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W³aœciciel Tomexu
z zarzutami
str. 2

(£OBEZ-RADOWO MA£E) Firma Tomex w
Radowie Ma³ym do tej pory by³a najwiêkszym pracodawc¹ w gminie. Produkuje wyroby z drzewa. By³y lata, ¿e zatrudnia³a ponad piêædziesiêciu pracowników. W ostatnich latach znalaz³a siê na równi pochy³ej.
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O w³aœcicielu wiêkszoœæ ma dobre zdanie, ale prokuratura ma dowody

W³aœciciel Tomexu z zarzutami
(£OBEZ-RADOWO MA£E) Firma
Tomex w Radowie Ma³ym do
tej pory by³a najwiêkszym
pracodawc¹ w gminie.
Produkuje wyroby z drzewa.
By³y lata, ¿e zatrudnia³a ponad
piêædziesiêciu pracowników.
W ostatnich latach znalaz³a
siê na równi pochy³ej.

List do redakcji

Firma znana jest dobrze cz³onkom Powiatowej Rady Zatrudnienia, która wielokrotnie zajmowa³a
siê niesp³acanym d³ugiem zak³adu
wobec PUP, który da³ firmie ponad
400 tys. z³ na utworzenie ponad 40
miejsc pracy. Wiêkszoœæ pracowników i urzêdników ma dobr¹ opiniê
o w³aœcicielu, st¹d przed³u¿ane terminy sp³at. Jednak – jak wynika z
wyliczeñ prokuratury, która postawi³a zarzuty w³aœcicielowi firmy zad³u¿enie przekroczy³o ju¿ wszelkie racjonalne granice.
Dlaczego ³obeska prokuratura
zajê³a siê w³aœcicielem firmy Tomex
Benedyktem B.?
- Zawiadomienie o przestêpstwie w ubieg³ym roku z³o¿y³a córka jednego z pracowników. - t³umaczy szefowa ³obeskiej prokuratury
Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz.
Prokuratura musia³a wszcz¹æ

dochodzenie i wyjaœniæ sprawê. W
trakcie wyjaœniania ukaza³ siê fatalny obraz funkcjonowania firmy i
prokuratura postawi³a w³aœcicielowi cztery zarzuty. Córka zawiadomi³a prokuraturê, ¿e jej ojciec, który by³ tam zatrudniony i uleg³ wypadkowi przy pracy, nie otrzymuje
nale¿nych mu œwiadczeñ z ZUS. Nie
móg³ otrzymaæ równie¿ odszkodowania z PZU, gdzie niektórzy pracownicy byli dodatkowo ubezpieczeni, a w zwi¹zku z tym potr¹cane
im by³y sk³adki.
- To dobrowolne ubezpieczenie
wygas³o rok wczeœniej, ale sk³adki
nadal by³y potr¹cane. - mówi prokurator. - Jak policja zaczê³a badaæ tê
sprawê, to okaza³o siê, ¿e w firmie
nie ma list p³ac, ¿e te sk³adki nie by³y
odprowadzane, ¿e ludziom wynagrodzenia wyp³acane s¹ w ratach. Ta
sytuacja mia³a miejsce od co najmniej 2002 roku. To nawet trudno
nazwaæ ratami, bo ile by³o pieniêdzy
w kasie, tyle dzielono. Jak ktoœ mia³
ratê do zap³acenia, to musia³ pokazaæ kwitek, ¿e s¹ mu potrzebne pieni¹dze. Ludzie dostawali po 50 –
100 z³ i nie wiedzieli, kiedy dostan¹
nastêpn¹ czêœæ wyp³aty. Niektórzy
mieli kilkumiesiêczne zaleg³oœci. mówi prokurator.
Pracownik pokrzywdzony w
wypadku, który zawiadomi³ proku-

raturê, powiadomi³ równie¿ Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. Ta chcia³a
skontrolowaæ zak³ad, ale uniemo¿liwiono jej to. W zwi¹zku z tym równie¿ PIP z³o¿y³a zawiadomienie o
pope³nieniu przestêpstwa.
- Po z³o¿eniu przez PIP zawiadomienia, musieliœmy zbadaæ, czy odprowadzane by³y sk³adki na ZUS, jak
by³o z pensjami i co sta³o siê z pieniêdzmi potr¹canymi na dodatkowe
sk³adki, tzw. ubezpieczenie grupowe. To ubezpieczenie wygas³o, bo
nie by³o op³acone, ale na listach p³ac
widnia³o, do potr¹cenia. Zreszt¹
trudno tu mówiæ o ksiêgowoœci; nie
by³o list p³ac, czêœæ by³a na karteczkach, czêœæ w komputerze. Je¿eli
potraktujemy to jako dokumenty, to
ksiêgowoœæ w badanych przez nas
latach 2002 – 2006 jako taka nie istnia³a. Czêœæ papierów by³a w biurze
ksiêgowym w Szczecinie, czêœæ w
domu w³aœciciela, równie¿ w Szczecinie, a czêœæ w Radowie Ma³ym. To
co zdoby³a policja i co wyda³ dobrowolnie, stanowi³o podstawê do rozliczenia - mówi prokurator.
Prokuratura powo³a³a bieg³ego,
który oceni³ dostêpne dokumenty
firmy. Zwróci³a siê równie¿ do ZUS
o deklaracje podatkowe pracowników. Przes³uchano prawie stu œwiadków. Zgromadzone dokumenty z postêpowania to 36 tomów akt. Na pod-

Wybierzmy Kiedy i nad czym bêd¹
g³osowaæ w „Jutrzence”
jednak
Karty rozdane?

nowych!

Te wybory, to nie jest walka
miêdzy frakcjami o wp³ywy, to
jest walka o pryncypia, o zasady, jakimi bêdziemy siê pos³ugiwali w naszym spó³dzielczym wspó³¿yciu. Albo bêdziemy przestrzegali prawo przez siebie ustalone, albo bêdzie
królowa³ liberalizm.
W rejonie pierwszym jest dwóch
wygów i dwoje nowych. Stawiam na
nowych. W rejonie drugim: czterech
starych, o których wiemy, czego siê spodziewaæ i siedmiu nowych. Wybiorê
trzech ze œrodka, a wiêc 4,5 i 6. W rejonie trzecim piêciu z 7 jest znanych z
dzia³alnoœci, ju¿ to w radzie nadzorczej,
ju¿ to jako delegaci na ZPCz w ubieg³ych latach. Po wyeliminowaniu naszego pewniaka, pani Kamiñskiej, ju¿ w
przedbiegach, stratedzy ze Spó³dzielni
osi¹gnêli swój cel. Choæby tylko starzy
zag³osowali na siebie, to wygraj¹. Nie
dano tu szansy wyboru miêdzy dobrym,
a z³ym. Tu kandydaci wydaj¹ siê byæ za
a nawet przeciw. W tej grupie jest zakodowana jaka bêdzie nasza przysz³a rada
nadzorcza.
Antoni Moroz

(£OBEZ-RESKO-WÊGORZYNO) Zarz¹d wspólnie z Rad¹
Nadzorcz¹ Spó³dzielni ustali³ trzy
terminy odbycia poszczególnych
czêœci Walnego Zgromadzenia
Cz³onków: Wêgorzyno - 3 czerwiec,
Resko - 5 czerwiec, £obez - 7 czerwiec, posiedzenie Kolegium - 12
czerwiec.
Podczas obrad zostan¹ rozpatrzone sprawozdania z dzia³alnoœci Rady
Nadzorczej i Zarz¹du za rok 2007 oraz
sprawozdanie finansowe Spó³dzielni
za 2007 rok.
Po dyskusji nast¹pi g³osowanie
uchwa³ w sprawie tych sprawozdañ,
uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium: prezesowi zarz¹du Jolancie Wasielewskiej, cz³onkowi zarz¹du Katarzynie
Rzepkowskiej, cz³onkowi zarz¹du
Zdzis³awowi B³aszków. Nastêpn¹
kwesti¹ bêdzie oznaczenie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ w roku 2008/
2009. Podczas walnego zostanie
uchwalony podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2007 r. z pozosta³ej dzia³alnoœci gospodarczej.

Kolejnymi punktami zaplanowanymi na walne jest omówienie i podjêcie uchwa³ w sprawie ¿¹dañ zg³oszonych przez cz³onków Spó³dzielni i
zarz¹d Spó³dzielni: w kwestii powo³ania Komisji Statutowej, zwrotu
wp³aconych kwot za przekszta³cenie
prawa lokatorskiego na w³asnoœciowe
spó³dzielcze po 23 kwietnia 2001 r.,
wyst¹pienia ze Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielni Mieszkaniowych w
Szczecinie oraz w sprawie przyst¹pienia do Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP.
Dopiero po tych punktach nast¹pi
wybór cz³onków do Rady Nadzorczej
Spó³dzielni oraz podjêcie uchwa³ w
sprawie wyboru kandydatów do Rady
Nadzorczej z poszczególnych obszarów wyborczych na ka¿dej z czêœci
Walnego Zgromadzenia.
To jednak jeszcze nie koniec g³osowania. Po wyborze kandydatów do
Rady Nadzorczej nast¹pi wybór
dwóch przedstawicieli Spó³dzielni na
przedkongresowy wojewódzki zjazd
spó³dzielczoœci.
Po wyborach bêdzie czas na wolne
wnioski.
mm

stawie zebranego materia³u dowodowego prokuratura postawi³a w³aœcicielowi Tomexu cztery zarzuty.
Pierwszy dotyczy naruszenia
praw pracowniczych, drugi dotyczy
przyw³aszczenia dobrowolnych
sk³adek na dodatkowe ubezpieczenie pracowników w PZU, trzeci –
uniemo¿liwienie kontroli PIP, a
czwarty, z ustawy o rachunkowoœci,
dotyczy nieprawid³owo prowadzonej ksiêgowoœci.
Jak wyliczy³ bieg³y na podstawie dostêpnych dokumentów, Benedykt B., jest winien ZUS ponad 3
miliony 600 tys. z³ nieodprowadzonych sk³adek na obowi¹zkowe
ubezpieczenie. Prokuratura doliczy³a siê ponad 160 pracowników,
którzy przewinêli siê przez zak³ad w
badanym okresie . Wiêkszoœæ z nich
ju¿ tam nie pracuje.
Oskar¿ony odmówi³ sk³adania
wyjaœnieñ. Chce je z³o¿yæ na piœmie.
- Co ciekawe, trzy czwarte przes³uchiwanych pracowników uwa¿a
szefa firmy za dobrego pracodawcê
i wrêcz dobrodzieja. - zastanawia
siê nad tym fenomenem prokurator
Karpiñska-Gêsikiewicz.
KAR
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Porz¹dki w osiedlu
(£OBEZ). Ju¿ w tym roku zakoñczy siê trwaj¹cy kilkanaœcie lat
ba³agan na osiedlu H. Sawickiej. W
tym momencie zarz¹dza tam likwidator spó³dzielni oraz Agencja Rynku Rolnego. Czêœæ nieruchomoœci
nie nale¿y do nikogo. Na mapach nie
ma dojazdów do gara¿y. Ten problem ju¿ niebawem bêdzie mia³
swój finisz. Ca³oœæ chce przej¹æ
gmina.
- Mieszkañcy i zarz¹dy wspólnot s¹ za tym, by gmina przejê³a
ca³oœæ. Ju¿ prosz¹ m.in. o nowe na-

wierzchnie chodników. Infrastruktura jest w stanie dobrym. Nale¿y
tam rozebraæ „zasieki” i postawiæ
nowe. Nowy likwidator jest chêtny
przekazaæ gminie mienie, którym
zarz¹dza – powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.
Obecnie oczekuje na decyzjê
Agencji. Wszystko jednak wskazuje
na to, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach
kwestia ta zostanie rozwi¹zana. Wtedy te¿ zostan¹ wykonane plany geodezyjne, porz¹dkuj¹ce istniej¹cy
stan.
mm
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Wszed³ pod samochód
(£OBEZ) W dniu 27 maja br.,
w godzinach wieczornych, w
£obzie na ulicy Obroñców Stalingradu, kieruj¹cy samochodem
BMW Jaros³aw M. potr¹ci³ pieszego, który przechodzi³ przez
jezdniê w niedozwolonym miej-

scu. Jak siê okaza³o pokrzywdzony Bogdan S. by³ nietrzeŸwy. W
wyniku uderzenia pokrzywdzony
dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a.
Zosta³ on przewieziony do szpitala w Drawsku Pomorskim na obserwacjê.
(r)

Chêtnych na Stado brak
(SZCZECIN). W miniony poniedzia³ek mia³ siê odbyæ kolejny w tym
roku przetarg na Stado Ogierów.
Chêtnych do kupna Stada ponownie

nie by³o. Nastêpny najprawdopodobniej odbêdzie siê 24 czerwca.
Póki co nieznana jest kwota, za jak¹
stado zostanie wystawione.
mm

Wynajmê domek
letniskowy
20 m od jeziora (Stara Dobrzyca k/Reska) – pokoje sypialne,
³azienka, wc, jadalnia z aneksem kuchennym, TV. Pobyty
tygodniowe i weekendowe.
Tel. 604 649 889.
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4 tysi¹ce zadecydowa³o
o zamkniêciu przedszkola
(WÊGORZYNO). Przedszkole w
Mielnie przesta³o funkcjonowaæ
z braku... oko³o 4 tysiêcy z³.
Przewodnicz¹ca rady podczas
sesji wyrazi³a siê negatywnie
o fakcie, ¿e burmistrz nie
poinformowa³a radnych
o k³opotach TPD w Mielnie.
Przedszkole zwraca³o siê z
proœb¹ o pomoc w sfinansowaniu
okresu przejœciowego, pomiêdzy
kolejnymi dotacjami z Unii. Pierwsza transza wystarczy³a do koñca lutego. Kolejny wniosek jest w trakcie

rozpatrywania. Pieni¹dze maj¹ byæ
od wrzeœnia, ognisku wiêc brakowa³o pieniêdzy na funkcjonowanie w
miesi¹cach od marca do koñca
czerwca. Wprawdzie przez miesi¹ce marzec i kwiecieñ gmina wspomog³a ognisko, jednak ju¿ w maju i
czerwcu – nie.
O tym fakcie przewodnicz¹ca
rady miejskiej w Wêgorzynie dowiedzia³a siê przypadkowo.
- Kwestiê rozwi¹zywa³a kwota
nieca³ych 2 tys. miesiêcznie. Dzieliliœmy nadwy¿kê i mogliœmy tak¹
kwotê przeznaczyæ, niestety rada
nie by³a o tym powiadomiona, mimo

¿e TPD zwraca³o siê do gminy pod
koniec ubieg³ego roku lub na pocz¹tku tego roku – powiedzia³a
przewodnicz¹ca, zadaj¹c jednoczeœnie pytanie burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz, dlaczego nie poinformowa³a o tym fakcie rady.
- Dofinansowywaliœmy przedszkole dwa miesi¹ce, a potem œrodki siê skoñczy³y. Ognisko bêdzie zamkniête tylko dwa miesi¹ce. Potem
bêdzie funkcjonowa³o od nowa –
odpar³a burmistrz.
Przewodnicz¹ca przypomnia³a,
¿e jeszcze dotychczas nadwy¿ka nie
zosta³a do koñca podzielona. mm

Trawy na zakrêcie
(POWIAT). Kierowcy, poruszaj¹cy siê swoimi pojazdami na
terenie powiatu, maj¹ spore k³opoty z widocznoœci¹, a to za
spraw¹... wysokich traw.

Reklama

Tel. 091 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl

Podczas obrad komisji w £obzie
i sesji w Wêgorzynie, zarówno radni
jak i so³tysi monitorowali ten problem. W tym roku kwestia wysokich
traw mia³a byæ rozwi¹zana. Tak siê
jednak nie sta³o.
- Koszenie mia³o siê zdecydowanie poprawiæ po zakupie ci¹gnika o
wiêkszej mocy. Jednak realizacja
tego zadania zale¿na jest od
PFRON-u; decyzja musi byæ wydana przez Szczecin, a nie przez
£obez. Mam nadziejê, ¿e kupimy
ten ci¹gnik. Na razie spoœród trzech
ci¹gników, jakie mamy, dwa wykorzystywane s¹ do ³atania dziur, jeden

do koszenia. Dlatego jest tak, jak
zawsze. Ci¹gnik nie ma szans obkosiæ wszystkich poboczy w ca³ym powiecie, mimo ¿e od dwóch tygodni
kosimy na dwie zmiany. Zaczynamy
od tych dróg najczêœciej u¿ytkowanych. Jeœli so³tysi bêd¹ chcieli we

w³anym zakresie wykosiæ pobocza,
jestem w stanie zwróciæ pieni¹dze
za paliwo – powiedzia³ dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
Zanim to nast¹pi pozostaje
szczególnie ostro¿na jazda. mm

Droga tylko na mapie
(ZAGÓRZYCE). Ju¿ 8 lat
temu mieszkañcy tej wsi otrzymali zapewnienie, ¿e w zwi¹zku z
wyciekiem w hydroforni, bêdzie
wykonane koryto. Póki co czas
p³ynie, woda te¿.
Wyciek wodny uniemo¿liwia
dzieciom przejazd do pobliskiego
jeziora. Tamtêdy prowadzi równie¿

trasa rowerowa... ale tylko dla mi³oœników ekstremalnych prze¿yæ. Dla
dzieci jednak trasa ta jest nie do
pokonania i choæ jezioro maj¹ blisko, dostêp do niego jest utrudniony. Sytuacja jest o tyle powa¿na, ¿e
w razie nieszczêœcia mieszkañcy s¹
zdani tylko na pogotowie z Drawska.
mm

Pieni¹dze dla niepe³nosprawnych
(£OBEZ). Do niepe³nosprawnych uczniów, mieszkaj¹cych na
wsi, wp³ynie niebawem 85 tys. z³ z
Zachodniopomorskiego Oddzia³u Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Szczecinie.
W przypadku ucznia szko³y
podstawowej lub gimnazjum dofi-

nansowanie wyniesie 1 tys. z³.
Uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej otrzymaj¹ dofinansowanie
w kwocie 1,5 tys. z³, natomiast w
przypadku ucznia szko³y ponadgimnazjalnej zobowi¹zanego do
uiszczenia op³aty za naukê (czesnego) dofinansowanie obejmie
kwotê 2 tys. z³.
mm

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 2.06.2008 r.

Str
Str.. 5

Mo¿e mnie nawet zamkn¹æ kurator,
czy wojewoda, nie zrobiê tego konkursu.

Bêdziemy czekali kolejne 5-6 lat, a¿ któryœ most pod jakimœ
tirem siê za³amie

Burmistrz nie chce
og³osiæ konkursu

Mosty na dwójkê

(WÊGORZYNO). Burmistrz tej
gminy nie zamierza
organizowaæ konkursu
na dyrektora szko³y w
Runowie Pomorskim. Nawet
jeœli mia³oby to siê skoñczyæ
nieprzyjemnoœciami dla
szefowej gminy.
Stanowisko dyrektora szko³y lub
placówki powierza siê na okres 5 lat
szkolnych. Po up³ywie tego okresu
burmistrz, po zasiêgniêciu opinii
rady szko³y lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oœwiaty, mo¿e przed³u¿aæ powierzenie stanowiska o kolejne: 5 lat,
okres nie krótszy ni¿ 1 rok szkolny.
Je¿eli to stanowisko ma byæ powierzone innej osobie, to kandydata
na to stanowisko wy³ania siê w drodze konkursu. W zwi¹zku z tocz¹cymi siê przygotowaniami do nowego
roku szkolnego Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty Artur Ga³êski
poprosi³ o informacjê burmistrz
Wêgorzyna, która z podstaw prawnych bêdzie stanowi³a o powierzeniu stanowiska dyrektora Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim. Zapytanie to skierowa³ równie¿, jako informacjê, do przewodnicz¹cej rady. Monika KuŸmiñska
odczyta³a je podczas sesji.
W zwi¹zku z dotychczasowym
milczeniem szefowej gminy w tej
sprawie Józef Drozdowski zapyta³
burmistrz Gra¿ynê Karpowicz czy
zostanie og³oszony konkurs na dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim. Burmistrz Wêgorzyna zareagowa³a bardzo ostro z pytaniem
dlaczego ta kwestia interesuje radnego powiatowego. W tej sytuacji
wsta³a radna Jadwiga Kamiñska
oznajmiaj¹c, ¿e to pytanie równie

dobrze mo¿e byæ jej autorstwa.
- Nie wiem kiedy bêdzie og³oszony konkurs i czy w ogóle go og³oszê – odpowiedzia³a burmistrz w tej
sytuacji.
Na te s³owa J. Drozdowski odpar³, ¿e tym samym szefowa gminy
³amie prawo.
- Dobrze, to zamkn¹ mnie - zripostowa³a G. Karpowicz. - Mam
wa¿ne przes³anki mówi¹ce o tym,
¿eby nie og³aszaæ konkursu. Jeœli
wojewoda, albo kurator bêdzie
chcia³ siê z tymi przes³ankami zapoznaæ, to ja je przedstawiê. Proszê
bardzo. Mo¿e mnie nawet zamkn¹æ
kurator, czy wojewoda, nie zrobiê
tego konkursu. W tej sprawie pozostanê nieugiêta. Ugiê³am siê w kwestii przywrócenia dyrektor na stanowisko i wysz³am na tym bardzo Ÿle.
Œrodowisko nie doceni³o wcale
mojej decyzji. Nadal jest rycie, knucie itd. – doda³a burmistrz.
- To pani rozpoczê³a – wtr¹ci³a
radna Kamiñska, jednak ta uwaga
pozosta³a bez echa.
Kandydat na dyrektora musi byæ
zaopiniowany przez Kuratora. Czy
tak siê stanie, mimo braku konkursu
– czas poka¿e.
mm

(£OBEZ) Stan mostów na terenie gminy mo¿na uznaæ za bardzo
z³y. Mimo tego ich remonty ponownie zosta³y przesuniête. Stan mostów Zachodniopomorski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w
Drawsku Pomorskim, ocenia w skali od 0 do 5. W gminie £obez wiêkszoœæ mostów otrzyma³o notê 2.
Najwy¿sz¹ dosta³ most w Lesiêcinie
wybudowany w 1986 roku; zosta³ on
oceniony na 4.
Mosty z not¹ 2 oznaczaj¹ zaawansowan¹ degradacjê, a co siê z tym wi¹¿e i obni¿one bezpieczeñstwo. Skala 4
oznacza drobne usterki. Charakterystyka kolejnych mostów nie napawa
optymizmem. W najgorszym stanie
jest most ¿elbetowy w Strzmielach na
drodze Wierzbiêcin - £obez. Stan
przês³a, od strony Nowogardu, jest
przedawaryjny, a ogólny stan obiektu
bardzo z³y. Dokumentacja na remont
mostu i ustalenie ekspertyzy noœnoœci
mostu zosta³a opracowana w 2006 r.
Ze wzglêdu na brak œrodków finansowych z ZZDW w Koszalinie most ten
nie zosta³ zakwalifikowany do planu
remontów na 2008 r. RDW w Drawsku
Pomorskim w roku 2008 wykona tylko
bie¿¹ce prace konserwacyjne
Tak¹ sam¹ notê otrzyma³ most w
£obzie na ul. Segala. Wymaga on remontu, wskazane jest opracowanie
dokumentacji na remont obiektu.
Most ogólnie ma z³y stan techniczny,
znaczne ubytki betonu w konstrukcji
belek i pomostu, przecieki przez izolacjê, spêkania w skrzyd³ach mostu,
wycieki wody zza przyczó³ków. Niewiele wiêcej, bo zaledwie pó³ punktu
wiêcej otrzyma³y kolejne dwa mosty w
£obzie: na ul Obroñców Stalingradu
oraz na ul. Rapackiego. Pierwszy z
nich, silnie obci¹¿ony ruchem ma nienajlepszy stan techniczny konstrukcji,
g³ównie przyczó³ki od strony Drawska, gdzie zaobserwowano 5 mm pêkniêcie p³yty noœnej, belek i wsporników. Most ma uszkodzone balustrady
betonowe, a s³upy oœwietleniowe s¹
zniszczone. Obiekt ten powinien byæ
poddany gruntownemu remontowi
wraz z podniesieniem noœnoœci. Jed-

nym z planów odnoœnie tego mostu
jest oczyszczenie koryta rzeki. Prace
te wykona RDW Drawsko Pomorskie
si³ami w³asnymi. Z kolei na ul. Rapackiego jest z³y stan techniczny p³yty
noœnej i belek, niska wytrzyma³oœæ
betonu i degradacja betonu W tym
wypadku przed³u¿ono opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowê mostu do 30. grudnia 2008. Z uwagi na brak œrodków finansowych realizacjê zadania przeniesiono na lata 2008 – 2010. Póki co
bêd¹ tam jedynie wykaszane trawy na
sto¿kach.
W trochê lepszej kondycji jest
most w Be³cznej, który zosta³ oceniony na trojkê. Podobnie jak w pozosta³ych wypadkach i tutaj nie planuje siê
wiêkszych prac w roku bie¿¹cym.
Most na ul. Waryñskiego dosta³
ocenê 3,77, co oznacza, ¿e jego stan
jest dobry. Tutaj planowane s¹ prace
porz¹dkowe wraz z oczyszczeniem
koryta rzeki oraz wymian¹ balustrady
mostowej. Most o najwy¿szej ocenie
znajduje siê w Lesêcinie. Wybudowany w roku 1986 otrzyma³ notê 4. W
ubieg³ym roku RDW w Drawsku Pomorskim wykona³o nowe sto¿ki z
kostki betonowej i œcieki skarpowe za
kwotê 28.304 z³.
Informacja o stanie mostów mocno zaniepokoi³a radnego Kazimierza
Chojnackiego.
- O tym, ¿e mosty na terenie gminy, bêd¹ce w zarz¹dzie zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych dróg,
s¹ w stanie co najmniej z³ym, wszyscy wiemy. Tutaj boksowanie siê z
Koszalinem nie ma sensu, bo bêdziemy czekali kolejne 5-6 lat, a¿ któryœ
most pod jakimœ tirem siê za³amie.
St¹d te¿ proœba, by apelowaæ do ministerstwa, aby gmina £obez zosta³a
w koñcu dostrze¿ona, ¿e s¹ tu potrzeby budowy dróg, odbudowy logistycznej. W innych powiatach remonty mostów s¹ robione. Tutaj co
najmniej od 40 lat nie by³o ¿adnych
inwestycji mostowych. Kiedyœ to siê
zawali - apelowa³ radny podczas posiedzenia wspólnego posiedzenia
Komisji Terenów Wiejskich i Komisji Spraw Spo³ecznych.
mm
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Festyn z policj¹
(£OBEZ). Komenda Powiatowa
Policji w £obzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat
£obeski zorganizowa³a ju¿ po raz
VIII Festyn pod nazw¹ „Niebieska
Niedziela”, który przeznaczony by³
dla dzieci i ca³ych rodzin. W tym roku
festyn po³¹czony by³ z obchodami
Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
W trakcie festynu, jak co roku, zosta³ rozegrany VIII Fina³ Turnieju Wiedzy Prewencyjnej pod has³em: „Prewencja – Jestem Bezpieczny”.
Turniejem zosta³y objête dzieci i
m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z powiatu ³obeskiego. Przyjêta formu³a turnieju powoduje, ¿e m³odzie¿ bawi siê i jednoczeœnie przyswaja sobie wiedzê na temat bezpiecznego
zachowania siê i wypoczynku w miejscu zamieszkania i w szkole. W czasie
turnieju mocno akcentowaliœmy zagro¿enia, jakie p³yn¹ ze spo¿ywania alkoholu oraz za¿ywania narkotyków. Ponadto poruszaliœmy zawsze aktualne
tematy, dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z niewybuchami, po¿arami oraz
zagro¿eniami ekologicznymi.
Wyniki Turnieju przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
Szko³y podstawowe:
I miejsce - Szko³a Podstawowa nr 2
z £obza, II miejsce - Szko³a Podstawowa nr 1 z £obza.
Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum z Wêgorzyna, II miejsce - Gimnazjum z £obza, III
miejsce - Gimnazjum z Reska, IV miejsce - Gimnazjum z Radowa Ma³ego, V
miejsce - Gimnazjum z Dobrej.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody ufundowane przez
naszych sponsorów, puchary oraz pami¹tkowe dyplomy. Nagrody by³y bardzo atrakcyjne. Uczniowie otrzymali
m.in. namioty, œpiwory, baseny, paletki
do tenisa itp.
Rozstrzygniêty równie¿ zosta³ konkurs plastyczny pod has³em „Bezpieczne Wakacje”, w którym bra³y udzia³
dzieci klas I-III szkó³ podstawowych.
W konkursie tym I miejsce zdoby³a
Klaudia Grzegorczyk z klasy III SP nr
1 w £obzie, II - Anna Szalast z SP
Be³czna, uczennica klasy III, III miejsce zajê³a Natalia Œmigasiewicz z kl. III
SP nr 2 w £obzie.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody w
postaci zestawów malarskich.

Przyjêta formu³a przekazywania
powy¿szej wiedzy przez policjantów w
bezpoœrednich spotkaniach z dzieæmi i
m³odzie¿¹, przynosi pozytywne efekty
poprzez obni¿enie udzia³u nieletnich w
dokonywaniu czynów karalnych.
Uczestnicy konkursu wykazali siê
du¿¹ wiedz¹ w zakresie bezpiecznego
zachowania siê, unikania u¿ywek i zagro¿eñ. Po serii pytañ teoretycznych
uczniowie brali udzia³ w konkursie
udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w konkursie strzeleckim. Na
koniec zaprezentowali scenki pod has³em: Bezpieczna szko³a - Bezpieczny
uczeñ.
Ponadto reprezentanci szkó³ gimnazjalnych powiatu rywalizowali w IV
edycji zawodów STRONGMAN 2008
o puchar Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie, w trakcie którego promowano uprawianie sportów si³owych,
bez u¿ywek anabolików.
Tytu³ STRONGMENA 2008 - zdoby³ Dawid Mosi¹dz z Gimnazjum w
£obzie, który otrzyma³ okaza³y puchar
oraz sprzêt do æwiczeñ.
II miejsce - zdoby³ Tomasz Rakowiecki z Gimnazjum w Resku, a III
miejsce zaj¹³ Kamil Owsiñski z Gimnazjum w Dobrej. Ch³opcy tak¿e otrzymali sprzêt do podnoszenia swojej
sprawnoœci.
W trakcie festynu wszyscy mieszkañcy mieli okazjê oznakowaæ swój
rower urz¹dzeniem typu grawer w ramach prowadzonego programu „Œwiadomi i bezpieczni”. Nadany numer by³

wprowadzany do policyjnej bazy danych i z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi jego odzyskanie w przypadku kradzie¿y.
Na festynie znajdowa³y siê punkty
informacyjne PCK, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie i Sanepidu, którego przedstawiciele promowali zdrowy tryb ¿ycia bez na³ogów.
LOK przeprowadzi³a konkurs strzelecki dla ca³ych rodzin.
Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody w postaci toreb turystycznych
i sprzêtu rekreacyjnego.
I miejsce zaj¹³ pan Eugeniusz Niwa
z córka Natali¹, II miejsce zajê³a pani
Sara Michalczyk z córk¹ Jowit¹, III
miejsce zaj¹³ pan Wiktor Bankiewicz z
synem Grzegorzem.
Mieszkañcy £obza mogli tak¿e zo-

baczyæ sprzêt policyjny: radiowóz i
policyjne motory z KPP w Stargardzie
Szczeciñskim. Policjanci z KWP w
Szczecinie zaprezentowali symulator
zderzeñ.
Na koniec festynu zaprezentowali
siê aktorzy z Teatru Pleciuga, którzy
bawili siê z naszymi milusiñskimi w
rytm dzieciêcych piosenek.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie serdecznie dziêkuje wszystkim,
którzy przyczynili siê do organizacji
festynu.
Partnerami w organizacji przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe w
£obzie, Urz¹d Miejski w £obzie oraz
Rada Osiedla w £obzie, Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w £obzie oraz
Gminne Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z £obza, Reska, Dobrej i Wêgorzyna.
Szczególne podziêkowania sk³adamy naszym sponsorom, którzy przez
swoj¹ hojnoœæ umo¿liwili nam zakupienie atrakcyjnych nagród dla wszystkich
dzieci bior¹cych udzia³ w imprezie.
Sponsorami byli: Józef Wackoni,
Nadleœnictwo £obez, Kantor Renata
Kic, Foto - VIDEO KRZYŒ R.M. Pyrczak, Zak³ad Us³ug Budowlanych Resko, Przedsiêbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne £obez, Ksiêgarnia Wspó³czesna Jerzy Mechliñski, Andrzej Sêdecki, Zegarmistrz Zbigniew Ostrowski,
Firma Provimi, Nowomyl, Nadleœnictwo Resko, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”.
M³. asp. Anna Gembala
Kolejna „Niebieska Niedziela”
planowana jest na 31.05.2009 r.
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Podatek zamiast op³aty?

Œwietlica w zawieszeniu

(WÊGORZYNO). Na urzêdowej stronie internetowej pojawi³a
siê sonda z zapytaniem: „Jak oceniasz wprowadzenie sta³ego podatku od wywozu odpadów gospodarstw domowych”.
Wiêkszoœæ respondentów, spoœród 27 g³osuj¹cych, oceni³o podatek dobrze, czêœæ jednak nie ma
zdania, byæ mo¿e z powodu niezrozumienia pytania. Pytania nie rozumia³ równie¿ so³tys Winnik Zbigniew Sobczyk, który podczas sesji poprosi³ burmistrz Gra¿ynê

(GINAWA). Mieszkañcy tej
miejscowoœci wci¹¿ oczekuj¹ na
konkretne i jasne informacje odnoœnie obiektu, który mia³by w
przysz³oœci s³u¿yæ im za œwietlicê.

Karpowicz o wyjaœnienie pytania.
- Chcê siê wzorowaæ na Drawsku, w którym zamierza siê wprowadziæ podatek œmieciowy. Zamiast
podpisywaæ umowê z firm¹ wywo¿¹c¹ œmieci, doliczyæ tê op³atê do
podatku od nieruchomoœci. Nied³ugo w Drawsku odbêdzie siê referendum w tej sprawie. Myœlê, ¿e taka
op³ata uchroni³aby nas od dzikich
wysypisk, bo wtedy ka¿dy bêdzie
pilnowa³, ¿eby œmieci wywo¿ono w
odpowiednim terminie – wyjaœni³a
burmistrz Karpowicz.
mm

Zaufali burmistrzowi
(£OBEZ). Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Terenów Wiejskich
i Komisji Spraw Spo³ecznych radni
udzielili burmistrzowi upowa¿nienie
do przesuwania œrodków finansowych pomiêdzy rozdzia³ami.
Podczas uchwalania bud¿etu na rok
2008, rada miasta nie udzieli³a burmistrzowi upowa¿nienia do przesuwania
œrodków finansowych pomiêdzy dzia³ami. Radny Leszek Gajda wyst¹pi³ z
wnioskiem, aby to uczyniæ teraz.
– W zwi¹zku z tym, ¿e sesje rady
miasta bêd¹ zawieszone na okres letni,
a jest oko³o 50 zadañ inwestycyjnych,
to pozostawienie zapisu uchwa³y w ta-

kim wymiarze jak jest, spowodowa³oby, ¿e burmistrz przed podjêciem jakiejkolwiek decyzji musia³by zwo³ywaæ
sesje specjalne – argumentowa³ radny
Gajda. Radnego popar³ radny Henryk
Stankiewicz.
– Bardzo chêtnie przychodzi³bym na
ka¿d¹ sesjê specjaln¹. Wprowadziliœmy
zapisy, byœmy wiedzieli co siê w gminie
dzieje. Jestem za tym, by udzieliæ burmistrzowi tak¹ mo¿liwoœæ, bo informacja ze
strony urzêdu jest bardziej rozszerzona –
powiedzia³ radny. Cz³onkowie po³¹czonych komisji nie mieli ¿adnych uwag.
Jednog³oœnie zag³osowali nad wnioskiem
radnego Leszka Gajdy.
mm

Podczas sesji rady burmistrz Gra¿yna Karpowicz stwierdzi³a, ¿e sprawa
jest w toku, bo nie ma studium planu
przestrzennego gminy. O wyjaœnienie
poprosiliœmy El¿bietê Kurpiel z Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Szczecinie.
- Gmina Wêgorzyno zwróci³a siê do
nas z proœb¹ o nieodp³atne przekazanie
budynku w Ginawie, z przeznaczeniem
na cele statutowe, pismem z dnia
12.06.2007 r.

Agencja Nieruchomoœci Rolnych
po przeanalizowaniu mo¿liwoœci wystosowa³a do Gminy Wêgorzyno w dniu
31.08.2007r. pismo wyra¿aj¹ce zgodê
na przekazanie obiektu, którym by³a zainteresowana, obliguj¹c jednoczeœnie
Gminê do dostarczenia kompletu dokumentów, niezbêdnych do przygotowania tej transakcji. Do dnia dzisiejszego
Gmina Wêgorzyno nie odezwa³a siê w
rzeczonej sprawie, a tym samym wymagane dokumenty nie dotar³y do ANR.
Pismo o decyzji w sprawie budynku w
Ginawie zosta³o przez ANR OT w
Szczecinie przes³ane równie¿ do wiadomoœci So³ectwa – poinformowa³a.
Oznacza to, ¿e budynek nadal jest
w³asnoœci¹ Agencji. Aby gmina mog³a
wyst¹piæ o przejêcie musi teraz w
pierwszej kolejnoœci opracowaæ studium planu przestrzennego gminy, na
którego bazie gmina okreœla na jaki cel
mo¿e ten teren wykorzystaæ. Cel i
zamiar przejêcia danej nieruchomoœci musi byæ
zgodny z zadaniami w³asnymi, jakie
realizuje gmina.
Skoro gmina Wêgorzyno nie ma nawet opracowanego studium, nie
mo¿e byæ mowy o
jakimkolwiek
przejêciu nieruchomoœci.
mm
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Nauka mo¿e byæ przyjemnoœci¹
(WÊGORZYNO) 29 maja w
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego Bia³ego w Wêgorzynie odby³a siê ciekawa lekcja - Prezentacja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Pó³nocnej. Pokaz przygotowali uczniowie gimnazjum pod
opiek¹ pani Bo¿eny KowalczykGwóŸdŸ i Kamili Wilczyñskiej.
Widzowie zobaczyli na prezentacji multimedialnej znane postacie
Brytyjczyków, wys³uchali informacji o najciekawszych miastach,
miejscach, zabytkach i tradycjach
Wysp Brytyjskich. Najwiêcej podstawowych informacji o swoim kraju przekaza³a „Królowa El¿bieta
II”. Uczennica w tej roli wypad³a
przekonywuj¹co. Publicznoœæ pozna³a bohaterów literatury brytyjskiej: Sherlocka Holmsa i jego wiernego wspó³pracownika doktora
Watsona w dialogu z powieœci „Pies
Baskervielle’ów” oraz Hamleta w
s³ynnym monologu „To be, or not to
be”. Uczniowie mogli przekonaæ
siê, na podstawie rozmowy trzech
Szkotów, czy plotki o wrodzonym
sk¹pstwie tego narodu s¹ prawdziwe. Tutaj wyst¹pi³ uczeñ ubrany w
oryginalny szkocki strój, kupiony
specjalnie na tê okazjê. W przedstawieniu wyst¹pili sportowcy w klubowych koszulkach Manchester
United, Arsenal Londyn i Chealse

Londyn, którym towarzyszy³y cheerleaderki. Najwiêkszy aplauz publicznoœci otrzyma³ jednak zespó³
„The Beatles”, który wykona³ piosenkê „Twist and shout”. Fina³em
apelu by³o wspólne odœpiewanie
piosenki zespo³u „Queen” „We are
the champions”.
Podró¿ po Zjednoczonym Królestwie by³a inn¹ form¹ lekcji kulturoznawczej. Niew¹tpliwie ten sposób przekazywania wiedzy odniesie
wiêkszy sukces, ni¿ zwyk³y wyk³ad
w klasie i notatki do zeszytu.
B. Kowalczyk-GwóŸdŸ
K. Wilczyñska

Jest mapa dla turystów
(POWIAT). Nasz powiat doczeka³ siê profesjonalnej mapy, dziêki
której bêdzie mo¿na ju¿ bez obawy
zapuszczaæ siê w gêstwiny leœne,
b¹dŸ pod¹¿aæ wyznaczonymi szlakami.
Dotychczas jedyne mapy, jakie
by³y dostêpne dla turystów, b¹dŸ osób
chc¹cych poznaæ piêkn¹, ³obesk¹ ziemiê, by³y na tyle schematyczne, ¿e nie
pozwala³y na spokojne poruszanie siê
po terenie. Osoby, które potrzebowa³y
wiêcej danych, musia³y siêgaæ po wydawnictwa wojskowe. Obecna mapa
pod redakcj¹ osób znanych mieszkañcom powiatu: Sebastiana Bezaka, Ludwika Cwynara, Zbigniewa Harbuza,
Anny Magdalan i Henryka Musia³a
jest wykonana profesjonalnie i powinna przynieœæ zadowolenie nawet najbardziej wymagaj¹cym turystom.

Na jej odwrocie znajduj¹ siê opisy
miejscowoœci w jêzyku polskim i niemieckim, wykaz cyklicznych imprez
w jêzyku polskim, niemieckim i angielskim oraz podstawowe informacje
o powiecie ³obeskim w tych trzech jêzykach. Redaktorzy nie zapomnieli o
planach miast wchodz¹cych w sk³ad
powiatu.
Mapy wydano w nak³adzie 5 tys.
egzemplarzy, kosztem 12 tys. z³. Niestety, jako ¿e starostwo nie mo¿e
sprzedawaæ czegokolwiek, mapy pos³u¿¹ w celach promocyjnych. Ju¿ ich
czêœæ rozdano na „Dniach Województwa Zachodniopomorskiego”, jakie
odby³y siê na Starym Rynku we Wroc³awiu. Tam mapy, jak zapewnia dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji
starostwa Teresa £añ, cieszy³y siê
wielkim zainteresowaniem. Byæ mo¿e

dlatego, ¿e spora czeœæ wroc³awian
doskonale wie, gdzie znajduje siê
£obez, a Œwiêtoborzec wci¹¿ kojarzy
im siê ze Stadem Ogierów. Pytania o
przysz³oœci Stada otrzymywa³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
Mapy trafi¹ do wszystkich bibliotek szkolnych i miejskich oraz do gospodarstw agroturystycznych, które
wspó³pracuj¹ ze starostwem. Otrzymaj¹ one po kilka map, aby mog³y
wypo¿yczaæ je swoim goœciom.
Mieszkañcy powiatu bêd¹ mieli
szansê otrzymaæ mapê wraz z torb¹
ekologiczn¹ podczas imprez gminnych, w których uczestniczy starostwo, jako nagrodê w organizowanych konkursach.
mm

OG£OSZENIE
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku zatrudni nauczycieli
wychowania przedszkolnego z pe³nymi kwalifikacjami.
Bli¿sze informacje pod numerem telefonu: 091 39 51 128.

tygodnik ³obeski 2.06.2008 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 9

Trzecia czêœæ programu „Zielona wieœ”, z gimnazjalistami

Ekologia w praktyce
(SIELSKO) Wczoraj gimnazjum w Wêgorzynie obchodzi³o
œwiêto szko³y. Ka¿da z klas wybra³a sobie wieœ, i po uzgodnieniu
z so³tysami i radami so³eckimi
wybra³a siê tam na wycieczkê, by
poznaæ w³asne okolice i mi³o spêdziæ ten dzieñ.
Znakomicie wykorzysta³a tê
okazjê klasa IId, która wybra³a siê z
wychowawczyni¹ pani¹ Ann¹ Kamiñsk¹ do Sielska. Tu wziê³a udzia³
w trzeciej czêœci programu „Zielona
wieœ”, realizowanego przez pani¹
Barbarê Górniak i to so³ectwo. Pani
Górniak przygotowa³a dla gimnazjalistów specjalny program.
Na pocz¹tek odby³a siê „lekcja”
w plenerze, czyli w ogrodzie pani
Górniak, która podjê³a uczniów sto³em z ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹ i o
w³aœciwym od¿ywianiu powiedzia³a kilka s³ów. W cieniu drzew, przy
œpiewaj¹cych ptakach, przekonywa³a m³odzie¿ do potrzeby sprz¹tania przyrody, a najlepiej jej nie zaœmiecania. Tego maj¹ siê uczyæ i
równie¿ przekonywaæ do tego swoich rodziców. Mówi³a o sprz¹taniu
dzikich wysypisk i segregowaniu
odpadów. Zaproszeni przez ni¹ goœcie – Krzysztof K³os – kierownik
³obeskiego oddzia³u koszaliñskiego
Inspektoratu Ochrony Roœlin i Nasiennictwa oraz st. insp. Jaros³aw
Raczyk z tego Inspektoratu mówili

o bezpiecznym u¿ywaniu œrodków
ochrony roœlin na dzia³kach i w gospodarstwach rolnych oraz o obchodzeniu siê z opakowaniami po nich.
Pani Górniak, na przyk³adzie torebek foliowych masowo u¿ywanych w sklepach, namawia³a m³odzie¿ do u¿ywania toreb p³óciennych
wielokrotnego stosowania. Wszyscy
otrzymali takie torby, które pani Basia „wydoby³a” sk¹dœ sobie znanym
sposobem. Osoby doros³e mog³y z³o¿yæ podpis pod obywatelsk¹ petycj¹
w sprawie wprowadzenia ustawy o
zakazie stosowania torebek foliowych w handlu i us³ugach.
W drugiej czêœci spotkania
uczniowie przeszli na plac przed
koœcio³em, gdzie posadzili 15 drzewek. Szpadle zorganizowa³ i pomaga³ sadziæ so³tys Sielska Tadeusz
S³omiñski. Sadzonki ofiarowa³o
Nadleœnictwo z £obza.
- Sadzimy drzewka, bo jestem
przeciwna takiemu teoretycznemu
uczeniu dzieci. Wszelkie akcje powinny koñczyæ siê czynem, praktycznym zastosowaniem nabytej
wiedzy, by po tych akcjach coœ zostawa³o, by³ jakiœ namacalny efekt.
- mówi Barbara Górniak.

Na trzeci¹ czêœæ programu
uczniowie udali siê do gospodarstwa pana Emila Adamowa. Tutaj
gospodarz opowiedzia³ im o tajnikach pozyskiwania miodu, czyli o
pszczelarstwie. Pokaza³ swoj¹ pasiekê, narzêdzia i opowiedzia³ o
metodach uzyskiwania miodu.
Spotkanie zakoñczy³o siê rozmowami przy ognisku w gospodarstwie pana Adamowa i... trzeba by³o
wracaæ do Wêgorzyna.
KAR

Wyrok

Sygn. akt II K 162/08 Ds. 315/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 maja 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora
Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 20.05.2008 r. sprawy

Waldemara Czerkawskiego,

s. Edwarda i Janiny z d. Skrypel, ur. 11 paŸdziernika 1975 r. w Dobrej;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 04 marca 2008 r. oko³o godziny 10.30 w Dobrej
na ulicy 3 Maja kierowa³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cej
siê zawartoœci¹ 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Waldemara Czerkawskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par.
1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 12 (dwunastu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c go do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 20 (dwadzieœcia)
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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WYBORY W „JUTRZENCE”

tygodnik ³obeski 2.06.2008 r.

Mam nadziejê, ¿e teraz spó³dzielcy
wybior¹ tak¹ Radê Nadzorcz¹,
¿e bêdzie mo¿na z ni¹ wspó³pracowaæ
Rozmowa z panem Wincentym
Nowikiem z £obza, cz³onkiem Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, kandydatem w wyborach do
Rady Nadzorczej. Wybory odbêdê
siê w tym tygodniu podczas walnego zebrania cz³onków spó³dzielni w
£obzie, Resku i Wêgorzynie.
- Jak ocenia pan po latach dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Obrony Praw
Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”? Czy by³o potrzebne?
- Oczywiœcie ¿e tak. Poka¿ê to na
przyk³adzie, bo przynios³em papiery
z podobnego co ja mam mieszkania,
podobnej spó³dzielni w Szczecinie.
Tam fundusz remontowy wynosi³ 20
gr od metra, a u nas w tym czasie 1,20
z³ i twierdzono, ¿e jest za ma³y. I nie
zwracali nam za ogrzewanie. Czynsz
za mieszkanie w tamtej spó³dzielni o
pow. 35,9 mkw. wynosi³ 166 z³, a mój
czynsz za mieszkanie o metr mniejsze
- 205 z³. Dziœ my p³acimy na fundusz
remontowy 50 gr za mkw., a nie 1,20
z³, ale i tak jest wy¿ej, ni¿ by³o w tamtej spó³dzielni.
- Zapozna³ siê pan ju¿ ze sprawozdaniami Zarz¹du i Rady Nadzorczej
za rok ubieg³y?
- Tak, mam je. W tych sprawozdaniach to jest dla mnie wszystko do niczego. Zarz¹d dzia³a tak, jak pozwoli
Rada Nadzorcza. Liczby, które s¹ podane w sprawozdaniu finansowym, s¹
chyba brane z sufitu. WeŸmy przyk³ad
remontu dachu na „czwórce” przy ul.
Orzeszkowej. Remont dachu tzw.
bliŸniaka vis a vis Domu Dziecka.
Dach jest d³u¿szy ni¿ 1 klatka schodowa. Robili rok wczeœniej, zap³acili za
materia³ i robociznê 16 tys. z³. Zak³adam, ¿e po roku podro¿a³a robocizna
i materia³y o 125 proc. Wiêc ten dach
powinien kosztowaæ 40 tys. z³ – jedna
klatka. Na “czwórce” po³o¿yli dach
na d³ugoœci 6 klatek, wiêc powinno to
kosztowaæ powiedzmy 250 tys. z³. A
tu jest 374 tys. z³, wiêc to chyba lekka
przesada.
- Pamiêtam, ¿e na ZPCz pad³o pytanie o zasadnoœæ remontu tego dachu, bo nie by³ on najstarszy i nie przecieka³. Tak s³ysza³em. Czy zna pan
powody jego remontu?
- Te wszystkie dachy ciekn¹. Mój
te¿ od 15 lat zacieka przy kominie i nie
s¹ w stanie tego zrobiæ. Zwraca³em
uwagê. Teraz i w pokojach cieknie.
Ten dach na Orzeszkowej jest chyba
najm³odszym dachem, bo budynek
wybudowano najpóŸniej.
- Pad³o pytanie - „dlaczego?” Czy

us³ysza³ pan jak¹œ racjonaln¹ odpowiedŸ, dlaczego ten dach wyremontowano, bo miano to wyjaœniæ?
- Powiedziano mi krótko, ¿e najbardziej wymaga³ remontu. Przecie¿
nie mo¿na siê od w³adz spó³dzielni
spodziewaæ innej odpowiedzi. Wystarczy spojrzeæ na przyk³ad przy
klatce nr 1, ile tych ³at by³o przerabianych i dalej tam cieknie.
Do nas informacje, jak pan wie, nie
docieraj¹. W spó³dzielni te¿ siê pan
niczego nie dowiedzia³, jak czyta³em
w artykule, bo wszystko trzymaj¹ w tajemnicy. Trzymanie kandydatów do
Rady Nadzorczej w tajemnicy jest dla
mnie paranoj¹. A pan chce, ¿ebym wiedzia³ o takich „niuansach”.
- Ludzi zbulwersowa³a wysokoœæ
podwy¿ki za wywóz œmieci. Co pan o
tym myœli?
- Kwota zosta³a podwy¿szona w
stosunku do ubieg³ego roku o 93 procent, natomiast PUK podniós³ cenê o
42,6 proc. Ale oprócz tego zmniejszy³a siê iloœæ metrów szeœciennych, jakie PUK ma wywieŸæ, w stosunku do
ubieg³ego roku o ponad 18 proc. Dlatego, ¿e ogrodzono œmietniki, i bardzo dobrze, bo zmniejszy³a siê iloœæ
„naszych” œmieci. Wiêc mamy tak¹
sytuacjê, ¿e zmniejszy³ siê wywóz
œmieci, wiêc powinniœmy ju¿ p³aciæ
mniej, PUK podniós³ o 42 proc., a
zarz¹d podnosi ceny o 93 procent!
- Sk¹d wynikaj¹ te liczby? To s¹
pana obliczenia?
- To s¹ moje obliczenia wykonane
na podstawie sprawozdania finansowego za 2007 rok. Wywóz œmieci i
dzier¿awa pojemników - 232 tys. z³.
Wed³ug moich obliczeñ w tym roku
bêdzie potrzeba 216 tys. z³ na wywóz
œmieci, po obni¿ce. Byæ mo¿e te dane
s¹ z sufitu wziête i moje obliczenia s¹
do kitu. Ale je¿eli te dane s¹ realne, to
absolutnie nie potrzeba ¿adnych podwy¿ek na œmieci, bo te pieni¹dze w
zupe³noœci wystarczaj¹.
- Wzrost ceny wywozu œmieci narzuconych przez PUK rekompensuje
ta obni¿ka iloœci œmieci?
- Mo¿e niezupe³nie, ale nie powinno to byæ a¿ 6,93 z³! Sam pan wie,
jak trudno zdobyæ te dane. I jeszcze
jedna sprawa - ma³o kto te sprawozdania czyta. Ja na podstawie tych
dwóch punktów: œmieci i tego dachu,
mogê s¹dziæ, ¿e podobne fa³sze s¹ w
pozosta³ych pozycjach. Byæ mo¿e siê
mylê, ale tylko takimi danymi dysponujê.
- Co jeszcze uderzy³o pana w
sprawozdaniach Zarz¹du i Rady
Nadzorczej?
- Na przyk³ad p³ace. W sprawozdaniu podaj¹, ¿e na wynagrodzenia

osobowe wydano 562, 914 z³, natomiast dalej podaj¹, ¿e jest 16 pracowników i œrednia p³aca wynosi 2 638 z³.
To jest bardzo ³atwe do policzenia, ¿e
w sprawozdaniu jest o 56 315 z³ wiêcej, ni¿by wynika³o by z pomno¿enia
œredniej p³acy pracowników przez ich
iloœæ. Wiêc nadwy¿ka na 1 osobê
rocznie dla pracowników wynosi
jeszcze 3 519 z³. Mo¿e to s¹ nagrody?
W ka¿dym razie to siê nie zgadza, to
nie jest tu wyjaœnione. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu powinna
to wszystko, co ja wychwyci³em,
skontrolowaæ. To oni powinni
uchwyciæ, wyjaœniæ, dlaczego takie
podwy¿ki s¹. I dlaczego takie pozycje
siê znajduj¹ i na tak¹ kwotê. My nie
znamy nawet cz³onków Rady Nadzorczej, oprócz przewodnicz¹cego. Oni
nigdy nie zabieraj¹ g³osu na zebraniach.
- Rozumiem, ¿e chodzi o zebrania
ZPCz, czy walne...
- Siedz¹ w t³umie i nie odzywaj¹
siê. Prawdopodobnie spora grupa osób
kandyduje ponownie. Ja nie wiem jak
do tego podejœæ. Podejrzewam, ¿e ludziom jest to obojêtne i rozmawiaj¹c z
ludŸmi, to oni mówi¹, a w telewizji
pokazywali gorsze spó³dzielnie. Nie
twierdzê, ¿e nasza jest najgorsza. Ale
nie mo¿na w ten sposób postêpowaæ z
lokatorami. 7 z³ za œmieci to jest 80 z³
w skali roku. Byæ mo¿e dla wiêkszoœci
jest to nieznacz¹ca suma, ale s¹ ludzie,
dla których ma to du¿e znaczenie.
Sprawozdanie zarz¹du praktycznie
niczego nie wyjaœnia. Uwa¿am, ¿e zarówno Zarz¹d, jak i Rada Nadzorcza
powinni tê podwy¿kê dok³adnie umotywowaæ i wyjaœniæ. ¯eby by³o dla nas
to jasne. A dlaczego nie jest to robione? Nie wiem.
- Przecie¿ Rada Nadzorcza mog³aby informowaæ o swoich spotkaniach
i zapraszaæ na nie spó³dzielców...
- Ja to proponowa³em, ale na to nie
poszli. Zreszt¹ zapisano w starym regulaminie, nie wiem jak w nowym, ¿e
Zarz¹d i Rada Nadzorcza, wówczas
jeszcze Przedstawiciele, powinni na
zebraniu byæ tylko g³osem doradczym, a oni byli zawsze najbardziej
aktywni, jeœli chodzi o wybory, ale nie
o wyjaœnienia.
- Wracaj¹c do oceny dzia³alnoœci
stowarzyszenia. Czy to co robi³o mia³o sens? Czy pan widzi jakiœ dorobek
tego stowarzyszenia?
- Uwa¿am, ¿e trzeba byæ œlepym i
g³uchym, ¿eby go nie doceniæ. Gdyby
pan Antoni Moroz mia³ szerszy dostêp do danych i gdyby Rada Nadzorcza wspó³pracowa³a, a powinna, na
pewno wiêcej by wygra³. Niektóre
sprawy przegra³ w s¹dzie, ale to te¿ s¹

sprawy kontrowersyjne.
- Powiedzmy, ¿e nie uznano Stowarzyszenia za stronê...
- To by³o moim zdaniem tendencyjne. Ludzie nie doceniaj¹ tego, ¿e to
dziêki temu stowarzyszeniu ca³a sprawa z przekszta³ceniem mieszkañ ruszy³a. Bylibyœmy prawdopodobnie
jeszcze w powijakach. Ma³o tego,
uwa¿am, ¿e s³usznie zosta³ obni¿ony
fundusz remontowy. Bo jeœli ja dzisiaj s³yszê, a nie ma tego w sprawozdaniu, co zrobiæ z nadwy¿k¹, któr¹ ma
spó³dzielnia, a nie ma w sprawozdaniu podane - jaka to jest kwota, to dla
mnie jest tu coœ nie w porz¹dku.
Wyci¹gam z tego wniosek, ¿e spó³dzielnia ma tych pieniêdzy za du¿o.
Pan Moroz musia³by ze stowarzyszeniem wyjaœniaæ praktycznie ka¿d¹
pozycjê. S¹ podane konta bankowe, a
nie ma podanych zysków z wk³adów
w banku. Nie ma tego w ogóle w sprawozdaniu. A przecie¿ zyski jakieœ s¹,
bo to s¹ milionowe kwoty. To nie jest
tak, ¿e ja mam tysi¹c z³otych i mi parê
z³otych wpadnie.
- Znowu wracamy do z³ego komunikowania w³adz z cz³onkami, braku
informacji...
- Tak, jest bardzo s³aba informacja i je¿eli - nie daj Bo¿e - bêdzie taka
sama Rada Nadzorcza, jaka by³a dotychczas, to stowarzyszenie jest jedyn¹ organizacj¹, która nas bêdzie
broniæ. Bo przynajmniej, na podstawie tych sprawozdañ, które ja mam,
nie mamy ¿adnej obrony. A powinniœmy mieæ.
Nie da siê w ten sposób wspó³pracowaæ. Mam nadziejê, ¿e teraz spó³dzielcy wybior¹ tak¹ Radê Nadzorcz¹, ¿e bêdzie mo¿na z ni¹ wspó³pracowaæ. Przecie¿ pan Moroz ani
nikt z cz³onków stowarzyszenia nie
dzia³a przeciw Spó³dzielni i jej cz³onkom. Ma³o tego, dba o to, aby ta spó³dzielnia prê¿nie dzia³a³a i dobrze gospodarzy³a.
- Zmieni³y siê przepisy o wyborze
Rady Nadzorczej. Zastanawiam siê,
ilu ludzi wiedzia³o o terminie, w jakim nale¿y zebraæ podpisy, by móc
zg³osiæ kandydata do Rady Nadzorczej. By³y takie og³oszenia w klatkach?
- Trudno mi powiedzieæ jak by³o
gdzieœ indziej, ale ja nie widzia³em.
Skutek braku szerszej informacji jest
taki, ¿e w Wêgorzynie jest tylko jeden kandydat i wchodzi automatycznie. Podobnie jest w Resku, jest
dwóch i dwóch wchodzi. Z oczekuj¹cych jest jeden i jeden wchodzi.
Spoœród kogo tu wybieraæ? Jest to
jakieœ nieporozumienie.
- Dziêkujê za rozmowê. (KAR)
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Spa³kowie mistrzami w sp³awiku
W minion¹ niedzielê, na jeziorze Wêgorzyno, odby³y siê mistrzostwa Ko³a „Karaœ” w wêdkarstwie sp³awikowym. Bezapelacyjnymi mistrzami tych zawodów w sp³awiku zostali pañstwo Spa³kowie.
Klasyfikacja juniorów:
1 Jagoda Ilewicz
2 £ukasz Kordyl
3 Tomasz Œcieszko

400 pkt
200 pkt
50 pkt

Klasyfikacja kobiet:
1 Józefa Spa³ka

960 pkt

Klasyfikacja mê¿czyzn:
1 Arkadiusz Spa³ka
2 Kazimierz Antosik
3 Stanis³aw Ludwikowski
4 Czes³aw Andrzejczak
5 Stanis³aw Karkuszewski

4580 pkt
1800 pkt
1440 pkt
1420 pkt
1180 pkt

6 Adam Ilewicz
7 Stefan Buksa
8 Stanis³aw Michalski
9 W³adys³aw Sarnowski
10 Bronis³aw Kamiñski
10 Wincenty WoŸniewicz
12 Henryk Domaga³a
12 Zdzis³aw Bechta
14 Antoni Karluk
15 Stanis³aw Marcinkowski
16 Henryk D³ugo³êcki
17 Eugeniusz Pilecki
18 Roman Zdobych
18 Leszek ¯ó³taszek

1160 pkt
860 pkt
840 pkt
800 pkt
660 pkt
660 pkt
480 pkt
480 pkt
440 pkt
220 pkt
120 pkt
100 pkt
0 pkt
0 pkt

Œcie¿ki, drogi, pola, lasy, wodospady .…

ZMAGANIA Z CZARNYM SZLAKIEM
W niedzielê 1 czerwca 2008 r.
uczestnicy Klubu Turystyki Rowerowej zostali zaproszeni przez
Grup¹ Rowerow¹ z Drawska Pomorskiego na rajd rowerowy. Tym
razem koledzy z Drawska poprowadzili ³obzian drawskim czarnym
szlakiem rowerowym pn. „Rzeka
BrzeŸnicka Wêgorza - wodospady”. Przewodnik pokaza³ nam zmieniony przebieg szlaku.
Trasa wyprawy: Drawsko Pomorskie – Mielenko Drawskie –
Woliczno – Ginawa – BrzeŸniak –
Bonin – £obez. Dystans: 42 km.
Wyprawa odby³a siê w piêkny,
s³oneczny dzieñ. By³o ciep³o… oj,
chyba nadto… Trasa wycieczki obfitowa³a w ciekawe miejsca, piêkne
krajobrazy. Szczególnie warte zobaczenia by³y budowle sakralne –
koœcio³y oraz naprawdê niesamowite, charakterem przypominaj¹ce
górskie potoki, wodospady w okolicy Ginawy i Woliczna. BrzeŸnicka
Wêgorza p³ynie tam dnem piêknej i
g³êbokiej rynny.
D³u¿sz¹ przerwê zrobiliœmy sobie przy leœniczówce nad piêknym
jeziorem Dubie w Ginawie. Tutaj
mogliœmy odpocz¹æ, urz¹dziliœmy

sobie ma³y piknik, upiekliœmy kie³baski. By³a okazja do rozmów, a
niektórzy skorzystali z mo¿liwoœci
k¹pieli w jeziorze.
Z drawskimi rowerzystami jechaliœmy wspólnie do BrzeŸniaka,
gdzie po¿egnaliœmy siê i ka¿da z
grup ruszy³a do swojego miasta. Na
trasie w Mielenku Drawskim spotkaliœmy rowerzystów ze Staragdu
Szczeciñskiego, którzy jechali z
nami do Ginawy.
Upa³ i bezmiar piasku na drogach i œcie¿kach da³y siê rowerzystom we znaki. Ale nic to… Wyprawa by³a udana i ju¿ planujemy nastêpny wypad.

Zapraszamy wszystkich entuzjastów turystki rowerowej do
wspólnej jazdy. W przysz³¹ niedzielê (08.06.2008) o godz. 10:00 planujemy rajd nad jezioro G³êbokie.
Dystans oko³o 30 km. Ponadto spotykamy siê w ka¿dy czwartek o
godz. 17:00 na krótkie wycieczki
dooko³a £obza.
Nowe miejsce zbiórki do rajdów
i wycieczek – plac przy fontannie.
Do zobaczenia na szlaku !!!!
Adam Kogut - Klub Turystyki
Rowerowej £obez
adamku@vp.pl

Za³ataj¹
(BONIN-PRUSINOWO). W tej
miejscowoœci nie trudno
o wypadek. Na 90. stopniowym
zakrêcie drogi prowadz¹cej do Budziszcza jest spora dziura w jezdni.
Widocznoœæ jest niemal zerowa,
bowiem ogranicza j¹ stoj¹ca tam stodo³a. Aby kierowca móg³ wjechaæ na drogê w kierunku Budziszcza, nie uszkadzaj¹c swojego pojazdu, musi zjechaæ
ze swojego pasa na s¹siedni. To z kolei
grozi wypadkiem. Dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Terenów Wiejskich i Komisji Spraw
Spo³ecznych obieca³, ¿e dziura zostanie
zasypana.
Podobnie ma siê staæ z drog¹ prowadz¹c¹ do Prusinowa. ZDP zawar³o
porozumienie z burmistrzem £obza.
Zarz¹d ze swej strony przeka¿e sprzêt,
reszta nale¿eæ bêdzie do gminy
- Mam nadziejê, ¿e wspólnie
wykonamy zadanie – powiedzia³ Wies³aw Bernacki.
mm

KIEROWCA
ZATRZYMA£
PIRATA
DROGOWEGO
(£OBEZ) W dniu 29 maja br.
mieszkaniec gminy pan Tomasz D.
poinformowa³ dy¿urnego Komendy
Powiatowej Policji w £obzie o tym,
¿e kieruj¹cy samochodem marki Nissan, jad¹c po £obzie ³amie przepisy
ruchu drogowego, czym powoduje
zagro¿enie dla innych uczestników
ruchu. Zg³aszaj¹cy pojecha³ za tym
pojazdem i na parkingu przy Biedronce zabra³ kieruj¹cemu kluczyki.
Przybyli na miejsce policjanci
ustalili dane kieruj¹cego, którym
okaza³ siê Gracjan Z., lat 18. M³ody
cz³owiek zosta³ poinformowany, ¿e
za spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, tj.
o czyn z art. 86§ 1 KW, zostaje na³o¿ony mandat karny w wysokoœci
100 z³ i 6 punktów karnych. Piraci
drogowi bêd¹ restrykcyjnie karani
przez policjantów!
(kp)

Dotyczy: Sprostowania
dotycz¹cego artyku³u
„Mieszkañcy Wêgorzyna
prosz¹ o szacunek”.

PUWIS Sp. z o. o. w Nowogardzie w zwi¹zku z opublikowaniem artyku³u pt: „Mieszkañcy
Wêgorzyna prosz¹ o szacunek” niniejszym dementuje zawarte tam
nieprawdziwe informacje w nastêpuj¹cy sposób.
PUWIS Sp. z o.o. w Nowogardzie jako przedsiêbiorstwo profesjonalnie zajmuj¹ce siê zbiorowym zaopatrywaniem w wodê i
odprowadzaniem œcieków, stale
rozwijaj¹ce siê, podnosz¹ce jakoœæ
œwiadczonych przez siebie us³ug, z
wieloletnim doœwiadczeniem odnosi siê do wszystkich swoich kontrahentów (w tym i do mieszkañców gminy Wêgorzyno) z najwiêkszym szacunkiem.
Pisma przesy³ane do mieszkañców gminy Wêgorzyno mia³y jedynie na celu poinformowanie o aktualnym operatorze sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej i doprowadzenie do zawarcia umów w formie pisemnej. Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzaniem œcieków zatwierdzonym
uchwa³¹ nr XXXII/357/2005 Rady
Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 2
grudnia 2005 r. - œwiadczenie us³ug
odbywa siê na podstawie umowy
miêdzy operatorem a odbiorc¹, zaœ
umowa ta jest zawierana na podstawie pisemnych wniosków odbiorców. Przedsiêbiorstwo przejmuj¹c
obs³ugê tej¿e sieci, przejê³o te¿
wnioski odbiorców o dostarczanie
wody i odprowadzanie œcieków.
Ju¿ po z³o¿eniu przez odbiorcê
powy¿szego wniosku przedsiêbiorstwo wodoci¹gowe by³o
uprawnione do œwiadczenia swoich us³ug i pobierania z tego tytu³u
wynagrodzenia wed³ug obowi¹zuj¹cych taryf. W innym przypadku
odbiorcy byliby pozbawieni dostawy wody do czasu zawarcia umowy w formie pisemnej.

Podziêkowanie
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a sk³ada serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom
£obza za dar serca, który okazano
podczas zbiórki ulicznej PCK w dniu
17.05.2008 r. Ofiarnoœæ mieszkañców sprawi³a, ¿e zebrano 255,16 z³otych. Zebrane pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na dzia³alnoœæ statutow¹ ZR PCK w £obzie.
Z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie.

Nieprawd¹ jest, ¿e na terenie
Gminy Wêgorzyno nie zosta³y skutecznie uchwalone przez Radê
Miejsk¹ taryfy za œwiadczone
przez PUWIS Sp. z o.o. us³ugi. W
dniu 1 stycznia 2008 roku, kiedy
PUWIS rozpoczê³o œwiadczyæ
us³ugi na terenie Gminy Wêgorzyno obowi¹zywa³y tam ceny i stawki op³at zaproponowane przez poprzedniego operatora, a zatwierdzone przez Radê Miejsk¹ Wêgorzyna w formie uchwa³y. PUWIS
Sp. z o.o. z³o¿y³a do Rady Miejskiej Wêgorzyna oparty o treœæ art.
24 ust. 9b ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U.06.123.858
wraz z póŸn. zm.), wniosek o przed³u¿enie obowi¹zuj¹cych w dniu
jego sk³adania taryf. Ustawodawca
dla tego trybu nie okreœli³ terminu
do z³o¿enia wniosku ani jego rozpatrzenia. Jedynym wymogiem by³o
to, aby wniosek ów by³ z³o¿ony w
terminie umo¿liwiaj¹cym podjêcie
uchwa³y Radzie Miejskiej przed
utrat¹ mocy dotychczasowych taryf. Rada Miejska Wêgorzyna zatwierdzi³a powy¿szy wniosek w
dniu 27 lutego 2008 r.
Ustawodawca dla obowi¹zywania taryf w trybie przed³u¿enia
obowi¹zywania dotychczasowych
taryf nie wymaga, aby przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne og³osi³o zatwierdzenie taryf
w miejscowej prasie lub w sposób
zwyczajowo przyjêty w terminie 7
dni od dnia przyjêcia uchwa³y. Jednak¿e PUWIS Sp. z o.o. mimo to,
poinformowa³ o powy¿szym w Tygodniku £obeskim w dniu
04.03.2008 r., a tak¿e na stronie
internetowej www.puwis.pl.
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych mgr Krzysztof Juszkiewicz.
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Na sesji w dniu 27.03.2008r. oraz na ³amach „Nowego tygodnika ³obeskiego” z dnia 01.04.2008 r. zosta³em pomówiony przez pana Zbigniewa
Sobczyka o napisanie nieprawdy i wezwany do przeprosin.

Niniejszym wyjaœniam i oœwiadczam, i¿ nie czujê siê zobowi¹zany do
przeprosin, gdy¿ pisz¹c art. „DIETY” (nr 2 Biuletynu Klubu Radnych
„Gmina Dla Mieszkañców”) opiera³em siê na dokumentach, w wiêkszoœci
podpisanych przez samego pana Z. Sobczyka. W tym temacie s¹ nimi m.in.:
artyku³ Finansowe obrachunki III Kadencji 1998-2002 Rady Miejskiej w
Wêgorzyñskiej Gazecie Samorz¹dowej nr 9/2002, Uchwa³a Nr XXXIX/
258/97 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 11.04.1997r., Uchwa³a Nr III/
26/2002 z dnia 27.12.2002 r. - wszystkich zainteresowanych odsy³am w³aœnie do nich.
Zgodnie z ww uchwa³ami wysokoœæ miesiêcznej diety przewodnicz¹cego rady
kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
- od 11.04.1997 r. - 15 diet radnego, gdzie radny mia³ 500% diety z tytu³u krajowych podró¿y s³u¿bowych;
- od 27.12.2002 r. - 12 diet radnego, gdzie radny mia³ 400% diety z tytu³u krajowych podró¿y s³u¿bowych:
- od 31.01.2008 r. – 1300 z³.
Przy obliczaniu jedyny k³opot mo¿e stwarzaæ wysokoœæ diety z tytu³u krajowych podró¿y s³u¿bowych, wiêc podajê: od 1.04.2002 r. - 19 z³, od 1.01.2003 r.
- 20 z³, od 1.01.2006 r. - 22 z³, od 1.01.2007r. - 23 z³.
Inn¹ kwesti¹ jest to, i¿ przewodnicz¹cemu panu Z. Sobczyk nie zawsze mo¿na
by³o wyp³aciæ dietê w ca³ej uchwalonej wysokoœci, gdy¿ zabrania³a tego ustawa o
samorz¹dzie gminnym. Tego jednak nie porusza³em w swoim artykule, a odnios³em
siê tylko do faktycznych kwot diet wynikaj¹cych z uchwa³.
Dlatego te¿ nadal twierdzê¸ ¿e „Ciekawostk¹ jest to, ¿e obecnie po podwy¿ce
dieta przewodnicz¹cej Moniki KuŸmiñskiej wynosz¹ca 1300 z³ jest i tak mniejsza
od diety przewodnicz¹cego Z. Sobczyka z koñca III kadencji, gdzie burmistrzem
by³a G. Karpowicz (wed³ug obowi¹zuj¹cej wówczas uchwa³y wynosi³a ona 1425
z³), a nastêpnie przewodnicz¹cy J. Piotrowski obni¿y³ j¹ sobie w 2002 r. do kwoty
912 z³.”
W zwi¹zku z powy¿szym oczekujê przeprosin od pana Sobczyka. A przy okazji,
odnosz¹c siê do procentów, które pan Sobczyk wyliczy³, to przypomnê, ¿e ubieg³oroczna podwy¿ka diety so³tysa, czyli dla pana, panie so³tysie, wynios³a 117,23
% (z 55,20 z³ do 120 z³).
Wêgorzyno, 29.05.2008r. Radny, stra¿ak Eugeniusz Ko³odyñski

List do redakcji

List do redakcji

Str
Str.. 12

W odpowiedzi na list do redakcji
p. Antoniego Moroza: Kto wyjaœni tê zagadkê?

Panie Moroz!
Wygl¹da na to, ¿e opatentowa³ Pan metodê robienia du¿o szumu wokó³ siebie
i swojego Stowarzyszenia.
Wci¹¿ szuka Pan sensacji i
wymyœla Pan k³amstwa, aby
tylko „namieszaæ”: by³o ju¿
9 ukrytych mieszkañ, nie zgadza³a
siê Panu liczba cz³onków Spó³dzielni, stwierdzi³ Pan ,¿e Radczyni sfa³szowa³a statut (za co redaktor tej
gazety odpowie w S¹dzie), teraz
sensacja z tajemnicz¹ uchwa³¹. Odœwie¿ymy Panu pamiêæ… te uchwa³y skar¿y³ Pan do S¹du i nie zosta³y
zakwestionowane, by³y podjête prawid³owo. Ale có¿ czytanie ze zrozumieniem sprawia Panu trudnoœæ,
zreszt¹ jest Pan równie¿ odporny na
werbalne próby komunikacji, a nale¿a³oby odró¿niæ projekt uchwa³y

Uwaga mieszkañcy £obza i okolic!!!
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a wraz z Wojskow¹
Stacj¹ Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina w dniu 10 czerwca w godzinach od 12.00 do 17.00 w sali £obeskiego Domu Kultury
przeprowadzi akcjê krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich doros³ych
obywateli do wziêcia udzia³u w tej szlachetnej akcji. Przypominamy,
¿e ka¿demu kto odda krew nale¿y siê dzieñ wolny od pracy i przydzia³
czekolady. Zachêcamy pañstwa do jak najliczniejszego udzia³u w akcji
Prosimy zabraæ ze sob¹ dowód osobisty.
Pracownik biura PCK Maria Pokomeda

od uchwa³y, poczytaæ terminy wy³o¿enia uchwa³, czas na poprawki,
tryb podjêcia i uprawomocnienia siê
tych uchwa³, a nie bez namys³u do
gazety, niech siê Zarz¹d t³umaczy,
¿e nie jest „wielb³¹dem”.
Panie Moroz proszê siê obudziæ,
jako doœwiadczony Spó³dzielca powinien Pan szanowaæ prawo, które
zosta³o ustanowione, i jeszcze jedno Szanowny Panie, je¿eli ten Zarz¹d kradnie, k³amie, „krêci” to jest
od tego prokuratura, policja proszê
tam wnieœæ skargi, doniesienie,
niech sprawdz¹, oceni¹ i jeœli bêdzie
podstawa - us³yszymy zarzuty.
Pozdrawiamy.
Zarz¹d SM „Jutrzenka”
w £obzie.
J. Wasielewska,
K. Rzepkowska, Z. B³aszków.

Przeprosiny
Przepraszam p. Józefa Misiuna za
s³owa, które mog³yby poni¿yæ go w
opinii publicznej, zamieszczone w liœcie do Redakcji, opublikowanym w
Nr 19 (227) z dn. 9 maja 2006 r., tj.
wyrzuci³ go za drzwi, ³ama³ prawo,
sta³ ponad prawem, robi³ co mu siê
podoba i bêdzie sam dyktowa³ ceny
wody nie pytaj¹c nikogo o zdanie.
Henryk Stankiewicz
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Pan Kazimierz Rynkiewicz
Tygodnik £obeski
Uprzejmie proszê o zamieszczenie tekstu, który jest
polemik¹ z treœci¹ artyku³u
Wies³awa Ma³yszka „Granat
czy kapiszon?” (NT£ nr 22)
podwa¿aj¹c¹ wiarygodnoœæ
mojej osoby. Z powa¿aniem Ryszard Brodziñski

Rewelacje burmistrz
Wêgorzyna
Granat czy kapiszon? (Nowy Tygodnik £obeski nr 22/2008). Intryguj¹cy
tytu³, treœæ starannie omijaj¹ca rafy
kwalifikuj¹ce siê do oskar¿enia o pomówienie – s³owem klasyka. Wies³aw
Ma³yszek postawi³ pytanie: granat czy
kapiszon? S¹dzê, ¿e granat. I to odbezpieczony przez bardzo pod³¹ metodê:
obrzuæ cz³owieka b³otem, a zawsze coœ
przyschnie. Metodê tê doskonale opisa³ Józef Drozdowski w swoim liœcie
otwartym na temat niszczenia osoby
Marii Jêdrzejczak. A dziœ „odwa¿ni”
dyskutanci nie polemizuj¹ z faktami
podanymi przez Drozdowskiego, lecz
anonimowo, w internecie obrzucaj¹ go
niewybrednymi epitetami.
Z prawdziw¹ przykroœci¹ i smutkiem obserwujê jak Nowy Tygodnik
£obeski swoimi tekstami, publikowanymi bez cienia refleksji, wpisuje siê w
ten proceder tworzenia sensacji tam
gdzie w istocie rzeczy jej nie ma. Celem
prowokowania tego rodzaju publikacji
nie jest jednak chêæ szukania prawdy,
lecz zniszczenia godnoœci upatrzonej
ofiary. A w przypadku redakcji czasopisma pogoñ za zwiêkszeniem nak³adu
za wszelk¹ cenê. Zgodnie z zasad¹: pieni¹dz nie œmierdzi. Niestety, bywa, ¿e
œmierdzi. I to bardzo mocno. Uwa¿am,
¿e tego rodzaju dziennikarstwo nie buduje lokalnej opinii publicznej, lecz
skutecznie j¹ niszczy i sprzyja sk³ócaniu naszych ma³ych œrodowisk.
W ten styl kreowania opinii publicznej wpisuje siê red. Wies³aw Ma³yszek w/w tekstem podaj¹c do publicznej wiadomoœci rewelacje burmistrz Karpowicz. Jej zdaniem burmistrz Konarski wraz z ni¿ej podpisanym dopuœcili siê powa¿nej niegospodarnoœci. Burmistrz Karpowicz stwierdza: „Dzia³kê sprzedano jako roln¹ za
200 tys. z³, a obecnie jej w³aœciciel
proponuje kopalni sprzeda¿ tej dzia³ki
za ponad 3 miliony. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w³adze mia³y absolutn¹ wiedzê, ¿e na tej dzia³ce jest ¿wir. Dlaczego wiceburmistrz sprzeda³ dzia³kê z
pok³adami ¿wiru tylko za 200 tysiêcy z³.
To ju¿ zapewne ustali ABW. Moim zdaniem sprzeda¿ tak atrakcyjnej dzia³ki
to ewidentne dzia³anie na szkodê gminy i wielka niegospodarnoœæ.”
Ale po kolei……
W niedzielê 25 maja otrzyma³em
maila nastêpuj¹cej treœci:
Panie Wicestarosto
Prosimy o odpowiedŸ na pytanie (w
za³¹czniku) do poniedzia³ku 26.05,
najpóŸniej do godz. 10.00.
Dziêkujemy, nowy tygodnik ³obeski, W. Ma³yszek
Pytania zamieszczone w za³¹czniku brzmia³y nastêpuj¹co:
- W lipcu 2006 r. gmina Wêgorzyno
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Rewelacje burmistrz Wêgorzyna
sprzeda³a ok. 56 ha dzia³ki rolnej w
Ginawie za ok. 200 tys. z³ prywatnej
osobie. Dlaczego tak tanio, je¿eli rocznie z podatków za tê dzia³kê do kasy
gminy wp³ywa³o oko³o 200 tys. z³?
- Dzia³ka zosta³a sprzedana jako
grunt rolny. Czy wiedzia³ Pan, ¿e ta
dzia³ka jest ¿wironoœna?
Zdumiony treœci¹ stawianych mi
pytañ i zaskoczony koniecznoœci¹ nag³ej odpowiedzi zdoby³em siê jedynie
na krótki list:
Pan Wies³aw Ma³yszek, Nowy Tygodnik £obeski
Panie Redaktorze stawia mi Pan
pytania, które bez dostêpu do dokumentów urzêdu miejskiego w Wêgorzynie nie mog¹ uzyskaæ precyzyjnej
odpowiedzi. Jednak wielkie moje
zdziwienie budzi ich treœæ, zawieraj¹ca karko³omne dane. W tej sytuacji
mogê jedynie poradziæ, aby Pan zwróci³ siê z tymi pytaniami do burmistrz
Wêgorzyna. Pozwolê sobie jednak
zasugerowaæ ich doprecyzowanie.
1. Jaka jest rzeczywista historia
przedmiotowej nieruchomoœci (dzia³ka 88/4 o pow. 56,5ha)?
2. Ile dochodu przynios³a gminie
ta dzia³ka, na przyk³ad na przestrzeni
lat 2000 – 2005?
3. Ile naprawdê wynosi podatek
od tej ziemi, której wiêkszoœæ stanowi¹ grunty klasy V?
4. Jaka by³a wycena rzeczoznawcy, a za jak¹ kwotê gmina sprzeda³a tê
nieruchomoœæ?
5. Na jakiej podstawie sugeruje
siê, ¿e nieruchomoœæ mia³a inne przeznaczenie ni¿ rolne i zawiera pok³ady
¿wironoœne?
Z powa¿aniem Ryszard Brodziñski
Po przeczytaniu artyku³u uzna³em
jednak, ¿e nie mogê milczeæ. Odszuka³em wszystkie, publicznie dostêpne
informacje. Na pocz¹tek jednak wyjaœniê pojêcie „karko³omne dane”. W
pytaniu, którego w artykule nie by³o,
Ma³yszek stwierdzi³, ¿e 56ha gruntów
rolnych przynosi³o gminie 200 tys. z³
podatków. Potrzeba wyj¹tkowo z³ej
woli, by nie powiedzieæ bezmyœlnoœci,
aby tak napisaæ. Przypuszczam, ¿e tak
wysokich podatków nie p³ac¹ nawet
rolnicy bogatej Holandii.
W przypadku tej nieruchomoœci
tegoroczny podatek to 1480z³.
Przyjmijmy, ¿e informator red.
Ma³yszka pomyli³ pojêcia i mianem
podatku okreœli³ czynsz dzier¿awny.
Ale i ten te¿ by³by znikomy. Wg obecnych stawek ok. 4200z³. A zatem realne dochody gminy by³y znikome. Pomijam fakt, ¿e – o ile dobrze pamiêtam
– dzia³ka ta przez lata nie mia³a ¿adnego dzier¿awcy, a wiêc nie dawa³a
gminie ¿adnego dochodu. W tej sytuacji mam prawo przypuszczaæ, ¿e podane kwoty mia³y jedynie na celu
wzmocnienia akcentu sensacyjnej i
szkodliwej sprzeda¿y nieruchomoœci,
która gminie mia³a znosiæ z³ote jaja.
A teraz nieco informacji o ca³okszta³cie problemów zwi¹zanych z t¹
sensacyjn¹ nieruchomoœci¹. Historia
siêga pocz¹tków lat 90, kiedy to Agen-

cja W³asnoœci Rolnych z zasady nie
p³aci³a gminie podatków. Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ w³ada³a ona 80% u¿ytków rolnych gminy to d³ug powsta³
ogromny. W tej sytuacji kupowaliœmy
(pe³ni³em wówczas funkcjê burmistrza Wêgorzyna) od AWRSP atrakcyjne nieruchomoœci p³ac¹c za nie tymi
d³ugami. By³a to bardzo dobra forma
odzyskania przez gminê nale¿nych
pieniêdzy. W pewnych okolicznoœciach uzyskaliœmy dostêp do informacji, tj. do map zasiêgu i opisu z³ó¿
¿wirowych, wystêpuj¹cych na dzia³ce
nr 88/1 o pow. 87ha. Dzia³ka ta by³a
w³asnoœci¹ AWRSP, wiêc kupiliœmy j¹
za d³ugi. A zatem nie by³o tak jak pisze
red. Ma³yszek, ¿e otrzymaliœmy tê nieruchomoœæ od Agencji.
Z³o¿e obejmowa³o tylko czêœæ tej
dzia³ki (ok. 31ha). Odkrywc¹ z³o¿a
oraz w³aœcicielem koncesji na jego wydobycie by³y Szczeciñskie Kopalnie
Surowców Mineralnych. Z tego te¿
powodu by³y jedynym mo¿liwym partnerem do zawarcia umowy dzier¿awy.
W toku bardzo trudnych negocjacji
uzgodniliœmy warunki, na jakich kopalnia mog³a wydobywaæ kruszywo.
Zawarta umowa dotyczy³a wy³¹cznie
31ha zawieraj¹cych z³o¿a ¿wiru. Pozosta³e 56ha po prostu le¿a³o od³ogiem. SKSM nie by³y nimi zainteresowane.
W 2005 roku podjêliœmy próbê
sprzeda¿y tej dzia³ki. Wycena rzeczoznawcy z lipca 2005r opiewa³a na kwotê 212 tys. z³. Decyzj¹ burmistrza Konarskiego cena ta zosta³a podwy¿szona do 254 tys. z³. Niestety, przetarg
przeprowadzony dnia 8 listopada
2005r okaza³ siê nieskuteczny. Tak¿e
drugi, przeprowadzony 12 stycznia
2006r, nie wy³oni³ nabywcy, pomimo
obni¿enia ceny do kwoty 243 tys. z³.
Brak oferentów w przetargach sk³oni³ nas do og³oszenia rokowañ. 22
czerwca 2006r przeprowadzone zosta³y pierwsze rokowania na zbycie nieruchomoœci za 220 tys. z³. Tak¿e bezskutecznie. Dopiero rokowania przeprowadzone 28 lipca 2006r wy³oni³y nabywcê za kwotê 200 tys. z³, a wiêc o 12
tys. z³ ni¿sz¹ ni¿ wycena rzeczoznawcy.
Wszystkie procedury mia³y charakter
publicznej i nieograniczonej oferty.
Niech wiêc burmistrz Karpowicz
nie mówi, lecz poda do publicznej wiadomoœci wszystkie og³aszane przez
ni¹ nieœcis³oœci przetargowe. Nie mówiê tu o braku przecinka w zdaniu, lecz
o faktach potwierdzaj¹cych stawiany
nam zarzut niegospodarnoœci.
Teraz dwa s³owa o rzekomych pok³adach ¿wiru. Wszystkie nasze dzia³ania w tej sprawie podejmowaliœmy w
oparciu o informacje uzyskane od w³aœciwych organów i instytucji oraz o
dostêpn¹ dokumentacjê geologiczn¹.
Podstaw¹ naszego dzia³ania by³a profesjonalna wiedza, a nie widzimisiê.
Wedle tej wiedzy sprzedana nieruchomoœæ nie zawiera³a z³ó¿, które op³aca³oby siê eksploatowaæ. Je¿eli burmistrz Karpowicz twierdzi, ¿e „w³adze
gminy mia³y absolutn¹ wiedzê, ¿e na
tej dzia³ce jest ¿wir”, to niech to udo-

wodni. Najlepiej przeprowadzaj¹c badania geologiczne. To jedynie wydatek
rzêdu 230 tys. z³.
Nie pojmujê, dlaczego Gra¿yna
Karpowicz pe³ni¹c funkcjê burmistrza
Wêgorzyna w latach 1998 – 2002 i posiadaj¹c wiedzê absolutn¹ w tej materii, nie wykorzysta³a tego bogactwa dla
dobra gminy?
Zakoñczê ten w¹tek pytaniem: dlaczego SKSM wykaza³y brak zainteresowania tymi, jakoby bardzo bogatymi
z³o¿ami? Szczególnie wówczas, kiedy
wydobywa³y z³o¿e 31-hektarowe i nie
wchodzi³ w grê koszt instalowania
urz¹dzeñ wydobywczych.
Z map geologicznych wynika, ¿e
znacz¹ce pola ¿wirowe na terenie gminy Wêgorzyno wystêpuj¹ jedynie w
okolicach K¹kolewic i Cieszyna.
No i jeszcze o rzekomej niegospodarnoœci. Nigdy, w ¿adnych relacjach
nie kierowaliœmy siê niczym innym jak
tylko interesem gminy i jej mieszkañców. Argumentem podstawowym w
ka¿dym naszym dzia³aniu by³o osi¹gniêcie mo¿liwie najlepszych korzyœci
dla gminy, a nie na przyk³ad uzyskanie
¿ebraczej darowizny czy te¿ zatrudnienia wskazanej osoby. Wszelkie kontakty z wewnêtrznymi i zewnêtrznymi
partnerami gminy prowadzone by³y na
zasadzie pe³nej jawnoœci, a przede
wszystkim równoœci podmiotów. Tak
samo by³o i w tym przypadku. Prowadz¹c trudne rokowania ze Szczeciñskimi Kopalniami Surowców Mineralnych zyskaliœmy opiniê bardzo wymagaj¹cego partnera.
Jasne jest, ¿e taka postawa nie
przypad³a do gustu dyrekcji kopalni,
ale te¿ cena jak¹ p³aci nasze œrodowisko za istnienie kopalni odkrywkowej
jest wysoka. Kopalnia nie pozostawia
na naszym terenie ¿adnej inwestycji
przyczyniaj¹cej siê do rozwoju gminy.
Na koniec s³owo o wizycie ABW w
Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie.
Wbrew twierdzeniom rzecznika prasowego ABW burmistrz Karpowicz
utrzymuje, i¿ sprawa sprzeda¿y w/w
nieruchomoœci zawiera wiele nieœcis³oœci i jest przedmiotem badania przez
ABW. Proszê wobec tego o zakwestionowanie któregokolwiek z podanych
przeze mnie wy¿ej faktów. Oczekujê
tak¿e, i¿ wzorem burmistrza Konarskiego, burmistrz Karpowicz upubliczni wszystkie dane dotycz¹ce obrotu t¹ nieruchomoœci¹. Wszak by³ to
maj¹tek wszystkich mieszkañców
gminy i maj¹ oni prawo wiedzieæ, jakie
decyzje w tej sprawie podejmowa³y
w³adze samorz¹dowe. Szczególnie w
sytuacji kiedy to, zdaniem burmistrz
Karpowicz, poprzednie w³adze gminy
w osobach Konarskiego i Brodziñskiego dopuœci³y siê wielkiej niegospodarnoœci. Mogê zapewniæ burmistrz Karpowicz, zarówno w imieniu w³asnym
jak i Pana Konarskiego, ¿e nie skorzystamy z jej wzorów i nie skierujemy
sprawy do s¹du o ujawnianie informacji. Oczywiœcie, o ile bêd¹ one oparte
na urzêdowych dokumentach.
Ryszard Brodziñski

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

INNE

£obez

£obez

QEksluzywne perfumy w przystêpnej
dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088 446.

Q Sprzedam dwa mieszkania przylegaj¹ce do siebie o pow. 75,2 mkw
i 35,5 mkw. Mo¿liwoœæ po³¹czenia w
jedno. Parter, budynek 4-rodzinny.
Tel. 091 395 12 40.

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

Œwidwin

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

Region
QSprzedam kontenery plastikowe
1000 l w atrakcyjnej cenie od 120 z³
Tel. 091 397 62 21.
QSprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
Q Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
QSprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q 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.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

PRACA

Drawsko Pom.
Q PROFI CREDIT poszukuje przedstawicieli kredytowych. Osoby samodzielne i operatywne. Wysokie
zarobki, nienormowany czas pracy.
0608 139 590

Gryfice
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.
Q Zatrudniê kelnerkê najchêtniej na
sta³e (oœrodek i restauracja), mile
widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Rewal tel. 091 386 28 20

MOTORYZACJA

US£UGI

Q Sprzedam skuter Honda Bali 50
cm. szeœc. Stan techniczny bardzo
dobry. Tel. 669 048 114.

£obez

Q Sprzedam kombajn zbo¿owy
CLASS MERCUR, szerokoœæ koszenia 2,5 metra. Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587 438, 091 392
16 07.
Q Sprzedam ci¹gnik C902, C355,
C330 oraz p³ug Overum 4 skibowy
produkcji szwedzkiej, zagonowy.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0601 587
438, 091 392 16 07.
Q Sprzedam alufelgi 15” z oponami
letnimi fulda 205 55 R 15 w bardzo
dobrym stanie do Mercedesa E –
klasse, W – 124, 190. Cena 790 z³
za komplet. Tel. 0605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

QTynki gipsowe maszynowo, posadzki maszynowo - Firma "DEKOR" Tel. 505 142 003.
QOgrodzenia kute (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Drawsko Pom.
QWideofilmowanie - Tel. 0 605 732
267.

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

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Q Dywanopranie - 0604 373 143.

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

Region

Q Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel 120 KM), 6
biegów, kolor bordowy metalik,
rok. prod. 12.2004, model 2005
(po liftingu), przebieg 97000km,
bezwypadkowy, ksi¹¿ka serwisowa. 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
16" + nowe opony letnie, drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z pilotem,
klimatronik dwustrefowy. Cena
45900 do negocjacji, tel: 0605
522 340.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Q Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Q Domy drewniane pod zamówienie. Tel. 692 405 612 lub 091 395
21 88.
Q T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
QDywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
QZespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko Pom.
Q Kupiê grunty rolne, gospodarstwo
rolne w powiecie Gryfice lub £obez.
Tel. 0692 883 670.

Q Poszukujê mieszkania lub kawalerki na terenie £obza, Reska, Wêgorzyna i okolic. Mogê zap³aciæ za
kilka miesiêcy z góry. Zainteresowanych proszê o kontakt tel. 798
557 318, 500 415 486.
QSprzedam mieszkanie w Uniemiu,
3 pok. 70 mkw. + gara¿ 40 mkw.,
bezczynszowe, po remoncie . Cena
125 tys. z³. Tel. 887 256 755.
Q Kupiê dom o pow. ok. 100 mkw. w
£obzie, Wêgorzynie lub okolicy. Tel.
(091) 3973940.

Gryfice

Q Sprzedam mieszkanie 3 – pokojowe wraz z gara¿em w Gryficach
przy ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna
160 tys. z³. Tel. 0662 034 734.
Q Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w P³otach 50 mkw. Tel. 091
385 23 12, 788 567 312.

Drawsko Pom.

Q Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501.
Q Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Q Sprzedam ziemiê roln¹ 8 ha w
gminie Resko. Tel. 609 311 340.
Q Sprzedam dom jednorodzinny w
Wêgorzynie. W rozliczeniu mile widziana sprzeda¿ lokalu mieszkalnego 3-3 pokoi. Tel. 091 397 12 11
– po godz. 20.00.
Q Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw. zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow.
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.

Œwidwin
QSprzedam budynek gospodarczy
w Œwidwinie o pow. 135 mkw. z przeznaczeniem zabudowy mieszkalnej
z us³ugami. Tel. 503 741 513.
QSprzedam 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.
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OG£OSZENIE
O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
Og³asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanych po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
? dzia³ka budowlana, niezabudowana, nieuzbrojona, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra- strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, po³o¿ona przy
ulicy 3 Maja w Dobrej, w ewidencji gruntów oznaczona numerem 515 - ksiêgi
wieczystej brak,
? dzia³ka rolna niezabudowana, uzbrojenie niepe³ne, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra – strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami, grunt wpisany
do rejestru zabytków pod nr 81 – Stare Miasto, po³o¿ona przy ulicy Bohaterów
Westerplatte w Dobrej, oznaczona numerem 360 – ksiêga wieczysta nr 31134,
Wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zagospodarowania dzia³ki nr 360 przy ulicy Boh. Westerplatte podlegaj¹cej sprzeda¿y: nowa zabudowa powinna byæ realizowana zgodnie z historyczn¹ lini¹ zabudowy, któr¹ wyznaczaj¹ budynki zlokalizowane przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 7,12,14,15, dopuszcza siê zabudowê dwukondygnacyjn¹
z wysokim dwuspadowym dachem, kalenic¹ usytuowan¹ równolegle do ulicy
Bohaterów Westerplatte, elewacja frontowa budynku powinna nawi¹zywaæ stylem i charakterem do historycznych budynków miasta Dobra poprzez zastosowanie elementów architektury takich jak: nietypowa stolarka okienna i drzwiowa, detal architektoniczny typu: opaski okienne i drzwiowe, gzymsy miêdzykondygnacyjne itp.
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych
dziesi¹tek w górê
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w
wysokoœci 22%
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w
Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 26 czerwca 2008
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek
1, w dniu
1 lipca 2008r, rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w
ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg a
uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie
poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za
nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel.
(091) 39 14 535.

Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

£OBESKI BIEG PRZE£AJOWY IM.
REDAKTORA TOMASZA HOPFERA
Ju¿ po raz kolejny Ognisko
TKKF „B³yskawica” w £ozbie
wraz z £obeskim Klubem Biegacza „Trucht” zorganizowali bieg
prze³ajowy, celem uczczenia pamiêci red. Tomasza Hopfera. Impreza odby³a siê w sobotê, 31 maja
br. W tym dniu rywalizowali ze
sob¹ doroœli sportowcy. Bieg by³
jednoczeœnie drug¹ edycj¹ Grand
Prix £obza – Cztery Pory Roku
oraz Mistrzostwami Powiatu
£obeskiego.
Bieg odby³ siê na dystansie 12,5
km. Start tradycyjnie z ul. Wybickiego, meta i podsumowanie na stadionie
miejskim. Biegacze mieli do pokonania trasê prowadz¹c¹ œcie¿k¹ ekologiczn¹, nastêpnie wokó³ jeziora
Che³m i powrót asfaltem unimskim.
Na sobotnie zawody przyjechali
sportowcy z Polic, Goleniowa, Z³ocieñca, Chociwla, Szczecina, Stargardu Szczeciñskiego, Barlinka,
Goleniowa i Golczewa. Byli tak¿e
przedstawiciele naszego miasta.
Szkoda jednak, ¿e nie pojawili siê
biegacze z pozosta³ych miast i miejscowoœci powiatu ³obeskiego.
Mistrzem powiatu ³obeskiego zosta³ £ukasz Kuczkowski. Wicemistrzostwo przypad³o Marcinowi Horbaczowi, a trzeci by³ Zygmunt Draczyñski (wszyscy z £obza).
Najm³odszym uczestnikiem zawodów by³ £ukasz Kuczkowski, najstarszym Mieczys³aw Zaworski ze
Szczecina.
Wœród pañ triumfowa³a Henryka
Skalska z Polic, przed Justyn¹ Malick¹ ze Szczecina i Joann¹ Ga³an ze
Z³ocieñca. W kat. 18-39 mê¿czyzn
wygra³ Tomasz Bobrowski z Nowogardu. Kolejne miejsca zajêli £ukasz
Kuczkowski z £obza, Marcin Horbacz z £obza, Marcin Bartosz z Barlinka i Rados³aw Czerwiñski z Barlinka. W kategorii od 40 lat mê¿czyzn
triumfowa³ Tadeusz Skalski z Polic.
Dalsze miejsca zdobyli Robert Kopcewicz z Goleniowa, Marian Ostrowski ze Z³ocieñca, Leszek Ga³an ze
Z³ocieñca, Wies³aw Wójcick z Chociwla i Jerzy Ochota z Polic.
By³o upalnie. Skwar by³ nieznoœny i dawa³ siê biegaczom we znaki.

Trzeba byæ bardzo wytrwa³ym i wytrenowanym sportowcem, aby podo³aæ trudom ponad 10-kilometrowego
biegu w takiej spiekocie. Zw³aszcza,
¿e w drugiej czêœci biegu zawodnicy
musieli zmierzyæ siê z wymagaj¹cym
podbiegniêciem pod górê unimsk¹.
Do £obza przyje¿d¿aj¹ jednak doœwiadczeni biegacze, którzy stratuj¹
na ró¿nych imprezach kilka razy w
miesi¹cu, w tym tak¿e na maratonach
i pó³maratonach.
Wspó³organizatorami biegu byli
Urz¹d Miejski w £obzie i Starostwo
Powiatowe w £obzie. Zasadniczym
celem imprezy jest popularyzacja
biegania wyczynowego i rekreacyjnego.
Sêdziowali Zdzis³aw Boganowicz i Roman Wawrzyniak. Trasê biegu zabezpiecza³a ³obeska policja oraz
wspieraj¹cy organizatorów ³obescy
dzia³acze.
W imieniu organizatorów dziêkujemy policji za pomoc w zabezpieczeniu biegu. Dziêkujemy wszystkim
osobom wspieraj¹cym nasz¹ imprezê
– w szczególnoœci sêdziom, osobom
zabezpieczaj¹cym trasê, osobom
przygotowuj¹cym posi³ek i gospodarzom stadionu. Dziêki ich spo³ecznemu zaanga¿owaniu nasza impreza
rozwija siê z roku na rok.
Najistotniejsze jest jednak to, ¿e
wci¹¿ s¹ osoby, które zajmuj¹ siê
czynnie sportem – maj¹ ochotê biegaæ i rywalizowaæ ze sob¹.
Ze sportowym pozdrowieniem !!
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
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Klasa okrêgowa
Wyniki
Sarmata Dobra - Zorza Dobrzany 2:0, Fagus Ko³bacz - Korona
Stuchowo 3:2, Iskierka Œmierdnica
- D¹brovia Stara D¹browa 8:0, Radovia Radowo Ma³e - GOK Ehrle
Polska Dobra Szcz. 2:4, Sparta
Wêgorzyno - Œwiatowid £obez 2:0,
Promieñ Mosty - Jantar Dziwnów
3:0, Mewa Resko - Wicher Brojce
1:2, Vielgovia Szczecin - Masovia
Maszewo 0:0.
1. Sparta Wêgorzyno
65 65:25
2. Sarmata Dobra
65 82:33
3. GOK Ehrle Dobra
61 69:32
4. Iskierka Œmierdnica 61 69:26
5. Korona Stuchowo
47 45:50
6. Masovia Maszewo
43 44:38
7. Wicher Brojce
40 49:49
8. Promieñ Mosty
39 47:51
9. Mewa Resko
33 51:55
10. Fagus Ko³bacz
33 36:55
11. Radovia Radowo
30 36:56
12. Zorza Dobrzany
29 26:47
13. D¹brovia Stara D. 29 37:63
14. Vielgovia Wielgowo 28 33:49
15. Œwiatowid £obez 26 34:43
16. Jantar Dziwnów
22 19:70

£obez zaj¹³ 7 miejsce w klasyfikacji krajowej

O w³os od nagrody
(POWIAT). W minion¹ œrodê
odby³ siê XIV Sportowy Turniej
Miast i Gmin, w którym uczestniczy³y równie¿ miasta z naszego powiatu.
Celem tego turnieju jest zaktywizowanie jak najszerszej grupy spo³eczeñstwa danej gminy w rozmaitych konkurencjach sportowych, nie krócej jednak
ni¿ pó³ godziny. Ranking wygrywa
gmina, w której udzia³ wziê³a jak najwiêksza liczba uczestników. Przy takich warunkach pierwsze co przychodzi na myœl, to fakt, i¿ mniejsze gminy
s¹ ju¿ na starcie zdyskwalifikowane.
Jak pokazuje ranking, tak siê nie sta³o.

Spoœród gmin w województwie zachodniopomorskim £obez by³ trzeci.
Wyprzedzi³y go Gmina Wa³cz (drugie
miejsce) i Gmina Bia³ogard (miejsce
4). £obez w klasyfikacji krajowej
uplasowa³ siê na miejscu 7 ( na 147 rywalizuj¹cych gmin). Spoœród gmin z
terenu powiatu ³obeskiego Resko zajê³o 59. miejsce. Dla porównania P³oty
zajê³y 60. miejsce, a Stargard Szczeciñski - 103 miejsce. Miasta i Gminy
które zajê³y 6 pierwszych miejsc,
wygra³y sprzêt sportowy.
Organizatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
mm

Zieliñski strzelcem najpiêkniejszej bramki

Nasz Dom najlepszy

(£OBEZ). W ostatnim dniu
maja na stadionie w £obzie odby³
siê Wojewódzki Turniej Pi³ki No¿nej Placówek Opiekuñczo – Wychowawczych.
Organizatorami turnieju byli
starosta powiatu ³obeskiego Antoni
Gutkowski, dyrektor Domu Dziecka Roman Witulski, Arkadiusz Siwiñski, wychowawcy Domu Dziecka Bartosz Witkowski i Piotr Jurkowski. Sêdzi¹ g³ównym zawodów
by³ Andrzej Jurzysta.
Trzecie miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna z Oœrodka Wspierania
Rodziny „Dom Pod Œwierkiem” z
Bia³ogardu. Najlepszym zawodnikiem tej dru¿yny okaza³ siê Przybylski - strzelec trzech goli, a tak¿e
Bogdañski - dwie bramki dla swojej
ekipy.
Drugie miejsce przypad³o M³odzie¿owemu Oœrodkowi Wychowawczemu z Rzepczyna, a na wy-

ró¿nienie zas³uguj¹ Grobelny, Bazyd³o i Zieliñski, którzy strzelili po
dwa gole dla swojej dru¿yny. Robert
Zieliñski zosta³ wybrany na strzelca
najpiêkniejszej bramki turnieju zdoby³ bramkê z przewrotki.
Pierwsze miejsce zdobyli wychowankowie Domu Dziecka w
£obzie, pokonuj¹c wszystkich rywali z innych miejscowoœci. Zwyciêska dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Maciej Murdza, Mieczys³aw

Bojanowski, Adrian Kurpiel, Mateusz Kurpiel, Andrzej Bojanowski,
Andrzej Kotlenga, Kamil Sosnowski.
Królem strzelców zosta³ Andrzej Kotlenga, strzelec 6 goli, nastêpnie Adrian Kurpiel - 4 gole i
Andrzej Bojanowski - 3 gole. Warto zauwa¿yæ, ¿e to ju¿ jedno z kolejnych zwyciêstw wychowanków
Domu Dziecka w £obzie.
Wyniki spotkañ:
Dom Dziecka w £obzie – MOW
Rzepczyno 6:1
MOW Rzepczyno – Oœrodek
Wspierania Rodziny „Dom pod
Œwierkiem” 8:3
Dom Dziecka w £obzie - Oœrodek Wspierania Rodziny „Dom pod
Œwierkiem” 7:3
Turniej zakoñczy³ siê oko³o
godz. 13:30. Po rozdaniu pucharów
wszyscy zawodnicy udali siê do
Domu Dziecka na obiad i kie³baski
pieczone na ognisku.
mm

GRANIE W PLANIE
OSTATNIA KOLEJKA
Termin 30 - 7 czerwiec 2008 r. - sobota
16:00 Zorza Dobrzany - Vielgovia Szczecin
16:00 Masovia Maszewo - Mewa Resko
16:00 Wicher Brojce - Promieñ Mosty
16:00 Jantar Dziwnów - Sparta Wêgorzyno
16:00 Œwiatowid £obez - Radovia Radowo Ma³e
16:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Iskierka Œmierdnica
16:00 D¹brovia Stara D¹browa - Fagus Ko³bacz
16:00 Korona Stuchowo - Sarmata Dobra

tygodnik ³obeski 2.06.2008 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

W WÊGORZYNIE I DOBREJ
STRZELA£Y SZAMPANY
Spe³ni³y siê marzenia pi³karzy,
dzia³aczy i kibiców z Wêgorzyna i Dobrej o awansie do V ligi. Awansuj¹
dwa pierwsze zespo³y. Na kilka dni
przed ostatni¹ kolejk¹ wiadomo ju¿,
¿e nikt i nic nie odbierze im awansu.
Oba zespo³y pokona³y w tocz¹cej siê
przez ca³y czas rywalizacji podszczeciñskie zespo³y Iskierki Œmierdnica i
GOK Ehrle z Dobrej Szczeciñskiej.
Na podsumowania przyjdzie jeszcze
czas, ale ju¿ teraz warto podkreœliæ,
¿e oba kluby zawdziêczaj¹ awans nie
tylko dobrej grze na boisku, ale tak¿e
pouk³adanym sprawom i atmosferze
w klubach. Gratulacje! Tak¿e ju¿ teraz wiadomo, ¿e królem strzelców naszego powiatu zosta³ Wojtek Bonifrowski z Sarmaty, który co prawda
nie strzeli³ bramki w meczu z Zorz¹,
ale du¿o wczeœniej zagwarantowa³
sobie tytu³ króla strzelców, strzelaj¹c
ich 31. Zaledwie o 6 mniej strzeli³ i
walnie przyczyni³ siê do awansu
Sparty Wojtek Kliœ. Do koñca bêdzie
toczy³a siê walka o trzecie miejsce,
pomiêdzy Markiem Gradusem, który
ma 15 goli na koncie, a Damianem
Padziñskim i Dawidem Dudkiem, którzy maj¹ tylko o jedn¹ bramkê mniej.
Wszystko rozstrzygnie siê w ostatniej
kolejce.
STRZELCY
31 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata)
25 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
15 bramek - Marek Gradus (Radovia)
14 bramek - Dawid Dudek, Damian Padziñski (Sarmata)
10 bramek - £ukasz Grygiel
(Mewa), Artur Samal (Sparta)
8 bramek - Piotr Grochulski
(Sparta), £ukasz Olechnowicz (Sarmata)
7 bramek - Emil Pilichowski (Radovia), Krzysztof Kieruzel (Sarmata),
Pawe³ Samal (Sparta), Miros³aw Pietrowski (Mewa), Piotr Kulczyñski
(Œwiatowid)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk,
Dariusz Kêsy (Mewa), Daniel Romañczyk (Sparta), Emilian Kamiñski
(Sarmata)
4 bramki - Krzysztof GwóŸdŸ
(Sparta), Kamil Iwachniuk, Kamil
Kacprzak (Œwiatowid), Rafa³ Rosiak,
Mateusz Rylling (Radovia)
3 bramki - Jacek Talarowski, Tomasz Kmieæ, Irek Kulik (Radovia),
Krzysztof Kopka (Mewa),
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz
Momot, Marcin Grzywacz, Micha³
Koba, Andrzej Jab³oñski, £ukasz Brona (Œwiatowid), Marek Dro¿d¿ewski
(Radovia)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski, Andrzej
Nadkierniczny (Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak,
Marcin Czy¿, Przemek Ziemski
(Mewa), Sylwester Micha³owski,
£ukasz Zielonka, S³awek Nowak,
Mateusz Ostaszewski (Œwiatowid),
Igor Drapikowski, Marcin Stosio (Radovia), Tomasz Surma, Damian
Dzierbicki (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
82 bramek - Sarmata
66 bramki - Sparta
49 bramek - Mewa
37 bramek - Radovia
33 bramki - Œwiatowid
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Wêgorzyno i Dobra wzorem usportowienia dzieci szkó³ podstawowych

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE PODSUMOWANE
Czwartki lekkoatletyczne – to najbardziej umasowiona impreza dzieci
szkó³ podstawowych w kraju. G³ównym pomys³odawc¹ i koordynatorem
akcji jest Stowarzyszenie Sport Dzieci i M³odzie¿y z siedzib¹ w Warszawie, na czele którego stoi Marian
Woronin, mistrz sportu, rekordzista
Polski w biegu na 100 m.
Na terenie powiatu ³obeskiego
program umasowienia sportu wœród
najm³odszych realizuj¹ animatorzy
sportu szkolnego w klubie MKS
Olimp: Kazimierz Mikul, Janusz
£ukomski i Zdzis³aw Bogdanowicz.
Idea Czwartków l.a., poza walorami
wychowawczymi, wpisuje siê w promocjê zdrowego sposobu ¿ycia oraz
wdra¿anie nawyków i zasad rywalizacji sportowej, smakowania pierwszych sukcesów. Dla m³odych sportowców w wieku 10-13 lat wyj¹tkowym wydarzeniem jest mo¿liwoœæ porównania siê z rówieœnikami na prawdziwych zawodach powiatowych, a
potem w fina³ach ogólnopolskich w
Warszawie.
Na stadionie w £obzie jesieni¹ i
wiosn¹ tego roku odby³o siê ³¹cznie 10
mitingów czwartkowych, w ka¿dym
oko³o 100 ma³ych sportowców z klas
IV, V, i VI. Do pierwszego kroku lekkoatletycznego przyst¹pi³y dzieci z
dziewiêciu szkó³ podstawowych:
SP Be³czna (opiekunowie Kazimierz Pawelec i Lidia Kielan), SP Dobra (op. Janusz £ukomski), SP nr 2
£obez (bez opiekuna), SP £abuñ
Wielki (op. Justyna Grankowska), S P
£osoœnica, SP Resko (op. Agnieszka
Kmieæ), SP Runowo Pomorskie
(op.Aneta Jaremko), SP Starogard
(op. Czes³aw Szawiel), SP Wêgorzyno (op. Monika Nadkierniczna, Dariusz Czajka, Joanna Stasiak, Andrzej
Stasiak).
Na stadionie zabrak³o dzieci i ich
opiekunów ze szkó³ – SP nr 1 w
£obzie, SP Siedlice, SP Radowo Ma³e
i SP Wojtaszyce.
W klasyfikacji zespo³owej najwiêcej punktów zgromadzi³y dziewczynki i ch³opcy Szko³y Podstawowej z
Wêgorzyna, nastêpnie Szko³y Podstawowej z Dobrej i Szko³y Podstawowej
z Reska.
Nagrod¹ za ca³oroczne zmagania
jest wyjazd i udzia³ najlepszych biegaczy skoczków i miotaczy w 3-dniowych fina³ach Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych na
stadionie w AWF w Warszawie. Impreza najbardziej usportowionych
dzieci w Polsce odbywa siê po raz 14ty i skupia na starcie 3,5 tysi¹ca
uczestników. Wœród nich obecna bêdzie 45-osobowa reprezentacja Powiatu £obez.
Za tydzieñ w Tygodniku £obeskim
zostanie podany sk³ad imienny reprezentacji Powiatu £obez na fina³y
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie.
(zb)

Klasyfikacja medalowa „CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH” Powiatu £obeskiego w sezonie 2007/2008
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Biegi Hopfera rozegrane

(£OBEZ). 28 maja na stadionie
miejskim w £obzie odby³y siê
XXII Biegi o Memoria³
Redaktora Tomasza Hopfera.
Mimo i¿ zawiadomienia o zawodach sportowych zosta³y wys³ane
do trzech powiatów, na stadionie w
£obzie wystartowali reprezentanci
SP1, SP2, SP w Be³cznej oraz ZSG
w £obzie. Nikt spoza gminy £obez
na zawody nie przyby³. Powodem
takiego stanu rzeczy by³y m.in. równoczeœnie organizowane zawody
sportowe w innych gminach.
W zawodach wziê³o udzia³ ogó³em 768 uczestników.
W kategorii szko³y podstawowe
klasa I - pierwsze miejsce zajê³a Zuzanna Pe³ka z SP 2, 2 miejsce – Klaudia Urbañska z SP 1, 3 miejsce Oliwia
D¹browska z SP 2. Wœród ch³opców
1 miejsce zaj¹³ Dominik Smoliñski z
SP2, 2 m. - Krzysztof Tarnicki z SP1,
3 m. - Patryk Bo¿acki z SP2.
Wœród zawodników reprezentuj¹cych klasy II niepokonan¹ biegaczk¹ okaza³a siê Magda Lisik z
SP1, tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê Dagmara Dylon z SP1, 3. miejsce na
podium zajê³a Marcelina Kamiñska. Wœród ch³opców 1. miejsce
zaj¹³ Kacper Chodyna z SP1, 2.
miejsce Wojciech B³yszko z SP2, 3.
miejsce Mateusz Sowiñski z SP2.
Wœród trzecioklasistów 1. miejsce zajê³a Patrycja Majchrzak z SP
Be³czna, 2. miejsce – Gra¿yna Trynkoœ z SP 2, 3. – Julia Szewczyk z SP
Be³czna.
Spoœród ch³opców najlepszym
biegaczem w tej kategorii okaza³ siê
Remigiusz Grzesik z SP Be³czna, za
nim uplasowa³ siê Mateusz £akomy
z SP 1, 3. miejsce zaj¹³ Mateusz
Gurara z SP Be³czna.
W kategorii klas IV najlepsz¹
zawodniczk¹ zosta³a Dagmara Wêzik z SP1, tu¿ za ni¹ przybieg³a na
metê Joanna Kielan z SP Be³czna, 3.
miejsce zajê³a Julia Poniewiera.

W grupie ch³opców trzy pierwsze miejsca zajêli zawodnicy z SP2
- 1. miejsce zaj¹³ Pawe³ Molenda, 2.
miejsce – Mi³osz Rapacz, 3. – Adrian Iskra.
W kategorii klas V trzy pierwsze
miejsce zajê³y uczennice SP2: 1.
miejsce - Aleksandra Romej, 2. –
Marcelina Kamiñska, 3. Marcela
Pietruszczyk.
Wœród ch³opców pierwszy na
liniê mety dobieg³ Remek Maczan z
SP2, 2. By³ Adrian Zamojski, 3. –
£ukasz Rajca.
W kategorii klas VI trzy pierwsze miejsca równie¿ zajê³y uczennice SP2: 1. – Karolina Rosiñska, 2.
Karolina Wawrzkiewicz, 3. – And¿elika Maszczyk. Wœród ch³opców 1. miejsce zaj¹³ Daniel Kloch z
SP2, 2. miejsce Mateusz Maziarz z
SP2, 3. Damian Stepaniuk z SP1.
W kategorii gimnazjum wystartowa³a tylko jedna szko³a: ZSG w
£obzie.
Wœród pierwszoklasistów najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê
Karolina Kamiñska, zajmuj¹c 1.
miejsce, 2. miejsce – Anna D¹bro, 3.
– Barbara Grankowska. Wœród
ch³opców najszybszy by³ Krzysztof
Kraus, 2. – Patryk Maciejewski,
natomiast dwa równorzêdne 3.
miejsca zajêli: Emanuel Humeniuk
oraz Marek Okupski.
Wœród drugoklasistów 1. miejsce zajê³a Beata Jurczenko, 2. –
Dominika Iwachniuk, 3. Urszula
Dziewit. Wœród ch³opców 1. miejsce zaj¹³ Adam Grynkiewicz, 2. –
Mateusz Hlib, 3. Patryk Borejszo.
Wœród trzecioklasistów, spoœród dziewcz¹t 1. miejsce zajê³a
Emilia Obolewicz, 2. Miejsce Patrycja Pizoñ, 3 – Agnieszka Kostka.
Wœród ch³opców na najwy¿szym podium stan¹³ £ukasz Niko³ajczyk, tu¿ za nim uplasowa³ siê
Przemek Maduñ, 3. miejsce zaj¹³
Mateusz Che³stoski.
Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy.
mm
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WOJEWÓDZKA LIGA
M£ODZIKÓW

31.05.08 w Stargardzie odby³a siê wojewódzka liga m³odzików w lekkiej
atletyce w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. W zawodach tych bra³a udzia³ reprezentacja MKS „OLIMP”. W zespole „Olimpu” startowali zawodnicy z Dobrej, Reska,
Wêgorzyna i £obza. Mimo upalnej pogody nasi lekkoatleci zanotowali znacz¹ce
sukcesy. Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
· Beata Jurczenko
II miejsce w biegu na 300 m, wynik 45.02 s (r.¿yciowy)
· Weronika Kwak
II - // - w rzucie oszczepem, wynik 27,78 m
· Aneta Gromek
II - // - w skoku w dal, wynik 4.71 m (r. ¿yciowy)
· Kacper Borejszo
II - // - w skoku w dal, wynik 5.85 m (r. ¿yciowy)
· Malwina Rusiecka III - // - w pchniêciu kul¹, wynik 9.64 m
· Weso³owska A., Stasiak D., Michalak J., Kwak W. – III miejsce w sztafecie
4 x 100 m, wynik 56.36 s.
· Karolina Kamiñska IV miejsce w biegu na 1000 m, wynik 3.23.28 min.
(r. ¿yciowy)
· Tomasz Kobielski IV miejsce w skoku wzwy¿, wynik 165 cm.
Pozosta³e wyniki:
· Romej Justyna, 1.52.10 min. - 600 m
· Grankowska Barbara, 3.50.02 min. –1000 m
· D¹bro Anna, 3.49.99 min. – 1000 m
· Kielan Krystyna, 1.59.99 min. – 600 m (r. ¿yciowy)
· G³uchowska Katarzyna, 4.34 m – skok w dal
· Gromadzka Magdalena, 1.50.20 min. – 600 m (r. ¿yciowy)
· Weso³owska Agata, 47.00 s. – 300 m
· Michalak Justyna, 15.31 s. – 100 m
· Hlib Mateusz, 2.56.10 min. – 1000 m (r. ¿yciowy)
· Kraus Krzysztof, 3.02.11 min. – 1000 m
· Borejszo Patryk, 3.02.38 min. – 1000 m (r. ¿yciowy)
· Grynkiewicz Adam, 1.50.32 min. – 600 m
· Pyrczak Pawe³, 13,19 s. – 100 m (r. ¿yciowy)
· Knap Jakub, 13.46 s. – 100 m
· Awgul Sebastian, 4.74 m – skok w dal
· Ka³apacki Adrian, 12.97 s. – 100 m (r. ¿yciowy)
W imieniu ca³ego zespo³u dziêkujê p. Januszowi Skrobiñskiemu ze Starostwa
Powiatowego w £obzie, za za³atwienie autokaru.
Opiekun sekcji lekkoatletycznej MKS „Olimp” Kazimierz Mikul
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WYPADEK PRZY PRACY
(PO£CHOWO) 27 maja br. o godz.
7.50 w Po³chowie, na terenie firmy budowlanej, jeden z pracowników Roman
K., w trakcie naprawy maszyny do produkcji bloczków betonowych przez nieuwagê uruchomi³ czujnik zbli¿eniowy,
w wyniku czego dozna³ zmia¿d¿enia
prawej d³oni. Pokrzywdzony zosta³ natychmiast przetransportowany œmig³owcem na oddzia³ Chirurgii Rêki do
Szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
ALE COFKA
(£OBEZ) 27 maja br., ok. godz.
20.40, w £obzie na ulicy Orzeszkowej,
kieruj¹cy samochodem VW Polo Marian S. podczas wykonywania manewru
cofania najecha³ na stoj¹cy samochód
Renault Megane, kierowany przez
Aleksandra G.
ZATRZYMALI POSZUKIWANYCH
(WÊGORZYNO) 27 maja br., ok.
godz. 21.05, policjanci z Posterunku
Policji w Wêgorzynie zatrzymali poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolnoœci Wac³awa S.
W dniu nastêpnym, ok. godz. 11.50,
policjanci w Wêgorzynie zatrzymali
Henryka Z. lat 32, który by³ poszukiwany celem doprowadzenia do Zak³adu
Karnego. Nakaz doprowadzenia wyda³
S¹d Rejonowy w £obzie.
(RESKO) 31 maja br. policjanci z
Posterunku Policji w Resku dokonali
zatrzymania Daniela O., który by³ poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolnoœci.
ZAK£ÓCI£ CISZÊ NOCN¥
(RUNOWO POM.) 27 maja br., w
godzinach nocnych, Robert F., mieszkaj¹cy w Runowie Pomorskim, zak³óca³ spoczynek nocny s¹siadce poprzez
g³oœne s³uchanie muzyki. Przybyli na
miejsce policjanci poinformowali m³odego cz³owieka, ¿e w zwi¹zku z zak³óceniem ciszy nocnej na³o¿ony zostanie
mandat karny w wysokoœci 200 z³.
Policja przypomina, ¿e w godzinach
22.00-6.00 obowi¹zuje nas wszystkich
cisza nocna. £amanie tego przepisu jest
wykroczeniem.
WULGARYZMY UKARANE
(£OBEZ) Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w £obzie w godzinach wieczornych zatrzymali na ulicy
Wojska Polskiego w £obzie dwóch
m³odych mê¿czyzn, którzy g³oœno u¿ywali s³ów obel¿ywych. Swoim zachowaniem zwracali uwagê przechodniów.
M³odzi ludzie zostali poinformowani,
¿e pope³nili wykroczenie z art. 141 KW
i w zwi¹zku z powy¿szym zostan¹ ukarani mandatem karnym. Policja ostrzega, ze u¿ywanie s³ów wulgarnych w
miejscach publicznych jest karane, a
poza tym œwiadczy o kulturze ka¿dego
z nas.
W£AMA£ SIÊ DO PIWNICY
(£OBEZ) 28 maja br. dy¿urny Ko-

POLICJA

mendy Powiatowej w £obzie zosta³ powiadomiony o kradzie¿y z w³amaniem
do piwnicy przy ul. K. Paryskiej w
£obzie. Przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci zastali pana Marcina W., który poinformowa³, ¿e w okresie od 26 do
28 maja nieznany sprawca dosta³ siê do
piwnicy przez otworzenie k³ódki, a nastêpnie po wejœciu do wnêtrza zabra³ w
celu przyw³aszczenia sprzêt komputerowy o ³¹cznej wartoœci 625 z³.
SPALI£ SIÊ M£ODNIK
28 maja, oko³o godz. 14.00, w miejscowoœci D¹bie, mia³ miejsce po¿ar
lasu. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci z Posterunku Policji w Resku
zastali Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Gryfic, który
oœwiadczy³, ¿e w akcji gaœniczej bra³o
udzia³ piêæ za³óg Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z P³ot, Pniewa, w tym dwie
za³ogi zawodowej stra¿y z Gryfic oraz
trzy jednostki powietrzne. Po¿ar uda³o
siê bardzo szybko opanowaæ z uwagi na
szybk¹ reakcje przyby³ych jednostek. Z
informacji uzyskanych od Leœniczego
Leœnictwa D¹bie wynika, ¿e na terenie
Nadleœnictwa Resko spaleniu uleg³o
poszycie lasu, œció³ka na terenie kompleksu m³odnika o powierzchni oko³o 2
ha oraz poszycie starego lasu o powierzchni oko³o 30 arów. Wstêpna ocena strat to 30.000 z³ na szkodê Nadleœnictwa Resko.
SPALANIE ODPADÓW JEST KARALNE
(£OBEZ) 28 maja, oko³o godz.
22.20, mieszkanka £obza poinformowa³a Policjê, ¿e jej s¹siad Karol M.
spala w piecu opony oraz plastik, a dym
z komina dostaje siê do jej mieszkania.
Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci potwierdzili ten fakt, stwierdzaj¹c, ¿e
by³a zadymiona ca³a ulica. Pan Karol
M. nie otworzy³ drzwi interweniuj¹cym
policjantom. Teraz zostanie sporz¹dzony wniosek do S¹du o ukaranie za spalanie niedozwolonych odpadów, a tym
samym spowodowanie zagro¿enia dla
okolicznych mieszkañców. Policja przypomina wszystkim mieszkañcom powiatu, ¿e spalanie niedozwolonych odpadów jest karane, mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla innych i utrudniaæ
spoczynek w porze nocnej.
SPRAWCA KRADZIE¯Y WIERTARKI
USTALONY
(£OBEZ) 28 maja do Komendy Powiatowej Policji w £obzie zg³osi³ siê
pan Marek R., mieszkaniec gminy Wêgorzyno, który powiadomi³ o kradzie¿y
wiertarki o wartoœci 3.000 z³. W toku
przeprowadzonych czynnoœci ustalono, ¿e osob¹ podejrzewan¹ o kradzie¿
tej wiertarki jest pan Robert L., mieszkaniec powiatu ³obeskiego. Obecnie
trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do zatrzymania osoby podejrzewanej. Sprawê
prowadzi Posterunek Policji w
Wêgorzynie.
NAGANNE ZACHOWANIE M£ODEGO
CZ£OWIEKA
(£OBEZ) 29 maja br., ok. godz.
23.00, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zauwa¿yli przy ul.

Konopnickiej m³odego cz³owieka,
Grzegorza B., lat 26, który siedz¹c na
krawê¿niku przy drodze rzuci³ otwart¹
puszkê piwa. Podczas legitymowania
Grzegorz B. u¿ywa³ s³ów wulgarnych.
Interweniuj¹cy policjanci poinformowali Grzegorza B., ¿e za pope³nione
wykroczenie z art. 145 KW zostanie
ukarany mandatem karnym. W
przypadku odmowy przyjêcia skierowany zostanie wniosek do S¹du.
SPRAWCA W£AMANIA DO ALTANKI
ZATRZYMANY
(DOBRA) 21 maja br. policjanci z
Posterunku Policji w Dobrej dokonali
zatrzymania Piotra L., który dokona³
w³amania do altanki znajduj¹cej siê na
ogródkach dzia³kowych przy ul. Ogrodowej w Dobrej. Podczas wykonywanych czynnoœci sprawca przyzna³ siê
ponadto do usi³owania w³amania do
dwóch kolejnych altanek. Zosta³y mu
przedstawione zarzuty. Po wykonanych
czynnoœciach zatrzymanego zwolniono.
WYCIÊLI JESIONY
(£OBEZ) 26 maja br. z terenu
ogródków dzia³kowych w £obzie, Piotr
M., wraz z dwoma innymi osobami, dokona³ kradzie¿y drzewek gatunku jesion. Drzewka te zosta³y wczeœniej
przez sprawców wyciête. Straty w kwocie powy¿ej 250 z³ poczyniono na szkodê Urzêdu Miejskiego w £obzie.
NIETRZE•WY ROWERZYSTA
(SULISZEWICE) 30 maja br. o
godz. 16.00 w Suliszewicach, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie dokonali zatrzymania Micha³a
K., który kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Wynik badania wykaza³
0,29 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
KRÓTKOTRWA£E U¯YCIE POJAZDU
(RADOWO MA£E) 29 maja br. w
Radowie Ma³ym Arkadiusz Ch. i Mateusz K. dokonali krótkotrwa³ego u¿ycia
samochodu ciê¿arowego marki Berliet,
o wartoœci 15.000 z³, na szkodê Kazimierza L., mieszkañca Nowogardu.
NIEOSTRO¯NY CH£OPIEC
(£OBEZ) 30 maja br., oko³o godz.
20.30, w £obzie na Osiedlu H. Sawickiej, ma³oletni Marcin N., lat 7, wybieg³
nagle za œmietnika wprost pod jad¹cy
samochód Ford Fokus, którego kieruj¹c¹ by³a Beata M. Ch³opiec dozna³
ogólnych pot³uczeñ cia³a. POLICJA
przypomina wszystkich dzieciom, ¿e
nieostro¿ne zachowanie na jezdni mo¿e
byæ przyczyn¹ groŸnego wypadku. Nie
nale¿y bawiæ siê w okolicy jezdni b¹dŸ
drogi.
KOMÓRKOWIEC W SZATNI
(WÊGORZYNO) 27 maja br. w
godz. 10.30 - 15.00 w Wêgorzynie, z
szatni hali sportowej, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Alcatel, o wartoœci 169
z³, na szkodê Jerzego W.
USZKODZONY SAMOCHÓD
(£OBEZ) 30 maja br. do Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zg³osi³ siê
pana Henryk R., mieszkaniec £obza,
który powiadomi³, ¿e w Poradzu, prawdopodobnie dzieci s¹siada, które jeŸ-
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dzi³y na rowerach, nieumyœlnie porysowa³y lakier w samochodzie marki
BMW. Straty wynosz¹ 200 z³. POLICJA przypomina wszystkim dzieciom,
¿e je¿d¿¹c na rowerach, rolkach nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœci. Prosimy tak¿e, by rodzice baczniej pilnowali swoje pociechy.
TRZY W£AMANIA DO PIWNIC
W DOBREJ
(DOBRA) W okresie od 30 do 31
maja br. do godz. 11.30, w Dobrej, nieustalony sprawca dokona³ trzech w³amañ do piwnic w bloku przy ul. Traugutta. Po przeciêciu k³ódek zabezpieczaj¹cych i dostaniu siê do œrodka
sprawca zabra³ kosiarkê spalinow¹
marki MTD o wartoœci 600 z³ na szkodê Krystyny M., z drugiej piwnicy skradziono rower górski marki Kross, o
wartoœci 800 z³, na szkodê Ma³gorzaty
J. Natomiast z trzeciej piwnicy skradziono samochód dzieciêcy na akumulator i wkrêtarkê, o ³¹cznej wartoœci
500 z³ na szkodê Krystiana F.
OKAZJA CZYNI Z£ODZIEJA
(£OBEZ) 31 maja br. ok. godz.
22.00, z mieszkania przy ul. Cichej w
£obzie, nieustalony sprawca dokona³
kradzie¿y portfela wraz z pieniêdzmi w
kwocie 150 z³ oraz dokumentami na
szkodê Bo¿eny W. POLICJA apeluje do
wszystkich mieszkañców powiatu, aby
podczas wspólnych rodzinnych imprez
na ogródku zwracaæ uwagê na pozostawione bez nadzoru dokumenty, pieni¹dze i inne wartoœciowe rzeczy. Nie zawsze bowiem us³yszymy, czy ktoœ nie
wykorzysta sytuacji i wejdzie nieproszony do naszego domu.
NIETRZE•WY KIEROWCA
(£OBEZ) 1 czerwca br. w £obzie,
przy ul. Obr. Stalingradu, policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w £obzie
zatrzymali Miros³awa P., który kierowa³ samochodem Ford Eskort znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci. Wyniki
badania wyniós³ 0,56 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
POSIADANIE KASTETU JEST KARALNE
(£OBEZ) 31 maja br. ok. godz.
23.40, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie, podczas przeprowadzanej kontroli osobistej ujawnili u
Mariusza W., lat 19, kastet. Jest to niebezpieczne narzêdzie, którego posiadanie jest zabronione. Teraz w³aœciciel
tego¿ przedmiotu odpowie za pope³nione wykroczenie przed S¹dem.
G£OŒNE ZACHOWANIE M£ODYCH LUDZI
(£OBEZ) W nocy z 31 maja na 1
czerwca br., policjanci patroluj¹cy ulice
£obza zauwa¿yli w centrum miasta grupê m³odych ludzi, która zachowa³a siê
g³oœno. Policjanci zwrócili uwagê, ¿eby
zachowywali siê stosownie do pory nocnej. M³odzi ludzie dostosowali siê do
poleceñ policjantów oprócz Rajmunda
B., lat 27, mieszkañca £obza, który
zacz¹³ g³oœno krzyczeæ i u¿ywaæ s³ów
wulgarnych. Jak siê okaza³o, ten m³ody
cz³owiek by³ pod wp³ywem alkoholu.
Wynik badania, jakie przeprowadzili
policjanci, wskaza³ 0,85 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu. Teraz zostanie
skierowany wniosek do S¹du z art. 51 §2
Kodeksu Wykroczeñ.

C MY K

Str. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 2.06.2008 r.

Przyst¹pili do Komunii œw.
Julia Sagan

Przemek Laska
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Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 brzmia³o:
„Po rozum do ludzi, po serce do matki”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Jaros³aw Kaczemba (Dobra), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Albin Rengwelski (Resko).
Nagrodê wylosowa³ pan Jaros³aw Kaczemba z Dobrej.
Gratulujemy.

