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Alkoholówka w prokuraturze

Bêd¹ zarzuty,
bêdzie dyscyplinarka
... - W razie postawienia przez
prokuraturê zarzutów pani
Wies³awie Romejko, zostanie
ona zwolniona z pracy w trybie
dyscyplinarnym  zapowiada
burmistrz Ryszard Sola.  Nie
mogê dopuszczaæ do sytuacji, w
której nadwerê¿ane jest dobre
imiê urzêdu, a mieszkañcy trac¹
zaufanie do swoich w³adz...
REKLAMA

REKLAMA

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Z drugiej strony
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O potrzebie mylenia politycznego
o powiecie i perspektywie ponadpolitycznej

Kazimierz Rynkiewicz
Naszemu powiatowi nic nie grozi - pod takim tytu³em ukaza³ siê
krótki wywiad ze starost¹ ³obeskim
Antonim Gutkowskim w Nowym
Tygodniku £obeskim w dniu 10
kwietnia i zapewne by³ on echem
publikacji o sprawach powiatu, jakie
ukaza³y siê w naszym tygodniku tydzieñ wczeniej.
Artyku³ przeczyta³em i ogarnê³o
mnie przygnêbienie. Gdy Nowy Tygodnik £obeski obwieci³ w tytule, ¿e
powiatowi nic nie grozi, akurat likwidowano w £obzie dyspozytorniê pogotowia ratunkowego i dwie osoby
straci³y pracê. Tytu³ nada³a gazeta, ale
mnie bardziej interesuj¹ wypowiedzi
i oceny samego starosty. Niestety, zabrak³o w nich odniesienia siê do wypowiedzi sekretarza stanu w MSWiA
Jaros³awa Zieliñskiego, który stwierdzi³ kilka wa¿nych rzeczy, a starosta
zapewne musia³ je czytaæ, twierdz¹c,
¿e W niektórych mediach, w tym tak¿e w naszych lokalnych pojawiaj¹ siê
informacje, ¿e powiat ³obeski ma byæ
zlikwidowany. I zaraz uspokoi³ Pragnê uspokoiæ mieszkañców, doniesienia te s¹ nieprawd¹.
Oczywicie, ¿e s¹ nieprawdziwe,
co mo¿na by³o wyczytaæ z wypowiedzi sekretarza stanu Jaros³awa Zieliñskiego, ale te¿ stwierdzi³ on co, co
ka¿e przypuszczaæ, ¿e jednak reforma administracyjna jest jedn¹ z mo¿liwoci. Nie przes¹dzon¹ dzisiaj, ale
jutro, kto wie. Sekretarz Zieliñski
stwierdzi³ mianowicie: Istnieje potrzeba dokonania ponownej wszechstronnej oceny obecnie funkcjonuj¹cego rozwi¹zania (nowego zasadniczego podzia³u terytorialnego pañstwa  przyp. red.). I o tak¹ ocenê, to
znaczy o zlecenie czy zarz¹dzenie
takiej oceny, uznanie jej za celow¹,
minister spraw wewnêtrznych i administracji zwróci³ siê do Rady Ministrów, uzasadniaj¹c tê potrzebê. W
najbli¿szym czasie rozpoczniemy
prace nad tak¹ eksperck¹ ocen¹ ca³oci, pod k¹tem zw³aszcza funkcjonalnoci tego rozwi¹zania, które funkcjonuje od kilku lat. (...) Rz¹d nie zamierza dokonywaæ ¿adnych zmian w
takim trybie, który jest rz¹dowi przypisywany, i na pewno nie bêdzie tych
zmian przed dokonaniem tej oceny.
Przeanalizujmy jego wypowied;
jest ju¿ faktem, ¿e minister MSWiA
zwróci³ siê do rz¹du o dokonanie oceny funkcjonowania administracji w
kraju i zapowiada prace nad tak¹
eksperck¹ ocen¹. Zapewni³, ¿e rz¹d
nie dokona jej w takim trybie, jaki jest
mu przypisany. Przypomnijmy, ¿e po-

wiat ³obeski powsta³ w trybie decyzji
rz¹dowej, a nie sejmowej. Rz¹d móg³
jedynie dokonaæ korekty mapy powiatów, sejm mo¿e zmieniæ ca³¹
mapê. Zmian nie bêdzie przed dokonaniem oceny, ale po  mog¹ byæ, bo
i po co wykonywaæ pracê, która niczemu by nie s³u¿y³a. Sekretarz zastrzega
co prawda, ¿e  co z tej oceny bêdzie
wynika³o, trudno dzisiaj przes¹dzaæ.
Byæ mo¿e kierunek tej oceny czy
wnioski z tej oceny bêd¹ odwrotne do
tego, co siê dzisiaj pojawia (niepokoje o likwidacji powiatów), ale nale¿y
to traktowaæ raczej jako kurtuazjê.
Przecie¿ sekretarz nie wyjdzie i
nie powie  likwidujemy, bo tak chcemy, bo go zjedz¹ z braku argumentów i przypisz¹ tej decyzji motywy
polityczne. Ocena merytoryczna odci¹¿y ewentualn¹ decyzjê z zarzutu
politycznoci i dostarczy rzeczowych
argumentów. A tych ju¿ teraz nie brakuje. I co ciekawe, je¿eli kto jeszcze o
tym pamiêta, przeciwko likwidacji powiatów trudno bêdzie protestowaæ nawet opozycji, bo PSL by³ w ogóle przeciw ich powstaniu, za SLD opowiada³
siê za ich zmniejszeniem do 150.
Dziwiê siê wiêc starocie Gutkowskiemu, ¿e opiera siê na informacjach uzyskanych na zjedzie Zwi¹zku Powiatów Polskich (zapewne niechêtnego ewentualnym zmianom),
który odby³ siê na pocz¹tku marca, a
nie odnosi siê w ¿aden sposób do
wypowiedzi sekretarza MSWiA z
koñca marca, a wiêc najbardziej
aktualnej. Niestety, mo¿e ten powiat
przyj¹³ taki styl pracy? Jak czytam w
uchwale rady powiatu, ¿e O zmianach
w Pogotowiu przedstawiciele w³adz lokalnych dowiaduj¹ siê przypadkowo z
kr¹¿¹cych wród mieszkañców pog³osek, to mo¿e i z tych¿e pog³osek pewnego dnia rada powiatu dowie siê, ¿e
w³anie j¹ zlikwidowano.
Mam wra¿enie, ¿e zarz¹d powiatu i pracownicy stracili instynkt samozachowawczy, bo je¿eli dojdzie
do likwidacji powiatu, to przede
wszystkim starostwa. Przecie¿ zwyk³y mieszkaniec tak naprawdê nie odczuje tego. I tak jedzi do szpitala w
Drawsku, wysy³a dzieci po naukê do
Szczecina, widwina (wielokierunkowa szko³a rolnicza), Drawska
(szko³a zawodowa CKP). Przecie¿
nie zabior¹ st¹d szkó³, DPS-u, domu
dziecka... Jest filia urzêdu skarbowego, mo¿e byæ filia wydzia³u komunikacji itp. Tak mo¿e byæ, ale nie musi,
pod warunkiem, ¿e starostwo i radni
uwiadomi¹ sobie, ¿e powiat, to nie
tylko jednostka administracyjna, ale
przede wszystkim wspólnota mieszkañców. I o nich trzeba myleæ i dbaæ.
Je¿eli postrzegamy powiat jako
jednostkê administracyjn¹, to mo¿na
powiedzieæ, ¿e powiatowi nic nie
grozi. Stwierdzenie o tyle g³upie, co
banalne. Mo¿e nie byæ ZOZ-u  bê-

dzie powiat. Mo¿e nie byæ dyspozytorni pogotowia  bêdzie powiat.
Mo¿e nie byæ urzêdu skarbowego 
bêdzie powiat. Mo¿e nie byæ szkó³ i
DPS  te¿ bêdzie powiat. Czego mo¿e
jeszcze nie byæ, by powiat przesta³
istnieæ w sensie administracyjnym?
Starostwa! Czy do tego sprowadza siê
mylenie o powiecie?
Chyba tylko niedorozwój instytucjonalny ka¿e dzisiaj niektórym zaliczaæ do osi¹gniêæ powiatowych powstanie CIS-u. Jasne, na bezrybiu to
i rak ryba. Jednak ostatnio ujawniane
w nadmiarze sk³onnoci do admiracji
tego para-przedsiêbiorstwa pokazuj¹, w jakim niebezpiecznym kierunku idzie mylenie decydentów. Na
proste pytanie  gdzie ci szkoleni ludzie znajd¹ zatrudnienie  nie ma
¿adnej odpowiedzi! To wiadczy o
minimalizmie politycznej wyobrani. Ma³o kto pyta  co potem, co za
dwa, piêæ, dziesiêæ lat tutaj bêdzie.
Jeden wielki CIS?
Czy w instytucjach powiatu odbywaj¹ siê debaty na temat po¿¹danego
kierunku rozwoju rynku powiatowego, rozwi¹zañ, które trwale zminimalizuj¹ bezrobocie? Od dawna ju¿ wiemy, ¿e sta¿e, prace interwencyjne i
przeszkolenia bez powstawania nowych miejsc pracy s¹ mieleniem pieniêdzy i ludzkiej energii, a jednak z
uporem godnym lepszej sprawy mieli
siê i mieli. Zrozumia³e jest to w ramach
OPS, PUP i niech bêdzie ¿e CIS, ale
zachwyt tymi formami polityków lokalnych zdumiewa. Chyba, ¿e co nam
podpowie spora iloæ luksusowych aut
na parkingu przed CIS-em.
Od dawna te¿ wiemy, ¿e jedynym wyjciem z sytuacji jest modernizacja infrastrukturalna, technologiczna i owiatowa powiatu. W
takie modernizacje powinna byæ
wk³adana ka¿da z³otówka. Ale
przecie¿ nie w taki sposób, ¿e 16 milionów pakuje siê w ma³o komu potrzebn¹ drogê Resko  Wêgorzyno i
to zaledwie na odcinku Radowo
Wielkie  Sielsko (ku pamiêci wicestarosty), podczas gdy drogi powiatowe w £obzie, ale i innych miastach, wo³aj¹ o pomstê i zniechêc¹
ka¿dego przyjezdnego do inwestowania w dziurach. Tak¿e nie w
ten sposób, ¿e kolejne miliony w³o¿y siê w budowê budynku dla Geodezji. Takie inwestycje w ¿aden
sposób nie czyni¹ powiatu przyjaniejszym dla inwestorów i rodzimej
przedsiêbiorczoci, a tylko oni
tworz¹ miejsca pracy. Tylko oni! Po
drogach jedzi siê codziennie, do
geodezji zagl¹da kilka razy w ¿yciu.
Bud¿etówka powinna zrozumieæ, ¿e tylko prywaciarze tworz¹
tak naprawdê trwa³e miejsca pracy,
dlatego jej wszelkie dzia³ania powinny byæ nakierowane na wzmacnianie
rynku, a nie jego os³abianie.

Dopóki to mylenie administracyjne nie przekszta³ci siê w obywatelskie i gospodarcze, dopóty bêdziemy mieliæ i mieliæ. By tak siê
sta³o, radni powiatu i zarz¹d musz¹
poczuæ siê gospodarzami powiatu;
p³atny cz³onek zarz¹du odpowiedzialny za drogi powinien w koñcu
dowiedzieæ siê, czyje i jakie s¹ drogi
w powiecie, radni powinni znaæ takie miejscowoci jak Su³kowo i Sulice i zacz¹æ myleæ w kategoriach
powiatu, a nawet regionu, a nie tylko
swojego boiska i ulicy, pieni¹dze na
stanowisko do spraw pozyskiwania
inwestorów powinny byæ rozliczone, za starosta powinien czêciej
przebywaæ w Szczecinie, gdzie zbiegaj¹ siê ró¿ne interesy, by pilnowaæ
i zabiegaæ o ³obeskie.
Ju¿ w 2000 roku s³ysza³em o
roku 2008 jako momencie oceny powiatów i ewentualnych zmian. Wtedy to by³a niewyobra¿alnie odleg³a
data. Tak jak dzisiaj bymy myleli,
co bêdzie w 2015 roku. Jak ten czas
szybko leci. Czy ta ocena bêdzie,
czy nie, to mimo wszystko chcia³bym us³yszeæ od starosty: wszystkich nas taka ekspercka, bezstronna, obiektywna ocena by interesowa³a. Namys³ nad w³asnymi dzia³aniami jest warunkiem rozwoju.
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Przy fontannie
Dy¿ury
bêdzie
w siedzibie
Od dzisiaj jedzimy
mo¿na piæ?
Powiatowego
na wiat³ach ca³¹ dobê
(£OBEZ) Wród dokumentów
przygotowanych na najbli¿sz¹ sesjê
Ko³a PO
rady miejskiej w £obzie znalaz³a siê
Sejm z dniem 17.04.2007 r. od witu do zmierzchu z w³¹czonyuchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê z
zmieni³ zasady u¿ywania wiate³ mi wiat³ami mijania jest obowi¹z1999 roku, okrelaj¹c¹ miejsca, w
mijania. Od dzisiaj kierowanie po- kowe. Kieruj¹cy naruszaj¹cy prze- w £obzie
których nie mo¿na spo¿ywaæ alkoUwaga kierowcy

jazdem w warunkach normalnej
przejrzystoci powietrza, równie¿

pis musi liczyæ siê z mandatem do
wysokoci 500 z³.
(r)

Konkurs na dyrektora
liceum w Resku

(POWIAT) Starostwo w £obzie og³osi³o konkurs na dyrektora Zespo³u Szkó³ w Resku. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ oferty w zamkniêtych kopertach w starostwie do dnia 7 maja br. Konkurs przeprowadzi
komisja powo³ana przez zarz¹d powiatu.
(r)

Sesja
Absolutorium
absolutoryjna i wiêtoborzec
(£OBEZ) 26 kwietnia radni podejm¹ decyzjê w sprawie udzielenia burmistrzowi £obza absolutorium za wykonanie bud¿etu w 2006
roku. Sesja rady rozpocznie siê o
godzinie 14:00. Radni zapoznaj¹
siê z informacj¹ na temat stanu dróg
i organizacji ruchu w gminie.
Podejm¹ tak¿e kilka uchwa³,
miêdzy innymi w sprawie zmiany w
wykazie miejsc, w których nie wolno spo¿ywaæ alkoholu oraz w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokoci ich wynagrodzenia za pobierane lokalne podatki.

(£OBEZ) 25 kwietnia o godzinie
16:00 radni powiatu rozpatrz¹ wykonanie bud¿etu za 2006 rok i podejm¹
decyzjê w sprawie udzielenia absolutorium zarz¹dowi starostwa. Na sesji
rozpatrzona zostanie tak¿e informacje
o ubieg³orocznych dzia³aniach ANR i
ARiMR oraz sprawozdanie £CT za
2006 rok. Obecny na sesji przedstawiciel Agencji Nieruchomoci Rolnych
Szczepan Olesiñski z Nowogardu odpowiadaæ bêdzie na pytania radnych
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ agencji. Radni byæ mo¿e porusz¹ równie¿ kwestiê
stada ogierów w wiêtoborcu.
(r)

Powi¹teczny
Trzewy poranek

(£OBEZ) W ubieg³y wtorek ruszaj¹cych rano do pracy kierowców
³obescy policjanci przywitali z alkomatami w rêkach. Kolejna akcja
Trzewy poranek rozpoczê³a siê o
6:30. Wród skontrolowanych 96
kieruj¹cych tylko jeden prowadzi³
samochód na podwójnym gazie.
REKLAMA

Zatrzymany mia³ 1,4 promila alkoholu we krwi. W czasie przeprowadzanych kontroli policjanci zatrzymali piêæ dowodów rejestracyjnych, z uwagi na z³y stan techniczny
pojazdów i wrêczyli dziesiêæ mandatów. Akcje tego typu ³obeska policja bêdzie powtarzaæ.
(gp)

Na ostatnim zebraniu Powiatowego Ko³a Platformy Obywatelskiej w £obzie, które odby³o siê
28.03.2007 r., podjêto decyzjê o
wprowadzeni sta³ych dy¿urów w
siedzibie ko³a przy ul. Niepodleg³oci 44, I piêtro.
Dy¿ury bêd¹ pe³niæ cz³onkowie
ko³a, pocz¹wszy od 10.04.2007r., w
ka¿dy wtorek w godz. 16.00  17.00.
Plan dy¿urów na kwiecieñ.
10.04.2007r.  Antoni Gutkowski.
17.04.2007r.  Wies³aw Bernacki.
24.04.2007r.  Ryszard Sola.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Z powa¿aniem Mariusz Wijatyk

REKLAMA

holu. Projekt uchwa³y wy³¹cza z tej
kategorii skwer przy magistracie.
Je¿eli 26 kwietnia radni przeg³osuj¹ tê
zmianê, to zaraz po sesji bêdzie mo¿na
udaæ siê na placyk przy fontannie i tam
wypiæ sobie piwo. Tyle, ¿e miejsc na
spo¿ycie tego trunku w tym miecie
jest sporo, a miejsca na wypicie kawy
trzeba ze wiec¹ szukaæ.
(gp)
REKLAMA
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Komisja rewizyjna przeciwko
udzieleniu absolutorium burmistrzowi
Burmistrz Ryszard Sola zgadza siê z radnymi
(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola mo¿e nie uzyskaæ od rady absolutorium za wykonanie bud¿etu za 2006 rok, wykonanie, za które odpowiada poprzedni burmistrz Marek Romejko. Realizacja bud¿etu jest co roku przedmiotem obrad komisji rewizyjnej.
Komisja pod przewodnictwem
radnej Heleny Szwemmer podjê³a 4 kwietnia nastêpuj¹ce stanowisko.
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w £obzie po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy za 2006 rok jednog³onie:
1. Postanawia negatywnie zaopiniowaæ wykonanie bud¿etu za
2006 rok.
2. Zwraca siê do Rady Miejskiej
z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi £obza z tytu³u
wykonania bud¿etu za 2006 rok.
UZASADNIENIE - OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w £obzie o wykonaniu bud¿etu
Gminy £obez za 2006 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w £obzie na posiedzeniu w
dniach od 27 do 29 marca 2007 roku
rozpatrzy³a sprawozdanie Burmistrza £obza z wykonania bud¿etu
Gminy za 2006 rok, przeanalizowa³a za³¹czniki i dokumenty ród³owe.
Stwierdzono co nastêpuje:
1. Uchwalony bud¿et, po
uwzglêdnieniu zmian przewidywa³
realizacjê dochodów w kwocie
26.915.143,- z³. Dochody wykonano w kwocie 28.259.456,80 z³, co
stanowi 105% planu, na co z³o¿y³a
siê wy¿sza od planowanej dotacja
celowa (rodki Unii Europejskiej) o
kwotê 852.249,- z³, oraz niedoszacowania dochodów w³asnych, które
to zaplanowano na poziomie ni¿szym od uzyskanych w roku 2005 o
kwotê 215.988,-z³.
2. Plan wydatków bud¿etowych
po uwzglêdnieniu zmian dokonywanych w ci¹gu roku przewidywa³
kwotê 28.816.646,- z³ zrealizowano
w kwocie 28.275.807,68 z³ co stanowi 98,1% planu.
3. Na wydatki bie¿¹ce bud¿etu
zaplanowano kwotê 24.531.296,z³, zrealizowano 24.235.978,34 z³,
co stanowi 98,8% wykonania planu
i równoczenie wzrost do wykonania roku 2005 o kwotê 1.827.271,z³, a wiêc o 8,15% (najbardziej
wzros³y wydatki na pomoc spo-

³eczn¹ bo a¿ o 18%, czyli o kwotê
1.155.950,- z³).
4. Na realizacjê inwestycji zaplanowano w bud¿ecie kwotê pierwotnie 2.947.940,- z³, nastêpnie
plan po zmianach nak³adów na
przebudowê ulicy Chopina oraz ciep³owni miejskiej ustalono w wysokoci 4.285.350 z³ i zrealizowano w
94,3%
czyli
na
poziomie
4.039.829,34 z³.
5. Wed³ug uchwa³y bud¿etowej
z dnia 28 stycznia 2006 roku zaplanowano deficyt w kwocie 941,5 tys.
z³, nastêpnie, po zmianach ustalono
na poziomie 1.901,5 tys. z³. Po
wp³ywie rodków z Unii Europejskiej przeznaczonych na sp³atê po¿yczki zaci¹gniêtej na modernizacjê stacji uzdatniania wody oraz
rodków z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa tytu³em
czêciowej refundacji wydatków inwestycyjnych na zadanie w programie Odnowa wsi deficyt wyniós³
tylko 16.350,88 z£
6. Zad³u¿enie Gminy z tytu³u
zaci¹gniêtych kredytów przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) na pocz¹tek roku bud¿etowego - 3.855.912,- z³
b) sp³ata w 2006 roku 2.330.726,-z³
c) na 31.12.2006r. stan zad³u¿enia - 4.352.864,- z³
7. Wed³ug stanu z 31 grudnia
2006 roku wyst¹pi³y zobowi¹zania
wymagalne na kwotê 5707,98 z³,
które stanowi¹ wysokie, nieuzasadnione przekroczenie wydatków w
zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. W
tym dziale dosz³o do wielu nieprawid³owoci, ³¹cznie z przyw³aszczeniem mienia. Konsekwencj¹ sporz¹dzenia protoko³u
przez Komisjê Rewizyjn¹ by³o
skierowanie sprawy do postêpowania prokuratorskiego przez
Urz¹d Miejski w £obzie.
8. Z analizy za³¹cznika nr 10
wynika, ¿e pierwotny plan wydatków z bud¿etu na wynagrodzenia i
pochodne w administracji Urzêdu
Miejskiego w kwocie 2.207.979,z³, po zmianach w kwocie 50.679,z³ wykonano w 100%, czyli na kwotê 2.258.582,51 z³. Z udostêpnionych Komisji dokumentów wynika,
¿e zmiany te wymusi³y m.in.: nie
zaplanowane a wykonane wydatki
(zgodnie z list¹ p³ac nr 171):
a) odprawa dla urzêduj¹cego w
2006 roku burmistrza Pana Marka
Romejko wyp³acona w wysokoci
15.200,- z³ - przyznana przez Prze-

wodnicz¹c¹ Rady dnia 4.12.2006 r.
b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 28 dni, przyznany Panu Markowi Romejko przez Przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej dnia 4.12.2006r. w
wysokoci 9.887,36 z³.
c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 27 dni, przyznany zastêpcy
burmistrza Panu Ryszardowi Soli
przez Burmistrza p. Marka Romejko w dniu 4.12.2004 roku w wysokoci 9.752,40 z³.
Dopiero uchwa³¹ nr III/5/06 z
dnia 12 grudnia 2006 roku Rada
Miejska przeznaczy³a
26.500,- z³ na wyp³atê ekwiwalentów.
9. Z analizy wydatków i dochodów gospodarki mieszkaniowej
wynika:
- dochody w wysokoci - 40
8.265,55 z³ w tym:
czynsze - 353.809,- z³
docieplenia - 54.456,- z³
Wydano na zarz¹dzanie kwotê
336.818,- z³, czyli stwierdziæ nale¿y, ¿e dochody z czynszów pokrywaj¹ jedynie wydatki na zarz¹dzanie. Z prac Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji wynika, ¿e niezasadnie ponoszono koszty za administrowanie pustostanami i wiatami, a tak¿e ustalona stawka rycza³towa za zarz¹dzanie w kwocie 1,68
z³ za m2 by³a ra¿¹co za wysoka.
10. Burmistrz £obza urzêduj¹cy
do listopada 2006r. p. Marek Romejko zdaniem cz³onków Komisji Rewizyjnej realizuj¹c zadania zwi¹zane z
wykonaniem bud¿etu naruszy³ zasady celowoci, legalnoci i oszczêdnoci w gospodarowaniu rodkami
publicznymi. Powy¿ej przytoczone
uzasadnienie daje podstawê do wyra¿enia negatywnej opinii o realizacji bud¿etu gminy za 2006 rok i wyst¹pienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielanie absolutorium
Burmistrzowi.
***
Wniosek komisji wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu
trafi³ do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. RIO opiniuje pozytywnie bud¿et, a przekroczenie wydatków o ponad 5 tys. z³ w
alkoholówce nie jest wed³ug bieg³ych izby zbyt du¿ym przekroczeniem. Na dzieñ dzisiejszy nie ma
jeszcze stanowiska izby w sprawie
wniosku komisji. Na podstawie jej
opinii i stanowiska RIO rada podejmie 26 kwietnia decyzjê o udzieleniu, b¹d nie udzieleniu absoluto-

rium burmistrzowi Soli. Jego nieudzielenie nie wi¹¿e siê z ¿adnymi
konsekwencjami prawnymi. Artyku³ 28a Ustawy o Samorz¹dzie
Gminnym mówi: Uchwa³a rady
gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjêta po up³ywie 9 miesiêcy od dnia wyboru
wójta i nie póniej ni¿ na 9 miesiêcy
przed zakoñczeniem kadencji, jest
równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie odwo³ania wójta.
Burmistrz Sola zosta³ wybrany
na stanowisko 27 listopada, a wiêc
nie minê³o 9 miesiêcy i nie powoduje to przypisanych w artykule konsekwencji.
Sami radni s¹ w tej kwestii podzieleni.
- W wykonaniu bud¿etu dostrzeglimy wiele nieprawid³owoci 
uwa¿a wiceprzewodnicz¹cy komisji rewizyjnej Grzegorz Tokarski. 
Jeszcze w czasie badania wydatków
alkoholówki stwierdzilimy wiele uchybieñ, którymi zajmuje siê
teraz prokuratura. Uznanie wykonania bud¿etu za 2006 rok za prawid³owe by³oby sprzeczne z wczeniejszym stanowiskiem komisji.
Odnielimy siê do wykonania bud¿etu za 2006 rok, nie za do osoby
nowego burmistrza. - Po wstêpnym zapoznaniu siê z
wnioskami komisji muszê stwierdziæ, ¿e s¹ one zbyt daleko id¹ce 
uwa¿a przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kobia³ka.  Zgadzam siê z tym, ¿e
dosz³o do pewnych nieprawid³owoci. Nie mog¹ one jednak przes¹dzaæ o ca³oci bud¿etu, który w
wiêkszoci zosta³ wykonany prawid³owo i zamierzone zadania
by³y realizowane. Wniosek ten
dotyczy nie tylko by³ego burmistrza, ale krzywdzi równie¿ urzêdników gminy, którzy w realizacji
bud¿etu brali udzia³.
- To dla mnie doæ ciekawa sytuacja  twierdzi burmistrz Ryszard
Sola.  Nie ma jednak mowy o jakimkolwiek konflikcie miêdzy mn¹, a
komisj¹. Stanowisko komisji wynika
z jej wczeniejszych prac nad badaniem realizacji gminnego funduszu
zapobiegania alkoholizmowi. Skoro
le oceniaj¹ dzia³alnoæ alkoholówki,
to logiczne, ¿e ta ocena ma wp³yw na
uznanie wykonania bud¿etu w 2006
roku za b³êdne. Mimo, ¿e to absolutorium od strony formalnej dotyczy
mnie, to trzeba podkreliæ, ¿e dotyczy
ono wykonania bud¿etu za 2006 rok,
za które odpowiada poprzedni burmistrz Marek Romejko. (gp)
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KONKURS NA PISANKÊ
WIELKANOCN¥
( D O B R A ) Miêdzy 3 a 5
kwietnia biblioteka miejska w
Dobrej og³osi³a konkurs na pisankê wielkanocn¹. Technika
prac by³a dowolna. Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, g³ównie wród dzieci (42
os.) Dzieci, które nie zajê³y nagrodzonego miejsca dosta³y po
lizaku.

Dzieci
I miejsce Sadowski Przemek
II miejsce Mi³ek Szymon
III miejsce Baran Dawid
IV miejsce Cielak B³a¿ej
V miejsce Kisa³a Agata
Doroli
I miejsce Joñca Ma³gorzata
II miejsce P³osaj Marzena
(na podst. UM Dobra)

Wyró¿niony program
Kuratorium Owiaty i Wychowania w Szczecinie przeprowadzi³o eliminacje wojewódzkie III edycji konkursu na Alternatywne programy wychowania fizycznego i
sportu szkolnego. Do konkursu o
zasiêgu ogólnopolskim swoj¹ propozycje zg³osi³ Zespó³ Szkó³ im. T.
Kociuszki w £obzie w programie
zatytu³owanym W trosce o zdrowy
i sportowy styl ¿ycia uczniów szko³y ponad gimnazjalnej w £obzie.
Komisja, po dokonaniu analizy
merytorycznej wyró¿ni³a ciekawy i

godny upowszechnienia program
autorstwa nauczycieli wychowania fizycznego z £obza  Ewy
£ukasik, Marcina Æwik³y i Mariusza W³odarza.
Jednak sporód wszystkich nades³anych prac najwy¿ej oceniono program Specjalnego Orodka Szkolno
 Wychowawczego ze winoujcia
pod tytu³em Wêdrujemy razem po
zdrowie. Zosta³ on przes³¹ny do etapu fina³owego do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
Zdzis³aw Bogdanowicz

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

Str. 5

Okazja
do promocji
£obez nie posiada zbyt wiele monografii powiêconych swojej historii.
Trudno dzisiaj by³oby pokusiæ siê wydawnictwo ca³ociowo opisuj¹ce historiê miasta i gminy, ale mo¿e zacz¹æ od
opisywania jej fragmentów. Takie opisy
mog³yby dotyczyæ historii szkó³, parafii, zwi¹zków i stowarzyszeñ, klubów
sportowych, a nawet poszczególnych
instytucji. Mo¿na jeszcze podejæ do
tego z innej strony, opisuj¹c historiê
szerzej, w jej ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego; polityki, sportu, kultury, gospodarki. Póki co takich opisów nie ma
i nie zanosi siê, by szybko powsta³y.
Z tym wiêkszym uznaniem trzeba
potraktowaæ pracê nad monografi¹ ³obeskiego sportu przygotowywan¹ przez
pana Zdzis³awa Bogdanowicza. Mo¿e
byæ przyk³adem dla innych, ¿e mo¿na.
Ksi¹¿kê mo¿na wydaæ i postawiæ na
pó³ce, ale te¿ jej wydanie mo¿e staæ siê
okazj¹ do promocji £obza, a tak¿e powiatu ³obeskiego. Proponujê to wykorzystaæ. Z okazji jej wydania zorganizowaæ spotkanie weteranów sportu. Zaprosiæ ich do £obza, przygotowaæ seminarium o sporcie (np. o wychowaniu dzieci
i m³odzie¿y poprzez sport), rozegraæ
mecz weteranów, zakoñczyæ balem sportowca. Zaprosiæ dzia³aczy ZZPN, z którymi mo¿na by porozmawiaæ o budowie
boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Prezes
ZZPN i pose³ Jan Bednarek chêtnie po-

maga przy takich inwestycjach. Wszyscy
zapewne chêtnie kupiliby wydan¹ ksi¹¿kê. Promocja polega³a by na sprzedaniu tego widowiska w wiat. Okazuje
siê, ¿e mamy a¿ troje dziennikarzy z krajowej pó³ki, którzy wywodz¹ siê z
Ziemi £obeskiej (a mo¿e przy okazji wyszpera³o by siê wiêcej?). To Kasia Metza, £ukasz Grass ze Starogródka i Cezary Guriew. Zaprosiæ ich do obs³ugi medialnej. Oni nie mog¹ zagwarantowaæ, ¿e
ich stacje kupi¹ ten materia³, ale choæby
jak¹ migawkê uda³oby siê przemyciæ.
Oczywicie TVP Szczecin, prasa regionalna i krajowa sportowa.
Takie spotkanie ma sens, gdy¿: stwarza mo¿liwoci promocji, lobbowania na
rzecz lokalnych interesów, promuje
wzory sportowe dla dzieci i m³odzie¿y,
³¹czy pokolenia ³obeziaków, stwarzaj¹c
lokalne wiêzi. To ostatnie nie jest bez
znaczenia, gdy¿ dzisiaj m³odych coraz
mniej ³¹czy ze swoim miejscem, a takie
imprezy wype³niaj¹ rolê takiego lokalnego kleju, wi¹¿¹cego ludzi ze sob¹ i
miejscem urodzenia, co trzeba traktowaæ
jako inwestycjê w przysz³oæ.
Pan Bogdanowicz planuje, ¿e
ksi¹¿ka uka¿e siê jesieni¹. Jest wiêc
du¿o czasu, by imprezê przygotowaæ.
Pomys³ polecam i oddajê w rêce speców od marketingu i promocji urzêdów
miejskiego i powiatowego.
Kazimierz Rynkiewicz

Rada uchwali³a

Op³aty na cmentarzach
w gminie Wêgorzyno
(WÊGORZYNO) Na sesji w marcu rada miejska ustali³a nowe stawki op³at za
korzystanie z cmentarzy i urz¹dzeñ stanowi¹cych mienie Gminy zlokalizowanych
na terenie Wêgorzyna, Cieszyna, Mieszewa, Runowa i Sielska.
Obowi¹zuj¹ce stawki op³at na cmentarzach:
1. Miejsce pod grób zwyk³y ziemny  150 z³
2. Miejsce pod grób murowany  250 z³
3. Miejsce pod grobowiec rodzinny  300 z³
4. Miejsce pod grób dzieciêcy  70 z³
5. Udostêpnienie kaplicy cmentarnej do przechowywania zw³ok  50 z³ za dobê
6. Wjazd na cmentarze  15 z³.
Op³aty za miejsce pod grób (w punktach 1-4) uiszcza siê na 20 lat. Póniej
mo¿na przed³u¿yæ je na nastêpne 20 lat po uiszczeniu op³at wed³ug aktualnych
stawek. W losowych indywidualnych przypadkach burmistrz mo¿e odst¹piæ od
pobrania op³aty.
(r)
REKLAMA
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Gmina jedna, zarz¹dy trzy
(£OBEZ) W poprzednim numerze tygodnika zamiecilimy
informacjê dotycz¹c¹ planów Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
wzglêdem dróg i chodników w
£obzie. Na najbli¿sz¹ sesjê rady
miejskiej przygotowano informacjê o stanie dróg i ulic w gminie £obez. W zestawieniu tym
mo¿emy zapoznaæ siê z ocen¹
stanu danych odcinków i zakresem planowanych na nich przez
zarz¹d prac.
Drogi wojewódzkie mierz¹ w
gminie oko³o 42 kilometrów, w samym miecie jest to nieco ponad 11
kilometrów. Z dokumentu wynika
miêdzy innymi dostateczna ocena
odcinka drogi Wierzbiêcin - £obez.
Na tej drodze, z ocen¹ której trudno
siê zgodziæ  odcinek na wysokoci
Wo³kowa jest wrêcz fatalny  planowane s¹ przygotowania dokumentacji pod remont mostu. Podobnie
oceniona jest droga Starogard 
£obez  Drawsko Pomorskie. Droga ta wydaje siê byæ w lepszym stanie od odcinka Wierzbiêcin 
£obez, poza denerwuj¹cym wielu
kierowców nieczynnym przejazdem kolejowym przed Starogardem, który powinien byæ ju¿ dawno
zalany asfaltem.
Droga widwin  Wêgorzyno 
£obez - nawierzchnia tej drogi jest
w dostatecznym stanie technicznym...W roku bie¿¹cym planowana
jest odnowa nawierzchni chodnika
na ulicy Rapackiego (strona lewa 
odcinek od ronda do skrzy¿owania
z ulic¹ Drawsk¹), materia³ RDW
Drawsko Pomorskie, wykonanie
UM £obez.
Stan dróg wojewódzkich w miecie oceniony jest jako dobry. Wed³ug ZDW remontów wymaga czêæ
chodników: Bema (strona lewa),
Kocielna (strona prawa), Rapackiego (strona lewa), Szosa widwiñska (strona prawa), Kraszewskiego i Segala (ca³oæ), Niepodleg³oci (strona lewa). Czy wszystkie
w tym roku zostan¹ zrobione? Nie
mo¿na siê ³udziæ. ZDW przeznaczy³
w ubieg³ym roku na prace remontowe w £obzie 193660 z³. W tym roku
ZDW przymierzaja siê do remontu
drogi £obez  Strzmiele na odcinku
REKLAMA

Dbanie o zieleñ wed³ug Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
1,3 kilometra. Poza tym ZDW planuje przeznaczyæ pewne rodki na
bie¿¹ce utrzymanie ulic, miêdzy
innymi na utrzymanie zieleni (tak
bowiem drogowcy z województwa
okrelaj¹ ca³kowite ogo³acanie
drzew z ga³êzi, jak to mia³o niedawno miejsce na rogu ulic Obroñców
Stalingradu i Browarnej).
W ocenie poszczególnych dróg
powtarza siê dobra ocena oznakowania pionowego. S³owem jednak
nikt w tym tekcie nie nawi¹zuje do
braku oznaczeñ poziomych.
Pod zarz¹d wojewódzki podlegaj¹ równie¿ najwa¿niejsze mosty
w okolicy. Wiêkszoæ z nich w skali
od zera do piêciu nie przekracza
trójki. Do wyj¹tków nale¿y most na
ulicy Waryñskiego w £obzie i konstrukcja w Lesiêcinie. Mosty w najgorszym stanie znajduj¹ siê w Strzmielach, na Obroñców Stalingradu,
Rapackiego i Segala. Most na Segala poddany zostanie w tym roku jedynie bie¿¹cym pracom konserwa-

torskim. Remont mostu na Rapackiego prze³o¿ono na lata 2009  2013.
Podobnie jest z mostem na Obroñców,
który ujêto w planie zlecenia dokumentacji na lata 2007  2013.
W granicach gminy do powiatu
nale¿y 57 kilometrów dróg, z czego
13,5 kilometra znajduje siê w samym miecie. S¹ to ulice: Spokojna,
Sawickiej, Wojska Polskiego, Pó³nocna, Boczna, Przemys³owa, Mickiewicza, Rolna, Szkolna, Przyrzeczna, Podgórna, Kolejowa,
Siewna, Konopnickiej, Komuny
Paryskiej, Sikorskiego, Sienkiewicza, Murarska, Krótka, Wojcelska,
Przedmiejska, G³owackiego, S³owackiego, Okopowa i Kociuszki.
Zarz¹d Dróg Powiatowych ocena je
nastêpuj¹co: ze wzglêdu na efekt
starzenia siê nawierzchni bitumicznych, corocznie stan techniczny
dróg i ulic ulega pogorszeniu. Ogólnie stan nawierzchni ocenia siê jako
redni z lokalnymi odcinkami w stanie z³ym, dotyczy to w szczególnoci dróg i ulic modernizowanych w
latach 80-tych. Pozosta³e drogi, na
których prowadzone by³y roboty
drogowe w latach 70-tych b¹d
wczeniej s¹ w stanie z³ym. W ramach bie¿¹cego utrzymania Zarz¹d
Dróg Powiatowych corocznie wykonuje prace zwi¹zane z remontem
cz¹stkowym nawierzchni na
wszystkich odcinkach dróg i ulic
powiatowych. Zawy¿one pobocza
oraz brak odcinków rowów powo-

duj¹ sp³ywanie wody na jezdniê
tworz¹c zastoiska. Oznakowanie
pionowe jest dostateczne, sukcesywnie wymieniane jest na nowe.
Chodniki wykonane w latach 70tych i 80-tych posiadaj¹ nawierzchniê zdeformowan¹, wymagaj¹c¹
wymiany na now¹.
W tym roku powiat planuje na
terenie gminy remont czêci mostu
w Wysiedlu oraz zakup materia³ów
na realizowany wspólnie z gmin¹
remont chodników na ulicach Kociuszki, Spokojnej i Siewnej.
Reszta najmniej znacz¹cych dróg
w gminie nale¿y do gminy. Ta planuje
w tym roku odnowê jezdni i chodników na Nowym Osiedlu, budowê parkingu na ulicy Komuny Paryskiej,
odnowê chodników na Dubois i
Osiedlu Orzeszkowej oraz remont
dwóch wiejskich dróg: Zagórzyce 
Kolonia Zagórzyce i w Prusinowie.
W podsumowaniu oceny czytamy: Ogólnie stan sieci drogowej na
terenie gminy i miasta £obez mo¿na
okreliæ jako dostateczny, natomiast
stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego w obecnej chwili jest dobry.
O ile ze stanem jakoci dróg trudno siê nie zgodziæ, o tyle przeciêtnemu u¿ytkownikowi dróg maj¹cemu w pamiêci niedawne wypadki (zw³aszcza na skrzy¿owaniu Segala i Niepodleg³oci) ciê¿ko
uznaæ nasze drogi za bezpieczne,
chocia¿ w statystykach wypadamy
zapewne ca³kiem niele.
(gp)
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Pogotowie ratunkowe jak drogi
(£OBEZ) Zdjêcie, na którym
widzimy dwie karetki stoj¹ce
przed ³obeskim pogotowiem ju¿
wkrótce mo¿e okazaæ siê historyczne. Jak dowiedzielimy siê
nieoficjalnie  jedna z nich ma
trafiæ do Chociwla.
Na razie przed pogotowiem
stoj¹ dwie karetki, za trzecia w
Resku. Decyzj¹ dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Romana Pa³ki dyspozytornia obs³uguj¹ca pogotowie w
£obzie zosta³a zlikwidowana, a
dwie dyspozytorki dosta³y wypowiedzenie. £obez i Wêgorzyno ma
obs³ugiwaæ dyspozytornia w Drawsku Pomorskim. W £obzie ma pozostaæ jedna karetka pogotowia, za
druga trafiæ do Chociwla. Przeciwko takiemu rozwi¹zaniu zaprotestowa³a rada powiatu ³obeskiego podejmuj¹c uchwa³ê w tej sprawie.
Wydaje siê jednak, ¿e w sprawie
dyspozytorni trochê za póno. Jak
owiadczy³a nam rzecznik prasowa
WSPR Monika B¹k ta decyzja jest
nieodwo³alna. Obecnie pozostaje
kwestia dwóch albo jednej karetki w
£obzie.
WSPR podzieli³ powiat ³obeski
na strefy i ten podzia³ prawie pokrywa
siê z siatk¹ dróg wojewódzkich przebiegaj¹cych w naszym powiecie.
Niestety, od momentu powstania

powiatu nigdy nie uda³o siê doprowadziæ do scalenia pogotowia w w
jego granicach. Dobra by³a obs³ugiwana przez goleniowski oddzia³
pogotowia w Nowogardzie. Obecnie nast¹pi³o kolejne rozcz³onkowanie sieci w powiecie. Mieszkañcy £obza i Wêgorzyna dzwoni¹c na
999 po³¹cz¹ siê z dyspozytorni¹ w
Drawsku Pom. Mieszkañcy Reska
dzwoni¹c na 999 po³¹cz¹ siê z dyspozytorni¹ w Gryficach. Nie uda³o nam
siê ustaliæ, sk¹d dojedzie karetka do

Nag³a sesja
z lustracj¹ w tle

(WÊGORZYNO) O ma³o nie
brakowa³o, a rada miejska nie zd¹¿y³aby w terminie powiadomiæ skarbnika i sekretarza urzêdu o obowi¹zku
z³o¿enia owiadczeñ lustracyjnych.
Zrobi³a to w ostatnim terminie, na
sobotniej sesji nadzwyczajnej.
Sesja nadzwyczajna zosta³a zwo³ana na sobotê w trybie przyspieszonym. Okaza³o siê, ¿e do kompetencji
rady nale¿y powiadomienie skarbnika i sekretarza urzêdu o obowi¹zku
z³o¿enia owiadczenia lustracyjnego.
Owiadczenia takie musz¹ z³o¿yæ
skarbnik El¿bieta Grabowska i sekretarz Marta Banasik.

Termin powiadomienia mija³ w
niedzielê, 15 kwietnia. Jak przyznaje
przewodnicz¹ca rady Monika Kumiñska, o tym obowi¹zku dowiedzia³a siê dopiero po wiêtach z prasy i nie
mia³a czasu na zwo³anie sesji w normalnym trybie.
Na sesji radny Kaliciñski pyta³,
czy mia³a prawo tak¹ sesjê zwo³aæ.
Okaza³o siê, ¿e sesjê zwo³ano zgodnie z prawem, gdy¿ o jej zwo³anie zawnioskowa³a wymagana liczba radnych. Przewodnicz¹ca rady uwa¿a, ¿e
nie popisa³a siê tutaj obs³uga rady i
radca prawny, który powinien byæ na
sesji, a go nie by³o.
KAR

Serdeczne podziêkowania najbli¿szym,
przyjacio³om, s¹siadom i znajomym,
którzy przyszli po¿egnaæ naszego syna i brata

.P. Rafa³a Rychla

i towarzyszyli mu w ostatniej drodze
na wieczny spoczynek.

Rodzice i rodzeñstwo

mieszkañców gminy Radowo Ma³e.
Niestety, problem jest jeszcze bardziej z³o¿ony, je¿eli chodzi o telefon
ratunkowy 112. Wczoraj zadzwonilimy na ten numer i odebra³ dy¿urny
policji w £obzie. Co bêdzie, jak dojdzie do wypadku na drodze ko³o Reska i cz³owiek wykrêci 112? Dodzwoni siê do policji w £obzie, a ta bêdzie
szukaæ zwyk³ego telefonu na pogotowie do Gryfic, bo je¿eli policjant
wykrêci numer alarmowy 999, by poinformowaæ o wypadku, to po³¹czy

siê z pogotowiem w... Drawsku Pom.
Od wielu lat ledzê budowê systemu ratowniczego w kraju i nie
mogê poj¹æ tych trudnoci. Uczestniczy³em w otwarciach ró¿nych stacji, central, l¹dowisk dla helikopterów, a systemu jak nie by³o, tak nie
ma, a teraz znowu jakbymy siê od
niego oddalali.
A powiat ³obeski? Dwóch bezrobotnych wiêcej i parcelowany.
Powoli, ale skutecznie.
Kazimierz Rynkiewicz

Owiadczenie

NIE PROWADZÊ
OGRÓDKA PIWNEGO
W zwi¹zku z wypowiedzi¹
radnej pani El¿biety Pileckiej na
sesji Rady Powiatu, dotycz¹cej
rzekomego prowadzenia przeze
mnie ogródka piwnego, o czym
przeczyta³em w Tygodniku £obeskim nr 15 informujê radn¹, ¿e takiego ogródka nie prowadzê.
Pani radna nie by³a i nie sprawdzi³a na miejscu stanu faktyczne-

go, wiêc nie powinna podawaæ publicznie rzeczy niesprawdzonych.
Podaj¹c moje nazwisko, bez
sprawdzenia faktów, narusza moje
dobra osobiste i renomê mojego
sklepu, w zwi¹zku z czym uwa¿am,
¿e albo powinna udowodniæ swoje
stwierdzenia, albo przeprosiæ za
nie.

Jan Szostak

CIS zadba o zieleñ
i miejski szalet
(£OBEZ) Burmistrz £obza og³osi³ 11 kwietnia rozstrzygniêcie konkursu na realizacjê zadania publicznego w zakresie zadañ maj¹cych na
celu reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wyklucze-

niem spo³ecznym na 2007 rok. Tym
zakresem zadañ jest dbanie o miejsk¹
zieleñ i prowadzenie szaletu publicznego. Konkurs wygra³o Centrum Integracji Spo³ecznej, które otrzyma na
ten cel 30 tys. z³.
(r)
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Mazowsze z Umiechem

(£OBEZ) Kolejny wtorkowy
koncert
chóru
Umiech powiêcony by³
tym razem twórczoci Mazowsza. W koncertach chóru
uczestniczy niezmiennie liczna publicznoæ, nagradzana
za przybycie nagrodami,
Uczestniczy jest tu jak najbardziej na miejscu, bowiem
prowadz¹ca koncerty Teresa
Ziemkiewicz potrafi zaanga¿owaæ s³uchaczy do wspólnej
zabawy i piewu.
(gp)

ABY NA LEKCJE DOSZED£ BEZPIECZNIE
MUSISZ PRZEPISY POZNAÆ KONIECZNIE!
Tymi s³owami uczennice klasy
III a Aleksandra Gêsikiewicz i Patrycja Jaremko zwróci³y siê do
m³odszych kolegów.
Uczniowie klas pierwszych
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
dnia 2 kwietnia 2007r. uczestniczyli
w uroczystym apelu zorganizowanym przez pedagoga szkolnego
Danutê Ligêzê przy wspó³pracy z
wychowawczyniami Pani¹ Bo¿en¹
Korniluk i Gra¿yn¹ Tymoszczuk.
Rangê apelu podnieli swoj¹ obecnoci¹: Pan H. Musia³- Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Bezpieczny
Powiat £obeski, Pan R. RzenikKomendant Policji w Bia³ogardzie,
reprezentanci KPP w £obzie: Pan R.
Kazienko i Pan A. Sarnowski,
Urz¹d Miejski reprezentowa³a Pani
M. W¹troba, swoj¹ obecnoci¹ równie¿ zaszczyci³a Pani Dyrektor PPP

 H. Pilecka  Winiewska, rodzice
pierwszoklasistów i uczniowie kl.
III a z wychowawczyni¹ M. Zieniuk.
Szko³a obligowana ustaw¹ z
dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie
owiaty oraz rozporz¹dzeniami ministra w³aciwego do spraw owiaty
i wychowania, podczas ca³ego procesu dydaktyczno  wychowawczego przygotowuje dzieci i m³odzie¿
do bezpiecznego ¿ycia i pracy, do
dba³oci o zdrowie i ¿ycie swoje i
innych oraz kszta³towanie kultury
bezpiecznych zachowañ.
Podczas uroczystoci pierwszoklasici zaprezentowali swoje umiejêtnoci nabywane przez kilka miesiêcy atrakcyjnej i intensywnej pracy na zajêciach. Us³yszelimy wiersze i piosenki zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci w drodze do szko³y i w szkole oraz praktyczne pe³ne

humoru rady starszych kole¿anek,
np. B¹d grzeczny w szkole, nie
tañcz na ³awkach i stole 
Wszyscy uczniowie kl. I po rozwi¹zaniu zagadki:
Kto z was powie,
jak siê przedmiot zowie,
nosz¹ go doroli, dzieci
zw³aszcza noc¹ wieci,
to nie wieca, nie ¿arówka,
niech pomyli wasza g³ówka,
mo¿e byæ ¿ó³te i kolorowe,
to wiate³ko
otrzymali z r¹k Pana Musia³a i
Panów policjantów praktyczne i
kolorowe opaski odblaskowe ufundowane przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski. Urz¹d
Miejski przygotowa³ równie¿ mi³¹
niespodziankê pierwszakom  s³odki wafelek.
Na apelu zosta³ rozstrzy-

gniêty konkurs plastyczny Bezpieczna droga do szko³y, wyró¿niono prace nastêpuj¹cych uczniów:
Z kl. I a
· Patrycji Majchrzak,
· Majki Michalak,
· Micha³a Sysaka,
· Kacpra Dro¿d¿ewskiego,
· Karoliny Myd³o,
· Patrycji Kustowskiej,
· Aleksandry Kruczyñskiej,
· Patrycji Krystosiak,
Z kl. I b
· Bartka Fr¹czek,
· Mateusza Papiny,
· Julii Sagan,
· Joanny Tarnickiej,
· Wiktorii Dygas,
· Magdaleny Lisik,
· Maceli Sniadeckiego
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£CT: sprawozdanie jest, wnioski bêd¹?
(£OBEZ) Jednym z punktów
najbli¿szej sesji powiatu bêdzie ocena ubieg³orocznej dzia³alnoci
£obeskiego Centrum Turystyki.
Mieszcz¹cy siê przy ulicy Konopnickiej w £obzie budynek spe³niaæ mia³
- w myl za³o¿eñ jego twórców, czyli
zarz¹du Haliny Szymañskiej - rolê
instytucji maj¹cej promowaæ powiat
³obeski i jego walory turystyczne.
£CT prowadzi jednak przede
wszystkim dzia³alnoæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na wiadczeniu us³ug hotelarskich i gastronomicznych. W
placówce zatrudnionych jest 30 osób
 17 na sta³e, reszta w ramach sta¿ów,
przygotowañ zawodowych i prac interwencyjnych. W ubieg³ym roku
zmniejszono zatrudnienie o 7 osób.
£¹czne koszty zwi¹zane z wynagrodzeniami pracowników osi¹gnê³y w
poprzednim roku pu³ap ponad 300
tys. z³. Ponad 100 tys. z³ kosztuje
utrzymanie trzech pracowników: dyrektora, zastêpcy i ksiêgowego. Nieco wiêcej poch³aniaj¹ wydatki na
pensje pracowników kuchni, a podobn¹ sumê wydatki na utrzymanie
pracowników internatu.
£¹czne koszty dzia³alnoci £CT
w ubieg³ym roku wynios³y 744 tys.
z³. Zdecydowana wiêkszoæ wydatków zwi¹zana jest z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ placówki, tak jak choæby wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹
kuchni, przekraczaj¹ce 200 tys. z³.
Mimo za³o¿eñ twórców, £CT jest
wiêc przede wszystkim jednostk¹
gospodarcz¹ samorz¹du, prowadz¹c¹
stricte komercyjn¹ dzia³alnoæ, przynosz¹c¹ okrelony przychód, który w
ubieg³ym roku wyniós³ nieco ponad
700 tys. z³. Porównuj¹c to z kosztami
wychodzi na to, ¿e £CT przynios³o w
ubieg³ym roku oko³o 40 tys. z³ strat.
Wed³ug dyrektor jednostki Bo¿eny
Pacholskiej, straty te powsta³y w
wyniku koniecznych zakupów zwi¹zanych z doposa¿eniem szeciu wyremontowanych pokoi, na które ju¿
wczeniej centrum wy³o¿y³o z w³asnych rodków oko³o 100 tys. z³.
W celu rozwoju turystyki w powiecie zorganizowano w ubieg³ym roku
32 imprezy, z czego kilka maj¹cych
ponad lokalny charakter, takich jak
turniej unihokeja, maraton rowerowy,
zlot aktywu kajakowego, czy pierwszy
maraton MTB. £CT bra³o tak¿e udzia³
w zorganizowaniu wystawy ³ódzkiej
galerii Ars Nova i Bogdany WinnicREKLAMA

kiej. Ca³oæ turystycznej dzia³alnoci
centrum wydaje siê jednak doæ nik³a,
zwa¿ywszy na wielkoæ rodków na
turystykê przeznaczanych. £CT jest
jednak jednostk¹ bud¿etow¹ i swoj¹
statutow¹ dzia³alnoæ musi utrzymywaæ z w³asnych dochodów.
W centrum istnieje równie¿ stanowisko do pozyskiwania inwestorów, na które powiat przeznacza dodatkowo ponad 30 tys. z³ rocznie.
Sprawozdanie z jego dzia³alnoci
jest na tyle krótkie, ¿e przytaczamy je
w ca³oci: Mimo podjêtych starañ
nie uda³o siê zrealizowaæ wspó³pracy
z Niemcami. W 2005 r. przygotowano
prezentacjê multimedialn¹, która
obecnie funkcjonuje na stronie powiatu. Przygotowano równie¿ pod
wzglêdem logistycznym wizytê polskich przedsiêbiorców w Niemczech,
niestety otrzymano informacjê, ¿e
wyjazd delegacji jest bezprzedmiotowy ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie ze strony niemieckiej. Poniewa¿
Izba Przemys³owo-Handlowa w Kolonii zrzesza oko³o 3500 ró¿nego rodzaju podmiotów gospodarczych postanowiono w 2006 r. ponowiæ próbê
nawi¹zania kontaktów opieraj¹c siê o
bezporedni¹ znajomoæ z Prezesem
Izby. W kwietniu 2006 r. nawi¹zano

kontakt z Konsulatem Generalnym
Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii.
Zrealizowano kilka spotkañ konsultacyjnych z przedsiêbiorcami niemieckimi realizuj¹cymi swoje zamierzenia w Polsce. Spotkania te mia³y na
celu wypracowanie opinii przedsiêbiorców co do mo¿liwoci inwestowania i funkcjonowania na rynku
polskim. Opinia ta mia³a zostaæ
przedstawiona na spotkaniu w Kolonii. Niestety zostalimy poinformowani przez Konsulat, ¿e powiat ³obeski nie zosta³ uwzglêdniony jako
uczestnik tego spotkania.
W 2006 roku pracownik £CT kontaktowa³ siê wielokrotnie z potencjalnymi inwestorami wyra¿aj¹cymi chêæ
zagospodarowania zlikwidowanego
w 1995 r. PSO (Pañstwowego Stada
Ogierów). Uczestniczy³ w spotkaniach
na terenie Stadniny, informowa³ Jednostkê Gospodarcz¹ Zasobu w £obzie
o postêpuj¹cej dewastacji obiektów bêd¹cych przedmiotem przetargów. Procedury przetargowe realizowane przez
Agencjê Nieruchomoci Rolnych
przeci¹ga³y siê przez ca³y 2006 r. W
momencie gdy dosz³o do przetargu na
etapie negocjacji aktu notarialnego
zaistnia³y okolicznoci, które spowodowa³y jego uniewa¿nienie.

Wymiernym efektem naszych
dzia³añ promocyjnych mo¿e staæ siê
przedstawienie walorów przyrodniczo  krajobrazowych miejscowoci
Konie i budynku po by³ym przedszkolu w Rekowie (gmina Radowo Ma³e)
przedstawicielom Galerii Ars Nova w
£odzi. W przypadku pozytywnych
decyzji Dyrektora Agencji Nieruchomoci Rolnych w Szczecinie, Wójta i
Rady Gminy w Radowie Ma³ym dojæ
mo¿e do realizacji Centrum Sztuk
Wizualnych i Animacji Kulturowo 
Spo³ecznych. Spodziewany efekt to
pozyskanie 35 nowych miejsc pracy.
W 2006 r. dosz³o do spotkañ
maj¹cych na celu turystyczne zagospodarowanie rzeki Regi w oparciu
o rodki Unii Europejskiej. Firm¹
zainteresowan¹ jest miêdzynarodowa firma Polar International z
siedzib¹ w Polsce - czytamy w
sprawozdaniu z dzia³alnoci stanowiska odpowiedzialnego za promocjê gospodarcz¹. Wymiernych
efektów powstania tego stanowiska jak na razie wiêc nie widaæ.
W planach £CT na 2007 rok widnieje miêdzy innymi utworzenie wraz z
CIS pracowni ceramicznej, warsztatów
artystycznych i zorganizowanie 25 imprez sportowo-turystycznych.
(gp)
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OFERTY PRACY

¨ MICHA£ÓW MAREK MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Tel.
(091) 397-17-51
¨ SWEDWOOD w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ PPUH JAMEX w Wêgorzynie zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych w
przemyle Tel. (091) 39-71-951
¨ EKO FARB S.C. w £obzie zatrudni: Kierowcê samochodu ciê¿arowego kat C+E Tel. (091) 39-766-42
¨ DEKOR PLUS W £obzie zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ 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. 606471-786
¨ ZAK£ADY NAPRAWCZE
MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A w
£obzie zatrudni na stanowiska: Pozostali
in¿ynierowie chemicy Pozostali in¿ynierowie mechanicy Pozostali operatorzy
maszyn do produkcji wyrobów z gumy
Spawacz Tokarz Tel. (091) 397-40-41
¨ EURO  TRANSPORT w Gryficach zatrudni: Kierowcê kat C+E Tel.
(091) 384-25-27
¨ RIVAAL SP Z O.O w £obzie
zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przygotowuj¹cy drewno i pokrewni (praca przy produkcji sto³ów)
Lakiernik Tel.(091) 397-62-21
¨ TOP TOMASZ MIELCAREK
w Wêgorzynie zatrudni: Sprzedawcê
Tel.(091)579-22-07
¨ TOMBUD TOMASZ CZERWIÑSKI w Wêgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom. 508-626-452
¨ ROOSENS BETONS w Po³chowie zatrudni na stanowiska: Elektromonter zak³adowy, Operator koparek i zwa³owarek, Kierowca operator
wózków jezdniowych, Murarz Tel.
(091) 397-11-18. Kom. 504-208-088
¨ AGROTECHNOLOGY MAREK CZESNOWSKI w £obzie zatrudni: Kierowcê kat. B Kom. 509-142-520

Z ¯YCIA POWIATU
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Alkoholówka w prokuraturze

Bêd¹ zarzuty,
bêdzie dyscyplinarka

(£OBEZ) Gminny fundusz profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych od ponad roku
by³ przedmiotem rozlicznych kontrowersji i sporów miêdzy czêci¹
radnych, a w³adzami. Wydatkami
funduszu jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego roku zajmowali siê radni gminy. Wówczas okaza³o siê, ¿e czêæ
wydatków alkoholówki z profilaktyk¹ nie mia³a za wiele wspólnego. W czerwcu 2006 roku w miejsce
dotychczasowego
stanowiska
utworzono wydzia³ profilaktyki
uzale¿nieñ. Po wyborach nowy burmistrz przeprowadzi³ ponown¹ reorganizacjê urzêdu. Podlegaj¹ce
dot¹d alkoholówce wietlice
przesuniêto pod kuratelê £obeskiego Domu Kultury. W tym samym
czasie do nowego burmistrza zaczê³y nap³ywaæ informacje o niewyjanionych wydatkach, nieuregulowanych fakturach i braku pieniêdzy
dla niektórych so³ectw. Kwestia
braku pieniêdzy dla wiosek zosta³a
wkrótce wyjaniona  rodki z funduszu przyznaje siê na podstawie
przedstawionych programów na ich
realizacjê, a czêæ so³ectw nie mia³a
takich programów i dlatego nie dosta³a pieniêdzy.
W marcu wydatki funduszu sta³y
siê przedmiotem pracy komisji rewizyjnej. Komisja porusza kilka
wa¿nych i niewyjanionych jak dot¹d pytañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem rodkami funduszu alkoholowego. Radni podnosz¹ kwestiê pobieranych na dzia³alnoæ profilaktyczn¹ zaliczek, rozliczanych czêsto po terminie. Z wydruku wykazu
pobranych i rozliczonych zaliczek
wynika, ¿e pani Wies³awa Romejko
w 2006 roku posiada³a nierozliczon¹ zaliczkê na kwotê 1299,05 z³,
któr¹ zwrócono 31.03.2006 roku w
kwocie 1200 z³, a nastêpnie ostatecznie rozliczono 31.12.2006 roku
 czytamy w protokole komisji zamieszczonym w ³obeskim BIP-ie.
W okresie roku 2006 pobra³a zaliczki w kwocie 15200 z³ rozliczaj¹c je
najczêciej po terminie (np.: 20.04
pobrano 700 z³, 20.04 rozliczono na
kwotê 177,40 z³, a nastêpnie dopiero 30.06.06. sp³acono 522,60 z³:
05.05.06 pobrano zaliczkê w kwocie 2400 z³, rozliczono 30.06. - 2400
z³). 28 grudnia 2006 pani Wies³awa
Romejko posiada³a nierozliczone
zaliczki: 2000 z³ pobrane na festyn
trzewoci i 850 z³ pobrane 20 listopada 2006 na delegacjê. Zaliczki na
kwotê 2 tys. z³ rozliczono dopiero
29 grudnia 2006 roku. Nierozliczona pozostaje zaliczka w kwocie 850

z³, pobrana 20 listopada... Radni
wymieniaj¹ równie¿ jednego z pracowników, który nie rozliczy³ siê do
tej pory z czêci zaliczek na kwotê
300 z³.
Spore w¹tpliwoci radnych
wzbudzi³a tak¿e celowoæ kosztów
ponoszonych w zwi¹zku z zakupem
us³ug i towarów. Skontrolowano
wybrane losowo z wykazu obrotów
62 faktury. Komisja stwierdza, ¿e
procedury dokonywania zakupów
materia³ów i us³ug nie s¹ przejrzyste. W szeregu wypadków brak potwierdzeñ odbioru, nie rozpisano
artyku³ów za pokwitowaniem na
wietlice, opisy lakoniczne. Komisja podaje na potwierdzenie swoich
wniosków kilka przyk³adów. Oto
jeden z nich: faktura z 27.12.05
wystawiona przez PKS Gryfice na
kwotê 2270,01 z³, zaksiêgowana w
koszty 26.01.06. Z za³¹czonego zlecenia najmu autobusu, z rozliczenia
stanu licznika wynika liczba przejechanych kilometrów, za co dokonano obci¹¿enia. Faktura opisana lakoniczne cyt. dot. wyjazdów dzieci
ze wietlic wiejskich na basen do
widwina. Wk³ad w³asny do programu sport na wsi. Trudno z tego
opisu wyliczyæ sk¹d siê wziê³o 980
kilometrów, ile razy kursowa³ autobus i na jakiej trasie.
Radni zajmuj¹ siê równie¿ zakupami na wietlice: faktura z
02.05.06. sprzedawca Szkolbiur ... na
kwotê 288,93 z³, na art. szkolne, zabawki. W opisie: Drugostronnie wymienione artyku³y zakupiono do wykorzystania w wietlicach socjoterapeutycznych. ¯adna ze wietlic nie
potwierdzi³a odbioru materia³ów.
Omiostronicowy raport komisji
wymienia jeszcze wiele przyk³adów
budz¹cych w¹tpliwoci radnych.
Znajduje siê w nim poruszona w artykule sprzed tygodnia kwestia remontu
wietlicy w Zagórzycach. Do remontu dwóch pomieszczeñ o ³¹cznej powierzchni 45 metrów kwadratowych
zakupiono o wiele wiêcej materia³ów,
ni¿ wymaga³ tego zakres prac. Z ustaleñ radnych wynika, ¿e kupiono tonê
kleju do terakoty, z któr¹ nie wiadomo
co siê sta³o. Nie znany jest równie¿ los
dwóch odtwarzaczy mp3 zakupionych na konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie, który siê nie odby³.
W koñcowych wnioskach protoko³u rewizorzy wnioskuj¹ o
wdro¿enie postêpowania wyjaniaj¹cego w przedmiocie szczegó³owego rozliczenia materia³ów
budowlanych zakupionych i zagospodarowanych do remontów w
wietlicach wiejskich. Radni obli-

guj¹ równie¿ burmistrza do wyst¹pienia do Wies³awy Romejko o
zwrot 448 z³ za bezcelowo zakupione odtwarzacze. Wed³ug radnych
dwa wy¿ej wymienione fakty oraz
przekroczenie wydatków o ponad 5
tys. z³ powinny zostaæ zg³oszone do
rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Dwa ostatnie punkty dotycz¹ przestrzegania poprawnoci
rozliczeñ finansowych i prawid³owego obiegu dokumentów.
W czasie prac komisji równolegle toczy³o siê postêpowanie wszczête przez burmistrza w stosunku do
szefowej alkoholówki. Po odejciu
Wies³awy Romejko na zwolnienie
burmistrz Ryszard Sola skierowa³
materia³y do prokuratury w £obzie.
- W razie postawienia przez prokuraturê zarzutów pani Wies³awie
Romejko, zostanie ona zwolniona z
pracy w trybie dyscyplinarnym 
zapowiada burmistrz Ryszard Sola.
- Nie mogê dopuszczaæ do sytuacji,
w której nadwerê¿ane jest dobre
imiê urzêdu, a mieszkañcy trac¹
zaufanie do swoich w³adz. Przes³ane przez burmistrza Ryszarda Solê zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
dotycz¹ce wydatków alkoholówki przysporzy ³obeskiej prokuraturze sporo pracy. W sprawie jako
pierwsi przes³uchani zostan¹ radni z
komisji rewizyjnej badaj¹cy tê sprawê. Stanowisko radnych z komisji
jest doæ jednoznaczne w tej sprawie i w uzasadnieniu do nieudzielenia absolutorium dotycz¹cego wykonania bud¿etu za 2006 rok
twierdz¹ wrêcz, ¿e w tym dziale
dosz³o do wielu nieprawid³owoci,
³¹cznie z przyw³aszczeniem mienia. Kto mia³ to mienie przyw³aszczyæ, ustali prokuratura, która jak
na razie bada czy dosz³o do takiego
czynu. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e po
przes³uchaniu radnych prokuratura
przes³ucha pracowników wietlic i
urzêdników zwi¹zanych z funkcjonowaniem funduszu alkoholowego,
w tym by³ego wiceburmistrza Ryszarda Solê, bêd¹cego w poprzedniej kadencji pe³nomocnikiem
gminnym do spraw profilaktyki oraz
skarbnika gminy.
- Jestem za tym, by sprawê zbadano i wyjaniono dog³êbnie 
twierdzi poprzedni wiceburmistrz
Ryszard Sola. - Jeszcze pod koniec
kadencji próbowalimy ze skarbnikiem pewne sprawy wyjaniaæ, jak
choæby kwestiê zakupu odtwarzaczy, niestety, nie otrzymalimy ¿adnych wyjanieñ ze strony pani Romejko. - powiedzia³.
(gp)
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Sukces dwóch bohaterów
Wydarzeniem sportowym w ostatnim
okresie w powiecie ³obeskim by³y rozgrywki pi³ki siatkowej ch³opców w ramach pó³fina³u wojewódzkiego szkó³ ponadgimnazjalnych. Hala sportowo  widowiskowa przy Os. Orzeszkowej goci³a 6 najlepszych szkó³ reprezentuj¹cych
powiaty: Stargard Szczeciñski, Wa³cz,
Choszczno, Drawsko Pomorskie, miasto
Szczecin oraz Zespó³ Szkó³ £obez.
Na tytu³ bohatera Licealiady zas³u¿y³a dru¿yna szkolna z £obza pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego i instruktora siatkówki mgr Marcina
Æwik³y. Gospodarze turnieju  Zespó³
Szkó³ im. T. Kociuszki zaj¹³ I miejsce i
awansowa³ do puli fina³owej 4 najlepszych szkó³ w województwie. To najwy¿sze osi¹gniêcie sportowe w historii szko³y w tej dyscyplinie sportu. Nasi ch³opcy
zaprezentowali siê wybornie, pokazuj¹c
na boisku to, co w sporcie najwa¿niejsze:
umiejêtnoci techniczne, ambicjê, wolê
walki, a tak¿e kulturê i wzorzec sportowca. Wygrali g³adko wszystkie mecze 2:0
w setach, kolejno ze Stargardem Szczeciñskim, Wa³czem, a w finale o I miejsce
z Choszcznem. Radoæ z ogromnego sukcesu okazywali zarówno m³odzi zawodnicy, jak i ich nauczyciele. Szczególne
powody do zadowolenia zdradza³ opiekun siatkarskiego teamu mgr Marcin
REKLAMA

Æwik³a. Z trybun swoich pupili entuzjastycznie wspierali nauczyciele z grona
pedagogicznego, zw³aszcza wychowawcy klas maturalnych  filolog jêzyka polskiego mgr Dorota Kotwicka, filolog jêzyka angielskiego mgr Robert Jaremko,
nauczyciel wf mgr Ewa £ukasik.
Drugim bohaterem sportowego spektaklu uznano grupê wiernych kibiców,
kolegów i przyjació³ siatkarzy ze szkolnej
³awki. Profesjonalnie zorganizowany,
g³ony, kulturalny doping na pewno pomóg³ w uzyskaniu koñcowego sukcesu.

Orkiestra bêbnów, tr¹bek, fanfar, ko³atek
i wzmocnionej muzyki mechanicznej
wzmaga³a motywacjê do zwyciêstwa. W
odró¿nieniu od innych gier zespo³owych,
podczas tych rozgrywek siatkarskich nie
pad³o ¿adne wulgarne s³owo czy przezwisko pod adresem zawodników oraz sêdziego. M³odzie¿ ogólniaka zaprezentowa³a siê na medal, zarówno na parkiecie
jak i na trybunach. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
pi³ka siatkowa w wydaniu Ligi wiatowej
czy te¿ rozgrywek szkolnych niesie ze
sob¹ du¿¹ zawartoæ zabawy, radoci i

aspektów wychowawczych. Oby wiêcej
takich udanych sportowych widowisk w
³obeskiej hali sportowej.
Sk³ad ZS £obez: Mateusz Witas
kl. III D, Tomasz Sola kl. IIIC, Erwin
Czerniawski kl. IIIA, Karol Wielgus
kl. III A, Piotr Kordyl kl. IIIBp, Micha³ Wo³oszyn kl. III A, Piotr Ulan kl.
II A, Tomasz Wadas kl. II A, Konrad
Korniluk kl. II A, Tomasz Rorata kl.
II A, Micha³ Ulan kl. I D, Pawe³ Iskra
kl. I A, Micha³ £uczycki kl. II A.
Zdzis³aw Bogdanowicz

LISTY-OPINIE-POLEMIKI

OFERTY PRACY

¨ INDYGO POLSKA w Toruniu
zatrudni: (praca na terenie woj. zachodniopomorskiego) Przedstawiciela handlowego, Spotkanie kwalifikacyjne odbêdzie siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie w dniu 19.04.2007 r. o godzinie 13.00. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt z PUP w £obzie pokój
nr 5 lub pod nr telefonu 091 577-70-30
¨ TIMsp.jawna zatrudni: Pracownika torowego, Spawaczy, Praca na
terenie gminy RESKO, tel. 0698 012
485 /0681 359 447 6
¨ ZAK£AD US£UG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Iñsku zatrudni: Pilarza, Tel. (091) 562-33-90
¨ ORODEK WYPOCZYNKOWY KORMORAN w Pogorzelicy
zatrudni: Malarza, Pomocnika murarza, Pomoc kuchenn¹, Kelnerkê, Pokojow¹, Tel. (091) 386-31-23
¨ BUD REX S P. Z O.O w Gdañsku zatrudni: Montera rusztowañ, Pomocnika montera rusztowañ, Montera
kad³ubów, Tel.+48 58 306 06 08
¨ PRZEDSIÊBIORSTWO
HANDLOWO  US£UGOWE ANDRZEJ NYCZ w Gryficach zatrudni:Robotników budowlanych
¨ 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) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
¨ Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie planuje na wiosnê zorganizowanie nastêpuj¹cych szkoleñ dla osób bezrobotnych: OPIEKUN DO OSÓB
STARSZYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH Z NAUK¥ JÊZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO, DEKARZ 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.
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Ad vocem pytania:
jak wypadnie powiat ³obeski?

Kazimierz Rynkiewicz
w Tygodniku £obeskim z
dnia 3 kwietnia 2007 r. zada³
pytanie: jak wypadnie powiat ³obeski? Odpowiedzi
na to pytanie maj¹ daæ rz¹dowi eksperci. Oczywicie pod warunkiem, ¿e Rada Ministrów uzna
za celowe dokonywanie takiej oceny. Póki co nie ma takiej decyzji, i
nie ma te¿ takiego problemu. I to te¿
red. Rynkiewicz jednoznacznie
opisa³ cytuj¹c obszerne fragmenty
stenogramu 38. posiedzenia Sejmu
w dniu 29 marca br.
A zatem jaki jest sens stawiania
pytania? Ponoæ nie ma z³ych pytañ,
ale z³e mog¹ byæ odpowiedzi. Red.
Rynkiewicz ca³y swój wywód zmierzaj¹cy do wykazania, i¿ zagro¿eniem dla istnienia powiatu ³obeskiego jest nieudolnoæ jego w³adz,
opiera na opisie perypetii zwi¹zanych z funkcjonowaniem s³u¿by
zdrowia. To jest bardzo dobre za³o¿enie dla wykazania nieudolnoci
nie tylko w³adz powiatu ³obeskiego, ale ka¿dej osoby czy instytucji
odpowiadaj¹cej za s³u¿bê zdrowia
w Polsce, a wiêc za dziedzinê z
któr¹ nie radzi sobie nawet rz¹d
RP, a co dopiero jakikolwiek powiat. Mo¿na wrêcz powiedzieæ
tak: ³atwiej by³o prof. Relidze zostaæ wiatowej s³awy kardiochirurgiem ni¿ uzdrowicielem polskiej
s³u¿by zdrowia. Taka jest jednak
smutna polska rzeczywistoæ, wypracowana przez ponad pó³ wieku
PRL-u. Nie zapominajmy o tym, ¿e
dzi my, jako naród jestemy ofiarami tamtego systemu, ze wszystkimi jego konsekwencjami.
Nie zamierzam jednak uchylaæ
siê od dyskusji o problemach ³obeskiej s³u¿by zdrowia. Zgadzam siê
z opini¹ red. Rynkiewicza, ¿e du¿ym b³êdem by³o nie przejêcie
ZOZ-u od powiatu stargardzkiego,
taka te¿ by³a wówczas opcja radnego Gutkowskiego, dzisiejszego starosty ³obeskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie przejêcie ZOZ-u to
by³a bardzo dobra decyzja biznesowa, bowiem d³ug pozosta³ po stronie powiatu stargardzkiego, lecz
nie jest rol¹ samorz¹du lokalnego
robienie biznesów. Samorz¹d lokalny ma zaspokajaæ ustaw¹ okrelone potrzeby spo³eczne. Uwa¿am
te¿, ¿e w tej sprawie zapominamy,
i¿ równie wa¿nym jej aspektem jest
aspekt etyczny. Zapominamy, ¿e
g³ównymi ofiarami takiej biznesowej decyzji s¹ szeregowi pracownicy ³obeskiego ZOZ-u, pozbawieni wynagrodzeñ za swoj¹ pracê.
Dzi, wraz z zaleg³ymi sk³adkami
na ZUS oraz z odsetkami, jest to

kwota ponad 8. milionów z³, a ca³oæ
zad³u¿enia przekracza 15 milionów
z³. Jak to siê mówi  konia z rzêdem
temu, kto potrafi w tej sytuacji znaleæ m¹dre rozwi¹zanie.
Natomist zdecydowanie nie zgadzam siê z opiniami red. Rynkiewicza
o realizacji zadania ochrony zdrowia
na terenie powiatu. Us³ugi te realizuje szpital w Resku, który funkcjonuje
w warunkach absolutnie rynkowych,
i doskonale w tych warunkach sobie
radzi. Podobnie funkcjonuje ponad
30 poradni specjalistycznych. Problemy w tym zakresie s¹ dwa. Pierwszy to niedobór wiadczeñ w zakresie
chirurgii oraz fatalny stan rentgena.
W sprawie rentgena podjêlimy dzia³ania, które maj¹ doprowadziæ do
uzdrowienia sytuacji. Co do ca³oci
oferty us³ug medycznych na terenie
naszego powiatu (podobnie jak na
terenie ca³ego kraju) to ich iloæ jest
na takim poziomie na jaki pozwala
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przywo³ywanie przez red. Rynkiewicza, jako przyk³adów w³aciwego
podejcia do s³u¿by zdrowia w³adz powiatów: gryfickiego, drawskiego czy
goleniowskiego jest co najmniej niew³aciwe. Po prostu w tych przypadkach nie ma analogii z naszym powiatem. Powiat gryficki ma wprawdzie na
swoim terenie szpital, ale wojewódzki. Powiat drawski korzysta z przywileju bycia zapleczem dla wojskowego
poligonu. Natomiast powiat goleniowski rozegra³ problem swoich szpitali do spó³ki z gmin¹ Nowogard.
Nic mi te¿ nie wiadomo o istnieniu w zarz¹dzie powiatu ³obeskiego
specjalnego etatu ds. s³u¿by zdrowia.
Ta dziedzina zadañ powiatowych
przypisana jest do stanowiska wicestarosty, który ponad to, ¿e z mocy
prawa jest jedynym zastêpc¹ starosty,
za³atwiaj¹cym szereg spraw bie¿¹cych, ma w obszarze swojego bezporedniego nadzoru m.in. politykê spo³eczn¹, edukacjê, sport i turystykê,
geodezjê, dom dziecka. Mo¿emy dyskutowaæ o zawi³ociach funkcjonowania samorz¹du lokalnego, w tym
powiatowego, ale to temat na odrêbn¹
i jak s¹dzê szerok¹ debatê. Dzi jednak ju¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e nie jest
¿adnym odkryciem, i¿ prawdziwa demokracja kosztuje i musi kosztowaæ,
co tak¿e  z pewnym zdziwieniem! 
odkryli ostatnio parlamentarzyci PO.
W tym miejscu raz jeszcze wrócê do
czasów PRL-u. Tamten ustrój to ponoæ
te¿ by³a demokracja, tyle, ¿e socjalistyczna i tak kosztowna, ¿e . mo¿e
kto chce wracaæ? Rêka w górê.
I na koniec, bardzo przepraszam
red. Rynkiewicza za stwierdzenia,

których teraz u¿yjê, ale niestety,
trzeba naprawdê z³ej woli, ¿eby napisaæ takie s³owa: Jak mo¿na przejadaæ pieni¹dze, zamiast modernizowaæ infrastrukturê, polepszaæ
edukacjê, budowaæ drogi, by nie
pozostaæ w tyle za innymi. Trzeba
byæ chyba niewidomym by nie dostrzec ró¿nic, go³ym okiem widocznych w porównaniu inwestycji wykonanych na naszym terenie powiatów czasie istnienia du¿ych powiatów z pierwszej kadencji (a w³aciwie ich ca³kowity brak), z tym co
zrobiono w okresie istnienia powiatu ³obeskiego. Mylê, ¿e wystarczy powiedzieæ, i¿ w latach
2002 - 2006 wydano na inwestycje
15 milionów z³otych, a w 2006 roku
nasz powiat by³ trzeci pod tym
wzglêdem w woj. zachodniopomorskim, a tak¿e w czo³ówce krajowej. Poza kilkoma, ma³ymi inwestycjami o wartoci, góra kilkaset tysiêcy z³otych ka¿da, tj. takimi
jak np. remonty w szko³ach, remont
domu dziecka, internatu, siedzib
CIS-u, starostwa czy powiatowego
urzêdu pracy, to podjêto te¿ wielkie
zadania. Pierwsze to inwestycja o
wartoci ponad 16 milionów z³, polegaj¹ca na przebudowie drogi powiatowej Radowo Wielkie  Wêgorzyno. Drugie to rozbudowa
domu pomocy spo³ecznej w Resku
za ponad 3 miliony z³. Zadania te
kontynuuje obecny zarz¹d powiatu. W latach 2002  2006 na inwestycje powiatowe wydano ponad 15
milionów z³otych. Wymiernym, i
godnym uznania, efektem pracy
s³u¿b powiatu ³obeskiego jest te¿
pozyskanie, z tzw. róde³ zewnêtrznych, 8 milionów z³, które zosta³y 
¿e tak powiem  przerobione na
naszym terenie. Ponadto dobrym
efektem pracy zarz¹du powiatu s¹
instytucje nios¹ce pomoc naszym
mieszkañcom, instytucje o renomie
ponadwojewódzkiej. Mylê tu o
Powiatowym Urz¹dzie Pracy i Centrum Integracji Spo³ecznej.
Piszê o tych sprawach z pewnym
dystansem, bo piszê o dokonaniach
naszych poprzedników, o osi¹gniêciach powiatu kierowanego przez
pani¹ Halinê Szamañsk¹ oraz pana
Wies³awa Bernackiego. O tym, czego dokona obecny zarz¹d powiatu
mówiæ dzi za wczenie, ale mo¿na
wiele prognozowaæ w oparciu o aktualny projekt bud¿etu powiatu.
Tam s¹ opisane konkretne zamierzenia. Mogê jedno przewidywaæ: na
pewno z powodu dokonañ obecnego zarz¹du powiatu nie trzeba bêdzie wychodziæ na tory. Przynajmniej z powodu braku inwestycji.
Ryszard Brodziñski
Wicestarosta £obeski
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Trzeba zmieniæ okrêg
podatkowy dla Dobrej
(DOBRA) W ostatnim czasie
wiele kontrowersji budzi sprawa
okrêgów podatkowych. Szczególnie
zainteresowani tym tematem s¹
rolnicy, bowiem od faktu, w którym okrêgu jest nasza gmina (I,
II, III i IV) zale¿y wysokoæ podatku rolnego.
Cztery gminy powiatu ³obeskiego (£obez, Resko, Wêgorzyno, Radowo Ma³e od 2004r. s¹ w III
okrêgu podatkowym (wczeniej
by³y w I okr.), natomiast gmina
Dobra  w I (tu obowi¹zuj¹
najwy¿sze stawki podatku rolnego) .
Dlaczego tak siê
sta³o?
W padzierniku 1999 r. ówczesna
Burmistrz
£obza p. Halina
Szymañska, po wczeniejszym omówieniu sprawy okrêgów podatkowych z radnymi i so³tysami wyst¹pi³a
z pismem do Wojewody Zachodniopomorskiego p. W³adys³awa Lisewskiego z prob¹ o informacjê, czy
podjête zosta³y jakiekolwiek dzia³ania w celu dopasowania okrêgów podatkowych woj. zachodniopomorskiego do nowej mapy administracyjnej kraju i sytuacji ekonomicznej panuj¹cej w rolnictwie. W styczniu
2000 r. Wojewoda Zachodniopomorski przys³a³ odpowied, i¿ zaliczenie
poszczególnych gmin do okrêgów
podatkowych okrelane jest przez
Ministra Finansów w stosownym rozporz¹dzeniu po wczeniej przedstawionym projekcie przez Instytut
Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej w Warszawie. Zaliczenie
gmin do poszczególnych okrêgów
podatkowych dokonane zosta³o na
podstawie:
- waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski,
- warunków ekonomicznych.
Wojewoda wskaza³ równie¿, i¿ do tej
pory nie podejmowano ¿adnych dzia³añ w celu dopasowania okrêgów podatkowych woj. zachodniopomorskiego do nowej mapy administracyjnej kraju i sytuacji ekonomicznej paREKLAMA

nuj¹cej w rolnictwie. Podniós³ jednak,
¿e wojewoda na wniosek
rady gminy mo¿e w
szczególnych wypadkach zaliczyæ
niektóre gminy do
innego okrêgu podatkowego, ale gminy musz¹ dokonaæ
szczegó³owej analizy skutków finansowych takiego przedsiêwziêcia oraz
wnikliw¹
analizê 
ocen ê

podejmowanych dzia³añ, bowiem z
tytu³u przejcia np. z I do III okrêgu
podatkowego, zmniejsz¹ siê dochody
gminy.
W marcu 2000 r. p. Halina Szymañska zwróci³a siê z prob¹ do Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach o przes³anie
materia³ów, dotycz¹cych kryteriów,
w oparciu o które opracowuje siê zaliczenie gmin do okrêgów podatkowych. Po wielu monitach, odpowied
nadesz³a we wrzeniu 2000 r. Instytut
przes³a³ opracowania dotycz¹ce waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin.
W zwi¹zku z tym w £obzie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gmin s¹siaduj¹cymi z £obzem:
Radowa Ma³ego, Wêgorzyna, Reska
i Dobrej (nasz¹ gminê reprezentowa³
ówczesny cz³onek Zarz¹du Gminy p.
Jerzy Smela), w celu przedyskutowania tematu. Pan Jerzy Smela, bêd¹c
przewodnicz¹cym Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Dobrej, na najbli¿szym
posiedzeniu komisji zapozna³ radnych z tematem. Komisja wnioskowa³a o przygotowanie stosownej
uchwa³y do Burmistrza. Temat jednak
nie znalaz³ poparcia u ówczesnych
w³adz. Tak wiêc 4 gminy wszczê³y
procedurê maj¹c¹ na celu zmianê
okrêgu podatkowego, podjêto sto-

sowne uchwa³y w poszczególnych
gminach oraz z³o¿ono wspólny wniosek do pana Jaros³awa Bauca  Ministra Finansów w Warszawie (luty
2001) za porednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego. Kilka miesiêcy trwa³o uzupe³nianie dokumentacji. Kulminacj¹ starañ gminy by³a
zmiana okrêgu podatkowego z I na III,
co zosta³o zamieszczone w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 10
grudnia 2001 r.
Obecnie zmiana okrêgu podatkowego bêdzie uwarunkowana z³o¿eniem stosownego wniosku do Sejmiku Wojewódzkiego (w drodze uchwa³y Rady Gminy). Jak poinformowano
nas w Departamencie Podatku Rolnego w Warszawie, czas trwania takiej
sprawy nie jest okrelony z góry ¿adnymi przepisami, a ponadto Ministerstwo Finansów nie przewiduje w najbli¿szym czasie zmian w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym przy³¹czenia
gmin do okrêgów podatkowych. Nie
znaczy to jednak, ¿e sprawa jest nie do
przebrniêcia. Z przeprowadzonych
dyskusji wynika, i¿ Rada Miejska w
Dobrej w najbli¿szym czasie zajmie
siê rozpatrzeniem stosownej uchwa³y. Procedura ruszy, jednak bêdzie zapewne d³ugotrwa³a.
Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
REKLAMA

Str. 13
REKLAMA

Str. 14

HISTORIA £OBESKIEGO SPORTU (CZ. 2)
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Milicyjny Klub Sportowy Gwardia 194554
To pierwsza organizacja sportowa w historii polskiego £obza. Z
inicjatywy pionierskiej grupy prawdziwych dzia³aczy spo³ecznych, we
wrzeniu 1945 roku zosta³ utworzony Milicyjny Klub Sportowy Gwardia. G³ównymi autorami za³o¿enia
Klubu z dru¿yn¹ pi³karsk¹ byli: Jan
Czmielewski, W³adys³aw Szyjka,
Stanis³aw Cybulski, W³adys³aw
Ciosek, Adam Jegier. Swego poparcia udzieli³ Komendant Powiatowy
Milicji Obywatelskiej Janaszczyk,
tym samym zadeklarowa³ pomoc organizacyjn¹ i transportow¹ pocz¹tkuj¹cym sportowcom. Pierwszy rok pi³karstwa z udzia³em gwardzistów to
liczne boiskowe potyczki z rodz¹cymi siê zespo³ami pobliskich miast i
grupami wojskowymi. Rozgrywki cykliczne o tytu³ mistrzowski województwa Pomorza Zachodniego po
raz pierwszy po wojnie zosta³y podjête ju¿ wiosn¹ 1946 roku z udzia³em 6
klubów. Grupê klasy A stanowi³y wtedy: Pionier Szczecin, Pocztowy Klub
Sportowy Szczecin, Milicyjny Klub
Sportowy Szczecin, D¹b Dêbno, B³êkitni Stargard i Unia Bia³ogard.
W nastêpnym sezonie pi³karskim 1946/47 do wspó³zawodnictwa o mistrzostwo okrêgu przyst¹pi³o 12 najlepszych dru¿yn klubowych, w tym MKS Gwardia £obez.
Mecze nad Reg¹ rozbudza³y wród
mieszkañców miasta i Obwodu
£awiczka ogromne emocje i zainteresowanie. T³umy widzów zasiada³y wokó³ trawiastego placu. Tu rodzi³y siê wiêzy spo³eczne, kole¿eñskie i patriotyczne Ma³ej Ojczyzny.
£obezianom przysz³o graæ w silnej
grupie A klasowej z udzia³em a¿ 8
dru¿yn z samego Szczecina oraz
innych du¿ych rodowisk miejskich. W ca³ym sezonie Gwardia
wyst¹pi³a w 22 meczach zajmuj¹c
ostatecznie XII miejsce w województwie.
O pocz¹tkach pi³karstwa w

£obzie wspomina Stanis³aw Lebioda, pi³karz Gwardii, dzi 87 letni mieszkaniec Pogorzelicy.
Do £obza przyjecha³em z Rawy

Mazowieckiej w listopadzie 1945
roku. Kilka miesiêcy wczeniej tutaj
osiedlili siê moi rodzice i prowadzili
sklep spo¿ywczo - kolonialny w centrum miasteczka. Zamieszka³em samodzielnie na II piêtrze w kamienicy
przy ulicy Bieruta, w której na dole
mieci³a siê piekarnia pañstwa Smoliñskich. W tamtym okresie prze¿ywa³em osobisty dramat - wycieñczony
trudami d³ugiej, bo ponad 4  letniej
partyzantki, zachorowa³em na dur
brzuszny. Z ciê¿kiego stanu wybawi³a
mnie penicylina, niezawodny lek w
owych czasach. W ramach spacerów i
nabierania si³ po chorobie, zagl¹da³em czêsto na boisko sportowe, nazywane pospolicie do³kiem nad Reg¹.
Bywa³o, ¿e natrafia³em na grupkê ludzi kopi¹cych pi³kê lub graj¹cych miêdzy sob¹ By³em mocno zainteresowany futbolem, poniewa¿ przed wojn¹ z
niez³ym powodzeniem uprawia³em
bieganie i w³anie pi³k¹ no¿n¹
Pewnego wiosennego popo³udnia
1946 roku, wyposa¿ony w kostium
sportowy i w³asne buty meczówki,
przyby³em na boisko i zapyta³em trenuj¹cych, czy mogê do³¹czyæ i pograæ
razem z nimi. Chyba dobrze sobie radzi³em z pi³k¹, gdy¿ po treningu podszed³ do mnie jeden z obserwatorów, a
by³ nim Kierownik Referatu ledczego
Komendy Powiatowej MO, W³adys³aw Ciosek i zaproponowa³ grê w ich
dru¿ynie. Taka oferta by³a mi na rêkê
i wyrazi³em zgodê. Od kwietnia 1946
roku sta³em siê czynnym zawodnikiem
Klubu Milicyjnego Gwardia. W tym
samym czasie zosta³em zaanga¿owany do pracy w Komendzie Powiatowej
MO (Referat ledczy).
Wiosn¹ i latem tego roku nawi¹-

zalimy kontakty sportowe z okolicznymi dru¿ynami. Gralimy mecze z
lotnikami ze widwina, jak¹ jednostk¹ wojskow¹ z Iglic, no i z ¿o³nierzami radzieckimi, stacjonuj¹cymi w
miecie w tzw. ruskiej dzielnicy. W
tym czasie wystêpowa³em w jednym
zespole bia³o - niebieskich ze Stanis³awom Stanio Cybulskim, Józefem Napor¹ Hilarym Szymankiem,
Henrykiem Chrz¹szczem, Józefem
Ba³ukiem. Wszyscy bylimy pracownikami KP MO. Pozostali gracze byli
osobami cywilnymi z miasta. Nap³yw
ludnoci osadniczej do £obezu, a w
tym m³odzie¿y, by³ coraz wiêkszy i
du¿o nowych osób zg³asza³o siê z
chêci¹ grania w miejscowym Klubie.
Z naborem nie by³o ju¿ trudnoci, a na
³awce czeka³a szeroka rezerwa.
Gwardia jesieni¹ 1946 roku pod
kierunkiem trenera, oficera Wojska
Polskiego, kapitana Zbo¿ka, przyst¹pi³a do rozgrywania spotkañ w
klasie A wojewódzkiej. Lokalnie
odbywa³y siê tak¿e mecze towarzyskie z miejscow¹ dru¿yn¹ Trakto-

ry, któr¹ za³o¿y³ kierownik warsztatów mechanicznych PGR Suliszewice. Wród moich kolegów najwy¿ej oceniam wystêpy Józka Banaszka w rodku napadu, dobrego technika i strzelca najwiêkszej iloci
goli oraz Jerzego Klepczyñskiego,
mistrza w dryblowaniu i grze pod
bramk¹ przeciwnika. Najwiêksze
zainteresowanie i opiekê nad dru¿yn¹ sprawowali W³adys³aw Ciosek
- kierownik Referatu ledczego oraz
Jan Czmielewski i W³adys³aw Szyjka - dy¿urni KP MO.
Moja przygoda pi³karska w
£obzie trwa³a do koñca 1948 roku.
Rok wczeniej o¿eni³em siê z pionierk¹ tych Ziem - Rit¹ Postlep, a
zalubiny odby³y siê w kociele przy
ulicy Rzecznej (póniejsze kino
Rega, a dzi sala sportowa). W
zwi¹zku z tym przyby³o obowi¹zków
rodzinnych, a poza tym poci¹ga³a
mnie myliwka. I tej przyjemnoci zwi¹zanej z mylistwem powiêci³em dalsz¹ czêæ ¿ycia.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6; tel 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 z³, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

n Kawalerka do wynajêcia w
£obzie. Tel. 091 397 34 72.
n Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
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 Wynajmê od 1 maja mieszkanie
2 pokojowe w Szczecinie (centrum). Ca³kowity koszt 1200 PLN/
miesi¹c. W pe³ni umeblowane,
wysoki standard. Tel. 0 510 096
606 wy³acznie po godzinie 20.
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.

INNE
n Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii w. dla dziewczynki, równie¿ do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669
348 840.
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 Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety,
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
US£UGI
n Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
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 Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

n Elektryka przyjmê - wymagana
znajomoæ monta¿u domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
n PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykszta³cenie rednie + znajomoæ jêzyka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 063 899 484.
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Szczeciñski producent odzie¿y
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
n STADNINA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM ZATRUDNI NA UMOWÊ O PRACÊ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502 666 778.

n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

NIERUCHOMOCI

n Sprzedam pawilon handlowy
na targowisku w £obzie. Tel.
695 427 151.
n Sprzedam dzia³kê 535 mkw. w
centrum Wêgorzyna z dokumentacj¹. Tel. 885 187 065.
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 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.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
ul. Niepodleg³oci w Gryficach. Tel.
501 278 866
n Sprzedam domek w miejscowoci
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.

SPORT
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Jaszczuk nie strzela karnego, sêdzia nie zalicza dwóch bramek

Derby dla Sparty
SPARTA Wêgorzyno  SARMATA Dobra 2:0 (1:0)

SPARTA: Przemys³aw Noryca, Tomasz Kmieæ, Jerzy Wojciechowicz,
Nadkierniczny Artur, Tomasz Side³, Zbigniew Nadkierniczny (Jaros³aw
Konieczny), Marek Dro¿d¿ewski, Dariusz Nadkierniczny (Dominik
Raj), Daniel Romañczyk (S³awomir Nowak), Micha³ Szwalec
(Wojciech Kli), Krzysztof Gwód. Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: 3'  Marek Dro¿d¿ewski, 59'  Krzysztof Gwód.
¯ó³te kartki: S³awomir Nowak.
W sobotnie, s³oneczne popo³udnie,
spora rzesza kibiców i sympatyków
futbolu postanowi³a obejrzeæ derbowe
spotkanie pomiêdzy siódm¹ w tabeli wêgorzyñsk¹ Spart¹ a dobersk¹ Sarmat¹,
zajmuj¹c¹ trzeci¹ pozycjê w tabeli.
Spotkanie rozpoczê³o siê od ataków zawodników trenera Jamro¿ego.
Ju¿ po 120 sekundach gry bramkarz
Sarmaty - Damian Brodowicz musia³
interweniowaæ po strzale niezbyt mocnym Micha³a Szwalca. Minutê póniej
zdecydowana wiêkszoæ kibiców cieszy³a siê ze zdobytego gola. Rzut wolny
z bocznego sektora boiska wykonywa³
Tomasz Side³. Futbolówka spad³a na
pi¹ty metr, bramkarz Sarmaty pozosta³
w bramce, co ostatecznie sprawi³o, i¿
pi³kê z kilku metrów do bramki pos³a³
Marek Dro¿d¿ewski.
Piêæ minut póniej ten sam zawodnik móg³ wpisaæ siê ponownie na listê
strzelców. Doskona³e podanie w tempo
od Zbyszka Nadkiernicznego, pomocnik Sparty sfinalizowa³ niezbyt mocnym strza³em wprost w bramkarza. W
13 minucie na indywidualn¹ akcjê decyduje siê Daniel Romañczyk, którego
strza³ z 12 metrów zosta³ ostatecznie
zablokowany. Kilkadziesi¹t sekund
póniej ten sam zawodnik, uderzy³ pi³kê z woleja, niestety strza³ by³ niecelny.
W 20 minucie przyjezdni mieli
pierwsz¹ dogodn¹ okazjê do wyrównania. Prostopad³e podanie sprzed pola
karnego, technicznym strza³em tu¿
przy s³upku chcia³ sfinalizowaæ Damian Padziñski, jednak golkeeper
Sparty zaznaczy³ swoj¹ dobr¹ dyspozycjê tego dnia udan¹ interwencj¹. W 28
minucie napastnik Sarmaty znów próbowa³ zaskoczyæ Norycê, tym razem
strza³ z dalszej odleg³oci by³ zupe³nie
nieudany. W 27 wietn¹ akcjê rozgrywa Darek Nadkierniczny z Tomkiem
Sid³em, po którego podaniu, pomocnikowi z numerem 17 zabrak³o precyzji, aby udanie przelobowaæ bramkarza
Sarmaty. W 34 minucie nieco inny
wariant rozegrania sta³ego elementu
gry wybrali zawodnicy Sparty. Zagrana
lekko, do krótszego s³upka pi³ka, na
któr¹ czyha³ Krzysiek Gwód, pozwoli³a napastnikowi Sparty oddaæ strza³ z
pó³obrotu, jednak i w tym przypadku
futbolówka przesz³a nad poprzeczk¹.
W 43 minucie zawodnik Sarmaty ekspediuje pi³kê w stronê pola karnego
Sparty. Przed lini¹ 16, pi³ki nie udaje
siê opanowaæ Tomkowi Kmieciowi,
którego jednoczenie wyprzedza³ zawodnik Sarmaty w pogoni za futbolówk¹. Interwencjê stopera Sparty, arbiter g³ówny zakwalifikowa³ jako prze-

winienie w obrêbie pola karnego na co
mia³ wp³yw d³ugi upadek zawodnika
Sarmaty, daj¹cy podstawy do podyktowania rzutu karnego. Chwilê póniej
przed szans¹ do strzelenia bramki staje
Jaros³aw Jaszczuk. Przemek Noryca
wyczeka³ egzekutora jedenastki do
samego koñca, który uderzy³ niezbyt
mocno, co pozwoli³o skutecznie obroniæ pierwsz¹ jedenastkê naszemu
bramkarzowi, od kiedy wystêpuje na
pozycji bramkarza.
Bezporednio po udanej interwencji, nastêpuje wznowienie gry. Na prawym skrzydle Zbyszek Nadkierniczny
obs³uguje kolejnym dobrym podaniem
Krzyka Gwodzia, który staje oko w
oko z Damianem Brodowiczem. Próba
przelobowania bramkarza Sarmaty zakoñczy³a siê niepowodzeniem, na co mia³o z pewnoci¹ wp³yw, minimalne podbicie futbolówki przez bramkarza goci.
W drugiej po³owie Spartanie nadal
byli stron¹ dominuj¹c¹ w tym spotkaniu, W 50 minucie Krzysiek Gwód
wyk³ada pi³kê na pi¹ty metr, sk¹d w
zamieszaniu nie udaje siê pokonaæ
bramkarza goci ani Micha³owi Szwalcowi ani Danielowi Romañczykowi.
Dwie minuty póniej Sarmata wykonuje rzut wolny, po którym futbolówkê
pewnie ³apie Przemek Noryca. W 53
minucie z ostrego k¹ta strzela Zbyszek
Nadkierniczny, którego strza³ zosta³
obroniony, za minutê póniej w indywidualnej akcji, Krzysiek Gwód za
daleko wypuci³ sobie pi³kê, co umo¿liwi³o skuteczn¹ interwencjê bramkarzowi przyjezdnych. W 57 minucie prostopad³e podanie od Marka Dro¿d¿ewskiego, Krzysiek Gwód zamienia na
bramkê, jednak sêdzia liniowa wskaza³a zawodnika Sparty, jakoby znajdowa³
siê na pozycji spalonej. Dwie minuty
póniej w roli podaj¹cego wyst¹pi³
Wojtek Kli i tym razem Gwód zdoby³ drugiego gola bez ¿adnych w¹tpliwoci. W 62 minucie dobrze rozprowadzona akcja koñczy siê p³askim dorodkowaniem z prawego sektora przez Jarka Koniecznego, miêdzy liniê obrony a
bramkarza, do którego minimalnie
spóni³ siê Marek Dro¿d¿ewski. Kolejna grona akcja mia³a miejsce dwie
minuty póniej. Lew¹ stron¹ przedar³
siê Daniel Romañczyk, odda³ pi³kê do
Marka Dro¿d¿ewskiego, ten z kolei do
Wojtka Klisia, który przewróci³ siê w
polu karnym nie wywo³uj¹c tym ¿adnego wra¿enia na arbitrze. Kolejna kontra
zainicjowana zosta³a przez Daniela
Romañczyka kilkadziesi¹t sekund póniej. Ten widz¹c, i¿ w zakoñczonej niedawno akcji jeden z goci ucierpia³,

Krzysztof Gwód strzeli³
dwie bramki, ale sêdzia
zaliczy³ mu jedn¹
wybi³ futbolówkê zachowuj¹c siê fair
play. W 67 minucie obroñca Sarmaty
podaje futbolówkê do swojego bramkarza. Momentalnie doskakuje do niego
Wojtek Kli, przechwytuje pi³kê i zdobywa bramkê. Arbiter dopatrza³ siê tym
razem jakiego nieprzepisowego zagrania i tym samym gola nie uzna³. Te
i wczeniejsze decyzje tria sêdziowskiego powoduj¹ olbrzymi¹ irytacjê na
³awce rezerwowych. Ostre komentarze
trenera Jamro¿ego arbiter postanowi³
ukróciæ, odsy³aj¹c go na trybuny. W 83
minucie znów Marek Dro¿d¿ewski posy³a na pi¹ty metr pi³kê, sk¹d niecelnie
uderza j¹ Gwód. Chwilê póniej gocie wykonywali rzut wolny, po którym
Przemek Noryca pewnie wy³apa³ strza³
zawodnika Sarmaty. W 87 minucie
znów sporo szczêcia umiechnê³o siê
do Sarmaty. Szar¿uj¹cego w polu karnym Wojtka Klisia nie byli w stanie powstrzymaæ defensorzy Sarmaty a gdy
ten odda³ pi³kê na praw¹ stronê, S³awek
Nowak mocnym strza³em trafi³ w s³upek doberskiej bramki. W ostatnich
minutach wietny strza³ g³ow¹ odda³
Marek Dro¿d¿ewski, zaliczaj¹cy niez³e spotkanie, jednak interwencja
bramkarza Sarmaty by³a równie¿
przedniej marki co sprawi³o i¿ gola
numer trzy ju¿ nie ogl¹dalimy. W
doliczonym czasie gry na bramkê rywala uderza³ jeszcze Krzysiek
Gwód, jednak i tym razem bramkarz Sarmaty by³ gór¹. Spotkanie
derbowe koñczy siê zas³u¿onym zwyciêstwem pi³karzy Sparty, którzy do
koñca sezonu powalcz¹ o jak najkorzystniejsz¹ lokatê w tabeli. (msz)
PRZEDMECZ JUNIORÓW
SPARTA WÊGORZYNO-SARMATA DOBRA 4:3 (4:1)
Podopieczni Krzysztofa Gwodzia
nie zwalniaj¹ tempa. Lider grupy
pierwszej szczeciñskiej okrêgówki pokona³ swoich rówieników z Dobrej
4:3. Bramki zdobyli: Demko Adrian - 2
oraz Bidny Tomasz i Demczuk Jacek. Z
dorobkiem 51 punktów zespó³ juniorów nadal jest liderem tabeli.
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Sparta Pany
W derbach powiatu Sparta pokona³a Sarmatê 2:0 i teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e Sparta rozpêdza siê, a przegrana z KP Police by³a wypadkiem
przy pracy. Jednak ta przegrana spowodowa³a, ¿e Sparta praktycznie nie
ma szans w wycigu o lidera tabeli. Od
witu (który wygrywa mecz za meczem) dzieli j¹ 17 punktów, ale spokojnie mo¿e powalczyæ o wicelidera,
który to tytu³ mo¿e uprawniaæ j¹ do
walki w bara¿ach o V ligê. Tym bardziej, ¿e KP niespodziewanie przegra³o z Koron¹ Stuchowo i to pokazuje, jak nieobliczalna jest nasza liga.
Sparta uleg³a KP na w³asnym boisku,
pokona³a wysoko Koronê, która z kolei wygra³a z KP. Jak na podstawie
tych wyników okreliæ si³ê zespo³ów?
O Krzysiu Gwodziu, który strzeli³ kolejn¹ bramkê w meczu i ma ich
ju¿ 5 mo¿na powiedzieæ, ¿e jest jako
dobre wino - im starszy, tym lepszy.
Strzelaj¹c w takim tempie ma szansê
na lidera rankingu. Takiej szansy nie
maj¹ ju¿ dwaj pi³karze wiatowida Krzysztof niadek i Piotr Kie³tyka, z
którymi klub rozsta³ siê z powodów
finansowych.

Strzelcy powiatu ³obeskiego

11 bramek: Marek Gradus (Mewa),
Damian Padziñski (Sarmata)
10bramek:KamilIwachniuk(wiatowid)
8bramek:Pawe³Graczykowski(Sarmata),
7 bramek: £ukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia)
6 bramek: Daniel Romañczyk, Wojtek Kli (Sparta), Krzysztof Kieruzel
(Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiñski, Jarek
Jaszczuk (Sarmata), Krzysztof
Gwód (Sparta)
4 bramki: Krzysztof niadek (wiatowid), £ukasz Olechnowicz (Sarmata), Marek Dro¿d¿ewski (Sparta)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz
Nadkierniczny, Mariusz B³aszczyk
(Mewa), Krzysztof Kulik (Radovia)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata),
Kamil Kacprzak, Piotr Kie³tyka,
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz
(wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek
Paw³owski, Damian Gabry (Mewa)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur Andrusieczko, £ukasz Rzepka, Pawe³
Samal, Micha³ Szwalec, Tomasz
Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz (Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek
Wójtowicz, Klaudiusz Wasiak, Pawe³
Frost (Mewa); Sylwester Micha³owski, Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz, Micha³ Koba (wiatowid);
Mateusz Miko³owski, Damian Dzierbicki, Dawid Dudek, Kacper Skrobiñski (Sarmata), Irek Kulik, Mateusz
Sak, Przemek Ga³ka (Radovia).
Zespo³y
45 - Sarmata Dobra
31 - Radovia Radowo Ma³e
28 - wiatowid £obez
25 - Sparta Wêgorzyno
24 - Mewa Resko
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Wojewódzkie Eliminacje Pi³ki Siatkowej Kobiet i Mê¿czyzn w ramach VI Igrzysk
Sportowo  Rekreacyjnych LZS

£obez pokona³ widwin

13 kwietnia w Resku odby³y siê
Wojewódzkie Eliminacje Pi³ki Siatkowej Kobiet i Mê¿czyzn w ramach
VI Igrzysk Sportowo  Rekreacyjnych LZS powiatów województwa
zachodniopomorskiego.
Mecze zakoñczy³y siê podwójnym sukcesem. Panowie z £obza pokonali przeciwników ze widwina w
trzech setach  26:24, 25:16, 25:14.
£obez gra³ w sk³adzie: Pawe³ Rorata,
Sebastian Pawlusiñski, Przemys³aw
Ga³ka, Grzegorz Kowalczyk, Wojciech Kolenikow, Tomasz Dorawa,
Tomasz Bogucki, Mateusz Witas.
Nasze Panie nie mia³y tak¿e ¿adnych problemów i g³adko pokona³y
swoje kole¿anki ze widwina w
trzech setach  25:15, 25:15, 25:2.
Panie gra³y w nastêpuj¹cym sk³adzie: Renata Czerwiñska, Justyna
Grankowska, Justyna Tichanów,
Anna Wawrzyniak, Kamila Bryczkowska, Malwina Mazur, Karolina
Kor¿ak, Aleksandra Kobia³ka. Trener  Jan Michalczyszyn. Turniej

sêdziowali Roman Gojlik i Arkadiusz Siwiñski. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Burmistrzowi
Reska Panu Arkadiuszowi Czerwiñskiemu za udostêpnienie hali sportowej oraz Panu Janowi Michalczyszynowi za pomoc w organizacji
eliminacji. 21 kwietnia zawodnicy
bêd¹ reprezentowaæ powiat ³obeski

na fina³ach wojewódzkich w Nowogardzie. Podziêkowania dla wspania³ych kibiców, którzy dopingowali nas w Resku: Ewelina Szar³an,
Hubert Sola, Dominik Sola, Rados³aw Koralewski, Albin Kozakiewicz, Tomasz Wadas, Tomasz Rorata. Organizatorem zawodów by³
Arkadiusz Siwiñski.
(r)

wiatowid wygra³!
ORZE£ Prusinowo
 WIATOWID £obez 1:3 (1:2)

Tabele i wyniki

V liga

Orze³ Trzciñsko-Zdrój - D¹b
Dêbno 3:4, Radovia Radowo Ma³e Mieszko Mieszkowice 0:2, Hutnik
EKO TRAS Szczecin - Pomorzanin
Nowogard 0:1, Piast Chociwel - Polonia P³oty 5:0, Fagus Ko³bacz - Sparta Gryfice 1:1, K³os Pe³czyce - Odra
Chojna 1:2, Vineta Wolin - Osadnik
Mylibórz 6:1, Piast Choszczno Zorza Dobrzany 5:2.

1. D¹b Dêbno
56 54-19
2. Piast Choszczno
47 53-20
3. Vineta Wolin
45 47-25
4. Odra Chojna
43 52-26
5. Pomorzanin Nowogard 41 51-30
6. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 39 42-28
7. Polonia P³oty
26 39-36
8. Mieszko Mieszkowice 25 22-21
9. Hutnik EKO TRAS Szczecin 25 34-36
10. Osadnik Mylibórz
24 32-50
11. Piast Chociwel
23 31-28
12. Sparta Gryfice
23 30-37
13. Fagus Ko³bacz
21 24-42
14. Radovia Radowo Ma³e 20 30-56
15. K³os Pe³czyce
14 17-37
16. Zorza Dobrzany
7 22-89

Klasa okrêgowa

Sparta Wêgorzyno - Sarmata Dobra 2:0, Mewa Resko - D¹brovia Stara
D¹browa 0:0, wit Szczecin - Masovia Maszewo 2:0, Ina Iñsko - Vielgovia Szczecin 5:1, Korona Stuchowo KP Police II 4:2, Iskierka mierdnica
- Orkan Suchañ 4:1, Orze³ Prusinowo
- wiatowid £obez 1:3, Promieñ Mosty - Wicher Brojce 0:1.

1. wit Szczecin
48 46-17
2. KP Police II
41 55-30
3. Sarmata Dobra
39 45-26
4. Wicher Brojce
34 31-24
5. Sparta Wêgorzyno
3128-18
6. Promieñ Mosty
31 26-21
7. Iskierka mierdnica
30 41-34
8. Vielgovia Szczecin
29 35-47
9. Korona Stuchowo
28 35-40
10. Masovia Maszewo
27 30-34
11. D¹brovia St. D¹browa 26 27-32
12. wiatowid £obez
24 28-35
13. Ina Iñsko
23 34-52
14. Mewa Resko
20 24-44
15. Orze³ Prusinowo
18 26-43
16. Orkan Suchañ
15 15-29

wiatowid: Pawe³ Krystosiak 
£ukasz Brona, £ukasz Osiñski, Micha³ £añ, Micha³ Koba, Rafa³ Zielonka, Marcin Grzywacz, Kamil
Kacprzak, Wojciech Krakus (40
Grzegorz Paw³owicz), £ukasz Zielonka (60 Sylwester Micha³owski),
Kamil Iwachniuk oraz Marcin Mosi¹dz i Iwanicki. Trener Wojciech
Krakus.
Bramki dla wiatowida: Kamil
Iwachniuk, Sylwester Koba oraz samobójcza.
To by³ wa¿ny mecz dla wiatowida. W przypadku przegranej Orze³ dogoni³by punktowo ³obezian, a wiatowid po wygranej Iny Iñsko spad³by w
tabeli o jedno miejsce. Trener Krakus
chyba zdaj¹c sobie sprawê z powagi
sytuacji sam wszed³ na boisko dowodziæ dru¿yn¹, co chyba  s¹dz¹c po
wyniku  by³o dobrym zabiegiem.
Zmieni³ te¿ ustawienie zespo³u, przesuwaj¹c Rafa³a Zielonkê do pomocy.
To jego zas³ug¹ by³o szybkie uzyskanie prowadzenia po tym, jak po rajdzie
skrzyd³em wrzuci³ pi³kê na pole karne, a tam w zamieszaniu pad³a bramka
samobójcza.
Drug¹ bramkê uzyska³ etatowy
strzelec Kamil Iwachniuk i prowadz¹c
0:2 Krakus móg³ opuciæ boisko, daj¹c pograæ Paw³owiczowi. Jednak tu¿
przed przerw¹ nast¹pi³o nieudane
³apanie na spalonego, sêdzia nie za-
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GRANIE W PLANIE
gwizda³, napastnik poszed³ sam na
sam i pokona³ Krystosiaka. Ale to by³a
jedyna bramka, jak¹ uda³o siê strzeliæ
gospodarzom w tym meczu. Wiêcej
goli Krystosiak ju¿ nie da³ sobie wbiæ,
w kilku akcjach wykazuj¹c siê znakomitym refleksem.
W drugiej po³owie pi³karze Or³a
chc¹c odrobiæ straty musieli zaatakowaæ i ods³onili siê, co skwapliwie wykorzysta³ Micha³ Koba, strzelaj¹c
trzeci¹ bramkê. Na chwilê ³obezianie
mog¹ odetchn¹æ z ulg¹, co nie znaczy,
¿e mog¹ spaæ spokojnie. Kibice z
upragnieniem czekaj¹ na zwyciêstwa
na boisku przy ul. Siewnej. Chcieliby
opuszczaæ stadion z podniesionym
czo³em i odrobin¹ radoci.
KAR

V liga
21kwietnia w sobotê zagraj¹:
16:00 Polonia P³oty - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 17:00 Pomorzanin
Nowogard - Radovia Radowo Ma³e, 16:00 Osadnik Mylibórz - Orze³
Trzciñsko-Zdrój, 16:00 D¹b Dêbno - K³os Pe³czyce, 16:00 Odra Chojna
- Piast Choszczno, 14:00 Zorza Dobrzany - Fagus Ko³bacz.
22 kwietnia w niedzielê zmierz¹ siê:
17:00 Sparta Gryfice - Piast Chociwel, 16:00 Mieszko Mieszkowice - Vineta
Wolin.
Klasa okrêgowa
21 kwietnia w sobotê odbêd¹ sie mecze:
16:00 Orkan Suchañ - Ina Iñsko, 16:00 Masovia Maszewo - Promieñ
Mosty, 16:00 Wicher Brojce - Orze³ Prusinowo,16:00 wiatowid £obez
- Mewa Resko, 17:00 Sarmata Dobra - Korona Stuchowo.
22 kwietnia wszystkie mecze rozpoczn¹ siê o 16:00
KP Police II - Iskierka mierdnica, D¹brovia Stara D¹browa - Sparta
Wêgorzyno, 16:00 Vielgovia Szczecin  wit Szczecin.

SPORT
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Zawody komercyjne
 Brzeniacka Wêgorza 15.04.2007
W bardzo s³oneczn¹, pogodn¹ niedzielê ko³o Kara z £obza zorganizowa³o Komercyjne zawody wêdkarskie
na malowniczym kanale Brzeniacka
Wêgorza. Na miejsce przyby³o mnóstwo
wêdkarzy z zaprzyjanionych kó³. Niektórzy mieli do pokonania wiele kilometrów. Rywalizacja trwa³a cztery godziny.
£owienie na kanale z wieloma przeszkodami, nieraz niewidocznymi, nie nale¿y
do naj³atwiejszych. Zdarzy³o siê, ¿e
dwoje wêdkarzy po³ama³o wêdki, a zerwanych zestawów to ju¿ nie da³o siê
wrêcz policzyæ. Jednak wspania³a pogoda i czêste brania wynagradza³y wêdkarzom wszelkie trudy i niedogodnoci.
Po zakoñczonym wêdkowaniu i zwa¿eniu ryb na zawodników czeka³ poczêstu-

nek przygotowany przez kucharzy. Wêdkarze posilali siê pieczonym kurczakiem i
kie³bas¹, a komisja sêdziowska przygotowywa³a w tym czasie listê dziesiêciu najlepszych zawodników. Najlepiej w tej klasyfikacji wypadli koledzy z ko³a w Z³ocieñcu i Czaplinka. W pierwszej dziesi¹tce
znaleli siê reprezentanci Drawska Pomorskiego i Choszczna, a tak¿e jedna kole¿anka ze Stargardu Szczeciñskiego. Zawodnicy z £obza zajêli odleg³e miejsca  dwudziesty szósty by³ Bronis³aw Ar³ukowicz,
a dwudzieste dziewi¹te miejsce przypad³o
Rafa³owi Pietrzakowi.
Szczegó³owe wyniki z zawodów i
galeria zdjêæ zamieszczona jest na stronie internetowej: www.zpw.pl
Marcin Horbacz

£obez  Brzeniak  £obez , Drawsko  Brzeniak  Drawsko

Z WIZYT¥
U WÊDKARZY

W niedzielê 15 kwietnia 2007 grupa
turystów rowerowych wyruszy³a na wêdrówkê drogami lenymi i polnymi do
Brzeniaka. By³ to pierwszy tegoroczny
rajd rowerowy organizowany przez
TKKF B³yskawica w £obzie. Turyci
pokonali trasê £obez  Bonin  Zajezierze  Brzeniak  £obez. Do³¹czy³a tak¿e
niezawodna grupa rowerowa z Drawska
Pomorskiego. Miejscem spotkania rowerzystów by³o lene skrzy¿owanie ko³o
Cianowa. Do Brzeniaka udali siê te¿
piechurzy z £obza oraz turyci ze Szczecina. W sumie zebra³o siê niemal 40 osób.
Trasa jak na wiosenn¹ rozgrzewkê nie
by³a d³uga. Grupa ³obeska pokona³a oko³o 25 km. Trasa wiod³a w zasadzie pod
górkê a¿ do najwy¿szego wzniesienia
gminy £obez, ko³o wsi Zajezierze nad
jeziorem Nowe Zajezierze. Dalej by³o ju¿
z górki, miejscami bardzo stromej górki.
W wielu miejscach by³o du¿o piachu.
Doæ nietypowo jak na tê porê roku.
Celem wyprawy by³y zawody wêdkarskie, corocznie organizowane nad
Brzenick¹ Wêgorz¹, zwan¹ przez wêdkarzy kana³em. Tu¿ obok wsi Brzeniak,
pomiêdzy jeziorem ¯abice a Wêgorskiem, danym m³ynem. Zawody sp³awikowe na otwarcie sezonu organizowane
by³y przez Ko³o Kara z £obza.
Rowerzystów powita³ uroczycie
Prezes Ko³a Krzysztof Ilewicz oraz
Prezes TKKF-u Jerzy Rakocy. Przy

ognisku turyci mogli zaspokoiæ pragnienie i posiliæ siê pieczonymi kie³baskami i kurczakiem z grila, przygotowanymi przez wêdkarzy. A jak pojedli to
i popiewali, potañczyli. Wród uczestników rajdu rozegrano te¿ konkurencje
sprawnociowe. By³a to jazda slalomem
na czas oraz rzut kul¹ do do³ka. £¹czna
suma punktów zdecydowa³a o klasyfikacji. W konkurencjach prym wiedli rowerzyci z Drawska. Wygra³ Marcin Hnatkowski przed Mariuszem Ziemeckim i
Czes³awem Dziatkowskim. Wród kobiet najlepsza by³a Katarzyna Bronicka
przed Jolant¹ G³uchowsk¹ i Pol¹ Zborowick¹. Uhonorowano tak¿e najstarszego
turystê - Zbigniewa Harbuza (przyby³
pieszo) oraz najm³odszego rajdowicza Karolinê Chromiñsk¹. Nagrody, napoje
i przek¹ska sponsorowane by³y przez
TKKF B³yskawicê.
To ju¿ trzeci rajd rowerowy, podczas którego rowerzyci goszcz¹ nad
Brzenick¹ Wêgorz¹ u wêdkarzy z Karasia. W minionym roku pogoda by³a
paskudna, la³ deszcz (30.04.2006). W
tym roku by³o zupe³nie inaczej - s³onecznie, ciep³o. Idealna pogoda na niedzielny wypoczynek, relaks na ³onie natury. Zapraszamy za rok  na IV spotkaniu nad Brzenick¹.
Z turystycznym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
foto: Adam Horbacz

Wyniki otwartych indywidualnych zawodów w wêdkarstwie sp³awikowym
1 Kowalski Arkadiusz
Z³ocieniec
5620
2 Marsza³ek Kazimierz
Czaplinek
5580
3 Kuku³a Pawe³
Czaplinek
5100
4 Kowalski Waldemar
Z³ocieniec
4380
5 Kowalski Pawe³
Z³ocieniec
3720
6 Tyrañski Andrzej
Drawsko Pom
3700
7 Kowalczyk Wanda
Stargard Szcz
3620
8 Soko³owski Tadeusz
Borne Sulinowo
3480
9 Fiedorowicz Stanis³aw
Choszczno
3460
10 Kuku³a Antoni
Czaplinek
2980
11 Szczanowicz Tadeusz
Czaplinek
2980
12 Felusiak Edmund
Choszczno
2920
13 Skuciñski Tomasz
Czaplinek
2920
14 Mierzejewski Wac³aw
Czaplinek
2840
15 Nagórski Waldemar
Stargard Szcz
2720
16 Biegañski Bart³omiej
Choszczno
2680
17 Majchrzak Marcin
Stargard Szcz
2660
18 Kowalczyk Stanis³aw
Stargard Szcz
2640
19 Malinowski Ryszard
Choszczno
2480
20 Sosiñski S³awomir
Choszczno
2460
21 Stasi³owicz Miros³aw
Drawsko Pom
2460
22 Brzezñski Zbigniew
Choszczno
2260
23 Kuku³a Piotr
Czaplinek
2240
24 Mareñczuk Marcin
Drawsko Pom
2140
25 Kulboka Zbigniew
Drawsko Pom
2020
26 Ar³ukowicz Bronis³aw
£obez
1980
27 Karczewski Mariusz
Bia³ogard
1960
28 Tyrañski Micha³
Drawsko Pom
1920
29 Pietrzak Rafa³
£obez
1900
30 Rakoczy Jerzy
Drawsko Pom
1860
31 Kulik Zygmunt
Czaplinek
1820
32 Skuciñski Ryszard
Czaplinek
1800
33 Spa³ka Arkadiusz
£obez
1760
34 Sobczak Mieczys³aw
Czaplinek
1700
35 Hajdukiewicz Stanis³aw
Borne Sulinowo
1560
36 W¹chalski Marcin
Stargard Szcz
1540
37 Dyszkiewicz Jan
Choszczno
1520
38 Skura Wojciech
Choszczno
1420
39 Mintus Jaros³aw
Stargard Szcz
1340
40 Skocz Lech
Czaplinek
1340
41 Karkuszewski Stanis³aw
£obez
1180
42 Iwan Piotr
Drawsko Pom
1140
43 Karluk Antoni
£obez
1140
44 wi¹tkowska Maria
Borne Sulinowo
1080
45 Filipowicz Ireneusz
Bia³ogard
880
46 Kamiñski Bronis³aw
£obez
880
47 Marsza³ek Anna
Czaplinek
880
48 Rychalski Daniel
£obez
880
49 Czarnota Jaros³aw
Czaplinek
840
50 Bakowicz S³awomir
Stargard Szcz
800
51 Bechta Zdzis³aw
£obez
800
52 Wróblewski Henryk
£obez
780
53 Kononowicz Jerzy
£obez
760
54 Zakrzewski Leonard
Stargard Szcz
680
55 Spa³ka Józefa
£obez
580
56 Nagórska Barbara
Stargard Szcz
520
57 Ilewicz Adam
£obez
480
58 Owczarzak Janusz
Gudowo
320
59 Domaga³a Henryk
£obez
140
60 cieszko Tomasz
Gudowo
120
61 Pa³êga Piotr
£obez

POLICJA
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NAPROMILOWANI
Ciasny parking

Z³omiarze

(RO¯NOWO) W mocy z 29 na
30 marca w Ro¿nowie z terenu pa³acu, Sylwia S. zam. R., dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu z nieletnimi £ukaszem S. i Dominikiem A.
dokonali kradzie¿y tregry stalowej
o d³ugoci 30metrów, wartoci 700
z³. Ponadto 9 kwietnia w tym samym
miejscu usi³owali dokonaæ kradzie¿y tregry stalowej o d³ugoci 30
metrów, wartoci 700 z³ - zamierzonego celu nie osi¹gnêli z uwagi na
sp³oszenie przez dozorcê.

Toyot¹ w Mazdê

(LOBEZ) 10 kwietnia oko³o
godz. 9:00 w £obzie na ul. Bema,
Tadeusz D. kieruj¹c samochodem Toyota Landcruiser nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci,
wskutek czego uderzy³ w ty³ samochodu Mazda 323 kierowanego przez Zdzis³awa K.

Otwarty samochód kusi

(£OBEZ) 7 kwietnia w £obzie
przy ul. Kociuszki nieznany sprawca z otwartego samochodu VW Passat dokona³ kradzie¿y saszetki z
dowodem osobistym prawem jazdy
i dowodem rejestracyjnym pojazdu.

W³am do piwnicy

(£OBEZ) W okresie od 12 do 13
kwietnia w £obzie przy ul. Komuny
Paryskiej nieznany sprawca dokona³ w³amania do piwnicy przez
urwanie k³ódki zabezpieczaj¹cej
drzwi i skrad³ wiertarkê elektryczn¹, cztery wêdki wraz z ko³owrotkami i cztery ko³owrotki,
³¹cznej wartoci 430 z³.

(RESKO) 13 kwietnia o godz.
11:25 w Resku na ul. Rynek Stefania A, wykonuj¹c manewr cofania samochodem marki Ford uderzy³a w prawid³owo zaparkowany
samochód Nissan, nale¿¹cy do
Grzegorza J.

Zabraæ dziecku komórkê

(£OBEZ) 13 kwietnia oko³o
godziny 23:00 przy ulicy Wojska
Polskiego w £obzie z torebki pozostawionej w wózku dzieciêcym stoj¹cym na klatce schodowej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego Motorola V-3.

Wyprzedzanie ze zderzeniem

(£OBEZ) 15 kwietnia oko³o
godziny 17:00 na ul. Kocielnej w
£obzie Karol R. kieruj¹c samochodem osobowym AUDI-80 nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci,
w trakcie wyprzedzania samochodu Renault Megane doprowadzaj¹c do zderzenia siê o uszkodzenia obu pojazdów.

Atak na szyld

(£OBEZ) 15 kwietnia w godzinach od 0.30  16.25 przy ul.Bocznej w £obzie nieznany sprawca
uszkodzi³ szyld informacyjny wartoci 200 z³otych.

Pobicie

(£OBEZ) 15 kwietnia o godz.
4:15 w £obzie na ul. Bocznej w
okolicy baru ,,U Majora Tomasz
Cz. i dwóch innych nieznanych
sprawców, dokona³o pobicia Piotra
£, powoduj¹c u pokrzywdzonego
liczne zasinienia i obrzêki cia³a.

POSZUKIWANY
Komenda Powiatowa Policji w £obzie poszukuje
zaginionego Sagan Tadeusz s. Ryszarda, Heleny ur.
11.07.1966 r. Trzebiatów zam. Poradz 27/2 gm. £obez.
Okolicznoci zaginiêcia:
Wymieniony w dniu 27 listopada 1997 r. oko³o godziny 10.00 wyszed³ z miejsca zamieszkania z zamiarem
udania siê do Rejonowego Biura Pracy w £obzie. Do dnia
dzisiejszego nie powróci³ do miejsca zamieszkania ani te¿
nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis: wiek z wygl¹du 41 lat, wzrost 160 cm, krêpa budowa cia³a , w³osy
krótkie, proste jasny blond, brak zarostu, twarz okr¹g³a, cera czerstwa, czo³o
niskie, oczy koloru niebieskiego, nos ma³y, szeroki, prosty, uszy rednie.
Ubiór w dniu zaginiêcia: kurtka typu kolejarka koloru czarnego zapinana na
zamek, d¿insy koloru niebieskiego, sweter z d³ugim rêkawem, adidasy koloru bia³ego.
Znaki szczególne: ubytki zêbów w górnej szczêce.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie, prosimy kierowaæ do Komendy
Powiatowej Policji £obez ul. Wojska Polskiego 2 73-150 £obez
Telefony kontaktowe: Dy¿urny jednostki: 091-56-15-511
Poszukiwania osób: 091-56-15-542,
Lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997 (112)
Anonimowoæ zapewniona!

(£OBEZ) 10 kwietnia o godzinie 6:43 na ulicy Rapackiego w
£obzie Zbigniew M. kierowa³ samochodem Mazda znajduj¹c siê w
stanie nietrze¿woci (1,5 promila).

17:50 w £obzie na ul. Podgórnej,
Maciej S. kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci odpowiadaj¹cemu 2 promilom alkoholu w wydychanym powietrzu.

(SULISZEWICE

£OBEZ) 10 kwietnia o godz.
22:10 na drodze publicznej Suliszewice - £obez Jaros³aw K.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (0,8 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu).

(RESKO) 13 kwietnia o godz.
16:30. w Resku na ul. Jednoci
Narodowej Marian F kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (0,9 promila).

(£OSONICA) 11 kwietnia o
godz. 19:50 w £osonicy Tomasz
K. kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (2 promile).
(RESKO) 11 kwietnia o godz.
23:10 w Resku na ul. Aleja Wolnoci, Marcin S. kierowa³ motorowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci
(2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(£OBEZ) 13 kwietnia oko³o
godz. 0:20 w £obzie na ul. Niepodleg³oci, Mariusz R., kierowa³ samochodem Fiat 126 znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (1 promil).
(£OBEZ) 13 kwietnia o godz.

(DOBRA) 14 kwietnia o godzinie 0:20 na ulicy Armii Krajowej w Dobrej Damian R. kierowa³
samochodem Ford znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,5 promila).
(DOBRA  KRZEMIENNA) 14 kwietnia o godzinie 14:20
na drodze Dobra - Krzemienna
Dariusz K. kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,2 promila).
(WEGORZYNO) 14 kwietnia o godz. 22.00 w Wêgorzynie na
ul. Jagielloñskiej Dominik R kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1,1 promila)
(CIESZYNO) 15 kwietnia o
godzinie 19:05 w Cieszynie
Adam £. kierowa³ rowerem w stanie nietrzewoci (1,9 promila).

Wyrok

Sygn. akt II K 69/07 Ds. 1540/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
dnia 15 marca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Przy udziale
Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu dnia 15.03.2007 r. sprawy

Dariusza Ma³ogowskiego,

s. Stanis³awa i Zdzis³awy z d. Pankowskiej, ur. 11 sierpnia 1966 r. w
Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 09 grudnia 2006 r. na drodze publicznej £obez  Strzmiele nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby
wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 24 listopada 2006 r. sygn. akt II
K 580/06 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 12 miesiêcy w ten sposób, ¿e w okresie obowi¹zywania zakazu
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,99 mg/l w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 244 kk w zb.
z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Dariusza Ma³ogowskiego uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par.
3 kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na
rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto
dwadziecia) z³otych.
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W obiektywie tygodnika.

Kibicowali w³asnej dru¿ynie

Ronie m³ody narybek Mazowsza

HUMOR
TYGODNIA

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 brzmia³o:
Gdy nie mo¿e pierwszy raz.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Roman Galczak
(£obez), Barbara Kapcio (Rynowo), Joanna Michniewicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodê wylosowa³a pani Barbara Kapcio z Rynowa.

Gratulujemy.

Dzieci podchodz¹ do hrabiego spaceruj¹cego
po parku i wskazuj¹c na zamek, pytaj¹:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma ¿adnego straszyd³a?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.
***
- Na jakie trzy strefy okupacyjne zosta³ podzielony
Irak po wojnie?
- E 98, E 95 i Diesel.
***
Dziennikarz pyta prezydenta USA:
- Czy ma pan dowody na to, ¿e Irakijczycy posiadaj¹
broñ masowej zag³ady?
- Oczywicie, zachowalimy wszystkie
pokwitowania.
***
M¹¿ telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, bêdê za dwie godziny w domu.
- A jak tam ³owy?
- Przez miesi¹c nie bêdziemy kupowaæ miêsa.
- A co upolowa³e? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepi³em ca³¹ pensjê...
***
- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie. Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomy³ka.
- Nie szkodzi. Du¿o siê pani nie pomyli³a.

