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KONTROWERSJE
WOKÓ£ POLICJI
(WÊGORZYNO) Jednym z
punktów pi¹tkowej sesji
Rady Miejskiej w
Wêgorzynie by³a
informacja o pracy policji
w 2005 roku.
Sprawozdanie wywo³a³o
burzliw¹ dyskusjê o stanie
wêgorzyñskiej policji.

RADOSNY PIKNIK

REKLAMA

CMYK

(£OBEZ) Tegoroczne
obchody Œwiêta Radoœci
przebiega³y pod has³em
„Witajcie w naszej bajce”.
G³ównym punktem
programu artystycznego
by³ wystêp dzieci
odgrywaj¹cych bohaterów
swoich ulubionych bajek,
po³¹czony z konkursem,
w którym inne dzieci
odgadywa³y grane przez
rówieœników postacie.

W NUMERZE:
Zgin¹³
mieszkaniec
Niegrzebii
(ŁOBEZ) Jadący rano ze Świdwina do Łobza kierowca Opla
prawie dojeżdżał do rogatek.
Chciał wyminąć jadącego przed
nim rowerzystę, gdy ten skręcił
przed nim w lewo chcąc wjechać
na drogę do Niegrzebii. Kierowca nie miał szans wyhamować i
uderzył w rowerzystę.
Do wypadku doszło 8 czerwca o godz. 8.30. W czasie wykonywania manewru wyprzedzania
w obrębie skrzyżowania dróg
do miejscowości Niegrzebia,
Andrzej S. lat 26 (zam. Świdwin)
oficer Wojska Polskiego, kierując samochodem Opel Astra,
potrącił skręcającego w le wo
rowerzystę, 72-letniego mieszkańca Niegrzebii Bronisława
W. W wyniku doznanych obrażeń zmarł on w drodze do szpitala w Drawsku Pomorskim.
Kierowcą zajęła się Żandarmeria Wojskowa z Oleszna.
(r)
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Upad³a klasa, czyli o potrzebie
pielêgnowania ogrodu

Kazimierz Rynkiewicz
Lech Wałęsa przewiduje, że ten
rząd wytrzyma jeszcze trzy miesiące
i później będą kłopoty, więc może
wrócić ma scenę polityczną. Komentatorzy łączą ten okres z dniem 1
września, czyli datą rozwiązania
Wojskowych Służb Informacyjnych. Przewidują zawirowania
wokół rządu podobne do tych
sprzed 14 lat, gdy nocą obalono rząd
Jana Olszewskiego. Z kolei minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
mówi o coraz głębszym rozpracowywaniu układu, jaki zżerał Polskę. Już
rysują się głębokie pęknięcia, jak
chociażby odejście jednego z filarów Gazety Wyborczej, publicysty
Romana Graczyka, który nie mógł
pogodzić się z antylustracyjną linią
redakcji i brakiem możliwości wypowiadania własnego zdania na ten temat. A środowisko dziennikarskie
dopiero czeka trzęsienie ziemi po
ustawowym jego zlustrowaniu, co
już projektuje PiS. Wakacje więc nie
będą – jak do tej pory – tzw. sezonem
ogórkowym w polityce.
Jak bardzo zasiedziałe są różne
koterie i środowiska przekonała

dyskusja o likwidacji przywilejów
podatkowych twórców, artystów i
naukowców przez minister Zytę Gilowską. Nie chodzi o wpływy do
budżetu, ale o zasadę równości obywateli, także podatkowej. Argument, że nigdzie na świecie twórcy
takiego przywileju nie posiadają, zakrzyczeli sami zainteresowani. Z
PRL-u wynieśli stan posiadania i
chcą go zachować obecnie. Wynieśli również świadomość bycia klasą
samą w sobie, czym przywrócili do
życia ideę walki klas niejakiego
Marksa, który twierdził, że byt określa świadomość. Od tamtego czasu
niektórzy poszli jeszcze dalej głosząc hasła, że to odbyt określa
świadomość, stąd parady gejów i
“gówniana” sztuka artystów spod
znaku Nieznalskiej i Szczuki.
Gdy PiS stwierdziła, że nie jest
partią antyinteligencką i zaapelowała do inteligentów o wsparcie
budowy IV RP, zrobiła się cisza. Inteligencja obudziła się nagle, gdy
Gilowska chciała przywrócić podatkową normalność.
Młodemu człowiekowi może
wydawać się, że jak zdobędzie dyplom wyższej uczelni, to automatycznie staje się inteligentem. Nic
bardziej mylnego. Człowiek zostaje inteligentem, gdy przekracza
byt i odbyt. Gdy wchodzi w sferę

kultury i duchowości. Każdy, kto
uprawia ogródek wie, jaką siłę ma
natura. Wystarczy zostawić ogród
na rok i zarośnie. Ogród kultury
pozostawiony sam sobie zarasta
także i rozpada się praca pokoleń.
Ten ogród powinni pielęgnować
zwłaszcza inteligenci, ale dzisiaj im
się nie chce. W pokoleniu peerelowskim wyrośli inteligenci, którzy nie potrafili nawet trzymać narzędzi do uprawiania kultury. Można to śmiało porównać do starszego pokolenia rolników i następnego pokolenia pracowników pegeerów. Wyrosła inteligencja, która
nie rozumie ogrodu i nawet nie postrzega siebie w roli ogrodników.
Zamiast książek na półkach gromadziła kryształy.
Kilka dni temu rozmawiałem z
mieszkańcem Drawska Pom. panem Franciszkiem Semerem. Napisał książkę o swoim nauczycielu
kapitanie żeglugi wielkiej Antonim
Halka-Ledóchowskim. Porzucił on
stan hrabiowski, by stworzyć
przed wojną i po wojnie szkolnictwo morskie (w Szczecinie). Gdyby
nie było historii, wszystko wydawało by się nam oczywiste, normalne. Historia to zbiór idei i ludzi,
do których możemy się porównywać, przyglądać się, jacy byli i jacy
my jesteśmy. Franciszek Semer

przybliżył wielką postać, o której
zapewne mało kto już wie. Wykonał pracę w ogrodzie kultury, nie
mieniąc się wielkim twórcą, jak
wielu protestujących przeciwko
zniesieniu przywilejów.
W niedzielę, w programie TVN
pokazano, jak grupa około 80 lekarzy, głównie ginekologów, jedzie
na niby szkolenie promem do
Szwecji. Pod pozorem szkolenia
chleją wódę i bawią się przez całą
noc. W ten sposób firma farmaceutyczna robi sobie z lekarzy pospolitych akwizytorów, którzy będą
później wypisywać na receptach
(sprzedawać) jej produkty. To był
wstrząsający obraz ludzi z dyplomami, którymi rządził byt i odbyt.
Kto więc wesprze budowę IV
RP?

Zapraszamy na
Łobeskie Internetowe
Forum Dyskusyjne
na stronie

www.platforma-lobez.org

List do redakcji List do radnych i burmistrza

MGOPS okrad³ mnie z dotacji
a Burmistrz ich kryje
Panowie Radni - nie zwróciłam się
do was o umorzenie długów spowodowanych niepłaceniem czynszu z
mojej winy, bo jest to nieprawda.
Długu narobił mi MGOPS w Łobzie.
W 2003 r. Pani Gralińska postanowiła
nie przyznać mi dotacji mieszkaniowej, która ze względu na małe dochody mi się należała, nie udało Jej się to.
Walczyła ze mną przez 6 miesięcy
wymyślając różne nieprawdziwe
rzeczy. Aż po kilkakrotnych decyzjach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie musiała mi
ją przyznać. Ale i tak zrobiła po swojemu. Bez zgody mojej i „Administratora” podzieliła mieszkanie i dotację
na dwie rodziny osobno gospodarujące. Dla mnie wypłacono wyrównanie,
a drugiej rodzinie nie, po prostu zatajono przed nimi, że należy im się dotacja. Kiedy się wydało, narósł już
dług. Dotację dostałam na dwie osoby,
choć mieszkało razem ze mną 5 osób.
Zwracałam się kilkakrotnie do Burmistrza o wyjaśnienie tej sytuacji, ale
doszedł do wniosku, że najpierw trzeba narobić mi większego długu, bo
było 1300 zł. We wrześniu 2005 Bur-

mistrz przysłał mi wezwanie do zapłaty w ciągu 14 dni zaległego niby mojego
czynszu, bo jeżeli nie, to mam opróżnić
lokal z rzeczy i osób i oddać mu klucze.
Może dla kogoś to się wyda śmieszne,
ale jest to prawdziwe. Nie zrobiłam
tego, to pan mi wypowiedziała umowę
najmu i otrzymałam do płacenia podwójny czynsz 380 zł i automatycznie
zabrano mi dotację. Czy to zrobił Pan
celowo i zgodnie z prawem? Dlaczego
nie wystąpiono do sądu o zapłatę lub
eksmisję, tylko do tej pory narosło mi
przez Pana jeszcze więcej długu. Albo
ktoś się bał, że się wyda, co wyprawiają
u nas w MGOPS, a i tak ludzie wiedzą.
Jak można komuś dać dotację na 2 osoby i na pół mieszkania, jeżeli zamieszkiwało ze mną 5 osób. Takich cyrków to
nie ma nigdzie, tylko u nas w MGOPS
Łobez. Zwracałam się do Pana o umorzenie, ale doszedł Pan do wniosku, że
jestem za biedna, żeby to umorzyć, a
umarza się bogatym, których stać na
płacenie, ale nie chcą, bo Burmistrz i tak
im umorzy. Co się Pan tak uparł na moje
mieszkanie, czy już komuś je obiecano?
I dlaczego mam się zamieniać jeżeli mam
2 pokoje, kuchnię i łazienkę, którą sama

sobie zrobiłam. Każdy w Łobzie wie
w jakich warunkach poprzednio
mieszkałam, to po to poprawiłam
sobie warunki, żeby znów przez
czyjąś głupotę je stracić? I na jakie
mam się zamieniać, może na pokój z
kuchnią i spać w jednym łóżku z 30letnim synem, a meble których się
dorobiłam wyrzucić na dwór. Bo
taką już miałam propozycję od waszego pracownika. A co do płacenia
czynszu - jak się jeden z synów wyprowadzi, to niech się Pan na zaś nie
martwi, do dzisiaj bym miała dotację. A i później stać mnie będzie na
normalny czynsz. I co jest jeszcze w
tym najśmieszniejsze, że mi wypowiedziano umowę najmu, a syn ma
do dzisiaj na drugą połowę mieszkania dotację od 2004 r., jak się wydało,
że należy mu się dotacja. Tylko że
mieszkania podzielono już w 2003 r.
I to jest cały dług Panowie Radni.
Krystyna Turowska
P.S. Ciekawe, czy wszyscy lokatorzy, co mają jeszcze większe zadłużenia, też dostali wypowiedzenia od pana umowy najmu.
Turowska
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Zaproszenie

Autobus nie mia³ badañ Bo¿e
(£OBEZ) Uczniowie szko³y podstawowej nr 2 w £obzie nie
pojechali na wycieczkê, bo autobus, którym mieli jechaæ,
nie mia³ aktualnych badañ technicznych.
Szóstego czerwca z łobeskich
szkół miało wyruszyć kilka wycieczek uczniów. Policja poproszona
przez szkołę i rodziców skontrolowała wszystkie i okazało się, że jeden z nich, mający wyjechać

sprzed szkoły podstawowej nr 2,
nie ma aktualnych badań technicznych. Autobus był wynajęty od
prywatnego przewoźnika z Drawska Pomorskiego.
Policjanci skierowali autobus

do najbliższej stacji kontroli w
Łobzie. Tam stwierdzono, że jeden
z hamulców nie jest w pełni sprawny. Kierowca wrócił do Drawska
Pom. i w swojej firmie usunął usterkę oraz przeprowadził badania. Po
powrocie do Łobza, gdy zajechał
przed szkołę, okazało się, że nie ma
tam już nikogo. Rodzice i dzieci
wrócili do domów.
KAR

Komisja zweryfikowa³a, zarz¹d wybierze

Trzy kandydatki chêtne
promowaæ powiat

(POWIAT) Po ogłoszonym przez zarząd powiatu konkursie na dyrektora Łobeskiego Centrum Turystyki i weryfikacji pod względem
formalnym do dalszego etapu komisja zakwalifikowała trzy kandydatury. Są to same panie: dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora ŁCT
Bożena Pacholska oraz Małgorzata Słodkowska i Katarzyna Wijatyk.
Spośród nich dyrektora wybierze zarząd powiatu.
(r)

Zakaz kąpieli
w Moszczenicy
Polepszająca
się pogoda skłania
do kąpieli w pobliskich zbiornikach wodnych. Nie
wszystkie jednak spełniają stawiane
wymogi sanitarne. 23 maja przeprowadzono kontrolę jakości wód w
jeziorach, leżących na terenie gminy.

Na podstawie przeprowadzonych
analiz stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne w jeziorze Moszczenica koło Unimia, które klasyfikują je jako nieprzydatne
do kąpieli. Pozostałe zbiorniki
wodne odpowiadają wymaganym
wskaźnikom.
(r)

Opisali historiê
swojej ma³ej
ojczyzny
(POWIAT) Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie głosił wyniki finału konkursu Moja mała ojczyzna.
Moja miejscowość, mój region, dla uczniów klas gimnazjalnych
w roku szkolnym 2005/2006. Wśród laureatów znaleźli się gimnazjaliści z Węgorzyna i Łobza.
Laureatami konkursu zostali: Krzysztof Kobielski z Węgorzyna, który zajął IV miejsce i Adrianna Siemaszko z
Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie. Tytuł Historyka
Roku przyznano Anastazji Wolskiej z Węgorzyna. W finale
znalazły się prace Bartka Katy z Węgorzyna oraz Małgorzaty Lipert z ZSG w Łobzie.
(r)

Napad jak w filmie

W kominiarkach
po 7 metrów
kabla
5 bm. około godz. 21:00 w
Sulicach 2 nieznanych sprawców zamaskowanych kominiarkami, doprowadziło do
stanu bezbronności Czesława
G. (zam. S. powiat łobeski)
bijąc go pięściami po twarzy
i całym ciele. Gdy go zastraszyli, dokonali kradzieży
pieniędzy w kwocie 250 zł,
karty SIM telefonu komórkowego oraz 7 metrów przewodu elektrycznego 4 żyłowego. Napadnięty wycenił
straty na 350 zł.
(r)

Cia³o w
Karwowie
Mieszkańcy Karwowa w gm.
Łobez zapraszają na Mszę polową o godz. 16.30, przy kapliczce. Można wziąć udział w
procesji z ołtarzem. Po procesji
mieszkańcy
zapraszają
na
wspólny piknik.
(r)
REKLAMA

Zatrudniê
do zbioru truskawek
Tel. 0508 263 104
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Przy takiej pogodzie zagro¿enie po¿arowe bêdzie ros³o z dnia na dzieñ

Pali³y siê baloty s³omy

Zapytaliœmy mieszkañców £obza
o wra¿enia jakie wywar³ na
nich pierwszy dzieñ mistrzostw.

Mariusz Koralewski
-Dla mnie to oni nie powinni po
prostu tam jechać. Zresztą nie chcę
się wyrażać.

(UNIMIE) Nieznane są jeszcze
przyczyny pożaru balotów słomy w
Unimiu. To drugi pożar, w którym
paliły się zapasy siana i słomy. Niedawno spaliło się 100 ton siana w

Rekowie. Przy takiej pogodzie zagrożenie pożarowe będzie rosło z
dnia na dzień.
Do zapalenia się słomy w Unimiu
doszło 10 czerwca, około godz.

Mieszkañcy Hanki Sawickiej mog¹ odetchn¹æ

Z³apali
z³odziei lusterek
Artur Wilczek
- Mecz oglądałem w Niemczech.
Nie było nas stać na bilety – 300 euro
to nie lada wydatek i mecz oglądaliśmy w jednym z pobliskich barów.
Panowała wspaniała atmosfera. W
lokalu siedzieli razem Niemcy i Polacy i wszyscy kibicowali naszej
drużynie. Nie odczuliśmy żadnej
niechęci ze strony gospodarzy.
Muszę powiedzieć, że zachowanie
naszych kibiców było bardzo dobre.
Widziałem tylko jedną sytuację,
gdzie zainterweniowała policja. Jeżeli chodzi o sam mecz, to po drugiej
bramce miałem dosyć, obróciłem się
i zacząłem rozmawiać z jednym Polakiem mieszkającym w Niemczech.

Aleksandra z Grabowa
-W sumie to szkoda mi chłopaków. Mam nadzieję, że się jakoś
pozbierają. Być może uda im się
zrehabilitować.

(ŁOBEZ) Mieszkańcy osiedla Hanki Sawickiej mogą odetchnąć. Trwające od kilkunastu dni kradzieże lusterek samochodowych zostały przerwane. Złodzieje ogołocili kilkanaście aut. Okazali się nimi dwaj młodzi mieszkańcy Świdwina. Wcześniej uczyli się w łobeskim OHP.
Złodzieje zostali zatrzymani przez policję w Świdwinie, gdzie również
kradli lusterka. Jeden to szesnastolatek, drugi ma 17 lat. Kradli na zlecenie innej osoby. W tej sprawie toczy się śledztwo i być może zostaną
zatrzymane następne osoby. Policja poinformowała, że jeżeli lusterka
zostaną odzyskane, wrócą do właścicieli.
KAR
REKLAMA

15.30. Z nieustalonej przyczyny uległo spaleniu 15 sztuk balotów słomy
o wartości ok. 1500 złotych. Szkodę
poniosła ferma hodowli drobiu w
Dobieszewie.
KAR

Zawody
sp³awikowe
im. Romana
Mikszy
(POWIAT) 17 czerwca w
godz. 8.00-15.00 odbędą się IX
Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym im. Romana
Mikszy Klubów HDK PCK. Zawody zostaną rozegrane na jeziorze
Ginawa, koło Węgorzyna.
(r)
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Kasa radnych Wêgorzyna
Radna Halina Kwiatkowska
Wiêkszoœæ radnych zd¹¿y³a z³o¿yæ swoje oœwiadczenia
przed up³ywem wymaganego terminu. Nie zrobi³ tego
radny Franciszek KuŸmiñski, który od roku nie
uczestniczy w pracach rady i nie pobiera diety.
Radny Tadeusz Jaz³owiec
Radny Jazłowiec posiada dom o
powierzchni 124 metrów kwadratowych, wyceniany 25 tys zł, 26 – metrowe mieszkanie, warte 26 tys zł
oraz dwie działki o łącznej powierzchni 2076 metrów kwadratowych, warte około 17 tys zł. Na dochody radnego w ubiegłym roku złożyło się wynagrodzenie z WKRiM w
kwocie 9269,23 zł, wynagrodzenie z
zakładu foto – video “Krzyś” w
Łobzie, zasiłek dla bezrobotnych w
kwocie 2722,50 zł oraz dieta radnego
w wysokości 2180 zł. W oświadczeniu zamieszczono również ubiegłoroczny dochód żony radnego zatrudnionej w Urzędzie Miejskim w
Węgorzynie – 17323,37 zł. Państwo
Jazłowiec jeżdżą Nissanem Primerą
z 2000 roku.

Radna Lidia Mantur
Radna jest lokatorem 150 – metrowego mieszkania. Nie posiada
żadnej nieruchomości. Ubiegłoroczne dochody radnej : zasiłek dla bezrobotnych – 100,90 zł, dieta radnego
– 756 zł, prowizja z poboru podatku
– 1360,59 zł, umowa – zlecenie –
2874 zł, dochód z tytułu umowy o
pracę z zakładem cukierniczym BJ
Barczak – 9158,60 zł.

Radna Monika KuŸmiñska
Radna posiada 5 tys zł oszczędności zgromadzonych na sześciomiesięcznej lokacie w BS Goleniów. Do majątku
nieruchomego radnej należy jedynie
działka budowlana o powierzchni 580
metrów kwadratowych. Monika Kuźmińska zatrudniona jest w firmie PPUH
“Jamex”, w której jednocześnie posiada
25% udziałów. Dochód z udziałów w
firmie wyniósł w ubiegłym roku
10988,83 zł. Pozostałe dochody:
9250,84 zł wynagrodzenia z tytułu
umowy o pracę i 2226 zł diety radnej.
Ubiegłoroczne zarobki małżonka radnej
z tytułu umowy – zlecenia wyniosły
7118,10 zł.

Radny Eugeniusz Ko³odyñski
Radny Kołodyński jest starszym
dyżurnym ruchu Zakładu Linii Kolejowych w Koszalinie. Eugeniusz Kołodyński prowadzi również działal-

ność gospodarczą pod nazwą usługi
muzyczne “Delay”, z której w ubiegłym roku nie osiągnął żadnego dochodu, a jedynie straty w wysokości
5019,37 zł. Do jego majątku zalicza
się 49 – metrowe mieszkanie spółdzielcze własnościowe, wyceniane
na 50 tys zł oraz samochód osobowy
VW Golf z 1994 roku. W ubiegłym
roku radny zarobił 22659,10 zł z
tytułu umowy o pracę oraz 1218 zł z
diety radnego. Małżonka radnego
pracująca w Urzędzie Pocztowym w
Węgorzynie zarobiła 21622,99 zł.
Do zobowiązań radnego należy
spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w BPH na sumę 20 tys zł.
31 grudnia 2005 roku zadłużenie to
wynosiło 12 tys zł.

których w ubiegłym roku uzyskał
3151,72 zł. Radny Mazuro jest członkiem rady nadzorczej i członkiem komisji rewizyjnej Banku Spółdzielczego w Goleniowie. W ubiegłym roku
zarobił tam 4273 zł. Pozostałe dochody radnego to 8203,02 zł uzyskiwane
z działalności w Kole Łowieckim i 1092
zł diety radnego. Do ruchomości wartych więcej niż 10 tys zł należą ciągniki
rolnicze, kombajny “Bizon”, maszyny
samobieżne warte 280 tys zł oraz stado
bydła wyceniane na 150 tys zł. Do zobowiązań radnego należy spłata kredytu w wysokości 235500 zł, spłata wykupu majątku należna Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 104 tys zł
oraz należność wynikająca z dzierżawy
w sumie 132947 zł.

Radna Joanna Stasiak

Radny Jacek Madejski

Joanna Stasiak pracuje jako nauczyciel w SP w Węgorzynie. Cały
majątek radnej należy również do jej
męża. Do majątku należy 47 tys zł
oszczędności, dom o powierzchni
243 metrów kwadratowych, wyceniany na około 190 tys zł oraz samochód Daewoo Nubira z 2000 roku.
Dochody radnej w 2005 roku wyniosły 40194,47 zł z tytułu umowy o
pracę i 3276 z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Radna w oświadczeniu zamieściła również ubiegłoroczne dochody
męża w kwocie 45493,46 zł. Państwo
Stasiak zobowiązani są do spłaty
kredytu hipotecznego w kwocie
149156 zł zaciągniętego na zakup
nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym. Kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach w
wysokości 260,15 CHF.

Radny Jacek Madejski pracuje na
gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Nie posiada żadnego majątku, którego wartość przekraczałaby 10 tys zł.
Dieta radnego Madejskiego wyniosła w
ubiegłym roku 1764 zł.

Radny Jan Mazuro
Na majątek radnego składa się
1000 zł oszczędności, dom o powierzchni 106 metrów, wyceniony na
100 tys zł, dzierżawione gospodarstwo rolno – hodowlane o powierzchni 353 ha (przyp. redakcji – powierzchni radny nie napisał), z którego w ubiegłym roku osiągnął dochód w
wysokości 380 tys zł oraz działka o
powierzchni 1734 metrów kwadratowych zabudowana budynkiem mieszkalnymi dwoma pomieszczeniami
gospodarczymi, warta 12 tys zł. Radny posiadał również akcje zakładu
mięsnego “Agryf” w Szczecinie, z

Radna Maria Misiur
Do wspólnego z mężem majątku
radnej zalicza się 140 – metrowy dom,
wyceniany na 80 tys zł, 15 – hektarowe
gospodarstwo rolne, warte 200 tys zł, z
którego w ubiegłym roku osiągnięto
dochód w kwocie 6200 zł oraz działka
budowlana z rozpoczętą budową domu
jednorodzinnego o powierzchni 186
metrów kwadratowych, warta 100 tys
zł. Na budowę domu zaciągnięto kredyt
w PKO SA w kwocie 130 tys zł. Dieta
radnej w ubiegłym roku wyniosła 1848
zł. W skład ruchomości państwa Misiurów wchodzi ciągnik siodłowy z 1992
roku i Ford Escort z 1997 roku.

Radny Jan Szymko
Leśniczy Nadleśnictwa Łobez posiada 4 tys zł oszczędności, 40 – metrowy dom, wyceniany na 20 tys zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha (5,9
ha – dzierżawione, pozostała część to
własność) wyceniane na 25 tys zł. Na
dochody radnego w ubiegłym roku złożyła się pensja z nadleśnictwa w kwocie
80612,63 zł, dieta radnego – 1344 zł
oraz 602 zł z innego źrodła. Radny
posiada dwa samochody: Lada Niva z
1998 roku i Renault Megane z tego samego roku.

Radna jest przedsiębiorcą, prowadzącym firmę DW “Woświn”. Z tytułu
działalności gospodarczej osiągnęła w
roku ubiegłym dochód w wysokości
2620,92 zł. Pozostałe dochody radnej
to dieta w kwocie 1176 zł, zasiłek z UP
– 3025,50 zł oraz dochód z gospodarstwa rolnego – 1761,28 zł. Dzierżawione gospodarstwo ma powierzchnię 1,6
ha i wyceniane jest na 4,5 tys zł. Radna
posiada również działkę, zabudowaną
15 budynkami o powierzchni 1,2 ha i
drugą niezbudowaną – 0,2 ha powierzchni. Obie wyceniane są na
535700 zł. Radna zobowiązana jest do
spłaty kredytu zaciągniętego w zbożu
od Agencji Nieruchomości Rolnych w
Szczecinie. Wartość zadłużenia wynosi
428560 zł i jego spłata uzależniona jest
od ceny pszenicy w danym roku.

Radna Barbara Pietrusz
Radna jest rencistką i prowadzi
działalność handlowo usługową wraz z
Jerzym Patelczykiem. Działalność ta
przyniosła jej w ubiegłym roku dochód
w wysokości 33964,69 zł. Jej pozostałe
dochody to 11055,03 zł renty, 672 zł
diety radnej i 46,50 zł z wynagrodzenia
za pracę. Majątek radnej składa się z 10
tys zł oszczędności i dom o powierzchni 87,9 metrów kwadratowych, wyceniany na 40 tys zł.

Radny Tomasz Janus
Radny Janus pracuje w Pomorskiej
Akademii Medycznej. Z tego tytułu
otrzymał w ubiegłym roku wynagrodzenie w kwocie 26763,70 zł. W ubiegłym roku otrzymał również 115 zł za
zlecona pracę, 1778 zł za prawa autorskie i 588 zł diety radnego. Żona radnego dostała w ubiegłym roku stypendium
Marii Curie w kwocie 7200 euro i stypendium doktoranckie – 10116 zł.
Majątek radnego to 11289,47 zł
oszczędności i Skoda Octavia II z 2005
roku. Do zobowiązań Tomasza Janusa
należy spłata kredytu zaciągniętego w
Volkswagen Bank na kupno samochodu
w sumie 50 tys zł. Radny zaciągnął również kredyt odnawialny w Multibanku
na sumę 20 tys zł (jeszcze nie wykorzystany).

Radna Jadwiga Kamiñska
Radna mieszka w 75 – metrowym
mieszkaniu, wycenianym na 35 tys zł.
W ubiegłym roku radna za pełnienie
obowiązków społecznych i obywatelskich otrzymała 2352 zł. Pobrała również 1550 zł jako przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radna zamieściła również dochody małżonka w
wysokości 24638,37 zł.

Z ¯YCIA POWIATU
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Spe³nione marzenia
Zapytaliœmy mieszkañców £obza
o wra¿enia jakie wywar³ na
nich pierwszy dzieñ mistrzostw.

Tadeusz Urbañski
-Cała winę ponosi trener. Gdyby zmienił ustawienie już w 30 minucie, a nie pod sam koniec sytuacja
wyglądałaby inaczej.

Chór kościelny - „Dominanta”
prowadzony przez p. Leszka Buczka
obchodzi w tym roku czwartą rocznicę powstania i z tej okazji otrzymał
zaproszenie do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej Królowej Polski w
Licheniu do śpiewania podczas
Mszy Świętej w dniu 08.06. o godz.
6.00. Chór zaśpiewał dwie pieśni „Ave Maryja” - podczas ofiarowania
i - „Już przyszedł Jezus” w czasie
Komunii Świętej. Na pielgrzymkę
wyruszyliśmy, by przed jedynym i
cudownym obrazem, klęcząc, modląc
się i śpiewając – oddać hołd ukocha-

nej Matce Bożej. Warto cieszyć się
życiem, nawet czasem bardzo trudnym – bo wszystko zakończy się
zwycięstwem i nieśmiertelnym Alleluja w Królestwie Boga Ojca. Po Mszy
Świętej delegacja chóru w osobach
Danuta Jaskóła, Jan Woźniak i Danuta Borkowska wręczyła ks. Mgr Eugeniuszowi Makulskiemu – kustoszowi
Sanktuarium Maryjnego pamiątkowe zdjęcie członków zespołu. Dalszą
część dnia spędziliśmy na zwiedzaniu. Na szczycie „Golgoty” śpiewaliśmy pieśń - „Jezu ufam Tobie”. Wiele
godzin poświęciliśmy na zwiedzaniu.

Piękno tego miejsca przyciąga,
olśniewa, porusza serca i zachwyca.
Jan Paweł II powiedział o naszej
Matce: „Pełna subtelnego uroku
Maryja prowadzi nas do Prawdy i
chroni przed pokusami tego świata”.
Pełni wrażeń wróciliśmy do Łobza.
Obraz Matki Bożej Licheńskiej długo pozostanie w naszych sercach.
To Ona pociąga nas ku Bogu, abyśmy dzięki Jego łasce coraz bardziej
stawali się lepsi i piękni na wzór Syna
– Jezusa Chrystusa.
Danuta Jaskóła Chór Kościelny
„Dominanta” w Łobzie

RADOSNY PIKNIK
Aspirant Robert Kazienko prowadzi³
konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie

Daniel Tarkuszewski
-Być może mamy jeszcze jakieś
szanse ale muszą zagrać na całego. W
meczu z Ekwadorem zabrakło im
szybkości i skuteczności.

Mateusz Klimek
-Mieli po prostu pecha. Za
dużo słupków i poprzeczek
(śmiech).

(ŁOBEZ) Tegoroczne obchody
Święta Radości przebiegały pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”. Głównym punktem programu artystycznego był występ dzieci odgrywających
bohaterów swoich ulubionych bajek,
połączony z konkursem, w którym
inne dzieci odgadywały grane przez
rówieśników postacie. Na imprezie
pojawiły się miejscowe organizacje
zajmujące się pomaganiem rodzinom i
dzieciom (PCPR, TWK, ŚDS, DPS i
organizacje pozarządowe). Komendy
policji i straży pożarnej prezentowały swój sprzęt. Aspirant Robert Kazienko prowadził konkurs wiedzy o

bezpieczeństwie, zaliczając wszystkie nawet błędne odpowiedzi dzieci.
Punktem kulminacyjnym programu
okazał się przyjazd Tomasza Jamrożego z psami i zaprzęgiem. Dzieci
mogły pojeździć zaprzęgiem i pobawić się z przyjaźnie nastawionymi
husky. Gość specjalny przyjechał
wcześniej i wcześniej też musiał pojechać z uwagi na dobro swoich podopiecznych: psy lubią dzieci ale nie
znoszą innych czworonogów i źle
znoszą hałas. Obchody zakończono
rozpoczęciem V edycji „Kina pod
Gwiazdami”.
„Święto radości” miało w tym

roku formę luźnego pikniku rodzinnego. Nie przybyli na nie przedstawiciele naszych władz, co nie należy im
chyba poczytywać za złe. Obyło sie
bez zbędnej pompy i nadęcia. Przybyli na spotkanie spędzili kilka godzin
w miłej atmosferze, bawiąc się, biorąc
udział w konkursach, czy po prostu
opychając się kiełbaskami. Łobezianie mają tak naprawdę niewiele okazji
do wspólnej zabawy, a ostatnie imprezy odbywały się w strugach deszczu. Pewnym niedociągnięciem było
umiejscowienie imprezy na „starym
boisku”, które w pewnym momencie
okazało się po prostu za ciasne. (gp)
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Wyniki kontroli w Markocie w Rynowie

Sabatowicz
musi odejœæ
(RYNOWO) Liczne kontrowersje i spory wokó³ oœrodka
Markotu w Rynowie zakoñcz¹ siê prawdopodobnie w ci¹gu
kilku najbli¿szych tygodni. Taki wniosek mo¿na wysnuæ
na podstawie przeprowadzonej tam niedawno przez
przedstawiciela Stowarzyszenia Monar – Markot kontroli.
Na temat wniosków z przeprowadzonej kontroli
rozmawialiœmy z likwidatorem Zbigniewem Wisnerem.
- Kierownik ośrodka zostanie w
ciągu najbliższych dni wezwany do
Warszawy. Wyciągnięte zostaną
wobec niego konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów
budowlanych. Ponadto pan Sabatowicz dostał na piśmie zakaz przyjmowania kobiet z dziećmi. Ośrodek nie
ma warunków do przyjmowania takich osób. Jedna rodzina już wyjechała, druga opuści ośrodek 29
czerwca. Oczywiście załatwiamy im
inny ośrodek. Jeżeli chodzi o dalsze
losy ośrodka, to stowarzyszenie
chce zrezygnować z tego miejsca.
Budynki są w złym stanie i nie stać
nas na ich remontowanie. Poza tym
cały majątek dzierżawiony jest od
Agencji Nieruchomości Rolnych i
nie opłaca się nam wydawać pieniędzy. Być może uda nam się uzyskać
te budynki od agencji. Wtedy będzie możliwe utworzenie ośrodka z

prawdziwego zdarzenia. To jednak
odrębna sprawa. Podczas kontroli
wykryłem również pewne nieprawidłowości finansowe, dotyczące
sposobu zaksięgowania przychodów. Jeżeli chodzi o dalsze losy
pana Sabatowicza, to postawiony
jest wniosek o jego przeniesienie.
Nastąpić ma to do końca września.
Najlepiej będzie, gdy opuści powiat
łobeski. Jest niestety odpowiedzialny za złą opinię, jaką ma ośrodek, co jest - jak dowiedziałem się rzeczą niespotykaną w tym powiecie. Inne ośrodki Markotu, czy
Monaru potrafią sobie ułożyć stosunki z lokalną ludnością. Pan Sabatowicz nie sprawdził się na tym
stanowisku. Stawiał przepisy nad
problemami ludzi. Myślę, że prowadzenie ośrodka po prostu go przerosło. – przedstawił stanowisko
władz stowarzyszenia.
(gp)

REKLAMA

Izba Rzemieślnicza MŚP w Szczecinie

organizuje
kurs pedagogiczny i bhp
dla chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej i szkolenia uczniów. Kurs odbywać się będzie w siedzibie Cechu Rzemiosł
Różnych w Łobzie, ul. Słowackiego 6. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z panią Wandą Siemaszko tel. 091 397 35 33.
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Akcja „TRZE•WOŒÆ” - 8 kierowców „na bani”

Pij¹, je¿d¿¹,
zagra¿aj¹

(POWIAT) W ubieg³ym roku
w wypadkach z udzia³em
nietrzeŸwych kierowców w
powiecie ³obeskim zginê³y dwie
osoby. Akcja „TrzeŸwoœæ” ma
przyczyniæ siê do ograniczenia
zagro¿enia, jakie stwarzaj¹
kierowcy je¿d¿¹cy „na bani”.
Pomimo licznych informacji w
mediach o wypadkach z udziałem
nietrzeźwych kierowców, śmierci
osób biorących w nich udział, liczba
pijących i siadających za kierownicę
nie maleje.
By zmniejszyć tę plagę Wydział
Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Łobzie przeprowadził na
terenie powiatu akcję „Trzeźwość”,
która polegała na nasileniu w dniach
9-10 czerwca kontroli kierowców i
samochodów.
- Mając na uwadze wysoki stopień zagrożenia ze strony tej kategoREKLAMA

rii uczestników ruchu, przeprowadzono działania kontrolne pod
nazwą „Trzeźwość”, aby ograniczyć
to niebezpieczne zjawisko. - mówi
szef Sekcji Ruchu Drogowego Henryk Michalski.
Na drogach wszystkich gmin
powiatu pojawiły się patrole. Policjanci skontrolowali łącznie 126 pojazdów. Smutnym efektem akcji było
ujawnienie aż 8 nietrzeźwych poruszających się autami i rowerami.
Policjanci zatrzymali 2 prawa jazdy i
5 dowodów rejestracyjnych, a przy
okazji jedną osobę wcześniej poszukiwaną.
Jak duża jest to plaga pokazują
dane; na 32 odnotowane w ubiegłym
roku wypadki na terenie powiatu,
połowa miała miejsce z udziałem nietrzeźwych. Dwie osoby poniosły w
nich śmierć, a 16 doznało obrażeń.
- Działania będą kontynuowane. - przestrzega kierowców Henryk Michalski.
KAR
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OFERTY PRACY

Kontrowersje wokó³ policji

AKTUALNE NA DZIEÑ 29.05.2006r.

(WÊGORZYNO) Jednym z
punktów pi¹tkowej sesji
Rady Miejskiej w
Wêgorzynie by³a informacja
o pracy policji w 2005 roku.
Sprawozdanie wywo³a³o
burzliw¹ dyskusjê o stanie
wêgorzyñskiej policji.

O Firma “Michałów” w Węgorzynie
zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971751, 500-000-990
O P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Kierowcę kat. B Tel. (091)3914-548
O O.W.K. “Kameleon” w Międzywodziu zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne, Kelnerów, Pokojówki. Tel.
606-761-824
O P.P.H.U “Alf” w Łobzie zatrudni:
Mechanika samochodowego Tel.
(091)397-37-05
O Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie zatrudni: Montera
osprzętu elektrotechnicznego. Wymagane kwalifikacje w zawodzie: elektryk, hydraulik lub pracownik budowlany z 5 letnim stażem Tel. (091)39747-85
O Usługowy Zakład Pralniczy “Harenda” w Kołczewie zatrudni: Praczki Tel.
(091)32-65-434
O Firma „Rivaal” w Łobzie zatrudni:
Stolarza Tel. (091) 3976-221
O OHP w Łobzie zatrudni: Stolarza
mistrza (wymagany kurs pedagogiczny) Tel. (091)397-30-99
O Firma Handlowo-Usługowa “Trójka” w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę
kat. C+E Tel. (091) 397-16-54
O Bar “Smaczek” w Międzywodziu
zatrudni: Kucharkę Tel. (091)38-14874
O Zakład Fryzjerski “Karin” Osinów
Dolny zatrudni: Fryzjera damsko –
męskiego Tel. (091)4144-310 Pracodawca zapewnia zakwaterowanie
O Sklep Spożywczo – Przemysłowy
„Chrobry” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Tel. 509-56-44-91
O Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.;
“Biedronka” w Łobzie zatrudni: Kierownika sklepu, Kasjerów handlowych Spotkanie z przedstawicielem
biedronki odbędzie się 31.05.2006 r. o
godz. 1200 w PUP w Łobzie. Szczegółowe informacje u pośredników pracy w
pok. nr 5.
O PPHU “Inter Arimar” w Łobzie zatrudni: Pozostałych robotników przygotowujących drewno i pokrewni Tel.
608-287-839.
O Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat.
C+E Tel. (091)397-44-65
O Gospodarstwo Rolne w Lisowie zatrudni: Traktorzystę Pomocniczego
robotnika przy hodowli zwierząt (dojarz) Tel. (091)38-51-295
O Ośrodek Wczasowo – Kolonijny
“Albatros” w Pogorzelicy zatrudni: Kucharzy, Pomoce kuchenne Tel. 502516-210
O Firma Media Group ze Szczecina zatrudni na terenie powiatu łobeskiego:
Przedstawiciela handlowego Tel.
(091)485-41-48
O „Netto” w Łobzie zatrudni: Sprzedawców Tel. (091)397-61-29
O PPUH “Jamex” w Węgorzynie zatrudni: Betoniarza Tel. (091)3971-951
O „Intertransport” w Goleniowie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)407-30-69.

– Mieliśmy wiele uwag do pracy policji. Sytuacja ulega jednak
poprawie. Widać dzielnicowych na
ulicach. – oceniła pracę policji radna
Barbara Pietrusz.
– W sprawozdaniu nie ma żadnej informacji o konkretnych działaniach miejscowej policji. Nie ma tu
nic o podpaleniach, kłusownictwie,
czy narkomanii, a przecież wiemy, że
takie zjawiska u nas występują.
Mam pismo od dyrektora gimnazjum, w którym opisany jest brak
prawidłowej reakcji policji na doniesienie o obecności narkotyków w
szkole. Policja nie reaguje na wybryki chuligańskie, picie alkoholu w
miejscach publicznych i przejawy
wandalizmu. Jest wiele spraw, których policja nie chce poruszać.
Muszę powiedzieć, że nie wierzę
naszej policji. Dziwnym trafem
sprawcy przestępstw dowiadują się,
kto poinformował policję o ich czynach. Wielu osobom, które dla nich
są niewygodne poleciały już szyby
w oknach. – zupełne inne zdanie
przedstawił przewodniczący rady
Jan Piotrowski.
– Problemem jest również uzyskanie pomocy od policjantów łobeskich. Dzwonię pod 997 z prośbą o
interwencję i dowiaduje się, że muszę poczekać, bo w terenie jest tylko jeden patrol. W końcu jednak
przyjeżdżają i nic nie robią z osobami pijącymi w miejscu publicznym.
Mówią nam, że powinniśmy rozwiązać tę sprawę sami. Policjanci węgo-

rzyńscy potrafiliby rozwiązać tą sytuację. Poza tym, czy to normalne, że
w sobotę wieczorem jest tylko jeden patrol na terenie powiatu? Czy
limit 1500 km dla samochodów policyjnych w terenie jest wystarczający? Myślę, że nie ma on zbytniego sensu. Jeżeli macie problemy finansowe, to możecie się przecież
zwrócić do gminy o pomoc. Zawsze
można znaleźć jakieś środki. – skrytykował również łobeskich policjantów wiceprzewodniczący rady
Tomasz Janus.
– 26 maja miejscowi policjanci
odmówili rodzicom zbadania stanu
technicznego autobusu wiozącego
dzieci na wycieczkę, twierdząc, że o
tak wczesnej porze nie pracują. Czy
może mi to ktoś wytłumaczyć. – zapytała radna Joanna Stasiak.
– W Szczecinie, gdy policjanci
złapią kogoś na piciu w miejscu publicznym, to z miejsca wlepiają mu
mandat, a u nas patrzy się na to przez
palce. – kontynuował Jan Piotrowski.

– Nie chcemy tutaj atakować
policji. Jesteśmy przecież po tej samej stronie – wszyscy chcemy
spokoju i spadku przestępczości.
Spory są istotą demokracji. Proszę
jednak wysłuchać tych słów troski
o bezpieczeństwo publiczne.
Oczekujemy reagowania policji
nawet na z pozoru błahe sprawy. –
zwrócił się do komendanta Podgórskiego wiceburmistrz Ryszard
Brodziński.
– Sprawozdanie
dotyczy
działań policji w 2005 roku i być
może dlatego nie ma w nim wszystkich zaistniałych w ciągu ostatnich
lat problemów. Do krytyki jesteśmy już przyzwyczajeni, ale i za nią
dziękujemy. Co do sprawy spóźnionej interwencji i odmowy
sprawdzenia autobusu - muszę to
sprawdzić. Myślę, że za część kontrowersji wokół sprawozdania odpowiada brak znajomości terminologii policyjnej – podpalenia i inne
tego typu przestępstwa określamy
jako zniszczenie mienia. Co do rzekomej pobłażliwości policji to
chciałbym zauważyć, że 90% skarg
składanych na funkcjonariuszy
dotyczy ich zbytniej surowości.
Pamiętajmy, że każda sytuacja jest
inna i policjant ma prawo do indywidualnej oceny czynu. Gwarantuje mu to kodeks wykroczeń. Jeżeli
chodzi o narkotyki to policja zareagowała prawidłowo – po interwencji okazało się, że rzekomy diler miał mąkę w słoiku. Zauważmy
również, że w tym roku przestępczość spadła drastycznie. Jest to
głównie zasługa naszych policjantów i byłego komendanta. – odpowiedział komendant Zbigniew
Podgórski.
(gp)
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Problemy ma³ych miejscowoœci

Rozmowa z sołtysem Cieszyna
Henryką Lewandowską

Nad największym akwenem
naszego powiatu, jeziorem Woświn, w gminie Węgorzyno, leży
Cieszyno – średniej wielkości
wieś letniskowa, na terenie której
znajduje się osiemnastowieczny
kościół, park z przełomu XIX i XX
wieku oraz ośrodek wczasowo –
kolonijny. O miejscowości i jej
problemach rozmawialiśmy z sołtysem Henryką Lewandowską.
Grzegorz Paciorek – Która to
już kadencja?
Henryka Lewandowska – Jestem sołtysem tej wsi już od dziesięciu lat. Jest to moja trzecia kadencja.
GP – Co udało się zrobić w ciągu tych lat?
HL – Udało się zbudować plac
zabaw, który uległ jednak później
dewastacji. Pozostałości przekazaliśmy na rzecz ośrodka wypoczynkowego i nasze dzieci mogą z
niego korzystać. Dużo kosztuje
nas utrzymanie porządku we wsi.
Przyjeżdża tu w sezonie sporo
turystów i często trzeba po nich
sprzątać. Wieś, z uwagi na położenie w pobliżu jeziora, jest miejscowością wypoczynkową. Jest tutaj
sporo domków letniskowych i
ośrodek wczasowy, dzierżawiony
od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest tu ładnie i wydaje mi
się, że mamy dość atrakcyjną ofertę dla przyjezdnych. Wygląd wsi
psują jednak topole. Mamy ich za
dużo. Posadzono je na grząskim
terenie i niektóre z nich niebezpiecznie przechylają się.

GP – Skoro jest to miejscowość
wypoczynkowa, to chyba macie
też jakieś gospodarstwa agroturystyczne?
HL – Niestety, nie mamy żadnego. Tutaj praktycznie nie ma rolników. Jedynym gospodarstwem
rolnym był tu pegeer, ale to już
przeszłość. Nie widzę też warunków do powstania takiego gospodarstwa. Młodzi w ogóle nie garną
się do rolnictwa. Poza tym ośrodek
byłby silną konkurencją i nie sądzę, żeby taki interes mógł się
utrzymać.
GP – Z czego utrzymują się
mieszkańcy?
HL – Jest tu dużo starszych
osób, tak że znaczna część mieszkańców żyje z rent i emerytur. Pozostali dojeżdżają do pracy. Z dojazdem jednak jest problem. Biegnie tu linia kolejowa, ale żaden z
szynobusów jadących do Stargardu nie zatrzymuje się. Prosiliśmy
już o to wiele razy dyrekcję PKP, ale
jak widać bez skutku. Mam nadzieję, że władze gminy wystąpią do
kolei w naszym imieniu.
GP – Ile pieniędzy dostaje sołectwo?
HL – Co roku dostajemy jakieś
1700 zł. Za te pieniądze kupiliśmy
w tym roku między innymi kosiarkę. Korzystamy również z dochodu, jaki daje nam zbieranie podatków od nieruchomości. Nie dostajemy jednak procentów z wszystkich należności – gmina uzależniła
to od liczby mieszkańców.
GP – Ilu mieszkańców liczy wieś?
HL – Nieco ponad dwieście
osób. Miejscowość jednak starzeje się. Widać to szczególnie po
liczbie dzieci przychodzących do
świetlicy. Kiedyś było ich około
dwudziestu, teraz czternaście,
może piętnaście.
GP – Kto zajmuje się utrzymaniem świetlicy?
HL – Jest to placówka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Gmina
płaci za utrzymanie pomieszczenia, natomiast pracownik opłacany jest przez Towarzystwo. Świetlica funkcjonuje całkiem dobrze.
GP – Dziękuję za rozmowę.

Reklama
w gazecie
091 397 37 30

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

Jezioro Woœwin

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Równoœæ na jeden dzieñ
Prof. Jerzy Przystawa
Nie psujcie państwa! – woła
wielkim głosem prof. Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Kto psuje państwo? Jarosław Kaczyński buntuje się
przeciwko werdyktowi TK, który właśnie zakwestionował nowelizację ustawy o adwokaturze,
naruszającej ustalone od wieków
przywileje korporacyjne. Jak
można kwestionować orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego –
superwładzy,
posiadającej
uprawnienie konstytucyjne wydawania ostatecznych wyroków,
jakich nikt już nie ma prawa podważać?
Od kilku dni toczy się w mediach burzliwa dyskusja na temat
równości; czy to możliwe, żeby w
demokratycznym państwie prawa, za jakie oficjalnie uchodzi
Polska, byli równi i równiejsi?
Codziennie przywołuje się zdania
z Folwarku Zwierzęcego Orwella,
bo nagle się okazuje, że w Polsce
nie ma zagwarantowanej konstytucyjnie równości obywateli, a
równość tę łamie ustawa o adwokaturze, bo zamyka, praktycznie,
drzwi tej profesji przed kandydatami spoza środowiska.
Psucie państwa to historyczne
słowa prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego, jakie wypowiedział podpisując uchwaloną w
kwietniu 2001 roku nowelizację
ordynacji wyborczej do Sejmu,
zmieniającej
tzw.
metodę
d’Hondta na metodę Sainte-Lague. Było to jednak zepsucie tylko
chwilowe, bo zaraz po wyborach
w 2002 roku, nowy Sejm szybko
wrócił do starej, dzięki czemu
mamy dzisiaj całkiem niepopsuty
Sejm z PiS-em i Jarosławem Kaczyńskim na czele.
Groźba psucia państwa jest
dzisiaj znacznie mniejsza, gdyż
dzięki wprowadzonej nowej konstytucji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie ma jak podważyć. W tym sensie konstytucja
Kwaśniewskiego jest znacznie
lepsza od tej, którą w 1982 roku
nowelizował generał Jaruzelski,
wprowadzając do życia publicz-

nego najważniejszego strażnika i
gwaranta demokracji, jakim jest
Trybunał Konstytucyjny. Tyle
tylko, że komuniści, dodali jeszcze mechanizm zabezpieczający
przed wpadkami; a nuż Trybunał
Konstytucyjny wydałby jakiś
werdykt psujący państwo? Konstytucja Jaruzelskiego przewidywała, iż orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego mogło być
uchylone przez Sejm większością
2/3 głosów. I wszystko było
świetnie, jak długo mieliśmy
Sejm, którego decyzje były w
pełni przewidywalne i można było
na nim polegać.
Kiedy na czele państwa stanął
Aleksander Kwaśniewski Sejm
był już znacznie mniej przewidywalny, niż w latach stanu wojennego. Oczywiste jest, że znacznie
bardziej przewidywalne są decyzje wąskich gremiów, szczególnie jeśli się zadba, żeby ich skład
był odpowiedni. Stąd w konstytucji Kwaśniewskiego decyzje Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i niepodważalne.
Co do tego, że skład Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedni nie może być wątpliwości.
Wystarczy obejrzeć sylwetki jego
kolejnych prezesów, od znakomitego profesora Alfonsa Klatkowskiego – wieloletniego posła,
członka Rady Państwa itd., itp.,
poprzez Mieczysława Tyczkę,
Andrzeja Zolla, po obecnego prezesa prof. Marka Safjana. Wszyscy oni mają na swoim koncie
błyskotliwą karierę naukową w
czasach jak najbardziej przewidywalnych. Profesor Marek Safjan,
to wręcz przewidywalność dziedziczna – bo jest synem autora
scenariusza wielkiego dzieła kinematografii polskiej Stawki większej niż życie, wybitnego literata
Zbigniewa Safjana, szefa zespołu pisarzy partyjnych przy KC
PZPR, szefa Komisji Wychowania Patriotycznego PRON, a już
całkiem niedawno redaktora naczelnego “Dos Jidische Wort”.
Wojna Jarosława Kaczyńskiego z dzieckiem stanu wojennego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny budziłaby moją sympatię, gdyby nie podejrzany
przedmiot sporu. Jeśli Prawo i
Sprawiedliwość rzeczywiście
ma zamiar walczyć o respektowanie konstytucyjnej zasady
równości w życiu publicznym,
to byłbym za tym, żeby tę walkę
zacząć od samych podstaw na-

szego ustroju; gdzie, i czy w
ogóle, można w Polsce mówić
dzisiaj o respektowaniu tego
fundamentalnego wymogu demokracji? Moim zdaniem w Polsce konstytucyjna równość
obywateli respektowana jest tylko, średnio, jednego dnia na
cztery lata: w dniu głosowania!
Tylko wtedy, kiedy idziemy głosować, rzeczywiście, wszyscy
jesteśmy równi: każdy ma tylko
jeden głos, obojętnie biskup czy
szewc, profesor czy bezrolny
analfabeta, Jarosław Kaczyński
czy Marek Safjan, a nawet niżej
podpisany.
Deklaracja Praw Człowieka i
Obywatela, uchwalona jeszcze
w 1789 roku, w art. VI głosi:
Wszyscy obywatele są równi
w obliczu prawa, wszyscy w równej mierze mają dostęp do
wszystkich dostojeństw, stanowisk i urzędów publicznych,
wedle swego uzdolnienia i bez
żadnych innych preferencji,
prócz ich osobistych zasług i
zdolności.
Zapisy Konstytucji RP z
1997 roku głoszą to samo:
Art.32.1. Wszyscy są wobec
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.
Art.96.2. Wybory do Sejmu
są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
To samo, niemal słowo w
słowo, gwarantowała nam Konstytucja PRL z 22 lipca 1952
roku, na straży której, 30 lat
później, generał Jaruzelski postawił Trybunał Konstytucyjny:
Art.69: Obywatele PRL…
mają równe prawa we wszystkich
dziedzinach życia państwowego,
politycznego, gospodarczego,
społecznego i kulturalnego.
Art. 80. Wybory do Sejmu są
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu
tajnym.
W PRL, tak jak w III RP, co
cztery lata odbywały się wybory do Sejmu. Czy ktoś z nas pamięta, żeby jakiś wybitny profesor prawa, choćby tylko spośród najjaśniejszych gwiazd
prawniczego firmamentu, jak
Safjan, Zoll, Tyszka, Kaflowski,
Gebethner, Winczorek – a

gwiazd tych naprawdę nie brakuje – zakwestionował ustawową realizację równości wyborów do Sejmu?
Tamte wybory odbywały się,
de facto, w dwóch turach: w
pierwszej turze zbierali się sekretarze partyjni i ustalali listę
kandydatów, w drugiej turze
poddani ich władzy obywatele
mieli prawo pójść i oddać głos.
Na czym polega zmiana?
Wybory do Sejmu odbywają
się w dwóch turach: w pierwszej turze zbierają się sekretarze
partyjni i ustalają listy kandydatów. W drugiej turze ich poddani mają prawo pójść i oddać
głos. Różnica polega na tym, że
pomimo iż członków partii jest
co najmniej 10 razy mniej, to co
najmniej 10 razy więcej jest sekretarzy i więcej partii.
Jak dzisiaj widzimy, tych
partii jest za dużo. Mamy pat polityczny, bo dla wszystkich partii nie starcza stanowisk, posad
i apanaży. Poszukuje się więc
sposobu, aby temu zaradzić.
Jednym ze sposobów miał być
tzw. próg wyborczy, drugim
ustawa o finansowaniu partii
politycznych, żeby już nikt, spoza uprzywilejowanego grona
kilku partii nie miał możliwości
włączenia się do tych zawodów.
Intensywnie poszukiwane są
dalsze i lepsze sposoby. Ostatnią
z propozycji był projekt ordynacji wyborczej PiS. Nasi władcy
marzą o dwupartyjnym systemie
politycznym! Jak skonstruować
taką ordynację wyborczą, żeby
tylko te dwie partie mogły
uczestniczyć
w
podziale
łupów? Przecież dwie partie, to
znacznie więcej niż jedna, czy
ktoś może mieć wątpliwości?
Dwupartyjny system polityczny mamy w takich krajach,
jak Wielka Brytania czy USA.
Tam jednak, zdaniem Lecha Kaczyńskiego, nie ma demokracji.
Dlaczego? Bo wybory odbywają
się W JEDNEJ TURZE i to tylko
W DRUGIEJ! Nie ma w ogóle
PIERWSZEJ TURY, w której sekretarze partyjni ustalają, kto w
ogóle może być posłem! Czy tak
ma wyglądać demokracja? Czy
tak ma być realizowana zasada
równości? Never! Lech Kaczyński zapewnił, że gdyby
Sejm miał wprowadzać takie
pomysły, to na ich drodze stanie
prezydenckie VETO!
Wrocław, 26 kwietnia 2006
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O p³ocie na sesji
(ŁOBEZ) Pod koniec zimy tego roku
przy ulicy Obrońców
Stalingradu 17 uległo
zniszczeniu stare, zabytkowe, murowane
ogrodzenie, stwarzając tym samym zagrożenie dla przechodzących obok przechodniów. Jak mówią
mieszkańcy posesji,
na miejscu była już
dwa razy komisja z
gminy.
Zrobiono
zdjęcia i oddzielono niebezpieczny
płot taśmą. Nic jednak jeszcze nie
naprawiono.
Wszystko wskazuje również na
to, że w tym roku nie nastąpią żadne
prace remontowe. O naprawę ogrodzenia pytał na sesji radny Kazimierz
Chojnacki.
- Dowiaduję się tutaj, że ogrodzenie nie będzie tutaj remontowane. To przecież stwarza zagrożenie.

Pamiętajmy, że już teraz gmina płaci
odszkodowanie, za niedopatrzenie
spraw bezpieczeństwa.
- Koszt remontu wynieść może
około 23 tys zł. Nie stać nas na to
niestety. Jedyne co możemy teraz
zrobić to zabezpieczyć go przed dalszym niszczeniem – odpowiedziała
Ewa Ciechańska, kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Środowiska.
(gp)

Sytuacja OSP
na sesji w Węgorzynie

(WĘGORZYNO) Brak sprzętu,
niedostateczna ilość strażaków,
kiepskie warunki w stanicach oraz
spora różnica miedzy jednostką w
Węgorzynie a pozostałymi jednostkami OSP – to tylko niektóre wnioski
jakie można wysnuć ze sprawozdania z działalności straży ochotniczych na terenie gminy Węgorzyno.
Sprawozdanie
sporządzone
przez PSP w Łobzie przedstawione
zostało na ostatniej sesji rady miejskiej. Ocena stanu służb pożarniczych wzbudziła dyskusję wśród
radnych.
– Stan w jakim znajdują się niektóre jednostki najlepiej oddaje
przykład pożaru łąk w Cieszynie,
gdzie straż z Sielska nie mogła dojechać, bo po prostu padł im samo-

chód. Apeluję o wymianę sprzętu.
Jeździmy samochodami z wczesnych lat siedemdziesiątych. Strażnica w Zwierzynku nie ma ogrzewania i zimą zamarza woda w zbiornikach. Nie wspomnę o braku jakichkolwiek pomieszczeń socjalnych –
ocenił sytuację straży radny Eugeniusz Kołodyński, szef węgorzyńskiej OSP.
– Sporo mówi się tutaj o brakach ale pamiętajmy ile już dołożyliśmy. Dziwi mnie, że nie ma tego w
sprawozdaniu. Nie ma też podziękowań za otrzymaną pomoc – powiedział radny Jan Mazuro.
– Mimo słabego wyposażenia
ochotnicy działają całkiem dobrze –
dodał radny Jan Szymko.
– Jeżeli nie ma podziękowań to
czynię to teraz. Jednak pamiętajmy,
że sprawozdanie ma za zadanie
przedstawić stan faktyczny – zauważył Marek Bukato, zastępca komendanta KP PSP w Łobzie.
– PSP czy OSP – zadania mamy
takie same, a z roku na rok ich przybywa. Być może dużo żądamy, a za
mało dziękujemy ale przecież nie
żądamy tego dla siebie. Dziękuję jednak za poczynione przez gminę inwestycję. Kilka razy mieliśmy już okazję
skorzystać z zakupionego sprzętu –
powiedział radny Kołodyński.
Życzę strażakom tak hojnej następnej ekipy – zakończył burmistrz
Stanisław Konarski.
(gp)
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handlowych Kat B i T
tel. 091 39 26 943, 091 39 27 113

US£UGI

QSpawanie wszystkiego z żeliwa i
aluminium - głowice, bloki, chłodnice w Łobzie. Tel. 607 553 912.
QBezstresowa szkoła jazdy z Koszalina organizuje kurs dla kierowców 6 czerwca godzina 17.00. Zespół szkół gimnazjalnych w Łobzie
ul. Kościuszki 17.
QWynajmę halę 800 mkw. w centrum Łobza. 0607 553 912.

QUsługi ogólnobudowlane, stany
surowe budynków - szybko i tanio.
Tel. 0696 011 390.
Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

Q
QHydraulika siłowa - naprawa,
przewody hydrauliczne, pneumatyczn - Nowogard. Tel. 091
391 33 07, 0604 349 998.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

INNE

Q Zaopiekuje się dzieckiem lub
starszą panią. Tel. 091 384 37 84.

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

NIERUCHOMOŒCI

QSprzedam okna balkonowe, wymiar 1,71 x 2,10 - plastiki. Tel. 501
597 577.

Q Sprzedam garaż 40 mkw. ul.
Boczna koło nadleśnictwa. Tel.
661 051 797.

QPilnie sprzedam TV Toshiba 42” 100 Mhz, idealna jakość obrzu,
cena 3400 zł - możliwość negocjacji. Tel. 0500 183 817.

MOTORYZACJA
Q Tanio sprzedam Opel Omega
1800cm3 – 1987, produkcji gaz,
stan tech. b. dobry, tel. 0663 816 469

Q Sprzedam samochód Ford
Mondeo - Turbodiesel, poj. 1,8,
moc 90 km. Rocznik 1997, niemieckie tablice, nowe opony zimowe i letnie, przegląd techniczny niemiecki ważny 1,5 roku,
nowe teleskopy. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 569 191.
QSprzedam skrzynię biegów Seicento/Cinqecento 900 cm. Stan
idealny (rok 1998). Cena 500 zł.
Tel. 605 547 879.
QOkazyjnie tanio sprzedam Mercedes ciężarowy skrzyniowy. Tel. 091
391 33 93 po godzinie 20.00.
Q Sprzedam Opel Omega 2.0.
Rok prod. 1992, instalacja gazowa, świeży przegląd, kolor wiśniowy met., wsp. kier., alu felgi,
relingi dach, hak, radio, c. zamek,
el. lust., welur, szyberdach, reg.
fotela góra-dół, ABS. Stan b. dobry. Cena 7500 - do uzgodnienia.
Tel. 502 028 914
Q Sprzedam Ford Sierra 1,6 rok
prod. 1989, przebieg 200 tys. km,
benzyna + gaz w kole, przegląd do
stycznia 2007; cena 2800 zł; tel. 600
93 82 95 lub 602 25 27 30.

QSamotny kawaler zodiakalny rak,
37 lat, pozna kobietę w celu prawdziwej przyjaźni. Tel. 885 338 162.

QSprzedam Opel Omega 2.0
Kombi, rok 1993. Posiada alufelgi c. zamek elektr. szyby i lusterka,
radio Kenwood. Cena 5000 zł - do
uzgodnienia. Stan idealny. Tel.
091 39 763 64.

Q Króliki Nowozelandzkie sprzedam. Tel. 603 285 438.

QTanio sprzedam samochód Fiat
Punto rok 2004. Tel. 091 397 3881.

QSprzedam domek wolnostojący
na wsi w dobrym stanie, z dużym
podwórkiem. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 389 093, 665 554 833.
Q Wynajmę halę usługowo-handlową w centrum Dobrej Nowogardzkiej, po remoncie, bardzo dobry standard. Tel. 607 171 619.
QSprzedam dom wolnostojący w
Karwowie, 3 pokoje, chlewik gospodarczy, c.o., ogród 28 ar - drzewa owocowe, jezioro, las, kościół,
sklep i klub. Tel. 091 397 70 34.
QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam ogródek działkowy w
centrum Łobza. Tel. 0601 429 991.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
QSprzedam garaż koło nadleśnictwa - kanał i prąd. Tel. 505 142 003.

QDo wynajęcia kawalerka od zaraz
w Drawsku Pom. - parter, ogród i
piwnica, nowocześnie urządzona,
pokoje nieumeblowane, blisko do
centrum. cena 300 zł miesięcznie +
300 zł kaucji. Tel. 501 241 338.
Q Sprzedam część budynku handlowego - 3 kondygnacje 197 mkw.
w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego. Tel 605 765 790.
QZiemia rolna pow. 3,13 - 6,55ha,
Kosobudy, klasa (III-V), tanio,
0609311340.

MIESZKANIA

QMieszkanie 3 pokojowe w Łabuniu Wlk. koło Reska 69 mkw. parter,
kuchnia z zabudową, niski czynsz sprzedam. Tel. 503 004 868.
Q Sprzedam górę domu dwurodzinnego w Łobzie, własność, bezczynszowe, 2 pokoje (57mkw.),
ogrzewanie gazowe. Cena 80 tys.
Tel. 501 787 117.
QWynajmę mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze w centrum Łobza.
Tel. 0601 429 991.
QKupię mieszkanie w Łobzie około
50 mkw. (3 pokoje), w nowym budownictwie. Tel. 091 397 5723 po 20.
Q Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe (79 mkw.), 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, taras, ciepła woda,
niski czynsz - podwyższony standard
- Łobez ul. Ogrodowa - kontakt 0602
407 541, 091 397 45 04.

QSprzedam kawalerkę w centrum
Szczecina. Wiadomość Gryfice, tel.
091 387 61 67.
QSprzedam mieszkanie w Płotach
72mkw, 4 pokoje, budynek gosp.,
bezczynszowe, księga wieczysta.
Tel. 0609 141 163.
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Emocjonuj¹ce derby powiatu

Prowadzili i przegrali
Sarmata Dobra – Mewa Resko: 3:4 (1:2)
Sobotnie derby powiatu pomiędzy Sarmatą a Mewą były typowym
meczem o “pietruszkę”, gdyż rozstrzygnięcia już zapadły i żadnej z
tych drużyn nie grozi ani awans ani
spadek. Ale jak to w derbach bywa
było to spotkanie o prestiż i obie
drużyny podeszły do meczu bardzo
emocjonalnie.
Sarmata zaczął bardzo mocno i
już w 1 min. Padziński mógł uzyskać
prowadzenie, lecz mimo dogodnej
sytuacji strzelił niecelnie nad bramką
Mewy. Ten sam zawodnik zrehabilitował się w 7 min. i po strzale z 7
metrów zdobył gola dla Sarmaty.

Po stracie bramki zawodnicy z
Reska zaczęli grać bardziej agresywnie i uzyskali przewagę w polu. Efektem tej przewagi była bramka w 22
min. jaką po dośrodkowaniu z prawej
strony strzelił głową Pietrowski. Po
stracie bramki znowu inicjatywę
przejął Sarmata, lecz mimo licznych
prób żadnemu z młodych napastników Sarmaty nie udało się pokonać
bramkarza gości. Co nie udało się
gospodarzom, udało się gościom: w
33 min. Grygiel “przepchnął się” z
piłką przez obronę Sarmaty i strzałem
z 8 m strzelił drugą bramkę dla Mewy.
Wynik 1:2 utrzymał się do przerwy.

Bez skuteczności
i awansu

OLDBOJE MEWA RESKO - SOKÓ£ KARLINO 1:3 (0:1)
Mewa: L.Minko – W.Kamola,
D.Ogórek, L.Minko, J.Deuter, M.Bakunowski, M.Mucha, A.Jóźwiak,
W.Lorent, J.Hatłas, D.Sarnecki,
H.Grygiel, I.Raniewicz, T.Grzelak,
K.Gołębiewski,
J.Andrzejewski,
K.Liszniański, G.Góra.
Bramka: M. Mucha w 55 min.
(karny).
Nie wiedzie się w rundzie wiosennej piłkarzom Oldbojów Mewy Resko. W sobotę, 10 czerwca, doznali
kolejnej porażki, tym razem na własnym boisku z Sokołem Karlino.
Mecz od początku prowadzony
był w dość szybkim tempie, a zawodnicy obu drużyn starali się grać twardo i nieustępliwie. W 29 minucie napastnik Sokoła został sfaulowany na
17 metrze przed bramką Mewy, za co
sędzia podyktował rzut wolny. Wykonawcą był sam poszkodowany, a
jego strzał, choć lekki, okazał się na
tyle technicznie precyzyjny, że piłka wpadła do siatki ocierając się o poprzeczkę.
Po stracie bramki Mewa ruszyła
do bardziej zdecydowanych ataków,
co pozwoliło wypracować kilka okazji do strzelenia bramki, niestety,
brak skuteczności okazał się być
chyba wizytówką Mewy w tej rundzie i wynik do końca pierwszej połowy nie uległ zmianie.
Po zmianie stron zawodnicy Mewy
starali się za wszelką cenę doprowadzić
do wyrównania. Efektem takiej gry był
podyktowany w 55 minucie rzut karny
dla Oldbojów z Reska za faul na Grygielu, a pewnym egzekutorem okazał się
Mucha. Od tej pory to reszczanie zaznaczyli zdecydowaną przewagę. Kolejne ataki napastników Mewy były
przerywane częstymi faulami.

W 64 minucie wychodzącego na
czystą strzelecka pozycję w polu karnym Raniewicza brutalnie sfaulował
bramkarz gości, za co sędzia podyktował kolejny rzut karny. Niestety, tym
razem pechowym wykonawcą okazał
się J.Andrzejewski, którego strzał o
centymetry minął lewy słupek bramki. Jeszcze Oldboje nie ochłonęli po
tym niepowodzeniu, a już ich bramkarz wyciągał piłkę z siatki po raz
drugi. Zawodnicy z Karlina wykorzystując chwile dekoncentracji w
szeregach gospodarzy, przeprowadzili skuteczną akcję prawą stroną
boiska podwyższając wynik na 2:1.
Nie mając nic do stracenia Oldboje Mewy rzucili się do jeszcze bardziej zdecydowanych ataków zapominając jednak o obronie, za co zostali ukarani w 86 minucie kolejną
bramką strzeloną po szybkiej
kontrze gości.
Następne mecze Oldboje rozegrają 15 czerwca w Wierzchowie i
ostatni w tym sezonie przed własną
publicznością 17 czerwca, w sobotę
o godz.17.00 z liderem Zefirem Wyszewo.
DAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Po zmianie stron zawodnicy Sarmaty pragnący zmienić niekorzystny wynik, zaczęli grać szybciej, a
przez to udało się im wypracować
kilka sytuacji do strzelenia bramki.
W 55 min. Olechnowicz wykonał
indywidualną akcję, lecz po jego
strzale piłkę zmierzającą do bramki
Mewy z linii bramkowej wybił Kęsy.
W 63 min. wychodzącego na czystą
pozycję Olechnowicza fauluje na 20
m od bramki Mewy obrońca gości, a
podyktowany rzut wolny ładnym
strzałem ponad “murem” zamienia
na bramkę K. Szkup. W 3 min. później
ten sam 17- letni zawodnik po indywidualnej akcji strzałem z ok. 20 m
zdobywa swoją drugą, a dla Sarmaty
trzecią bramkę w tym meczu. Po uzyskaniu prowadzenia w dalszym ciągu przeważał Sarmata, lecz dogodnych sytuacji na strzelenie dalszych
bramek nie wykorzystali m. in. Padziński, Graczykowski, Zawilski. I w
tym momencie historia się znowu
powtórzyła: co nie udało się Sarmacie udało się Mewie. Najpierw Gradus uderzeniem zza pola karnego
wyrównał na 3:3, a później już w
doliczonym czasie gry Porębski po
błędzie obrońcy i bramkarza Sarmaty zdobył dla Mewy czwartego i
zwycięskiego gola w tym meczu.
W sumie ze względu na zmienność akcji i dużą liczbę bramek, mecz
mógł się podobać, szkoda tylko, że
bramki padały po prostych błędach
w liniach defensywnych, a nie po
ładnych akcjach napastników.
Strzelcy bramek: K. Szkup (2)
oraz Padziński dla Sarmaty. Pietrowski, Grygiel, Gradus i Porębski dla
Mewy.
Juniorzy Sarmaty pokonali
Mewę 9:1 (4:0). Juniorzy Mewy
przyjechali do Dobrej w “dziesiątkę” a drugą połowę grali w “dziewięciu” co sprawiło, że byli tylko
tłem dla dobrze grających wiosną
juniorów Sarmaty.
(r)

TERMEX/ZEFIR WYSZEWO
INA EKO-TRAS_IŃSKO
KONSORCJUM BIAŁOGARD
SOKÓŁ KARLINO
MISTRAL MIROSŁAWIEC
MEWA RESKO
STRAŻAK ŚWIESZYNO MANOWO
SCAL/KPPD WIERZCHOWO
CZARNI CZARNE
LEGIONDOBRZYCA
WYBRZEŻE REWAL
WYBRZEŻE BIESIEKIERZ
OLIMP ZŁOCIENIEC

M
21
21
21
21
21
21
22
21
21
21
22
21
22

PKT BR
48
87-43
42
54-44
38
50-26
37
38-32
35
54-39
31
36-31
30
59-50
30
53-51
29
51-51
28
55-56
19
40-80
17
36-70
11
19-59

Tabele i wyniki

Klasa okrêgowa

Masovia Maszewo - Światowid
Łobez 2:0, KP Police II - Sparta Węgorzyno 1:0, Vielgovia Szczecin - Świt
Szczecin 3:2, Vineta II Wolin - Iskra
Golczewo 0:3 W, Orkan Suchań - Promień Mosty 0:1, Dąbrovia Stara Dąbrowa - Rybak Trzebież 1:2, Sarmata
Dobra - Mewa Resko 3:4, Wicher Brojce - Piast Chociwel 1:5.
1. Piast Chociwel
2. KP Police II
3. Sarmata Dobra
4. Świt Szczecin
5. Masovia Maszewo
6. Promień Mosty
7. Sparta Węgorzyno
8. Mewa Resko
9. Vielgovia Szczecin
10. Orkan Suchań
11. Wicher Brojce
12. Dąbrovia
13. Światowid Łobez
14. Rybak Trzebież
15. Iskra Golczewo
16. Vineta II Wolin

V liga

68
57
54
53
50
46
45
45
43
41
35
30
29
28
10
6

74-21
72-28
64-30
74-38
62-43
61-43
38-30
54-51
51-40
40-28
48-60
30-36
38-53
51-78
35-136
13-90

Sokół Pyrzyce - Kłos Pełczyce 6:0,
Kluczevia Stargard - Fagus Kołbacz
5:1, Vineta Wolin - Sparta Gryfice 2:2,
Zorza Dobrzany - Pomorzanin Nowogard 1:2, Korona Stuchowo - Radovia
Radowo Małe 1:3, Iskra Banie - Dąb
Dębno 2:6, Hutnik EKO TRAS Szczecin - Stal Szczecin 0:1, Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty 4:1.
1. Sokół Pyrzyce
68
2. Stal Szczecin
56
3. Kluczevia Stargard
51
4. Polonia Płoty
51
5. Mieszko Mieszkowice 51
6. Hutnik EKO TRAS
44
7. Zorza Dobrzany
43
8. Dąb Dębno
40
9. Kłos Pełczyce
38
10. Vineta Wolin
36
11. Sparta Gryfice
34
12. Fagus Kołbacz
30
13. Pomorzanin Nowogard 30
14. Radovia Radowo Małe 28
15. Korona Stuchowo
21
16. Iskra Banie
16

84-24
60-32
71-41
53-41
55-33
41-32
44-48
54-33
41-45
41-48
37-46
36-56
40-68
43-63
37-68
33-92

GRANIE W PLANIE
Klasa okrêgowa
17 czerwiec, sobota: wszystkie
mecze odbędą się o godz. 16:00: Masovia Maszewo - Sarmata Dobra;
Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dąbrowa; Piast Chociwel - Orkan Suchań;
Mewa Resko - Vineta II Wolin 3:0
W; Rybak Trzebież - Vielgovia Szczecin; Promień Mosty - KP Police II;
Iskra Golczewo - Światowid Łobez;
Świt Szczecin - Sparta Węgorzyno.

V liga

17 czerwiec, sobota, wszystkie
mecze odbędą się o godz. 16.00: Sokół
Pyrzyce - Hutnik EKO TRAS Szczecin; Mieszko Mieszkowice - Iskra Banie; Polonia Płoty - Korona Stuchowo;
Stal Szczecin - Zorza Dobrzany; Dąb
Dębno - Vineta Wolin; Radovia Radowo Małe - Kluczevia Stargard; Pomorzanin Nowogard - Kłos Pełczyce;
Sparta Gryfice - Fagus Kołbacz.
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Dobre lokaty badmintonistów

(SIANÓW) W Sianowie, w miejscowości znanej z produkcji zapałek,
odbyła się 28.05.br. Wojewódzka
Olimpiada Młodzieży w badmintonie. W turnieju uczestniczyło 65
najmłodszych adeptów badmintona
Województwa Zachodniopomorskiego w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci – rocznik 1995 i młodsi
oraz młodzicy – rocznik 1993-94.
Tradycyjnie w zawodach tych
duży sukces odnieśli zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Badmintona w Bełcznej. W klasyfikacji klubowej badmintoniści z gminy
Łobez zajęli II miejsce, tuż za gospodarzami turnieju zawodnikami UKS
Kometa Sianów, a przed UKSOSiR
Badminton Sławno, UKS Dziewiątka
Koszalin oraz UKS Relaks Chojna.

Indywidualne osi¹gniêcia zawodników UKSB Be³czna :
DZIECKO :
- gra pojedyncza dziewcząt:
II miejsce – Karolina Wysocka
(Bełczna)
V miejsce - Katarzyna Jędrzejczak
(Bełczna)
IX miejsce - Alicja Wysocka
(Bełczna)
- gra podwójna dziewcząt:
I miejsce – Karolina Wysocka z Katarzyną Jędrzejczak (Bełczna)
- gra podwójna chłopców:
III miejsce – Piotr Gajdzica z Przemkiem Waga
(Bełczna)
- gra mieszana
II miejsce - Alicja Wysocka Z Pawłem Kielanem
(Bełczna)
MŁODZIK:
- gra pojedyncza dziewcząt:
II miejsce – Paulina Wierzbowska
III miejsce – Anna Perka
III miejsce - Krystyna Kielan
V miejsce - Agata Kielan

(Przemysław)
(Przemysław)
(Bełczna)
(Bełczna)

- gra pojedyncza chłopców:
V miejsce – Tomasz Galczak
(Bełczna)
IX miejsce – Dawid Żywulski
(Worowo)
Krzysztof Dzik
(Poradz)
Andrzej Wysocki
(Bełczna)
Patryk Jachym
(Poradz)
- gra podwójna dziewcząt:
I miejsce – Paulina Wierzbowska z Anną Perka (Przemysław)
II miejsce – Agata Kielan z Krystyną Kielan (Bełczna)
- gra podwójna chłopców:
II miejsce - Dawid Żywulski z Andrzejem Wysockim (Bełczna)
III miejsce – Tomasz Galczak (Bełczna) i Patryk Jachym (Poradz)
- gra mieszana:
III miejsce - Anna Dąbro (Bełczna) i Krzysztof Dzik (Poradz).
Wszystkim młodym badmintonistom ze Szkoły Podstawowej w Bełcznie
gratulujemy i życzymy wytrwałości w osiąganiu coraz wyższego poziomu
sportowego oraz sukcesów w następnych turniejach. Kazimierz Pawelec

Nowe rekordy ³obeskich lekkoatletów

W dniach 3-4 czerwca w Szczecinie odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Juniorów Młodszych
(16- 17 lat) w Lekkiej Atletyce.
Wielki sukces odniósł nasz zawodnik Bartłomiej Wierzchowski, który
w biegu na dystansie 1500 m zdobył
złoty medal. Popularny “Bartek”
uzyskał czas 4,15 min. Wynik ten,

jest jego nowym rekordem życiowym i jednocześnie rekordem szkoły. Zawodnik walczy o uzyskanie
minimum kwalifikacyjnego (4.06
min) upoważniającego do startu w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W zawodach brali również udział
Marcin Grynkiewicz, który z powo-

du kontuzji nogi nie ukończył biegu
na 1500 m i Michał Serweta, który
startował po za konkursem w biegu
na 400 m. Michał wynikiem 56,15 s
pobił swój rekord życiowy.
8 czerwca w Białogardzie odbyła
się Wojewódzka Gimnazjada w Lekkiej Atletyce. W zawodach tych prawo startu mieli mistrzowie powiatu w
swoich wybranych konkurencjach.
Gimnazjum łobeskie reprezentowało
9 zawodników.
Największy sukces odniósł Bartłomiej Wierzchowski, który zdobył
srebrny medal w biegu na 2000 m.
Uzyskał wynik 5.50 min, co jest nowym rekordem szkoły.
Wysokie IV miejsce w biegu na
1000 m zajął Marcin Grynkiewicz.
Uzyskał b.dobry czas 2,44 min. Marcin jest “objawieniem” obecnego
sezonu.
VII miejsce w biegu na 300 m, z b.
dobrym wynikiem 38,23 s zajął Mi-

chał Serweta. Wynikiem tym, Michał
uzyskał minimum na III klasę sportową.
VII miejsce zajęła również
Agnieszka Zielińska w rzucie
oszczepem. Rzuciła na odległość 25
m. Pozostali zawodnicy zajęli następujące miejsca:
Agnieszka Dudek w pchnięciu
kulą - X miejsce
Marcelina Jasińska w skoku w
dal - IX miejsce
Sztafeta chłopców w biegu 4 x100
m w składzie: Krystian Polny, Marcin
Gawryluk, Mateusz Jurzysta, Michał
Serweta – X miejsce. Uzyskany czas
48,29 s jest tylko o 0,9 s gorszy od
rekordu szkoły.
Były to przedostatnie zawody w
tym roku szkolnym. Najlepsi zawodnicy startować będą 17 czerwca na
mistrzostwach województwa juniorów młodszych w Szczecinie.
Kazimierz Mikul
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NARKOTYKI
ZAREKWIROWANE

NAPROMILOWANI

5 bm. około godziny 17.00 w
trakcie przeszukania mieszkania
Marka S. (zam. R. powiat łobeski)
ujawniono woreczek o zapięciu
strunowym z zawartością niewielkiej ilości proszku koloru białego –
amfetaminy. Godzinę później, w
trakcie przeszukania mieszkania
Remigiusza C. (zam. R. powiat łobeski) ujawniono woreczek foliowy z
zapięciem strunowym z zawartością
niewielkiej ilości proszku koloru
białego, 6 sztuk zawiniątek z folii
aluminiowej z zawartością proszku
koloru białego oraz 1 szt. tabletki
koloru białego zawiniętą w folię aluminiową.

(ŁOBEZ) 7 bm. o godz. 15.40
w Łobzie, na ul. Siewnej, Krzysztof G. Lat 46, kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwym 0,35 mg/l.
(DOBIESZEWO) 10 bm.
około godz. 15:40 w Dobieszewie,
Zbigniew F. (zam. D. gm. Łobez)
kierował samochodem Fiat 126p
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,47 mg/l).
(WĘGORZYNO) 10 bm. około godz. 18:45, na drodze Węgorzyno – Przytoń, Stanisław F.
(zam. W.) kierował motorowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,54 mg/l).
(ŁOBEZ) 11 bm. o godzinie
11.15, na ulicy Kolejowej w
Łobzie, Sławomir D. (zam. Ł.) kierował samochodem osobowym
Honda Civic. Badania wykazały
wynik 0,56 i 0,57 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Okazało się przy tym, że złamał on
sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczony
przez Sąd Rejonowy w Łobzie.

ZNIKNÊ£O OGRODZENIE
(MIŁOGOSZCZ) W dniach 5-6
bm. w godz. 13.00 – 11.40 w okolicy
miejs cowości Miłogoszcz, nieznany sprawca dokonał kradzieży 20 mb
siatki ogrodzeniowej. Straty w kwocie 150 zł poniosło Nadleśnictwo
Resko.

USZKODZONA SZYBA
(ŁOBEZ) W okresie od 6 bm.
godzina 17.00 do dnia 7 bm. Godzina 5.50, przy ulicy Armii KraINFORMACJA

Z£OMIARZ NAPOWIETRZNY
jowej w Łobzie, w bliżej nieustalonych okolicznościach doszło
do uszkodzenia przedniej szyby
w autobusie Autosan, wartości
około 5.000 zł, na szkodę PKS
Gryfice.

KIESZONKOWIEC
CMENTARNY
(RESKO) 7 bm. około godz. 13.00
w Resku, na terenie cmentarza przy
ul. Kołobrzeskiej, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży z torebki
pieniędzy w kwocie 200 złotych na
szkodę Krystyny C. (zam. Ł. gm.
Resko).

Z£OMIARZ CZY
BUDOWLANIEC?
(ŁOBEZ) W dniach 7-8 bm. w
godz. 16:00 – 6:30 w Łobzie, przy
ul. Bocznej, z terenu zakładu nieustalony sprawca dokonał kradzieży 4 szt. ceownika. Straty w
kwocie 450 złotych na szkodę Jerzego M. z Łobza.

(RUNOWO POM.) 7 bm. w
godz. 19:00 – 20:00, na szlaku kolejowym Runowo Pomorskie – Jankowo, nieznany sprawca, po uprzednim wycięciu z napowietrznej linii telekomunikacyjnej, dokonał kradzieży drutu krzemowo-brązowego w
ilości 27 kg o wartości 810 złotych na
szkodę Zakładu Telekomunikacji
PKP w Stargardzie Szczecińskim.

SZYBOT£UK
(ŁOBEZ) 9 bm. około godziny
23.25, przy ulicy Kościuszki w
Łobzie, nieznany sprawca dokonał
wybicia szyby w sklepie ogólnoprzemysłowym, wartości 350 zł,
działając na szkodę właściciela sklepu Krzysztofa R. z Łobza.

ALE COFKA
(ŁOBEZ) W nocy z 10 na 11 bm.
w godzinach 19.00 – 7.00, na osiedlu
Hanki Sawickiej w Łobzie nieznana
osoba kierując nieustalonym pojazdem, wycofując z parkingu dokonała oberwania prawego lusterka w
samochodzie osobowym Seat Ibiza,
na szkodę Zenona N. z Łobza.
INFORMACJA

ROWER ZOSTA£ W POWIECIE
(ZAJEZIERZE) 11 bm. w godz.
21.20 do 21.30, w Zagórzycach, nieznany sprawca dokonał kradzieży
roweru Jubilat, wartości 50 zł, na
szkodę Leszka W. (zam. O., gm.
Drawsko Pom.).
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HUMOR TYGODNIA
Rybiński sam strzela gole w meczu z Niemcami

W obiektywie tygodnika: Szef PO Ryszrad Sola w lokalu partii
czeka na pomoc przy zagospodarowaniu biura

Niespodziewanie w Mistrzostwach Świata w piłce, przed
meczem z Niemcami doszło do lekkiej rozgrzewki, czyli przedmeczu na... dowcipy. Zaczęła prasa niemiecka dowcipami:
“Wielu polskich kibiców przyjechało do Gelsenkirchen
samochodami. Ma to swoje dobre strony. Niejeden mieszkaniec Zagłębia Ruhry znów ujrzał swój dawno temu utracony
pojazd.”
Maciej Rybiński, w komentarzu zamieszczonym w
“Dzienniku” sam rozprawia się z tymi dowcipami pisząc, że
nie warto się oburzać. Lepiej podopisywać dalsze ciągi. Na
przykład na powyższy, że Niemcy powinni pokazać biżuterię, zegarki i obrazy, których Polacy nie widzieli od 1939 roku.
Na dowcip, jak pozbyć się polskich chuliganów odpowiada, że łatwiej pozbyć się ze stadionu kibiców niemieckich;
wystarczy krzyknąć – Freibier (piwo za darmo!), a wszyscy
wybiegną jeszcze przed meczem.
Na kolejny dowcip, że niektórzy kibice są znani jakiemuś
niemieckiemu komentatorowi, bo remontowali u niego dom,
Rybiński ripostuje, że nauczyli się fachu odbudowując Polskę
po zakończeniu cywilizacyjnej misji Niemiec na Wschodzie.
Przytacza też zdanie z pewnej książki, że w cyrku
Niemcy śmiali się najbardziej, kiedy koń narobił na arenę.
Mając takiego Rybińskiego koń nie jest już potrzebny.
Teraz czas na piłkarzy.
(r)

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 22 brzmiało:
„Ciało ma duszy po same uszy”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Paweł Niedziela (Łobez), Antonina Kaczmarek
9Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Grażyna
Maćkowiak (Łobez), Aleksander Rachwał (Resko).
Nagrodę wylosował pan
Paweł Niedziela z Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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