW w £obzie zatrudni: kierowcê kat C+E, Tel: (091)
39-750-94, Kom. 502-079-240.
¨ PPUH JAMEX w Wêgorzynie zatrudni na stanowiska: pozostali robotnicy przy pracach
prostych w przemyle. Tel. (091)
39-71-951.
¨ ROOSENS BETON POLSKA w Po³chowie zatrudni: murarzy Tel. (091) 39-711-18.
¨ EKO FARB S.C. w £obzie
zatrudni: kierowcê samochodu
ciê¿arowego kat C+E. Tel. (091)
39-766-42.
¨ AGROTECHNOLOGY
MAREK CZESNOWSKI w £obzie
zatrudni na stanowiska: pozostali
pracownicy obs³ugi biurowej.
Kom. 509-142-520.
¨ DEKOR PLUS W £obzie
zatrudni: pracownika biurowego
tel. 0579-31-32.
¨ US£UGI LENE I SZKÓ£KARSKIE J. ANTONOWICZ KLIMKO zatrudni: robotników
lenych, tel. 0503-039-077.
¨ WYDAWNICTWO POLSKA PRASA POMORSKA w
£obzie zatrudni: drukarza lub osobê chêtn¹ do przyuczenia do zawodu. tel. 091 39-737-30.
¨ ROKA sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni: sprz¹taczkê (Urz¹d
Pocztowy w Wêgorzynie) OFERTA DLA OSOBY NIEPE£NOSPRAWNEJ TEL. 0668-818-780.
¨ S¥D OKRÊGOWY W
SZCZECINIE ZATRUDNI W S¥DZIE REJONOWYM W £OBZIE:
Kuratora zawodowego, tel.091485-52-24.
¨ US£UGI TRANSPORTOWE I HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI w Mieszewie zatrudni: kierowcê kat. C+E. Tel. (091)
397-26-29
¨ ZAK£AD OGÓLNOBUDOWLANY w Wêgorzynie zatrudni: robotnika budowlanego. Kom.
606-471-786.

tygodnik ³obeski 20.03.2007 r.

Artystyczna wizytówka Polski w Z³ocieñcu

NIEPOWTARZALNA OKAZJA
- ZOBACZYÆ MAZOWSZE
(Z£OCIENIEC). 30 marca o
godzinie 19.00. Hala widowiskowo
 sportowa przy ulicy Stefana
Okrzei 9. Wstêp 35 z³otych. To zaproszenie na spektakl ze s³ynnym
MAZOWSZEM w roli g³ównej.
Bilety do nabycia: kawiarnia
¯ACZEK w hali widowiskowo 
sportowej przy ulicy S. Okrzei 9 w
Z³ocieñcu. W pizzerii PICCOLO
przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 31 w Z³ocieñcu od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od
11.00 do 22.00. W Orodku Kultury
przy ulicy Po³czyñskiej 6 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00
 17.00 w Z³ocieñcu. Tel/fax. 0 94
36 71 139. Tel. 0 94 36 71 455. E 
mail: zokzloc@pro.onet.pl.
MAZOWSZE to Pañstwowy Ze-

spó³ Ludowy Pieni i Tañca imienia
Tadeusza Sygietyñskiego. To ugrupowanie  legenda. M a z o w s z e
tañczy³o i piewa³o na wszystkich

kontynentach na terenie dziesi¹tków
krajów. To chyba dzisiaj najbardziej
rozpoznawalny w wiecie produkt
polskiej kultury.
(N)

P£YTA MAZOWSZA
DLA NASZYCH
CZYTELNIKÓW

Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e Mazowsze
zwróci³o siê do nas o objêcie patronatem medialnym
swojego wystêpu w Z³ocieñcu, co czynimy z wielk¹
przyjemnoci¹. W zwi¹zku z tym zespó³ ufundowa³ dla
naszych czytelników swoj¹ najnowsz¹ p³ytê. Jest to
dwup³ytowy album pod nazw¹ Z piosenk¹ przez
wiat. Album zawiera 33 piosenki z ró¿nych regionów
wiata, m.in. Rosji, S³owacji, W³och, Meksyku, Hiszpanii, ale te¿ i Polski. Pierwsza p³yta zawiera nagrania
dokonane w 2006 roku we w³asnym studio w Karolinie, na drugiej znajduj¹ siê nagrania archiwalne z nie¿yj¹cym ju¿ solist¹ Stanis³awem Jopkiem. Do albumu
do³¹czona jest ksi¹¿eczka z krótk¹ histori¹ zespo³u i
piêknymi zdjêciami Mazowsza.
We wstêpie do tego wydawnictwa znany krytyk
muzyczny Bogus³aw Kaczyñski napisa³: Nie mo¿na
tych dawnych nagrañ s³uchaæ obojêtnie. O¿ywa w nich
bowiem niepojêty urok i magia Mazowsza, fenome-

KUPON
IMIÊ i NAZWISKO
ADRES

Mazowsze z piosenk¹
przez wiat

nalnego i porywaj¹cego sw¹ sztuk¹ zespo³u, który
przez wiêcej ni¿ pó³ wieku pe³ni rolê ambasadora kultury polskiej na wiecie. Nawet wówczas, kiedy o naszym kraju mówiono le, masowo kolportowano
uw³aczaj¹ce naszej godnoci polish jokes, Mazowsze podbija³o wiat, by³o dla miêdzynarodowej
publicznoci oczarowaniem, wywo³ywa³o podziw,
zdumienie i frenetyczne owacje.
Album rozlosujemy wród czytelników, którzy
do dnia 27 marca nadel¹ do Wydawnictwa wyciêty
z gazety kupon na adres: Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska, 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6. (r)

INFORMACJE
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Liga reaktywowana,
szambo leje siê nadal

Plaga
kablarzy
(POWIAT) Fachowa prasa ekonomiczna informuje o powoli koñcz¹cej
siê koniunkturze w Chinach i zwi¹zanym z tym wysokim popytem na metale,
szczególnie na mied i aluminium.
Ceny metali kolorowych maj¹ za jaki
czas zacz¹æ spadaæ. Nie wiedz¹ jednak
chyba o tym lokalni z³odzieje, którzy
jak pokazuj¹ wypadki ostatniego tygodnia kradn¹ kable na potêgê.
12 marca w okolicy skrzy¿owania
dróg £obez  Wegorzyno  Lesiêcin
nieznany sprawca przeci¹³ kabel napowietrznej linii telefonicznej, kabla jednak nie ukrad³. W tym samym okresie w
£abuniu Wielkim z terenu prywatnej
posesji skradziono 30 metrów kabla,
wartego 230 z³. Wczeniej, w nocy z 11
na 12 marca, ofiar¹ z³odziei sta³ siê Rejon Energetyczny w Gryficach. Nieznany sprawca ukrad³ w Suliszewicach 800
metrów przewodu aluminiowego, wartego 800 z³. Kradzie¿e z linii napowietrznych s¹ jednak niczym wobec
wyczynu, jakiego dokona³ z³odziej operuj¹cy na drodze miêdzy Poradzem a
Be³czn¹. W ci¹gu jednej nocy ukrad³ on
500 metrów kabla telefonicznego ziemnego. Straty w kwocie oko³o 3 tys. z³ ponios³a TP S.A. w Szczecinie. Dzieñ póniej z³odzieje ponownie zamierzyli siê
na Telekomunikacjê. Ukradli tym razem tylko 150 metrów kabla przy drodze £ob¿any  Prusinowo, ob³awiaj¹c
siê na oko³o 600 z³.
(r)

(£OBEZ) Jeszcze w poprzednim
roku pisalimy o ciekach wyciekaj¹cych do Regi z terenu zak³adów samochodowych, znajduj¹cych siê na miejscu
dawnego TOS-u przy ulicy Niepodleg³oci. Spraw¹ zaj¹³ siê najpierw powiatowy Wydzia³ Ochrony rodowiska,
który zleci³ dokonanie odpowiednich
prac kanalizacyjnych i wystosowa³ pismo do urzêdu gminy. Okrelenie ich
zakresu, a tak¿e stwierdzenie poprawnoci wykonania nale¿a³o do gminnego
Wydzia³u Ochrony rodowiska i Infrastruktury Komunalnej. Patrz¹c na zrobione w ubieg³y wtorek zdjêcie, przed-

stawiaj¹ce teren na ty³ach zak³adów w
pobli¿u Regi mo¿na odnieæ wra¿enie,
¿e nie zrobiono nic.
Co kwarta³ PWiK dostarcza do
gminy bilans dostarczonej wody i odprowadzonych cieków. Choæby na
jego podstawie stwierdziæ mo¿na, czy
kto nie zu¿ywa wiêcej wody, ni¿ wyprowadza cieków, tym samym wylewaj¹c je do ziemi.
Szambo nadal sp³ywa wiêc do rzeki,
przy akompaniamencie zachwytów i
wznios³ych hase³ o edukacji ekologicznej zwi¹zanych z reaktywowan¹ niedawno Lig¹ Ochrony Przyrody.
(gp)

Demokracja niejedno ma imiê

Trzech zdecydowa³o o podziale
(WÊGORZYNO) Na wniosek
mieszkañców kilku wsi dosz³o w
gminie do konsultacji w sprawie
podzia³u so³ectw na mniejsze. Na
zebraniu w Po³chowie mieszkañcy
(w liczbie czterdziestu kilku obecnych na zebraniu) jednog³onie
opowiedzieli siê za rozdzieleniem
Po³chowa od Runowa Pomorskiego. W innym so³ectwie na spotkanie
przysz³y trzy osoby.

na którym przeprowadzono konsultacje w sprawie podzia³u so³ectwa
Lesiêcin na so³ectwo Gardno i so³ectwo Lesiêcin.
Ogó³em mieszkañców so³ectwa
Lesiêcin (wraz z Gardnem) jest 460,
a uprawnionych do g³osowania 339.
Na tê liczbê na spotkaniu pojawi³o

Takie spotkanie mia³o miejsce w
dniu 22 lutego br. i odby³o siê z
mieszkañcami so³ectwa Lesiêcin,

(WÊGORZYNO) O du¿ym
szczêciu mo¿e mówiæ burmistrz
Gra¿yna Karpowicz przy poszuki-

REKLAMA

siê trzech mieszkañców! I to oni
opowiedzieli siê (jednog³onie), za
podzia³em so³ectwa Lesiêcin na
dwa odrêbne so³ectwa tj. so³ectwo
Gardno i so³ectwo Lesiêcin. Wnioski: mniejszoæ, i to zdecydowana,
mo¿e decydowaæ o wiêkszoci, bo
nieobecni g³osu nie maj¹. (r)

Du¿o szczêcia z prac¹

waniach pracowników do urzêdu
miejskiego. Po nieudanym niedawnym konkursie, do którego nie przyst¹pi³a ¿adna osoba, niedawno zg³osi³
siê kandydat na inspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej,
Inwestycji i Remontów. Nale¿y to
uznaæ za sukces bior¹c pod uwagê, ¿e
w³adze poprzedniej kadencji przez
kilka lat nie mog³y obsadziæ tego stanowiska z braku chêtnych. Inspektorem najprawdopodobniej zostanie
Pawe³ Bot, który jest jedynym kandydatem w konkursie na to stanowisko. Jest on radnym powiatu.
(r)
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¨ POLARIS  HURT w £obzie
zatrudni: przedstawiciela handlowego, sprzedawcê. Kom. 604-214766.
¨ TIM sp. jawna zatrudni:
pracownika torowego, spawaczy.
Praca na terenie gminy RESKO. tel.
0698012485/06813594476.
¨ ZAK£AD US£UG LENYCH SENKIW GRZEGORZ w
Iñsku zatrudni: pilarza. Tel. (091)
562-33-90.
¨ CENTRUM KREDYTOWO-UBEZPIECZENIOWE
AVANTIS w Nowogardzie zatrudni na stanowisko: Doradca Finansowy Tel. (091) 39-272-68.
¨ FABRYKA MASZYN SP.
Z O.O w Strzy¿owie zatrudni na
stanowisko: regionalny przedstawiciel handlowy. Tel. +48 1727-61-086.
¨ STREAM INTERNATIONAL SP. Z O.O. w Szczecinie zatrudni na stanowisko: telefoniczny
doradca klienta (bardzo dobra
znajomoæ jêzyka niemieckiego).
Tel. (091) 43-413-51.
¨ PENSJONAT FLAMINGO w Pobierowie zatrudni: kucharza (mo¿liwoæ zakwaterowania). Kom. 503-110-120.
¨ Nadal trwa nabór do S³u¿by
Przygotowawczej w Pomorskim
Oddziale Stra¿y Granicznej. Informacje tel. (091) 479 45 80.
¨ KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE OG£ASZA ROZPOCZÊCIE
PROCEDURY
REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO S£U¯BY W
POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU 2007.
¨ Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie tel. (091)
82-11-235 lub w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w £obzie tel. (091)
5777-030.
¨ PKS w £obzie i Gryficach
pilnie zatrudni kierowców kat. D.
Osoby bezrobotne, mog¹ ubiegaæ
siê o skierowanie na kurs. PUP w
£obzie pokrywa koszty szkolenia
pod warunkiem przepracowania w
PKS jednego roku. Osoby chêtne
proszone s¹ o kontakt telefoniczny z
dzia³em szkoleñ PUP w £obzie tel.
(091) 577-70-30 lub z PKS, tel.
kom. 601-440-160.
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¨ Powiatowy urz¹d Pracy w
£obzie planuje na wiosnê zorganizowanie nastêpuj¹cych szkoleñ dla
osób bezrobotnych:1) STOLARZ
MEBLOWY Wymagania: wykszta³cenie co najmniej podstawowe 2) MONTER SYSTEMÓW
ALARMOWYCHWymagania:
wskazane wykszta³cenie rednie
techniczne 3) OPIEKUN DO
OSÓB STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH Z NAUK¥ JÊZYKA ANGIELSKIEGO LUB
NIEMIECKIEGO 4) BRUKARZ
Wymagania: wykszta³cenie podstawowe. Wszystkie koszty zwi¹zane
ze szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy, ponadto wyp³aca dodatki szkoleniowe oraz refunduje koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane s¹ w
PUP £obez osobicie b¹d telefonicznie nr tel. (091) 577-70-30 lub
(091) 397-42-44 lub w Filii w Resku
tel. (091) 395-13-09.
REKLAMA
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Zarz¹d dzia³a³ niezgodnie
z interesem spo³ecznym,
ale zgodnie z prawem
(RESKO) Prokuratura Rejonowa umorzy³a postêpowanie w
sprawie wszczêcia ledztwa przeciwko by³emu burmistrzowi Reska Janowi Olszewskiemu.
Prokuratura wszczê³a postêpowanie w wyniku z³o¿onego
przez radnego Adama Seredyñskiego, reprezentuj¹cego klub
radnych Uczciwi i rzetelni.
Wed³ug radnych ówczesny zarz¹d gminy w 1997 roku niezgodnie z prawem przekaza³ mieszkanie w Iglicach skarbnikowi gminy Halinie Puch. Lokal ten
skarbnik gminy wykupi³a jeszcze w tym samym roku.
Radni z³o¿yli doniesienie
jeszcze w 2005 roku. Prokuratura odmówi³a jednak wówczas
wszczêcia postêpowania z powodu braku podstaw do stwierdzenia, czy zarz¹d Reska przekroczy³ swoje uprawnienia. W 1997
roku nie by³o bowiem uchwa³y

okrelaj¹cej zasady przydzielania lokali mieszkalnych. Po ponownym wniosku radnych prokuratura
zajê³a siê postêpowaniem
w sprawie okrelenia, czy
dosz³o do z³amania prawa.
Prowadz¹ca sprawê prokurator Ma³gorzata Post  Dziêcio³ umorzy³a jednak sprawê.
Wed³ug prokurator przekazanie mieszkania nie mia³o g³êbszego uzasadnienia spo³ecznego, jednak¿e
trudno mówiæ o
przekroczeniu
uprawnieñ przez
burmistrza Olszewskiego, wobec braku ram okrelaj¹cych kompetencje zarz¹du w kwestii przydzielania mieszkañ. Rada nie podjê³a
bowiem uchwa³y okrelaj¹cej kryteria i zasady przydzia³u mieszkañ. Wed³ug ustawy o samorz¹-

dzie gminnym mienie komunalne
le¿y w dyspozycji burmistrza
(wówczas zarz¹du) i dlatego te¿
ówczesne w³adze gminy mog³y
tak nim dysponowaæ.
(gp)
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VI turniej tañca towarzyskiego
i synchronicznego ligi tanecznej
(£OBEZ) Przy licznie zgromadzonej publicznoci w tutejszej hali sportowej odby³ siê VI
turniej tañca towarzyskiego. Jego
organizatorem by³a Szko³a Tañca
Iskra i £obeski Dom Kultury.
Gociem honorowym by³a para
Piotr Kiszka i Natalia Przysta, uczestnicy programu Taniec z Gwiazdami.

Wyniki

£obez
Pary
Beniamin 10-11 lat
Piotr Wyczo³ek, Zuzanna Romejko - pierwsze miejsce la i st.
Beniamin 14-15 lat
Wojtek Roszak i Dorota Jarzyñska - pierwsze miejsce st.
champion 14-15 lat
Wojtek Roszak i Dominika Lipkowicz - pierwsze miejsce st, la i ds.
Champion pow. 15 lat
Maciej Buryj i Wioletta Wojciechowska - pierwsze miejsce st i la.
Martin Drogosz i Jamina Sola
pierwsze miejsce st.
Duety
Adept do 9 lat
Klaudia Bigus i Gabrysia Prygiel - pierwsze miejsce la i ds.
Patrycja Bajwo³ i Dominika Zieliñska - pierwsze miejsce ds.
Adept 14-15 lat
Zuzanna Sola i Patrycja Olchowik - pierwsze miejsce la i ds.
Beniamin 9-10-11 lat
Ola Krzêæko i Patrycja Jaremko
- pierwsze miejsce ds.
Dominat
Karolina Rodak i Gabrysia Piskorz - pierwsze miejsce st.

widwin

Pary
Expert
Mateusz Brodzik i Honorata Janas - pierwsze miejsce st i la.
Dominat
Karol Radomski i Justyna Galinka - pierwsze miejsce la.
Champion
REKLAMA

Piotr Kiszka i Natalia Przysta
(Taniec z Gwiazdami)
Maciej Buryj i Wioletta Wojciechowska - pierwsze miejsce st i la.
Champion
Wojtek £apuæ i Dominika Lipkowicz - pierwsze miejsce st, la i ds.
Filip Borny i Agata Korbus pierwsze miejsce la i ds.
Adept 9-10-11 lat
Jakub Majchrzak i Ola Oreñczak
- pierwsze miejsce st.
Karol Paprocki i Martynka Klimañska - pierwsze miejsce st i la.
Adept 12-13 lat
Bartosz Rychter i Klaudia Niezgoda - pierwsze miejsce st.
Duety
Adept do 9 lat
Klaudia Bigus i Gabrysia Prygiel - pierwsze miejsce la i ds.
Adept 10-11 lat
Martyna Klimañska i Jagoda
Zieliñska - pierwsze miejsce la i ds.
Adept 12-13 lat
Julia Garbaciuk i Paulina Stasiak - pierwsze miejsce ds.
Beniamin 14-15 lat
Aleksandra Koz³owska i Kamila
Dutkowska - pierwsze miejsce la i ds.
Champion

Dominika Lipkowicz i Wioletta
wojciechowska - pierwsze miejsce st.

Gryfice

Pary
Adept 12-13 lat
Wojtek Kulig i Sylwia £obo¿ewicz - pierwsze miejsce st.
Duety
Adept pow. 15 lat
Marta Brodka i Anna Bigda REKLAMA

pierwsze miejsce la i ds.

Trzebiatów

Adept 12-13 lat
Justyna Milaszewska i Marysia
Juncewicz - pierwsze miejsce ds.
Wêgorzyno
Adept 9-10-11 lat
Dominika Blacharska i Weronika £epik. Tytu³ adepta otrzyma³
duet Kinga Moroz i Aleksandra
Zieliñska.
(r)
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Tragiczny wypadek na wyjedzie z £obza

Mog³aby ¿yæ, gdyby...
(£OBEZ) 15 marca dosz³o do
tragicznego wypadku na wyjedzie
z £obza. W jego wyniku zmar³a
19-letnia mieszkanka £obza Paulina R.
Mog³aby ¿yæ, gdyby droga by³a
oznakowana liniami poziomymi, które
wskazywa³yby, ¿e w tym miejscu nie
wolno wyprzedzaæ.

Do wypadku dosz³o w dniu 15 marca br. o
godz. 9.55 na drodze 147 £obez  Dalno, tu¿ na
wyjedzie z £obza, na wysokoci ogródków
dzia³kowych. Kieruj¹ca samochodem Ford
Escort Krystyna R. na prostym odcinku drogi
zaczê³a wyprzedzaæ samochód ciê¿arowy. W tym
miejscu jezdnia biegnie trochê pod górkê, a póniej jest zakrêt. Wyprzedzi³a ciê¿arówkê tu¿
przed zakrêtem, gdy okaza³o siê, ¿e z naprzeciwka jedzie inny samochód. Kobieta skrêci³a gwa³townie na swój pas ruchu, ale zrobi³a to zbyt gwa³townie, a mo¿e wpad³a w polizg, w ka¿dym b¹d
razie nie opanowa³a samochodu i bokiem, od
strony pasa¿era uderzy³a w drzewo.
Obok kieruj¹cej siedzia³a jej córka, 19-letnia
Paulina R. Z ty³u 19-letni pasa¿er Micha³ R. Natychmiast zosta³ wezwany helikopter, który zabra³ m³od¹ kobietê w stanie bardzo ciê¿kim do
szpitala w Gryficach. Niestety, o godz. 14.00 Paulina R. w wyniku wielourazowych obra¿eñ wewnêtrznych zmar³a w trakcie operacji.
Przeledzilimy trasê wypadku i doszlimy do
wniosku, ¿e m³oda kobieta mog³aby ¿yæ, gdyby
jezdnia by³a oznakowana liniami poziomymi.
Niestety, na drodze wojewódzkiej malowanie linii poziomych zakoñczy³o siê w po³owie drogi
pod górkê (patrz zdjêcie). To kompletny idiotyzm
ze strony maluj¹cych tak pozostawiæ namalowane linie. Dalej linii na tej drodze nie ma i chyba
nigdy nie by³o, bo nie ma ¿adnego ladu, by kiedykolwiek by³y, mimo, ¿e powsta³ tu kiedy powiat. Za widoczn¹ na zdjêciu górk¹ (zjazd na
osiedle Ksi¹¿¹t Pomorskich) droga schodzi w
dó³ i za chwilê wznosi siê lekko do góry. Tu najprawdopodobniej zaczê³a wyprzedzaæ Krystyna
R. Na koñcu tej prostej wznosz¹cej siê jest zakrêt i nie widaæ, czy co nadje¿d¿a z naprzeciwka. Prosta wznosz¹ca siê jest na tyle d³uga, ¿e
zachêca do wyprzedzania, ale na tyle krótka i ze
s³ab¹ widocznoci¹ zakrêtu, ¿e w praktyce mo¿emy nie zd¹¿yæ i nadziaæ siê na auto wy³aniaj¹ce siê zza zakrêtu lub uciekaæ przed nim niebezpiecznie manewruj¹c. Prawdopodobnie tak
sta³o siê w tym przypadku.
Gdyby w opisywanym miejscu by³a linia
ci¹g³a, automatycznie kierowcy reagowali by
zdejmuj¹c nogê z gazu i nie decydowali by
siê na wyprzedzanie. To u wiêkszoci kieruj¹cych odruchowa reakcja na liniê ci¹g³¹.
Mog³aby tak zareagowaæ Krystyna R., ale
linii kto nie namalowa³.
Kto nie dowidzia³, ¿e tyle lat oznakowañ
drogi nie ma. Kto powinien zobaczyæ i wymóc
ich namalowanie? Gospodarz tego miasta,
tego powiatu? Jasne, ¿e droga jest wojewódzka, ale czy to znaczy, ¿e mo¿emy czuæ siê
usprawiedliwieni?
KAR

Na wyjedzie z £obza w kieruku Dobrej linie urywaj¹ siê w po³owie drogi pod górkê

Prosta zachêca do wyprzedzania, ale na jej koñcu jest zakrêt, tu powinna byæ linia ci¹g³a

Mog³aby ¿yæ, gdyby...
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Stan bezpieczeñstwa
w powiecie
(POWIAT) Co roku Komenda
Powiatowa Policji przedstawia samorz¹dom ocenê stanu
bezpieczeñstwa w powiecie
i poszczególnych gminach.
Pod koniec marca ocena ta
przedstawiona zostanie
radnym powiatu.

Mniejsza przestêpczoæ

W 2006 roku na ternie powiatu
stwierdzono 1382 przestêpstwa, o
136 mniej w stosunku do roku poprzedniego. Jedn¹ ze wskazówek
obrazuj¹cych stan bezpieczeñstwa jest wskanik zagro¿enia
przeliczany na 10 tys. mieszkañców. W rankingu najbardziej niebezpiecznych powiatów województwa zachodniopomorskiego
£obez zajmuje 14 miejsce.

£api¹ na gor¹cym

O efektywnoci pracy policjantów wiadczy miêdzy innymi
szybkoæ reakcji na zaistnia³e
zdarzenia i w zwi¹zku z tym liczba interwencji, w trakcie których
sprawcy ³apani s¹ na gor¹cym.
W ubieg³ym roku ³obescy policjanci dokonali 475 zatrzymañ, w
trakcie których ujêto 549 sprawców. W 2005 roku liczba takich
zatrzymañ wynosi³a 402, ujêto
wówczas 456 sprawców. Istotnym dla okrelenia charakteru
lokalnej przestêpczoci wskanikiem jest procentowy udzia³ nietrzewych kieruj¹cych w liczbie
zatrzymanych. 52,6% (289 osób)
zatrzymanych to nietrzewi kierowcy, b¹d rowerzyci. W 2005
roku zatrzymano ich 235. Wzros³a
równie¿ liczba zatrzymañ zwi¹zanych z rozbojami, pobiciami, kradzie¿ami, kradzie¿ami z w³amaniem oraz uszkodzeniami mienia.
W 2006 roku odnotowano 141
tego typu przestêpstw, o 62 wiêcej
w stosunku do 2005 roku.

Skasowali na 395 tys.

Do zadañ policji nale¿y tak¿e

REKLAMA

wyci¹ganie konsekwencji za wykroczenia. W ubieg³ym roku policjanci wlepili 3684 osobom mandaty na ³¹czn¹ kwotê 395050 z³. Ogólna liczba ujawnionych wykroczeñ
wynosi 7624, z czego 3400 sprawców pouczono, a resztê skierowano
do ukarania w S¹dzie Rejonowym.

Ronie przestêpczoæ
nieletnich

Ronie liczba przestêpstw dokonywanych przez nieletnich. W
2005 roku ich udzia³ w ogólnej
liczbie przestêpstw wynosi³ nieco
ponad 7%. W roku ubieg³ym by³o
to ju¿ 12%.
Z dokonanych ustaleñ wynika, i¿ ciemna liczba przestêpstw,
których sprawcami s¹ nieletni stanowi zdecydowanie wiêkszy problem, ni¿ zdarzenia ujawnione w
roku ubieg³ym. Zak³adane prognozy wskazuj¹, i¿ skala zagro¿eñ
w bie¿¹cym roku bêdzie zdecydowanie wy¿sza - twierdzi w sprawozdaniu komendant Zbigniew
Podgórski.
Porednio z problemami nieletnich zwi¹zana jest ich sytuacja
w domach, w których czêsto pij¹cy ojciec, znêcaj¹cy siê nad rodzin¹ jest przyczynkiem do przestêpczych zachowañ dzieci. Do
tego typu zdarzeñ policjanci jedzili 727 razy. W 2005 przeprowadzono 671 tego typu interwencji.

Na wsi najbezpieczniej

W ubieg³ym roku najwiêksz¹
liczbê przestêpstw odnotowano w
£obzie. Pope³niono tutaj 708 ujawnionych przestêpstw. W najbezpieczniejszym pod tym wzglêdem
Radowie Ma³ym by³o ich 50.

4 miejsce w rankingu
wykrywalnoci

W ubieg³ym roku odnotowano
275 kradzie¿y, skradziono trzy samochody, dokonano 214 kradzie¿y z w³amaniem, pope³niono 10
wymuszeñ rozbójniczych. Ujaw-

niono 16 pobiæ, 29 oszustw i109
przestêpstw zwi¹zanych z narkotykami. W stosunku do roku ubieg³ego zmala³a znacznie liczba
przestêpstw, zwi¹zanych z zamachem na cudz¹ w³asnoæ. Stwierdzono ich w sumie 653, natomiast
w 2005 roku by³o ich 778. Policja
przewiduje jednak wzrost tego
typu przestêpstw w 2007 roku,
szczególnie kradzie¿y oraz kradzie¿y z w³amaniem. Ronie liczba nietrzewych kieruj¹cych, z
226 w 2005 roku do 305 w roku
ubieg³ym. Najwiêcej pijanych
cyklistów z³apano w Resku, w
którym udzia³ miejscowych w
tym wskaniku wynosi ponad
70%. Wykrywalnoæ przestêpstw
policjanci szacuj¹ na nieco ponad
70%, o 10 punktów wiêcej w stosunku do roku poprzedniego.
Skutecznoæ wykrywana zale¿y
od charakteru przestêpstwa. Najwiêksza dotyczy bójek i pobiæ,
najmniejsza 50  procentowa wystêpuje w przypadku kradzie¿y
samochodów. W 2006 roku komenda powiatowa w wojewódzkim rankingu wykrywalnoci zajê³a 4 miejsce.
W 2006 roku mia³y miejsce 24
wypadki i 259 kolizji, zginê³o 6
osób. Za najniebezpieczniejsz¹
uznano drogê wojewódzk¹ Zajezierze  £obez  Starogard.
Ubieg³oroczna praca policji
poddana zostanie ocenie komendanta wojewódzkiego. Wewnêtrzne podsumowanie dzia³añ
i osi¹gniêæ nast¹pi na najbli¿szej
odprawie rocznej, na której obecny ma byæ komendant Tadeusz
Pawlaczyk.
(gp)
REKLAMA
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Prokuratura
stawia zarzuty
sprawcom
pobicia
(RESKO) Prokuratura Rejonowa w
£obzie postawi³a zarzuty trzem uczniom
podejrzanym o pobicie kolegi na terenie
liceum w Resku. Postawiony zosta³ im
zarzut z artyku³u 158 kodeksu karnego
dotycz¹cego pobicia. Sprawcom czynu
grozi w przypadku uznania przez s¹d ich
winy do 3 lat pozbawienia wolnoci. Jednemu z nich prokuratura postawi³a równie¿ zarzut o nak³anianie do fa³szywych
zeznañ wiadka zdarzenia. Wród podejrzanych jest jeden nieletni. Ten jednak
odpowiadaæ bêdzie za swój czyn jak doros³y, skoñczy³ bowiem 17 lat.
(gp)

Podnieli pensjê
burmistrz Dobrej
(DOBRA) Na sesji, która odby³a
siê pod koniec lutego, rada ustali³a
nowe wynagrodzenie dla burmistrz
Barbary Wilczek.
Burmistrza Dobrej bêdzie teraz zarabiaæ miesiêczne 6.620 z³. Na tê pensjê
sk³adaj¹ siê: wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 3.700 z³, dodatek funkcyjny 1.200 z³, dodatek specjalny 20 % - 980
z³ oraz dodatek za wieloletni¹ pracê 20
% w kwocie 740 z³.
(r)

Podziêkowanie
Wszystkim mieszkañcom
Wêgorzyna oraz Panu Radnemu
Paw³owi Bot, którzy zechcieli
wesprzeæ mnie w staraniach o odzyskanie opieki nad synkiem Jarkiem sk³adam serdeczne podziêkowanie. Pañstwa wsparcie
jest dla mnie wielk¹ podpor¹. Z
wyrazami wdziêcznoci
Marta Kudzia

INFORMACJE
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Zmieni³a siê nazwa ulicy, nie musisz
p³aciæ za zmianê we wpisie
(DOBRA) W zwi¹zku z przy³¹czeniem Kolonii Bienice do
miasta Dobra i nadaniem nazwy
ulicy, osoby zamieszka³e na Kolonii Bienice i prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ bêd¹ musia³y dokonaæ zmiany we wpisach do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, co wi¹za³oby siê z poniesieniem przez nie op³aty w wysokoci 50 z³. Rada zdecydowa³a, ¿e
zwolni wszystkich z op³at, je¿eli

te zmiany wynikaj¹ z decyzji administracyjnych.
Rady miejska na sesji w dniu 28
lutego br. zdecydowa³a, ¿e zwalnia
siê z op³aty od wniosku o zmianê we
wpisie do ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej osoby, które dokonuj¹ zmiany nazwy ulicy b¹d miejscowoci, a zmiana ta wynika z administracyjnej zmiany nazwy ulicy
lub nazwy miejscowoci.
(r)

Sytuacja s³u¿by zdrowia
i stan bezpieczeñstwa
(£OBEZ) Przedmiotem obrad
radnych na najbli¿szej sesji powiatu bêdzie informacja o a aktualnym stanie SPZZOZ w £obzie i
w Resku, ubieg³oroczna dzia³alnoæ Zarz¹du Dróg Powiatowych,
stan bezpieczeñstwa w powiecie
OG£OSZENIE

U s¹siadów - nasi te¿ tam siê uczyli

35-lecie drawskiej szko³y
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Drawsku Pomorskim (dawny Gogó³czyn) informuje, ¿e dnia
23.06.2007r. odbêdzie siê Zjazd Absolwentów.
Wstêpne informacje dostêpne s¹ pod nr telefonu: (094) 36 326 42
(094) 36 344 35
oraz na stronie internetowej szko³y www.zsp2drawsko.neostrada.pl

Wiatraki na sesji
(£OBEZ) Na najbli¿szej sesji
rady miejskiej w £obzie radni zajm¹
siê ocen¹ stanu bezpieczeñstwa publicznego na terenie gminy £obez.
Przedstawione zostan¹ tak¿e sprawozdania z dzia³alnoci Rady Osiedla i rad so³eckich oraz informacja
o stanie opieki spo³ecznej na terenie

oraz sprawozdanie z dzia³alnoci
stra¿y po¿arnej. Radni zajm¹ siê
równie¿ miêdzy innymi uchwaleniem zmian w bud¿ecie na 2007
rok. Sesja odbêdzie siê 28 marca
o godzinie 16:00 w budynku starostwa.
(r)

PAMIÊTAJ!

Nadlenictwo Resko przypomina, ¿e od wielu lat w okresie wiosennym
nastêpuje wzrost zagro¿enia po¿arowego terenów lenych. W miesi¹cach marzec, kwiecieñ i maj odnotowuje siê co roku na naszym terenie najwiêcej po¿arów lasu. Dzieje siê tak za spraw¹ stosowanych nagminnie praktyk wypalania
suchych traw i innych pozosta³oci rolinnych na terenach przylegaj¹cych do
lasów. Wypalanie to jest zjawiskiem powszechnym w trakcie porz¹dków wiosennych w ogrodach i sadach, jak równie¿ stanowi efekt bezmylnych podpaleñ
przydro¿nych rowów, ³¹k i nieu¿ytków przez osoby doros³e i dzieci. Wzniecone
w ten sposób po¿ary powoduj¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi, ich mienia,
zwierz¹t i rodowiska.
Po¿ary ³¹k, szuwarów i nieu¿ytków niszcz¹ naturalne ostoje dzikiej zwierzyny, która czêsto w wycigu z ogniem i dymem nie ma szans na prze¿ycie.
Zamierzony cel porz¹dkowania terenów dzia³ek i ogrodów odnosi zupe³nie
odwrotny skutek zabijaj¹c ogromne iloci po¿ytecznej flory i fauny glebowej.
Podpalony nieu¿ytek czy przydro¿ny rów stanowi niejednokrotnie drogê rozprzestrzeniania siê po¿aru na lasy, zabudowania gospodarcze i inne obiekty.
Likwidacja skutków wzniecanych tym sposobem po¿arów poci¹ga za sob¹
znaczne koszty w zwi¹zku z koniecznoci¹ u¿ycia do akcji ratowniczej du¿ej
iloci sprzêtu i ludzi.
W imiê troski o bezpieczeñstwo ludzi i ochronê rodowiska, lenicy apeluj¹
o zaniechanie niebezpiecznych i szkodliwych praktyk wypalania pozosta³oci
rolinnych na polach, ³¹kach i nieu¿ytkach.
Pamiêtajmy o skutkach zanim bezmylnie wzniecimy ogieñ nios¹cy niebezpieczeñstwo i zniszczenie, bêd¹cy czêsto przyczyn¹ ludzkiej tragedii!
Zadbajmy równie¿ o to, aby nasze dzieci podczas zabaw poza domem nie
sta³y siê sprawcami wznieconych po¿arów!
Niech przestrogê dla nas stanowi równie¿ wiadomoæ odpowiedzialnoci
karnej wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa!

tygodnik ³obeski 20.03.2007 r.

gminy. Radni zapoznaj¹ siê równie¿
z planami remontowymi PWiK na
2007 rok. Na sesji rozpatrzona zostanie tak¿e uchwa³a o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana ta obj¹æ
ma teren w Klêpnicy zaplanowany
pod budowê wiatraków.
(r)

Wybior¹
radê osiedlow¹

(WÊGORZYNO) 24 marca br., w sobotê, o godz. 10.00 odbêdzie siê
zebranie mieszkañców miasta w celu wyboru rady osiedlowej. Zebranie
odbêdzie siê w sto³ówce Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie.
(r)
REKLAMA
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Adres redakcji: Gryfice, ul. Wa³owa 8/7, tel. 091 384 71 53, 0504 042 532
MOTORYZACJA

n Sprzedam sanitarkê Polonez
Caro rok pr. 1997, poj. 1600 cmm,
przebieg 97742, instalacja gazowa.
Tel. 091 395 13 00 w. 21.
n Kupiê Poloneza, Fiata, ¯uka,
Nysê, stan obojêtny, gotówka - odbiór. Tel. 691 794 996.
n Kupiê samochody dostawcze,
stan bez znaczenia, gotówka od rêki
- odbiór. Tel. 691 794 996.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI

MIESZKANIA

INNE

n Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071
(£obez).
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia
kurczaków. Tel. 091 397 41 54,
500 781 267.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

NIERUCHOMOCI

n Kurki nioski odchowane sprzeda¿ od 22 marca. Gospodarstwo drobiarskie ¯abowo 13. Tel
091 391 06 66.

n Sprzedam ogródek dzia³kowy bez
altanki przy ulicy Spokojnej. Tel.
601 429 991.

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 z³. Tel. 885 187 065.

n Sprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesiêczne, cena 350 z³, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

n STADNINA W WOJEWÓDZ-

TWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZATRUDNI NA UMOWÊ
O PRACÊ PRACOWNIKÓW
DO OPIEKI NAD STADEM
ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502
666 778.

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Sprzedam w £obzie rozpoczêt¹
budowê, powierzchnia dzia³ki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

n Sprzedam domek w miejscowosci
Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o
powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 z³. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum Gryfic.
I - piêrto, powierzchnia u¿ytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

n Odst¹piê dzia³kê warzywn¹, altanka ogrodzona. Tel. 094 340 59 13.
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku
Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro,
56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie, glazura, terakota. Cena 100
000 z³ do negocjacji. Tel. 094 363
22 42, 0 889 588 671.

MIESZKANIA

n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
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Str. 14

tygodnik ³obeski 20.03.2007 r.

Za co nauczyciel mo¿e dostaæ
Z historii
dodatek motywacyjny
Ligi Ochrony Przyrody

W ostatnim Tygodniku
£obeskim czytelnicy zostali
poinformowani o reaktywowaniu na terenie powiatu ³obeskiego organizacji spo³ecznej nosz¹cej nazwê Liga Ochrony
Przyrody. Krótka notatka naprowadzi³a mnie do tego, aby siê podzieliæ wiadomociami sprzed lat, w takim stopniu, na jaki pozwala mi moja pamiêæ.
Z tego co mi wiadomo, to organizatorem Ligi Ochrony Przyrody by³
Henryk Kosiñski. Prawdopodobnie
pracowa³ on w którym z Nadlenictw,
chyba w Resku, poniewa¿ by³ mieszkañcem tego miasta. Oko³o 1962 roku
zosta³ pracownikiem do spraw lenictwa w Wydziale Rolnictwa i Lenictwa
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Do pracy doje¿d¿a³ poci¹giem.
Przychodzi³ zawsze w zielonym mundurze lenika. On to wspó³pracowa³ z
wiêkszymi szko³ami, w których za³o¿y³ ko³a LOP. Miêdzy innymi zwerbowa³ grupê pracowników, w tym tak¿e
i mnie, do wst¹pienia i podpisania deklaracji cz³onkowskiej. Jego to staraniem by³o uzyskanie przyrodniczych
plakatów, oprawienie ich i w formie
obrazów wywiesi³ na cianach korytarza na parterze budynku. Czêæ obrazów przekaza³ szko³om. Z chwil¹ likwidacji powiatów w 1975 roku przesta³y dzia³aæ wszelkie instytucje o zasiêgu powiatowym, a je¿eli istnia³y, to
zmianie uleg³ zasiêg oddzia³ywania,
nazwy i tym samym zmniejszono rangê. Stopniowo przesta³y tak¿e dzia³aæ
ko³a LOP. Posiadam legitymacje z
1970 roku oznaczon¹ numerem 376,
co wskazuje, ¿e iloæ cz³onków na terenie powiatu ³obeskiego wynosi³a
blisko 1000 osób. Sk³adka roczna wy-
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nosi³a wówczas 6 z³otych. Numeracje
prowadzi³ Oddzia³ Powiatowy LOP
we w³asnym zakresie, a podpisy z³o¿y³ prezes (nazwisko nieczytelne)
oraz sekretarz Henryk Kosiñski.
Zarz¹d G³ówny LOP za zas³ugi w
realizacji zadañ statutowych Stowarzyszenia nadawa³ odznaki honorowe. Wrêczano je podczas zjazdów na
szczeblu powiatu lub województwa. Z
Lig¹ Ochrony Przyrody wspó³dzia³a³y inne organizacje. Istnia³a Stra¿
Ochrony Przyrody, której cz³onkowie
byli uprawnieni do wspó³dzia³ania z
organami administracji pañstwowej w
zakresie przestrzegania przepisów o
ochronie przyrody. Wystawiona legitymacja nr 66 w dniu 2 kwietnia 1964
roku zosta³a podpisana przez Zastêpcê Kierownika Wydzia³u Rolnictwa i
Lenictwa Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Szczecinie mgr
in¿. Wincentego Karnasia. Drug¹
czêæ podpisa³o dwóch cz³onków Zarz¹du Okrêgowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno  Krajoznawczego w Szczecinie, w tym jeden z
podpisów z³o¿y³ urzêduj¹cy sekretarz, Józef Rojek. Obok PTTK na innych legitymacjach podpisy sk³adali
przedstawiciele innych stowarzyszeñ.
Legitymacjê wystawion¹ 5 kwietnia
1970 roku podpisa³ Wojewódzki
Konserwator Przyrody Zenona Bartkowiak. Zarz¹d G³ówny PTTK w
1974 roku podj¹³ uchwa³ê, zatwierdzon¹ przez G³ówny Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki o powo³aniu
S³u¿by Kultury Szlaku. Zadaniem tej
S³u¿by by³o wp³ywanie na kulturê turystyki poprzez osobisty przyk³ad
pomocy i pouczania turystów.
Zbigniew Harbuz

Wycieczka z widokiem na...

Jest s³onecznie. Dobra pogoda na przeja¿d¿kê rowerow¹.
Wyruszamy, mijaj¹c kino Rega
 prywatn¹ w³asnoæ (szkoda,
¿e szpeci miasto swoim wygl¹dem, podobnie jak dworzec kolejowy). Ruszamy w stronê
wiêtoborca  chodnikiem z
polbruku. Niestety, co pewien
czas trzeba zsiadaæ z rowerów,
by nie przebiæ opony. Pe³no pot³uczonego szk³a. Czy kto tu sprz¹ta?
(swego czasu 2 nastolatki rzuca³y butelki t³uk¹c o asfalt, ale z³apane na gor¹cym uczynku pos³usznie posprz¹ta³y). Jad¹c chodnikiem mijamy pomnik
Segala  symbol, ale nie dla wszystkich mieszkañców wiadomo co symbolizuje, a ju¿ na pewno nie dla m³odzie¿y. Mijamy bloki, skrêcamy w
lewo. Jedziemy wzd³u¿ rzeczki. Cicho, wiatru nie s³ychaæ, wietnie siê
dotleniamy. Jest cudownie. Potem
skrêcamy w lewo i po lewej stronie
stawów las, w którym jest mnóstwo
powalonych przez ostatnie wichury
drzew. Obje¿d¿amy doko³a stawy, a
raczej by³e stawy (mo¿e kiedy tu bêd¹
torfowiska), s³yszymy odg³os ptaków.

To sójka i ma³e ptaszki, pewnie czy¿yki... Có¿ widzimy w stawach  opony, które le¿¹ tu pewnie od roku, mo¿e
ze 30 sztuk. Bezmylnoæ ludzka nie
zna granic, psuje, niszczy piêkne zak¹tki przyrody. Podobno przy stawach, jak pamiêtaj¹ mieszkañcy z ul.
Strumykowej, by³a tu kiedy osada
poniemiecka. Rosn¹ drzewa owocowe, s¹ resztki murów. Jedziemy przez
las w stronê róde³ka. Nabieramy
wody, zauwa¿amy, ¿e kto (mo¿e nasz
znajomy z ul. Strumykowej) bardzo
siê napracowa³, by rzeczka nie zrówna³a siê ze róde³kiem. Ruszamy pod
górê, w stronê ul. Drawskiej, ca³y czas
przez las. Na cie¿ce obserwujemy pouk³adane ciête pnie drzew, a obok...
popalone opony. Drut chyba nie nadawa³ siê na z³om, bo pozosta³. Odpoczynek mamy po drugiej stronie szosy
równie¿ w lesie, po czym wracamy
przez pole ulic¹ Podgórn¹. Pe³ne wra¿eñ, po 4 godzinach wraca³ymy do
swoich domów, ale... pytanie pozostaje. Sk¹d siê wziê³o tak du¿o opon w
stawie? Mo¿e wtedy, kiedy skoñczy siê
nasza znieczulica...
Grupka rowerzystów

(DOBRA) Rada Miejska w Dobrej
na posiedzeniu w dniu 28 lutego br.
uszczegó³owi³a w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i placówkach owiatowych na
terenie gminy zasady przyznawania im
dodatków motywacyjnych.
W uchwale okrelono, ¿e warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z
uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz
warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji i promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach;
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów
wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami, daj¹ce zauwa¿alne
pozytywne efekty wychowawcze;
3) aktywne i efektywne dzia³anie na
rzecz uczniów poprzez pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego;
4) skuteczne przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, patologiom i agresjom wród
uczniów;
5 umiejêtnoæ aktywizowania dzieci i
m³odzie¿y do udzia³u w imprezach i
uroczystociach lokalnych i szkolnych;
6) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przydzielonych obowi¹zków;
7) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych;
8) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy;
9) stosowanie metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagaj¹cymi;
10) realizacja zadañ i podejmowanie
inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³
i rolê szko³y w rodowisku lokalnym;
11) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych efektami w procesie kszta³cenia i wychowania;
12) szczególnie efektywne wype³nianie
zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem;
13) udzia³ w organizowaniu imprez
oraz uroczystoci szkolnych i okolicznociowych dla wychowanków;

14) udzia³ w komisjach przedmiotowych oraz w zespo³ach do spraw okresowej oceny wychowanka i innych;
15) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi
dzia³aj¹cymi na terenie szko³y;
16) prowadzenie zajêæ otwartych, przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
17) realizowanie w szkole lub placówce
zadañ opiekuñczych, wynikaj¹cych z
przyjêtych priorytetów w realizowanej
polityce owiatowej;
18) efektywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych szko³y;
19) tworzenie dobrego klimatu pracy,
w³aciwych stosunków miêdzyludzkich
i umiejêtne rozwi¹zywanie konfliktów.
Zasady przyznawania dodatku
1. Wysokoæ rodków na dodatki motywacyjne okrela siê na poziomie 5,0 %
planowanych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli. Dodatki motywacyjne przyznawane przez burmistrza gminy dyrektorom szkó³ nie obci¹¿aj¹ rodków okrelonych dla nauczycieli. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie
mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek motywacyjny dla dyrektora nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20 % jego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê
na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy, nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
3. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w danej placówce przyznanie dodatku
motywacyjnego nastêpuje po up³ywie co
najmniej 6 miesiêcy zatrudnienia.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - burmistrz.
5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w zwi¹zku z tym istnieje mo¿liwoæ jego obni¿enia,
podwy¿szenia lub cofniêcia je¿eli
ulegn¹ zmianie warunki, które uzasadnia³y jego przyznanie w okrelonej wysokoci, bez koniecznoci
jego wypowiedzenia.
(r)

Walne Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Julian Sierpiñski
w zarz¹dzie
(SZCZECIN) Na walnym zebraniu nowo wybranych delegatów Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej zosta³ wybrany prezes
i zarz¹d.
Niedawno pisalimy o pierwszym posiedzeniu ³obeskiej Rady
Powiatowej ZIR i wyborze delegatów na walne. Walne w³anie siê
odby³o i delegaci wybrali w³adze.
Prezesem zarz¹du ZIR zosta³ po
raz kolejny Edward Sad³owski z
Bielic (powiat pyrzycki). Jego za-

stêpc¹ bêdzie Zygmunt Adaszewski z Dygowa (powiat ko³obrzeski). W zarz¹dzie znalaz³ siê
przedstawiciel powiatu ³obeskiego Julian Sierpiñski. Oprócz niego do zarz¹du zostali wybrani:
Krystyna Balcerzak z Gi¿yna
(pow. myliborski), Stanis³aw Baliñski z Darskowa (pow. drawski)
i Leszek Dyndyna z Dar³owa (pow.
s³awieñski), który zosta³ tak¿e delegatem do Krajowej Rady Izb
Rolniczych.
(r)
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razem w sieci
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Mienie zabu¿añskie

Ustawa jest, ale
trudno j¹ zrealizowaæ

(£OBEZ) Nasza pobie¿na analiza samorz¹dowych stron
internetowych dokonana w

artykule Promowanie bez
pomys³u zbiega siê z
zamierzeniami w³adz starostwa dotycz¹cymi zmian wizerunku strony powiatu i stron
gminnych. Powiat zamierza dokonaæ zmian na swojej oficjalnej stronie w celu zwiêkszenia jej czytelnoci i wiêkszego scalenia ze stronami
gmin. Nowa strona starostwa ma
byæ kompatybilna ze stronami
wszystkich gmin powiatu. W³adzom starostwa zale¿y na spójnej
prezentacji wszystkich gmin w ramach jednej strony wspó³dzia³aj¹cej z ich w³asnymi stronami. Nowe
rozwi¹zania maj¹ umo¿liwiæ
wiêksz¹ aktywnoæ poszczególnych
kierowników, dyrektorów i urzêdników, mog¹cych zamieszczaæ informacje na stronie, co uczyniæ ma j¹
bardziej aktualn¹. Zmiany dotyczyæ
maj¹ równie¿ BIP  u. Ich g³ównym
kierunkiem jest umo¿liwienie za³atwiania spraw urzêdowych, zwi¹za-

nych choæby
z za³atwianiem
koncesji na sprzeda¿
alkoholu wy³¹cznie drog¹ internetow¹, przy wykorzystaniu elektronicznego podpisu. Tak¹ mo¿liwoæ
ma ju¿ BIP Reska.
W chwili obecnej odbywaj¹ siê
konsultacje z informatykami poszczególnych jednostek, którzy zapoznali siê ju¿ z ofertami dwóch
firm wiadcz¹cych us³ugi internetowe. Jak na razie w grê wchodzi oferta Piotra Hebdy z Dobrej oraz szczeciñskiej firmy Alfa, obs³uguj¹cej
w powiecie Biuletyny Informacji
Publicznej Dobrej, Wêgorzyna i
Reska. W razie niemo¿liwoci porozumienia siê ze wszystkimi gminami, powiat dokona zmian jedynie
na swojej stronie.
(gp)

Trener Sparty
kierownikiem
w urzêdzie
Trener
Sparty Wêgorzyno Ryszard
Jamro¿y z Iñska najprawdopodobniej zostanie kierownikiem Wydzia³u Owiaty,
(WÊGORZYNO)

REKLAMA

Sportu i Promocji urzêdu
miejskiego w Wêgorzynie,
gdy¿ w og³oszonym konkursie jest jedynym kandydatem
na to stanowisko.
(r)

PAN HENRYK PIETKIEWICZ OD LAT
BEZSKUTECZNIE STARA SIÊ O REKOMPENSATÊ
ZA POZOSTAWIONE MIENIE.
(WÊGORZYNO) Pan Henryk Pietkiewicz z Wêgorzyna,
pochodz¹cy z terenu Wileñszczyzny walczy od kilku lat o rekompensatê za stracone w wyniku wojny mienie. Na drodze
ku realizacji jego celu stoj¹
jednak przepisy i - jak twierdzi
- niechêæ urzêdników.
W padzierniku 2003 roku
otrzyma³ od starostwa powiatowego w £obzie decyzjê potwierdzaj¹c¹ jego uprawnienia do starania siê o rekompensatê za pozostawione za granic¹ pañstwa
polskiego mienie. Rozpocz¹³
wiêc starania o uzyskanie w drodze przetargu ziemi nale¿¹cej do
Skarbu Pañstwa. Repatrianci mog¹
staraæ siê jedynie o tzw. woln¹ ziemiê
skarbu, nienale¿¹c¹ do ¿adnej agencji. Ziemia ta wykorzystywana jest
przez gminy, które komunalizuj¹ j¹ i
wystawiaj¹ na sprzeda¿. Wêgorzynianin stara siê o ziemiê w miejscu
zamieszkania. Ustawa nie okrela
jednak miejsca, w którym mo¿na j¹
nabyæ i - jak twierdz¹ pracownicy
starostwa - staraæ siê mo¿na o ni¹ w
ca³ym kraju. Starostwo mog³o zorganizowaæ przetarg na ziemiê, któr¹
dysponuje gmina Wêgorzyno. W
gminie jednak poza pasami drogowymi nie ma takiej ziemi i jej
zdobycie nie by³o mo¿liwe. Wobec tego rozpocz¹³ starania o zie-

miê nale¿¹c¹ do ANR (wówczas
jeszcze ARWSP), le¿¹c¹ na terenie
gminy. Od agencji otrzymuje do dzi
informacje o planowanych w okolicy
przetargach. Tu jednak na przeszkodzie stoi plan zagospodarowania
przestrzennego gminy klasyfikuj¹cy
woln¹ ziemiê jako tereny rekreacyjno  rolne. Taki zapis wprowadzono
jeszcze za czasów burmistrza Stanis³awa Konarskiego. Podwy¿sza
on automatycznie jej wartoæ, co
stawia staraj¹cego siê o rekompensatê w niekorzystnej sytuacji. Przys³uguje mu bowiem odszkodowanie w kwocie nieco ponad 40 tys.
z³ i w zwi¹zku z takim zapisem w
studium nie móg³by kupiæ tej ziemi zbyt wiele. W miêdzyczasie
zmieni³y siê przepisy ustawy.
Po odrzuceniu przez Trybuna³
Konstytucyjny ustawy z 2003 roku,
w lipcu 2005 roku uchwalono now¹,
ograniczaj¹c¹ wysokoæ odszkodowania do 20% wartoci utraconego
mienia. Od grudnia 2004 roku
spraw¹ odszkodowañ zajmuje siê
wojewoda. Od pocz¹tku istnienia powiatu wnioski o odszkodowanie
zg³osi³o 199 osób. Ustawa przewiduje koniec procesu sk³adania wniosków o odszkodowania na 31 grudnia 2008 roku.
Jak widaæ, s³uszne intencje ustawodawcy i nale¿ne prawa ludzi rozbijaj¹ siê o niechêæ urzêdników ró¿nych szczebli do ich realizacji. (gp)
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Niestety, bêd¹ reprezentowaæ Stargard Szczeciñski

Grynkiewicz
i Wierzchowski w finale
Olimpiady M³odzie¿y
W dniu 17 marca 2007 r. w Poznaniu, odby³y siê miêdzywojewódzkie mistrzostwa juniorów
m³odszych w biegach prze³ajowych. Zawody te by³y eliminacjami
przed Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹
M³odzie¿y, która odbêdzie siê
31.03.07 w Stalowej Woli.
Kolejny sukces osi¹gn¹³ Marcin
Grynkiewicz, uczeñ ³obeskiego
gimnazjum, który w biegu na dystansie 3000 m zdoby³ br¹zowy medal. IV miejsce w tym biegu zaj¹³
Bart³omiej Wierzchowski, startuj¹cy w barwach LKS Pomorze Stargard (poprzednio UKS Promyk).
Marcin i Bartek zakwalifikowali siê do fina³u Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y. Jest to dla
nich wielkie sportowe osi¹gniêcie.
Szkoda tylko, ¿e ci zawodnicy bêd¹

reprezentowaæ LKS Pomorze,
zamiast UKS Promyk.
W tym miejscu wypada dodaæ,
¿e ze wzglêdów finansowych jestemy jako UKS Promyk zmuszeni
do oddawania zawodników do
wiêkszych klubów. Brakuje nam
funduszy na wyjazdy na zawody, na
organizacjê obozów sportowych,
nie wspominaj¹c o p³acach dla trenerów. Podane wy¿ej trudnoci mia³y wp³yw na to, ¿e równie¿ Marcin
Grynkiewicz jest ju¿ zawodnikiem
LKS Pomorze Stargard.
Chcielibymy, ¿eby tacy zawodnicy do czasu ukoñczenia szko³y
redniej mieli mo¿liwoæ trenowania i rozwijania swoich zdolnoci w
£obzie.
Prezes UKS Promyk Kazimierz Mikul

II Turniej Tenisa Ziemnego

Siwiñski przed
Motyliñskim
i Guniczakiem
(DOBRA) 18 marca w hali
sportowej w Dobrej odby³ siê II
Turniej Tenisa Ziemnego. Organizatorem Turnieju by³ urz¹d miejski
w Dobrej reprezentowany przez
Damiana Padziñskiego i Powiatowe Zrzeszenie LZS reprezentowane przez Arkadiusza Siwiñskiego.
Wziê³o w nim udzia³ 12 zawodników. Po rozegraniu wielu bardzo
ciekawych pojedynków wy³oniono
pary æwieræfina³owe. Grali w nich
Seweryn Wrzesieñ z Wojciechem
Guniczakiem, Damian Padziñski
z Mateuszem Motyliñskim, Arka-

diusz Siwiñski z Damianem Anuliczem, natomiast Krzysztof Motyliñski wylosowa³ los wolny. W finale grano system ka¿dy z ka¿dym, do
wygranego 1 seta, w którym znaleli siê: Motyliñski Mateusz, Guniczak Wojciech, Arkadiusz Siwiñski i Krzysztof Motyliñski. W wielkim finale zwyciêzc¹ okaza³ siê Arkadiusz Siwiñski, drugie miejsce
przypad³o Mateuszowi Motyliñskiemu, a trzecie Wojciechowi
Guniczakowi. Statuetki zwyciêzcom wrêczy³a sekretarz gminy
Dorota Kisiel.
(r)

UKS Olimpijczyk Drawsko Pom.
oraz Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Drawsku Pom.
Zapraszaj¹ do udzia³u w rozgrywkach II
edycji Drawskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Zg³oszenia do 7 kwietnia pod nr. tel.
0608 240 385 lub 094 363 22 13 u pana
Edwarda Mroza.
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wiatowid £obez

Trzeba obroniæ
siê juniorami
wiatowid rozegra³ w miniony
weekend mecz w ramach Pucharu
Polski z V-ligowym Piastem
Choszczno, co by³o ostatni¹ prób¹
przed lig¹. £obezianie przegrali
0:3, ale te¿ nikt nie móg³ spodziewaæ siê, ¿e bêdzie inaczej. Przecie¿
wiatowid broni siê przed spadkiem
i z takim za³o¿eniem przystêpuje do
wiosennej rundy. Pozycjê ma du¿o
lepsz¹, ni¿ po kilku grach rudny jesiennej, gdy zajmowa³ przedostatnie miejsce w tabeli. Teraz znajduje
siê na pozycji 10, chocia¿ przewaga
punktowa nad ostatnim zespo³em w
tabeli jest niewielka.
W okresie przygotowawczym
zespó³ rozegra³ po dwa mecze z
Radovi¹, Calisi¹ z Kalisza Pomorskiego i Or³em Prusinowo. Bilans
jest korzystny, ale te¿ w lidze przyjdzie walczyæ z mocniejszymi zespo³ami.

Trener Wojciech Krakus nie ma
do dyspozycji futbolowych gwiazd
i musia³ siêgn¹æ po juniorów. W
sparingach próbowa³ £ukasza Dorotê, Grzegorza Mamota, Bartosza
Marczaka, Karola i Patryka Pawluków, Tomasza Góreckiego.
W meczu z Piastem nie zagrali
niadek, Mosi¹dz, £añ, Zielonka,
wiêc by³o miejsce dla juniorów:
£ukasza Koguta, Przemka Surowiaka, £ukasza Zielonki. W bramce
stan¹³ Micha³ Iwanicki (w rezerwie
Pawe³ Krystosiak). Zagrali tak¿e
£ukasz Brona, £ukasz Osiñski,
Micha³ Koba, Kamil Kacprzak,
Marcin Grzywacz, Kamil Iwachniuk, Sylwester Micha³owski, Micha³ Tober, Manuel Paczkowski,
Piotr Kulczyñski i Piotr Kie³tyka.
Tym sk³adem trener Krakus wejdzie w rundê wiosenn¹. Pierwszy
mecz w sobotê w £obzie z In¹ Iñsko.
KAR

Rusza pi³karska runda wiosenna

Klasa okrêgowa
24 marzec (sobota)
14:00 wiatowid £obez - Ina Iñsko
15:00 Sparta Wêgorzyno - Mewa Resko
16:00 Sarmata Dobra - Promieñ Mosty
14:00 Masovia Maszewo - Orkan Suchañ;
15:00 Wicher Brojce - Iskierka mierdnica;
15:00 D¹brovia Stara D¹browa - wit Szczecin
25 marzec (niedziela)
16:00 KP Police II - Vielgovia Szczecin
14:00 Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo
V liga
24 marzec (sobota)
15:00 Sparta Gryfice - Pomorzanin Nowogard
15:00 Osadnik Mylibórz - Piast Chociwel
15:00 D¹b Dêbno - Hutnik EKO TRAS Szczecin
14:00 Zorza Dobrzany - Vineta Wolin
25 marzec (niedziela)
14:00 Fagus Ko³bacz - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
16:00 Odra Chojna - Radovia Radowo Ma³e
15:00 Mieszko Mieszkowice - Polonia P³oty
16:15 Piast Choszczno - K³os Pe³czyce

Zapraszamy na:
Biegi prze³ajowe pod nazw¹:
V Cross Mokasyna

roda - 28.03.2007 r.  godz. 10.30
P³oty - Kompleks Parkowy (za Nowym Zamkiem)
Biegi dla: przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i pracowników owiaty. W ramach Crossu Mokasyna odbêd¹ siê Mistrzostwa Powiatu Gryfickiego bêd¹ce eliminacjami do Mistrzostw Województwa oraz BIEG BELFRÓW.
Informacja: Sz. Kecler - tel. 0603270376

SPORT
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Radovia Radowo Ma³e

Powrót Citki
na trudny pocz¹tek
W minion¹ niedzielê Radovia
zagra³a sparing z Contr¹ Rusinowo
(powiat widwiñski). Wygra³a mecz
3:2 (3:1) po bramkach Talarowskiego, Adriana Ma³ego i £ukasza Citki Tomaszkiewicza, który po próbach w Sparcie Wêgorzyno i wyjedzie za granicê powróci³ na ³ono
Radovii.
Trener Henryk Kulik jest zadowolony z gier sparingowych i zapowiada, ¿e zespó³ powalczy o utrzymanie w V lidze.
Pocz¹tek zapowiada siê ciê¿ki,

gdy¿ pierwsze mecze Radovia rozegra z dru¿ynami z czuba tabeli. W
niedzielê wyje¿d¿a do Chojny na
mecz z Odr¹ (czwarta pozycja w
tabeli), a kibice bêd¹ mogli zobaczyæ Radoviê na w³asnym boisku za
dwa tygodnie w meczu z liderem
Dêbem Dêbno.
- O punkty musimy powalczyæ z
dru¿ynami s¹siaduj¹cymi z nami w
tabeli, ale bêdziemy walczyæ w ka¿dym meczu. - powiedzia³ nam trener
Kulik.
KAR

Mewa Resko

Wspó³praca
z now¹ Pogoni¹
mo¿e byæ wzorem

Mewa zajmuj¹ca najni¿sz¹ pozycjê w tabeli wród dru¿yn naszego powiatu musi mocno myleæ o
tym, by utrzymaæ siê w klasie okrêgowej. Mo¿e si³ i wiarê w zwyciêstwo doda pi³karzom fakt, ¿e Mewa
ma takich fanów jak Adamczuk i
Matlak z Pogoni Nowej, którzy
ostatnio z t¹ dru¿yn¹ dwa razy gocili w Resku. Pierwszy raz przy
okazji otwarcia hali sportowej zagrali na niej pierwszy mecz w jej
historii, a w minion¹ niedzielê zagrali ju¿ powa¿ny sparing na reskim
stadionie. Mecz zakoñczy³ siê remisem 1:1, chocia¿ to Mewa prowadzi³a do przerwy 1:0 po strzale
£abasa. Pogoñ Nowa jest przyk³adem budowania dru¿yny od podstaw, gdy¿ rozpoczê³a grê w... B

klasie po za³o¿eniu nowego klubu.
Ma to byæ odpowied na wyczyny
Ptaka i jego brazyliany. Szczecinowi nale¿y siê klub miejski z prawdziwego zdarzenia i mo¿e za parê lat
bêdzie go mia³ dziêki nowej Pogoni.
To przyk³ad, nie tylko dla pi³karzy,
¿e mo¿na znaleæ rozwi¹zanie w
najtrudniejszej sytuacji.
Mewa z Pogoni¹ Now¹ zagra³a
w sk³adzie: Maciek Ostrowski 
Kesy, A. i M. Paw³owscy, ¯urawik,
£acwik, Kopka, Harasiemowicz,
Frost, £abas, Gradus i B³aszczyk
oraz po zmianach Przemek i Piotr
Ziemscy, Konczewski i Majewski.
W sobotê na inauguracjê rundy
Mewa jedzie na mecz do Wêgorzyna ze Spart¹. Pocz¹tek powiatowych derbów o godz. 15.00. KAR

Przypominamy tabelê rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okrêgowej gr.1
seniorzy po rundzie jesiennej.

------- Dom ----------- -------- Wyjazd -----Nazwa zespo³u
Mecze Pkt. Br.
Pkt. Br.
Z. R. P. Pkt. Br. Z. R. P.
1. wit Szczecin
17 36 40-16 19 29-8 5 4 0 17 11-8 5 2 1
2. KP Police II
17 32 41-25 21 27-12 7 0 1 11 14-13 2 5 2
3. Sarmata Dobra
17 30 37-22 19 20-8 6 1 1 11 17-14 2 5 2
4. Wicher Brojce
17 27 24-20 16 12-5 5 1 2 11 12-15 3 2 4
5. Promieñ Mosty
17 27 25-19 19 14-5 5 4 0 8 11-14 1 5 2
6. Vielgovia Szczecin 17 26 30-30 19 18-12 6 1 2 7 12-18 2 1 5
7. Iskierka mierdnica 17 24 31-26 14 19-11 3 5 1 10 12-15 3 1 4
8. Sparta Wêgorzyno 17 22 18-16 17 11-4 5 2 1 5 7-12 0 5 4
9. D¹brovia St. D¹browa 17 21 23-30 13 13-11 4 1 3 8 10-19 2 2 5
10. wiatowid £obez 17 21 23-29 18 14-8 6 0 2 3 9-21 0 3 6
11. Korona Stuchowo 17 19 25-33 17 19-12 5 2 1 2 6-21 0 2 7
12. Mewa Resko
17 19 21-35 10 14-15 2 4 3 9 7-20 3 0 5
13. Masovia Maszewo 17 18 22-29 12 13-12 3 3 2 6 9-17 1 3 5
14. Orze³ Prusinowo 17 18 24-29
9 13-15 2 3 4 9 11-14 3 0 5
15. Ina Iñsko
17 16 24-44 13 14-20 4 1 4 3 10-24 1 0 7
16. Orkan Suchañ
17 15 12-17
8 4-8 1 5 3 7 8-9 2 1 5
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Drawa ostro
przetestowa³a Spartê
DRAWA Drawsko Pom.  SPARTA Wêgorzyno 5:1 (2:0)
SPARTA: Noryca Przemys³aw (Sawka Jonatan), Wojciechowicz
Jerzy (Raj Dominik), Kmieæ Tomasz, Tomaszkiewicz Marcin
(Tondrik Edward), Nadkierniczny Artur, Nadkierniczny Zbigniew
(Nadkierniczny Dariusz), Dro¿d¿ewski Marek (Nadkierniczny
Andrzej), Side³ Tomasz, Nowak S³awomir (Samal Pawe³),
(Konieczny Jaros³aw) Gwód Krzysztof (Szubert Damian), Szwalec
Micha³ (Romañczyk Daniel).
Bramka: Andrzej Nadkierniczny.
Fatalnie zaprezentowali siê pi³karze wêgrzyñskiej Sparty w ostatnim test meczu rozegranym z Draw¹
w Drawsku Pomorskim. Brak realizacji za³o¿eñ taktycznych, szybkoci, dok³adnoci a tak¿e dostatecznego zaanga¿owania - to tylko niektóre braki, jakie mia³y miejsce w
zespole trenera Jamro¿ego. Mecz
od pocz¹tku u³o¿y³ siê pod dyktando gospodarzy, którzy w ka¿dej formacji robili co chcieli. Pierwsza
bramka pad³a po niespe³na piêciu
minutach gry. Rzadkiej urody gol
pad³ po strzale pomocnika Drawy
zza linii pola karnego, przy której
Przemek Noryca nie mia³ nic do powiedzenia. Kilka minut póniej dok³adne podanie z lewej strony od
Krzyka Gwodzia na niecelny
strza³ z pó³woleja zamieni³ S³awek
Nowak. By³a to jedna z dwóch prób
pokonania bramkarza miejscowych
w tej czêci meczu. Chwilê póniej
nieporozumienie bramkarza z lini¹
defensywn¹ wykorzystuj¹ gospodarze, czego skutkiem by³a druga
bramka dla miejscowych. Kilka
minut póniej drug¹ akcjê zakoñczon¹ strza³em w kierunku bramki

zainicjowa³ S³awek Nowak, nastêpnie wy³o¿y³ futbolówkê Tomkowi
Sid³owi, który z kolei odda³ strza³ z
dala od wiat³a bramki.
Drugie trzy kwadranse tylko na
pocz¹tku sprawia³y wra¿enie, jakby
gra w ofensywie uleg³a poprawie.
Dwie akcje podbramkowe z udzia³em wprowadzonego po przerwie
Daniela Romañczyka oraz niewykorzystana sytuacja jeden na jeden Micha³a Szwalca to zdecydowanie za ma³o. Kilka minut póniej
wymanewrowana obrona sprawia,
i¿ drugi bramkarz Sparty - Jonatan
Sawka staje oko w oko z pi³karzem Drawy i pojedynek ten przegrywa. Nie by³ to jednak koniec bramek w tym meczu. W ci¹gu kolejnych minut lider koszaliñskiej klasy
okrêgowej dwukrotnie pokona³
jeszcze golkipera Sparty, skrzêtnie
wykorzystuj¹c b³êdy naszej obrony.
Ostatnia akcja meczu nale¿a³a jednak do pi³karzy Sparty, w której po
dobitce Andrzej Nadkierniczny
zdoby³ honorowe trafienie. Czy
mecz ten to typowy wypadek przy
pracy? Zapewne zweryfikuje to
liga.
(msz)

Zwyciêstwa Sarmaty
w sparingach.
Jak bêdzie w lidze?
UNIA Stargard Szcz.  SARMATA Dobra 6:3
Sarmata: Bagiñski, Grzelak, Jaszczuk, Anulicz, Dzierbicki,
Za³êcki, Kamiñski, Kieruzel, Miko³owski, Graczykowski,
Padziñski oraz Skrobiñski, Nowacki.
Sarmata Dobra zagra³a sparing z A-klasow¹ Uni¹ Stargard
Szcz. Wystêpuj¹c w bardzo przerzedzonym sk³adzie pokona³a
Uniê na jej boisku w Stargardzie
6:3. Z ró¿nych powodów zabrak³o na boisku £ukasza Olechno-

wicza, Krzysztofa Sad³owskiego,
Dawida Dudka, Damiana Brodowicza i Kamila Pacelta.
Gole dla Sarmaty zdobyli:
Krzysztof Kieruzel  3, Damian
Padziñski - 2 oraz Pawe³ Graczykowski.
(r)
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INFORMACJE
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KOMUNIKAT

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w £obzie informuje, ¿e
od dnia 5 lutego 2007 roku Oddzia³y
Owiaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia, Higieny Dzieci i M³odzie¿y oraz Higieny Pracy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej w Szczecinie zmieniaj¹ siedzibê
urzêdowania i bêd¹ mieci³y siê w
budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 160.
Kontakt telefoniczny: centrala 091
4860025, Oddzia³ Owiaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia telefon 091 4624018.
Ponadto w tym samym budynku od

dnia 29 stycznia 2007 roku dzia³a
Punkt Konsultacyjno  Diagnostyczny HIV/AIDS wykonuj¹cy anonimowo i bezp³atnie testy w kierunku HIV,
Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny
czynny jest w dniach: poniedzia³ki i
rody od 15.15 _ 19.15.
Kontakt telefoniczny: 091 48 600
25 (w godzinach pracy Punktu). Dojazd: linie tramwajowe 1 i 9, linie autobusowe 53, 60, 67 (przystanek przy
ul. Traugutta).Dotychczas punkt dzia³a³ na ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny Lek. med.
Kazimierz Cieciel¹g

BEZP£ATNE KONSULTACJE
DLA DZIECI Z IMPLANTEM LIMAKOWYM
Pomagamy dzieciom z wszczepionym implantem limakowym nauczyæ
siê mówiæ i s³yszeæ.
21 kwietnia 2007 r. w godz. 11.00 
13.00 odbêd¹ siê specjalistyczne konsultacje dla rodziców dzieci z wszczepionym implantem.
Serdecznie zapraszamy rodziców
wraz z dzieæmi do Orodka dla Dzieci
S³abo S³ysz¹cych w Szczecinie, ul.
Grzymiñska 6 (dojazd z dworca PKP

tramwajem nr 6 w kierunku stoczni lub
autobusem A w kierunku Studziennej
do koñca), tel. 091 42 800 86.
Wysokiej klasy specjalici, dowiadczeni w rehabilitacji mowy dzieci
z wszczepionym implantem, rozpoczynaj¹ cykl comiesiêcznych konsultacji.
Do odwiedzenia naszego Orodka w tym
dniu zapraszamy tak¿e rodziców i ich
dzieci z wad¹ s³uchu, które korzystaj¹ z
aparatów s³uchowych. Zapraszamy!!!

Kurs BHP
Cech Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie zaprasza chêtnych na organizowany w Cechu kurs BHP. Kurs ma na celu zapoznanie siê
z przepisami BHP w wymiarze 16 godzin. Chêtnych prosimy o kontakt pod
numerem 0913970994 lub w biurze Cechu przy ul. S³owackiego 6. Op³ata
kursu wynosi 120 z³ od osoby.

Wyrok

Sygn. akt II K 666/06 Ds. 1215/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 20 lutego 2007 r
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant; Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post  Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 24.01.2007 r. i 20.02.2007 r. sprawy

Zbigniewa Bednarka

s. Bronis³awa i Stanis³awy z d. Ziomek, ur. 29 listopada 1951 r. w
Lubaniu; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 02 padziernika 2006 r. oko³o
godziny 22.55 w £obzie na ul. Kwiatowej kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art 178 a par. 2 kk.
Orzeka;
I. Oskar¿onego Zbigniewa Bednarka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2
kk wymierza mu karê 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 42 par 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego na rzecz
Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa EDURA w Warszawie
wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100 (sto) z³otych;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych  (Jedn. Tekst: Dz.U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto
osiemdziesi¹t) z³otych.

POLICJA
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KRADZIE¯ LAMPY

(£OBEZ) 12 marca o godz.
17:40 w £obzie na ul. Orzeszkowej
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y lampy przedniej od samochodu
Renault wartej 100 z³.

CIASNO NA PARKINGACH

(£OBEZ) 13 marca oko³o
godz. 14:35 w £obzie na ul. Krótkiej, Janusz G. kieruj¹cy samochodem Peugeot wykonuj¹c manewr cofania uderzy³ w przód prawid³owo zaparkowanego samochodu Opel Astra. Uszkodzeniu
uleg³ samochód Opel.
(£OBEZ) 15 marca o godz.
9:55 w £obzie na ul. Przyrzecznej,
kieruj¹cy samochodem Audi Tadeusz O. wykonuj¹c manewr cofania uderzy³ w stoj¹cy za nim Fiat
Punto. Uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.

KOMÓRKA

(£OBEZ) 10 marca w £obzie
przy ul. Ogrodowej nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Sony Ericson,
nale¿¹cego do Ma³gorzaty B.,
wartoci 700 z³.

ne wartoci 70 z³ od samochodu
Lublin, czym dzia³a³ na szkodê
Lecha B.

PRZECI¥£ OPONY

W okresie od 15.03.2007r.
godz. 20.00. do 16.03.2007r.
godz. 06.40. w Resku, przy ul.
¯eromskiego, nieznany sprawca
dokona³ zniszczenia mienia, przez
przeciêcie trzech opon w samochodzie Toyota Land Cruiser powoduj¹c stratê w wysokoci 2400
z³, na szkodê Mariusza B.

OBROBI£ DOMEK
LETNISKOWY

W okresie od 13.03.2007r. do
15.03.2007r. godz. 16.00, w Sulicach, gm. Wêgorzyno, nieznany
sprawca wy³amuj¹c okno dokona³
w³amania do domku letniskowego, sk¹d skrad³ stó³ plastikowy, 5
szt. krzese³ plastikowych, 2 szt.
drzwiczek ¿eliwnych do pieca,
blat kuchenny, piekarnik metalowy, ³¹cznej wartoci 500 z³ na
szkodê Adama Z.

UWAGA  ZWIERZÊTA
NA DRODZE

(£OBEZ) Miêdzy 14 lutego, a
14 marca w £obzie przy ul. Bocznej
z terenu plantacji truskawek nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y barakowozu. Poszkodowany Mieczys³aw K. oszacowa³ straty na 2500 z³.

(RESKO) 16.03.2007r. o
godz. 19.00, na drodze Starogard
- Resko Tadeusz R. (zam. S., pow.
³obeski), kieruj¹c samochodem
marki Mercedes uderzy³ w wbiegaj¹c¹ na jezdniê sarnê uszkadzaj¹c pojazd.

WYNIÓS£ TELEWIZOR

UKRADLI SIATKÊ

ZNIKN¥£ BARAKOWÓZ

(RESKO) W dniach miêdzy
15, a 25 grudnia w Resku przy ul.
rodkowej nieznany sprawca z
otwartego pomieszczenia domku
letniego dokona³ kradzie¿y telewizora, wartoci 400 z³, dzia³aj¹c
na szkodê Leokadii K

Z£OMIARZ

(WÊGORZYNO) W okresie
miêdzy 13, a 14 marca w Wêgorzynie ul. Jagielloñska, nieznany
sprawca po uprzednim wy³amaniu
drzwi magazynu dokona³ kradzie¿y z³omu aluminiowego, mosiê¿nego i blachy nierdzewnej o
³¹cznej masie 63 kg. Straty w kwocie 300 z³ ponios³o PHU MARAF
widwin.

WYRWA£ DRZWI

(£OBEZ) 16.03.2007r. o
godz. 12.30. w £obzie przy ul.
Obroñców Stalingradu nieznany
mê¿czyzna urwa³ drzwi zewnêtrz-

(£OBEZ) 17.03.2007 r. oko³o
godz. 8:30 w £obzie, przy ul. Bocznej, Jaros³aw P. (zam. £., pow.
³obeski) i Wies³aw S. (bez sta³ego
miejsca zamieszkania) dokonali
kradzie¿y siatki ogrodzeniowej z
dzia³ki ogrodniczej. Straty w kwocie 150 z³ na szkodê Ryszarda H.

POBILI I ZWIALI

(£OBEZ) 17.03.2007 roku o
godz. 20.30 w £obzie, przy ul. Niepodleg³oci, na parkingu sklepu
Tesco, Ireneusz G., lat 20, (zam.
£., pow. ³obeski) wspólnie z trzema
innymi mê¿czyznami, dokona³ pobicia Karola K. i Ireneusza K., w
wyniku czego doznali oni ogólnych
pot³uczeñ cia³a, urazu nosa i zaczerwienienia oczodo³ów.

PRZEDSZKOLE  OBCYM
WSTÊP WZBRONIONY

(£OBEZ) 17.03.2007 roku o

godz. 20.30 w £obzie, przy ul.
Mickiewicza, trzej nieletni Damian K., Micha³ F. i Tomasz R.
weszli na zamkniêty i chroniony
teren przedszkola miejskiego w
£obzie, dokonuj¹c przestêpstwa
tzw. naruszenia miru domowego,
czyli wtargniêcia na cudzy teren.

NAPROMILOWANY

(WÊGORZYNO) 7.03.2007
r. oko³o godz. 15:50 w Wêgorzynie, na ul. Kociuszki, Marek J.
(zam. W., pow. ³obeski) kierowa³
samochodem Citroen znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (0.90
mg/l).

Z ZÊBAMI NA AUTO

(MO£STOWO) 18.03.2007r.
o godz. 10:30 w miejscowoci
Mo³stowo, z posesji nale¿¹cej do
Stefana B. wybieg³ pies i uderzy³
w drzwi jad¹cego samochodu Peugeot 106, którego kieruj¹cym by³
Edward K. Uszkodzeniu uleg³y
lewe przednie drzwi pojazdu.

WYMUSI£
PIERWSZEÑSTWO

(DOBRA) 18.03.2007r. oko³o
godz. 17:05, Pawe³ W. (zam. C.,
pow. widwiñski) kieruj¹c samochodem Ford Orion w Dobrej, na
ul. Kociuszki, wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na Michale
C., który kierowa³ samochodem
VW Passat. Uszkodzeniu uleg³y
pojazdy.
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WYRWA£
STARUSZCE
TOREBKÊ

(£OBEZ) 17.03.2007 r. oko³o godz. 18:40 w £obzie, w parku
im. Kociuszki, Kamil O. (zam.
£., pow. ³obeski) dokona³ kradzie¿y torebki z zawartoci¹ pieniêdzy w kwocie 10 z³ i kluczy do
mieszkania na tzw. wyrwê, czyli wyrwa³ torebkê kobiecie z rêki
i uciek³. Ofiar¹ kradzie¿y pad³a
74-letnia Janina B. Sprawca zosta³ zatrzymany.
(r)

Run¹³ maszt
pomiarowy,
bo ukradli
mocowania

W okresie od 16 do
17.03.2007 r. w godz. 19:00 
12:00 pomiêdzy miejscowociami Dobra - Bienice, nieznany
sprawca odkrêci³ mocowania 3
lin podci¹gów podtrzymuj¹cych
maszt o wysokoci 80 m z urz¹dzeniami pomiarowymi. Maszt
przewróci³ siê i uleg³ zniszczeniu. Straty w kwocie 100 000 z³
poniós³ w³aciciel Siegfried K. z
Niemiec.

ZA SZYBKO NA £UKU

( W Ê G O R Z Y N O )
18.03.2007r. o godz. 20.30 w Wêgorzynie, na ul. Jagielloñskiej, Jerzy T. (zam. P., pow. policki), kieruj¹c samochodem Hyunday, na
³uku drogi nie dostosowa³ nale¿ytej prêdkoci i przekroczy³ o jezdni, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód Honda
kierowany przez Grzegorza P.

WPAD£ W DZIURÊ
I USZKODZI£ AUTO

(GINAWA) 18.03.2007r. oko³o godz. 21.00, na drodze K-20,
przed miejscowoci¹ Ginawa w
gminie Wêgorzyno, Grzegorz C.
(zam. S., pow. szczeciñski), kieruj¹c samochodem marki Fiat, wjecha³ w nieoznaczon¹ wyrwê nawierzchni jezdni, w wyniku czego
uszkodzi³ dwa prawe ko³a samochodu.

Podaj¹ siê za
hydraulików
i kradn¹
(£OBEZ) Z doniesieñ ogólnopolskich mediów czêsto dowiadujemy siê o oszustach podaj¹cych
siê choæby za pracowników opieki spo³ecznej, okradaj¹cych w
bia³y dzieñ niczego nie podejrzewaj¹ce czêsto starsze i samotne
osoby. Taki przypadek mia³ miejsce w £obzie 15 marca oko³o
godz. 15:30 przy ulicy Mickiewicza. Dwóch nieznanych jak dot¹d
mê¿czyzn pod pozorem wykonania prac hydraulicznych wesz³o do
mieszkania Heleny T. Zamiast
zaj¹æ siê hydraulik¹ zajêli siê jej
pieniêdzmi i ukradli 650 z³. (r)

C MY K
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GAZETA GRYFICKA

KRZY¯ÓWKA 12

tygodnik ³obeski 20.03.2007 r.

W obiektywie tygodnika

Siatka na ptaki przy £DK w £obzie

Pomnik w wiêtoborcu rozbieraj¹ z³omiarze

HUMOR TYGODNIA
Wo³a W³adimir Putin dowódcê swoich Specs³u¿b:
- Debilu! Prosi³em Ciê, ¿eby ³adnie przywita³
Litwinienkê w Londynie?
- Taaakkk.... - wyj¹ka³ przestraszony genera³.
- I o co jeszcze Ciê prosi³em?
- Hmmmm....
- Mia³e daæ mu kilka dobrych rad?
- Rad... Polon... co za ró¿nica? Ja tam towarzyszu Putin
Maria Sk³odowska - Curie nie jestem...
***

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 brzmia³o:
Polacy nie gêsi.

***

Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Janina Syjczak (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodê wylosowa³a
pani Janina Syjczak z £obza.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy da³a pani og³oszenie, ¿e szukamy nocnego stró¿a?
- Da³am.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy w³amano
siê do naszego magazynu.

Gratulujemy.

Stalin odwiedzi³ w Gorkach W³odzimierza Ilicza.
- Oj, bracie, co marnie ze mn¹, chyba ju¿ umrê nied³ugo.
- No to od razu przeka¿cie mi w³adzê.
- Kiedy bojê siê, ¿e naród nie pójdzie za wami.
- Czêæ narodu pójdzie za mn¹, a ci, którzy nie
pójd¹ - pójd¹ za tob¹.

