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W „Jutrzence”
po zebraniach
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„Prezio” zrobił swoje, „prezio” może nadejść

TAŚMY LEWICUJĄCE, LEWICA PRAWICUJĄCA, PRAWICA
BEZSILNA (???) czyli - dyktatura i faszyzm
Gada się, że taśmy Gudzowatego to początek trzęsienia ziemi na
tak zwanej lewicy. Ot, zwykłe gadanie. To, co ujawniają nagrania, było
wiadome od zawsze i każdemu.
Tylko, że nie każdy się do tej wiedzy
przyznawał, bo przyznanie się najczęściej mogło zbyt drogo kosztować. W sensie złotówek we własnym portfelu przede wszystkim.
Czyli – demokracja złotówkowa,
ale już nie rublowa.
Kilkanaście dni przed tymi lewicującymi taśmami nauczyciele w
stolicy demonstrując przeciwko
Giertychowi petycję złożyli akurat
na ręce samego szefa SLD mającego dłonie oplecione akurat taśmami
Gudzowatego. Rycerze ze sławetnego Związku Nauczycielstwa Polskiego znów trafili na niedobrą lewicę, i do przeprosin za stalinizm, peerelizm, za III RP, będą musieli dosyłać przeprosiny za petycję złożoną na ręce Olejniczaka czy kogoś
takiego (Napieralskiego?). Szkoda,
że w tym lewicowaniu takie numery
przydarzają się akurat nauczycielom. Szkoda uczniów i ich szkół.

PREZIO PONAD PRA
WEM
PRAWEM
Są wąteczki na tych tasiemkach, których nikt nie podejmuje.
Jeden z nich, to stanie ponad prawem niejakiego prezia, który już
tyle nawywijał, że akurat podpada
chyba nawet pod sąd dwudziestoczterogodzinny, ale jakoś podpaść nie
może. A już ma nawet siedemdziesiąt procent poparcia na nową karierę polityczną, o czym donosi mu
TVN.
Prezio nie tylko, że nie skończył
studiów, ale ze studiów zastał wyrzucony, skreślony. Onże jednak,
wedle siebie i swojej małżonki magister, przez dwukrotnego szefa
swej formacji, marszałka sejmu i
premiera, został podsumowany tak:
W CAŁEJ EUROPIE NIE MA
TAKIEGO KRAJU, KTÓRY TAK
LEKKOMYŚLNIE SPRZEDAŁBY BANKI (...) NIE MAM SOBIE
NIC DO ZARZUCENIA W SPRAWIE MOICH POSUNIĘĆ GOSPODARCZYCH . BYŁY NARODOWO SŁUSZNE. NATOMIAST
GANGI KOSMOPLITYCZNE
ROZKRADŁY POLSKĘ – mówił
wreszcie Józef Oleksy.
Z TAKĄ POLSKĄ (czyli z jej
brakiem) ZNÓW TRZEBA SIĘ
POGODZIĆ
Jeśli ktoś taki, jak Oleksy, wypo-

wiada powyższe słowa, to znaczy,
że dzisiaj w Polsce nie ma już siły,
która tego rodzaju opinię chciałaby
weryfikować. Bo taż opinia, to
prawda potoczna, a przez nikogo nie
zaczepiana. To znaczy, że tu gangi
kosmopolityczne mają już fajrant.
Jest już po herbacie. Mamy nowy
ustrój, kapitalistyczny – ale bez banków i przedsiębiorstw czyli mamy
kapitalizm zagraniczny. Jak do niedawna jeszcze komunizm. Też był
zagraniczny, ale trzymany w łapach
wielu tubylców. Teraz banki znów
wyszły, wyszło też ponad pół tysiąca najlepszych przedsiębiorstw.
Gdyby nie wyszły, mielibyśmy własne pieniądze może i z dziesięć razy
lepsze od tak zwanych unijnych
dotacji. I niepodległość, bo ta przecież najbardziej zależy od własnej
własności. Teraz znów nasza własność jest gdzieś indziej, ale nawet
nie jest wspólna. To jest owa wyższość ustrojowa kapitalizmu nad
komunizmem.
Gangom kosmopolitycznym
taka tu lewica, o jakiej bardzo konkretnie poinformował Oleksy, była
bardzo potrzebna; złodziej – strażnikiem, i swoje już zrobiła. Gangi
międzynarodowe nie dopuściły do
dekomunizacji, do lustracji, do deubekizacji, bo były nastawione na
polskie banki, na rozpirzenie Polski. Dokonały tego przy bratniej
pomocy (jak zwykle) tych co zawsze
z preziem z KC na czele.

PODWALINY NOWEGO
USTROJU, CZYLI III RP
W D... BY TEGO WASSERMANNA POCAŁOWALI, JAK BY
TYLKO MOGLI, ŻEBY ICH TYLKO NIE RUSZAŁ – mówił Oleksy,
znawca lewicowych tematów. Dwukrotnie na czele SLD.
CH... SKOŃCZONY, OSZUST.
PRAWDA JEST TAKA, ŻE CAŁY
KAPITALIZM POLITYCZNY
STWORZYŁ KWAŚNIEWSKI –
tak Oleksy ocenił byłego prezydenta, a bardziej prezia, co na jedno w
naszych warunkach wychodzi.
A Żydy jeszcze pomagają Kwaśniewskiemu? – zapytał Bisztyga.
Pomagać zawsze będą, bo go uważają za swojego. Mnie się wydaje, że
przez cały czas miał poparcie. –
odrzekł zapytywany Oleksy.

PO¯EGNANIA Z W£ASNOŒCI¥
W RYTMIE DISCO POLO
Właśnie. Prezio miał poparcie

zewsząd. Gremialne. Narodowe i
międzynarodowe. Przede wszystkim za przyczyną Gazety Wyborczej, jeszcze chyba większe niż Jaruzelski i Kiszczak. Za jego czasów
w mediach była nie tylko cenzura,
ale i dyktatura. Godził się z tym prawie każdy. W jej wyniku poparcie
nadal rosło, bo wielomilionowe rzesze wyborców są bardzo łase na discopolowe rytmy. Powiedział nawet, że gdyby mógł startować trzeci
raz – wygrałby. Widać, za nic ma
wyborców. I wygrałby z pewnością.
Discoplowa pląsawica wyprowadziła stąd wszystko. Banki wyszły, a
gangi kosmopolityczne dawno z
resztą zrobiły swoje. Taką prawdę
najprawdziwszą trzeba było jednak
Polakom w końcu o ich kraju rzucić
na ławę, bo tu te wiele milionów
czemuś takiemu nigdy nie dałoby
rady uwierzyć.

PRAWDA OSZO£OMÓW
Gdyby nie te taśmy, każdy, kto
prawdę Oleksego prezentowałby na
swoje konto, byłby tyko oszołomem, jak do tej pory. A tak, trafia
już do niemalże każdego. A oszołomów nie trzeba już uwozić na Syberię, ani do innych obozów – inne
czasy, inne techniki terrorystycznego złodziejstwa. Jeszcze parę dni a
wszyscy oswoją się ze wszystkim. I
znów pójdą w Europę, wielu dawno
poszło, w świat. Bo prezio to znaczy
prezydent. Tak się kończy nadwiślańska transformacja. Jej sądy
dwudziestoczterogodzinne
nie
obejmą. Prawo międzynarodowe
sprawiedliwości nie wymierzy. Tutejsze Trybunały nie ruszą do pracy.

EUROPA CI¥GLE KU
NOWYM WARTOŒCIOM
Co to są te gangi kosmopolityczne – wedle Oleksego, wie każdy. Ale strach przed wypowiedzeniem tej wiedzy paraliżuje wszystkich. To jest nowa odmiana demokracji: kapitalizmu bez banków,
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pracy bez przedsiębiorstw, posiadania bez własności. Europa nie takie
ustroje proponowała i wykonywała
dla całej ludzkości. Tym razem chyba nawet USA nie dadzą rady zarazie, bo Europa się ciągle rozwija ku
ciągle nowym wartościom. Do niedawna był to bolszewizm i faszyzm.
Tadeusz Nosel
PS. Na taśmach Oleksy wypowiada też opinię o Leszku Balcerowiczu, jako o doświadczonym ekonomicznie marksistowskim doktorku zrzynającym pomysły od kogoś
tam. Ta prawda o tym guru też jest
wszystkim znana. Tyle, że akurat
przy omawianiu taśm Oleksego
skrzętnie pomijana, gdyż dotyczy
sedna transformacji, a ta przecież
udała się jak mało co w historii RP.
Kapitalizm bez banków i własności – to pomysł, za który Balcerowicz ubiega się o Nobla w dziedzinie marksizmu oczywiście. Jak
na razie, to tylko Oleksy nie zdzierżył. Reszta chocholi się w discopolowej pląsawicy.
(n)
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Absolutorium
dla burmistrza
(ŁOBEZ) VIII sesja rady miejskiej w Łobzie odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 kwietnia, o godz.
14.00.
Po załatwieniu spraw regulaminowych radni wysłuchają informacji
o stanie dróg i ulic oraz organizacji
ruchu drogowego w gminie Łobez.
Następnie rozpatrzą sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Łobez za
2006 rok i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza.
W kolejnym punkcie rozpatrzą
sprawozdanie z realizacji gminnego
planu gospodarki odpadami.
Podejmą uchwały w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr
XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w
Łobzie z dnia 29 grudnia 2005 roku w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łobez,
b) zmieniająca uchwałę Nr X/74/
99 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 19
czerwca 1999 roku w sprawie określenia obszarów na terenie miasta

Łobez, gdzie wprowadza się stały
zakaz spożywania napojów alkoholowych łącznie z piwem,
c) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/
185/04 Rady Miejskiej w Łobzie z
dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i
opłat lokalnych w drodze inkasa,
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
d) w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Łobeskiego Domu Kultury,
e) w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie własności nieruchomości w
celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie Gminy Łobez (Worowo),
f) w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie własności nieruchomości w
celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie Gminy Łobez
(Rożnowo), Po uchwałach wysłuchają informacji o pracy burmistrza
za okres od 1 marca do 4 kwietnia br.
Na zakończenie radni oraz mieszkańcy będą mogli złożyć interpelacje,
wnioski i zapytania oraz wysłuchać
odpowiedzi na nie.
(r)

Sesja w Wêgorzynie

Bezpieczeñstwo
i absolutorium
(WĘGORZYNO) Najważniejszym punktem kolejnej sesja rady
miejskiej w Węgorzynie będzie
udzielenie burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok 2006. Radni spotkają się na
sesji w piątek, 27 kwietnia o godz.
9.00.
Po załatwieniu spraw regulaminowych radni będą mogli zadawać
pytania, składać wnioski i interpelacje. Następnie wysłuchają informacji o stanie bezpieczeństwa oraz
skuteczności działań policji na terenie powiatu łobeskiego, w tym gminy Węgorzyno. Następie rozpatrzą
wniosek o udzielenie absolutorium
burmistrzowi.
REKLAMA

Podejmą uchwały m.in. w sprawach: wyznaczenia inkasentów i
ich wynagrodzenia, wysokości
diet dla sołtysów i przewodniczącego rady osiedla, zatwierdzenia
tygodniowego wymiaru godzin dla
pedagogów, logopedów, psychologów i kierowników świetlic
szkolnych, współfinansowania
zadań przez Celowy Związek
Gmin R-XXI i kilku innych dotyczących budżetu.
Po podjęciu uchwał radni wysłuchają sprawozdania burmistrza z prac
między sesjami oraz informacji w
wykonania uchwał za ostatnie półrocze. Sesję zakończą odpowiedzi na
pytania i interpelacje.
(r)

Sesja w Dobrej

Absolutorium
pod nieobecnoœæ
burmistrz
(DOBRA) Radni zbiorą się na sesji jutro, 25 kwietnia, o godz. 13.00 i
rozpatrzą wniosek o udzielenie absolutorium burmistrz Barbary Wilczek.
Jak się dowiedzieliśmy, nie będzie jej
na sesji, gdyż ciągle przebywa na
zwolnieniu lekarskim, po urazach jakich doznała po podpaleniu jej mieszkania. Sprawozdanie z wykonania
budżetu przedłoży skarbnik Sławomir
Brodniak.
Oprócz absolutorium radni rozpatrzą projekty uchwał dotyczące
ustalenia regulaminów korzystania ze
stadionu miejskiego oraz hali sportowej. Po podjęciu uchwał zapoznają się
ze sprawozdaniem z realizacji planu
gospodarki odpadami Celowego
Związku Gmin R-XXI oraz oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania
policji na terenie powiatu łobeskiego.
Sesję zakończą wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na nie.
(r)
REKLAMA

Sprzedam budynek
parterowy
przeznaczony pod działalność
handlowo – usługową
o powierzchni 340 mkw.
położony w Łobzie.
Tel. 601886870.
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W „Jutrzence” po zebraniach
(ŁOBEZ – RESKO – WĘGORZYNO) W ubiegłym tygodniu licząca około 1200 członków społeczność Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” spotkała się na
zebraniach, w czasie których uzupełniono skład delegatów i przygotowano wnioski na walne zebranie.
Pierwsze spotkanie rozpoczęło
się o 17:00 w Resku. Tu już wcześniej okazało się, że podjęta w ubiegłym roku uchwała o gazyfikacji
bloków przy ulicy Prusa nie zostanie zrealizowana. Jeszcze przed
spotkaniem zarząd przeprowadzał
wśród mieszkańców konsultacje w
sprawie zaciągnięcia na inwestycję
kredytu, zabezpieczonego hipoteką
ich mieszkań. Większość lokatorów
nie wyraziła jednak zgody na takie
rozwiązanie i według zarządu w tej
sytuacji realizacja ubiegłorocznej
uchwały jest niemożliwa. O gazyfikacji bloków przy ulicy Prusa będzie można chyba zapomnieć. Spadła bowiem o 39 groszy stawka za
metr ogrzewania, a dostarczająca
ciepło lokalna kotłownia oferuje w
tej chwili najtańsze ogrzewanie
węglowe. W tym roku mieszkańcy
reskiej Jutrzenki otrzymali również
wysokie zwroty za ogrzewanie, rzędu 700-800 zł. Problemem spółdzielni jest jednak spore zadłużenie
mieszkańców reskiej Jutrzenki, które w tej chwili wynosi 171 tys. zł i
jest największe wśród wszystkich
części spółdzielni. Zadłużenie to
wynika z zaległości za opłaty czynszowe, stosunkowo dużych, nawet
80-metrowych mieszkań. Spółdzielnia nie może eksmitować dłużników z powodu braku mieszkań socjalnych w gminie. Mieszkań tych
nie ma zamiaru budować burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiński, który
twierdzi, że jest to nieopłacalne.
Długi mieszkańców, na których ciąży już wniosek o eksmisje, pokrywać więc będzie gmina.
Zadłużenie mieszkańców Reska
budzi irytację wśród pozostałych
członków spółdzielni. Na piątkowym spotkaniu członków w Łobzie
jeden z delegatów, Jan Gibowski,
postawił nawet wniosek o odłączenie od spółdzielni bloków przy ulicy
Prusa. Wniosek ten trafi niedługo
pod obrady zarządu i rady nadzorczej. Jego realizacja jest jednak
mało prawdopodobna, bowiem o
odłączeniu od spółdzielni muszą
zadecydować mieszkańcy wspomnianych bloków, którzy do tego
raczej się nie kwapią. Na spotkaniu
w Resku uzupełniono również skład
delegatów na walne. Delagatami
zostali Henryk Junik i Jerzy Urbaniak.

W Węgorzynie nowym delegatem została Danuta Rykiel. Tam
podjęto decyzję o umożliwieniu
wykupu terenu przez właścicieli
garaży na terenie mającej powstać
nowej działki wyłączonej decyzją
poprzedniego zebrania delegatów z
terenu znajdującego się pod blokiem
nr 12. Teren ten był większy od działek pod pozostałymi blokami i mieszkańcy jeszcze w ubiegłym roku
wnioskowali o jego nowy podział.
W Łobzie spotkania członków
poszczególnych ulic odbywały się
w środę, czwartek i piątek przy niskiej frekwencji. W środę pojawiło
się tylko 11 członków, a frekwencja
na pozostałych spotkaniach wynosiła nieco ponad 20 osób. Na wszystkich spotkaniach zabrakło również
części delegatów. Z problemami
wyłaniano składy prezydiów, komisji skrutacyjnych i komisji wnioskowych. Na wszystkich spotkaniach,
także w Resku i Węgorzynie, poruszono kwestię wysokości stawki
remontowej. Zarząd i rada nadzorcza wnioskują o jej podniesienie o
20 groszy za metr. W poprzednim
roku po jej obniżeniu spadła bowiem ilość środków przeznaczanych na remonty. Według obowiązujących w tej chwili stawek, spółdzielnia ma około 400 tys. zł na remonty, z czego 100 tys. zł przeznaczyć chce na wymianę okien. Na remonty przeznaczano również dochody z wynajmu lokali użytkowych. Jednak od stycznia 2006 zostały one opodatkowane 19-procentowym podatkiem CIT, co zmniejszyło dochody spółdzielni. Decyzję
o podwyższeniu stawki podejmie
walne zebranie delegatów. Na większości spotkań członkowie nie odnieśli się do wniosku zarządu i tylko
czwartkowe zebranie członków
podjęło wniosek o podwyższeniu
stawki o 10 groszy. Propozycja pod-

wyższenia stawki wzbudziła sprzeciw części zebranych. Mieszkająca
na ulicy Orzeszkowej Bożena Pacholska zakwestionowała sens niektórych prac modernizacyjnych, odnosząc się do instalowania w jej bloku trzecich drzwi do piwnicy. Prezes
spółdzielni stwierdziła, że zrobiono
to na wniosek części mieszkańców,
którzy chcą zabezpieczyć swoje piwnice przed niepożądanymi gośćmi.
Niepożądani dla mieszkańców bloku
przy Orzeszkowej są również
uczniowie pobliskiego liceum, którzy w przerwach między lekcjami
palą tam papierosy i według mieszkańców zakłócają im spokój.
W czwartek Antoni Moroz postawił również wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z radcą
prawną spółdzielni Jadwigą Hajdukiewicz i o rezygnację z członkostwa „Jutrzenki” w Związku Rewizyjnym. Antoni Moroz argumentował, że radca działa przeciwko
mieszkańcom, a przez to wiele sporów mieszkańców ze spółdzielnią
zakończyło się w sądzie. Oba wnioski zostały jednak odrzucone większością głosów.
W piątek w czasie dyskusji nad
podwyższeniem stawki remontowej
Jerzy Mechliński poruszył kwestię

zadłużenia niektórych mieszkańców i wnioskował o podjęcie
wszystkich możliwych działań w
kierunku jego zmniejszenia,
łącznie z publicznym opublikowaniem listy dłużników. Prezes spółdzielni przyznała, że wobec obowiązującego prawa spółdzielnia
nie ma w zasadzie żadnego straszaka na dłużników, a wobec braku
mieszkań socjalnych w gminach
nie ma też możliwości ich eksmitowania. Dodała jednocześnie, że
ściągalność długów w 2006 roku, w
stosunku do poprzednich lat uległa
poprawie, a zarząd podjął w tej
kwestii współpracę z Krajowym
Rejestrem Długów.
Na spotkaniach omówiono również kwestię części wspólnych, takich jak wózkownie, czy rowerownie zajmowanych przez niektórych
mieszkańców. Zarząd ma zamiar
podpisywać z tymi osobami umowy
o dzierżawę. Po uzyskaniu aprobaty
większości mieszkańców bloku,
najemca płacić będzie za dzierżawę
danego pomieszczenia 1 zł za metr
kwadratowy miesięcznie. Na
wszystkich zebraniach uzupełniono
skład delegatów, opierając się o niedawno zarejestrowany statut, który
ustala jednego delegata na 30 członków spółdzielni. W Łobzie na
trzech kolejnych spotkaniach na
delegatów wybrano: Janinę Syjczak, Zdzisława Szklarskiego, Janinę Rybak, Zdzisława Witosławskiego, Janinę Mikołajczyk, Leokadię
Włodarz, Stanisława Szulca, Tadeusza Turbaka, Andrzeja Zdzieszyńskiego, Irenę Kwach, Jana Gibowskiego, Mirosławę Górecką i Tomasza Mechlińskiego.
Prezes spółdzielni na każdym ze
spotkań zapoznała obecnych z programem obrad zaplanowanego na 2
czerwca wlanym zebraniem delegatów. Zarząd spółdzielni nauczony
doświadczeniami z ubiegłego roku,
kiedy to obrady przeciągnęły się do
późnych godzin nocnych, zaplanował to spotkanie na sobotę o godzinie 10:00.
(gp)
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Mieszkania socjalne nie op³acaj¹ siê, w oœwiatê trzeba inwestowaæ

Z burmistrzem Reska o inwestycjach
(RESKO) Po wybudowaniu
gimnazjum i hali sportowej
przed reską gminą stoją kolejne
zadania, zamieszczone jeszcze w
poprzedniej kadencji w planach
rozwoju gminy. W tym roku gmina przygotowuje się do kolejnych
inwestycji. O planach na najbliższe lata rozmawialiśmy z burmistrzem Reska Arkadiuszem
Czerwińskim.
Red. – Nad czym teraz pracuje
burmistrz Reska?

Arkadiusz Czerwiński – W tej
chwili realizujemy remonty świetlic. Do urzędu marszałkowskiego
wysłaliśmy dokumenty przetargowe remontów świetlic w Ługowinie, Gardzinie i Worowie. To są
wnioski, które w tej chwili realizujemy. Jeżeli chodzi o same wnioski
na dofinansowanie ze środków
unijnych, to chcemy ich złożyć jak
najwięcej, by mieć większe szansę
na otrzymanie pieniędzy, na któryś
z projektów.
Zamierzamy pozyskać pieniądze na poprawę boiska szkolnego
obok gimnazjum i budowę ścieżki
spacerowej wzdłuż Regi i budowę
jeszcze jednej przystani. Projekt
już jest gotowy, a jedynym problemem jest fakt przebiegania trasy
ścieżki przez teren prywatny. W tej
chwili omawiamy z właścicielem
kwestię wykupu terenu. Przymierzamy się do rewitalizacji rynku w
Resku. Chcemy wymienić instalację, parkingi, nawierzchnię, zało-

żyć ozdobne oświetlenie i uatrakcyjnić ten reprezentacyjny przecież punkt miasta. Przed nami stoi
też zadanie dostosowania do obowiązujących wymogów naszej
przychodni. Musimy spełnić wymagania dotyczące przychodni
wynikające między innymi z przepisów unijnych, takim wymogiem
jest choćby winda dla niepełnosprawnych.
Red. - Ile wniosków o pieniądze unijne złożycie w tym roku?
AC – W tej chwili mamy ich 7,
ale planujemy o wiele więcej. To
zresztą nie wszystko, co zamierzamy zrobić. Chcemy zmodernizować arterie drogowe, tam gdzie
media są już w całości doprowadzone. Osiedle przy ulicy Prusa ma
mieć takie drogi jak przy gimnazjum. Złożymy również wniosek
na poprawę infrastruktury drogowej na ulicy Sucharskiego. Przed
nami są również drobne inwestycje, jak choćby oświetlenie chodnika na drodze z Reska do Prusimia.
To zrobimy z własnych środków.
Red. - Kto zajmuje się pisaniem
wniosków?
AC – Zlecamy to wyspecjalizowanej firmie ze Szczecina. Jest
to bardziej opłacalne od zatrudniania kogoś w urzędzie i zwiększania etatów, a naszym zadaniem
jest kontrolowanie procesu decyzyjnego. Napisanie wniosku jest
stosunkowo proste, inna sprawa to
jego przeprowadzenie przez procedury i realizacja. Koszty, które
ponosimy za tę usługę są kosztami
kwalifikowanymi wniosków. Zatrudnianie kogoś w tym celu w
magistracie nie ma większego
sensu, wnioski można bowiem
składać zarówno na kanalizację,
jak i na remont szkoły i ciężko
znaleźć kogoś, kto znałby się na
wszystkim.
Red. – Jak wygląda kwestia
mieszkań socjalnych?
AC – Tak jak wszędzie, nie ma
ich zbyt wiele. Według mnie budowanie nowych mieszkań socjal-
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nych jest nieopłacalne i przede
wszystkim nie stać nas na to. Nowe
mieszkanie musi spełniać określone wymogi i socjalnym jest wówczas tylko z nazwy, a wygląda lepiej, niż większość lokali komunalnych. Państwo dofinansowuje
takie inwestycje na poziomie 20 –
30%. Przedsięwzięcie takie jest
mocno kosztowne, a trzeba się
również liczyć z rosnącymi cenami
materiałów i usług budowlanych.
Zdaję sobie jednak sprawę z tego,
że będą takie sytuacje, w których
dana rodzina otrzyma wyrok przeniesienia do lokalu socjalnego i
gmina będzie musiała takie miejsce zapewnić lub będziemy płacić
właścicielowi lokalu. W pierwszej
kolejności staramy się znaleźć taki
lokal. Musimy mieć jednak na
względzie innych mieszkańców
naszych zasobów komunalnych i
nie doprowadzać do powstawania
konfliktów, i dlatego istniejące lokale socjalne są poza mieszkaniami komunalnymi.
Red. – Czy szykują się jakieś
eksmisje z mieszkań komunalnych?
AC – Trudno to nazwać eksmisją. Jest to przeniesienie z jednego lokalu do drugiego. Podjęliśmy jednak działania, aby uzyskać wyroki na lokale socjalne
dla mieszkańców, którzy nie
płacą. Płaci za nich gmina, a tak
naprawdę jej mieszkańcy. Dlatego też ci, którzy nie płacą, są po
kolei wzywani do zapłaty. Jeżeli
nie będą uiszczać należności,
wówczas sprawy będziemy kierować do sądu. Osoba skierowana do lokalu socjalnego straci
podwójnie, bo traci lepsze lokum
i nie będzie mogła starać się o
wykup mieszkania.
Red. – Jakiej bonifikaty udzielacie przy zakupie mieszkania?
AC – Bonifikata była zawsze u
nas bardzo duża i zależała od tego,
czy mieszkanie jest w budynku
przedwojennym, czy też zbudowanym po wojnie. Jej wysokość zaleREKLAMA

ży również od tego, czy wszyscy
mieszkańcy wykupują lokale w danym budynku. Chętni płacą za wykup od 2,5 do 10% wartości mieszkania.
Red. – Planujecie teraz budowę
hali sportowej w Starogardzie.
Niedawno zakończyliście budowę
hali sportowej i gimnazjum w Resku. Tymczasem w trakcie dyskusji o budowie gimnazjum w Węgorzynie pojawiły się głosy o niedostosowaniu planów inwestycyjnych w oświacie do wskaźników
demograficznych. Innymi słowy:
nie opłaca się inwestować w oświatę, bo maleje liczba dzieci. Jak
wygląda to w Resku?
AC – W spadku liczby dzieci
w naszej gminie nastąpiło już
pewne przesilenie. O ile w poprzednich latach liczba dzieci w
ciągu jednego roku szkolnego
spadała nawet o 100, o tyle teraz
spadek sięga maksymalnie kilkunastu osób. Najgorsze mamy
już za sobą. My musimy inwestować w oświatę, bo do niedawna sytuacja naszej bazy oświatowej była kiepska. W Starogardzie uczy się obecnie około setki
dzieci – nie jest to tak mało i myślę, że opłaca się nam inwestować. Mamy nadzieję, że budowa
hali ruszy już w przyszłym roku.
Zależeć to będzie jednak od realizacji wniosku na dofinansowanie.
Red. – Gdy powstanie hala w
Starogródku, to dzieci z Bełcznej
pójdą do was?
AC – Na to liczymy, chcemy by
dzieci z naszej gminy chodziły do
naszej szkoły. Dzieckiem należy
się zająć również poza godzinami
lekcyjnymi, a w Bełcznej nikt nie
ma obowiązku się nimi zajmować
po lekcjach. Wszystko to zależeć
będzie od rodziców. Już teraz część
naszych uczniów przeniosła się do
reskiego gimnazjum ze szkoły w
Łobzie i nie ma co się temu dziwić
- mamy lepszą bazę.
Red. – Dziękuję za rozmowę.
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Kogo dotyczy absolutorium?
(ŁOBEZ) Już jutro rada miejska
Łobza podejmie decyzję w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium z wykonania budżetu burmistrzowi Łobza. Jeszcze w połowie
marca komisja rewizyjna rady miejskiej, kierowana przez Helenę
Szwemmer wnioskowała o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Łobza. Powstał tu pewien
paradoks, bowiem za źle wykonany
przez poprzedniego burmistrza – w
opinii radnych rewizorów – budżet
odpowiedzieć ma nowy burmistrz,
któremu radni nie chcą udzielić absolutorium. Radni uzasadniali jednak swoje stanowisko twierdząc, że
nie odnoszą się do osoby nowego
burmistrza, tylko do wykonania budżetu w 2006 roku, które uważają za
błędne. Jeszcze przed komisjami do
biura rady wpłynęło stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu. Stanowisko to jest pozytywne. W poniedziałek wpłynęło kolejne pismo
RIO odnoszące się do stanowiska
komisji rewizyjnej. Pismo to przedstawił radny Piotr Ćwikła w czasie
obrad komisji budżetowej. Izba zaopiniowała stanowisko komisji negatywnie, zarzucając wnioskowi rewizorów zbytnią ogólnikowość,
niedostosowanie do wymogów
ustawy o samorządzie gminnym i
pobieżną analizę wydatków. Izba
stwierdziła również, że niekorzystna dla gminy umowa z „Administratorem” (gmina do maja ubiegłego
roku płaciła tyle samo za zarządzanie sklepami i wiatami) na zarządzanie lokalami użytkowymi nie jest
kwestią oceny wykonania budżetu,
tylko oceną pracy poprzedniego
burmistrza. Okazało się również, że
radni popełnili błąd przypisując
przekroczenie wydatków „alkoholówce”. Przekroczenie wydatków o
ponad 5 tys. zł nastąpiło bowiem w
wydatkach na świetlice.
- Wiadomo jednak, że i za to
przekroczenie odpowiadała pani
Wiesława Romejko – stwierdził
Piotr Szymczak skarbnik gminy.
Opinia RIO nie przekonała jednak większości radnych z komisji
budżetowej. W dyskusji mocno zaznaczyła się kwestia różnic nie tyle
w ocenie wykonania budżetu, co
REKLAMA

kwestia komu nieudzielenie absolutorium zaszkodzi.
- Jako wiceprzewodniczący komisji budżetowej, wobec braku
przewodniczącej, jestem zobligowany do wyjaśnienia radnym przyczyn naszego stanowiska – rozpoczął dyskusję radny Grzegorz Tokarski – Naszym celem nie była analiza budżetu tylko pod kątem księgowości. W naszej argumentacji popełniliśmy błąd umieszczając przekroczenie wydatków w funduszu alkoholowym. Faktem jest jednak, że
odpowiadała za to pani Romejko, a
całą sprawę bada teraz prokuratura.
- Dla oceny wykonania budżetu
istotny jest pryzmat ustawy o finansach publicznych – stwierdził radny
Leszek Gajda – Każdy wie jak wyglądała gospodarka lokalami użytkowymi, w świetle tej wiedzy każdy
z nas może podjąć własną decyzję i
zagłosować w sprawie nieudzielania absolutorium. Opinia RIO nie
wiąże bezpośrednio radnych.
- W ubiegłym roku brakowało
należytego nadzoru nad gospodarką
mieszkaniową i dlatego będę głosować za nieudzieleniem absolutorium – dodała radna Krystyna Bogucka – Zmiany jakie nastąpiły w
umowie z „Administratorem” i uporządkowanie kwestii zarządzania
nastąpiło dzięki nam, radnym poprzedniej kadencji, nie zaś dzięki
urzędnikom tej gminy.
Odmienne stanowisko zajęła
przewodnicząca rada Elżbieta Kobiałka.
- Nie ulega wątpliwości, że komisja rewizyjna wywiązała się ze
swojego zadania, w sposób rzeczowy i konkretny, oceniając wykonanie budżetu. Wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium idzie jednak za daleko. Dlatego też będę głosowała za udzieleniem absolutorium burmistrzowi, traktując je nie
jako rzecz odnoszącą się do osoby
Marka Romejki ale jako absolutorium udzielane wszystkim pracownikom tego urzędu. Większość
urzędników dołożyła starań, by ten
budżet został zrealizowany prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Patrząc na całość wydatków gminy, przekroczenie o ponad 5 tys. zł jest przekroczeniem niewielkim i ocenia to już od-

powiedni organ. Nieprawidłowe
zarządzanie lokami użytkowymi
trwało do pewnego czasu i w pierwszym kwartale 2006 roku ówczesny
burmistrz podporządkował się zdaniu komisji rewizyjnej. Uchroniliśmy budżet przed dalszymi stratami. Za swoje błędy w zarządzaniu
burmistrz został ukarany obniżeniem pensji. Dwa razy za tą samą
sprawę nie należy karać. Tym będę
się kierować głosując za udzieleniem organowi absolutorium –
stwierdziła radna.
- Komisja rewizyjna nie pisała
swoich wniosków na kolanie – wtrącił radny Piotr Ćwikła, członek komisji rewizyjnej – Komisja nie starała się atakować konkretne osoby.
Nasz wniosek jest wynikiem oceny
wykonania budżetu, w którym jeżeli
dochodzi do takich przekroczeń w
wydatkach, to znaczy, że dzieje się
w nim coś złego i nie było nad tym
kontroli. W tej chwili targają mną
wątpliwości. Zgadzam się z tym, że
ta opinia jest również przytykiem do
poszczególnych urzędników.
Do słów przewodniczącej rady
odniósł się radny Gajda.
- Dla mnie urząd burmistrza jest
urzędem jednoosobowym. Taka jest
konstrukcja prawna samorządu i nie
można tego odnosić do urzędu. Padło tutaj stwierdzenie, że poprzedni
burmistrz za swoje błędy został ukarany obniżką pensji. Nie jest jednak
tajemnicą, że później burmistrz
podniósł wynagrodzenie swojej
żonie – stwierdził radny.
Do dyskusji włączył się również

burmistrz Ryszard Sola.
- Państwo dokonaliście tutaj
oceny urzędu poprzez realizację
budżetu. Nie wiem czy mamy podstawy by twierdzić, że budżet gminy
z tymi drobnymi niedociągnięciami
był budżetem negatywnym. Śmiem
twierdzić, że nie. Pani przewodnicząca zabierając głos stwierdziła
wyraźnie, że ta ocena odnosi się do
urzędników tej gminy. Dotyczy ona
również osoby burmistrza, tyle że
dokonaliście jej już 2006 roku.
Konsekwencją tej oceny było dyscyplinowanie ówczesnego burmistrza. Ta ocena negatywna spada
również na urzędników, a opinia
RIO w tej kwestii jest inna. Wykazane w budżecie błędy są przedmiotem badań odpowiednich organów,
które dokonają ich oceny. Moim
zdaniem powinniście ocenić realizację budżetu, nie zaś osobę poprzedniego burmistrza.
Radni komisji budżetowej jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu. W czasie głosowania nad wnioskiem komisji rewizyjnej
o nieudzielenie absolutorium zdanie
komisji poparli radni Piotr Ćwikła,
Leszek Gajda, Krystyna Bogucka i
Henryk Stankiewicz. Przeciwko zagłosowała radna Elżbieta Kobiałka,
natomiast radny Bogdan Górecki
wstrzymał się od głosu.
Dziś nad wnioskiem komisji
debatuje razem komisja terenów
wiejskich i komisja budżetowa.
Kwestia udzielenia absolutorium
rozstrzygnie się w środę o godzinie
14:00 na sesji.
(gp)

SPRAWD•, CZY ZAGRA¯A
CI OSTEOPOROZA?!
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI –
DENSTOMETRIĘ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ MEDYK W
ŁOBEZ NA ULICY SIKORSKIEGO 6 ODBĘDĄ SIĘ BEZPŁATNE BADANIA GĘSTOŚCI KOŚCI!!!
BADANIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE DNIA 8.05.2007 OD GODZINY 9 DO 16 30 PO BADANIU ZAPEWNIONA BEZPŁATNA KONSULTACJA LEKARSKA!!!
ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 091 397 64 00 LUB OSOBIŚCIE
W REJESTRACJI PRZYCHODNI. ZAPRASZAMY
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DIETY RADNYCH I SO£TYSÓW
To zestawienie pochodzi z materia³ów przygotowanych na najbli¿sz¹ sesjê w Wêgorzynie

Sobotnie wypadki
(POWIAT) Sobotnia ładna pogoda rozleniwiła chyba kierowców
i uśpiła ich czujność. 21 kwietnia w
ciągu jednego dnia doszło do trzech
niebezpiecznych wypadków drogowych.
Pierwszy wypadek nastąpił w
Łobzie na parkingu przy Netto. O
godzinie 8:20 Bartosz K. cofając
swoim BMW nie zauważył pieszego i uderzył w niego samochodem.
Poszkodowany doznał ogólnych
potłuczeń i po opatrzeniu ran w
drawskim szpitalu wrócił do domu.
Czterdzieści minut później na
drodze Zajezierze – Łobez mieszkanka Drawska Pomorskiego Doro-

ta F., skręcając motorowerem na
polną drogę została potrącona przez
wyprzedzający ją samochód ciężarowy MAN. Motocyklistka doznała
ogólnych potłuczeń i uszkodzenia
lewego barku. Przewieziono ją do
szpitala w Drawsku
Jeszcze tego samego dnia wieczorem około 20:00 w Węgorzynie na ul.
Mickiewicza, kierujący samochodem
BMW, Paweł Ł., zjechał na przeciwny pas ruchu a następnie uderzył w
metalowe ogrodzenie. Pasażerka samochodu Magdalena S., doznała rany
ciętej prawego ramienia i ogólnych
potłuczeń. Istnieje podejrzenie
wstrząśnięcia mózgu.
(r)

INFORMACJE

Str
Str.. 8

Na pi³kê pla¿ow¹
do Dalna
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Uwaga rolnicy – kontrakty do 15 maja

Wchodz¹ dop³aty do
roœlin energetycznych
(KRAJ – POWIAT) Kilka dni
temu Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa opublikowała zasady przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych
w 2007 roku. Dostaną je m.in. rolnicy, którzy do 15 maja podpiszą umowę na dostawę tych roślin z zatwierdzonym podmiotem skupującym.
Czasu pozostało więc bardzo mało.

(DALNO) Wybory nowych
sołtysów wyzwoliły w niektórych
wsiach nowe inicjatywy. W Dalnie
z inicjatywy nowej sołtys Grażyny Mądraszek powstaje boisko do
piłki plażowej.
Od kilku dni we wsi trwają roboty wykonywane głównie przez
tutejszą młodzież. Boisko do piłki
plażowej powstaje tuż przy boisku
do piłki siatkowej, które ma nawierzchnię z asfaltu. Nie jest ona
zbyt bezpieczna dla użytkowników, bo łatwo zedrzeć skórę na
łokciach i kolanach. Ale młodzież
często na nim gra dla zabawy. Teraz
będą mogli wyżywać się grając na

piasku. Piłka plażowa w ciągu
ostatnich lat zrobiła furorę przez
swoją widowiskowość i jest bezpieczna. Okazuje się, że wcale nie
trzeba jechać nad morze. Teraz
będzie można przyjechać do Dalna. Ten znakomity pomysł realizuje młodzież namówiona do pracy
przez nową sołtys Grażynę Mądraszek. Wspomaga ją pani Jadwiga
Rokosz i kilku mieszkańców oraz
prezes tutejszej spółdzielni mieszkaniowej, który wypożycza sprzęt.
Wybierana jest darń i na jej miejsce
ma być wysypany piasek. Prace
trwają codziennie, więc pierwszy
mecz odbędzie się może już w
majowy długi weekend.
KAR

Jak się dowiedzieliśmy, takim
podmiotem uprawnionym do skupu
roślin energetycznych jest w
naszym powiecie firma Agromarket z Wiewiecka, która znalazła się na
liście podmiotów zatwierdzonych
przez Agencję Rynku Rolnego. Chodzi o długo oczekiwany skup i przetwarzanie roślin energetycznych na
biopaliwa i inne rodzaje produktów
energetycznych; bioetanol, biodiesel, biogaz, czysty olej roślinny.
Do roślin energetycznych ustawodawca zaliczył jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty), buraki cukrowe
(pod pewnymi warunkami) oraz rośliny wykorzystywane jako paliwo do
ogrzewania gospodarstw lub w celu
wytworzenia energii bądź biopaliwa.
O płatności do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik,

który „uprawia rośliny energetyczne
przeznaczone do przetwarzania na
produkty energetyczne i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami
skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi do dnia 15
maja 2007 r. i ilości roślin dostarczonych do pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie
umowy odpowiadają co najmniej plonowi reprezentatywnemu albo uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie
na cele energetyczne w ilości odpowiadającej co najmniej plonowi reprezentatywnemu”.
Wysokość płatności wynosi maksymalnie 45 euro/ha.
Właściciel Agromarketu w Wiewiecku pan Jan Mac potwierdził, że
jest na liście podmiotów uprawnionych przez ARR do skupu roślin energetycznych.
- Jestem przygotowany do zawierania umów i skupu. Będziemy go
prowadzić w magazynach w Wiewiecku i Naćmierzu. - powiedział.
Rolnicy chcący zasięgnąć informacji w tej sprawie mogą kontaktować
się z firmą pod nr telefonu: 091
3971777.
KAR

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 170/07 Ds. 396/07/S. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 22 marca 2007 r.. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny
w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel. Protokolant: Katarzyna
Wesoła. W obecności Prokuratura Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu
dnia 22 marca 2007 r. sprawy:

Marcina Borsa,

Sygn. akt II K 596/06 Ds. 1177/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 28 marca 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: ASR Wojciech Dąbrowski
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 09
lutego i 28 marca 2007 r. sprawy:

s. Mariana i Grażyny z d. Drozdowska, ur. 01 października 1981 r. w
Połczynie Zdroju, oskarżonego o to, że w dniu 19 marca 2007 r. ok. godz.
22.40 w Łobzie na ul. Niepodległości kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 1,07 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka
I. Oskarżonego Marcina Borsa uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza
mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 1 kk zalicza wobec oskarżonego na poczet
orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania od dnia 20 marca 2007 r. do dnia
22 marca 2007 r., przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;
V. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzisława Mikuckiego kwotę 439,20 (czterysta trzydzieści dziewięć 20/
100) złotych, w tym kwotę 79,20 (siedemdziesiąt dziewięć 20/100) złotych
należnego podatku VAT za obronę z urzędu oskarżonego Marcina Borsa;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty procesu i wymierza opłatę w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych.

, s. Ryszarda i Heleny z d. Jabłoński, ur. 03 kwietnia 1951 r. w Resku,
oskarżonego o to, że: w dniu 23 września 2006 r. około godziny 15:50 w
miejscowości Wysiedle kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości
wyrażającym się zawartością 1,79 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. oskarżonego Zdzisława Ignacenko uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza karę grzywny w rozmiarze 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych
ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat od dnia zwrotu prawa jazdy;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego świadczenie
pieniężne w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych na rzecz Fundacji Edukacji
i Techniki Ratownictwa “EDURA” w Warszawie;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 43 par. 3 kk zobowiązuję oskarżonego do zwrotu
dokumentu uprawniającego do organu, który go wydał;
VI. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty sądowe a na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o opłatach w
sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 80 (osiemdziesiąt) złotych.

Zdzisława Ignacenki

INFORMACJE
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Z Podola do Runowa

100 lat pani Anny Strychalskiej
(RUNOWO) Runowo dzieli od
Runowa Pomorskiego kilka kilometrów, a to jakby dwa różne światy. To
drugie prawie miastowe, z dużym
węzłem kolejowym i “kolejarskimi” budynkami, ze szkołą i nowymi
domami zbliżającymi się do Węgorzyna. To pierwsze schowane w
kotlince otoczonej lasami, z poniemieckimi zabudowaniami z czerwonej cegły. Jakby się tu czas zatrzymał. Może nawet w jakiś sposób
zatrzymała go pani Anna Strychalska. Zatrzymała go, a on zatrzymał
ją, dając jej dożyć stu lat.
Gdy pytam w sklepie o adres Strychalskich, miła sprzedawczyni pokazuje mi ładny dom w centrum wsi z
czerwonym dachem. Wyróżnia się
spośród innych zabudowań, głównie
poniemieckich i – co charakterystyczne dla tej wsi – zbudowanych z czerwonej cegły. Domy, obory, stodoły –
wszystko z czerwonej cegły. Dom
należy do synowej – pani Karoliny
Strychalskiej, która od 20 lat opiekuje
się teściową. Opowiada o historii
dwóch rodzin – swojej i teściowej, o
tym jak splotły się ich losy.
A splotły się już na Podolu,
gdzie w Horodnicy urodziła się pani
Anna i w Liczkowcach, gdzie
mieszkała jako dziecko pani Karolina, z domu Misiur. Druga wojna
wywróciła to wszystko do góry nogami. Musieli uciekać przed rzeziami, jakie rozpoczęły się na Podolu i
Wołyniu. Ojciec pani Karoliny trafił na Pomorze, do Runowa. Tu
ściągnął rodzinę w 1946 roku. Pani
Karolina miała wtedy 10 lat.
- Wyszłam za mąż za chłopaka z
sąsiedniej wsi na Podolu, bo mieszkali niedaleko nas. Wtedy szukało
się swoich. - wspomina powojenne
czasy pani Karolina. Później przyszły czasy kolektywizacji i zaczęły
powstawać pegeery. Pani Karolina
znalazła tam pracę i poczuła powiew nowoczesności. Jako pierwsi
we wsi, w 1965 r. kupili samochód.
- Trabanta. Bardzo się wstydziłam,
bo to był brzydki samochód. - mówi.

Brat miał Warszawę. Ale z mężem
woleli kosić traktorem, założyć centralne ogrzewanie, mieszkać wygodnie. Pani Anna jakby chciała
zatrzymać tamten podolski czas,
tam spędzone dzieciństwo, łany
zbóż cięte sierpem, zapach pól nie
zakłócany warkotem silników. Zatrzymać tamten czas i porządek
wobec tego obcego czasu nowego
miejsca i napierających zmian, wywracających porządek rzeczy wydawałaby się wiecznych. Porządek
miejsca przywracał kościół w centrum wsi, porządek czasu tradycyjne obrzędy rolnicze i religijne, spokój duszy przywracała modlitwa.
- Nasze mamy, gdy tylko przyjechały, zaczęły patrzeć, gdzie widać
jakąś wieżę kościoła. Tam się kierowały. W Runowie nie było księdza.
Ludzie dowiedzieli się, że jest w
Sielsku, przyjechał razem z przesie-

dleńcami z Kuropatnik. Przez wiele
lat chodziliśmy tam przez pola na
msze. Teściowa była bardzo religijna... Nieszpory sama prowadziła, bo
nie trzeba było księdza. Czasami
sama się zastanawiam, że zacznę
śpiewać, bo takie ładne mamy psalmy, a młodzież już nie zna. - wspomina synowa.
W pewnym momencie przypomina sobie, jak kobiety walczyły o
plebanię, bo chciano budynek przerobić na stołówkę lub coś podobnego
w pegeerze. Babcie poszły z chorągwiami i ołtarzami i śpiewały pod
plebanią. Później były wzywane
przez prokuratora w Łobzie. Dzisiaj
to nawet trudno pani Karolinie
umiejscowić w czasie, czy to był
1948, 1950, czy może później... Pamięta jednak dobrze swoją pierwszą
nauczycielkę, która przyjechała z
Lwowskiego – Antoninę Knysz. I jak

namawiano do kołchozów...
Mąż pani Anny – Józef – był stolarzem z dziada pradziada. Miał
warsztat we wsi i potrafił zrobić
wszystko. O takich mówiło się wtedy – złota rączka. Gdy zmarł 20 lat
temu synowa zabrała teściową do
siebie. Opiekuje się nią i dogląda.
Na złoty jubileusz wyprawiła teściowej godne urodziny. Była msza,
którą odprawił proboszcz ksiądz
Tadeusz Giedrys, burmistrz Grażyna Karpowicz wręczyła list gratulacyjny od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była córka Karolina Kowalska z Cieszyna, przyjechali wnuki i
prawnuki. Pani Anna doczekała
czworga wnuków i dziewięciorga
prawnuków. Przyjechali z Łobza,
Cieszyna, Kołobrzegu, Szczecina.
Udało im się stworzyć wielopokoleniową rodzinę. Wokół pani Anny.
Kazimierz Rynkiewicz

REKLAMA
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OFERTY PRACY

¨ “SWEDWOOD” w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ PPUH “JAMEX” w Węgorzynie zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych w
przemyśle Tel. (091) 39-71-951
¨ “EKO FARB” S.C. w Łobzie
zatrudni: Kierowcę samochodu ciężarowego kat C+E Tel. (091) 39-766-42
¨ “DEKOR PLUS” W Łobzie
zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ USŁUGI TRANSPORTOWE
I HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI w Mieszewie zatrudni: Kierowcę
kat C+E Tel. (091) 397-26-29
¨ ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY w Węgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom.
606-471-786
¨ ZAKŁADY NAPRAWCZE
MECHANIZACJI ROLNICTWA
S.A w Łobzie zatrudni na stanowiska:
Pozostali inżynierowie chemicy, Pozostali inżynierowie mechanicy, Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy, Spawacz, Tokarz Tel. (091) 397-40-41
¨ “EURO – TRANSPORT“ w
Gryficach zatrudni: Kierowcę kat
C+E Tel. (091) 384-25-27
¨ “RIVAAL” SP Z O.O w
Łobzie zatrudni na stanowiska: Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni (praca przy produkcji
stołów) Lakiernik Tel.(091) 397-6221
¨ “TOP” TOMASZ MIELCAREK w Węgorzynie zatrudni: Sprzedawcę Tel.(091)579-22-07
¨ “TOMBUD”
TOMASZ
CZERWIŃSKI w Węgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego
Kom. 508-626-452
¨ “ROOSENS BETONS” w Połchowie zatrudni na stanowiska:
Elektromonter zakładowy, Operator
koparek i zwałowarek, Kierowca
operator wózków jezdniowych, Murarz, Tel. (091) 397-11-18 Kom. 504208-088
¨
“AGROTECHNOLOGY”
MAREK CZESNOWSKI w Łobzie
zatrudni: Kierowcę kat. B Kom. 509142-520
¨ WYTWÓRNIA WYROBÓW
KULINARNYCH “PASZTECIK” w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel.
(091) 397-45-46
¨ ZARZĄD POWIATU ŁOBESKIEGO OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ W RESKU Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zawierających dopisek “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Resku” na adres: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Wydział

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 24.04.2007 r.

W gimnazjach egzaminy
(POWIAT) Dziś rozpoczynają się egzaminy w trzecich
klasach gimnazjów, wieńczące
trzyletnią pracę uczniów i nauczycieli. Dzisiaj uczniowie
gimnazjów piszą egzamin z części humanistycznej, jutro rozpoczną się egzaminy z części
matematyczno – przyrodniczej.
W Łobzie do egzaminów przystąpi 195 uczniów gimnazjum integracyjnego i 22 uczniów z gimnazjum dla dorosłych. Z egzaminu
zwolniona będzie całkowicie Justyna Kmieć, laureatka konkursów organizowanych przez szczecińskiego kuratora oświaty.
W tym roku w Węgorzynie nie
było żadnych „asów” i do egzaminów przystąpi pełny skład 111 trzecioklasistów z Gimnazjum imienia
Orła Białego.
W Dobrej egzamin będzie pisać
66 uczniów. Jeden z nich Mateusz
Motyliński, laureat konkursu chemicznego, zorganizowanego przez
kuratorium będzie zwolniony z części matematyczno – przyrodniczej.
W Radowie Małym egzamin
będzie pisać 68 uczniów tej szkoły.
Żaden z uczniów tej placówki nie
był laureatem konkursu zwalniającego z egzaminu.

W Radowie Ma³ym egzamin bêdzie pisaæ 68 uczniów
W Resku części humanistycznej
nie będzie pisać Michał Tarniowy,
laureat konkursu historycznego i
wiedzy o społeczeństwie. W tym samym czasie w reskim gimnazjum
uczniowie klas pierwszych będą pisać wewnętrzny egzamin kompetencyjny, przygotowany na zamówienie szkoły przez Instytut Badań
Kompetencji w Wałbrzychu. Nauczyciele i uczniowie zapoznają się
w ten sposób z efektami pracy ostatnich kilku miesięcy.
Egzaminy kompetencji pisane na
koniec gimnazjum są jednym z elementów branych pod uwagę przy

naborze do szkół średnich. Na ocenę
kandydata składa się liczba uzyskanych na egzaminie punktów (maksymalnie 100; 50 z części humanistycznej i 50 z matematyczno - przyrodniczej), średnia ocen i - w zależności od profilu danej szkoły - oceny
z danego przedmiotu, w tym również
z zachowania.
Jak wyniki egzaminów wyglądały w poprzednim roku?
W Węgorzynie średnia punktów
z egzaminu humanistycznego wyniosła 27,6, w Dobrej - 27,5, w
Łobzie - 30,5, w Radowie Małym –
31,1 i w Resku – 31,6.
(gp)

Eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeñstwo w Ruchu Drogowym

Be³czna i Wêgorzyno
wygrywaj¹ po raz kolejny z rzêdu

(RADOWO MAŁE) Po raz trzeci
z rzędu ekipa Bełcznej wygrała turniej
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i
po raz drugi ta sama ekipa, co w roku
ubiegłym. To sukces sióstr Agaty i Krysi Kielan, Tomka Galczaka i ich opiekuna Kazimierza Pawelca.
Eliminacje powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w
Ruchu Drogowym odbyły się w Radowie Małym. Przystąpiło do niego 10
szkół podstawowych i pięć gimnazjalnych z całego powiatu. Trzyosobowe
drużyny w pierwszym etapie pisały test,
a następnie przystąpiły do jazdy z przeszkodami.
W kategorii szkół podstawowych
po raz trzeci z rzędu wygrała ekipa z
Bełcznej, zaś drużyna w składzie: Agata Kielan, Krystyna Kielan i Tomek
Galczak obroniła mistrzowski tytuł z
ubiegłego roku. Jako jedyny zespół bezbłędnie przejechał slalom. Agata najlepiej napisała test i najlepiej pojechała
zdobywając tytuł puchar i tytuł najlepszej zawodniczki turnieju. To także sukces nauczyciela Kazimierza Pawelca,
który przygotowywał drużynę.
- Jestem dumny i zadowolony z
dzieciaków. Ta trójka sama zgłosiła się
do turnieju w piątej klasie, a ja ich po-

kierowałem. Teraz Zwyciêzcy z Be³cznej
są o rok starsi i mądrzejsi, bo w tym
turnieju nie tyle liczy się jazda na rowerze, co umiejętność mądrego pokonywania przeszkód. Uczą się
bardzo chętnie,
stąd testy poszły
gładko, ze mną zaś
ćwiczyli jazdę z
przeszkodami na
torze przy szkole. Z przyjemnością bioDzieci na apelu przekazały puchar
rę udział w takich turniejach, bo w podyrekcji szkoły, a już w dniach 1-2 maja
równaniu do zawodów sportowych,
wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich w Gryfinie. Wśród gimnagdzie są duże emocje, tutaj odpoczyzjów po raz kolejny wygrała ekipa
wam i bawię się. - powiedział nam Kazimierz Pawelec.
Węgorzyna.
(r)
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II GMINNY PRZEGLĄD POEZJI
RELIGIJNEJ - WĘGORZYNO 2007
(WĘGORZYNO) 2 kwietnia
w Gimnazjum im. Orła Białego w
Węgorzynie odbył się II Gminny
Przegląd Poezji Religijnej. W
drugą rocznicę śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II spotkali
się uczniowie szkół z gminy Węgorzyno, aby recytować wiersze o tematyce religijnej.
W turnieju recytatorskim wzięli udział uczniowie z przedszkola
w Węgorzynie, szkół podstawowych w Runowie Pomorskim i Węgorzynie oraz węgorzyńskiego
gimnazjum.
Młodych uczestników oceniało
jury w składzie: p. Irena Grabowska, ks. Wojciech Lassota i p. Marcin Luft. Recytatorzy podzieleni
zostali na cztery kategorie wiekowe:
przedszkole i kl. „0”; kl. I – III SP;
kl. IV – VI SP oraz gimnazjum.
Wyniki II Gminnego Przeglądu
Poezji Religijnej Węgorzyno 2007:
Przedszkole i kl. „0”:
I – Magdalena Rzepka - SP Runowo
Pom.
II – Julia Zięba - Przedszkole w
Węgorzynie
III – Natalia Lepik - Przedszkole w
REKLAMA

Węgorzynie
Klasy I – III:
I – Weronika Kamińska – SP Runowo Pom.
II - Aleksandra Krzęćko – SP Runowo Pom.
III – Agnieszka Olszewska – SP
Runowo Pom.
Klasy IV – VI:
I – Ernestyna Jóźwiakowska – SP
Węgorzyno
II - Ewa Sarnowska – SP Węgorzyno
III – Mariusz Bielski – SP Runowo
Pom.
Gimnazjum:
I – Agata Jóźwiakowska
II – Aleksandra Karmowska
III – Paula Jackiewicz
Grand Prix Przeglądu otrzymała
Natalia Paraszczak z SP Węgorzyno. Zwycięzcy kategorii i najlepszy
uczestnik otrzymali statuetki ufundowane przez przewodniczącą
Rady Miejskiej w Węgorzynie, p.
Monikę Kuźmińską.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a każdy uczestnik dyplom
uczestnictwa i drobne upominki. W
nastroju skupienia, recytując piękne
teksty poezji religijnej, uczniowie
uczcili pamięć Wielkiego Papieża Jana Pawła II.
(r)
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Sprz¹taj¹ gminê
Radowo Ma³e

(RADOWO MAŁE) Wczoraj
rozpoczęła sprzątanie gminy kolejna ekipa bezrobotnych. Pracę
przez pół roku będzie wykonywać
18 osób w ramach przygotowania
zawodowego.
Rozpoczęte wczoraj prace to
efekt porozumienia gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie.

Według danych urzędu od początku
roku pracuje 47 osób. 11 osób podjęło pracę 1 marca w ramach programu „Czysta wieś”. Od 15 lutego
pracę rozpoczęło 18 osób i 23 kwietnia kolejne 18 osób w ramach przygotowania zawodowego. Pracujący
dostają wynagrodzenie z PUP.
Sprzątają ulice, pobocza, czyszczą
parki, cmentarze, jeziora i plaże. (r)
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OFERTY PRACY

Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Konopnickiej 41, 73-150
Łobez, w terminie do 7 maja 2007 r.
¨ ZAKŁAD USŁUG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Ińsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
¨ OŚRODEK WYPOCZYNKOWY “KORMORAN” w Pogorzelicy
zatrudni: Malarza, Pomoc kuchenną,
Kelnerkę, Pokojową Tel. (091) 38631-23
¨ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE ANDRZEJ
NYCZ w Gryficach zatrudni: Robotników budowlanych Tel. (091) 38436-86
¨ “SERWACH” SP.J w Goleniowie zatrudni na stanowiska: Robotnik
gospodarczy, Kierowca operator
wózków jezdniowych, Pakowacz,
Pozostali operatorzy maszyn gdzie
indziej niesklasyfikowani Tel. (091)
418-54-77
¨ Nadal trwa nabór do Służby
Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej Informacje
tel. (091) 479 45 80
¨
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2007. Bliższe informacje
można uzyskać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
tel.(091) 82-11-235 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie tel.
(091) 5777-030
¨ PKS w Łobzie i Gryficach pilnie
zatrudni: Kierowców kat. D. Osoby
bezrobotne, mogą ubiegać się o skierowanie na kurs. PUP w Łobzie pokrywa koszty szkolenia pod warunkiem przepracowania w PKS jednego
roku. Osoby chętne proszone są o
kontakt telefoniczny z działem szkoleń PUP w Łobzie tel. (091) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
¨ Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie planuje na wiosnę zorganizowanie następujących szkoleń dla
osób bezrobotnych: OPIEKUN DO
OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NAUKĄ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO, DEKARZ Wymagania: wykształcenie podstawowe
¨ Wszystkie koszty związane ze
szkoleniem pokrywa Urząd Pracy,
ponadto wypłaca dodatki szkoleniowe oraz refunduje koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane są w PUP
Łobez osobiście bądź telefonicznie
nr tel. (091) 577-70-30 lub (091)
397-42-44 lub w Filii w Resku tel.
(091) 395-13-09.

INFORMACJE

tygodnik łobeski 24.04.2007 r.

Konkurs piosenki w £obzie
(£OBEZ) Tydzieñ temu
w £obeskim Domu Kultury
odby³ siê Powiatowy
Przegl¹d Muzycznych
Zespo³ów Estradowych
i Solistów oraz Powiatowy
Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej w £obzie.
W przeglądzie piosenki dziecięcej
wzięło udział 10 zespołów i 44 wykonawców indywidualnych. Jury w składzie: przewodniczący Ludwik Zdanowski, Andrzej Dziegieć, Robert Nawrocki i Rafał Reich przyznało pierwsze miejsce Sylwii Patrzałek. Drugie
miejsce zajął Karol Pokrywka, trzecie –
Zespół Wokalny „Jedyneczka”.
Przegląd zespołów i solistów oceniało jury, w skład którego weszli Rajmund Brążkiewicz, Rafał Reich i Roman
Siarkiewicz. Pierwsze miejsce przyznano Karolinie Zielińskiej z gimnazjum w
Węgorzynie, drugie – Karolinie Szartan
z Łobeskiego Domu Kultury, trzecie –
Karolinie Brzóska ze Szkoły Podstawowej w Radowie Małym.
(r)

INFORMACJE
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PRZYSZ£OŒÆ ZALE¯Y OD NAS
Dyskusje na temat odpowiedniego zagospodarowania wolnego
czasu gimnazjalistów nie są niczym
nowym. Na korytarzach szkolnych,
w domach, z przyjaciółmi i wychowawcami - często o tym dyskutujemy. 30 marca taka wspólna rozmowa odbyła się w reskim gimnazjum
pod hasłem: “Planowanie własnego
rozwoju. Jak spędzać czas pozalekcyjny, aby rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania?”, przygotowała ją polonistka p. Elżbieta
Kuc, a poprowadzili Anna Żurawik
(IIIa) i Bartosz Jurzysta (IIId).
Temat spotkania okazał się ciekawy i bardzo ważny dla każdego
trzecioklasisty. Przed nami egzamin
gimnazjalny i wybór odpowiedniej
szkoły, z którą wiąże się nasza przyszłość. Dlatego też dyskusja była
burzliwa. Każdy z dyskutantów próbował zwrócić uwagę na to, co
mówi, udowadniając, że problemy
poruszane przez niego są najważniejsze. Istotnym i bardzo gorącym
punktem debaty okazał się sport.
Mamy nową halę sportową i chcemy
z niej jak najwięcej korzystać… tylko nie każdy ma czas i możliwości.
Dlatego też uczniowie kilkakrotnie
podkreślali w swych wystąpieniach,
aby po lekcjach - w miarę możliwości organizacyjnych szkoły - hala
była udostępniana wszystkim zainteresowanym.
Kolejni dyskutanci zaskoczyli
nas pomysłowością - w naszej szkole założona została organizacja
“Przyjaciele Lasu”, której hasło
brzmi “Szanuj zieleń!”. Grupka
przyjaciół spotyka się i razem spędza czas na rozmowach, wycieczkach rowerowych itp. Jak widać
odpowiednie spędzanie wolnego
czasu nie wiąże się tylko z przesiadywaniem na zajęciach dodatko-

wych i przyswajaniu wiedzy. Można też i tak zagospodarować swoje
wolne chwile. Spotkania z przyjaciółmi – co podkreślali dyskutanci z
IIIe - mogą nas rozwijać, choćby
poprzez wymianę opinii i doświadczeń.
W trakcie debaty uczniowie
sami przyznali, że większość
uczniów chodzi tylko na te zajęcia
dodatkowe, na których obecność
jest obowiązkowa! Pozostałe nie
spotykają się z tak wielkim “zainteresowaniem”. Uczęszczają na nie
tylko ci , którym zależy na osiągnięciu sukcesu w przyszłości. Prawda
jest bolesna nie tylko dla samych
uczniów, ale i dla nauczycieli, którym zależy na rozwijaniu naszych
różnorodnych umiejętności.
Zorganizowanie debaty było
świetnym pomysłem. Dzięki niej
uczniowie mieli możliwość doskonalenia sztuki wyrażania własnego
zdania, argumentacji i kształcenia
potrzeby szacunku dla przekonań
innych. Dzięki niej spojrzeliśmy na
ważny problem wykorzystania wol-

Wyrok

Sygn. akt III K 136/07 Ds. 106/07, Wyrok w Imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 29 marca 2007 r., Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w
składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia
29.03.2007 r. sprawy

Jana Rybskiego,

s. Mariana i Urszuli z d. Jończyk, ur. 16 maja 1957 r. w Lęborku; oskarżonego o to, że: w dniu 12 stycznia 2007 r. ok. godz. 19.40 na drodze publicznej
Starogard – Łagiewniki, kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Jana Rybskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karę
3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia
kosztów sądowych w całości.

nego czasu z różnych punktów widzenia, dostrzegliśmy różnorodne
aspekty tego zjawiska, a tym samym
pozwoliła uczniom na lepsze zrozumienie istoty problemu, często wynikającego z braku dobrej organizacji i niestety… niewystarczającej
chęci i zaangażowania.
Organizatorzy nie przewidzieli,
że debata spotka się z aż takim zainteresowaniem i spontanicznymi reakcjami publiczności. Okazało się,
że uczniowie III klas chcą i potrafią
dyskutować, a kiedy trzeba - przyznają się do własnych słabości.
Alicja Jarząbek kl. IIIB,
Gimnazjum w Resku. Opiekun:
Elżbieta Kuc.

REKLAMA
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Eliminacje w pi³kê no¿n¹

Powiatowy fina³ gimnazjalny dla £obza

(ŁOBEZ) W rozegranych wczoraj
powiatowych rozgrywkach piłki nożnej
szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Łobza, pokonując w finale zespół
z Dobrej. Trzecie miejsce zajęło gimnazjum z Węgorzyna.

Turniej odbył się na stadionie w
Łobzie. Grano w dwóch grupach. W
pierwszej Dobra pokonała Radowo
Małe 2:0 i zremisowała z Reskiem 2:2.
W drugiej grupie Łobez wysoko pokonał gimnazjalistów z Węgorzyna 5:2. W

£obeski debel
w fina³ach Mistrzostw Polski

Najważniejszą, docelową imprezą
wszystkich młodych sportowców w
kraju jest Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży – OOM. Organizowana jest
co roku przez związki sportowe, a finały obejmują 32 dyscypliny sportu. W
Sianowie k. Koszalina odbyły się eliminacje makroregionalne do OOM w badmintonie. Do rywalizacji przystąpili
juniorzy z 7 klubów (rocznik 19911993) z terenu dwóch województw:
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. I tym razem nie zabrakło na
kortach sportowców ze szkółki badmintonowej pana Kazimierza Pawelca.
Jego liderzy, obecnie członkowie MISS
“Olimp” Łobez, wypełnili wcześniej
założone zadanie. Dwójka chłopców –
Patryk Bernaś i Paweł Afectowicz zajęła II miejsce zdobywając srebrne meda-

le w grze deblowej juniorów. Reprezentanci gminy Łobez jako wicemistrzowie
makroregionu uzyskali awans do finałów OOM czyli mistrzostw Polski juniorów młodszych. W dniach 35.05.2007 r. w Głubczycach nasi zawodnicy Patryk i Paweł rozegrają finał
pomiędzy 16 najlepszych debli w kraju.
Inny klubowy debel- para dziewcząt
Ilona Dąbro i Dorota Sosnowska, zeszłoroczne finalistki OOM z Ornety,
tym razem musiały zadowolić się bardzo dobrym III miejscem i brązowymi
medalami, lecz bez dalszego awansu.
Oczekujemy od czołowych łobeskich
juniorów wielu wygranych setów i powrotu ze stolicy polskiego badmintonaGłubczyce z nowymi sukcesami.
Zdzisław Bogdanowicz.

finale spotkały się więc zespoły Łobza
i Dobrej. Lepsi okazali się gimnazjaliści z Łobza, prowadzeni przez Grzegorza Pawlaka. Pokonali Dobrą, którą
prowadził Siwiński, 3:0. W meczu o
trzecie miejsce zagrało Węgorzyno
(pod opieką Andrzeja Stasiaka) z Radowem Małym i tutaj lepszy okazał się
zespół Węgorzyna wygrywając 4:1.
Finaliści – zespół Łobza pojadą na
eliminacje wojewódzkie. W turnieju
wystąpili w szerokim składzie: Łukasz
Falkiewicz, Dawid Mosiądz, Marcin
Adamowicz, Piotr Marciniak, Mateusz
Zduńczyk, Dawid Krystosiak, Tomasz

Rokosz, Damian Grzywacz, Denis Chodyna, Łukasz Nikołajczyk, Paweł Wielgus, Piotr Wawrzkiewicz, Robert Bogdański, Mateusz Kogut, Maciej Bober,
Martin Drogosz i Mateusz Smolich.
Gimnazjum Węgorzyno - III miejsce: Krystian Demko, Grzegorz Nowak,
Paweł Pabich, Wojtek Szestowicki,
Mateusz Szpilczyn, Hubert Lubowicki,
Krystian Krohn, Łukasz Dąbrowski,
Tomasz Kobielski, Dawid Bidny, Jacek
Demczuk, Mateusz Staruch, Adrian
Popiołek i Patryk Szubert. Opiekun
Andrzej Stasiak.
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OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6; tel 091 39 73 730
MIESZKANIA
Q Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 zł, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

Q Sprzedam mieszkanie na wsi - Sienno Dolne, 37 mkw, 2 pokojowe. Cena
do uzgodnienia. Tel 607 684 567.

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety,
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
INNE

Q Poszukuje do wynajęcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.
Q Sprzedam kawalerkę w Resku.
Tel 781 933 616

Q Spzedam ceglę i dachówkę rozbiórkową. Tel 507 082 913,

Q Kawalerka do wynajęcia w
Łobzie. Tel. 091 397 34 72.

Q Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438

Q Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
Q Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 zł. Tel. 692 141 969
Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
Q Kupię mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piętro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
Q Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

Q Wynajmę od 1 maja mieszkanie
2 pokojowe w Szczecinie (centrum). Całkowity koszt 1200 PLN/
miesiąc. W pełni umeblowane,
wysoki standard. Tel. 0 510 096
606 wyłacznie po godzinie 20.
Q Sprzedam mieszkanie spółdzielczo-własnościowe w Drawsku Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piętro, 56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, łazienka z wc, balkon, zadbane, standard podwyższony - okna pcv, panele, gładzie,
glazura, terakota. Cena 100 000
zł do negocjacji. Tel. 094 363 22
42, 0 889 588 671.

Q Sprzedam zamrażarkę, chłodziarkę i inne urządzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
Q Sprzedam atrakcyjny komplet do
pierwszej komunii św. dla dziewczynki, również do przebrania - tanio. Tel. 601 557 712
Q Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ładowarką na
gwarancji. Cena 120 zł, tel. 669 348
840.
Q Sprzedam przyczepę gastronomiczną z rożnem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54, 500
781 267.
Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

QKupię wiertarkę udarową dużej
mocy lub młot elektryczny. Tel. 696
757 393
QSprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesięczne, cena 350 zł, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

Q Przyjmę meżczyznędo pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy języka niemickieg. Wiek 30-50 lat. Tel.
091 39 11 905, 603 435 769

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w Łobzie. Tel. 695 427
151.
QSprzedam w Węgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
działka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 zł. Tel. 885
187 065.
QSprzedam halę 800 mkw. w mieście, ul. Rapackiego, działka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

Q Elektryka przyjmę - wymagana
znajomość montażu domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.
Q PW RUTEX D.W JANTAR w Rewalu zatrudni na stanowisko: recepcjonista - wykształcenie średnie + znajomość języka niemieckiego, konserwator, ratownik - na basen kryty. Tel.
091 384 42 61, 603 899 484.
Q Praca w Niemczech - panią znającą dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
małżeństwem, warunki pracy i płacy bardzo dobre, praca na półtora
miesiąca - półtora miesiąca w kraju.
504 748 717.
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona „Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

OW „Jantar” w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

INNE
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Wynajmę lokal użytkowy na
działalność gospodarczą w centrum Reska blisko Biedronki, pow
53 mkw. Tel. 600 162 835.
Q Sprzedam działkę budowlaną
na ul. Niepodległości w Gryficach.
Tel. 501 278 866
Q Sprzedam domek w miejscowości Dziadowo (koło Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 zł.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
QLokal do wynajęcia - na działalność biurową. W centrum
Gryfic. I - pięrto, powierzchnia
użytkowa 30 mkw. - 2 pomieszczenia + łazienka i duży korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421
308.

US£UGI

QWykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metodą żelową, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732
267.

QKupię Nysa, żuk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.

SPORT
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Œwiatowid w górê,
Mewa w dó³

ŒWIATOWID £obez – MEWA Resko 2:1 (1:1)
Światowid: Krystosiak – Brona,
Koba, Duczyński, Kacprzak, Grzywacz, Osiński, Łań, Iwachniuk, Mosiądz, Michałowski.
Mewa: Ostrowski – Kęsy, Pawłowski
M., Żurawik (Błaszczyk), Pawłowski
A., Frost (Grygiel), Łacwik (Deuter),
Wasiak, Majewski (Wójtowicz), Gradus, Pietrowski.
Bramki: dla Mewy Wasiak 20'’, dla
Światowida Kacprzak 38' i Koba 68'.
Kartki czerwone: Łań i Osiński ze
Światowida oraz Gradus z Mewy.
To był dziwny mecz; Mewa prowadziła ze Światowidem w Łobzie już po
20 sekundach, gdy zaraz po wybiciu
piłki ze środka boiska poszło podanie
na skrzydło do Majewskiego, który
dośrodkował, a tam nie upilnowany
Klaudiusz Wasiak wbił ją do bramki
Krystosiaka. Według bocznych obserwatorów Majewski w momencie poda-

nia był na spalonym, ale sędzia boczna
nie podniosła chorągiewki. W 38 min.
wyrównał Kamil Kacprzak, ale już dwie
minuty później Światowid grał w dziesiątkę. W drugiej połowie już w dziewiątkę. Wydawało się więc, że Mewa
wykorzysta przewagę aż dwóch zawodników, ale nie tylko że nie wykorzystała, to jeszcze straciła gola. W 68 min. po
dośrodkowaniu z rzutu wolnego ładną
bramkę głową zdobył Michał Koba.
Kilka minut później po zobaczeniu
czerwonej kartki boisko opuścił Marek
Gradus i ostatecznie Mewa musiała
uznać wyższość młodych piłkarzy z
Łobza nad weteranami z Reska.
- Ta porażka to wstyd. Przegraliśmy
na własne życzenie. Moi zawodnicy
przeszli obok meczu. Najbardziej boli,
że nie wszyscy dają z siebie wszystko i
po niektórych ta porażka spłynęła jak
woda po kaczce. - żalił się po meczu
trener Mewy Dariusz Kęsy.

Komunikat z IX Wiosennych
Biegów Prze³ajowych
Zawody odbyły się w Dobrej w
dniu 17.04. 2007 r. na stadionie miejskim. W zawodach wzięła udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z 18 miejscowości województwa
zachodniopomorskiego: Chociwel,
Dębice, Dobra, Dobrzany, Dziwnów,
Ińsko, Łabuń, Łobez, Marianowo,
Pełczyce, Pęzino, Resko, Runowo ,
Starogard Łobeski, Węgorzyno,
Wierzbięcin, Wojtaszyce, Wolin.
W czasie zawodów odbyło się 12
biegów dla klas 4-6 szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, w których
wystartowało łącznie blisko 700 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach:
Szko³y podstawowe:
Magdalena Ilnicka(Chociwel), Cezary Szkup( Dobra), Sonia Sławińska
(Resko),
Bartosz
Jemilianowicz(Wierzbięcin), Joanna Żywicka
(Marianowo), Damian Kucikowski (
Wierzbięcin), gimnazja:
Anna Gaik ( Ińsko), Jakub Bogdanowicz (Łobez), Julia Michałowska (
Pełczyce), Michał Wróblewski ( Pełczyce), Katarzyna Padiasek ( Pełczyce),
Damian Machlański (Chociwel).
Wyniki prowadzonej
w czasie zawodów klasyfikacji
dru¿ynowej:
a) dziewczęta –Szk. Podst.
Im.- Marianowo,
II m.- Resko,
III m.- Dobra
b) chłopcy
-Szk. Podst.
Im.- Dobra,
II m.- Pęzino,
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Sarmata Dobra – Korona Stuchowo 2:0 (1:0)

Koronê zdoby³
Sarmata

Skład Sarmaty: Brodowicz, Mikołowski, Jaszczuk (kpt.), Pacelt,
Anulicz, Kieruzel, Skrobiński, Dzierbicki, Olechnowicz, Kamiński, Padziński oraz Lewicki, Dudek, Graczykowski, Surma i Kaczor. Trener Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: Padziński 6’
i Jaszczuk 46’ k.
Po sensacyjnym zwycięstwie 4:2
nad wiceliderem KP Police II w ubiegłej kolejce, drużyna Korony Stuchowo zawitała w sobotę do Dobrej, aby
sprawdzić kolejnego kandydata do
awansu do V ligi, a takim jest w obecnym sezonie doberski Sarmata. Jednak mimo szczerych chęci zawodników Korony na uzyskanie pozytywnego wyniku w Dobrej, to Sarmata był
w tym spotkaniu od pierwszego
gwizdka drużyną dominującą.
Już w 6 min. meczu po pięknej
akcji padła pierwsza bramka dla Sarmaty. Mateusz Mikołowski z narożnika pola karnego Korony zacentrował
na „długi słupek” do Łukasza Olechnowicza, a ten głową odegrał do będącego przed bramką gości Damiana
Padzińskiego, który strzałem głową
trafił piłką w poprzeczkę, i po jej
odbiciu piłka trafiła ponownie do
napastnika Sarmaty, który tym razem
nie miał problemu z umieszczeniem

jej w siatce. Po tej bramce nastąpił
okres lekkiej przewagi zawodników
Korony. W 16 min. broniący bardzo
dobrze przez cały sezon bramkarz
Sarmaty Damian Brodowicz podczas
interwencji rozminął się z piłką i
zmierzającą do bramki gospodarzy
piłkę wybił z linii bramkowej asekurujący bramkarza Kacper Skrobiński.
Po tej akcji do końca meczu drużyną
aktywniejszą była drużyna z Dobrej.
W 28 min. spotkania piękny strzał
Łukasza Olechnowicza z rzutu wolnego, efektowną paradą obronił
bramkarz Korony.
Pierwsza akcja w drugiej połowie
zakończyła się drugą bramką dla Sarmaty. Emilian Kamiński po efektownym rajdzie lewą stroną boiska zagrał
piłkę wzdłuż bramki Korony. Lecącą
piłkę zatrzymał ręką będący w polu
karnym zawodnik gości i sędzia meczu Michał Woś podyktował rzut karny dla Sarmaty. Do piłki podszedł
kapitan Sarmaty Jarosław Jaszczuk i
pewnym strzałem pokonał bramkarza
Korony. Wynik 2:0 utrzymał się do
końca meczu, mimo iż zawodnicy
Sarmaty mieli co najmniej dwie tzw.
stuprocentowe sytuacje na zmianę
wyniku.
W meczu juniorów Sarmata –
Korona 3:0. Bramki zdobyli: Kaleta
2, i Kamiński.
estan

Dobry pocz¹tek,
kiepska koñcówka
III m.- Dobrzany
c) dziewczęta -Gimnazja
Im.- Pełczyce,
IIm. –Dobrzany,
III m. - Ińsko
d) chłopcy
-Gimnazja
I m.- Węgorzyno ,
II m. – Chociwel ,
III m. – Dobra
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
szkoły, które okazały się najlepsze w
klasyfikacji drużynowej otrzymały puchary oraz dyplomy
7.Organizatorzy i sponsorzy zawodów
-Starostwo Powiatowe w Łobzie
-Polski Związek Lekkiej Atletyki w
Warszawie
-Zachodniopomorskie Zrzeszenie
L.Z.S. w Szczecinie
-Uczniowski Klub Sportowy “
ARBOD’’ w Dobrej
-Urząd Miejski w Dobrej
-Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej
-Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie
- Rewir Dzielnicowych w Dobrej

POMORZANIN Nowogard – RADOVIA Radowo Ma³e 4:2 (1:2)
Radovia: Michał Stosio (70' Mateusz Bojanowicz) – Grzegorz Woźniak, Emil
Pilichowski, Rafał Rosiak, Krzysztof Kulik, Łukasz Tomaszkiewicz, Irek Kulik,
Sylwester Bednarek, Mateusz Rylling, Jacek Talarowski.
Czerwona kartka: Emil Pilichowski.
Bramki: Emil Pilichowski 20' i Irek Kulik 30'.
- Szkoła Podstawowa w Dobrej
-Klub “ SARMATA’’ w Dobrej
-Pan Marek Kowalczyk - Masarnia
w Krzemiennej
- Pan Krzysztof Misiak “ OKNOPLAST” Łobez
-Pani Iwona Fatz- “PARAMIX” w
Błądkowie
- firma “ Gizex”
- Pani Bożena Kontowicz – Firma
Samba
- Pan Mieczysław Zacharski – “
NOVA’’
Wszystkim organizatorom i sponsorom dziękuję za wszelką udzieloną
pomoc przy organizacji zawodów.
Dziękuję gościom zaproszonym, zawodnikom i ich opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziękuję komisji sędziowskiej i obsłudze technicznej zawodów.
Prezes
UKS “ ARBOD”
Janusz Łukomski

Pomorzanin zajmuje wysokie miejsce w tabeli i Radovia jadąc do Nowogardu na pewno nie była faworytem.
Jednak zaskoczyła wszystkich kibiców
prowadząc w tym meczu 2:0. Najpierw,
w 20 min., po zagraniu ręką obrońcy w
polu karnym rzut karny zamienił na gola
Emil Pilichowski, zaś dziesięć minut
później po ograniu kilku obrońców piłkę do siatki wpakował Irek Kulik. Przy
2:0 zanosiło się na sensację. Jednak
Pomorzanin strzelił kontaktową bramkę na zejście do szatni i zwycięstwo już
takie pewne nie było. Przestało być
pewne w momencie, w którym Pilichowski dał się ponieść nerwom i po
drugiej żółtej kartce opuścił boisko. Był
początek drugiej połowy i Pomorzanian
grając z przewagą zawodnika wyczuł
swoją szansę. Przycisnął i strzelił trzy
bramki. Szkoda, że Radovia nie umiała
obronić tej początkowej przewagi. Zsuwa się w dół mecz po meczu.
KAR
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Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

Padziñski wychodzi
na prowadzenie
W derbach powiatu Światowid
pokonał Mewę 2:1 i poszybował w
górę tabeli uciekając w bezpieczny
już rejon środka. Mewa szybuje w dół
i ciągle brakuje jej woli walki, by
przerwać złą passę przegrywanych
meczów. Na szczęście Mewa uzyskała 3 pkt., które walkowerem zaliczył
jej ZZPN po remisowym meczu z
Dąbrovią.
Pisałem, że Świt wygrywa mecz
za meczem, a tu zadyszka – remis z
Vielgovią. Także KP Police remisuje
z Iskierką i przyjeżdża do Dobrej na
mecz na szczycie, który dużo powie o
aspiracjach i możliwościach Sarmaty. To będzie mecz o wicelidera kolejki i albo otworzy drogę Sarmacie do
gry o lidera, albo zamknie. Damian
Padziński zaliczył trafienie w meczu
z Koroną i to otworzyło mu drogę do
tytułu króla strzelców. Trzymamy
kciuki, by strzelił kilka goli KP.

Strzelcy powiatu
³obeskiego
12 bramek: Damian Padziński (Sarmata)
11 bramek: Marek Gradus (Mewa)
10 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
8 bramek: Paweł Graczykowski
(Sarmata),
7 bramek: Łukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia), Wojtek
Kliś (Sparta)
6 bramek: Daniel Romańczyk (Sparta), Krzysztof Kieruzel, Jarek Jaszczuk (Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiński (Sarmata), Krzysztof Gwóźdź (Sparta)
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid), Łukasz Olechnowicz (Sarmata), Marek Drożdżewski (Sparta)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz
Nadkierniczny, Mariusz Błaszczyk
(Mewa), Krzysztof Kulik (Radovia),
Kamil Kacprzak (Światowid)
2 bramki: Wojtek Dorsz (Sarmata),
Piotr Kiełtyka, Łukasz Brona, Marcin Mosiądz, Michał Koba (Światowid), Dariusz Kęsy, Arek Pawłowski,
Damian Gabryś, Klaudiusz Wasiak
(Mewa), Michał Szwalec (Sparta),
Irek Kulik (Radovia)
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Łukasz Rzepka, Paweł
Samal, Tomasz Kmieć, Marcin Tomaszkiwicz (Sparta); Michał Żurawik, Franciszek Wójtowicz, Paweł
Frost (Mewa); Sylwester Michałowski, Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz (Światowid); Mateusz Mikołowski, Damian Dzierbicki, Dawid
Dudek, Kacper Skrobiński (Sarmata), Mateusz Sak, Przemek Gałka,
Emil Pilichowski (Radovia).

Zespo³y
47 - Sarmata Dobra
33 - Radovia Radowo Małe
30 - Światowid Łobez
27 - Sparta Węgorzyno
25 - Mewa Resko

SPORT

Sparta pnie siê
na szczyt
D¥BROVIA Stara D¹browa - SPARTA Wêgorzyno 0:2 (0:1)
Sparta: Przemys³aw Noryca, Tomasz Kmieæ, Jerzy Wojciechowicz, Artur
Nadkierniczny, Tomasz Side³, Zbigniew Nadkierniczny (Dominik Raj),
S³awomir Nowak (Marcin Tomaszkiewicz), Daniel Romañczyk (Damian
Szubert), Micha³ Szwalec, Wojciech Kliœ, Krzysztof GwóŸdŸ (Dariusz
Nadkierniczny). Trener Ryszard Jamro¿y.
Bramki: Wojciech Kliœ 11' i Micha³ Szwalec 73'.
Sêdzia: Adam Bednarski
¯ó³te kartki: Marcin Tomaszkiewicz.
Jedenasta w tabeli Dąbrovia podejmowała w 22 serii spotkań węgorzyńską Spartę. Dobre warunki pogodowe oraz przyzwoity stan murawy i
poziom występujących sprawiły, iż byliśmy świadkami ładnego dla oka widowiska.
Pierwsze minuty to wzajemne badanie sił z lekkim wskazaniem na gospodarzy. W szóstej minucie Dąbrovia egzekwuje rzut wolny. Mocny strzał
wprost w bramkarza sprawił Przemkowi Norycy niemały problem, ale ostatecznie Przemek wyłapał futbolówkę.
120 sekund później w odpowiedzi
Krzysiek Gwóźdź uderza z prawej strony na bramkę rywali, również zmuszając do wysiłku bramkarza rywali. W 11
minucie Sławek Nowak zagrywa prostopadle do Wojtka Klisia, który mocnym strzałem lewą nogą umieścił piłkę
w siatce tuż pod poprzeczką. W odpowiedzi chwilę później następuje dośrodkowanie na 11 metr, skąd zawodnik Dąbrovii strzela głową, ale nieznacznie
chybia. W 18 minucie udaną interwencją
bramkarz Sparty wybija futbolówkę na
rzut rożny, po tym, jak jeden z zawodników oddał strzał zmierzający w prawy
górny róg bramki. Trzy minuty później
gorąco zrobiło się pod węgorzyńską
bramką, gdy napastnik Dąbrovii uwolnił
się spod opieki jednego z naszych obrońców i oddał strzał, ale za lekki. Na kolejne zagrożenie podbramkowe czekaliśmy
do 30 minuty, kiedy to zawodnik miejscowych oddał strzał z linii pola karnego. W ostatniej akcji pierwszej połowy
Dąbrovia wykonuje rzut wolny z podobnego miejsca, jak na początku spotkania.
Mocny strzał po ziemi sprawił ogromne
problemy bramkarzowi Sparty, który
ostatecznie chwycił futbolówkę zanim ta
przekroczyła linię bramkową.
Drugie trzy kwadranse obfitowały w
większą ilość akcji podbramkowych. W
48 minucie głową uderza Marcin Tomaszkiewicz, ale strzał broni bramkarz
Dąbrovii. Cztery minuty później Sparta
zdobywa bramkę, jednak arbiter dopatruje się pozycji spalonej Wojtka Klisia,
jako biorącego udział w akcji, który w
momencie oddania strzału przez Artura
Nadkiernicznego znajdował się za
ostatnim obrońcą i mającego kontakt z
piłką, zanim ta minęła linię bramkową.
Minutę później Michał Szwalec zagrywa między obrońców do Daniela Romańczyka, który raczej niepotrzebnie
próbował odgrywać do wbiegającego
Klisia, co dało z kolei szansę na udaną
interwencję obrońcom Dąbrovii. W 55
minucie bliskie zdobycia bramki były

obie drużyny. W
podbramkowej
sytuacji najpierw
niecelnie strzela
Wojtek Kliś, następnie nie udaje
się dobić futbolówki
Danielowi Romańczykowi po czym
następuje kontratak, który zostaje sfinalizowany mocnym
strzałem,
sparowanym na
słupek przez Przemka Norycę. W 57 i
58 minucie dwukrotnie bramkarz Dąbrovii uprzedza Wojtka Klisia. W 60
minucie dobre zagranie z prawej strony
Zbyszka Nadkiernicznego na 11 metr
do wbiegającego Daniela Romańczyka
zostaje sfinalizowane niecelnym strzałem. W odpowiedzi w zamieszaniu w
polu karnym, zawodnik Dąbrovii oddaje strzał, jednak nie zagrażający węgorzyńskiej bramce.
W 73 minucie udaną akcję inicjuje
wprowadzony po przerwie Darek Nadkierniczny. Na lewej flance urywa się
obrońcom Dąbrovii, zagrywa płasko do
środka, skąd Michał Szwalec mocnym
strzałem pokonuje bramkarza miejscowych. W 85 minucie z lewej strony pola
karnego niecelny strzał oddaje Darek
Nadkierniczny, zaś w ostatniej akcji meczu udaną interwencją popisuje się Przemek Noryca, zachowując czyste konto
co oznaczało, iż komplet punktów pojechał do Węgorzyna.
(msz)
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Tabele i wyniki
V liga
Polonia Płoty - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 2:1, Pomorzanin Nowogard - Radovia Radowo Małe 4:2,
Osadnik Myślibórz - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 0:4, Dąb Dębno - Kłos
Pełczyce 2:0, Odra Chojna - Piast
Choszczno 1:2, Zorza Dobrzany Fagus Kołbacz 2:1, Sparta Gryfice Piast Chociwel 1:0, Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin 1:1
1. Dab Dębno
59 56-19
2. Piast Choszczno
50 55-21
3. Vineta Wolin
46 48-26
4. Pomorzanin Nowogard 44 55-32
5. Odra Chojna
43 53-28
6. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 42 46-28
7. Polonia Płoty
29 41-37
8. Sparta Gryfice
26 31-37
9. Mieszko Mieszkowice 26 23-22
10. Hutnik EKO TRAS 25 35-38
11. Osadnik Myślibórz 24 32-54
12. Piast Chociwel
23 31-29
13. Fagus Kołbacz
21 25-44
14. Radovia Radowo Małe 20 32-60
15. Kłos Pełczyce
14 17-39
16. Zorza Dobrzany
10 24-90

Klasa okrêgowa
Orkan Suchań - Ina Ińsko 5:1, Masovia Maszewo - Promień Mosty 1:3,
Wicher Brojce - Orzeł Prusinowo
0:0, Światowid Łobez - Mewa Resko
2:1, Sarmata Dobra - Korona Stuchowo 2:0, KP Police II - Iskierka
Śmierdnica
1:1, Dąbrovia Stara
Dąbrowa - Sparta Węgorzyno 0:2,
Vielgovia Szczecin - Świt Szczecin 1:1
1. Świt Szczecin
49 47-18
2. KP Police II
42 56-31
3. Sarmata Dobra
42 47-26
4. Wicher Brojce
35 31-24
5. Sparta Węgorzyno 34 30-18
6. Promień Mosty
34 29-22
7. Iskierka Śmierdnica 31 42-35
8. Vielgovia Szczecin 30 36-48
9. Korona Stuchowo 28 35-42
10. Masovia Maszewo 27 31-37
11. Światowid Łobez 27 30-36
12. Dąbrovia Stara D. 25 27-37
13. Ina Ińsko
23 35-57
14. Mewa Resko
22 28-46
15. Orzeł Prusinowo 19 26-43
16. Orkan Suchań
18 20-30

GRANIE W PLANIE
V liga
W sobotę 28 kwietnia zagrają:
14:00 Zorza Dobrzany - Sparta Gryfice, 17:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Mieszko
Mieszkowice, 17:00 Vineta Wolin
- Pomorzanin Nowogard, 15:00
Radovia Radowo Małe - Polonia Płoty, 13:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Piast
Chociwel
29 kwietnia w niedzielę odbędą się następujące mecze:
16:00 Fagus Kołbacz - Odra Chojna, 16:00 Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz,
16:30 Piast Choszczno - Dąb Dębno

Klasa okrêgowa
28 kwietnia w sobotę spotkają się:
17:00 Sarmata Dobra - KP Police II, 17:00 Sparta Węgorzyno - Światowid Łobez,
15:00 Mewa Resko - Wicher Brojce,
14:00 Świt Szczecin - Orkan
Suchań, 13:00 Ina Ińsko - Iskierka Śmierdnica
29 kwietnia w niedzielę zagrają:
14:00 Korona Stuchowo - Dąbrovia Stara Dąbrowa, 16:00 Orzeł Prusinowo Masovia Maszewo, 16:00 Promień Mosty - Vielgovia Szczecin

SPORT

Str
Str.. 18

tygodnik łobeski 24.04.2007 r.

II Memoria³ im. Roberta Topoli

Przyjechali nad Regê z ca³ej Polski

(ŁOBEZ) 15 kwietnia br. organizowaliśmy zawody spinningowo muchowe o II Memoriał imienia
Roberta Topoli. Łowiskiem była
rzeka Rega wraz z dopływami.
O godzinie 7.00 na przystani kajakowej w Łobzie zgłosiło się 79
uczestników z całej Polski. Po prawie sześciogodzinnych zmaganiach
zawodnicy do wagi przynieśli 12
złowionych pstrągów potokowych
powyżej 35 cm (na tyle podnieśliśmy wymiar ochronny oraz zmniejszyliśmy limit do dwóch sztuk). Po
rozdaniu nagród uczestnicy mogli
zajadać się pyszną grochówką, pieczonym prosiakiem, galaretą, rybą
wędzoną oraz smalcem z ogórkami.
Wyniki:
Pomimo wprowadzonego podwyższonego wymiaru i limitu (35
cm i 2 szt.) do wagi zgłoszono 12
pstrągów.

I m. - Wiesław Januszkiewicz,
Koło Brzana w Drawsku Pom. - dwa
pstrągi 38 i 35 cm
II m. - Wiesław Dominiak, Koło
Radew w Niedalinie - pstrąg 47,5
cm, największa ryba zawodów
III m. - Mirosław Jeziorny,
Koło nr 3 w Strzelcach Kraj. pstrąg 46,5 cm
IV m. - Piotr Milko, Koło Wędkarskie Czaplinek - pstrąg 40,5 cm,
0,8 kg
V m. - Bogdan Górecki, Koło
SUMIK Radowo Małe - pstrąg 40,5
cm, 0,7 kg
VI m. - Henryk Śpiewak, Koło nr
1 Strzelce Kraj. - pstrąg 39 cm
VII m. - Mariusz Makaś, Koło
Pstrąg Łobez - pstrąg 38 cm
VIII m. - Aleksander Jasiukiewicz, Koło Pstrąg Łobez - pstrąg
37,5 cm, 0,66 kg
IX m. - Tadeusz Ożgo, Koło
Trzebiatów Miasto - pstrąg 37,5 cm,

0,62 kg
X m. - Jan Meyer, Koło Koszalin
Miasto - pstrąg 37cm
XI m. - Andrzej Rosa, Koło Rega
Świdwin - pstrąg 35 cm.
Podziękowania dla sponsorów:
Andrzej Podeszwa Firma Jaxon
Poznań, Desig Fishing Kruszyn

Krajeński (DRAGON), Urząd
Miejski w Łobzie, Starostwo Powiatowe w Łobzie, Provimi-Rolimpex Łobez, Hurtownia Tomar Piotr
Król, Masarnia ANTEK Węgorzyno, Firma Graff z Wałcza, PHU
Meduza Szczecin (YORK).
Andrzej Laszuk

RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ - POJEZIERZE
DRAWSKIE CIESZYNO NAD JEZIOREM SIECINO
Ziemia Łobeska, Ziemia Drawska, słowem okolice, w których żyjemy, pełne są ciekawych, interesujących miejsc, uroczych zakątków,
zabytków architektonicznych oraz
osobliwości przyrody. Najczęściej
są to obiekty o bogatej historii,
świadkowie minionych wieków i ludzi, którzy tu ongiś mieszkali. My
zwiedzamy je podczas rowerowych
wędrówek. Niedzielne wyprawy to
wyśmienity sposób, aby oderwać się
od codziennych zwykłych problemów i spraw. Wypad za miasto to relaks i frajda. Można oczywiście do
tych wszystkich ciekawych miejsc,
do lasu i nad jezioro dotrzeć samochodem. Można…. Można także
przesiedzieć niedzielę przed telewizorem i komputerem, przy tacy zastawionej ciasteczkami. Można …
Wszystkich tych, którzy wolą
spędzić niedzielę aktywnie, na rowerowych wycieczkach zapraszamy do Klub Turystyki Rowerowej w
Łobzie. Nasze wyprawy to nie jazda
wyczynowa. Zamiast wyścigów
wolimy turystykę, aktywny wypoczynek i relaks. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z osobami niżej
podpisanymi. Jeździmy w zasadzie
co niedzielę, a jak czas pozwoli także i w tygodniu.
W
minioną
niedzielę
22.04.2007r. na zaproszenie Grupy
Rowerowej z Drawska Pom. turyści
z Klubu Turystyki Rowerowej w
Łobzie wybrali się na wędrówkę nad
jezioro Siecino na Pojezierzu Draw-

skim. Leśnymi duktami z Drawska
przez Zagórki, Dalewo dotarliśmy
najpierw w okolice wsi Gronowo, a
następnie do wsi Cieszyno położonej
nad południowym brzegu jeziora.
Nie jechaliśmy wytyczonym szlakiem, choć po drodze mijaliśmy wiele ścieżek rowerowych, które przecinają Pojezierze Drawskie. W lesie
koło Gronowa obejrzeliśmy kurhany
dochodzące do wys. 1,5 m na cmentarzysku z okresu rzymskiego (I-II w.
ne.), które zajmuje pow. 8 ha. Grodziska i cmentarzyska to najstarsze
ślady kultury ludzkiej na naszych
ziemiach. Byliśmy także na Ścieżce
Przyrodniczej Drawskiego Parku
Krajobrazowego (długość 4 km, 9
przystanków), na której trasie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Jezioro Czarnówek”(pow. 11,88 ha,
utworzony w 1974r., jezioro lobeliowe) i „Torfowisko nad jez. Morzysław
Mały” (pow. 7,57 ha, 1965r.).
W Siecinie obejrzeliśmy ryglowy kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII w. z drewnianą
wieżą oraz górujący nad okolicą neorenesansowy pałac z XIX w., wykorzystywany na ośrodek wczasowy.
Piękne, czyste jezioro Siecino o pow.
776 ha posiada dwie wyspy: Ostrów
(pow. 30 ha, połączone groblą z lądem) i Kępa (pow. 18 ha). Głębokość
max. 48 m, długość 7,4 km. Przez
jezioro przepływa rzeka Rakoń W
czerwcu br. w Cieszynie odbędzie się
rajd gwiaździsty w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego.

Z turystycznym pozdrowieniem Elżbieta Wiśniewska, Adam Kogut
Adamku@vp.pl Ewisniak10@wp.pl tel. 091 397 31 48
Foto. Kuba Wiśniewski
ZAPRASZAMY do cotygodniowych spotkań rowerowych w każdy
czwartek - godz. 16.30, pl. Spółdzielców.
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Pod³¹czka

(KRZEMIENNA) W okresie od maja 2006 roku do 18
kwietnia br. w Krzemiennej
Piotr J. dokonał kradzieży prądu elektrycznego poprzez przyłączenia domowej instalacji
elektrycznej do sieci ogólnej z
pominięciem licznika. Straty w
kwocie powyżej 250 zł poniosła ENEA Goleniów.

Drzwiami w znak drogowy

(ŁOBEZ) 19 kwietnia około
godziny 16:30 na ul. Kraszewskiego w Łobzie w przejeżdżający samochód Opel przewrócił się niezabezpieczony znak
drogowy, w wyniku czego doszło do uszkodzenia tylnych lewych drzwi samochodu.

Kradzie¿ opa³u

(WĘGORZYNO) W okresie od 12 do 19 kwietnia godzina przy ulicy Grunwaldzkiej
11/4 w Węgorzynie nieznany
sprawca z pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży drewna opałowego.

St³uczki

(ŁOBEZ) 20 kwietnia o

godz. 15:00 w Łobzie na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z
ulicą Obr. Stalingradu, kierujący samochodem Renault, Sebastian K. wymusił pierwszeństwo przejazdu na samochodzie marki Fiat. Uszkodzeniu
uległy pojazdy.
(WINNIKI – CHOCIWEL) 20 kwietnia roku o godz.
11:30 na drodze Winniki – Chociwel kierujący samochodem
Ford Dariusz M. w wyniku
przekroczenia osi jezdni uderzył w bok wyprzedzającego go
samochodu Mercedes. Uszkodzeniu uległy pojazdy.
(RESKO) 20 kwietnia o
godz. 16:30 w Resku na ul.
Wojska Polskiego kierująca samochodem Opel Astra Anna P.,
wykonując manewr skrętu w
lewo uderzyła w bok wyprzedzającego ją samochodu Opel.

Jazda z zakazem

(WĘGORZYNO)
22
kwietnia około 18:00 w Węgorzynie na ul. Grunwaldzkiej, Krzysztof P. kierował
samochodem Opel Omega,
wbrew zakazowi kierowania
pojazdami
orzeczonemu
przez SR w Łobzie.

Wyrok

Str
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Okradane elektrownie
(KOLONIA
RADOWO
MAŁE) 19 kwietnia w godzinach
na terenie Kolonii Radowo Małe
nieznany sprawca po uprzednim
wycięciu, dokonał kradzieży 800
metrów napowietrznej linii energetycznej aluminiowej. Straty w
kwocie 1.600 złotych poniosła
ENEA Gryfice.
(NOWE WĘGORZYNKO)
20 kwietnia roku w godz. w Nowym Węgorzynku, nieustalony
sprawca po uprzednim wycięciu
1200 metrów aluminiowej napo-

wietrznej linii energetycznej dokonał jej kradzieży. Straty w kwocie 250 poniosła „ENEA’ w Gryficach.
(STAROGARD) W okresie od
10 grudnia 2006 roku do 20 kwietnia bieżacego roku w Starogardzie
z terenu stacji ciśnieniowej, nieustalony sprawca po uprzednim
zdemontowaniu dokonał kradzieży 150 metrów siatki ogrodzeniowej o wartości 2500 złotych, działając na szkodę GENEA ENERGIA S.A w Poznaniu.

NAPROMILOWANI
(LOBEZ) 17 kwietnia o godz.
16:35 w Łobzie na ul. H. Sawickiej, Mariusz O., kierował rowerem będą w stanie nietrzeźwości
(0,6 promila).
(BEŁCZNA) 22 kwietnia około 16:10 w Bełcznie, Jan F. kiero-

wał rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,6 promila).
(RESKO) 22 kwietnia o godz.
19:55 w Resku na ul. Jedności Narodowej, Jacek I., kierował samochodem Golf, znajdując się w stanie po
spożyciu alkoholu (0,3 promila).

Wyrok

Sygn akt II K 145/07 Ds. 1624/06. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej . Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel. Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.03.2007r. sprawy

Sygn. akt K 144/07 Ds. 187/07. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 03 kwietnia 2007r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w
składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel. Protokolant: Katarzyna Wesoła.
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 03.04.2007r. sprawy

s. Lecha i Wiesławy z d. Hejlik, ur. 20 maja 1979r.w Nowogardzie; oskarżonego o to, że: w dniu 17 grudnia 2006r. o godz. 02;00 w Resku na ul. Bol.
Prusa, kierował samochodem marki VW Passat o nr rej. ZLO J583, znajdując
się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,65 mg/1 alkoholu w
wydychanym powietrzu, przy czym naruszył orzeczony wobec niego wyrokiem
Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 1 września 2006r. akt II W 328/06 zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 miesięcy,
tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskarżonego Grzegorza Broniewskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. art. 11
par. 3 kk wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt. 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny
w wysokości 30 (trzydziestu) złotych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie
150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

s. Jerzego i Danuty z d. Zięba ur. 03.04.1972r. w Resku;
Oskarżonego o to że:
W dniu 03 lutego 2007r. o godz. 21.35 na drodze publicznej w miejscowości Sosnówko, kierował samochodem osobowym marki ISUZU o nr rej.
ZLO M 048, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażając się zawartością
0,71 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
Orzeka:
I. Oskarżonego Marka Kujawę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za tona podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu
karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość
jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa ,,EDURA” w Warszawie świadczenie
pieniężnie w kwocie 100 (sto) złotych;
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 03 lutego 2007r.;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz
Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto)
złotych.

Grzegorza Broniewskiego,

Marka Kujawy
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HUMOR
TYGODNIA

Krowy a systemy polityczne. cz I
Socjalizm
Masz dwie krowy. Musisz im jako klasie pracującej dostarczać
mleko. Do podziału przez radę oborową.
Komunizm
Masz dwie krowy. Mleko nie jest twoje, tylko wspólne całego
narodu. Wypada po pół kropli na głowę.
Kapitalizm
Masz dwie krowy. Możesz je doić jak chcesz, dopóki nie założą
związków zawodowych. Wtedy one będą doić ciebie, albo w
najlepszym razie nie zezwolą na dojenie.
Eurosocjalizm
Masz dwie krowy. Możesz je doić do woli, ale jak sprzedasz
za dużo mleka, to płacisz karę. Całe szczęście założone za
czasów kapitalizmu związki zawodowe nie pozwalają na dojenie. Dzięki temu nie płacisz kary.
Kaczyzm
Masz dwie krowy. Jedna wylatuje z obory, bo nie chce podpisać oświadczenia o tym, że nie współpracowała z dojarką starego typu. Tłumaczenia, że jest bykiem nie pomagają. Druga
wylatuje, bo widziano ją na paradzie obok innej krowy. W ich
miejsce dostajesz jedną kozę, dwa lemury, kunę i piętnaście
surykatek. Musisz - udając, że je doisz - sam wytwarzać mleko,
bo od tego zależy koalicja.
Lepperyzm
Masz dwie krowy wzięte na kredyt. Nie musisz spłacać kredytu
pod warunkiem, że wysypiesz krowy innych na tory. Znajdujesz pomocników, którzy karmią Twoje krowy w zamian za
miejsce w chlewie przy korycie.
Giertychizm
Masz dwie krowy. W mundurkach, bez telefonów komórkowych. Obok w oborze stoi Smok Wawelski. Możesz go doić,
ale nie w niedzielę. Ciąże krów musisz zgłaszać do odpowiedniego urzędu. Sprawdzasz, czy nikt ich nie zmusza do muczenia. Zamawiasz pięć piw.
Wałęsizm
Masz dwie krowy - lewom, i prawom. Wspierasz je obie. Nie
wiesz, którą możesz doić. Pytasz Danuśki. W międzyczasie
ktoś wydoił je za ciebie, do tego ukradł dojarkę.

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 15 brzmiało:
„Gdzie cienko tam się rwie”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Dorota
Targosz (Łobez), Marianna Krzykalak (Przytoń).
Nagrodę wylosowała pani Dorota Targosz z Łobza.

Gratulujemy.

Wassermanizm
Masz dwie krowy. Okazuje się, że mogą kopnąć podczas dojenia, dlatego podajesz byka który je robił do sądu i oskarżasz
o zamach na twoje życie.
Maciarewizm
Masz dwie krowy. Burzysz oborę, publikujesz imiona krów,
które przez lata dawały ci mleko i oskarżasz o to, że dawały je
też komuś innemu. Bo przeszły jako cielaki szkolenia gwarantujące lojalność wobec obory, w której kiedyś mieszkały.
Nocną porą, jak nikt nie widział, chodziły tam i same podłączały się do dojarek. Na pewno. To, że nie mogły tego robić,
bo tamta obora została zburzona, to plotki.

