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O krok od tragedii

Pod wp³ywem alkoholu
pojecha³ rozwieŸæ dzieci
(RADOWO MA£E) Na niewiele zdaj¹ siê apele policji o nie siadanie za kó³kiem po spo¿yciu alkoholu. Policja co
roku informowa³a równie¿ o kontrolowaniu autobusów szkolnych. Jednak do niektórych najwyraŸniej to nie dociera.
Nie dotar³o to najwyraŸniej do kierowcy autobusu, który pojecha³ do Radowa Ma³ego po szkolne dzieci.

Kazimierz Rynkiewicz
Pawiem narodów by³aœ i papug¹ rzek³ by³ swego czasu Juliusz S³owacki
o Polsce i dzisiaj jak¿e aktualnie brzmi¹
jego s³owa. Jak papugi powtarzamy za
Zachodem, to co on wymyœli i wypowie.
Czy staæ nas na w³asne zdanie lub jak¹œ
oryginalnoœæ? Choæby nawet tak¹ ma³omiasteczkow¹?
Ktoœ krzyknie - Dzieñ Ziemi - i dalej
wszyscy lec¹ i powtarzaj¹: Dzieñ Ziemi,
Dzieñ Ziemi, Dzieñ Ziemi... Ktoœ krzyknie - Dzieñ Tolerancji; powtarzamy:
Dzieñ Tolerancji, Dzieñ Tolerancji, Dzieñ
Tolerancji... Dzieñ bez Samochodu? Proszê bardzo; Dzieñ bez samochodu, Dzieñ
bez Samochodu, Dzieñ bez Samochodu...
Co jeszcze? Wszystko po kolei: Dzieñ bez
Papierosa, Dzieñ Godnoœci Niepe³nosprawnych, Dzieñ Afryki, Dzieñ Kobiet,
Dzieñ Walki z AIDS, Dzieñ UchodŸców,
Dzieñ Unii Europejskiej...
Na szczêœcie s¹ to tylko pojedyncze
dni w roku, chocia¿ gdyby z³o¿yæ je do
kupy, musielibyœmy codziennie obchodziæ jakiœ Dzieñ...

OPINIE - INFORMACJE
Problem nie w tym, ¿e je obchodzimy, ale w tym, ¿e jak papugi powtarzamy to za innymi, sil¹c siê na oryginalnoœæ (eurpejsk¹). ¯yj¹c pod zaborami
papugowanie by³o nawet po¿yteczne,
bo by³o opowiedzeniem siê za inn¹ woln¹ - cywilizacj¹, chêci¹ przynale¿noœci do niej, chyba ¿e wynika³o z chêci
przyst¹pienia do cywilizacji zaborców,
czyli zdrad¹ w³asnej kultury.
Jak nie potrafimy ¿yæ bez obcych
wzorów, pokazuje Dzieñ 1 Maja. Nie
ma ju¿ przymusowych pochodów, wiêc
nie wiemy co ze sob¹ pocz¹æ w tym
dniu, co i jak obchodziæ. Podobnie z
Konstytucj¹ 3 Maja. Chyba ma³o kto j¹
czyta³ i rozumie o co chodzi.
Dzieci z gimnazjum w £obzie zrealizowa³y program „Uczymy siê demokracji” obje¿d¿aj¹c ró¿ne instytucje, od
sejmu, poprzez sejmik, na starostwie i
urzêdzie skoñczywszy. Czy nauczy³y
siê demokracji ogl¹daj¹c te przybytki?
Œmiem w¹tpiæ. Wiêcej by siê nauczy³y
analizuj¹c przyczyny odwo³ania marsza³ka Obryckiego, z którym siê spotka³y, gdy jeszcze nim by³. Albo analizuj¹c
dzia³alnoœæ instytucji na przyk³adzie
„wyciêtego parku” w £obzie. Zrozumia³y by lepiej demokracjê i nie musia³y póŸniej politycznie imitowaæ.
Na tym tle pomys³ pana Zbigniewa
Harbuza, by uczciæ rocznicê wywalczenia powiatu ³obeskiego jawi siê jako
wielce oryginalny i godny poparcia. No,
ale ma³o europejski.
W¹tpiê, by za Harbuzem ktoœ zechcia³ powtarzaæ: Dzieñ Powiatu,
Dzieñ Powiatu...
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Uczcijmy 10 rocznicê
zrywu mieszkañców

W sierpniu, ju¿ za nieca³e
cztery miesi¹ce, przypada
dziesi¹ta rocznica zrywu
mieszkañców, wówczas rozdzielonego powiatu pomiêdzy Stargard Szczeciñski i
Gryfice, zmierzaj¹cego do reaktywowania powiatu ³obeskiego.
£obez pomimo wczeœniejszych zapewnieñ nie zosta³ siedziba powiatu. Przypadaj¹ca rocznica powoli
przechodzi do historii, a o historii,
o przesz³oœci, nie nale¿y zapominaæ. Dlatego zwracam siê, szczególnie do by³ych dzia³aczy, by w
miarê mo¿liwoœci uczciæ przynajmniej w skromnych wymiarach
nadchodz¹cy jubileusz.
Nie jestem w stanie przed³o¿yæ
konkretnych form upamiêtniaj¹cych wydarzenia sprzed lat. Starsze
osoby jeszcze pamiêtaj¹ entuzjastyczne poczynania, ale dorastaj¹ca m³odzie¿ nie zna ju¿ tego, co siê
dzia³o w 1998 roku. Dla orientacji
poni¿ej przypomnê kilka istotnych
faktów:
7 sierpnia – Rada Ministrów
opublikowa³a decyzjê o powo³aniu

w Polsce powiatów. Powiatu £obez
nie uwzglêdniono.
11 sierpnia – Powo³ano komitety, by³o ich dwa – jeden „urzêdowy”
i drugi z³o¿ony z entuzjastów.
13 sierpnia – Pierwsza manifestacja mieszkañców na placu 3 Marca z blokad¹ ruchu kolejowego i
drogowego na przejeŸdzie przy ulicy Drawskiej.
17 sierpnia – Delegacja ³obeska
spotka³a siê w Warszawie z wiceministrem Jerzym Stêpniem.
4 wrzeœnia - W siedzibie Urzêdu
Miasta i Gminy odby³o siê spotkanie
przedstawicieli obydwu komitetów
protestacyjnych oraz lokalnych
w³adz z wojewod¹ W³adys³awem
Lisewskim.
15 paŸdziernika – Rozpoczê³y siê
rozprawy Kolegium orzekaj¹cego
przeciwko osobom uczestnicz¹cym
w blokadach na torach. Z tego co mi
wiadome, to kary by³e ³agodne.
Dalsze dzia³ania trwa³y i doprowadzi³y do tego, ¿e z dniem 1 stycznia 2002 roku rozpocz¹³ siê nowy
okres dla nowych powiatów, a
wœród nich zaistnia³ i powiat £obez.
Zbigniew Harbuz

Mieszkañcy Wêgorzyna prosz¹ o szacunek
Niektórzy mieszkañcy gminy Wêgorzyno zamiast ¿yczeñ œwi¹tecznych
otrzymali ostatnio ultimatum od Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie (w skrócie PUWiS). W stosownym piœmie poinformowano ich, ¿e od dnia 1 stycznia
2008 roku PUWiS przej¹³ w gminie
Wêgorzyno obs³ugê sieci wodoci¹gowych i kanalizacji. Do pisma za³¹czono
druk wniosku o zawarcie stosownej
umowy. Nastêpnie, powo³uj¹c siê na
Ustawê z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê, pouczono ich, ¿e niedostarczenie wype³nionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie spowoduje odciêcie nielegalnego, bo bezumownego, poboru
wody. Ton i treœæ tego pisma to jawny
braku szacunku dla inteligencji mieszkañców gminy, którym firma ma œwiadczyæ swoj¹ us³ugê. Jedynym wyt³umaczeniem tej dziwnej postawy PUWiS
zdaje siê byæ chêæ zakamuflowania
ra¿¹cego braku kompetencji. Tylko
czyjej niekompetencji? Niektórych
urzêdników Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Burmistrz Karpowicz w czerwcu
ub.r. zwolni³a, niedobrego jej zdaniem, operatora sieci wodoci¹gowych z Goleniowa, i od 1 stycznia
zatrudni³a lepszego z Nowogardu.
Zgodnie z art. 24a w/w Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r., w tej sytuacji burmistrz gminy mia³a niezbywalny obowi¹zek przed³o¿enia Radzie Miej-

skiej do uchwalenia dla nowego operatora sieci, obowi¹zuj¹cych go cen
dostawy wody i odprowadzenia œcieków. Ustawodawca okreœli³ te¿ termin podjêcia takiej uchwa³y – 14 dni
przed przejêciem obowi¹zków operatora. W tym przypadku ostatecznym terminem by³ dzieñ 17 grudnia
ub.r. W tym samym artykule Ustawa
okreœla jeszcze jeden obowi¹zek –
powy¿szy fakt, tj. uchwalone przez
Radê Miejsk¹ ceny, burmistrz musi
podaæ do publicznej wiadomoœci w
terminie siedmiu dni od dnia podjêcia
uchwa³y. W tej sytuacji nieprzekraczalny termin up³yn¹³ 24 grudnia
2007 r. Niestety pani burmistrz nie
dope³ni³a ustawowego obowi¹zku.
Wprawdzie Rada Miejska 27 lutego
br. uchwali³a op³aty za wodê i œcieki,
ale do dnia dzisiejszego nie zosta³y
one opublikowane. A zatem PUWiS
ma prawo do pobierania op³at czy te¿
nie? Póki co rozsy³a faktury za dostawê wody mimo braku umowy. Mówi¹c zatem wprost: bezumowny odbiorca us³ug musi w okreœlonym terminie (bo bêd¹ umowne odsetki) zap³aciæ ¿¹dan¹ kwotê za bezumownie
wykonan¹ us³ugê. A przecie¿ mo¿liwe jest, ¿e z powodu nie podania do
publicznej wiadomoœci nowych cen,
do dnia dzisiejszego nie wesz³y one w
¿ycie. A co na przyk³ad z planem remontów sieci, który na wniosek operatora uchwala Rada Miejska? Co z
regulaminem? Powa¿ne nieprawi-

d³owoœci pope³nione przez wêgorzyñskich urzêdników i PUWiS, ale
konsekwencje ma ponosiæ odbiorca
wody. Ale có¿ mo¿esz uczyniæ mieszkañcu, ty „puchu marny”? Twoje prawa s¹ ¿adne. P³aæ i cicho b¹dŸ, bo…
No w³aœnie. Bo bêdzie jak w znakomitym felietonie Kazimierza Rynkiewicza pt. „Uk³ad” (T£ z 15 kwietnia
2008 r.): A Gienkowi co fika to….”.
PUWiS pieni¹dze za pobran¹
wodê i odprowadzone œcieki i tak
otrzyma. W ostatecznoœci z bud¿etu
gminy, bowiem to nie mieszkañcy
gminy, lecz konkretne osoby w wêgrzyñskim urzêdzie ponosz¹ osobist¹
odpowiedzialnoœæ za ten ba³agan.
Nie wszyscy czytaj¹ ustawy, nie
wszyscy interesuj¹ siê procedurami
prawnymi, ale wszyscy maj¹ prawo
oczekiwaæ, aby bardzo dobrze op³acani urzêdnicy tak samo dobrze wykonywali swoje obowi¹zki. Skoro
mieszkañcy dobrze im p³ac¹, to i
oczekuj¹ kompetencji oraz szacunku
wobec siebie. Szczególnie wówczas,
kiedy sposoby postêpowania jasno
okreœlaj¹ przepisy prawa. Miejmy
nadziejê, ¿e ktoœ jednak rozliczy
urzêdników za ten ra¿¹cy brak niekompetencji. Ponoæ – jak pisze Rynkiewicz – to jest pewne, ¿e ktoœ nadepnie na tê kupê. Tylko nie wiadomo
kiedy.
„Gienek” z gminy Wêgorzyno
(nazwisko do wiadomoœci
redakcji)
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W Resku szukaj¹ stra¿nika
(RESKO) Burmistrz Reska
og³osi³ nabór na stra¿nika
miejskiego.
Wymagania: ukoñczone 21 lat, co
najmniej wykszta³cenie œrednie,
sprawnoœæ fizyczna i psychiczna,
niekaralnoœæ, uregulowany stosunek
do s³u¿by wojskowej oraz ukoñczenie z wynikiem pozytywnym szkole-

nia podstawowego, o którym mowa w
art.25 ust.1 ustawy o stra¿ach gminnych lub posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w stra¿y. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy oraz
w³asny samochód, znajomoœæ obs³ugi komputera, umiejêtnoœæ ³atwego
nawi¹zywania kontaktów oraz pracy
z ludŸmi i w zespole. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ urzêdzie
miejskim w Resku, do 15 maja br. (r)

Sesja Sejmiku

Jednak wydali zgodê
na odwo³anie Szymañskiej
(£OBEZ-SZCZECIN) Rz¹dz¹ca PO wycina doszczêtnie urzêdników mianowanych przez poprzedni
rz¹d. Po usuniêciu wszystkich dyrektorów oddzia³ów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na
celowniku pozosta³a ju¿ tylko dyrektor szczeciñskiego oddzia³u ARiMR
Halina Szymañska.
Przeszkod¹ w szybkim jej usuniêciu by³o to, ¿e jest ona radn¹ PiS
w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i na jej odwo³anie
potrzebna by³a zgoda radnych tego
Sejmiku. O jej odwo³anie wyst¹pi³
na pocz¹tku marca prezes Agencji
Dariusz Wojtasik. Na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej, na
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posiedzeniu w dniu 22 kwietnia,
Sejmik podj¹³ uchwa³ê wyra¿aj¹c¹
zgodê na jej odwo³anie.
- Uchwa³a Sejmiku jest niezgodna
z prawem i zamierzam siê odwo³aæ do
s¹du – stwierdzi³a Szymañska.
Obecnie Halina Szymañska jest na
zwolnieniu lekarskim, a jej obowi¹zki
pe³ni zastêpca Jerzy ¯ywotko.
(r)

Pod wp³ywem alkoholu pojecha³ rozwieŸæ dzieci

O krok od tragedii
(RADOWO MA£E) Na niewiele zdaj¹ siê apele policji o nie
siadanie za kó³kiem po spo¿yciu
alkoholu. Policja co roku informowa³a równie¿ o kontrolowaniu
autobusów szkolnych. Jednak do
niektórych najwyraŸniej to nie
dociera. Nie dotar³o to najwyraŸniej do kierowcy autobusu, który
pojecha³ do Radowa Ma³ego po
szkolne dzieci.
W dniu wczorajszym, 28 kwietnia br., oko³o godz. 12.10, dy¿urny
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zosta³ powiadomiony telefonicznie przez anonimowego rozmówcê,
¿e
kierowca autobusu szkolnego relacji £obez - Radowo Ma³e kieruje
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. W
tym momencie mia³ doje¿d¿aæ pod
szko³ê w Radowie Ma³ym.

Natychmiast skierowany patrol
policji na szkolnym parkingu zasta³
autobus, w którym znajdowa³y siê
ju¿ dzieci oraz kierowca Marian B.,
lat 57. Po jego zbadaniu okaza³o siê,
¿e jest on pod wp³ywem alkoholu 0.51 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli oko³o 1 promila. Mia³a
mu zostaæ pobrana krew do badania.
Tylko interwencja policji zapobieg³a, ¿e nie wyjecha³ ona w dalsz¹
trasê z dzieæmi.
Jak ustalono, kierowca jeŸdzi³
autobusem ju¿ od godzin porannych,
t³umaczy³ jednoczeœnie, ¿e alkohol
spo¿ywa³ dnia poprzedniego. Kieruj¹cy Marian B. zosta³ zatrzymany
przez policjantów do wyjaœnienia.
Jak nam powiedziano w urzêdzie gminy w Radowie Ma³ym,
gmina na dowóz dzieci ma podpisan¹ umowê z gryfickim PKS i by³ to
kierowca tego przedsiêbiorstwa. (r)

Otwieraj¹ œwietlicê
w £ugowinie
(£UGOWINA gm. Resko) 30
kwietnia o godz. 16.30 nast¹pi uroczyste otwarcie œwietlicy wiejskiej
w £ugowienie.
(r)
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Internet w szkole, kamery w mieœcie
(£OBEZ). W ubieg³y
poniedzia³ek w ³obeskim
magistracie szefowie
wszystkich gmin z terenu
powiatu ³obeskiego spotkali
siê, by omówiæ kwestiê
termomodernizacji.
Skarbnicy i kierownicy
odpowiednich wydzia³ów,
uczestnicz¹cy w spotkaniu,
zajêli siê uzgodnieniem
treœci porozumienia, które
zostanie zawarte pomiêdzy
poszczególnymi gminami.
Szefowie gmin zajmowali siê kwesti¹ informatyzacji. Kilka miesiêcy
wstecz zrodzi³ siê pomys³, by skorzystaæ ze œrodków RPO oraz œrodków
w³asnych gmin, aby do placówek szkolnych, urzêdów gmin oraz œwietlic wiejskich zakupiæ komputery i za³o¿yæ Internet. Wówczas wszyscy, wraz ze starostwem, chcieli wejœæ w projekt.
Starostwo, ze wzglêdów finansowych, wycofa³o siê z tego przedsiêwziêcia. W zwi¹zku z tym burmistrz
£obza Ryszard Sola zaprosi³ burmistrzów do swojego gabinetu, by przedyskutowaæ dalsze dzia³ania w tym
zakresie. Burmistrzowie uzgodnili, ¿e
bêd¹ aplikowaæ o œrodki na informatyzacjê. Liderem zosta³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, która ma
za zadanie koordynowaæ wszystkie
konieczne przygotowania.

Druga licytacja
w szpitalu
(RESKO) Na 12 czerwca komornik z Gryfic wyznaczy³ termin
drugiej licytacji ruchomoœci szpitala w Resku.

Wczeœniej, w ramach informatyzacji, by³a mo¿liwoœæ za³o¿enia monitoringu w mieœcie. Obecnie w programie tego punktu nie ma.
- By³em mocno zainteresowany, by
w mieœcie za³o¿yæ monitoring. W
zwi¹zku z tym, ¿e w uszczegó³owieniach ostatnich nie by³o tego punktu,
zwróci³em siê pisemnie do Urzêdu
Marsza³kowskiego, aby na etapie konsultacji przywrócono monitoring wizyjny. Mia³em te¿ szereg uwag odnoœnie Informatyzacji. Wiele z nich zosta³o uwzglêdnionych na etapie
uszczegó³owienia. Jeœli monitoring nie
znajdzie siê w ramach tego projektu, to
bêdê stara³ siê wpisaæ go w nasze WPI
i najpóŸniej w przysz³ym roku zrealizowaæ to zadanie – mówi burmistrz.

W tej chwili jeszcze nie wiadomo, które miejsca w mieœcie mia³yby byæ monitorowane. Punkty ma
wskazaæ Komenda Powiatowa Policji. Sekretarz gminy Monika Jarzêbska jest na etapie rozpoznawania kosztów zakupu piêciu kamer.
Obecnie jest to kwota od 80 do 100
tys. z³.
- Nie jest to du¿o. Nawet jeœli nie
uda siê w ramach RPO zrealizowaæ
tego zadania, to zostanie ono wpisane
w WPI i wykonamy je we w³asnym
zakresie. Nawet jeœli oka¿e siê, ¿e
koszt mnitoringu wyniesie 120 tys. z³.
Myœlê o za³o¿eniu dobrych kamer, nie
staæ nas na to, abyœmy kupowali coœ,
co nie zda egzaminu – doda³ burmistrz.
(mm)

Absolutorium dla burmistrza
(£OBEZ). 25 kwietnia odby³a
siê sesja absolutoryjna.
Radni miejscy jednog³oœnie
przyznali burmistrzowi
£obza Ryszardowi Soli
absolutorium.
Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowa³a sprawozdanie bud¿etowe
za 2007 rok. Dochody po stronie bud¿etu wynios³y 30,781 tys. z³, co daje 102,
9 proc. w stosunku do planu, natomiast
wydatki wynios³y 29.467,700 z³ czyli
93,7 proc.
- Obni¿enie wydatków do takiego
procenta wynika z tego, i¿ gminie nie
uda³o siê wykonaæ wszystkich wydatków inwestycyjnych z przyczyn niezale¿nych od nas. Niezrealizowane wydatki, to udzia³ w³asny gminy w programach unijnych, których realizacja przesuwa siê w czasie. W zakresie dochodów mo¿emy siê cieszyæ, bo choæ zmala³ udzia³ œrodków otrzymywanych z
zewn¹trz (subwencje i dotacje zmala³y
z 60 proc do 55 proc. w roku ubieg³ym),
to wzros³y udzia³y gminy w zakresie
dochodów z podatków od nieruchomoœci. Nasi mieszkañcy zarabiaj¹ lepiej i
st¹d te udzia³y. W roku ubieg³ym zosta³
zaci¹gniêty jeden du¿y kredyt na uzbrojenie dzia³ek na targowisku oraz drogi
gminne – powiedzia³ skarbnik gminy
Piotr Szymczak
Nadwy¿ka bud¿etowa wynios³a
1313 tys. z³ i zosta³a przeznaczona na
wydatki inwestycyjne w roku bie¿¹cym.
- Burmistrz £obza kierowa³ siê zasad¹ legalnoœci, rzetelnoœci, oszczêdREKLAMA

noœci, dlatego te¿ komisja rewizyjna
pozytywnie opiniuje wykonanie bud¿etu – powiedzia³a przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Helena Szwemmer.
Równie¿ Regionalna Izba Obrachunkowa nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ
do wykonania bud¿etu w roku ubieg³ym. W zwi¹zku z tym radni jednog³oœnie udzielili absolutorium burmistrzowi £obza.
- Pierwszy rok min¹³ na zapoznaniu
siê z priorytetami i potrzebami gminy.
By³o te¿ wiele problemów, które nale¿a³o rozwi¹zaæ na bie¿¹co. 2007 rok
polega³ przede wszystkim na realizacji
bud¿etu. Zadania inwestycyjne wykonaliœmy z nadwy¿ki. Koñcówka ubieg³ego roku, to przygotowanie bud¿etu
bardziej ambitnego i trudniejszego do
wykonania. Za tê ubieg³oroczn¹ pracê
sk³adam podziêkowania Radzie Miasta, pracownikom urzêdu oraz dyrektorom placówek – powiedzia³ burmistrz
£obza.
Przyznanie absolutorium uhonorowano okaskami.
(mm)
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Klêska na polach
(REGION) Na terenie województwa zachodniopomorskiego a¿ 6,5 tys.
gospodarstw zosta³o poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów
atmosferycznych, jakie mia³y miejsce
na pocz¹tku wiosny. Na terenie powiatu ³obeskiego oko³o 600 ha znalaz³o siê pod wod¹. Najwiêcej gospodarstw ucierpia³o w gminie Wêgorzyno, choæ nie tam woda zniszczy³a najwiêcej upraw. W zwi¹zku z wyst¹pieniem okolicznoœci nadzwyczajnych,
rolnicy posiadaj¹cy protoko³y, maj¹
wyd³u¿ony okres sk³adania wniosków.
Kar nie bêdzie
Ogólnie w województwie zachodniopomorskim zniszczeniu uleg³o niemal 3 tys. ha upraw, ponad 29 tys. ha
upraw znalaz³o siê pod wod¹, a na niemal 60 tys. ha gruntów niemo¿liwe by³o
rozpoczêcie prac.
D³ugotrwa³e opady atmosferyczne,
a w zwi¹zku z tym i bardzo du¿e uwilgotnienie gruntów, spowodowa³y kilkutygodniowe opóŸnienia w pracach
polowych.
Dlatego te¿ 18 kwietnia Wojewoda
Zachodniopomorski powo³a³ komisje
ds. szacowania strat spowodowanych
klêskami w gospodarstwach rolnych. 5
dni póŸniej zorganizowa³ spotkanie
przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z
rolnictwem odnoœnie trudnej sytuacji
spowodowanej obfitymi opadami atmosferycznym. Spotkanie otworzy³
wojewoda Marcin Zydorowicz a prowadzi³ wicewojewoda Andrzej Chmielewski.
Rolnicy, którzy do wniosków do³¹cz¹ protoko³y szacowania strat, jako
dowód wyst¹pienia okolicznoœci nad-

zwyczajnych, nie zostan¹ ukarani 1
proc. zmniejszeniem na ka¿dy dzieñ
roboczy kwoty p³atnoœci, jeœli nie z³o¿¹
wniosku do 15 maja. Termin sk³adania
wniosków dla poszkodowanych rolników mija 9 czerwca.
Komisje do spraw szacowania strat
do celów dowodowych odnoœnie sporz¹dzania protoko³ów wyst¹pienia okolicznoœci nadzwyczajnych, bêd¹ pracowa³y do 6 czerwca.
Zala³o
Powiat ³obeski by³ najmniej poszkodowany, tutaj straty ponios³o 95
gospodarzy, gdy dla porównania w powiecie gryfickim woda zniszczy³a uprawy w 1220 gospodarstwach, w powiecie stargardzkim – 713, a w œwidwiñskim ponios³o szkody – 683 gospodarstw.
W powiecie ³obeskim powodzi¹
zosta³o dotkniêtych ogólnie 580 ha, a
gruntów, o nadmiernym uwilgotnieniu,
a¿ 4720 ha.
Najwiêcej u¿ytków, bo a¿ 2000 ha
zbó¿ i rzepaku oraz 250 ha ³¹k i pastwisk
o nadmiernym uwilgotnieniu znalaz³o
siê w gminie Radowo Ma³e. Powodzi¹
w tej gminie zosta³o dotkniêtych jednak
60 ha zbó¿ i rzepaku i 50 ha ³¹k i pastwisk. Bardzo du¿o podtopieñ by³o
równie¿ w gminie Dobra, bo 1500 ha
zbó¿ i rzepaku oraz 150 ha ³¹k i pastwisk. Podobnie jak w Radowie Ma³ym i tutaj skala powodzi by³a mniejsza,
ni¿ w innych gminach, gdzie podtopieñ
by³o mniej, natomiast wiêcej powodzi.
Powodzi¹ objêty zosta³ obszar odpowiednio 50 i 40 ha. Najbardziej ucierpieli rolnicy z Reska, tutaj powódŸ dotknê³a 180 ha upraw zbó¿ jarych i ozimych, a 390 ha zosta³o podtopionych.

W tej gminie ucierpia³o 35 gospodarstw. W gminie Wêgorzyno pod wod¹
znalaz³o siê 120 ha owsa, ozimin oraz
³¹k i pastwisk, a 400 ha o nadmiernym
uwilgotnieniu. Na terenie gminy £obez
pod wod¹ znalaz³o siê 80 ha zbó¿, a
nadmiernemu uwilgotnieniu uleg³o 30
ha; ucierpia³o 10 gospodarstw.
Na 60 hektarach roœlin ozimych w
gminie Resko oraz 60 hektarach rzepaku i pszenicy wyst¹pi³y straty w uprawach rolnych na skutek chorób, gnicia
i uszkodzeñ.
- Ta sytuacja z pewnoœci¹ spowoduje obni¿enie plonów. Na pewno mo¿emy mówiæ o stanie nadzwyczajnym.
Najgorsza sytuacja jest w powiecie kamieñskim, stargardzkim i gryfickim.
Protoko³y poœwiadczaj¹ce wyst¹pienie stanu nadzwyczajnego mog¹ pos³u¿yæ równie¿ do ubiegania siê o kredyty klêskowe. S¹ to kredyty preferencyjne z dop³atami do oprocentowania
ze strony ARiMR. Jest to ca³a linia uruchomienia procedur w przypadku wyst¹pienia ró¿nego rodzaju klêsk. Protoko³y pos³u¿¹ do tego, aby rolnicy
mogli sk³adaæ je jako dowody wyst¹pienia stanu nadzwyczajnego. Rolnicy, którzy sk³adali wnioski o dop³aty
do materia³u siewnego bêd¹ mogli
przedstawiæ w Agencji Rynku Rolnego

nasze protoko³y i równie¿ nie bêd¹
narzucane kary, gdy materia³ nie bêdzie wysiany. Wszyscy inni rolnicy,
których nie dotknê³a klêska, obowi¹zuje termin sk³adania wniosków obszarowych do 15 maja. Skutki tego
stanu nadzwyczajnego bêd¹ widoczne
dopiero podczas ¿niw, wówczas bêdzie mo¿na oceniæ jakie nast¹pi³y straty, czy bêdzie to mia³o wiêkszy wp³yw
na konsumentów. Ciê¿ko dziœ stwierdziæ. W ubieg³ym roku mieliœmy 5
klêsk ¿ywio³owych, dlatego ceny zbo¿a posz³y diametralnie w górê z 400 z³
do 800 z³ w ubieg³ym roku. To ma
wp³yw na ceny produktów. – powiedzia³a wiceprzewodnicz¹ca komisji
wojewódzkiej Julita Posmyk.
W tej chwili sytuacja poprawi³a siê
o tyle, ¿e czêœæ rolników ju¿ wyjecha³a
w pole. Mimo wszystko istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e póŸniej wysiane zbo¿e
przyniesie ni¿sze plony, tym bardziej,
¿e czas siewu przypada na 3 dekadê
marca lub 1 kwietnia. OpóŸnienie terminu siewu zbo¿a jarego jest groŸne,
jeœli w okresie letnim panuje susza.
Zbo¿e wysiane w terminie opóŸnionym jest s³abiej rozkrzewione, ma s³abiej rozwiniêty system korzeniowy i w
efekcie przynosi ni¿szy i gorszej jakoœci plon.
(mm)

Teresa Kowalewska z £obza mówi o swojej podró¿y do Ziemi Œwiêtej

MOJA ZIEMIA ŒWIÊTA
Dlaczego „moja”? Zastanawia³am siê nad zasadnoœci¹ w³aœnie takiego tytu³u, jednak po namyœle uzna³am, i¿ dla ka¿dego, kto by³ w Ziemi
Œwiêtej, jest Ona w³aœnie „jego”. Ludzie odbywaj¹cy podró¿ w to wspania³e miejsce kieruj¹ siê ró¿nymi powodami. Jedni chc¹ po prostu pozwiedzaæ, poznaæ bli¿ej kulturê Izraela, dla innych pobyt zwi¹zany jest z
g³êbokimi prze¿yciami religijnymi.
Dla mnie ten ostatni aspekt zwi¹zany z pobytem w Ziemi Chrystusa by³
najwa¿niejszy. Do dzisiaj g³êboko
rozwa¿am ka¿d¹ chwilê zwi¹zan¹ z
pielgrzymk¹. Niezwykle wa¿ne by³o
dla mnie to, ¿e odby³am j¹ w czasie
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
S¹dzê, ¿e w³aœnie takie prze¿ycie
œwi¹t oddaje ich g³êboki sens i ma niezwyk³e znaczenie w czasach zbiegania, rosn¹cego znaczenia wszystkiego, co materialne. To nie jest tylko
chwilowe prze¿ycie, gdy¿ towarzyszy ono cz³owiekowi w dalszym
¿yciu.
Nie zapomnê atmosfery panuj¹cej

pierwszego dnia pobytu (Wielki
Czwartek), kiedy to odwiedzi³am Betlejem, a tu Bazylikê Narodzenia Pañskiego. Ka¿dy, kto tam by³, nie jest w
stanie znaleŸæ s³ów, aby opisaæ uczucia cz³owieka dotykaj¹cego rêkoma
miejsca, w którym narodzi³ siê nasz
Zbawiciel. Wielkie wra¿enie robi Pole
Pasterzy, gdzie mo¿na sobie uœwiadomiæ, ¿e pierwsi ujrzeli Boga proœci ludzie – pasterze.
Tego samego dnia uda³am siê do
miasta trzech religii – Jerozolimy,
gdzie miêdzy innymi zobaczy³am
Ogród Oliwny – miejsce modlitwy Jezusa przed mêk¹. S³ów Ewangelii wys³ucha³am w Wieczerniku.
Uroczysta wieczorna ceremonia
obmycia nóg odby³a siê w opactwie
benedyktynów Matki Bo¿ej na górze
Syjon. Kulminacj¹ pielgrzymki by³a
Droga Krzy¿owa (Via Dolorosa),
przejœcie do Grobu Pañskiego oraz
uczestnictwo w Liturgii Mêki Pañskiej.
Kolejnego dnia – Wielka Sobota
modli³am siê przy Œcianie P³aczu oraz

odwiedzi³am Betaniê a tu dom £azarza, Marty i Marii. O godzinie 3.00 rozpoczê³a siê Wigilia Paschalna po³¹czona z Rezurekcj¹ na górze Syjon w opactwie benedyktynów Matki Bo¿ej.

To tylko niektóre spoœród miejsc,
które odwiedzi³am w Ziemi Œwiêtej.
Wróci³am do domu z nieco innym obrazem Boga. Jest nim Bóg – Cz³owiek.
Teresa Kowalewska
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Zgoda buduje
1 grudnia ubieg³ego roku, podczas spotkania z inicjatywy ma³ej
grupki mieszkañców Radowa Ma³ego, zawi¹za³ siê Spo³eczny Komitet
Budowy Gara¿y. Okaza³o siê jednak, ¿e zainteresowanych posiadaniem w³asnego gara¿u jest znacznie
wiêcej, bo a¿ oko³o 44. osób. Przewodnicz¹cym Zarz¹du Komitetu
zosta³ inicjator ca³ej akcji Pan Jan
Zdanowicz. Pierwsz¹ trudnoœæ –
brak lokalizacji pomóg³ pokonaæ
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Radowianka” w Radowie Ma³ym,

który wskaza³ na swoim terenie dwa
miejsca: pierwsze, obok ju¿ istniej¹cych gara¿y blaszanych oraz drugie w pobli¿u Domu Sportowca,
przy gara¿ach murowanych. Nastêpne etapy, to za³atwianie formalnoœci: pozwoleñ, projektu, geodezji, kierownika budowy, nadzoru
budowlanego itd. Sami zainteresowani we w³asnym zakresie zajêli siê
przygotowaniem terenu – niwelacj¹
i osuszeniem. Potem pe³na mobilizacja spo³eczna, wzajemna pomoc
przy wylewaniu fundamentów, by w
dniach 22-23 kwietnia 2008r. firma
z Krakowa mog³a w imponuj¹cym
tempie 22 godzin zmontowaæ 44
„blaszaki” na przygotowanych placach budowy. Czêœæ gara¿y ma ju¿
wylane pod³ogi. Nowi w³aœciciele
œpiesz¹ siê, by wykonaæ pozosta³e
prace zwi¹zane z betonowaniem
podjazdów i utwardzeniem dróg
dojazdowych, aby jak najszybciej
móg³ nast¹piæ odbiór przez nadzór
budowlany. Wydawa³oby siê, ¿e
czasy inicjatyw spo³ecznych minê³y
bezpowrotnie, a jednak nie! Gara¿e
stoj¹ - bo zgodna wspó³praca naprawdê buduje.

Bardzo dziêkujê wszystkim zaanga¿owanym w sprawê: zarz¹dowi i
pracownikom Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”, pracownikom
Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym i
Starostwa Powiatowego w £obzie,
Geodezji, Nadzorowi Budowlanemu,
a tak¿e samym zainteresowanym budow¹ mieszkañcom Radowa Ma³ego,
za sprawne przygotowanie terenu pod
budowê oraz prace wykoñczeniowe
przy gara¿ach.
Z powa¿aniem:
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Budowy Gara¿y
Jan Zdanowicz

REKLAMA TEL. 512 138 349

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
Plakaty
Bloczki
Samokopie
Wizytówki
Gazety

£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730
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Egzaminacyjny toto lotek
(£OBEZ). W ubieg³ym
tygodniu gimnazjaliœci
przyst¹pili do pisania
egzaminu. Najwiêkszym
problemem okaza³y siê
zadania otwarte, za które
de fakto mo¿na by³o
uzyskaæ najwiêcej punktów.
192 uczniów z oœmiu klas Zespo³u Szkól Gimnazjalnych oraz 24
z jednej klasy Gimnazjum dla Doros³ych przyst¹pi³o do egzaminu.
Poziom koñcowego sprawdzianu wiedzy uczniowie ró¿nie interpretowali. Dla tych, którzy systematycznie uczyli siê, przeczytali
lektury i przygotowywali siê do egzaminu, wiêkszego problemu z napisaniem egzaminu nie by³o. Najwiêkszy dylemat sprawi³a gimnazjalistom charakterystyka Judyma.
W czêœci matematycznej natomiast
problemem by³y jak zwykle zadania otwarte. Te wymagaj¹ce wiêkszego zaanga¿owania umys³owego
zadania, nigdy nie cieszy³y siê

zbytnim powodzeniem wœród
uczniów.
- Oni ogólnie zawsze boj¹ siê
zadañ otwartych. Ale mimo tego, ¿e
by³ wzór, to i tak nie jest to wszystko takie oczywiste. W tego typu zadaniach za wszystko dostaj¹ punkty. Jestem egzaminatorem i uczestniczê w egzaminach organizowanych w innych szko³ach. Wszêdzie
jest tak samo. Czêsto jest tak, ¿e
nawet nie podchodz¹ do tych zadañ, nie chc¹ ich nawet czytaæ. To
przykre, bo za te zadania mog¹
otrzymaæ du¿o punktów. Nawet napisanie wzoru, czy przekszta³cenie, b¹dŸ u³o¿enie uk³adu równañ
wystarczy, by otrzymaæ punkt – powiedzia³a wicedyrektor Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie
Teresa Zalewska.
Dziœ jeszcze trudno orzec jak
³obescy gimnazjaliœci poradzili sobie ze sprawdzianem. Wyniki egzaminu bêd¹ dopiero 12 czerwca.
Pedagodzy maj¹ jednak wiele
zastrze¿eñ odnoœnie egzaminów w
gimnazjach. Okazuje siê, ¿e nauczyciele nie maj¹ ¿adnych wskazówek,

ani nawet zakresu materia³u, z którego musz¹ przygotowaæ uczniów.
- Ten problem ujawni³ siê przy
lekturze „Syzyfowe prace”. Powinien byæ konkretny zestaw lektur
do egzaminów, a takiego po prostu
nie ma. Nauczyciele sami dobieraj¹
lektury. Wwspania³a polonistka w
renomowanym gimnazjum w
Szczecinie przerabiaj¹c lektury
zdecydowa³a, ¿e w pierwszym rzêdzie bêdzie omawiaæ „Antygonê” a
po egzaminie dopiero „Syzyfowe
prace”. Uczniowie przyst¹pili do
egzaminu nie maj¹c przerobionej

lektury, z której akurat by³o pytanie.
Jest to problem, bo trac¹ na tym
uczniowie. Po egzaminach musimy
realizowaæ dalsze partie materia³u.
Przecie¿ my nie mo¿emy od tego
momentu robiæ samych powtórzeñ.
Nie jesteœmy w stanie. Jeœli zakres
materia³u jest nieprzemyœlany i rozbie¿ny, to wychodzi to póŸniej na
egzaminach.
Czêœæ humanistyczna egzaminu
obejmowa³a: jêzyk polski, historiê i
sztukê, natomiast matematycznoprzyrodnicza: matematykê, fizykê,
geografiê, chemiê i biologiê. (mm)

Burdun (5,1). Mimo i¿ Sebastian nie
by³ jedynym uczniem, który uzyska³
tak¹ œredni¹, to szalê zwyciêstwa
przewa¿y³ fakt, i¿ uczestniczy³ w
wielu konkursach.
Do Z³otej Ksiêgi wpisali siê: Malwina Gêsikiewicz ze œredni¹ ocen 5,1,
Martyna ¯abka (5,1), And¿elika Gnaœ
(5,0), Paulina Skrobiñska (5,0), Karolina Szostak (5,0).
Œwiadectwo z wyró¿nieniem
otrzymali: Anna Wojtysiak (4,9),
Katarzyna Kazienko (4,8) , Agnieszka Jarzyñska (4,8), Anna ¯abiñska
(4,8), Paulina B³yszko (4,8) oraz
Ewelina Górska (4,75).
Wœród absolwentów zdarzy³y siê
trzy osoby, które przez ca³y okres nauki szkolnej nie opuœci³y ani jednej
godziny lekcyjnej. Byli to: Agata
Dawlud, Agnieszka Jarzyñska oraz

Stefan Rosiñski. Najlepsz¹ œredni¹
wypracowa³a klasa III C (4,2)
Maturzystów po¿egna³ m.in.: starosta Antoni Gutkowski oraz dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji Starostwa Powiatowego Teresa £añ.
Dzieñ po po¿egnaniu szko³y dwoje absolwentów: Sebastian Burdun
oraz Malwina Gêsikiewicz a tak¿e
uczennica klasy II – Ma³gorzata Biesikierska wziêli udzia³ w rozgrywkach fina³owych etapu wojewódzkiego XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Po¿egnanie uczniów klas III liceum odby³o siê tak¿e w Zespole
Szkó³ w Resku. Tutaj nagrody starosty za najlepsze wyniki w nauce
otrzymali: Anita Deuter, Jakub
Konczewski i Dorota Magdalena
Kêpa.
(mm)

Po¿egnali szko³ê
(£OBEZ-RESKO). Od 11 lat
po¿egnanie uczniów klas maturalnych odbywa siê na placu przed Zespo³em Szkó³ w £obzie. Czy to
przypadek, czy te¿ inne nieznane
moce sprawiaj¹, ¿e zawsze po¿egnaniu przysz³ych maturzystów towarzyszy piêkna pogoda. Tak te¿
by³o i tym razem. 25 kwietnia 110
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz 46 uczniów Liceum Profilowanego w £obzie po¿egna³o
mury Zespo³u Szkó³ im. Tadeusza
Koœciuszki.
Wœród absolwentów szko³y zna-

leŸli siê uczniowie uhonorowani nagrod¹ Starosty £obeskiego oraz wpisali siê do Z³otej Ksiêgi: Agnieszka
Wojnarowska ze œredni¹ ocen 5,5,
Magdalena Gajda (5,3). Magdalena
mo¿e, prócz wysokiej œredniej, pochwaliæ siê tym, i¿ zosta³a finalistk¹
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dekalog89+”. W ogólnopolskim konkursie literackim wziê³o
udzia³ 3222 m³odych Polaków urodzonych po 1989 r. Konkurs zosta³
zrealizowany w 20. rocznicê „Dekalogu” Kieœlowskiego. W Z³otek Ksiedze znalaz³ siê równie¿ Sebastian
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Uczyli siê demokracji
(£OBEZ) 30 kwietnia br. up³ynie termin realizacji dzia³añ w projekcie „Uczymy siê demokracji”.
Projekt realizowali uczniowie klas
drugich Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie pod kierunkiem nauczycieli Renaty Janiszewskiej i
Jana Zdanowicza.
Projekt realizowany by³ od wrzeœnia 2007 roku we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szko³a,
wspó³finansowany ze œrodków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W trakcie realizacji zadañ ucz¹cych zasad demokracji realizowano
równie¿ projekt „Podró¿e historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”
pt. „Dziedzictwo Konstytucji 3
Maja”.
Nauczycielom wspó³pracuj¹cym
z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ uda³o siê
pozyskaæ znaczn¹ czêœæ œrodków finansowych, by zminimalizowaæ
koszty ponoszone przez uczestników.
Na dzia³ania w obu projektach pozyskano ogó³em kwotê 28500 z³.
Sponsorami projektów „Uczymy
siê demokracji” i „Dziedzictwo Konstytucji 3 Maja” byli: Kuratorium
Oœwiaty, Stowarzyszenie Przyjazna
Szko³a, MOPS w £obzie, GOPS w
Radowie Ma³ym, Urz¹d Miejski w
£obzie i Starostwo Powiatowe w
£obzie.
W ramach realizacji projektu grupa 40 uczniów (20 uczniów bezpoœrednio pracuj¹cych nad projektem +
20 z najubo¿szych rodzin) zorganizowa³a kampaniê wyborcz¹ i wybory do
Rady Samorz¹du Uczniowskiego. W
dniach 27-30 paŸdziernika 2007 r.
wyjechali na wycieczkê tras¹ Gniezno - Licheñ - Warszawa. Uczniowie
mieli okazjê zobaczyæ miejsca zwi¹zane z histori¹ pañstwa polskiego,
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego sprawi³a, ¿e niektórzy
„poczuli siê, jak prawdziwi powstañcy”.
Z wycieczki oprócz mnóstwa
zdjêæ uczniowie przywieŸli równie¿
„… du¿o wiedzy na temat kraju i wiele mi³ych wspomnieñ…”.
W listopadzie 2007 r. dosz³o do
spotkania z Marsza³kiem Województwa Zachodniopomorskiego Norber-

tem Obryckim, który bardzo szczegó³owo opowiada³ o pracy Urzêdu Marsza³kowskiego, o przysz³oœci naszego
województwa. Uczestnicy wyjazdu
wziêli udzia³ w lekcji samorz¹dowej,
stanowi¹cej czêœæ projektu „Twój regionalny parlament - Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego”.
Interesuj¹c¹ lekcjê poprowadzili
M. £uczak - przewodnicz¹cy Sejmiku i Z. Dziewguæ - wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku.
Przy okazji wizyty u Marsza³ka
Województwa m³odzie¿ pog³êbi³a
swoj¹ wiedzê o historii rodu Gryfitów.
Poznaj¹c kolejne struktury samorz¹dowe w lutym i marcu 2008 r.
uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem £obza Ryszardem Sol¹ i starost¹ powiatu ³obeskiego Antonim
Gutkowskim.
W trakcie obydwu spotkañ poznali struktury i zadania obu instytucji,
uzyskali informacje dotycz¹ce bie¿¹cych i przysz³ych inwestycji, zapoznali siê z terminarzem imprez lokalnych organizowanych przez miasto i
powiat.
W trakcie prac poszerzali swoj¹
wiedzê na temat dzia³añ w³adz centralnych i lokalnych, poznawali ich
struktury i kompetencje. Nawi¹zali
œcis³¹ wspó³pracê z wieloma organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na naszym terenie.
Nabywali i poszerzali umiejêtno-

œci kluczowe, informatyczne, uczyli
siê obs³ugi kamery i krêcenia filmów.
Wszystkie dzia³ania udokumentowane zosta³y w formie filmów, fotografii i prezentacji multimedialnych.
W kwietniu uczestniczyli w sesji
absolutoryjnej w urzêdzie miejskim
w £obzie, gdzie zorganizowali wystawê dokumentuj¹c¹ ca³oroczn¹ pracê.
W czasie imprezy lokalnej 27
kwietnia 2008 r. odby³a siê prezentacja multimedialna prac nad projektem
oraz wystawa fotograficzna obrazuj¹-

ca dzia³alnoœæ uczniów w trakcie projektu.
W czasie prezentacji uczniowie
spotkali siê po raz kolejny z pose³
Magdalen¹ Kochan. Pose³ pogratulowa³a uczniom wytrwa³oœci w pracy i
¿yczy³a dalszych sukcesów.
Wystawa i prezentacja cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem spo³ecznoœci lokalnej.
W dniach 28.04 - 5.05.2008 wystawa fotografii bêdzie dostêpna dla
szerszego grona spo³ecznoœci lokalnej w budynku UMiG w £obzie. (szk)

Brawo dla dru¿yny ze Szko³y
Podstawowej w Starogardzie
W dniu 24 kwietnia br. w Dobrej
odby³y siê Eliminacje Powiatowe
XXXI Edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a dru¿yna z klasy VI, w sk³adzie: Aleksander Okrój, Mateusz
Soroka, Patryk Szostak. Ju¿ od kilku lat uczniowie z naszej szko³y
uczestnicz¹ w tym Turnieju, ale w
tym roku HURA!!! Po raz pierwszy
zajêliœmy tak wysokie - II miejsce.

W turnieju bra³o udzia³ 10 szkó³ z
powiatu ³obeskiego. W osi¹gniêciu
tego sukcesu naszym kolegom pomogli: Pani Renata Gojlik, która
przygotowa³a ich teoretycznie i
praktycznie, Pan Pawe³ NiedŸwiedzki (Us³ugi Transportowe –
Resko), który wykona³ elementy do
æwiczeñ na rowerowym torze przeszkód. Bardzo dziêkujemy, a naszym kolegom gratulujemy.
S.U. SP - Starogard
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Inne prawa fizyki?
(GINAWA). Od wielu lat
El¿bieta Cieloszyk walczy
o swoje prawa. Jak
twierdzi, dzia³alnoœæ
kopalni odkrywkowej,
s¹siaduj¹cej z jej polem,
doprowadza do corocznych
strat w uprawach. A te s¹
du¿e, bowiem w czasie
suszy traci niemal ca³oœæ
plonów.
- Gmina sprzedaj¹c mi to pole nie
powiadomi³a mnie, ¿e ma zamiar wydzieliæ z ca³ego obszaru czêœæ przeznaczon¹ pod potrzeby kopalni. Kopalnia zaczê³a urobek tam, gdzie teraz
jest pofa³dowany teren. Dotar³am do
operatu. Problem w tym, ¿e kopalnia
robi go sama. ¯eby dostaæ koncesjê na
wydobywanie kopalin, kopalnia sama
zleca ekspertowi opracowanie operatu, w którym okreœla siê wp³yw na œrodowisko. By³am w Szczecinie, to jest
wielki ból Urzêdu Wojewódzkiego
m.in. Wydzia³u Ochrony Œrodowiska.
B³¹d polega na tym, ¿e to urz¹d powinien mieæ pieni¹dze i zlecaæ obiektywne wykonanie operatu – powiedzia³a El¿bieta Cieloszyk.
Teren, o którym mówi mieszkanka
Ginawy, by³ dzier¿awiony od gminy
Wêgorzyno. „Od listopada 1996 roku
do lipca 2004 r. wykorzystywany by³
do prowadzenia dzia³alnoœci górniczej, a nastêpnie zosta³ zrekultywowany” - czytamy w odpowiedzi dyrektora generalnego mgr. in¿. Krzysztofa
Grzesiaka.
Zrekultywowany teren jest obecnie potê¿nym lejem. Mimo up³ywu lat,
nic na nim nie roœnie i trudno powiedzieæ, porównuj¹c go do s¹siaduj¹cych terenów, aby akurat tutaj zosta³y
przywrócone wartoœci u¿ytkowe.
„Po d³ugotrwa³ym sporze z Gmin¹
Wêgorzyno, co do faktu zakoñczenia
umowy dzier¿awy jak równie¿ rekultywacji, ostatecznie stwierdzono wygaœniêcie umowy z dniem 31 12.2004
r. i dzia³ka zosta³a przekazana w³aœcicielowi – gminie Wêgorzyno. Zakoñczenie rekultywacji, tj. dzia³añ zmierzaj¹cych do przystosowania terenu
zdegradowanego eksploatacj¹ do zagospodarowania leœnego zosta³o
stwierdzone decyzj¹ Starosty £obeskiego 20.12.2004 r.” – czytamy dalej
w piœmie. Wówczas starost¹ ³obeskim
by³a Halina Szymañska. Dalej w piœmie dyrektor pisze, ¿e w zakres rekultywacji nie wchodzi prowadzenie zagospodarowania leœnego, ale „Spó³ka
Szczeciñskie Kopalnie Surowców
Mineralnych S.A. mia³a umowê dzier¿awy gruntów gminnych na okres eksploatacji i rekultywacjê terenów w
kierunku leœnym”. Las wszystko zas³oni. Póki co, nie roœnie tam nawet
krzew.
W styczniu 2005 roku Kopalnia za
pomoc¹ Starosty £obeskiego zorgani-

zowa³a spotkanie z udzia³em Burmistrza Gminy Wêgorzyno, Wicestarosty oraz Nadleœniczego Nadleœnictwa
£obez i Dyrektora Generalnego
SKSM S.A. Kopalnia mia³a wskazaæ
jak siê zagospodarowuje tereny pokopalniane na tereny leœne. Wówczas to
Gmina mia³a przekazaæ Nadleœnictwu
tereny zrekultywowane, aby przeznaczyæ je do prowadzenia gospodarki leœnej. Skoñczy³o siê na deklaracjach. W
piœmie dyrektora czytamy: „Spó³ka
Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za ten stan. Spó³ka natomiast z powodzeniem rekultywuje inne
swoje grunty i przekazuje je Nadleœnictwu £obez do zagospodarowania. Zaskakuj¹ce s¹ stwierdzenia autorki pytañ, ¿e „wytworzy³ siê lej depresyjny,
sprawiaj¹cy, ¿e w promieniu kilku
kilometrów obni¿y³ siê poziom wód
gruntowych poprzez „œci¹ganie”
wszelkich istniej¹cych wód pod powierzchni¹ terenu”. Teza ta, jak¿e
barwna i chwytliwa, nie opiera siê
jednak na wiedzy o „dzia³alnoœci kopalñ odkrywkowych”.
Racj¹ jest, ¿e autorka pytañ, pani
Cieloszyk, nie ma wykszta³cenia geologicznego, pos³u¿y³a siê wiêc s³owami prof. dr hab. Romana Chlebowskiego z Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydzia³u Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, które
brzmi¹: “(...) za³o¿enie wyrobiska
spowoduje ingerencjê cz³owieka w
stabilny uk³ad hydrogeologiczny i
wytworzenie siê w promieniu nawet
kilku kilometrów tzw. „leja depresyjnego”, tzn. obni¿enia siê poziomu
wód gruntowych poprzez „œci¹ganie”
wszelkich istniej¹cych wód pod powierzchni¹ terenu do ni¿szych poziomów. Im g³êbsze wyrobisko kopalni,
tym wiêkszy lej depresyjny i tym wiêkszy wp³yw negatywny wyrobiska, tzn.
zanik wód na coraz wiêkszym obszarze powierzchni terenu i w g³êbszych
partiach skalnych,
- zanik wód w studniach gospodarskich, gdy¿ nast¹pi ucieczka wód z obszaru objêtego lejem depresyjnym (...)”.
W dalszej czêœci obszernej informacji dowiadujemy siê, ¿e „w warunkach geologiczno-górniczych prowadzenia wydobycia na terenie kopalni
kruszywa naturalnego Storkowo, nie
jest mo¿liwe wytworzenia leja depresji o promieniu kilku kilometrów a tym
bardziej leja o promieniu 15-20 km (to
odleg³oœæ od zabudowañ wsi Wiwiecko od kopalni Storkowo).”
Problem polega na tym, ¿e pole p.
Cieloszyk graniczy z terenem pokopalnianym i nie ma tu mowy o miarach
w kilometrach, a tym bardziej kilkunastu kilometrach.
Dalsza lektura pisma staje siê coraz bardziej interesuj¹ca: „Pobierane
wody do celów p³ukania kruszywa trafiaj¹ z powrotem do wyrobiska wraz z
odp³ukanym piaskiem, a wody przesi¹kaj¹ z powrotem do warstwy wodonoœnej”. Zwa¿aj¹c na fakt, i¿ wyrobi-

sko, to g³êboka dziura, woda musia³aby p³yn¹æ w górê, aby nawodniæ korzenie roœlin znajduj¹cych siê na okolicznych polach. Jeœli jednak p³ynie w
dó³, to wody sp³ywaj¹ do œrodka leja.
- Mam informacje, ¿e ludziom wysychaj¹ studnie, ja musia³am swoj¹
wykopaæ na g³êbokoœæ 50 m. No tak to
dzia³a! Je¿eli robi siê wykopy 100 m,
to woda musi gdzieœ uciec, robi siê
nieckê. I odpowiada mi siê i pisemnie
i ustnie, ¿e dzia³alnoœæ poprawia gospodarkê wodn¹. Problem polega na
tym, ¿e moje gospodarstwo w dalszym
ci¹gu jest dotkniête t¹ z³¹ gospodark¹
wodn¹. Przecie¿ tam ca³y czas jest
wielki dó³ i wci¹¿ sp³ywaj¹ wody
gruntowe. 5 lat temu posadzi³am las.
Musia³am teraz odnowiæ 3 ha nasadzenia lasu. I tak te nak³ady s¹ w sumie w nieskoñczonoœæ. Jak d³ugo
gmina pozwoli sobie na to, ¿e mo¿na
sobie dó³ wykopaæ i po sobie nie posprz¹taæ? Jeœli wiosenne opady s¹ obfite, to wszystko roœnie piêknie. Natomiast z chwil¹, gdy jest upalne lato,
wysychaj¹ mi plony Napisa³am do kopalni pismo i otrzyma³am odpowiedŸ,
¿e to, co ja piszê, to jest bzdura, poniewa¿ dzia³alnoœæ kopalni polepszy³a
gospodarkê wód gruntowych na moim
terenie. Nie wiem jakim cudem, widocznie inne prawa fizyki obowi¹zuj¹
wokó³ kopalni, ni¿ na ca³ym œwiecie.
Gdy s¹ susze, to inni maj¹ 30-40 proc.
strat, u mnie jest 80-90 proc. W sumie
nie zostaje œrodków, by odnowiæ materia³ siewny, tam wszystko zasycha.
Kopalnia prosi o zwolnienie z podatku, bo zrobi³a inwestycje. Ka¿dy robi
inwestycje na w³asny rachunek, to nie
mo¿e byæ tak, ¿e prosi o zwolnienie. mówi Cieloszyk.
- Zarzuty pani Cieloszyk s¹ znane
Kopalni od po³owy stycznia 2002 r.
Jeszcze w tym samym miesi¹cu Spó³ka odrzuci³a zarzuty Zygmunta i El¿biety Cieloszyk, ¿e jej dzia³alnoœæ jest
powodem usychania plonów. „Jednoczeœnie – czytamy w piœmie – wykaza³a chêæ zapoznania siê z ekspertyz¹
rolnicz¹, na któr¹ pañstwo Cieloszyk

El¿bieta Cieloszyk na sesji
upomnia³a siê o swoje prawa
siê powo³ywali a tak¿e zaproponowa³a prowadzenie wspólnych obserwacji
dla porównañ czasowych zmian (...)
Niestety nie przedstawiono ani ekspertyzy ani nie przeprowadzono spotkania, na których obserwowano by
zjawisko wysychania plonów”. Zaiste
spotkanie to musia³oby d³ugo trwaæ.
Mo¿e rolnicy nie maj¹ a¿ tyle czasu?
„Posiadamy pismo – przekonuje
dyrektor generalny mgr in¿. Krzysztof
Grzesiak – z gminy Wêgorzyno, kierowane do pañstwa Cieloszyków (...) w
którym, informuje siê ich o trybie postêpowania w sprawie o szkody górnicze. Osoby zainteresowane nie skorzysta³y z tej porady. Z pewnoœci¹ dlatego,
¿e ich roszczenia s¹ bezpodstawne, tak
jak spó³ka stwierdzi³a to w piœmie do
Pañstwa Cieloszków 2002 r.”
- Radzono nam, abyœmy siê s¹dzili
z Kopalni¹. Ka¿dy mówi, ¿e sprawa
jest wygrana, a z drugiej strony ostrzegaj¹ nas, ¿e Kopalnia ma dobrych adwokatów, którzy tak poprowadz¹
sprawê, ¿e przegramy – t³umaczy
mieszkanka Ginawy.
Obecnie p. Cieloszyk najbardziej
zbulwersowa³ fakt, i¿ ponosi szkody,
ale nigdy nie uzyska³a zgody na obni¿enie czêœci podatku nawet wówczas,
gdy znalaz³a siê w bardzo trudnej sytuacji materialnej, zaœ burmistrz Karpowicz po raz kolejny wnosi pod obrady radnych projekt obni¿enia podatku dla Kopalni.
(mm)

Woda jednak p³ynie w dó³, a nie pod górê
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Dom w nowym domu
(£OBEZ). Gdy pojawi³a siê
propozycja, by Dom Dziecka w Zajezierzu przenieœæ do £obza pojawi³y siê ró¿ne g³osy. Czêœæ mieszkañców £obza by³a przeciwna takiemu posuniêciu, argumentuj¹c
ten fakt tym, i¿ spokój i cisza Zajezierza stwarza wiêksze bezpieczeñstwo, ni¿ £obez. Osoby bêd¹ce za przeniesieniem argumentowa³y ten fakt bli¿szym kontaktem
z kultur¹ i ¿yciem spo³ecznym.
Dzisiaj dzieci ju¿ mieszkaj¹ w
£obzie, a obiekt zosta³ zagospodarowany.

XXI wiek
Na niewielkim skwerku zlokalizowanym za Domem Dziecka, pod okiem
wychowawczyñ, podczas mojej wizyty,
najm³odsze dzieci bawi³y siê na ca³ego.
Na podwórku powoli zaczynaj¹ pojawiaæ siê kolejne akcesoria, s³u¿¹ce do
zabawy i wypoczynku. Jest ju¿ m.in.
zeœlizg dla dzieci, miejsce na ognisko,
³aweczki, a niebawem bêdzie te¿ piaskownica. Ich œmiech rozbrzmiewa³ ju¿
z daleka. Nowe barierki wskazuj¹ na
rêkê gospodarza. Jak wyjaœni³ dyrektor
Domu Dziecka Roman Witulski, maj¹
one wyhamowywaæ impet, z jakim m³odzi mieszkañcy wybiegaj¹ rano do
szko³y.
W œrodku, po korytarzach, roznosi³y siê zapachy naleœników, gofrów,
Magda robi bu³ki z ziemniaków... S¹ to
bu³eczki s³odkie z powid³ami, ktoœ inny
piecze ciasta dro¿d¿owe. Ka¿da grupa
ma kuchenki i zmywarki. Okaza³o siê,
¿e to wychowankowie w swoich aneksach kuchennych z zapa³em wypróbowuj¹ przepisy kucharskie i cukiernicze.
Zdziwi³o mnie to, bowiem pamiêtam
Domy Dziecka sprzed kilku i kilkunastu lat, w których wychowankowie
otrzymywali jedynie gotowe posi³ki i
nie byli obci¹¿ani ¿adnymi pracami.
Tê kwestiê wyjaœni³a wicedyrektorka Katarzyna Kuzon.
- W Zajezierzu mieliœmy prze³om
wieku XIX i XX, tu mamy wiek XXI.
Dziêki programom, ka¿da grupa ma
doskonale wyposa¿one aneksy kuchenne, w których znajduje siê ca³y sprzêt
AGD wraz ze zmywarkami do naczyñ.
W zesz³ym roku napisa³am program –
pozyskanie systemu rodzinkowego.
Otrzymaliœmy 47 tys. z³.
- Nie, dzieci nie musz¹ sobie gotowaæ same posi³ków – wyjaœnia dyrektor, patrz¹c na moj¹ zdziwion¹ minê. –
Otrzymuj¹ piêæ posi³ków dziennie.
Oprócz tego ka¿da grupa, oczywiœcie
poza grup¹ Ma³ego Dziecka, otrzymuje
pewn¹ kwotê miesiêcznie. Kwota ta jest
przekazywana na rêce wychowawczyni. Dzieci wiedz¹, ¿e maj¹ tak dysponowaæ funduszami, aby im wystarczy³o do
nastêpnego miesi¹ca. W sklepie kupuj¹
to, co chc¹, w zwi¹zku z tym jedni sma¿¹
frytki, inni naleœniki, a jeszcze inni
piek¹ ciasta.
Kiedyœ dzieci w domach dziecka
zderza³y siê z ¿yciem i nie radzi³y sobie.
Nikt ich nie naucza³ podstawowych
prac. Teraz w ³azienkach maj¹ pralki i w

nich maj¹ praæ swoje osobiste rzeczy.
Wyposa¿enie, wygl¹d oraz nauka korzystania ze sprzêtu ma ogromne znaczenie. Po pierwsze nabior¹ podstawowych umiejêtnoœci, po drugie bêd¹ d¹¿yæ w ¿yciu do wzorców, jakie tu widzia³y.
Ka¿da grupa prócz aneksu kuchennego ma œwietlicê. W niej wychowankowie mog¹ obejrzeæ w spokoju telewizjê, b¹dŸ skorzystaæ z komputera.
Ch³opcy w swojej œwietlicy maj¹ piêkne akwarium, o które sami zadbali. Na
rega³ach stoj¹ dumnie puchary, a œciany
zdobi¹ medale.
Sala Cichej Nauki, to marzenie wielu internatów i placówek opiekuñczowychowawczych. Przy stolikach stoj¹
komputery, a umiejscowienie sprawia,
¿e rzeczywiœcie jest tam cicho i spokojnie. Z czêœci sali dyrektor wygospodarowa³ niewielkie pomieszczenie s³u¿¹ce za szatniê, aby dzieci nie musia³y
wchodziæ do pokojów w kurtkach.
- Wprowadziliœmy troszkê zmian w
stosunku do pocz¹tkowego zamys³u.
Przyk³adowo pierwotny plan zak³ada³,
¿e w jednym pomieszczeniu bêdzie pracowa³ psycholog, pedagog, pracownik
socjalny, a dodatkowo pokój mia³ s³u¿yæ jeszcze do zajêæ terapeutycznych.
Ksiêgowoœæ mia³a siê mieœciæ w recepcji. Pokój przedzieliliœmy na pó³, stwarzaj¹c miejsce pracy dla ksiêgowej i
pracownika socjalnego, natomiast pomieszczenie pedagoga szkolnego i gabinet terapeutyczny znajduj¹ siê w pokoju, który by³ w kszta³cie litery „L”.
Wykorzystuj¹c kszta³t pomieszczenia
oddzieliliœmy dwie czêœci od siebie,
tworz¹c kolejne dwa pokoje. W ten sposób powsta³o poczucie komfortu, pozwalaj¹ce czuæ siê swobodnie zarówno
dzieciom, jak i pracownikom – opisuje
dyrektor.

Jedn¹ nog¹ w doros³oœæ
Pisaliœmy niedawno, ¿e na strychu
obiektu Domu Dziecka trwa remont.
Tam powstaje mieszkanie dla wychowanków, którzy uzyskuj¹ pe³noletnoœæ.
- Musimy zapewniæ naszym dzieciom start, bo nie wszystkie maj¹ dok¹d wracaæ – mówi pani Katarzyna.
Dlatego jest ona autork¹ kolejnego
programu – „Moje pierwsze mieszkanie”. Wprawdzie remont zostanie wykonany w³asnym sumptem starostwa i
DDz, jednak na wyposa¿enie mieszkania p. Katarzyna ju¿ stara siê pozyskaæ
œrodki.Dziêki temu wychowankowie
nie bêd¹ od razu wypuszczani „na g³êbok¹ wodê”. Z jednej strony mieszkaj¹
w osobnym mieszkaniu, z drugiej maj¹ zapewnion¹ pomoc.

Wigilijny prezent
W niektórych pokojach nie da siê
ukryæ nadmiernej iloœci ³ó¿ek. Jak wyjaœni³ dyrektor, to efekt zbyt du¿ej liczby wychowanków w stosunku do zapewnionych miejsc. Jest 49 wychowanków, a DDz przygotowany jest na 30
dzieci w wieku szkolnym oraz 10 w
grupie Ma³ego Dziecka.
- Nie mo¿emy przecie¿ odmówiæ

przyjêcia dziecka –
przychodzi decyzja
s¹du i musimy tak zadzia³aæ, aby znalaz³o u
nas miejsce. Dzieci
maj¹ zapewnion¹ opiekê, maj¹ gdzie spaæ, s¹
do¿ywione, ubrane i co
istotne - chodz¹ do
szko³y – mówi dyrektor. Po drodze mijamy
Pokój Goœcinny –
przeznaczony jest dla
rodziców, którzy chc¹
odwiedziæ swoje dzieci. Tam maj¹ mo¿liwoœæ nie tylko rozmowy, ale i noclegu.
Nastêpnym miejscem, do którego prowadz¹ mnie moi przewodnicy jest grupa
Ma³ego Dziecka. Tutaj przed wejœciem
czeka niespodzianka. Drzwi s¹ zamykane na klucz. Aby siê dostaæ do œrodka
nale¿y dzwoniæ. Okazuje siê, ¿e nie
wszyscy ludzie pamiêtaj¹, i¿ od pewnego czasu nie ma tu £TC.
Niemal ca³a grupa nadal bawi³a siê
na podwórku, prócz najm³odszej mieszkanki – pó³rocznej dziewczynki. Do
Domu Dziecka trafi³a na sam¹ Wigiliê,
wówczas mia³a 2 miesi¹ce; najm³odsze
dziecko, które trafi³o do tej placówki
mia³o tylko dwa tygodnie.

Biblioteka w potrzebie
Biblioteka placówki prezentuje
siê niezwykle miernie. Kontrast
wprowadzaj¹ unowoczeœnienia wprowadzone do DDz. Stare ksi¹¿ki
strasz¹ poprzecieranymi grzbietami i
¿ó³tymi stronicami. Wszak s³u¿y³y nie
tylko pokoleniom wychowanków
DDz. Oœrodek otrzyma³ ju¿ zu¿yte
woluminy od oœrodków wychowawczych. Z wieloma rega³ami starych
ksi¹¿ek kontrastuj¹ dwa, na których
stoj¹ piêknie wydane m.in. s³owniki.
W biblioteczce brakuje w³aœciwie
wszystkiego, nie ma nowych lektur,
s³owników, encyklopedii, ani bajek
dla najm³odszych. Obecnie przewa¿nie dziewczêta chêtnie korzystaj¹ z
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
przeœcigaj¹c siê w³aœciwie w czytaniu
kolejnych ksi¹¿ek. Jednak w „domowej” biblioteczce nie powinno nigdy
zabrakn¹æ podstaw. Dlatego te¿ p. Katarzyna pragnie rozpocz¹æ w szko³ach
akcjê pod nazw¹: „Podaruj jedn¹
ksi¹¿kê”. Zdaniem pedagog dziewczêta w Zajezierzu tak chêtnie nie
czyta³y, jak tutaj. Po prostu w biblioteczce nie mia³y wyboru, nie dysponowa³y takim czasem, jak w £obzie, a
poza tym nie mia³y dostêpu do Biblioteki w takim zakresie, jak obecnie.
- Nie by³o nas staæ, by dzieci
szczególnie uzdolnione woziæ po po³udniu na zajêcia pozalekcyjne czy do
Domu Kultury. Dzieci w tej chwili
bardzo chêtnie korzystaj¹ ze stadionu. Obecnie jesteœmy w toku za³atwiania hali sportowej. Równoczeœnie chcemy zapisaæ dzieci do ró¿nych zespo³ów dzia³aj¹cych przy

£DK. Ju¿ w ubieg³ym tygodniu nasi
wychowankowie byli na Sprz¹taniu
Ziemi – mówi dyrektor.

Mega przeprowadzka
Teraz ju¿ z rozrzewnieniem wspomina siê przeprowadzkê z Zajezierza,
tym bardziej, ¿e czêœæ dzieci by³a przeciwna wyjazdowi do £obza. Z jednej
strony by³a to kwestia przyzwyczajenia,
z drugiej romantyczne otoczenie, cisza,
spokój, w pobli¿u jezioro, nie nastraja³y do zmiany miejsca.
- Rozmawialiœmy z dzieæmi, mówiliœmy, ¿e bêd¹ mia³y wiêkszy dostêp
do dóbr m.in. do: Domu Kultury, Biblioteki, Hali Sportowej, wskazywaliœmy mo¿liwoœæ udzia³u w imprezach
plenerowych, zajêciach pozaszkolnych, kontaktów z przyjació³mi z klasy. Tam by³a oaza spokoju, choæ jezioro by³o zdradliwe. Jednak dzieci by³y
zbyt odizolowane od œwiata – ocenia
dyrektor Witulski.
Tak ogromne przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane szybko i sprawnie.
Wszystkie dzieci mia³y spakowaæ najpotrzebniejsze rzeczy osobiste, po
czym zosta³y przewiezione autokarami.
Firma przewozowa przetransportowa³a z kolei szafy pancerne i pianino. Za
te przewozy Dom Dziecka musia³ zap³aciæ, ale to by³ jedyny koszt, jaki z
tytu³u przeprowadzki DDz poniós³.
Pozosta³e rzeczy, dziêki ofiarnoœci ludzi, zosta³y przewiezione za darmo.

Przybieg³ za traktorem
Ogromnym problemem by³ pies Wojtek. W Zajezierzu czworono¿ny
przyjaciel codziennie rano odprowadza³ dzieci do autobusu, natomiast popo³udniu wychodzi³ po nich na przystanek. Pocz¹tkowo dyrekcja zamierza³a
pozostawiæ psa w Zajezierzu, do czasu
pe³nej przeprowadzki. Obiektu po
Domu Dziecka pilnuje dwóch stró¿y.
To oni mieli dbaæ o Wojtka. Pies jednak
wytrzyma³ kilka dni. Zauwa¿y³, ¿e jeden ci¹gnik wci¹¿ wywozi rzeczy z
Domu Dziecka. Pobieg³ za nastêpnym
transportem. W takim wypadku nie
pozosta³o ju¿ nic innego, jak i dla wier(mm)
nego psa postawiæ budê.
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Pianina dobrych marek zachodnich ju¿ od 16000 z³ z gwarancj¹,
transportem i strojeniem. Tel. 091
397 53 81 lub 604 569 342 lub 514
585 319.
n Zak³ad ogólnobudowlany „ELEDACH” poleca: budowy, przebudowy, remonty, wykoñczenia mieszkañ wewn¹trz i zewn¹trz, dachy,
wypo¿yczanie sprzêtu - rusztowanie, drabiny, zagêszczarka. Kontakt
tel. 501 044 302.
n Eksluzywne perfumy w przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088
446.
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wierzba energetyczna. Tel 602
740 395

Gryfice
n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

Œwidwin
n Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762.

NIERUCHOMOŒCI

£obez

ODZYSKAJ VAT!
Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

MIESZKANIA

US£UGI

£obez

£obez

n Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.

n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

n Zdecydowanie sprzedam mieszkanie w Dobrej 40 mkw., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, w otoczeniu zieleni, niskie op³aty. Cena 62 000 do
negocjacji. Tel. 501 307 666.
n Sprzedam mieszkanie o pow. 77
mkw. (4 pokoje + kuchnia + ³azienka
+ WC) I piêtro, œrodkowa klatka, po
remoncie, niskie op³aty. Tel. 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
58 mkw., 3 pokoje, bardzo ³adne
rozk³adowo du¿e pokoje, s³oneczne, opomiarowane, ciep³e, po remoncie, niski czynsz - tanio. Tel.
091 397 44 85, 0 606 492 409.
n Kawalerkê w Radowie Ma³ym
odrêbn¹ na uboczu wynajmê. Tel.
604 997 741.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 37 mkw. w centrum, tel: 091 39
21 741, kom. 0604 161 169.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

Drawsko Pom.

n Sprzedam gara¿ ko³o nadleœnictwa. Cena do uzgodnienia. Tel. 607
038 722.

n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.

n Sprzedam lub wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w £obzie, ul.Magazynowa 1 (by³a
mleczarnia). Tel. 091 397 32 50 lub
602 580 995.

n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.
n Ma³e i tanie pomieszczenia pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê
w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741.
n £obez, ul. Bema, sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

MOTORYZACJA

Region
n Sprzedam Dobra k. Nowogardu
mieszkanie + gara¿ + lokal u¿ytkowy. W³asnoœciowe, ksiêga wieczysta. Tel. 0 507 686 946.
n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 58 mkw. 3 pokoje, ³¹zienka,
kuchnia. Cena 125 000 z³. Tel. 691
654 593

Œwidwin
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 60 mkw. (drugie piêtro). Nowe
Ludzicko. Tel. 094 36 64 436.

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

n Sprzedam naczepê TRAILOR rok
produkcji 1989, ³adownoœæ 26260
kg, OC i badania techniczne wa¿ne
do VIII 2008, po kapitalnym remoncie, oplandekowana. Cena 12 500 z³
do negocjacji. Tel. 661 879 011.
n Sprzedam ci¹gnik URSUS 12-24
stan dobry - po remoncie, cena do
uzgodnienia po obejrzeniu. Tel. 504
350 501.
n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. W ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Region

n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.

n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.
Tel. 0605522340.

n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Gryfice
n Dom wolnostoj¹cy, gmina Gryfice, 200 mkw. ocieplony w fazie wykoñczenia wnêtrz. Teren 4400 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 518 048
339.
n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

Drawsko Pom.
n Wynajmê lokal o pow. 70 mkw.
pod dzia³alnoœæ biurow¹, us³ugow¹
itp. Tel. 604 091 137.
n Wynajmê lokal handlowo us³ugowy o pow. 80 mkw. w centrum Drawska Pom., wiêcej informacji tel. 604
091 137.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
n Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow.
2,350 ha z budynkami gospodarczymi, z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.
n Sprzedam lokal u¿ytkowy w
Po³czynie Zdroju o pow. 174 mkw.
Po³o¿ony przy ul. Grunwaldzkiej.
Media, woda, si³a, pr¹d, gaz. Tel.
094 716 26 62, 502 224 592,
kajah2004@wp.pl
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MIESZKANIA

£obez
n Szukam mieszkania do wynajêcia
w £obzie lub na terenie powiatu. Tel.
506 594 249

INFORMACJE - OG£OSZENIA
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Talenty na deskach
w Resku

INNE

Region
n Sprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
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.

PRACA

Gryfice
n Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœc jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê
samorz¹dy

Komputery
dla biednych
Wed³ug danych GUS za 2007 r., w du¿ych miastach 60 proc. gospodarstw domowych posiada
komputery, na wsi tylko 46 proc. Ma siê to zmieniæ
po wdro¿eniu programu, który ma umo¿liwiæ ubogim rodzinom i niepe³nosprawnym dostêp do Internetu. Jak poinformowa³a „Rzeczpospolita”, Unia
chce wy³o¿yæ na ten cel ponad 1,3 mld. z³. Pomoc
ma trafiæ do 100 tys. gospodarstw domowych.
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Jego wiceminister powiedzia³ gazecie, ¿e mog¹ byæ realizowane ró¿ne
projekty, w tym polegaj¹ce na dostarczaniu komputerów, serwisie, szkoleniach. Zbieranie wniosków ma rozpocz¹æ siê w maju. O wsparcie mog¹
ubiegaæ siê wszystkie samorz¹dy. To one maj¹ decydowaæ, do kogo trafi pomoc i w jakiej formie.
Mo¿emy mieæ tylko nadziejê, ¿e nasze samorz¹dy zainteresuj¹ siê tym programem i skorzystaj¹
z niego, dla dobra naszych, tych ubo¿szych, gospodarstw domowych.
(r)

(RESKO). W miniony czwartek w tutejszym Centrum Kultury odby³y siê Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych. W przegl¹dzie wziê³o
udzia³ 181 wykonawców podzielonych na 12 zespo³ów.
W kategorii szko³y podstawowe
jury wyró¿ni³o: „Smoki” w wykonaniu uczniów klasy IV Szko³y Podstawowej w Radowie Ma³ym i „Legendê o krakowskim hejnale” w
wykonaniu zespo³u „Bajkokleci” ze
Szko³y Podstawowej Nr 2 w £obzie.
Do eliminacji wojewódzkich
zakwalifikowali siê – „Œpi¹ca królewna” w wykonaniu zespo³u „Przyjaciele” z £obeskiego Domu Kultury i „Stampilo” w wykonaniu klasy

II Szko³y Podstawowej w Radowie
Ma³ym.
W kategorii gimnazja laureatem
zosta³ zespó³ z Radowa Ma³ego,
który zaprezentowa³ pantomimiczne przedstawienie „Dom chleba”.
Jury nie wyró¿ni³o uczestników
w kategorii teatry m³odzie¿owe.
Poza konkursem wyst¹pi³ zespó³ ze szkó³ki jêzyka angielskiego
„Progress” z Reska, prezentuj¹c
swoje umiejêtnoœci aktorskie i lingwistyczne.
Talenty aktorskie wykonawców
ocenia³o jury w sk³adzie: Iwona
Kowalska Zych z Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie, Barbara
Radzikowska z Domu Kultury w
Œwidwinie oraz Sabina Bil z £obza.
Barbara Raniewicz
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Sesja w Wêgorzynie

Radovia Radowo Ma³e

Kilkanaœcie projektów uchwa³
(WÊGORZYNO) W œrodê, 30
kwietnia, o godz. 11.00 rozpocznie
siê sesja rady miejskiej.
Sesjê rozpoczn¹ pytania, interpelacje i wnioski radnych, a po nich so³tysów. Radni bêd¹ mieæ sporo pracy,
bo rozpatrz¹ kilkanaœcie projektów
uchwa³, w tym dotycz¹cych min. regulaminu dostarczania wody, zmian w
bud¿ecie, dzier¿awy i sprzeda¿y gruntów, Strategii Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych, Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹, programu wieloletniego gospodarowania zasobem
mieszkaniowym oraz regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku w
gminie. Po tych uchwa³ach radni po-

dejm¹ decyzjê o udzieleniu burmistrz
Gra¿ynie Karpowicz absolutorium za
wykonanie bud¿etu w 2007 r. (r)

Mo¿e siê wreszcie
rozstrzelali???

Sesja w Radowie Ma³ym

PROMIEÑ Mosty – RADOVIA Radowo Ma³e 1:1

Absolutorium
dla wójta

Bramka: Tomasz Kmieæ z rzutu ro¿nego.

(RADOWO MA£E) W najbli¿sz¹
œrodê, 30 kwietnia, odbêdzie siê w Radowie Ma³ym sesja rady gminy. G³ównym punktem obrad bêdzie udzielenie
wójtowi absolutorium za wykonanie
bud¿etu w 2007 roku. Sesja rozpocznie siê o godz. 10.30. (r)

Dzisiaj sesja w Resku

Chc¹ podnieœæ sobie diety,
a burmistrzowi pensjê
(RESKO) Dzisiaj, 29 kwietnia, o
godz. 16.00, rozpocznie siê sesja rady
miejskiej. Radni zbior¹ siê w sali Centrum Kultury w Resku.
Na pocz¹tek burmistrz Arkadiusz
Czerwiñski przedstawi informacjê o
swojej pracy w okresie miêdzy sesjami,
a nastêpnie sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2007 rok. Po dyskusji radni
podejm¹ decyzjê o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie
tego bud¿etu. Po tej uchwale bêdzie
czas na zadawanie pytañ, sk³adanie interpelacji i wniosków. Po zaplanowanej

tygodnik ³obeski 29.04.2008 r.

przerwie radni zajm¹ siê projektami
uchwa³ w sprawach: zmian w bud¿ecie;
wydzielenia z zasobu gminy lokalu z
przeznaczeniem na lokal socjalny oraz
ustalenia czynszu za ten lokal; przyst¹pienia gminy do Polskiego Projektu 400
Miast; zatwierdzenia udzia³u w projekcie „Wiejskie Ognisko Przedszkolne
IV”; wysokoœci diet dla radnych oraz
zasad przyznawania tych diet oraz diet
dla so³tysów. Na koniec rozwa¿¹ projekt podniesienia burmistrzowi pensji.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na pytania,
interpelacje i wnioski. (r)

RADOVIA Radowo Ma³e – ZORZA Dobrzany 3:0 (1:0)
Bramki: Rafa³ Rosiak – 2, Irek Kulik.
Radovia: Czeka³a – Krakus, Stosio, Bednarek, Wojnarowski (Drapikowski), Dro¿d¿ewski, Kmieæ,
Rosiak, Talarowski (Andrzej
Adamski), Kulik (Rylling), Gradus.
Chce siê wierzyæ, ¿e Radovia,
pomimo przedostatniego miejsca w
tabeli, nabiera rozpêdu i zacznie
pi¹æ siê w górê. Mia³a ju¿ okazjê w
meczu z Promieniem, gdzie Tomek
Kmieæ strzeli³ gola z rzutu ro¿nego
i Radovia by³a by wygra³a, gdyby
nie samobój.

Ale ju¿ wynik z Zorz¹ jest rewelacyjny (3:0) i mo¿e po tym meczu
Radovia wreszcie zacznie strzelaæ
po kilka bramek w meczu. Z Zorz¹
posz³o nadzwyczaj ³atwo, ale martwi¹ zmarnowane sytuacje strzeleckie, bo tak doœwiadczeni zawodnicy
nie powinni nie trafiaæ do bramki.
Mo¿e to zdarzyæ siê m³odemu Ryllingowi, ale i on powinien rozwijaæ
siê, a nie zwijaæ w swojej obiecuj¹cej karierze pi³karskiej. Mateusz –
czekamy na bramki! Radovia do
boju!
(r)

Sparta Wêgorzyno

Sparta pokonuje lidera!
SPARTA Wêgorzyno – ZORZA Dobrzany 3:0 (0:0)
Bramki: 60' Artur Samal, 78' Wojtek Kliœ i 87' Pawe³ Samal.

SPARTA Wêgorzyno – ISKIERKA Œmierdnica 1:0
Bramka: Piotr Grochulski.
Sparta: Grzegorz Cio³ek, Ryszard
Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew
Nadkierniczny, Micha³ Szwalec, Andrzej Nadkierniczny, Artur Samal
(Pawe³ Samal) Piotr Grochulski, Jaros³aw Konieczny (Dawid Bidny), Daniel
Romañczyk (£ukasz Rzepka), Wojciech Kliœ. Trener Ryszard Jarzyna.
Mecz z Zorz¹ Dobrzany odby³ siê w
œrodowe popo³udnie, 23 kwietnia. Plasuj¹ca siê w œrodkowych rejonach tabeli, dobrzañska Zorza, stawia³a w miarê
skuteczny opór, jak siê póŸniej okaza³o,
tylko w pierwszej po³owie. Goœci interesowa³ g³ównie jeden punkt, w postaci
bezbramkowego remisu, st¹d te¿ pierwsze trzy kwadranse up³ynê³y pod znakiem, bezbarwnej i ma³o ciekawej dla
kibiców gry. Zorza mia³a ten jeden
punkt, ale tylko do przerwy, bo ta zakoñczy³a siê bezbramkowym remisem.
Druga by³a zdecydowanie ciekawsza,
g³ównie za spraw¹ bramek, jakie obejrzeli kibice Sparty w wykonaniu swoich

pupili. Co prawda Daniel Romañczyk
przestrzeli³ karnego, ale koledzy nadrobili tê stratê strzelaj¹c 3 bramki.
Sobotni mecz z liderem przyniós³
rewelacyjne rozstrzygniêcie; Sparta
pokonuje Iskierkê 1:0 po strzale Piotra
Grochulskiego. Tym samym zachowuje
szanse na awans, maj¹c dwa zaleg³e
spotkania do rozegrania. Teraz mecz na
szczycie z Sarmat¹ w sobotê w Wêgorzynie. Oj, bêdzie siê dzia³o!
(r)

„Pstr¹g” zaprasza
na zawody
spiningowe
Zapraszamy wêdkarzy na kolejne zawody wêdkarskie - spiningowe, które odbêd¹ siê na jeziorze Karwowo, w dniu 1 maja
br. o godzinie 07.00. Koszt zawodów to 20 z³.
(al)

Kur w trawie
(POWIAT) Ubieg³y tydzieñ min¹³
stra¿akom pod znakiem p³on¹cych
traw. W sumie po¿arnicy wyje¿d¿ali 10
razy do pal¹cych siê nieu¿ytków rolnych i raz do zwalonego drzewa na drodze do Wêgorzyna.

¿acy gasili œció³kê, natomiast w Wysiedlu, Po³chowie, Chwarstnie oraz Kraœniku £obeskim sp³onê³y kolejne nieu¿ytki rolne. W ka¿dym wypadku prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru, by³o
podpalenie.

Najczêœciej p³onê³o w Runowie
oraz pobliskim Runowie Pomorskim.
W £obzie przy ul H. Sawickiej stra-

Dla odmiany w £obzie przy ul. Kiliñskiego po¿arnicy wypompowywali
wodê z zalanej piwnicy.
(m)
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W Wêgorzynie mecz
na szczycie
Lider – Iskierka – wyraŸnie os³ab³
i po przegranych z Mew¹ i Spart¹
ust¹pi³ miejsca Sarmacie. W sobotê Sarmata jedzie do Wêgorzyna na
mecz ze Spart¹. Ta ma zaleg³e dwa
spotkania i w przypadku wygranych zrówna siê punktowo z Sarmat¹, ale chyba nie doczekamy
tego, bo zanim Sparta rozegra zaleg³e pojedynki, bêdzie znany wynik
jej pojedynku z Sarmat¹, który
mo¿e zdecydowaæ o koñcowym
uk³adzie w tabeli.
Dwie nasze dru¿yny zamykaj¹ tabelê, chocia¿ po wysokim zwyciêstwie Radovii nad Zorz¹ 3:0 mo¿na
oczekiwaæ, ¿e Radovia da sobie
radê z utrzymaniem w okrêgówce.
Gorzej sprawa ma siê ze Œwiatowidem, który przegra³ z Jantarem 1:0
w Dziwnowie i ³obzianom zapali³a
siê czerwona latarnia. Nikt sobie
nie wyobra¿a Œwiatowida w A klasie, ale jak nic siê nie zmieni, to
spadnie. To pok³osie g³êbokiego
kryzysu, jaki trwa od kilku lat w
klubie, a przecie¿ mia³ tylu pi³karzy i dzia³aczy, gdy odnosi³ sukcesy. Gdzie oni teraz wszyscy s¹???
Oto jest pytanie.
STRZELCY
25 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
19 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
12 bramek - Marek Gradus (Mewa)
11 bramek - Dawid Dudek, Damian
Padziñski (Sarmata)
9 bramek - £ukasz Grygiel
(Mewa),
8 bramek - Piotr Grochulski (Sparta)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia), Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk,
Miros³aw Pietrowski (Mewa),
Pawe³ Samal (Sparta)
5 bramek - £ukasz Olechnowicz
(Sarmata), Artur Samal (Sparta)
4 bramki - Krzysztof GwóŸdŸ,
Daniel Romañczyk (Sparta), Kamil Iwachniuk (Œwiatowid), Dariusz Kêsy (Mewa)
3 bramki - Kamil Kacprzak (Œwiatowid), Jacek Talarowski, Tomasz
Kmieæ, Rafa³ Rosiak (Radovia),
Krzysztof Kopka (Mewa), Emilian
Kamiñski (Sarmata)
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Piotr Kulczyñski, Marcin
Grzywacz, Micha³ Koba (Œwiatowid), Mateusz Rylling, Marek
Dro¿d¿ewski (Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak (Mewa), £ukasz Brona, Sylwester Micha³owski,
£ukasz Zielonka, S³awek Nowak
(Œwiatowid), Igor Drapikowski,
Marcin Stosio, Irek Kulik (Radovia), Tomasz Surma, Damian
Dzierbicki (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
64 bramki - Sarmata
51 bramek - Sparta
42 bramek - Mewa
27 bramek - Radovia
22 bramek - Œwiatowid

SPORT

Sarmata liderem
Masovia Maszewo - Sarmata Dobra 0:3 (0:0)
Bramki: £ukasz Olechnowicz, Wojtek Bonifrowski, Damian Padziñski.

Mewa Resko - Sarmata Dobra 1:2
Bramki: E. Kamiñski, W. Bonifrowski
Kibice, którzy wybrali siê do
Reska w sobotnie popo³udnie zobaczyli niez³y dreszczowiec w wykonaniu swoich ulubieñców i dwie
piêkne bramki Sarmaty strzelone z
woleja. Mewa by³a bardzo ciê¿kim
przeciwnikiem, ale nie uda³o im siê
zatrzymaæ Sarmaty, tak jak Iskierkê.
Sarmata zagra³a bardzo dobrze,
szczególnie w pierwszej po³owie, co
najlepiej pokazuj¹ piêkne bramki
Bonifrowskiego i Kamiñskiego.
Mewa przycisnê³a nieco w drugiej
po³owie i strzeli³a bramkê po rzucie
karnym wykonanym przez Dariusza
Kêsego. Z boiska wylecia³ Kieruzel,
za - jak to okreœli³ sêdzia - „Chêci
uderzenia zawodnika g³ow¹”. Do
koñca meczu wynik nie uleg³ zmianie mimo kilku okazji i dobrym
strzale Damiana Dzierbickiego z
dystansu, pi³ka jednak odbi³a siê od
s³upka.
Juniorzy
Mewa Resko - Sarmata Dobra 2:3
Bramki: 2 - £. Korzonek, A. Bagiñski
Po wielkich mêczarniach juniorzy Sarmaty odnieœli kolejne zwyciêstwo, tym razem pokonuj¹c rówieœników z Reska 3:2. Mecz nie
u³o¿y³ siê pomyœlnie dla zawodników Jaszczuka, którzy bardzo szybko stracili bramkê po strzale z rzutu
wolnego. Wyrównuj¹c¹ bramkê z
pi¹tego metra i asyœcie Kalety strzeli³ kilka minut póŸniej £ukasz Korzonek. Ten sam zawodnik zdoby³
bramkê z rzutu wolnego z okolic
naro¿nika boiska, bramka ta da³a
prowadzenie dla Sarmaty. W dru-

giej po³owie zawodnicy Sarmaty
zapewnili niez³y horror swojemu
trenerowi trac¹c bramkê i marnuj¹c
dogodne sytuacje strzeleckie. Jednak wszystko wyjaœni³o siê w ostatnich minutach meczu, kiedy to bohaterem meczu zosta³ Arek Bagiñski, strzelaj¹c po zamieszaniu
bramkê na 3:2. Nale¿y równie¿
wspomnieæ o zamieszaniu wywo³anym przed meczem niejasnoœciami
w przepisach dotycz¹cych badañ
lekarskich, przez co mecz trwa³ 2 x
35 minut.
Trampkarze
Sarmata Dobra – D¹brovia Stara
D¹browa 4:0
Bramki: S. Awgul, K. Sawczuk,
D. Zapa³owski i M. Jaworski.
Doberscy trampkarze rozegrali
kolejny ligowy mecz. Tym razem
przeciwnikiem podopiecznych trenera Padziñskiego by³ zespó³ D¹brovii Stara D¹browa. Kibice obejrzeli ciekawy mecz, pe³en podbramkowych sytuacji z jednej i drugiej
strony. Spotkanie zakoñczy³o siê
zwyciêstwem Sarmaty 4:0.
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Wyniki i tabela
Wyniki ze œrody, 23 kwietnia
(mecze zaleg³e)
Promieñ Mosty – Radovia Radowo Ma³e 1:1, Sparta Wêgorzyno
– Zorza Dobrzany 3:0, Œwiatowid
£obez – GOK Ehrle Polska Dobra
Szcz. 1:2, Masovia Maszewo – Sarmata Dobra 0:3, Mewa Resko –
Iskierka Œmierdnica 2:1.
Kolejka 23 z 26-27 kwietnia
Wicher Brojce - GOK Ehrle
Polska Dobra Szcz. 2:3, Mewa Resko - Sarmata Dobra 1:2, Radovia
Radowo Ma³e - Zorza Dobrzany
3:0, Masovia Maszewo - D¹brovia
Stara D¹browa 1:1, Promieñ Mosty
- Fagus Ko³bacz 1:2, Sparta Wêgorzyno - Iskierka Œmierdnica 1:0,
Vielgovia Szczecin - Korona Stuchowo 0:1, Jantar Dziwnów - Œwiatowid £obez 1:0.
1. Sarmata
2. Iskierka
3. Sparta
4. GOK Ehrle
5. Masovia
6. Korona
7. Mewa
8. Promieñ
9. Zorza
10. Fagus
11. Vielgovia
12. Wicher
13. D¹brovia
14. Jantar
15. Radovia
16. Œwiatowid

23
23
21
23
23
22
22
22
23
23
22
23
23
23
22
22

53
51
47
43
33
32
30
30
25
25
24
24
22
22
22
17

64:25
56:20
50:20
51:26
33:33
33:41
44:41
32:32
18:37
28:44
28:36
32:45
27:43
19:47
26:43
23:31

Mewa Resko

Rewelacyjny mecz z Iskierk¹,
s³aby z Sarmat¹
MEWA Resko – ISKIERKA Œmierdnica 2:1 (2:0)
Bramki: £ukasz Grygiel – 2.
MEWA Resko – SARMATA Dobra 1:2 (0:2)
Bramka: Dariusz Kêsy z karnego.

Kolejka 24
GRANIE W PLANIE
1 maja – czwartek
13:30 Iskierka Œmierdnica - Radovia Radowo Ma³e
13:30 Sarmata Dobra - Promieñ Mosty
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Masovia Maszewo
15:00 Zorza Dobrzany - Jantar Dziwnów
15:30 D¹brovia Stara D¹browa - Vielgovia Szczecin
16:00 Korona Stuchowo - Mewa Resko
17:00 Fagus Ko³bacz - Sparta Wêgorzyno
17:00 Œwiatowid £obez - Wicher Brojce
Kolejka 25
3 maja - sobota
15:00 Mewa Resko - D¹brovia Stara D¹browa
16:00 Radovia Radowo Ma³e - Fagus Ko³bacz
16:00 Masovia Maszewo - Œwiatowid £obez
16:30 Promieñ Mosty - Korona Stuchowo
17:00 Sparta Wêgorzyno - Sarmata Dobra
17:00 Wicher Brojce - Jantar Dziwnów
4 maja - niedziela
13:30 Iskierka Œmierdnica - Zorza Dobrzany
17:00 Vielgovia Szczecin - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.

Mewa: Buczma – Kêsy, Paw³owski M., Ziemski P., Czy¿, Pietrowski, Deuter, Paw³owski A.,
Wasiak, Grygiel, Konczewski
Kuba.
Mewa tradycyjnie zagra³a w
kratkê. Potrafi³a wspi¹æ siê na
wy¿yny i wygraæ z liderem w œrodowym meczu, by w sobotnim
wypaœæ blado i przegraæ z Sarmat¹, co jednak ujmy nie przynosi, bo to nowy lider okrêgówki.
Ale faktem jest, ¿e s³aboœci¹
reszczan jest utrzymanie formy
fizycznej i psychicznej, wiêc
wci¹¿ pozostaje zespo³em nieobliczalnym. Ale za „stukniêcie”
Iskierki nale¿¹ siê brawa!
(r)
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Mistrzostwa województwa w Gryfinie

Dwa medale lekkoatletów
MKS „Olimp”
Z dorobkiem dwóch medali powrócili z Gryfina, z mistrzostw województwa
zachodniopomorskiego
Miêdzyszkolnych Klubów Sportowych w lekkiej atletyce, zawodnicy
MKS „Olimp” z £obza.
Medal srebrny w biegu na dystansie
1000 m w kategorii m³odzików, rocz.
93-94, wywalczy³ Krzysztof Kraus, z
rekordem ¿yciowym 3.00.24 min. Br¹zowy medal w tym samym biegu zdoby³
Mateusz Hlib. Wynik Mateusza 3.01.06
min. jest jego rekordem ¿yciowym.
Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê
nasze dziewczêta w biegu na 600 m w
kategorii m³odziczek. Karolina Kamiñska zajê³a IV miejsce - wynik 1.50.67
min. (rek. ¿.), a Justyna Romej - V miejsce, wynik 1.53.76 min. (rek. ¿.).
Ponadto pi¹te miejsca wywalczyli:

Adam Grynkiewicz, rocz. 93, w biegu
na 300 m (czas 41,15 sek. (rek. ¿.),
Pawe³ Pyrczak, rocz. 94, w sprincie, na
100 m, wynik 13,41 sek. (rek. ¿.).
Wyniki pozosta³ych zawodników i zawodniczek:
Beata Jurczenko: 600 m - 2.01.89 min.
Anna D¹bro: 600 m - 2.03.37 min. ( rek. ¿.)
Barbara Grankowska: 600 m - 2.05.47
min. (rek. ¿)
Krystyna Kielan: 600 m - 2.11.59 min.
(rek. ¿.)
Jakub Bogdanowicz: 1000 m - 3.04.81
min.
Kamil Rakoczy: 1000 m - 3.14.60 min.
Bart³omiej Jaz³owiec: 300 m - 43,85
sek.
Zawody w Gryfinie by³y inauguracj¹
letniego sezonu lekkoatletycznego w
naszym regionie.
Ze sportowym pozdrowieniem M.K.
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Obchody 3-majowe w £obzie
(£OBEZ) W dniu 3 maja 2008 roku przypada 217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Burmistrz £obza zaprasza do udzia³u w obchodach tego œwiêta.
Program:
11.45 - zbiórka pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego z 21 Bazy Lotniczej w Œwidwinie przed £obeskim Domem Kultury i przemarsz do Koœcio³a Parafialnego przy udziale M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury,
12.00 - Msza Œwiêta (bez udzia³u Kompani Honorowej WP)
13.00 - ustawienie pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego, orkiestry dêtej, m³odzie¿y, przedstawicieli zak³adów
pracy i organizacji spo³ecznych,
13.10 - przemarsz pod Pomnik Wdziêcznoœci,
13.20 - hymn pañstwowy,
13.25 - powitanie goœci oraz przemówienie historyczne,
13.35 - apel poleg³ych (odczyta oficer),
13.40 - salwa honorowa,
13.45 - sk³adanie wi¹zanek okolicznoœciowych,
14.00 - prezentacja melodii wojskowych w wykonaniu M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej £obeskiego Domu Kultury,
14.20 - odprowadzenie pocztów sztandarowych przed £obeski Dom
Kultury.

XXXI Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym

Wêgorzyno wziê³o nagrody za bezpieczeñstwo w ruchu
(DOBRA) Od wielu lat Policja
promuje zachowania zmierzaj¹ce do
zapewnienia bezpieczeñstwa najm³odszym uczestnikom ruchu drogowego. Tak samo jest i w tym roku. Ju¿
po raz 31. odby³y siê powiatowe eliminacje do Turnieju Bezpieczeñstwa w
Ruchu Drogowym, które zosta³y
przygotowane i przeprowadzone pod
nadzorem zastêpcy naczelnika Sekcji
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w
£obzie asp. sztab. Henryka Michalskiego.
W dniu 24 kwietnia br., o godz.
9.30, na terenie Szko³y Podstawowej w
Dobrej odby³y siê eliminacje powiatowe, w których uczestniczy³o piêæ zespo³ów z gimnazjów i 10 ze szkó³ podstawowych. Po oficjalnym rozpoczêciu
turnieju przez burmistrz Dobrej Barbarê Wilczek, m³odzi uczestnicy przyst¹pili do rozwi¹zywania testu wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Czas
rozwi¹zywania testu to jedynie 40 minut. Pytania by³y ró¿ne - jak mówi¹ sami
uczestnicy - i ³atwe i trudne. Po teœcie
wiedzy dzieci ze szkó³ podstawowych
rozpoczê³y drug¹ konkurencje, jak¹ by³
przyjazd rowerem po trasie z ró¿nymi
przeszkodami. Musieli miêdzy innymi
przejechaæ slalomem miêdzy pacho³kami, trafiæ w bramkê, przejechaæ po bie¿ni. Nie by³o to ³atwe zadanie i wielu
uczestników pokona³o tor z minusowymi punktami.
W tym samym czasie m³odzie¿ gimnazjalna bra³a udzia³ w konkurencji,
gdzie zadaniem by³o udzielenie pierwszej pomocy. Po wylosowaniu zadania
dany zawodnik zespo³u musia³ fachowo
udzieliæ koledze pierwszej pomocy, tj.
zaopatrzyæ ranê kolana b¹dŸ ³okcia,
unieruchomiæ z³aman¹ rêkê lub palec
lub zaopatrzyæ groŸnie wygl¹daj¹c¹
ranê g³owy. Zadanie ocenia³a miêdzy
innymi pielêgniarka szkolna.
Po zakoñczonych konkurencjach
zawodnicy wraz z opiekunami otrzyma-

li poczêstunek przygotowany przez
gospodarzy tj. dyrektora szko³y w Dobrej Janusza £ukomskiego. By³a to
pyszna kie³basa i coœ s³odkiego. W tym
czasie komisja zlicza³a i podlicza³a
punkty, które uzyska³y poszczególne
zespo³y. Po niecierpliwym oczekiwaniu
zosta³y podane wyniki turnieju. Oto
one:
Szko³y podstawowe
I miejsce - Szko³a Podstawowa z
Wêgorzyna
II miejsce - Szko³a Podstawowa ze
Starogardu
III miejsce - Szko³a Podstawowa z
Runowa Pomorskiego
Gimnazja
I miejsce - Gimnazjum z Wêgorzyna

II miejsce - Gimnazjum z Radowa
Ma³ego
III miejsce - Gimnazjum z £obza
Indywidualnie najlepszymi zawodnikami w testach wiedzy okazali siê;
Kamil Jaremko w kategorii szkó³ podstawowych i Patryk Maciejewski w kategorii szkó³ gimnazjalnych. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali torby z
upominkami oraz pami¹tkowe dyplomy. Nagrody i puchary dla zwyciêzców
wrêczali burmistrz Barbara Wilczek
oraz komendant Komendy Powiatowej
Policji w £obzie podinsp. Zbigniew
Podgórski. Zwyciêscy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody m.in. namioty,
pi³ki, ³y¿worolki z kompletami ochra-

niaczy, œpiwory, materace, lampki do
rowerów oraz kamizelki odblaskowe,
które zosta³y ufundowane przez licznych sponsorów wspieraj¹cych to
przedsiêwziêcie. Zwyciêskie zespo³y
bêd¹ w dniach 8-9 maja br. reprezentowaæ nasz powiat w finale wojewódzkim
Turnieju. Komenda Powiatowa Policji
w £obzie pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wspó³organizatorom i
sponsorom imprezy. Dziêkujemy Urzêdowi Miasta w Dobrej oraz pozosta³ym
samorz¹dom, Starostwu Powiatowemu
w £obzie, dyrekcji Szko³y Podstawowej w Dobrej, PZU Oddzia³ £obez, Polskiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Oddzia³ £obez oraz Lidze Obrony Kraju w £obzie.
(kp)
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UKRAD£ KOMÓRKÊ

ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 21.04.2008 r. o
godz. 10.00 w £obzie, na ulicy Bocznej, Anna A. kieruj¹c samochodem
VW Transporter wykonuj¹c manewr
cofania uderzy³a wsamochód marki
Skoda Fabia.

UKRAD£ KOSIARKÊ
(SIELSKO) W okresie od
18.04.2008 r. godz. 20.00 do dnia
21.04.2008 r. godz. 06.00 w miejscowoœci Sielsko nieznany sprawca, po
uprzednim zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej drewniane drzwi budynku gospodarczego, dosta³ siê do wnêtrza, sk¹d dokona³ kradzie¿y kosiarki
elektrycznej oraz oleju napêdowego,
powoduj¹c straty w ³¹cznej kwocie
720 z³ na szkodê Jana B.

OSZUSTWO
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w £obzie wykryli oszustwo,
jakie pope³ni³ mieszkaniec £obza Sebastian J. lat 22. Sprawca zawar³ w
sklepie MULTI AGD w £obzie z AIG
Credit S.A. umowê kredytow¹ na zakup w systemie ratalnym telefonu komórkowego o wartoœci 799 z³, a nastêpnie przed sp³aceniem ca³oœci kredytu zby³ przedmiotowy telefon niezgodnie z podpisan¹ przez niego
umowê. Pope³ni³ wiêc przestêpstwo
przyw³aszczenia mienia powierzonego. Ten sam sprawca w listopadzie
ubieg³ego roku, na podstawie fa³szy-

wego oœwiadczenia o zatrudnieniu,
zawar³ z AIG Credit SA umowê kredytow¹ na zakup w systemie ratalnym
kamery SONY, o wartoœci 1.349 z³, a
nastêpnie w taki sam sposób, przed
sp³aceniem ca³oœci kredytu zby³
przedmiotow¹ kamerê.

Z£AMA£ ZAKAZ
(£OBEZ) W dniu 22.04.2008 r. o
godz. 16.20 w £obzie, na ulicy Szosa
Œwidwiñska, Andrzej £., lat 48, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci (I – 0,21 mg/l, II – 0,28
mg/l w wydychanym powietrzu).
Sprawca naruszy³ tym samym zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów
wydany przez S¹d Rejonowy w
£obzie. Kieruj¹cy zosta³ zatrzymany
do wyjaœnienia. Odpowie z art. 244 kk

OKAZJA CZYNI Z£ODZIEJA
(£OBEZ) W dniu 22.04.2008 r.
ok. godz. 16.45 w £obzie, przy ul.
Obr. Stalingradu, nieznany sprawca
ze stoj¹cego pod sklepem wózka dzieciêcego dokona³ kradzie¿y portfela
wraz z dokumentami oraz pieniêdzmi
w kwocie 80 z³, na szkodê Anny W.
Policja apeluje, aby nie pozostawiaæ
bez nadzoru ¿adnych wartoœciowych
przedmiotów, dokumentów oraz pieniêdzy. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na dokumenty potwierdzaj¹ce to¿samoœæ, karty bankomatowe,
które mog¹ byæ wykorzystane przez
sprawców. Chwila nieuwagi i mo¿emy straciæ bardzo wiele.

Wyrok
Sygn. akt II K 147/08 Ds. 456/08/P
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 kwietnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. Sekr. s¹d. Karolina Kwaœna
przy udziale Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu dnia
14 kwietnia 2008 r., sprawy:

Romana Pieczaby,
s. Jacka i Anieli z d. Komorowska, ur. 28 lutego 1955 r. w Radlinie, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 13 kwietnia 2008 r. o godzinie 17.40 w £obzie na ul.
Spokojnej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Romana Pieczabê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 50
(piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki
na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 (dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Zdzis³awa Mikuckiego
tytu³em wynagrodzenia za obronê z urzêdu oskar¿onego Romana Pieczaby
kwotê 439,20 z³otych (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu
groszy), w tym 79,20 z³otych (siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych dwadzieœcia
groszy) tytu³em podatku VAT;
V. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 50 (piêædziesi¹t) z³otych tytu³em op³aty.

(PRZEMYS£AW) W dniu
22.04.2008 r. ok. godz. 19.00, na terenie wsi Przemys³aw, nieletniemu Micha³owi D. zosta³ skradziony telefon
komórkowy marki Sagem, o wartoœci
150 z³. Sprawc¹ kradzie¿y okaza³ siê
mieszkaniec tej samej wsi, S³awomir
B., lat 18, który nie przyzna³ siê jednak
do pope³nionego czynu. Œwiadkowie
zdarzenia potwierdzili wersje osoby
pokrzywdzonej i udzia³ w zdarzeniu
S³awomira B. Teraz odpowie on za pope³nione wykroczenie.

ODCI¥£ S¥SIADOWI
KAWA£EK SZOPY
(£OBEZ) W dniu 24.04.2008 r.
oko³o godz. 10.00 w £obzie, przy ul.
Niepodleg³oœci, Jan K. u¿ywaj¹c pi³y
spalinowej odci¹³ czêœæ drewnianej
szopy nale¿¹cej do Mariana K.
Sprawca t³umaczy³ to miêdzy innymi
potrzeb¹ wykonania elewacji swojego domu. Poszkodowany wyceni³
straty na kwotê 350 z³.

godz. 14.40 w £obzie, na ul. Niepodleg³oœci, w okolicy skrzy¿owania z ul.
Murarsk¹, Krzysztof K., lat 10,
wtargn¹³ niespodziewanie pod nadje¿d¿aj¹cy samochód marki Opel Kadett, kierowany przez Krzysztofa ¯.
Dziecko mia³o du¿o szczêœcia, bo
oprócz ogólnych pot³uczeñ, nie dozna³o powa¿niejszych urazów.

NIETRZE•WI ROWERZYŒCI
(BORKOWO WLK.) W dniu
25.04.2008 r. o godz. 01.35 w Borkowie Wielkim, policjanci zatrzymali
Zbigniewa M., lat 53, który kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem - I
badanie wskaza³o 1,10 mg/l, drugie
badanie 1,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RO¯NOWO) Tego samego dnia
o godz. 18.45 na drodze Ro¿nowo Zagórzyce policjanci zatrzymali te¿
nietrzeŸwego kieruj¹cego rowerem
Eugeniusza I. Badania wykaza³y; I 0,74 mg/l, II badanie 0,74 mg/l.

VW UDERZY£ W SEATA

OTWARTE OKNO SKUSI£O
NIELETNIEGO
(SIELSKO) W dniu 23.04.2008 r.
w Sielsku, nieletni, lat 13, wykorzystuj¹c fakt, ¿e w mieszkaniu by³o
otwarte okno, wszed³ do jego wnêtrza, sk¹d zabra³ grê Pleystation 2,
wartoœci 600 z³. Grê odzyskali policjanci i przekazali w³aœcicielce. Nieletni odpowie za swój czyn przez
S¹dem dla Nieletnich.

CH£OPIEC WTARGN¥£
NA JEZDNIÊ
(£OBEZ) W dniu 23.04.2008 r. o

(RESKO) W dniu 25.04.2008 r. o
godz. 7.10 w Resku, na skrzy¿owaniu
ulic W. Polskiego i Jednoœci Narodowej,
Piotr M. kieruj¹c samochodem marki
VW LT wykonuj¹c manewr skrêtu w
lewo uderzy³ w samochód marki Seat
Cordoba, kierowany przez Iwonê P.

DRZEWO NA JEZDNI
(WIEWIECKO)
W
dniu
25.04.2008 r. o godz. 01.30 na drodze
K-20, na odcinku Wiewiecko - Wêgorzyno, Jacek L. kieruj¹c samochodem
ciê¿arowym marki Man najecha³ na
le¿¹cy w poprzek jezdni pieñ drzewa.
Pojazd uleg³ uszkodzeniu.

Wyrok
Sygn. akt II K 131/08 Ds. 408/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 01 kwietnia 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. sekr. s¹d.
Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora asesora Moniki Sarbiewskiej, po
rozpoznaniu dnia 01 kwietnia 2008 r. sprawy:

Rafa³a Janusza Kamiñskiego,
s. Marka i Miros³awy z d. Ducka, ur. 12 czerwca 1977 r. w Zgierzu, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 30 marca 2008 r. w £obzie na ul. Koœciuszki kierowa³
motorowerem marki Bianson o nr. rej. ZLO U 323 bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿onym zawartoœci¹ 0,61 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. oskar¿onego Rafa³a Janusza Kamiñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu
karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk warunkowo
zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci na okres 3 (trzech) lat próby;
III. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2
(dwóch) lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
V. zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Zdzis³awa Mikuckiego
tytu³em wynagrodzenia z urzêdu oskar¿onego Rafa³a Janusza Kamiñskiego
kwotê 439,20 z³otych (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu
groszy), w tym 79,20 (siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych dwadzieœcia groszy)
tytu³em podatku VAT;
VI. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów w sprawie.
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Kronika ³obeska

Zdjêcie œlubne
Magdalena Kochanowska
i Robert Gandlik
z Wêgorzyna
Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 604 121 569

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 brzmia³o:
“Lepsze swoje klatki ni¿ cudze zamki”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez),
Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Albin
Rengwelski (Resko).
Nagrodê wylosowa³ pan Albin Rengwelski z Reska.
Gratulujemy.

Chrzest Filipka,
rodzice Natalia Fr¹dczak
i Przemys³aw Hodak.

