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NIE POTWIERDZI£Y
SIÊ OBAWY
(£OBEZ) Najbardziej kontrowersyjna
inwestycja ostatnich kilku miesiêcy ju¿
ruszy³a. W ubieg³ym tygodniu na placu
przy fontannie Mariusz Wijatyk otworzy³ punkt gastronomiczny z wyszynkiem piwa.
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Zaproszenie do domu
kultury mo¿na dostaæ
tylko na pokaz... pocieli

Kazimierz Rynkiewicz
Jeden z mieszkañców £obza zapyta³ mnie z nutk¹ tajemniczoci w g³osie,
czy ja równie¿ dosta³em zaproszenie do
domu kultury na pokaz. Z ¿alem odpowiedzia³em, ¿e nie i zarazem z zazdroci¹ zapyta³em, na jaki. Jaka¿ to ciekawa
impreza mnie ominê³a. Jegomoæ z szelmowskim umiechem podsycaj¹c moj¹
zazdroæ odpowiedzia³, ¿e du¿o straci³em, ale mo¿e mi zaproszenie odst¹piæ,
jak mu postawiê piwo. Postawi³em. W
koñcu kultura jest warta jednego piwka.
Tym bardziej, ¿e jest go dostatek, jak
piasku na pustyni, a kultury, jak na tej pustyni wody. Przy otwartym ju¿ piwku
wrêczy³ mi zaproszenie na pokaz... pocieli. Jaki ja g³upi  pomyla³em, przecie¿ dom kultury nigdy jeszcze nikomu
nie wys³a³ zaproszenia do domu.
Piwko wypilimy w s³ynnym ju¿
ogródku piwnym na placu przy fontannie imienia jednego z burmistrzów.
Wbrew obawom trzeba rozs¹dnie
uznaæ, ¿e choæ minê³o kilka dni, to pomys³ ju¿ siê przyj¹³. Gdy stanê³a owa
budka, wywo³a³a gniew mieszkañców,
którzy widzieli w niej wszelkie zagro¿enie porz¹dku panuj¹cego na placyku.
Chocia¿ na samym pocz¹tku gniew
wzbudzi³a raczej estetyka budki, przypominaj¹c¹ szopê. Narusza³a wszelkie
zasady estetycznego kanonu i architektonicznego ³adu, jaki powinien panowaæ w centrum miasta. A miasto powinno mieæ centrum i to charakterystyczne,
tak by wszyscy je pamiêtali i z miastem
kojarzyli. Mylenie kategoriami architektonicznymi i urbanistycznymi zapewne d³ugo jeszcze bêdzie przebijaæ
siê w myleniu lokalnych decydentów,
ale ju¿ widaæ pierwsze jaskó³ki. Rewitalizacji poddano rynek w Trzebiatowie
i przymierzaj¹ siê do niej w Gryficach.
Niektórzy ju¿ przeb¹kuj¹ nawet o zburzeniu siedziby urzêdu miejskiego i starostwa i wybudowaniu na miejscu tego
blokowiska nowego ratusza, by uzyskaæ jak¹ architektoniczn¹ i estetyczn¹
jednoæ centralnego placu (rynku) w
miecie. W £obzie jako ucich³o o rozbudowie domu kultury. Widocznie dyrektor zbiera na inwestycjê wynajmuj¹c
sale na handel pociel¹ i garnkami. Zapewne zejdzie mu na tym do emerytury.

Legalna praca
w Niemczech
- Mê¿czy¿ni i kobiety do 50 lat.
- Rzenicy lub masarze ze sta¿em.
Tel. kontaktowy. 00 49-152-078-442-71

M³odzi w tym czasie chadzaj¹ na
ogródki piwne, ale do lasu, na patelniê
lub na prawdziwe ogródki, gdzie kwitnie
¿ycie towarzyskie. Albo wyje¿d¿aj¹ zagranicê. Albo sami bior¹ siê za kulturê, bo
jej potrzebuj¹. I okazuje siê, ¿e nie potrzeba tu etatów, ogromnych pieniêdzy, sal do
wynajmowania na pokazy pocieli. W
Goleniowie m³odzi ludzie zafascynowani teatrem powo³ali kilka lat temu teatr
Brama. Wali³y na niego t³umy nastolatków. W pewnym momencie wyrós³ z
domu kultury i poszed³ w wiat. Jeden z
jego twórców stworzy³ grupê teatraln¹ w
Maszewie, zdobywa³ ogólnopolskie laury, w tym roku wyst¹pi³ na renomowanej
Malcie w Poznaniu. Inni przylgnêli do
szczeciñskiej Kany i realizuj¹ ró¿ne
projekty artystyczne. Tak¿e w podnowogardzkim Strzelewie, o którym to dziej¹cym siê tam Wiejskim Festiwalu Sztuki
pisa³em niedawno na tych ³amach. Zrobi³a go prywatna osoba w prywatnym miejscu. To co ³¹czy ich wszystkich, to pasja
uprawiania szeroko pojêtej kultury wartoci; szukania wartoci, pytania o wartoci, spierania siê o wartoci.
Kto powiedzia³, ¿e kultura to kult
wartoci, ich kultywowanie. Ile tego kultywowania wartoci jest w domach kultury, na imprezach przez nie organizowanych? Ma³o. A gdyby tak odwa¿yæ siê i
zmieniæ nazwê tych przybytków ma domy
rozrywki, którymi tak naprawdê s¹, to
przynajmniej uporz¹dkowalibymy jêzyk, jakim opisujemy nasz¹ rzeczywistoæ. A jak powiedzia³ jeden z filozofów
 granice jêzyka okrelaj¹ granice naszej
wiadomoci. Drobna zmiana nazwy na
dom rozrywki i jak¿e inna wiadomoæ
spo³eczna; radnych i mieszkañców. Bo
przecie¿ to oni op³acaj¹ te domy. Ile¿
mniej z³udzeñ, ¿e dajemy pieni¹dze na
kulturê, ¿e bierzemy udzia³ w wydarzeniach kulturalnych, ¿e s¹ tam kultywowane jakie wartoci, ¿e jest tam w koñcu
uprawiany jaki namys³ nad nasz¹ lokaln¹

kultur¹, do czego przecie¿ kultura wartoci zobowi¹zuje. Jak¿e prociej i przejrzyciej by³oby dzieliæ i dawaæ pieni¹dze
osobno na kulturê i osobno na rozrywkê.
Bez oszukiwania siê, ¿e robimy dobrze,
bo przecie¿ dajemy setki tysiêcy, wiêc
kultura jest, tak jak paragon za wp³atê
okrelonej sumy do kasy. Paragon jest,
tylko co za te pieni¹dze kupilimy? Spokój? Dobre samopoczucie?
Zorganizowanie rozrywki dla ludzi
nie wymaga wielkiego wysi³ku. To czysta
umiejêtnoæ techniczna; zrobienia planu,
zorganizowania sprzêtu i sponsorów. Bez
pytania  komu i czemu to s³u¿y. Ma rozrywaæ. Najlepiej jak rozrywanie wspomaga piwko. Rozrywa wtedy du¿o ³atwiej,
ni¿ na zimno. Trzeba podgrzaæ. A jak
grzeje, to wszyscy s¹ zadowoleni. Co
prawda jutro nie pamiêtaj¹ z czego, ale
przez chwilê byli. Po rozrywce w ludziach
zostaje niewiele. Po kulturze zostaj¹ wartoci, które wp³ywaj¹ na wiat wokó³ nas
i innych ludzi. Buduj¹ nas wewnêtrznie,
a my zbudowani mo¿emy budowaæ wiat
wokó³. Ujmuj¹c najprociej  po rozrywce na placu pozostaj¹ rozbite butelki i nierzadko zdewastowane urz¹dzenia miejskie, po kulturze  poczucie niesmaku dla
takich zachowañ. Ale nie tylko; by nie
myleæ o kulturze w kategoriach abstrakcji mo¿na o niej myleæ zupe³nie materialnie; jako o architekturze budynków przemys³owych, architekturze wnêtrz, zieleni
miejskiej, parków, estetyce przedmiotów
codziennego u¿ytku, wiadomoci historycznej w³asnej ziemi, jej zabytków, dochodz¹c wreszcie do kultury spo³ecznej i
politycznej lokalnej spo³ecznoci, co w
gruncie rzeczy powinno kszta³towaæ kulturê cywilizacji w³asnego miejsca. A wiêc
tak¿e wyborów kszta³tów jej przysz³oci.
To zasadnicza ró¿nica miêdzy rozrywk¹ a
kultur¹. Rozrywka jest przyjemnoci¹
bie¿¹cej chwili, która znika nie zostawiaj¹c w nas ¿adnego istotnego ladu. Kultura ³¹czy w sobie wartoci z przesz³oci z

Pose³ Litwiñski w £obzie

(£OBEZ) W czwartek 26 lipca od godziny 17:00 w biurze PO
przy ulicy Niepodleg³oci 44 w £obzie gociæ bêdzie pose³ Platformy Arkadiusz Litwiñski. Pose³ bêdzie tam przez godzinê w ramach dy¿uru poselskiego,
(r)
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namys³em teraniejszoci w kszta³towaniu przysz³oci. W tym procesie stajemy
siê odpowiedzialni za swój dom, miejsce
i ludzi w tym miejscu. Uprawiaj¹c rozrywkê, stoimy w miejscu, uprawiaj¹c
kulturê mo¿emy siê rozwijaæ.
I choæby dzisiaj przyjecha³o tu sto
zespo³ów rozrywkowych o najg³oniejszych nazwach (jak na Wêgorza do
Wêgorzyna lub Dni Drawska), jutro
pozostan¹ po nich tylko do posprz¹tania puszki po piwie. Wybór miêdzy finansowaniem rozrywki a ³o¿eniem na
kulturê jest wyborem strategii rozwojowych lokalnej spo³ecznoci. Powinni
sobie z tego zdawaæ sprawê wszyscy.
Albo grzêniemy w zaciankowym b³ocie w podrygach disco polo, albo powoli, ale skutecznie wydobywamy siê z
tego b³ota. By by³o jasne  w znaczeniu
symbolicznym i dos³ownym zarazem.

Sprostowanie
Pan W³odzimierz Szczepaniak
zwróci³ mi uwagê, ¿e w komentarzu o
sytuacji w Dobrej pope³ni³em b³¹d
wrzucaj¹c jego komitet do jednego
worka z komitetami sk³adaj¹cymi protest wyborczy i póniej apelacjê. Jego
komitet protestu nie sk³ada³, o czym
zreszt¹ pisalimy wczeniej, informuj¹c o tym fakcie. Podanie liczby piêciu
komitetów wynik³o ze zbyt pochopnego uogólnienia, za co Komitet Wyborczy i pana Szczepaniaka oczywicie
przepraszam. O zachowaniu umiaru i
rozs¹dku w takiej sytuacji powinni pamiêtaæ wyborcy, a komentuj¹cy o faktach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Administrator
wypowiada gminie umowê
(£OBEZ) Za trzy miesi¹ce
mieszkaniami gminnymi zarz¹dzaæ bêdzie urz¹d. W ubieg³ym
tygodniu ³obeski Administrator wypowiedzia³ umowê gminie
bez podania przyczyny.
Jeszcze w ubieg³ym roku w radzie powsta³a koncepcja powrotu
mieszkañ komunalnych w bezporedni zarz¹d gminy. Postulowali to
radni z komisji rewizyjnej, którzy
doprowadzili do wypowiedzenia w
ubieg³ym roku umowy ³obeskiemu
zarz¹dcy. Umowa ta mia³a parê
kwiatków, takich jak jednakowa
stawka za zarz¹dzanie zarówno lokalem u¿ytkowym, przeznaczonym
na sklep, jak i za zwyk³¹ wiatê, czy
te¿ zapisany a¿ pó³roczy okres wypowiedzenia. Po uw³aszczeniu siê
wiêkszoci lokatorów komunalnych
w zasobie gminnym pozosta³y najgorsze technicznie mieszkania, w

które gmina i tak bêdzie wk³adaæ
pieni¹dze, wiêc utrzymywanie ich w
zarz¹dzie zewnêtrznym nie ma zbytnio sensu  by³ to g³ówny, ale nie jedyny argument, za przywróceniem
zasobu mieszkaniowego gminie.
Ówczesne w³adze po kilkumiesiêcznych rozwa¿aniach postanowi³y nie podejmowaæ takich decyzji
pod koniec kadencji i podpisa³y
ponownie umowê z Administratorem. Tym razem jednak na rok. Pod
koniec bie¿¹cego roku nowe w³adze
i radni £obza mieli podj¹æ decyzjê
o dalszym losie mieszkaniówki.
Decyzja ta nast¹pi jednak szybciej. Ju¿ wczoraj w³adze £obza zdecydowa³y o wszczêciu przygotowañ, maj¹cych na celu przekazanie
kwestii mieszkaniowych bezporednio w rêce urzêdu. Czyje bêd¹
to konkretnie rêce? Tego jeszcze nie
wiadomo. Nie wiadomo równie¿,
czy w celu gospodarowania miesz-
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kaniówk¹ utworzony zostanie odrêbny wydzia³.
(gp)
REKLAMA

Odesz³a dyrektor
domu dziecka
(£OBEZ  ZAJEZIERZE) 19
lipca starosta ³obeski og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora
Domu Dziecka w Zajezierzu.
Od kandydata na to stanowisko wymaga siê miêdzy innymi
wykszta³cenia pedagogicznego
(najlepiej rozszerzonego), do-

wiadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym i znajomoci
przepisów z zakresu opieki spo³ecznej. Dotychczasow¹ szefow¹
placówki w Zajezierzu by³a Violetta Rychlik. Z zajmowanego
stanowiska zrezygnowa³a z powodów osobistych.
(gp)

Zdrowie - Uroda - Relaks

- Nowoczesna sauna na podczerwieñ
- Dwuosobowa sauna sucha
Zadzwoñ - umów siê
Tel. 694 953 692

PROMOCJA

Resko - Gabinet Kosmetyczny przy przystanku PKS
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Ogródek ca³kiem przyjemny

OBAWY NIE POTWIERDZI£Y SIÊ
(£OBEZ) Najbardziej kontrowersyjna inwestycja ostatnich
kilku miesiêcy ju¿ ruszy³a. W
ubieg³ym tygodniu na placu przy
fontannie Mariusz Wijatyk otworzy³ punkt gastronomiczny z wyszynkiem piwa.
Po ustawieniu tam czterech stolików z parasolem, ogrodzonych i
owietlonych, ra¿¹ca na pocz¹tku
budowy swoim wygl¹dem buda
przesta³a rzucaæ siê w oczy. Lokal
czynny jest maksymalnie do godziny 24:00. Ju¿ pierwszego dnia by³o
tam sporo klientów i jeszcze wiêcej
ciekawskich. Nikt nie protestowa³,
bo obawy mieszkañców zosta³y
chyba rozwiane. Cena najwa¿niejszego towaru jest raczej zaporowa
i zniechêca niepo¿¹danych klientów.
Jak wynika z rozmów z ³obesk¹ policj¹, pij¹cy alkhol poza ogródkiem
bêd¹ karani tak samo jak inni mi³onicy spo¿ywania alkoholu na wie¿ym powietrzu w miejscach publicznych.
(gp)

Stypendia unijne
wstrzymane
(POWIAT) Stypendia unijne
dla studentów i uczniów stoj¹ pod
znakiem zapytania. Starostwo powiatowe jak na razie nie prowadzi
naboru wniosków. Wi¹¿e siê to z
trwaj¹cymi miêdzy rz¹dem, a komisj¹ europejsk¹ negocjacjami,
dotycz¹cymi sposobu wykorzystania rodków unijnych z puli na
lata 2007  2013. W nowej transzy
maj¹ byæ uwzglêdnione rodki
równie¿ na pomoc dla ucz¹cych
siê. Prawdopodobnie sprawa rozstrzygnie siê na prze³omie sierpnia
i wrzenia.
(gp)
REKLAMA

Stypendia na potrzeby
uczniów, nie na inne cele
(DOBRA) Stypendia szkolne maj¹ pokrywaæ koszty
wyposa¿enia i przygotowania uczniów do szko³y i nie
powinny s³u¿yæ innym
celom. Przekazywane
przez ministerstwo pieni¹dze na stypendia czêsto
trafia³y do kieszeni rodziców, którzy wydawali je
wed³ug w³asnego uznania.
Nierzadko by³y przeznaczane na
zakup alkoholu lub papierosów, a
mia³y w zamyle ustawodawcy wyrównywaæ dysproporcje ekonomiczne wród uczniów i wspieraæ ich szanse edukacyjne. Zdarza³o siê, ¿e uczeñ
otrzymywa³ stypendium, ale nadal nie
mia³ podrêczników lub obuwia sportowego. Radni zmienili wiêc uchwa³ê
zawê¿aj¹c mo¿liwoæ przeznaczania
tych pieniêdzy na inne cele.
Radni na ostatniej sesji wprowadzili zmiany do uchwa³y z wrzenia
ubieg³ego roku, cilej reguluj¹c
sprawê wykorzystania stypendiów.
Zapisali, ¿e stypendium szkolne
udzielane w formie pieniê¿nej bêdzie
wyp³acane po przedstawieniu orygina³u rachunku, faktury b¹d innego

dokumentu potwierdzaj¹cego poniesienie kosztów na cele okrelone w
uchwale. Zapisali równie¿, ¿e termin
sk³adania rachunków up³ywa po 30
dniach od wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium;
dokumenty potwierdzaj¹ce poniesienie kosztów na cele edukacyjne bêd¹
honorowane za okres 3 miesiêcy
wstecz od dnia przyznania stypendium; refundacja kosztów bêdzie realizowana do wysokoci stypendium
szkolnego okrelonego w decyzji
wydanej przez burmistrza  po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyp³atê stypendiów
socjalnych.
W innym punkcie zapisano, ¿e
stypendium szkolne bêdzie wyp³acane dwa razy w ci¹gu roku szkolnego.
W przypadku niew³aciwego wykorzystania stypendium gmina nie
mog³a stosowaæ ¿adnych sankcji, st¹d
mowa o refundacji ju¿ poniesionych
kosztów na podstawie faktur i rachunków. Zrezygnowano wiêc z dawania
pieniêdzy na zakupy maj¹ce dopiero
nast¹piæ. Jeli zatem ubiegaj¹cy siê
o pomoc poniesie koszty uprawniaj¹ce go do przyznania stypendium, to
ju¿ na tym etapie zostanie wykazane
w³aciwe przeznaczenie rodków finansowych, które zostan¹ zrefundowane poprzez przyznanie stypendium - napisano w uzasadnieniu do
zmiany poprzedniej uchwa³y. KAR
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Wodoci¹g do Wiewiecka
finansowany przez gminê
(WÊGORZYNO) Wodoci¹g
do Wiewiecka zostanie
sfinansowany kredytem
zaci¹gniêtym przez gminê.
We wtorek w czasie
wspólnego posiedzenia
komisji radni odrzucili
wiêkszoci¹ g³osów zapis
w przygotowanej na sesjê
uchwale, mówi¹cy
o sfinansowaniu inwestycji
kredytem, udzielonym firmie
przez bank w drodze
przetargu.

Wed³ug zamierzeñ burmistrz Gra¿yny Karpowicz, kredyt ten mia³a by
sp³acaæ za firmê gmina  rozwi¹zanie
to pozwoli³oby na nie zwiêkszanie
zad³u¿enia gminy, gdy¿ tego typu zobowi¹zania klasyfikuj¹ siê jako wydatki bud¿etu. Radni nie zgodzili siê
jednak na to rozwi¹zanie, wnosz¹c
jednoczenie o zaci¹gniêcie po¿yczki
przez sam¹ gminê. Wniosek burmistrz przyjê³a jako autopoprawkê do
uchwa³y. Ca³a inwestycja wynieæ ma
oko³o 1,2 mln z³. Gmina ma zad³u¿yæ
siê w tym celu na ponad 900 tys. z³. Na
sesji uchwalono zaci¹gniêcie kredytu
720 tys. z³, 250 tys. z³ zostanie zaci¹gniête na podstawie wczeniejszej
uchwa³y, pozosta³e rodki pochodziæ
bêd¹ bezporednio z bud¿etu gminy.
Zaci¹gniêcie kredytu bêdzie mo¿liwe

dziêki pojawieniu siê dodatkowych
100 tys. z³ w bud¿ecie  starej wierzytelnoci gminy.
Na sesji pojawi³y siê jednak w¹tpliwoci co do mo¿liwoci kredytowych gminy.
- Jak¹ mamy pewnoæ, ¿e po zaci¹gniêciu tego kredytu nie przekroczymy dopuszczalnego 60-procentowego zad³u¿enia, skoro jeszcze na poprzednim posiedzeniu rady s³yszelimy, ¿e przy uwzglêdnieniu wszystkich zatwierdzonych ju¿ inwestycji
mo¿emy mocno zbli¿yæ siê do tego
progu?  pyta³a przewodnicz¹ca rady
Monika Kumiñska.
- Do zobowi¹zañ gminy nale¿y w
chwili obecnej 116 tys. z³ kredytu zaci¹gniêtego na sp³atê agencji. Na gimnazjum zaci¹gnêlimy ju¿ 1.248 tys.

z³ i zaci¹gniemy jeszcze 4.100 tys. z³.
Wskanik d³ugu na dzieñ dzisiejszy
wynosi 27,29%. Je¿eli do³o¿ymy do
tego kredyt na Wiewiecko bêdzie to
oko³o 33%. Wyliczy³am jedynie zobowi¹zania, które s¹ na ten rok pewne
 stwierdzi³a skarbnik.
- Je¿eli realizowalibymy wszystkie inwestycje, to wtedy ten dopuszczalny próg móg³by zostaæ przekroczony. Nie ma jednak takiego zagro¿enia, dlatego ¿e w tym roku na pewno nie bêdziemy realizowaæ. Musimy
czekaæ na z³o¿enie wniosków do
RPO. Nast¹piæ ma to dopiero pod
koniec roku i czêæ inwestycji realizowana ma byæ dopiero w trzecim
roku tej kadencji. Nie ma ¿adnego
zagro¿enia dla bud¿etu  uspokaja³a
burmistrz.
(gp)

Burmistrz wypowiedzia³a umowê Wodoci¹gom

WODA ZDRO¯EJE?
(WÊGORZYNO) Od 1 stycznia
2008 mieszkañcom
Wêgorzyna wodê
dostarczaæ bêdzie
inna firma. 29 czerwca
burmistrz Wegorzyna
Gra¿yna Karpowicz
podpisa³a wypowiedzenie
umowy z
Zachodniopomorskimi
Wodoci¹gami z Goleniowa.
Okres wypowiedzenia
koñczy siê pod koniec
grudnia. Jeszcze w tym
roku burmistrz podpisze
umowê z nowym dostawc¹.

Metr szecienny wody w Wêgorzynie kosztuje jak dot¹d 1,98 z³,
podczas gdy w s¹siednim £obzie i
Chociwlu  2,11 z³, w Iñsku  2,13
z³. Abonament za wodomierz
g³ówny wynosi w Wêgorzynie 4,39
z³, w £obzie  4,13, natomiast w
Iñsku  5,31 z³. Wydawaæ mo¿e siê
wiêc, ¿e w gminie Wêgorzyno
op³aty zwi¹zane z wod¹ i ciekami
s¹ korzystne. O przyczynê wypowiedzenia pyta³a wiêc na ostatniej
sesji radna Jadwiga Kamiñska.
- W ostatnim okresie osiem gmin
rozwi¹za³o umowê z Wodoci¹gami
Zachodniopomorskimi  odpowiada³a burmistrz Karpowicz.  Opinia
wójtów i burmistrzów tych gmin

by³a jednoznaczna: z panem Kurzajem (prezes Wodoci¹gów  przyp.
red.) nie ma wspó³pracy. Pan ten
prezentuje typowo roszczeniow¹

postawê. Za ka¿d¹, nawet drobn¹
naprawê, czy inwestycjê musi p³aciæ gmina. Niedawno mia³a miejsce
awaria przy³¹cza na ulicy Podgórnej
i jej mieszkañcy musieli czekaæ dwa
tygodnie na naprawê, a moje ponaglenia nie przynosi³y efektu. Dzia³alnoæ tej firmy na terenie naszej
gminy jest korzystna tylko dla niej
samej. Wodoci¹gi p³ac¹ tutaj tylko
z³otówkê podatku za dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie gminy, a
norm¹ jest p³acenie przez wszystkich operatorów podatków od dzier¿awionych nieruchomoci. Pan Kurzaj otrzyma³ na tacy Runowo wraz
z sieci¹ i nie zrobi³ nic od siebie dla
gminy. Proponowa³am, by za to doprowadzi³ sieæ do domków letniskowych na terenach przy jeziorze w
Cieszynie. Us³ysza³am w odpowie-

dzi, ¿e zrobi¹ to jak gmina da na to
fundusze. Dlatego te¿ postanowi³am wypowiedzieæ umowê. Nowy
operator bêdzie musia³ przedstawiæ
plan inwestycji, jakie zamierza
zrobiæ po przejêciu sieci.
Co na to prezes wodoci¹gów?
- Ostatnio wypowiedzia³a
nam umowê gmina wierzno 
twierdzi prezes Kurzaj.  Gmina rozwi¹za³a z nami umowê,
bo jej wójt jeszcze przed wyborami obiecywa³ powstanie samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego, zajmuj¹cego siê miêdzy innymi wodoci¹gami.
Rzecz ma siê tak samo z innymi
gminami, które kiedy obs³ugiwalimy  rozstalimy siê w zgodzie. Je¿eli chodzi o inwestycje, to ich realizacja musi byæ zawarta w planie
modernizacyjnym, uchwalanym
przez radê, czêsto przy zatwierdzaniu wniosku taryfowego. Nie mamy
obowi¹zku inwestowaæ na mieniu,
które tylko dzier¿awimy, mamy tylko obowi¹zek, jak wszyscy dzier¿awcy  utrzymaæ je w niepogorszonym od zastanego stanie. Warto
dodaæ, ¿e na samym Wêgorzynie
ponosilimy przez ostatnie trzy lata
straty, a zad³u¿enie mieszkañców
wobec naszej firmy wynosi 100 tys.
z³. Co do przy³¹cza na Podgórnej, to
 jak powinna to wiedzieæ pani burmistrz  za przy³¹cze odpowiada
w³aciciel posesji. Zreszt¹ nie widzê tutaj zwi¹zku, bowiem awaria

mia³a miejsce ju¿ po wypowiedzeniu nam umowy. Pani burmistrz
kwestionowa³a równie¿ plan remontów sieci zatwierdzony jeszcze przez poprzednie w³adze.
Mam wra¿enie, ¿e zrobi³a to kieruj¹c siê osobistym stosunkiem do
poprzedniej ekipy, nie za wzglêdami merytorycznymi. Wypowiedzenie umowy nie jest te¿ dla nas
zbytnim problemem, bowiem w tej
chwili obs³ugujemy 31 gmin 
dodaje.
Wraz z przejêciem sieci wodno
 kanalizacyjnej przez wy³onion¹ w
przetargu firmê, konieczne bêdzie
wprowadzenie nowego wniosku taryfowego, bowiem nowy operator
nie mo¿e opieraæ siê na stawkach
zatwierdzonych dla poprzedniego.
Stosunkowo niska cena wody w
gminie by³a miêdzy innymi efektem
ulgi, jakiej poprzednie w³adze
udzieli³y wodoci¹gom z Goleniowa, godz¹c siê na minimaln¹ stawkê
podatku od nieruchomoci, objêtych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Bez takiego rozwi¹zania woda
mo¿e podro¿eæ. W £obzie ca³a sieæ
korzysta z jednego ujêcia. W Wêgorzynie jest ich dwanacie, a to
zwiêksza koszty eksploatacji.
Klamka ju¿ zapad³a i woda w
Wêgorzynie bêdzie zapewne dro¿sza.
Zwiêkszony zakres prac modernizacyjnych odbije siê na stawce taryfowej  inaczej byæ nie mo¿e. To zdaje
siê wskazywaæ prosta kalkulacja. Taniej w Wêgorzynie ju¿ by³o. (gp)
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Ubieg³oroczne
umorzenia w Dobrej
(DOBRA) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, którym w zakresie podatków lub
op³at udzielono ulg, odroczeñ, umorzeñ lub roz³o¿ono na raty w kwocie przewy¿szaj¹cej 500 zL w 2006 roku:
UMORZENIA:
IMIÊ I NAZWISKO/ NAZWA KWOTA UMORZENIA PRZYCZYNA
Deut-Pol sp.z,o.o.
5.356,00
zaistnia³a susza
Grzêzno sp.z,o,o.
6.688,00
zaistnia³a susza
Farmer sp.z.o.o.
1.663,00
zaistnia³a susza
Jan Czadecki
574,10 (312,101262,00)
trudna sytuacja finansowa
oraz zaistnia³a susza
Józef B¹k
586,80
zaistnia³a susza
Andrzej Jarczewski
975,00
zaistnia³a susza
Krystian Jarczewski
661,00
zaistnia³a susza
Jan Kubik
2.115,00
zaistnia³a susza
Emil Turek
826,00
zaistnia³a susza
Zbigniew Awgul
698,00
zaistnia³a susza
Jerzy Smela
2.155,00
zaistnia³a susza
Krzysztof Smela
2.779,00
zaistnia³a susza
Zbigniew Gradziñski
517,00
zaistnia³a susza
Piotr Czupiñski
778,00
zaistnia³a susza
Grzegorz Czupiñski
2.508,00
zaistnia³a susza
Tomasz Wasilewicz
1.356,00
zaistnia³a susza
Wojciech Gromadzki
704,00
zaistnia³a susza
Przemys³aw Gromadzki 524,00
zaistnia³a susza
Stanis³aw Olender
953,00
zaistnia³a susza
Anna Ussarz
2.868,00
zaistnia³a susza
Janusz ¯urawowicz 872,60 ( 474,60 i 398,00)
zdarzenie losowe
(po¿ar) oraz zaistnia³a susza
Bogus³aw Mi³ek
1.727,00
zaistnia³a susza
Andrzej Cio³ek
705,00
zaistnia³a susza
Stanis³aw D¿ugaj
1.870,00
zaistnia³a susza
ODROCZENIA TERMINÓW P£ATNOCI:
- Danuta Paszkiewicz
- Jan Wi¹cek
- Krzysztof Karaniewicz
ULGI USTAWOWE:
- Waldemar Osiejuk
- Przemys³aw Gromadzki
- Anna Augustyniak
- Andrzej ¯ak
- Jadwiga Gawêcka
- Marcin Storta
- Sebastian Szw¹jlik
- Krzysztof Berezowski
- EmilTurek
W 2006 roku nie by³o ¿adnych roz³o¿eñ na raty.
(na podst. danych z UM w Dobrej)
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Prezydent og³osi³ ¿a³obê

Pomorzanie zginêli
we Francji

(KRAJ) 26 mieszkañców naszego
regionu zginê³o w wypadku, jaki wydarzy³ siê we Francji w niedzielê rano.
Autobus z pielgrzymami wypad³ ze
stromej drogi i run¹³ z wysokoci oko³o
trzydziestu metrów w dó³, rozbijaj¹c siê
na skalistej ³¹ce. Jecha³o nim 26 mieszkañców Stargardu Szczeciñskiego, pozostali byli mieszkañcami Szczecina,
winoujcia i Mieszkowic. Prezydent
og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê.
Pielgrzymi wracali z pielgrzymki
po sanktuariach maryjnych w Europie.
Jecha³o 47 osób. Do wypadku dosz³o na
mocie w pobli¿u miejscowoci Vizille, na drodze do Grenoble. Dzisiaj ju¿
wiadomo, ¿e kierowca nie powinien
jechaæ t¹ tras¹, bo by³a niebezpieczna i
zamkniêta dla tirów i autobusów, ale
pojecha³. Na stromej drodze nabra³ rozpêdu i na zakrêcie tu¿ przed mostem nie
zdo³a³ wyhamowaæ auta. Uderzy³ w
barierkê, przebi³ j¹ i stoczy³ siê w przepaæ. Rozbi³ siê na skalistej ³¹ce, na
brzegu rzeki i stan¹³ w p³omieniach.
Spali³ siê doszczêtnie. 26 osób zginê³o,
a pozosta³e odnios³y ciê¿sze lub l¿ejsze
rany. Pierwszej pomocy udzieli³y im
mieszkaj¹ce w pobli¿u francuskie rodziny. Jeszcze tego samego dnia wieczorem na miejsce wypadku przyjechali prezydenci Polski Lech Kaczyñski i

Francji Nicolas Sarkozy, którzy rozmawiali z ocala³ymi pielgrzymami i organizowali pomoc. Rz¹d zorganizowa³
przelot rodzin z lotniska w Goleniowie
do poszkodowanych we Francji.
To by³a najwiêksza katastrofa polskiego autokaru za granic¹. Prezydent
Lech Kaczyñski og³osi³ trzydniow¹
¿a³obê, od poniedzia³ku do rody. W
zwi¹zku z tym na budynkach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej zawis³y flagi narodowe z czarnymi
wst¹¿kami.
W £obzie flagi na budynkach pojawi³y siê ju¿ w poniedzia³ek rano. W
zwi¹zku z ¿a³ob¹ odwo³ano imprezy i
uroczystoci, jakie mia³y odbyæ siê w
tych dniach. W rodê w Komendzie
Powiatowej Policji w £obzie mia³y
odbyæ siê powiatowe obchody wiêta
Policji. Termin zosta³ przesuniêty na
czwartek. Wczeniej policjanci zawiesili czarne wst¹¿ki na antenach aut po
tym, jak w wypadku drogowym zginêli
ich dwaj koledzy ze Stargardu Szcz.
wracaj¹cy z interwencji. W niewyjanionych okolicznociach uderzyli w
drzewo i sp³onêli w samochodzie.
Odwo³ano równie¿ rodowe otwarcie XIII Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Sportach Letnich Zachodniopomorskie 2007 w Szczecinie.
KAR
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INFORMACJE

W Wêgorzynie
wszystko rodzi siê
w bólach
(WÊGORZYNO)
Przeforsowanie uchwa³y na
sesji w Wêgorzynie z uwagi
na na sytuacjê polityczn¹ w
radzie nie jest rzecz¹ ³atw¹.
S¹ jednak uchwa³y, których
przeg³osowanie wydaje siê
w wiêkszoci gmin
formalnoci¹. Nie
w Wêgorzynie.
Na ostatniej sesji radni zajêli siê
uchwa³¹ powo³uj¹c¹ Zespó³ Opiniuj¹cy, którego zadaniem bêdzie
przedstawienie radzie opinii o zg³oszonych kandydatach na ³awników.
Do zespo³u mia³y wejæ trzy osoby

i ich znalezienie okaza³o siê problemem. ¯aden z radnych nie chcia³ siê
zgodziæ na udzia³ w komisji. Po
wzajemnych przepychankach, w
których jeden radny proponowa³
kandydaturê innego, a ten nie godz¹c siê na wybór proponowa³ kandydaturê tego, który go wczeniej
zg³asza³, ostatecznie wy³oniono
sk³ad zespo³u. Weszli do niego
Maria S³awska, radny powiatu Józef
Drozdowski i zg³oszona zaocznie
wiceburmistrz Zofia Makarec, wybrana na przewodnicz¹c¹ zespo³u.
Burmistrz Makarec zgodzi³a siê na
kandydowanie do zespo³u jednoczenie w ciemno zgadzaj¹c siê staæ
na jego czele. Wy³onionych kandydatów przeg³osowano tym razem
jednog³onie.
(gp)

Za ile mo¿na ubraæ siê
w Resku? Za 5 z³otych!

(RESKO) Bêd¹c w Resku zainteresowa³a nas wywieszka na
drzwiach sklepu przy przystanku
PKS, z której moglimy dowiedzieæ
siê, ¿e w tym¿e sklepie mo¿na kupiæ
odzie¿ u¿ywan¹ za jedyn¹ z³otówkê
za sztukê. Wyda³o nam siê to niebywa³¹ okazj¹, ale kolejki nie by³o.
Spokojnie obejrzelimy ciuszki, i
dla doros³ych i dla dzieci. Niektóre
by³y jak nowe, zw³aszcza te dla
dzieci. Mo¿na tu by³o ubraæ siê za
jedyne 5 z³otych; kupiæ spodnie,
koszulê, marynarkê i jeszcze 2 z³ote
zostawa³o.
Jak powiedzia³a nam sprzedawczyni, jest to wyprzeda¿, bo interes

Lato z Wêgorzem
27.07.2007 Pi¹tek
Hala gimnastyczna gimnazjum
Godz. 16.00 Miêdzypowiatowy
Turniej pi³ki siatkowej Mê¿czyzn.
Pla¿a miejska
Godz. 20.00 Pokaz psich zaprzêgów, prezentacja czo³owych
zawodników w tym
Mistrz wiata i Europy- pokaz
prowadzi aktor z filmu PlebaniaStanis³aw Jasku³ka.
Godz.21.30 Ognisko dla mieszkañców po³¹czone z koncertem zespo³u Ainu z Poznania. Zespó³
Ainu to muzyka Aborygenów po³¹czona z pokazem multimedialnym,
przy pochodniach i ognisku wprawi
Nas w niezapomniane klimaty.
28.07.2007 Sobota
Stadion LKS Sparta
Wêgorzyno
Godz. 10.00 Mini Turniej pi³ki
no¿nej pod has³em Wielkie wiêto
Ma³ego Futbolu.
Godz. 12.00 Pokaz jazdy samochodów terenowych typu Jeep z
mo¿liwoci¹ przeja¿d¿ki.
Godz. 15.00 Uroczyste otwarcie obchodów Lata z Wêgorzemszczególnie zapraszamy!!!
Godz. 15.10 Festyn rodzinny z
udzia³em aktora z filmu Plebania p.
Stanis³awa Jasku³ki z niespodziank¹!!!
- organizator Rada Osiedlowa.
Podium przy stadionie
Godz. 19.30. Wystêpy m³odych
talentów województwa zachodniopomorskiego- uczestników Szansy
na sukces, Debiuty Opolskie
1. Martyna Zaj¹c 3. And¿elika
Anoize 5. Kalina Zieliñska
2. Micha³ Grobelny 4. Ma³gorzata Jamro¿y
Godz.20.00 Koncert Marty Mas³owskiej laureatki programy telewizyjnego Szansa na sukces, finalistk¹
festiwalu im. Anny German w Zielonej
Górze i Anny Jantar w Legnicy.
Godz.21.00 Gwiazda Wieczoru- koncert zespo³u Salsa z Katowic wspania³e przeboje Ricky Martina, Enrique i Julio Iglesiasa, zespó³ wystêpowa³ razem z ABB¥,
BONEY M., taniec na ¿ywo w wykonaniu piêknych kobiet katowickiej szko³y tañca VIP
Godz. 22.30 Pokaz sztucznych ogni
w wykonaniu OSP w Wêgorzynie,
REKLAMA

idzie marnie, chêtnych za du¿o nie
ma. Ludzie wol¹ chodziæ do opieki
spo³ecznej. Okaza³o siê, ¿e w Resku
jest ju¿ kilkanacie takich sklepików z odzie¿¹ u¿ywan¹ sprowadzan¹ z zachodu. Jak widaæ rynek
nasyci³ siê ju¿ tymi europejskimi
nowociami.
KAR
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Godz. 23.00 Zabawa do bia³ego
rana gra zespó³ Bell Canto z Drawna
-Eugeniusz Markowski- saksofon, instrumenty klawiszowe, wokal.
29.07.2007 Niedziela
Stadion LKS Sparta
Wêgorzyno
Godz. 14.00 Pi³karski Turniej
Oldboyów.
Godz. 15.00 Pokaz policyjnego
sprzêtu i wyposa¿enia.
Godz. 19.00 Koncert zespo³u
Sprint Band z £obza. Showmani
orkiestr, jedynej w swoim rodzaju
wykonuj¹cej grê w ruchu z elementami zabawy.
Godz. 20.00 Gwiazda Wieczoru zespó³ Postman z Polkowic, czyli
The Beatles, raz jeszcze!!!! Wychwalani przez ekipê Lato z radiem na
trasie koncertowej w 2003 r. koncertuj¹c ze Stachurskim, Rynkowskim.
Oni s¹ niesamowici, porywaj¹ jakby
byli prawdziwymi Beatlesami- powiedzia³ Zygmunt Chajzer,
Godz. 21.30 Kino pod gwiazdami, nocny seans filmowy -Testosteron komedia, czas: 119 min.

Podziêkowania

Pani Krystyna Oleszek
dziêkuje panu Ryszardowi
¯urowskiemu za wyleczenie niesprawnej od kilku miesiêcy rêki.
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By³a
sobie
impreza

(£OBEZ) Z czysto kronikarskiego obowi¹zku odnotowujemy
fakt pi¹tkowej imprezy na starym
boisku w £obzie. Gra³y Wêdruj¹ce Gitary, a przed nimi jaki zespó³, którego nazwy nie chcemy
nawet zapamiêtaæ z czarnow³os¹
walkiri¹ w roli wokalistki.
(gp)

Z ¯YCIA POWIATU
Przewodnicz¹cy W³odzimierz Mo³da informuje

Poszkodowani mog¹
sk³adaæ wnioski o pomoc
(POWIAT) Przewodnicz¹cy
Oddzia³u Stowarzyszenia
Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszê w £obzie za
naszym porednictwem
informuje, ¿e poszkodowani
mog¹ ubiegaæ siê o pomoc
socjaln¹ i medyczn¹ w
ramach nowego programu
Fundacji PolskoNiemieckie Pojednanie.
Jak nam powiedzia³ przewodnicz¹cy ³obeskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê, pan W³odzimierz Mo³da, stowarzyszenie posiada formularze takich wniosków i
pomo¿e je wype³niæ i z³o¿yæ. Wnioski i pomoc w ich wype³nianiu mo¿na otrzymaæ w urzêdzie miejskim w
£obzie, gdzie urzêduj¹ przedstawiciele stowarzyszenia Piotr Niedwiedzki i Marian Ha³akiewicz.
Przyjmuj¹ w pi¹tki w sali nr 21 lub
22 w godz. od 9.00 do 13.00.
Fundacja Polsko-Niemieckie
Pojednanie rozpoczê³a z dniem 25

czerwca 2007 r. realizacjê programu
POMOCY SOCJALNEJ I MEDYCZNEJ skierowanego do osób
¿yj¹cych, poszkodowanych przez nazizm, mieszkaj¹cych na terenie Polski
i znajduj¹cych siê obecnie w trudnej
sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
Program skierowany jest do beneficjentów Fundacji oraz do osób nie
objêtych dotychczas ¿adn¹ z form
pomocy wyp³acanych za porednictwem FPNP, które:
- prze¿y³y w³asn¹ mieræ (rozstrzelanie),
- jako dzieci do lat 12-tu, w wyniku represji nazistowskich straci³y jedno z rodziców lub opiekunów (mieræ
w obozie, wiêzieniu, w trakcie robót
przymusowych),
- by³y skierowane przez niemieckie urzêdy pracy (Arbeitsamt) do pracy przymusowej w obrêbie terytorium
II RP (w granicach z 31.08.1939 roku)
na odleg³oæ co najmniej 100 km od
miejsca zamieszkania, wi¹¿¹cej siê z
zakazem opuszczania miejscowoci
pracy,
- by³y skierowane do pracy przymusowej na mocy zarz¹dzenia gubernatora GG z 1.12.1940 roku i
22.04.1942 roku,
- by³yby uprawnione do uzyskania
wiadczenia ze rodków niemieckich

Niewygodne protoko³y usuniête

(WÊGORZYNO) Ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Wêgorzyna usuniêto protoko³y pokontrolne
RIO i NIK, odnosz¹ce siê do dzia³añ
zarz¹du gminy z lat 1998  2002.
Raport NIK dotyczy³ nieruchomoci
przejêtych przez gminê od ANR i ich
nieprawid³owego wykorzystania, co
poci¹gnê³o za sob¹ odszkodowanie,
jakie póniej musia³a gmina zap³aciæ
agencji. Protokó³ RIO wytyka b³êdy
pope³nione przez zarz¹d Gra¿yny
Karpowicz w zwi¹zku z przetargami
na inwestycje publiczne, miêdzy innymi budowê owietlenia bez pozwolenia na budowê.
O los obu dokumentów pyta³a siê na
ostatniej sesji przewodnicz¹ca rady
Monika Kumiñska.
- Pewne starsze informacje, maj¹ce
REKLAMA
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wiêcej ni¿ piêæ lat zostaj¹ usuwane 
odpowiedzia³a burmistrz.
Ka¿dy serwer ma okrelon¹ iloæ
miejsca i zwi¹zan¹ z tym pojemnoæ
zamieszczanych na nim informacji. To
zapewne przywieca³o decyzji o usuniêciu. Chocia¿ równie dobrze mo¿na
stwierdziæ, ¿e oba protoko³y s¹ doæ

niewygodne dla obecnej w³adzy i równie
dobrze ten fakt móg³ przyczyniæ siê do
zdjêcia ich ze strony. Ale ci¹g³oæ w³adzy
powinna obowi¹zywaæ, tak¿e w BIP.
Oba protoko³y mo¿na znaleæ w
internecie pod tym adresem:
http://www.bip.wegorzyno.pl/
zmiany.dhtml
(gp)

i austriackich z lat 2001-2006, ale
dokumenty potwierdzaj¹ce represje
uzyska³y lub przes³a³y do FPNP w
terminie uniemo¿liwiaj¹cym jego
uzyskanie,
- w wyniku bezporednich przeladowañ nazistowskich dozna³y
trwa³ej utraty zdrowia powoduj¹cej
ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy w
okresie powojennym lub straci³y
wzrok w wyniku eksplozji niewypa³ów lub niewybuchów pozosta³ych po
wojnie 1939-1945 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program pomocy socjalnej i
medycznej realizowany jest w ramach
dwóch
projektów:
1. Zasi³ku socjalnego, przeznaczonego dla osób, których dochody - w
przypadku osób samotnych nie przekraczaj¹ 1200 z³ netto na osobê, a w
przypadku ma³¿eñstw 1000 z³ netto
na
osobê.
2. Zasi³ku na zakup leków specjalistycznych dla osób ciê¿ko i przewlekle chorych.
Wnioski o przyznanie wiadczenia w ramach jednego z wymienionych wy¿ej programów mog¹ byæ
sk³adane do dnia 31.12.2007 roku.
Warunkiem rozpatrzenia zg³oszenia o
zasi³ek socjalny jest przes³anie do
FPNP wype³nionego wniosku z do³¹czonym:
- aktualnym zawiadczeniem o
wysokoci emerytury/renty wnioskodawcy i wspó³ma³¿onka (np. ostatni
odcinek emerytury/renty, zawiadczenie ZUS/KRUS, wyci¹g z konta
bankowego
itp.),
oraz w przypadku zasi³ku na zakup
leków specjalistycznych przy przewlek³ych i ciê¿kich schorzeniach:
- aktualnej informacji (nie starszej ni¿ 6 miesiêcy) o stanie zdrowia
- (zawiadczenie lekarskie lub karta
leczenia szpitalnego), która potwierdza d³ugotrwa³¹, ciê¿k¹, przewlek³¹
chorobê (choroba nowotworowa,
udar, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera itp.) i koniecznoæ stosowania leków specjalistycznych.
W przypadku osób, które nie s¹
beneficjentami FPNP - do wniosku
musz¹ byæ do³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce doznane represje. (r)
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BURMISTRZ DOBREJ

Og³asza konkurs
na kandydata
na stanowisko dyrektora
SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W WOJTASZYCACH
( 72-210 Dobra, Wojtaszyce)
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
· Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
szkole lub placówce
· Ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
· Posiada, co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
· W okresie piêciu lat lub bezporednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyska³a, co najmniej dobr¹ ocenê pracy, a w przypadku nauczyciela
akademickiego  pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy
w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezporednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bezporednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego
· Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
· Posiada aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
· Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki
· ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela lub
sta¿u pracy dydaktycznej  w przypadku nauczyciela akademickiego
· Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia- w
przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego  w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z
zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego
zakresu zarz¹dzania owiat¹
· Ocenê pracy
· Aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
· Owiadczenie, ze kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹ oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne
· Owiadczeni, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione
umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne
· Owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi
· Owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem Konkurs, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê
og³oszenia, na adres:
URZ¥D MIEJSKI UL. RYNEK 1

72- 210 DOBRA

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza
Dobrej ( Urz¹d Miejski ul. Rynek 1
72  210 Dobra )
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

p.o. Burmistrza Dobrej Dorota Kisiel
Dobra, dnia 19.07.2007
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£OBESKIE
KALENDARIUM (cz. 4)
03.10.1945 KARNICE  Powiêcenie kocio³a.
Od 04.10.1945 DOBRA  Parafiê obj¹³ ks. Zdzis³aw Skrzyñski (inna data 14 08
1945).
Do 10.1945 £OBEZ  Kilka osób zmar³ych pochowano bez udzia³u ksiê¿y.
15.10.1945 £OBEZ  Przybywa pierwszy proboszcz parafii, ksi¹dz Franciszek
Pochwa³a.
07.10.1945  01.03.1947 RESKO  Stefan Sapiñski burmistrz.
Po 26.10.1945 DOBRA  Usuniêto pomnik Horsta Wesela.
01.11.1945 £OBEZ  Proboszcz ks. Franciszek Pochwa³a powiêci³ koció³, to
jest dawne kino, przy ulicy Przyrzecznej 12.
03.10.1945 KARNICE  Powiêcono koció³.
01.11.1945 RESKO  Kierownikiem szko³y zostaje Stanis³aw Bartkiewicz.
Ok. 11.1945 £OBEZ  Dla podró¿nych zbudowano na dworcu kolejowym drewniany barak porodku, którego sta³ ¿elazny piec. Po jednej stronie mieci³a siê kasa
biletowa a po drugiej bufet.
11.11.1945 ZAGÓRZYCE  Powiêcono koció³.
11.11.1945 RESKO  Za³o¿ony zosta³ Zwi¹zek Kupców. Wspó³organizator
Zwi¹zku, wspó³organizator klubu sportowego.
13.11.1945 Powo³ano Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Ministrem zosta³ W³adys³aw Gomu³ka.
19.11.1945 £OBEZ  Zorganizowano przedszkole przy ulicy Bieruta 35.
20.11.1945 Rozpoczêto planow¹ akcjê przesiedleñ ludnoci niemieckiej z Pomorza Zachodniego. Podstaw¹ by³o postanowienie sygnatariuszy Konferencji w
Poczdamie.
11.1945 RESKO  Do szko³y przybywa ma³¿eñstwo nauczycieli Jadwiga i Stanis³aw Bartkiewicz oraz Maria Banach i Irena Górniak.
Pocz. 12.1945 £OBEZ  Zlikwidowano szpitalik  izbê chorych o 6 ³ó¿kach przy
ulicy Lipowej 8.
Pocz.12.1945 £OBEZ  Uruchomiono szpital na 60 ³ó¿ek w budynku przy ulicy
Edwarda Osóbki Morawskiego 17. Dzia³a³ do lutego 1947 roku, gdy odremontowano szpital w Resku oddany przez Rosjan.
20.12.1945 Uruchomienie linii telefonicznej £obez  Resko.
Do 21.12.1945 RESKO  B. Tichomo³ow, radziecki komendant stacji meteorologicznej przy Krakowskiej 6.
21.12.1945 RESKO  Witold Adamski przej¹³ od przedstawiciela Armii Czerwonej, Sz³ochina, stacjê meteorologiczn¹.
29.12.1945 RESKO  Ukonstytuowa³ siê Komitet Miejski PPR.
30.12.1945 RESKO  Helena Dutkiewicz w kociele wziê³a lub udzielony przez
ksiêdza niemieckiego dr Stracke.
31.12.1945 RESKO  Na terenie miasta dzia³a³y partie: PSL, PPS i PPR.
Ok. 12.1945 £OBEZ  Przyby³a na sta³e jako jedyna lekarz w miecie, Nina Boguszewska (Bogusz Boguszewska Dabrys Dabrysowa).
Ok. 31.12.1945 Personel medyczny w powiecie sk³ada³ siê z lekarza powiatowego,
dwóch po³o¿nych, instruktora sanitarnego PCK oraz sanitariusza (podoficera) z
obozu jeñców.
Do 31.12.1945 W powiecie zanotowano 130 przypadków zachorowañ na dur
brzuszny.
1945  1990 £OBEZ  Liceum opuci³o 2.240 absolwentów.
1945  2000 £OBEZ  Liceum opuci³o 3.295 absolwentów, w tym Technikum
i Liceum Ekonomiczne 241 osób.
1945 Rosjanie rozebrali liniê kolejow¹, normalnotorow¹ Nowogard  Dobra.
1945 Rosjanie rozebrali jeden tor linii kolejowej Stargard Szczeciñski (wówczas
Starogród n. In¹)  Runowo Pomorskie (Runów n. Golnic¹)  £obez  Bia³ogard
(Bia³ogród). Szyny zosta³y zdemontowane i wywiezione, jako wyposa¿enie fabryk,
do ZSRR.
1945 RESKO  Fachowiec o nazwisku Sara uruchomi³ tartak.
1945 PRUSINOWO  Henryk Stankiewicz uruchomi³ elektrowniê na Redze. Kierowa³ ni¹ do 1948 r.
1945 ZELMOWO  Rosjanie spalili budynek szkolny.
1945 RESKO  W dzia³alnoci politycznej w miecie wyró¿nia³ siê mieszkaniec
o nazwisku Czarnota.
1945 WÊGORZYNO  Uruchomiono ambulatorium PCK z izb¹ chorych na 17 ³ó¿ek.
1945 P£OTY  Prowizorycznie zagospodarowano szpital na oko³o 100 ³ó¿ek.
1945  1948 WÊGORZYNO  Pierwszy burmistrz miasta, wczeniej by³ z nadania
komendanta wojennego przymusowy robotnik Fryderyk Rudnicki, to Marian Æwil.
1945  1963 WÊGORZYNO  Siedziba w³adz miejskich mieci³a siê przy ulicy
Kociuszki 9.
1945 £OBEZ  Uruchomiono krochmalniê.
1945 £OBEZ - Zorganizowano placówkê PCK przy ul. Kwiatowej 1. Obiektu
pilnowa³a i sprz¹ta³a kobieta o imieniu Rózia (Rozalia ?).
1945 £OBEZ  Zorganizowano Pañstwow¹ Stacjê Traktorów i Maszyn Rolniczych w pomieszczeniach przy ulicy Rzecznej.
1945 £OBEZ  Zorganizowano internat dla m³odzie¿y szkolnej przy ulicy Bieruta.
1945 WÊGORZYNO  ¯ona burmistrza, nauczycielka Æwil by³a organizatork¹
i pierwszym dyrektorem szko³y powszechnej.
1945 RESKO  Pierwszym dyrektorem szpitala zosta³ dr Stefan Gnoiñski, póniejszy lekarz powiatowy.
Opracowa³ Zbigniew Harbuz
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Po egzaminach gimnazjalnych

Gimnazja w powiecie poprawiaj¹ wyniki,
w £obzie tendencje spadkowe

(POWIAT) Sporód podanych ju¿ jaki czas
temu wyników ca³kiem dobrze w powiecie klasyfikuje siê szko³a, której z³ej s³awy przysporzy³ rozpowszechniany w jej murach marny film, o którym
chyba wszyscy chcieliby juz zapomnieæ.
Gimnazjum Or³a Bia³ego ze redni¹ z czêci matematyczno  przyrodniczej - wynosz¹c¹ 24,1 punktów
(rednia w kraju  25) na 50 mo¿liwych i czêci humanistycznej  28,6% (rednia w kraju  32) osi¹ga ca³kiem
dobry wynik wiadcz¹cy o stopniowym i równomiernym
wzrocie poziomu nauczania w placówce. Szko³a ta
wypada jeszcze lepiej je¿eli chodzi o jej tendencjê rozwojow¹ liczon¹ od 2002 roku, szczególnie w wynikach
z przedmiotów cis³ych. Dane dotycz¹ce tendencji rozwojowych danych szkó³ opublikowa³a na pocz¹tku lipca
Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Komisja po raz pierwszy w tym roku publikuje dane dotycz¹ce
tendencji rozwojowych szkó³ publicznie.
W czêci humanistycznej wêgorzyñskie gimnazjum znajduje siê nieco poni¿ej redniej wojewódzkiej i tutaj nastêpuje niewielka tendencja spadkowa.
Zaskakuj¹cy jest natomiast polepszanie siê wyników
czêci matematyczno  przyrodniczej, które - je¿eli
tendencja ta utrzyma siê - za rok mog¹ przekroczyæ
redni¹ w województwie.
Podobny dysonans w trendach rozwoju wystêpuje w gimnazjum w Resku. Tutaj nast¹pi³ wiêkszy ni¿
w Wêgorzynie spadek wyników czêci humanistycznej w stosunku do wyników z roku ubieg³ego i jednoczenie podniesienie siê poziomu wyników czêci
matematyczno  przyrodniczej. W Resku na 114 zdaj¹cych w czêci z przedmiotów cis³ych 24% uzyska³o wynik pomiêdzy 30, a 35 punktami, przy redniej
wyników wynosz¹cej 23,4 punktów. Czêæ humanistyczna, która w wiêkszoci placówek wypada, je¿eli
chodzi o liczbê uzyskiwanych punktów paradoksalnie w stosunku do danych rozwojowych lepiej
uczniowie z Reska osi¹gnêli rednia 28,7 punktów,
a 24% z nich uzyska³o od 30 do 35 punktów.

W Gimnazjum Integracyjnym w £obzie do egzaminów przyst¹pi³o 182 uczniów. rednia z czêci matematyczno  przyrodniczej wynios³a 22,6 punktów,
najwiêkszy 26  procentowy odsetek uczniów uzyska³ od 17 do 20 punktów. W czêci humanistycznej
gimnazjalici ³obescy uzyskali najwiêksz¹ redni¹ w
powiecie  29,2.. Nieco ponad jedna pi¹ta z nich uzyska³a wynik pomiêdzy 30, 35 punktami. Je¿eli chodzi
o tendencje rozwojowe szko³y to nastêpuje tu wyrany spadek w wynikach obu czêci egzaminu. W 2004
roku rednia z czêci humanistycznej spad³a poni¿ej
redniej w zachodniopomorskim i jak widaæ na tabeli
nastêpuje wyrany spadek. Gorzej jest w przypadku
drugiej czêci egzaminu, gdzie wyniki poczynaj¹c od
2002 roku sytuowa³y siê poni¿ej redniej wojewódzkiej, a wraz z kolejnymi latami proces ten nieznacznie siê pog³êbia³.
W Radowie Ma³ym rednia z czêci matematyczno  przyrodniczej ukszta³towa³a siê na poziomie 20 punktów. Czêæ humanistyczna przynios³a
redni¹ na poziomie 28,7 punktów. Uderzaj¹cy w
wynikach z obu egzaminów jest brak wyników najlepszych, Jednak patrz¹c na tabele, dotycz¹ce obu
wyników widaæ rosn¹cy trend w poziomie wyników, chocia¿ jak dotychczas apogeum je¿eli chodzi o stosunek do redniej wojewódzkiej osi¹gniêto w latach poprzednich
W Dobrej rednia z czêci humanistycznej wynios³a 26,6 punktów, natomiast z czêci przyrodniczej  22,1. Rok temu rednie iloci punktów z obu
egzaminów wynios³y odpowiednio 27,5 i 18 punktów. Tutaj niestety poznañska komisja nie zamieci³a
tabel rozwojowych.
Najistotniejszym w tym zestawieniu elementem jest stopniowy wzrost poziomu nauczania w
przedmiotach cis³ych, co ma wa¿ne znaczenie w
kontekcie maj¹cej wejæ obowi¹zkowej matury z
matematyki. Ka¿da ze szkó³ ma swój w³asny charakter i specyfikê, wynikaj¹c¹ choæby z iloci

uczniów (tak jak na przyk³ad w £obzie). Opublikowane przez OKE w Poznaniu tendencje rozwojowe szkó³ winny sk³oniæ przede wszystkim gminê
£obez do zastanowienia siê nad popraw¹ sytuacji,
nie tylko materialnej.
(gp)
(Na podstawie danych z portalu Scholaris i OKE
w Poznaniu)

Wêgorzyno

Radowo
Ma³e
Wartoci ujemne i dodatnie w pionowej czêci tabeli odnosz¹ siê do redniej wyników w województwie.

£obez

Resko
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Sprawy i ludzie powiatu ³obeskiego

Opowieæ pani sklepowej
(CIESZYNO)
Podró¿e
kszta³c¹, ale niekoniecznie trzeba
odbywaæ je daleko. W naszym
powiecie te¿ mamy wiele atrakcyjnych miejsc i ciekawych ludzi.
Ciekawych tak zwyczajnie, poprzez swoje zmagania z losem, z
jego przeciwnociami. Podró¿uj¹c po powiecie odwiedzilimy
pani¹ sklepow¹ w Cieszynie 
Alicjê Kowalsk¹. Opowiedzia³a
nam swoj¹ historiê, z pozoru
prost¹, a przecie¿ takie historie
zaludniaj¹ nasz kraj, s¹ jego
tkank¹.

zezwolenia - odbiór sanepidu, stra¿y po¿arnej i tym podobne. Chocia¿
stanowilimy rodzinê, to nie mo¿na
by³o tego przej¹æ, tak jak dziedziczy
siê w rodzinie. Gdyby m¹¿ mia³ d³ugi, to p³acilibymy wszyscy, wiedzieli by dok¹d przyjæ, ale po¿ytków to ju¿ rodzina nie dziedziczy.
Rejestrowanie firmy trwa zbyt d³ugo i ka¿dy papier kosztuje. A czas
ucieka. Tak jak teraz w lato mo¿na
zarobiæ, bo przyje¿d¿aj¹ nad jezioro turyci, ale zim¹ zostaje tu garstka mieszkañców i trzeba ten okres
jako prze¿yæ.

Pani Alicja Kowalska mieszka w
Runowie Pomorskim. Prowadzi
sklep w Cieszynie. Przez ostatni rok
zmaga³a siê z chorob¹ mê¿a. Choroba wygra³a. M¹¿ zmar³ i nagle okaza³o siê, ¿e pani Alicja z czwórk¹
dzieci zosta³a bez pieniêdzy. M¹¿
prowadzi³ sklep w Cieszynie. Gdy
zmar³, nie mog³a go po nim przej¹æ,
tak jak dziedziczy siê maj¹tek, lecz
musia³a od nowa otwieraæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Rodzina ponios³a straty, gdy¿ m¹¿ mia³ na przyk³ad
op³acon¹ koncesjê na alkohol na
trzy kwarta³y i ta koncesja przepad³a.

GDZIE TEN SOCJAL

DZIA£ALNOCI NIE MO¯NA
ODZIEDZICZYÆ

- Po mierci mê¿a przez trzy tygodnie bylimy bez rodków do
¿ycia. Pomimo, ¿e budynek ze sklepem by³ na mnie przepisany, trzeba
by³o od nowa otwieraæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹; za³atwiæ wszystkie

- W Polsce jest jaka luka prawna. Gdzie jest socjal, taki jak w Unii
Europejskiej? Ja nie chcê, by mi
pomagali non stop, ale jak cz³owiek
jest w trudnej sytuacji, to kto powinien siê tym zainteresowaæ. W wychowaniu dzieci postawilimy na
wykszta³cenie. Dzieci koñcz¹ szko³y
i nikt mi nie da³ o³ówka. Ale w momencie, gdy zosta³am sama, powinna byæ jaka pomoc. Nigdzie nie
chodzi³am i nie puka³am do drzwi, bo
nigdy tego nie robi³am i nie mia³am
odwagi pójæ i powiedzieæ  dajcie
mi, bo jest mi ciê¿ko. Po prostu trzeba by³o poradziæ sobie samemu.

DYSKOTEKA NA WSI MO¯E
BYÆ BEZPIECZNA

Tu¿ przy sklepie znajduje siê
sala, w której w pewnym momencie
otworzyli dyskotekê. Takie miejsca
najczêciej kojarz¹ siê z alkoholem,
rozróbami i narkotykami.

Bêd¹ opiniowaæ kandydatów
(DOBRA) Rada miejska na
ostatniej sesji powo³a³a Zespó³ Opiniuj¹cy, którego zadaniem bêdzie
przedstawienie radzie opinii o zg³oszonych kandydatach na ³awników.
Zespó³ sprawdzi przede wszystkim,

REKLAMA

czy kandydaci spe³niaj¹ wymogi
zwi¹zane z ustaw¹ o wyborze. Rada
powo³a³a zespó³ w sk³adzie: Aneta
Grzywacz, El¿bieta Owsiñska,
Edward Stanis³awczyk i Zbigniew
Awgul.
(r)

- My postawilimy na walkê z
narkomani¹, choæby ze wzglêdu na
to, ¿e mamy dzieci i ja sobie nie
wyobra¿am, by wpuciæ dilera narkotykowego i pozwoliæ mu siê tu
panoszyæ i patrzyæ na to, jak on robi
krzywdê innym dzieciom. Kilkakrotnie m¹¿ mia³ propozycjê ³atwego zarobku  pozwól nam wejæ, to
bêdziesz dobrze ¿y³  ale szybko
takich handlarzy pozbywa³ siê. Czy
do takiego ma³ego Cieszyna narkotyki docieraj¹? Oczywicie. Przychodz¹ m³odzi biwakowicze i my
widzimy, ¿e siê dziwnie zachowuj¹,
jemu jest wszystko jedno, czy uderzyæ, czy zabiæ. Obra¿a, ubli¿a, a nie
jest pijany.

WIEJSKIE DZIECI ID¥
W WIAT

- S¹ ró¿ne dzieci i ró¿ni rodzice.
Przychodzi dziecko do sklepu i wo³a
batonika, a jak matka nie kupi, to
wychodzi na dwór i p³acze. Od batonika siê zaczyna. Dzieci dzisiaj s¹
rozkapryszone. Moje by³y wychowywane inaczej. Od ma³ego jak tylko mog³y, pomaga³y w sklepie. Sta³y za lad¹, sprzedawa³y. Tak jest do
REKLAMA

dzisiaj. Jestem z nich dumna i ojczyzna mo¿e byæ z nich dumna. S¹ naprawdê prawymi obywatelami. W
¿yciu nie siêga³y po narkotyki.
Przez to, ¿e by³y nauczone obowi¹zku, pracy, odpowiedzialnoci. Widzia³y, jak rodzice pracuj¹, w jaki
sposób zarabia siê na chleb, ¿e ta
z³otówka nie spada sobie ot, gdzie
tam. Nic im w ¿yciu samo nie przysz³o. Nauczeni s¹ szanowaæ rodziców i teraz, gdy zostalimy sami
pomagaj¹ mi. Starsze do studiów
dorabiaj¹ pracuj¹c zagranic¹.
Córkê Agatê zasta³em w sklepie.
Skoñczy³a licencjat i jedzie na roczne studia do Niemiec. Mama mówi
o niej  ca³e ¿ycie prymuska. Szymon jest na ostatnim roku politechniki. W wakacje pracuje zagranic¹.
M³odsi synowie koñcz¹ gimnazjum.
Jak¹ receptê ma pani Alicja na
wychowanie dzieci?
- Trzeba z dzieæmi rozmawiaæ.
Mimo tego, ¿e siê goni, pêdzi, mimo
tego chaosu, zabiegania, trzeba znaleæ czas, by usi¹æ i porozmawiaæ. To
jest bardzo wa¿ne - rozmowa. - mówi.
S³ucha³ i notowa³ Kazimierz
Rynkiewicz
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List do redakcji

Chcia³bym pokrótce odnieæ siê do dwóch listów do
redakcji, zamieszczonych w
dwóch ostatnich numerach
Tygodnika. Powinienem
napisaæ ju¿ tydzieñ temu, ale
czeka³em na kolejny list od
emeryta i nie zawiod³em siê,
ukaza³ siê zgodnie z moimi
przewidywaniami i nie by³o
to wcale ¿adne proroctwo.
Dwa listy Przede
wszystkim nie szkodziæ prawdzie! i Przede wszystkim nie
szkodziæ cechuje jedna, od razu
rzucaj¹ca siê w oczy zgodnoæ.
Ich autorzy chc¹ pozostaæ anonimowi. Dlaczego? Nie wiem,
mogê siê jedynie domylaæ, bêdzie to wy³¹cznie moja opinia.
Wed³ug mnie, cz³owiek pisz¹cy
do szerokiego grona odbiorców
powinien braæ odpowiedzialnoæ
za swoje pisanie i podpisaæ siê,
czyli wzi¹æ odpowiedzialnoæ za
swoje dzia³anie bez wzglêdu na
konsekwencje (wyimaginowane
lub rzeczywiste). A je¿eli wstydzi
siê swojego nazwiska, to nic
prostszego jak je zmieniæ. Tyle
piêknych nazwisk: Nowak, Kowalski czy inne, które mo¿na samemu sobie utworzyæ: Wrzaskoñ, Wodoszczak, ¯o³êdzicki (a), Chuchacz-Dmuch, Wydrzyk,
Podkopywacz, Ryjokret, Wytrych i wiele innych.
Druga mo¿liwoæ to, gdy autor zwyczajnie jest tchórzem i nie
chce braæ odpowiedzialnoci za
swoje s³owa i czyny, lub lubuje
sie w pisaniu anonimów (bo dla
szerokiego grona odbiorców list
bez podpisu jest typowym anonimem i donosem), próbuje za³atwiæ swoje ciemne sprawy: obrzuciæ kogo b³otem, wygryæ

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

PRZEDE WSZYSTKIM
MÓWIÆ (PISAÆ) PRAWDÊ

perfidnie szefa czy konkurenta.
Jak stwierdza autor listu temat
szko³y i rzekomych jej problemów
pojawi³ siê na ³amach prasy. Zgadza
siê. A teraz zagadka dla czytelnika,
czy tamten artyku³ by³ przez autora
(autorów) podpisany? Odpowiedzi
niech udzieli sobie czytelnik sam.
Poprzednie w³adze zainteresowa³y
siê tym problemem, czego wyrazem
by³a obecnoæ burmistrza na uroczystych obchodach DEN w
£obzie. Co siê tam wydarzy³o, niech
autor spróbuje (je¿eli nie wie) wyjaniæ, a nie opowiadaæ wierutne
bzdury.
Tyle tytu³em wstêpu, czas
przejæ do rzeczy. Nie wiem, kto jest
autorem tych listów, dlatego nazwê
go roboczo, dla potrzeb tego tekstu
.tam-.lop .
1. Wyniki sprawdzianów po
klasie szóstej nie s¹ zas³ug¹ pani
dyrektor . Zgadza siê, nie s¹ zas³ug¹ bezporedni¹. Przytaczaj¹c
s³owa p. Karpowicz: dyrektor odpowiada za wszystko, co dzieje siê w
szkole. Szkoda, ¿e wed³ug s³ów
.tam-.lopa, wyniki testu kompetencji, to zas³uga nauczycieli j. polskiego i matematyki (zw³aszcza) przemawia arogancja i niezrozumienie
zasad funkcjonowania szko³y lub
wysuwanie partykularnego interesu
tych nauczycieli. Gdzie w takim razie jest praca nauczycieli nauczania
zintegrowanego, innych przedmiotowców, pracowników szko³y, pedagoga, wychowawców, kateche-

tów, uczniów, a przede wszystkim
rodziców (ich rola jest nie do przecenienia). Wynika z tego, ¿e w szkole naucza siê tylko polskiego i matematyki, a reszta jest niewa¿na. Wie
to ka¿dy, kto choæ trochê rozumie
funkcjonowanie owiaty, ¿e wszystkie przedmioty s¹ wa¿ne i nie ma
równych i równiejszych. Wzrost
wyników testów, to efekt ostatnich
dwóch lat, poprzednie to poziom
ni¿szy. Je¿eli zas³ug¹ nauczycieli
przedmiotów wiod¹cych jest ten
wzrost, to czyj¹ s¹ s³absze wyniki lat
poprzednich? Id¹c tokiem mylenia
autora to zapewne innych nauczycieli, a mo¿e i kosmitów. Sukces ma
wielu ojców (matek), a pora¿ka ¿adnego .tam-.lopie.
W szkole na skutek dzia³añ p.
Dyrektor powsta³y podziemne
przejcia, poniewa¿ nauczyciele
bali siê ze soba nie tylko rozmawiaæ,
ale nawet spojrzeæ  majstersztyk
propagandy w wykonaniu .tam.lopa. Goebbels by siê nie powstydzi³: k³am, k³am, a co z tego k³amstwa pozostanie. Szkoda czasu, aby
z takimi argumentami dyskutowaæ.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy ma prawo do
swojego zdania, nie musi zgadzaæ
siê ze swoim dyrektorem, ale pojêcie przyzwoitoci obowi¹zuje ka¿dego (chyba, ¿e jest siê tchórzem i
k³amc¹).
Kilka s³ów o licie nastêpnego
or³a (nie wiem czy nie obra¿am
tego ptaka). Nieznany chyba emeryt
te¿ jest wyj¹tkowo odwa¿ny, nie

Sygna³y mieszkañców

Kto da radê tym drzewom?

(£OBEZ) Ju¿ zapewne kilka podañ le¿y od lat w urzêdzie miejskim w
sprawie wycinki dwóch lip przy ul.
Obroñców Stalingradu, ale do tej pory
nikt nie da³ rady temu problemowi. A
problem jest. Stwarzaj¹ go dwie
spróchnia³e lipy, stoj¹ce przy budynku numer 9 i przy stoj¹cym nad rzek¹
kiosku.
Jak nam powiedzia³ pan W³odzimierz Mo³da, mieszkaniec tej kamienicy, podanie o wycinkê z³o¿y³ jeszcze przed ubieg³orocznymi wyborami
do rady miejskiej. Ówczesny wiceburmistrz mieszkaj¹cy wczeniej w
tym budynku obiecywa³, ¿e drzewa
wytnie, ale po wygranych wyborach.
Przegra³, wiêc problem spad³ na nastêpców. O tyle mo¿e to korzystne w
tym przypadku, ¿e nowy burmistrz
jest z zawodu lenikiem i powinien
fachowo oceniæ stan obu drzew. A jest
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on naszym zdaniem
fatalny. Drzewa s¹ w
rodku wydr¹¿one i w
ka¿dej chwili mocniejszy wiatr mo¿e je
przewróciæ na kamienicê lub kiosk, który
w tym przypadku zosta³by
zupe³nie
zmia¿d¿ony.
Podobno w³aciciel kiosku wielokrotnie interweniowa³ w
tej sprawie, ale bez
skutku. Przekazujemy jego i mieszkañców budynku g³osy
do
odpowiednich
w³adz, by szybko i
zdecydowanie problem rozwi¹za³y.
Redakcja

podpisuje siê pod swoim dzie³em.
Odpowiadam nieznanemu
.tsih, ¿e za stronê internetow¹
odpowiada dyrektor, a informacje o szkole redaguj¹ i umieszczaj¹ nauczyciele. .tsih zwraca
szczególn¹ uwagê na sprawy
historyczne, wiêc mogê mniemaæ, ¿e historia le¿y mu na sercu. Od historyka wymaga siê
obiektywizmu, czego naszemu
dorzucaj¹cemu grosik, a raczej
z³y szel¹g, brakuje. Historyk
opisuj¹c zdarzenie widzi pope³nione b³êdy (bo któ¿ ich nie
pope³nia), ale jego obowi¹zkiem jest zobaczyæ równie¿ i
osi¹gniêcia. Tego drugiego .tsih
zabrak³o. Chcia³ tylko do³o¿yæ,
ale amunicji mu nie starczy³o.
Wspó³czesny filozof, ks.
Józef Tischner podzieli³ prawdê
na trzy rodzaje: szczera prawda,
te¿ prawda i gówno prawda. Do
jakiego gatunku prawdy nale¿a³oby zakwalifikowaæ dwa
anonimowe, tchórzowskie listy? Moim zdaniem do tego
ostatniego. Je¿eli trzeba, dyskutujmy, ale niech to bêdzie dyskusja na argumenty, a nie na
wymys³y i pomówienia.
Moim zdaniem .tam-.lop i
.tsih dzia³aj¹ wspólnie, ale to ich
sprawa, maj¹ do tego prawo, lecz
niech chocia¿ raz wezm¹ odpowiedzialnoæ za swoje s³owa.
Tomasz Kamiñski
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Historia rodziny von Borcke.

Historia miast £obez, Resko i
Wêgorzyno jest cile zwi¹zana z histori¹ rodu von Borcke. Wszystkie
trzy miasta zosta³y za³o¿one przez tê
rodzinê. Przez stulecia wp³ywali oni
na rozwój i historiê tych obszarów.
Dopiero w XIX w. przy okazji
reformy administracyjnej miasta te
straci³y statut prywatnej w³asnoci
Rodu Borków.
Korzeni rodowych Borków szukano przez d³ugi czas we wczesnym
redniowieczu. wiat³o w tej sprawie wniós³ dokument z 1186/87, który zosta³ odnaleziony w 1745 roku.
Wspomina siê tam o Pribislaus filius Borkonis - (syn Borkos'a). W
dokumencie o nadaniu praw w³asnoci ziem na wyspie Wolin probostwu
w Kamieniu, powo³uje siê na wiadka wy¿ej wspomnianego Przybys³awa. O jego ojcu Borku I, którego dzi
uwa¿a siê za protoplastê Rodu nic nie
wiadomo. Zak³ada siê, i¿ Borko I
pochodzenia by³ szlacheckiego.
Rozwój drzewa genealogicznego
Rodu liczy siê dopiero od Borka II.
To w³anie jego wymienia siê w dokumencie Ksiêcia Warcis³awa III z
dnia 03.03 1251 r. jako wiadka wraz
z rycerzem Sand¹ - (Borko et Sanda
milites nostri).
Jego synowie Johannes i Jakobus
pojawiaj¹ siê w roku 1282, a Nicolaus
w 1295 r. W³anie on po raz pierwszy
u¿ywa imienia swojego ojca jako nazwiska. Sygnuj¹c wystawiony 1
stycznia 1297 r. dokument zastawiaj¹cy za 83 marki wie dla Klasztoru w
Koszalinie, jako Nicolaus Borko.
Borko II pojawia siê w dokumentach - aktach historycznych od roku
1251 jako rycerz, a od roku 1253 jako
Kasztelan Ko³obrzeski lub jako Burgrabia. Od roku 1251 bierze udzia³ w
licznych wydarzeniach. Nale¿a³ do
pomorskich wielmo¿ów, którzy zajmowali znacz¹ce pozycje polityczne
na dworze ksi¹¿êcym w czasie wielkiej migracji zachodnio-niemieckiego rycerstwa na ziemie pomorskie.
Podnios³o to rangê nie tylko rodowi
Borków.Wszyscy oni byli zrównani
w prawach z rycerstwem zachodnioniemieckim i wystêpowali na tych
samych p³aszczyznach. W roku 1251
Borko wraz z rycerstwem niemieckim

wystêpuje w orszaku Ksiêcia Barnima I i Warcis³awa III w Wismarze,
gdzie podpisywano Umowê Lubeck¹. Pozycjê swoj¹ i jej znaczenie
zawdziêcza prawdopodobnie temu,
¿e w drugiej po³owie XIII w. spowolnia³a migracja niemieckiego rycerstwa na tereny na wschód od Odry,
dziêki czemu by³o wiêcej mo¿liwoci na korzystniejsze usadowienie
siê we wczeniej zajêtych pozycjach.
Mimo, i¿ nazwisko rodu Borków
pojawia siê kilkakrotnie w dokumentach zwi¹zanych z terenem ziem
nadodrzañskich, to nie nale¿y upatrywaæ w tym fakcie zwi¹zków rodzinnych z t¹ ziemi¹. Wielkim prawdopodobieñstwem jest natomiast,
popartym licznymi dokumentami;
¿e korzenne miejsce rodu to okolice
Ko³obrzegu. W ko³obrzeskich i bia³ogardzkich dobrach posiada³ Borko
liczne, choæ bardzo rozdrobnione
po³acie ziemi, co zosta³o udokumentowane w wielu zapisach urzêdowych. Czy nieruchomoci te odziedziczy³, czy te¿ sam naby³, mo¿emy
tylko dociekaæ i przypuszczaæ. W
Ko³obrzegu i okolicy by³ tylko urzêdnikiem ksi¹¿êcym - Kasztelanem, co
nie upowa¿nia do twierdzenia, ¿e jakoby wywodzi³ siê z tych okolic.
Istnieje szereg w¹tpliwoci, co
do przynale¿noci ziemskiej (terenowej) rodu von Borków. Jedna z
wa¿niejszych tez mówi³a o starym
rodowym krêgu. Podtrzymuje j¹
miêdzy innymi i samo okrelenie;
stary kr¹g, które jest wyró¿nione
przez Borka. Na jego pieczêci - dokument z 11.01.1282 r. widnieje napis: de Vressow i miejscowoæ
Fritzow ko³o Ko³obrzegu, chocia¿
ju¿ od 16.08.1271 r. w dokumentach
okrela siebie jako - Borco dominus
de Lobis, a od 14.11.1280 r. jako
nobilis de Lobis. Po tym, jak Ko³obrzeg otrzyma³ niemieckie prawa
miejskie, a tym samym zniesione
zosta³o zarz¹dzenie o kasztelanii,
przeniós³ siê wiêc on do Fritzow. I
jest prawdopodobne, ¿e w³anie wtedy poszukiwa³ nowych terenów. Co
go sk³oni³o do opuszczenia ziemi
ko³obrzeskiej i osiedlenia siê w górnym dorzeczu Regi, dzi jest nam
nieznane. Przyczyny przeniesienia
siê na inne tereny mo¿na upatrywaæ
w tym, i¿ w owym czasie Biskup
Kamieñski zamieniaj¹c w roku 1248
z Ksiêciem Barnimem I swoje ziemie po³o¿one wokó³ Stargardu, na
ziemie po³o¿one na wschód od Parsêty, zwiêkszy³ zasiêg wp³ywów.
Mo¿e przez taki rozwój wypadków poczu³ siê Borko ograniczony i
w zwi¹zku z tym szuka³ wiêkszej niezale¿noci i samodzielnoci na nowych terenach. Koniecznoæ przeprowadzki mog³a byæ podyktowana
tak¿e zmiennoci¹ i potrzeb¹ polityczn¹ Ksiêstwa Pomorskiego. S³a-

bo zaludnione ziemie na po³udniu
Ksiêstwa nale¿a³o chroniæ przed ci¹g³ymi najazdami margrabiów brandenburskich. W owych czasach najczêciej chroniono tereny zaludniaj¹c je, buduj¹c zamki i grody. Borko
wiêc zadeklarowa³ swoj¹ ochotê, w
tym wzglêdzie ksiêciu, a ¿e by³ znany jako sprawny i zaradny administrator, jego oferta zosta³a przyjêta.
Zasiedla³ wiêc dziewicze obszary
górnego biegu Regi, buduj¹c zamki,
zak³adaj¹c grody i miasta. Rozumia³
pewnie, i¿ ta dzia³alnoæ, tak dla niego jak i dla jego nastêpców, przyniesie wiele, tak politycznych jak i gospodarczych, korzyci, choæ zapewne zdawa³ sobie sprawê z trudnego
po³o¿enia. Bo z jednej strony musia³
przecie¿ zaj¹æ konkretne stanowisko, co do polityki Ksiêstwa, a z drugiej strony rozumieæ i znaæ interesy
margrabiów brandenburskich. Robi¹c to, co zosta³o odnotowane przez
historiê, wykaza³ siê du¿¹ zrêcznoci¹ dyplomatyczn¹ i polityczn¹.
Opuszczaj¹c ziemiê ko³obrzesk¹ i
przenosz¹c siê na tereny nad Reg¹,
dotychczasowe dobra rozdysponowuje: sponsoruj¹c fundacje zakonne i
klasztorne, sprzedaj¹c lub te¿ daruj¹c,
jak np. dla klasztoru w Ko³obrzegu
darowuje ziemie nazywane Haken.
Od roku 1271 Borko okrela siê
dominus de Lobis - pan na £obezie. Od roku 1275 on i jego synowie
systematycznie i sukcesywnie zasiedlaj¹ ziemiê ³obesk¹, resk¹ i wêgorzyñsk¹. A wraz z nimi ich dzier¿awcy z dawnych terenów. wiadcz¹ o
tym nazwy wsi i osad, które wraz z
ludmi przywêdrowa³y tutaj: Bussow - Be³czna ko³o Ko³obrzegu,
Grabow ko³o Kamienia, Bonin ko³o
Koszalina, Rogów ko³o Bia³ogardu.
Zasiêg terenów zagospodarowanych
wtedy, dzisiaj jest ju¿ trudno wskazaæ. Najprawdopodobniej by³a to
du¿a czêæ puszczy, ³¹k i bagien.
Powsta³o wtedy du¿o osad wiejskich,
grodów i miast. Jako sprawny organizator i cz³owiek, którego wymienia
siê w wielu historycznych dokumentach tamtej epoki, da³ dowód, ¿e rozumie swój czas, umiejêtnie wykorzystuj¹c sytuacjê, czym stworzy³ trwa³e
podwaliny dla swoich nastêpców,
którzy teraz mogli i sprzeciwiali siê,
tak ksi¹¿êtom pomorskim jak i margrabiom brandenburskim.
Kolejne generacje powiêkszy³y
znacznie posiad³oci rodowe. Odnaleæ mo¿na cz³onków rodziny z du¿ymi posiad³ociami w okolicy Stargardu Szczeciñskiego, tj. Pêzina z
okolicznymi wioskami, na obszarze
Pomorza Przedniego (na po³udnie
od Anklam) w Marchii Brandenburskiej z miastem Z³ocieniec i okolicami, w Prusach wschodnich, w Nadrenii oraz w Saksonii.

Ksi¹¿êta pomorscy w XIV wieku
nadali rodzinie, jak i paru innym znacz¹cym rodom na Pomorzu, w zamian
za liczne zas³ugi, przywilej wznoszenia budowli obronnych jak i pa³acy.
Ten ma³y kr¹g, do którego zaliczali siê
Borkowie, byli tak zwanymi panami
na zamkach i w pa³acach.
Po tym, jak w 1637 roku wygas³a
linia Ksi¹¿¹t Pomorskich, i po tym,
jak zakoñczy³a siê wojna trzydziestoletnia, Szwedzi dostali Pomorze
Zachodnie, wyspê Rugiê, Szczecin i
czêæ ziem na wschód od Odry, Brandenburgia dosta³a Pomorze Tylnie
oraz Kamieñ Pomorski z siedzib¹
Biskupów. Borkowie znajduj¹c siê
pod nowymi rz¹dami, zaproponowali swoj¹ s³u¿bê w administracji i armii, gdzie objêli kierownicze funkcje i stanowiska. Wielu cz³onków
rodziny objê³o wysokie urzêdy w
Królestwie Pruskim. Wród nich
znajdowa³ siê m.in. marsza³ek polny,
genera³ Adrian Bernhard Graf von
Borcke (1668-1741), który od 1717
do 1720 roku kaza³ wybudowaæ chyba najpiêkniejszy na Pomorzu Zachodnim pa³ac barokowy w Starogródku, a który niestety zosta³ zburzony pod koniec ostatniej wojny
wiatowej. Znamienit¹ osobowoci¹, humanist¹, otwartym na naukê
i sztuki piêkne by³ pruski minister
Caspar Wilhelm von Borcke (17041747), urodzony w Z³ocieñcu, postawi³ sobie pomnik wiecznej pamiêci poprzez swoje t³umaczenia i
prace historyczne.
Reasumuj¹c, w przeci¹gu ca³ego
historycznego okresu zas³u¿y³o siê
wielu cz³onków rodziny, panom Pomorza, Brandenburgii, Szwecji, Saksonii albo pruskim ksi¹¿êtom, tak w
okresie wojennym jak i pokojowym,
zajmuj¹c wa¿ne stanowiska, urzêdy
na dworach jak i w s³u¿bie wojskowej. Jako lennicy, rycerze, radcy,
wójtowie, namiestnicy i w³odarze.
Ale i w s³u¿bie mundurowej jako oficerowie, ministrowie i urzêdnicy
zajmowali istotne stanowiska, dochodz¹c godnoci i daj¹c przyk³ad
póniejszym pokoleniom.
Do 1945 roku gospodarowano na
wiêkszoci pierwotnego maj¹tku na
Pomorzu Zachodnim i na Pomorzu
Tylnim, co stanowi³o w³asnoæ rodzinn¹. Okres po 1945 roku spowodowa³ utratê wszystkich nieruchomoci i ruchomoci. Dzisiaj wiêksza
czêæ rodziny mieszka w Niemczech,
a czêæ w USA.
Opracowa³ i opublikowa³ w 2006
Dr Wulf Dietrich von Borcke
Przet³umaczy³a w 2007
mgr Gabriela Rutkowska
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VIII Jarmark Doberski

Urz¹d Miejski w Dobrej ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa
do wziêcia udzia³u w ósmej edycji Jarmarku
Doberskiego, który odbêdzie siê 27 i 28 lipca na Rynku
Miejskim w Dobrej. W roku bie¿¹cym Jarmark bêdzie
równie¿ okazj¹ do wiêtowania 10 rocznicy wspó³pracy
pomiêdzy gminami; Dobra i Ruhlsdorf. Z tej okazji do
miasta przybêd¹ gocie z Niemiec, którzy wspólnie z
nami bêd¹ bawiæ siê podczas imprezy.
Program Jarmarku zosta³ tak
podzielony, aby ka¿dy znalaz³ co
dla siebie. Dlatego te¿ na pi¹tkowe
popo³udnie i wieczór zaplanowalimy wiele atrakcji, wystêp gwiazdy
wieczoru: GRUPY OPERACYJNEJ oraz Teatr Ognia, który przed
pó³noc¹ rozwietli Doberski Rynek.
W sobotê od godziny 10.30
Dobr¹ opanuj¹ biegacze, którzy
sprawdz¹ swoje si³y na czterech
dystansach; 600 metrów - szko³y
podstawowe (roczniki: 19971999), 800 metrów szko³y podstawowe (1994-1996), 1200 metrów 
gimnazja (1991 i m³odsi) oraz 4 350
metrów (3 pêtle po 1450 metrów)
bieg OPEN. We wszystkich bie-

gach zostan¹ wrêczone nagrody.
Kolejn¹ sportow¹ imprez¹ bêdzie II
Prze³ajowy Wycig Rowerowy
Szlakiem Olbrzymów, który wystartuje o 13.30. Zg³oszenia do zawodów przyjmowane s¹ pod nr tel.
091 39 14 410, 091 39 14 687 lub w
dniu zawodów do godziny 10.30 w
biurze zawodów sportowych.
Po zawodach sportowych przyjdzie czas na zmagania rycerzy, którzy na pobliskiej polanie wybuduj¹
obóz, a nastêpnie stan¹ w szranki w
turnieju ³uczniczym, odtworz¹ redniowieczn¹ bitwê o zamek, przeprowadz¹ zabawy plebejskie dla
publicznoci oraz zmierz¹ siê w
Turnieju Bractw Rycerskich. W

miêdzy czasie umiejêtnoci zaprezentuj¹ szczudlarze, a najm³odszych zabawi¹ kuglarze. Doroli
natomiast bêd¹ mieli okazjê zwiedziæ stoiska z rêkodzie³em artystycznym, wystawy przygotowane
przez so³ectwa, jak równie¿ obejrzeæ szklany ul z ¿ywymi pszczo³ami. Wszyscy za bêd¹ mogli spêdziæ
dzieñ w obozie rycerskim, gdzie
swe umiejêtnoci kowalskie zaprezentuje Bjorn z Grupy Historycznej
Midgard. W obozie bêdzie mo¿na
równie¿ obejrzeæ zwierzêta hodowlane i konie oraz samodzielnie ulepiæ naczynia gliniane.

Z uwagi na 10 letni¹ wspó³pracê
Dobrej i Ruhlsdorf, w Mistrzostwach Polski w Jedzeniu Kie³basy
Doberskiej wezm¹ udzia³ gocie z
zagranicy, dlatego te¿ organizatorzy postanowili podnieæ rangê mistrzostw na europejsk¹. Gwoli przy-

pomnienia, uczestnicy zabawy bêd¹
musieli zjeæ w jak najkrótszym
czasie kie³basê o d³ugoci jednego
metra. W roku ubieg³ym laur zwyciêstwa przypad³ Panu Maciejowi z
£obza, doberscy smakosze zapowiadaj¹ rewan¿!
Wieczorn¹ zabawê poprowadzi
gwiazda wieczoru: zespó³ Skaner, z
takimi przebojami jak American
Boy, czy Lato w Ko³obrzegu oraz
Makso i Gwiazdy Cygañskie . Na
zakoñczenie wystêpu gwiazd, niebo
nad Dobr¹ rozwietl¹ fajerwerki.
Informacje na temat Jarmarku
Doberskiego udzielane s¹ w biurze
Jarmarku Doberskiego tel./fax. 091
39 14 687, email jarmark@dobragmina.pl, szczegó³owy program znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej
www.dobragmina.com.pl/jarmark.
Zapraszamy

Program VIII Jarmarku Doberskiego
Pi¹tek 27.07.2007
17.00
Uroczyste otwarcie VIII Jarmarku Doberskiego
17.10
Wystêp grupy braekdance Save The Beat
17.50
Koncert zespo³u DAWN OF THE PROPETS z Dobrej
18.20
Pokaz oraz koncert zespo³u Sprint Band
19.50
Koncert orkiestry Wood and Brass Band
21.00
Gwiazda wieczoru: Grupa Operacyjna
22.15
Koncert zespo³u Rimejk
23.15
Bitwa rycerska o miasto
23.30
Teatr Ognia FAN
24.00
Koncert zespo³u Rimejk
Sobota 28.07.2007
10.30 Rozpoczêcie drugiego dnia Jarmarku
10.40 IV Biegi Uliczne
11.00 Turniej ³uczniczy
13.00 Zaproszenie pod zamek  przemarsz rycerzy
13.30 Prezentacja wystawców
13.50 Bitwa o zamek w Dobrej
13.50 Prze³ajowy wycig rowerowy Szlakiem Olbrzymów
15.00 Wystêp szczudlarzy i kuglarzy
16.00 Przemówienia z okazji 10-lecia wspó³pracy partnerskiej
Dobrej i Ruhlsdorf
16.20 Zabawy plebejskie w obozie rycerskim
17.20 Turniej rycerskich bractw
19.15 Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej
20.00 Gwiazda wieczoru  Skaner
21.30 Zespó³ z muzyk¹ cygañsk¹ Makso i Gwiazdy Cygañskie
00.00 Pokaz fajerwerków
00.20Dyskoteka

Stronê gdzie bêdzie transmisja
internetowa on-line z Jarmarku
Doberskiego www.atv.szczecin.pl

ATRAKCJE:

· Warsztaty garncarskie  pokazy i mo¿liwoæ lepienia glinianych garnków
· Agroturystyka: pokaz zwierz¹t hodowlanych i koni
· Prezentacja stoisk gmin i starostwa
· Prezentacja zbiorów muzealnych w Pensjonacie Taber Dobra wczoraj i dzi
· Wycieczki na wie¿ê kocieln¹
· Szczudlarze, kuglarze
· Wystawa pszczelarzy
· Malowanie twarzy
· Zamki dmuchane i gokarty
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie
wykonana adaptacja poddasza sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e

w dwóch innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
i Gazecie Gryfickiej.

INNE

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007

n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475

n Fotel do masa¿u wielofunkcyjny z
pilotem, podgrzewanie. Sprzedam
cena do uzgodnienia, na gwarancji.
Tel. 091 38 46 240, 691 724 928.

n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

n Sprzedam Seat Ibiza rocznik
1993, nowy model 5-drzwiowy, pojemnoæ 1,3, benzyna, kolor zielony, cena 3800 z³ + op³aty. Tel. 0697
424 727.
n Sprzedam Opel Vectra 1,6 rok
produkcji 1996, ABS 2 x AIR BAG,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, niebieski metalik. Cena 9000
+ op³aty. Tel 0697 424 727.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 692 883
670

n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel 091
392 16 07. 0601 587 438.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

NIERUCHOMOCI

US£UGI
n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143

n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.
n Kupiê dzia³kê budowlan¹ na terenie £obza. Tel. 668 474 220.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

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

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wa³owej. Tel.
607 581 517.

n Sprzedam posiad³oæ w Czertyniu 10 km od Iñska, 15 ar. ogrodu,
20 ar. pod budynkiem. Budynek
mieszkalny i gospodarczy. Cena 60
tys. z³. Tel. 885 187 065.

n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

n Firma w winoujciu zatrudni na
sezon magazyniera i kierowcê. Tel.
600 262 279.

n Kucharz z wieloletnim sta¿em
zawodowym podejmie siê organizacji (od strony gastronomicznej) imprez okolicznociowych: wesela,
imieniny, etc. Tel. 662 143 346

n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
n Siedlice nr 31 dwie nieruchomoci bezporednio przylegaj¹ce: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ³adne, nowa zabudowa kuchenna. Udzia³ w
dzia³ce 1754 mkw. Cena 73 tys. z³
II. DZIA£KA 778 mkw. zabudowana altan¹ murowan¹, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. z³. Preferowana sprzeda¿ dwóch nieruchomoci ³¹cznie CENA 88 000 z³.
BN ATUT 600 265 547.
n Sosnówko dzia³ka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
piêknie po³o¿ona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

Str. 16

PI£KA NO¯NA

tygodnik ³obeski 24.07.2007 r.

wiatowid £obez przed sezonem  zmiana trenera i wprowadzanie juniorów

Mariusz Poniewiera zast¹pi³ Wojciecha Krakusa
(£OBEZ) Z dniem 1 lipca br. ze stanowiskiem trenera
dru¿yny seniorów wiatowida po¿egna³ siê Wojciech
Krakus. Jego ostatnim meczem, jaki poprowadzi³, by³
wystêp wiatowida w turnieju w Drawsku Pomorskim.
ZMIANA TRENERA

Wojtek Krakus uratowa³ wiatowid przed spadkiem, przejmuj¹c
bardzo chimerycznie graj¹c¹ dru¿ynê. Potrafi³ j¹ pouk³adaæ. W sezonie 2006-2007 zespó³ zaj¹³ 11
miejsce w klasie okrêgowej. Po
turnieju w Drawsku Pom. przesta³
byæ trenerem.
- To nie moja decyzja, tylko zarz¹du klubu. - mówi. Jego nastêpc¹
zosta³, debiutuj¹cy w roli trenera
pierwszego zespo³u, Mariusz Poniewiera.

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU

1 lipca wiatowid wzi¹³ udzia³
w turnieju pi³ki no¿nej o Puchar
Burmistrza Drawska Pom. w którym zagra³y trzy zespo³y: gospodarze  Drawa Drawsko Pom.,
Hutnik Szczecin i wiatowid.
wiatowid przegra³ z Draw¹ 1:0
oraz uleg³ IV-ligowemu Hutnikowi 1:3. Bramkê honorow¹ w tym
meczu po podaniu od Krystosiaka
zdoby³ Iwachniuk. W meczu o
pierwsze miejsce Hutnik wygra³ z
Draw¹ 1:0 i to on zosta³ zwyciêzc¹
turnieju.
wiatowid zagra³ w sk³adzie:
Pawe³ Krystosiak, £ukasz Osiñski, Micha³ £añ, Rafa³ Zielonka,
£ukasz Zielonka, £ukasz Brona,
Marcin Mosi¹dz, Marcin Grzywacz, Micha³ Koba, Mariusz
Gawryluk, Kamil Iwachniuk,
Pawe³ Wielgus. Trener Wojciech
Krakus.

WYGRANY POJEDYNEK
Z IN¥

Po turnieju w Drawsku Pom., ju¿
pod okiem nowego trenera, wiatowid rozpocz¹³ seriê sparingów.
Zacz¹³ 17 lipca od meczu z In¹ Iñsko. W tym meczu sprawdzanych na
boisku by³o kilku juniorów; Tomasz
Rokosz, Mateusz Ostaszewski, Kamil Duczyñski (grywa³ ju¿ w seniorach), Remigiusz Borejszo i m³ody
bramkarz Bartosz Marczak. W szeregach Iny przeciwko wiatowidowi zagra³ Rafa³ Zielonka, ale nie
wiadomo, czy na trwa³e opuci³
swój dotychczasowy zespó³ i czy
zwi¹¿e siê z iñskim A-klasowym
zespo³em. Dru¿yna rozegra³a niez³y
mecz pokonuj¹c Inê 6:3. Bramki dla
wiatowida zdobyli: Ostaszewski,
Wielgus  2, Grzywacz, £ukasz Zielonka, Iwachniuk.

M£ODZI KONTRA OLDBOJE

19 lipca rozegrano mecz pomiêdzy seniorami a oldbojami wiatowida. Mecz toczony by³ w szybkim
tempie i móg³ siê podobaæ kibicom.
Do tej pory wiêkszoæ pojedynków
miêdzy tymi zespo³ami wygrywali
oldboje. Tym razem role siê odwrócili. To m³odzie¿ wiatowida siedzia³a na plecach staruszkom i
wygra³a wysoko 5:2 (4:1), po bramkach Iwachniuka, Mosi¹dza  2, £.
Zielonki i Wielgusa. Dla oldbojów
dwa gole zdoby³ Mariusz Wlodarz.

Seniorzy wiatowida zagrali w
sk³adzie: Marczak, £añ, Brona, Zych
M., Mosi¹dz, Grzywacz, Koba,
Ostaszewski, Zielonka, Kacprzak,
Iwachniuk oraz Rokosz, Borejszo,
Sygnowski, Duczyñski, Wielgus.
Oldboje: Roszczak, Rosiñski,
Sikora, Pawlak, Jab³oñski, Sadowski, Urbañski Mirek i Zdzichu, Furka³owski, W³odarz, Kogut, Bartczak, Zaj¹czkowski, S³awek.

DEBIUT I BRAMKA MOMOTA

21 lipca wiatowida pojecha³ do
S³awoborza na mecz z tamtejszym
Pomorzaninem. £obezianie odnieli
trzecie zwyciêstwo, pokonuj¹c miejscowych 2:1. Wynik móg³by byæ wy¿szy, ale karnego nie wykorzysta³
Iwachniuk. Pierwsz¹ bramkê zdoby³

Kamil Duczyñski, który ³adnym strza³em z g³owy (po dorodkowaniu z rzutu wolnego Rokosza) pokona³ bramkarza gospodarzy. Przeciwnik wyrówna³,
a losy meczu na piêæ minut przed koñcem rozstrzygn¹³ debiutuj¹cy w dru¿ynie seniorskiej Grzegorz Momot.
Sparingi
wiatowid - Ina Iñsko 6:3
wiatowid  Oldboje 5:2
S³awoborze  wiatowid 1:2
25.07.07 18:00 wiatowid Drawa Drawsko
28.07.07 18:00 wiatowid Sparta Gryfice
04.08.07  rusza liga

Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin 2:4 (2:3)

Testowani Kamiñski i Kaleta

18 lipca Sarmata Dobra
rozegra³ w Iñsku kolejny mecz kontrolny, tym
razem z przebywaj¹cym
na obozie przygotowawczym w³anie w
Iñsku V ligowym zespo³em Hutnika Szczecin.

Pocz¹tek meczu zacz¹³ siê od
lekkiej przewagi Sarmaty, jednak po
kilku minutach inicjatywê przejêli
gracze Hutnika i w 12 i 14 minucie
po strza³ach Tobiañskiego i Skibiñskiego objêli prowadzenie 2:0. Od
25 minuty zacz¹³ siê okres przewagi

zawodników z Dobrej i w 30 minucie Damian Padziñski po indywidualnej akcji uzyska³ kontaktow¹
bramkê, a 5 minut póniej Dawid
Dudek po dok³adnym podaniu Padziñskiego wyrówna³ stan meczu na
2:2. Wydawa³o siê, ¿e taki wynik
utrzyma siê do przerwy, lecz kontra
zawodników ze Szczecina pod koniec I po³owy zakoñczy³a siê strzeleniem przez Tobiañskiego trzeciej
bramki dla Hutnika.
Drug¹ po³owê zespó³ Sarmaty
zacz¹³ w sk³adzie z pierwszej po³owy, natomiast w dru¿ynie Hutnika
do gry trener Zbigniew Gumienny
wprowadzi³ kilku nowych zawodników. Przez ca³¹ drug¹ po³owê gra

by³a wyrównana, zawodnicy obydwu dru¿yn wypracowywali sobie
dogodne sytuacje do strzelenia bramek, lecz celnie trafi³ tylko Marcyniuk
z Hutnika i podwy¿szy³ wynik na 4:2.
W dru¿ynie Sarmaty w obronie zadebiutowa³o dwóch juniorów: 17-letni
Tymoteusz Kaleta i 18-letni Marcin
Kamiñski. I mimo, i¿ na tle dowiadczonych zawodników Hutnika ich debiut nie wypad³ okazale, to zdobyte dowiadczenie w takich meczach pozwoli im na lepsz¹ grê w przysz³oci.
Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin 2:4 (2:3). Bramki dla Sarmaty:
Padziñski i Dudek, dla Hutnika:
Tobiañski 2, Skibiñski i Marcyniuk.
estan

Sparta Wêgorzyno sparuje

Przemek Noryca
w roli napastnika

(WÊGORZYNO) Wêgorzyñska
Sparta ma problemy
kadrowe w meczach
sparingowych. Po prostu
brakuje zawodników na
meczach. Z tego powodu w
dwóch meczach bramkarz
Przemek Noryca musia³
graæ w polu.

Pora¿k¹ 2:1 zakoñczy³ siê 45minutowy mecz sparingowy z IIIligow¹ Flot¹ winoujcie. Bramkê
dla Sparty zdoby³ graj¹cy z koniecznoci w polu Przemys³aw Noryca.
W bramce Sparty wyst¹pi³ S³awomir Czeka³a. W drugim 45-minutowym meczu podopieczni trenera
Jamro¿ego zremisowali bezbramkowo z Hutnikiem EKO-TRAS
Szczecin 0:0. W nastêpnym pojedynku Sparta przegra³a z Olimpem

Z³ocieniec 4:1 (0:1). Bramkê dla
Sparty zdoby³ Jaros³aw Konieczny.
W ostatniej rozgrywce Sparta
dozna³a kolejnej pora¿ki graj¹c w
Iñsku z A-klasow¹ In¹ 5:4 (2:3).
Bramki dla Sparty zdobyli: Krzysztof Gwód, Daniel Romañczyk,
Artur Samal oraz graj¹cy w drugiej
czêci z koniecznoci w polu Przemek Noryca. Kolejne mecze rozegra ze witem Szczecin i powtórnie
z Olimpem Z³ocieniec.
(r)

SPORT
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Nocne zawody na Dobrzycy

W nocy z 14 na 15 lipca 2007 roku
do rywalizacji w wêdkarstwie gruntowym stanê³o 50 zawodników i zawodniczek na organizowanych przez Ko³a
PZW Pstr¹g z £obza i £oso z
Reska zawodach gruntowych na jeziorze Dobrzyca.
W zawodach dopuszczony by³ po³ów tylko na koszyczki zanetowe i obci¹¿enie z o³owiu. By³ to icie maraton
wêdkarski, gdy¿ zawodnicy wêdkowali
bez przerwy od godziny 18:30 do godziny 9:00. W trakcie wêdkowania organizatorzy co rusz donosili ciep³e posi³ki w
postaci kie³basek, kaszanki z boczkiem,
kurczaka. Na koniec by³o oczywici co
mocniejszego no i przepyszna grochówka gotowana przez sta³ych kucharzy w osobach Grzegorza Polnego i Jana
Fija³kowskiego.
O godzinie 09:00 sêdziowie pod kierownictwem sêdziego g³ównego Stanis³awa Puchalskiego zwa¿yli ryby z³apane przez uczestników i po przeliczeniu
klasyfikacja wygl¹da nastêpuj¹co:
I miejsce - Zygfryd Naklicki z Ko³a
£oso w Resku, zdobywaj¹c 6520
punktów i ³owi¹c przy tym najwiêksz¹
rybê zawodów - leszcza o d³ugoci 65

cm i masie 3,5 kg,
zdobywaj¹c puchar
ufundowany przez
Burmistrza w £obzie
oraz puchar na najwiêksz¹ rybê ufundowany przez Burmistrza Reska. Obaj burmistrzowie zaszczycili zawody swoj¹
obecnoci¹.
II miejsce - Stanis³aw Adancewicz z
Ko³a £oso w Resku zdobywaj¹c 2980
punktów.
III miejsce - Marcin Michalak z Ko³a
Wodnik w widwinie - 1560 punktów.
IV miejsce - Robert Banaszczyk z
Ko³a Pstr¹g w £obzie - 1520 pkt.
V miejsce - Andrzej Ondycz z Ko³a
£oso w Resku - 1350 pkt.
VI miejsce - Ireneusz Jarz¹b z Ko³a
Kara w £obzie - 1300 pkt.
W trakcie zawodów z³owiono ró¿ne gatunki ryb; by³y leszcze, piêkny
okoñ 0,92 kg, wêgorze (wprawdzie

Doberska Amatorska
Liga Pi³karska
TABELA ROZGRYWEK
DALP 2007
1.
2.
3.
4.
5.

PI£SUDSKI DOBRA
¯YWCZYK BIENICE
BLOKERSI DOBROPOLE
DRAGON KRZEMIENNA
JENIKOWO

Mecze
4
4
4
4
4

pkt.
12
9
6
3
0

bramki
38:4
17:14
14:15
18:22
5:37

Termin I 01.07.2007r. Krzemienna
12.00 DRAGON Krzemienna ABC BLOKERSI Dobropole 1 : 3
14.00 PI£SUDSKI Dobra ¯YWCZYK Bienice
7:1
JENIKOWO
PAUZA
Termin II 07.07.2007r. Dobra
16.00 ABC BLOKERSI Dobropole - PI£SUDSKI Dobra 0 : 10
18.00
DRAGON Krzemienna - JENIKOWO
12: 2
¯YWCZYK Bienice
- PAUZA
Termin III 15.07.2007r. Krzemienna
10.00 DRAGON Krzemienna
- ¯YWCZYK Bienice 2 : 5
12.00 ABC BLOKERSI Dobropole - JENIKOWO
9 : 0vo
14.00 PI£SUDSKI Dobra
- DRAGON Krzemienna 12 : 3
16.00 ¯YWCZYK Bienice
- JENIKOWO
7:3
Termin IV 22.07.2007r. Krzemienna
12.00 ¯YWCZYK Bienice - ABC BLOKERSI Dobropole
4:2
14.00 PI£SUDSKI Dobra - JENIKOWO
9 : 0vo
DRAGON Krzemienna - PAUZA
Król strzelców: Wojciech Bonifrowski
(PI£SUDSKI Dobra) 12 bramek
Najlepszy bramkarz: Mateusz Grzelak
(DRAGON Krzemienna)

ledwo wymiarowe, ale wiadczy to o
tym, ¿e ten gatunek powoli odradza siê
w naszych wodach), p³ocie. Atmosfera
zawodów by³a icie rodzinn¹ sielank¹.
Wêdkarze wymieniali uwagi, rozmawiali na temat przysz³ych imprez wêdkarskich i zapowiedzieli, ¿e za rok tak
³atwo nie bêdzie. Jezioro na którym
wêdkowano jest jednym z najlepszych
³owisk leszczowych w Polsce. Dwa
leszcze z tego jeziora s¹ w pierwszej
dziesi¹tce najwiêkszych leszczy w Polsce (oba ponad 5 kg). Martwi tylko brak
mniejszych sztuk z tego gatunku, co
mo¿e wiadczyæ o wzrocie populacji
ryb drapie¿nych w tym zbiorniku.
Nie sposób wspomnieæ o sponsorach tych zawodów, dziêki którym nagrodzono pierwszych szeciu wêdkarzy, ka¿dy z uczestników otrzyma³ kalendarz, a tak¿e rozlosowano gros nagród pocieszenia, oto oni:

Burmistrz £obza - Ryszard Sola
Burmistrz Reska - Arkadiusz Czerwiñski
Firma Dekor £obez - Konrad Wrona (specjalne podziêkowania dla Konrada, gdy¿ pomaga nam ju¿ od trzech lat
w organizacji tych zawodów)
Hurtownia Warzywnicza TOMAR Piotr Król - jest z nami od zawsze i za
to dziêki
Firma Rivaal £obez
Sklep Mirage - S³awomir Prygiel
Zak³ad Optyczny - M&D Piszewscy
portal wêdkarski WEDKOMANIA
-PL - Andrzej Paruzet
Zak³ad Masarniczy BAÑ £agiewniki - od zawsze i za to dziêkujemy
PHU ¯AGIEL - Krzysztof Michniewicz - od zawsze i za to dziêkujemy
Zapraszamy za rok
Zarz¹d Ko³a PZW Pstr¹g

Beach Soccer Tour 2007
TABELA ROZGRYWEK
1. YAMAYCA Dobropole
2. GALAKTIKOS Dobra
3. ALBATROS Bienice
4. YAMAYCA II Dobropole
5. INTERPOL Dobra
6. ¯YWCZYK Bienice
7. ALLSTARS Dobra
8. ZWYCIÊZCY Dobra

termin
2
2
2
2
2
2
2
2

pkt.
20
16
10
10
8
5
4
2

Termin II 21.07.2007r.
wyniki:
Albatros Bienice
- Interpol Dobra
All Stars Dobra
- Yamayca Dobropole
Galaktikos Dobra
- Yamayca Dobropole II
All Stars Dobra
- Galaktikos Dobra
Albatros Bienice
- Interpol Dobra
Yamayca Dobropole
- Yamayca Dobropole II
All Stars Dobra
- Yamayca Dobropole II
Galaktikos Dobra
- Yamayca Dobropole

0:1
2:6
2:3
0:7
5:5 (k 3:1)
4:2
2:2 (k 1:0)
0:2

Termin III 05.08.2007 r. Pla¿a Miejska w Dobrej godz. 12.00

Liderzy strzelców:

16 - Krzysztof Kieruzel,
12 - Mateusz Dzierbicki,
4 - Zdzis³aw Szw¹der, Dawid Niedwied
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ROWERY W DESZCZU,
ULEWA NAD JEZIOREM PRZYTONKO
£obez - Drawsko Pom. Niedziela, 22 lipca 2007 r. Celem kolejnego rajdu rowerowego by³o
jezioro Klêckie po³o¿one na granicy powiatów drawskiego i widwiñskiego. Niestety nie by³o nam
dane dotrzeæ do tego jeziora.
Trasa: £obez  Suliszewice 
Rynowo  £abêdzie  jez. Przytonko  Rydzewo  Nêtno  Ro¿nowo
£ob.  Zagórzyce  £obez.
Dystans: 42 km (£obez) i 37 km
(Drawsko Pom).
Organizator: Klub Turystyki
Rowerowej £obez, £obeskie Centrum Turystyki i Grupa Rowerowa
Drawsko Pomorskie.
Kilkunastu rowerzystów z
£obza i Drawska Pom. ruszy³o w
trasê maj¹c nadziejê, ¿e deszcze
bêd¹ niewielkie i przelotne, czyli
krótko mówi¹c nieuci¹¿liwe. Tym
razem synoptycy mieli jednak racjê.
Woda lej¹ca siê bez koñca z nieba
zmusi³a nas do zmiany planów i
skrócenia trasy. Z turystami z Drawska spotkalimy siê w deszczu w
£abêdziach, gdzie posililimy siê
kie³bask¹ z grila.
Zamiast nad jez. Klêckie dotarlimy jedynie nad jez. Przytonko, a
dalej do Rydzewa, gdzie w strugach
deszczu obie grupy turystów ruszy³y w drogi powrotne. Jezioro Przytonko o pow. 166 ha po³o¿one jest
pó³nocnej czêci gminy Drawsko
Pom. pomiêdzy wsiami Przytoñ i
£abêdzie. Jezioro jest bardzo malownicze, jednak¿e nie dane by³o
nam cieszyæ siê urokami tego miejsca, gdy¿ tutaj w³anie dopad³a nas
kolejna ulewa, która towarzyszy³a
nam niemal ca³¹ drogê powrotn¹.
To kolejna letnia przygoda,
któr¹ dorzucamy do naszych pleca-

ków. Na trasie bywa ró¿nie, w koñcu zaliczyæ trzeba i deszcz...
Zapraszamy wszystkich rowerzystów na CZWARTKOWE ROWEWRKI (spotkania o 16.30,
£obez, pl. Spó³dzielców) i NIEDZILNE WYPRAWY (zwykle o
godz. 10.00, prosimy jednak o
wczeniejszy kontakt, najlepiej w
czwartek).
PÓKI LATO TRWA.
Z turystycznym pozdrowieniem
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

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

Wyrok

Sygn. akt II K 310/07 Ds. 458/07 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 czerwca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.03.2007 r. sprawy:

Henryka Grzegorza Madejskiego,

s. Franciszka i Reginy z d. Gawlik, ur. 28 grudnia 1956 r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 29 marca 2007 r. na drodze publicznej w miejscowoci Trzebawie, gm. Wêgorzyno kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym m-ki Ursus, nr rej. SZP9190, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onej wynikiem 0,79 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuci³ siê podczas obowi¹zuj¹cego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na
okres 2 lat orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z
dnia 19 grudnia 2005 r. sygn. akt II K 567/05 z art. 178 a par. 2 kk, tj. o czyn z art.
178 a par. 1 w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Henryka Grzegorza Madejskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 8 (omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 69 par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na
okres próby 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny
w wysokoci 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (piêciu) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych  (Jed. tekst: Dz. U.
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 210 (dwiecie dziesiêæ)
z³otych.

POLICJA
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Napromilowani

Dachowanie

(£OBEZ  UNIMIE) 16 lipca o
godzinie 9:00 na drodze £obez Unimie kieruj¹cy samochodem VW
Golf Jaros³aw M. nieprawid³owo
wyprzedza³ samochód, który omija³
pieszego, zjecha³ na lewe pobocze,
odbi³ siê od skarpy i dachowa³ na
drodze. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Wyci¹³ telekomunikacji

(SULISZEWICE) 16 lipca
oko³o godz. 7:14 w rejonie wsi Suliszewice nieznany sprawca dokona³ wyciêcia i kradzie¿y oko³o 150
m napowietrznej linii telekomunikacyjnej wartej 500z³, czym dzia³a³
na szkodê Telekomunikacja Polska
S.A. w Szczecinie.

Dziurawa droga przyczyn¹
wypadku

(RADOWO WIELKIE) 16
lipca o godz. 16:50 w Radowie
Wielkim, kieruj¹ca motorowerem
Baotjan Monika P. wpad³a w dziurê
w nawierzchni jezdni i uderzy³a w
pojazd Citroen Xantia kierowany
przez Jacka W. Monika P. z obra¿eniami g³owy i miednicy zosta³a
odwieziona do szpitala.

Wpad³ w polizg
przez koparkê

(£OBEZ) 16 lipca o godz. 14:00
w £obzie na skrzy¿owaniu ulic
Bema i Kocielnej, Zbigniew N.,
kieruj¹c kopark¹, zanieczyci³ jezdniê olejem hydraulicznym z pêkniêtego przewodu, w wyniku czego kieruj¹cy motorowerem Maciej B.
wpad³ w polizg przewróci³ siê
uszkadzaj¹c motorower.

Pobicie

(WÊGORZYNO) 15 lipca oko³o godziny 23:00 w Wêgorzynie
przy ul. Nowy wiat nieznani
sprawcy dokonali pobicia Adriana
£. Napadniêty dozna³ zadrapañ twarzy i zasinieñ w okolicy oczu.

Co z psem?

(MO£STOWO) 16 lipca o
godz. 20:45 w Mo³stowie Stefan P.
kieruj¹c samochodem Opel najecha³ na psa, który nagle wbieg³ na
jezdniê, powoduj¹c uszkodzenie samochodu.

Rower

(£OBEZ) 18 lipca na terenie
wiêtoborca nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru typu górskiego o nazwie Delta, koloru czerwono-granatowego, pozostawione-

go w otwartym ganku. Straty w kwocie 200 z³ ponios³a Helena W.

Potr¹cony skuter

(£OBEZ  WIDWIN) 18 lipca oko³o godz. 12:10 na drodze
£obez - widwin, S³awomir M.,
kieruj¹cy samochodem VW Golf
potr¹ci³ Mariana K. kieruj¹cego
skuterem, który jad¹c w tym samym
kierunku przed samochodem VW
Golf skrêci³ w lewo. Kieruj¹cy skuterem dozna³ otaræ naskórka i pot³uczeñ. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Wymuszenie na skuterze

(£OBEZ) 19 lipca oko³o godz.
10:25 w £obzie na skrzy¿owaniu ul.
Segala i ul. Kociuszki, Ewa C.,
kieruj¹ca samochodem Fiat Cinqucento wymusi³a pierwszeñstwo
przejazdu na kieruj¹yem skuterem
Baotian Waldemarze K. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Tankowanie

(ZACHE£MIE) Miêdzy 18, a
19 lipca w Zache³miu nieznany
sprawca po uprzednim odgiêciu
prêta zabezpieczaj¹cego drzwi magazynu od wewn¹trz, dokona³ kradzie¿y 150 l oleju napêdowego.
Straty w kwocie 540 z³ na szkodê
Stanis³awa S.

W³am do Mazdy

(£OBEZ) Miêdzy 18, a 19 lipca w £obzie przy ul. Kwiatowej
nieznany sprawca po uprzednim
wy³amaniu wk³adki zamka drzwi
samochodu Mazda MX3 dokona³
kradzie¿y radioodtwarzacza marki
Red Star oraz karty bankomatowej.
Straty w kwocie 180 z³ na szkodê
Jakuba K.

Wandal

(RESKO) Miêdzy 1 czerwca, a
20 lipca w Resku przy ul. W. Polskiego nieznany sprawca dokona³
wybicia trzech szyb okiennych w
budynku Szko³y Podstawowej oraz
uszkodzi³ skrzynkê energetyczn¹
powoduj¹c straty w wysokoci ponad 250 z³, na szkodê Urzêdu Miejskiego w Resku.

Renault kontra Peugeot

(RADOWO WIELKIE) 21
lipca oko³o godz. 14:40 w Radowie
Wielkim na ³uku jezdni w trakcie
manewru wymijania dosz³o do zderzenia dwóch pojazdów i ich uszkodzenia. Micha³ M. kierowa³ pojazdem Renault 19, Teresa C. prowadzi³a Peugeot 206. Uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.

(£OBEZ) 16 lipca o godz. 23.00
w £obzie na ul. Ogrodowej, Kacper A.
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (oko³o 0,8 promila).
(KARWOWO) 17 lipca o godzinie 17:11 w Karwowie Ryszard
K. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (oko³o1,8
promila).
(£OBEZ) 19 lipca oko³o godz.
16:50 w £obzie na ul. Szosa widwiñska, Leszek S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,4 promila).
(£OBEZ) 19 lipca oko³o godz.
18:30 w £obzie na ul. Segala, Dominik O. kierowa³ motorowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,4 promila).
(GOSTOMIN) 19 lipca oko³o

godz. 18:4 0 w Gostominie, Jan B.
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (1,7 promila).
(ZAGÓRZYCE  RYNOWO)
20 lipca o godz. 16:30 na drodze Zagórzyce - Rynowo Les³aw S. kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2 promile).
(RESKO) 20 lipca o godz. 16:30
w Resku na ul. Ko³obrzeskiej Piotr
M. kierowa³ samochodem marki Landrover, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci.
(£OBEZ) 22 lipca oko³o 4:40 w
wiêtoborcu, Beata B. kierowa³a samochodem Alfa Romeo, znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (1,7 promila).
(WÊGORZYNO  PO£CHOWO) 16 lipca o godz. 22:20 na drodze
Wêgorzyno - Po³chowo Jan S. kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci (oko³o 1,6 promila).

Wyrok
Sygn. akt II K 373/07 Ds. 604/07 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskie
dnia 27 czerwca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a, Bez
udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 27.06.2007 r. sprawy

Tadeusza £ukasika,

s. Franciszka i Kazimiery z d. Kubik, ur. 05 marca 1952 r. w Dobropolu;
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 12 kwietnia 2007 r. o godz. 14.00 prowadzi³ na
drodze gminnej, w miejscowoci Dobropole rower, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onej wynikiem 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Tadeusza £ukasika uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34
par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 6 (szeciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej
pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwadziecia) godzin
w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów
s¹dowych w ca³oci.

Wyrok
Sygn. akt II K 311/07 Ds. 482/07. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 27 czerwca 2007 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³¹
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 27.06.2007 r. sprawy

Jana Skrzypczaka,

s. Kazimierza i Ireny z d. Szczepaniak, ur. 16.05.1952 r. w Stargardzie
Szczeciñskim; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 12 kwietnia 2007 r. na drodze
publicznej Trzebawie  Cieszyno, gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onej wynikiem 0,89 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Jana Skrzypczaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art.
34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy
ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w wymiarze 20 (dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów
s¹dowych w ca³oci.

C MY K
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KRZY¯ÓWKA 30
HUMOR TYGODNIA

Podró¿ Bin Ladena po Polsce (cz1)
Dziennik terrorysty
Poniedzia³ek 7:00
Allah Akbar Ca³y wiat siê o nas dowie. Dzi zamach na okupantów z Polski. Tym
razem na ich ziemi. Cel - Okêcie. Tradycyjnie porwiemy samoloty - cztery. Jeden
spadnie od razu, trzy sparali¿yj¹ pozosta³e porty lotnicze. Zwyciêstwo jest nasze!!!
Poniedzia³ek 17:00
Ca³y czas nie mo¿emy znaleæ baga¿y. Nici z ataku, na dodatek mo¿emy ju¿
st¹d nie wyjechaæ... To nic - jutro atak na Balice - tam musi siê udaæ!
Wtorek 7:00
Dzi bracia wyjechali do Balic. Nie mamy baga¿y, ale sterroryzujemy obs³ugê plastikowymi no¿ami i widelcami. Bêdzie dobrze.
Wtorek 18:00
Bracia talibowie wrócili - mierdz¹ca sprawa: kazano im zap³aciæ za autostradê, a jak byli przy lotnisku (15 minut póniej) kazali im zap³aciæ znowu.
Wycofalimy siê ¿eby nie budziæ podejrzeñ. Zreszt¹ podobno i tak w polskich
samolotach
nie
daj¹
sztuæców,
bo
je
siê
tylko
kanapki. PS Jutro atakujemy siedzibê polskiego rz¹du.
roda 8:00
Dzi atak na polski parlament - mamy ju¿ dwa autobusy z przyczepami za³adowane karbidem. Trotyl ukradli nam w poniedzia³ek na lotnisku, nic innego
nie da³o siê skombinowaæ. Autobusy wyje¿d¿aj¹ o 8:30 godziny wyjazdu przyczep jeszcze nie znamy - tajemnica. Plan jest prosty przeje¿d¿amy przez warszawê i ... Allach jest wielki!!!
roda 17:30
Znów co posz³o nie tak. Bez problemów dotarlimy do celu, ale droga by³a
zablokowana przez samochody. Na wszystkich bia³o-czerwone wst¹¿ki. W
ka¿dym jeden kierowca-samobójca . Chyba przewidzieli nasz atak i wystawili
swoich ¿o³nierzy (prawie sami faceci, ¿adnych starców i dzieci - elita). PS Te
dziury po drodze to chyba te¿ nie przypadek - czy¿by planowali zaminowaæ
drogê? Jutro zmiana planów - cel: Pa³ac kultury. Tymczasem wycofamy siê pod
Warszawê...
(cdn)

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 28 brzmia³o:
Nadzieja karmi ale nie tuczy.
Poprawne rozwi¹zanie nades³¹li: Dorota Targosz (£obez), Joanna Michniewicz (£obez), Albin Rengwelski (Resko), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Dorota Targosz z £obza.
Gratulujemy.

