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Sesja nadzwyczajna w Wêgorzynie

Radni bêd¹ siê zastanawiaæ,
jak rozwi¹zaæ problem
w runowskiej szkole
Szpital w Resku
nie bêdzie sprzedany
Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Z drugiej strony

Wojewodo – do roboty!

Jak widaæ po zapowiedziach
zwo³ania sesji nadzwyczajnej w
Wêgorzynie, nabrzmiewa sprawa
odwo³ania konkursu na dyrektora
szko³y w Runowie Pomorskim. Pani
burmistrz Gra¿yna Karpowicz woli
u¿ywaæ s³owa – uniewa¿nienie,
chocia¿ zgodnie choæby z logik¹
uniewa¿niæ mo¿na coœ, co sta³o siê
wa¿ne, czyli ¿e konkurs doszed³ do
skutku. A nie doszed³. Podzielam
zdanie kuratora, ¿e burmistrz „uniewa¿niaj¹c” konkurs, który jeszcze
siê nie odby³, z³ama³a prawo. Nawet
podzielaj¹c jej zastrze¿enia odnoœnie ró¿nych drobnych uchybieñ
pod rz¹dami by³ej dyrektor, trudno
zgodziæ siê, by katar leczyæ d¿um¹.
A tym jest ³amanie prawa. Ma³o
tego, takie zachowanie narusza podstawowe zasady demokracji, bo
pani burmistrz nie chce uznaæ procedur wyboru dyrektora. Sama zarzucaj¹c cz³onkom komisji konkursowej brak obiektywizmu, wpada w
pu³apkê, bo przecie¿ trudno jej bêdzie obroniæ swój w³asny obiektywizm, jako cz³onka tej¿e komisji
oraz wyznaczonych przez ni¹ z
urzêdu dwóch innych cz³onków tej¿e komisji. A przecie¿ mo¿na napisaæ pismo o wykluczenie tej trójki z
komisji, bo ich brak obiektywizmu

by³oby bardzo ³atwo wykazaæ. A
jednak nikomu to do g³owy nie przysz³o. A pani burmistrz – tak! I nawet
nie widzi w tym nic œmiesznego,
chocia¿ jak d³ugo pracujê, z czymœ
takim siê nie spotka³em. Gdyby
przyj¹æ to za zasadê, pañstwo zosta³o by sparali¿owane, bo przecie¿
zawsze ktoœ kogoœ nie lubi, ktoœ
komuœ siê nie podoba, ktoœ ma inne
pogl¹dy. Gdyby chcieæ obiektywnie
przeprowadzaæ wszelkie konkursy,
musia³yby odbywaæ siê tak, jak
sprawdziany zewnêtrzne matur. Ale
czy to mia³oby sens? W¹tpiê. Dlaczego? Bo nasz obiektywizm przechodzi w subiektywizm wraz z nabywan¹ wiedz¹.
Kieruj¹ca obecnie szko³¹ z
nadania pani burmistrz pani El¿bieta Ciochoñ zarzuca mi w liœcie (publikujemy go w tym numerze), ¿e
opisuj¹c „uniewa¿nienie” konkursu
komentujê i podsuwam czytelnikom
wnioski, a nawet jestem dyspozycyjny. Otó¿ droga pani Ciochoñ kieruj¹ca szko³¹ (dlaczego mam przekonanie, ¿e nielegalnie?), oczywiœcie ¿e komentujê i podsuwam
wnioski, bo jej mam. Wynikaj¹ one
ze zdobywanej wiedzy i doœwiadczenia, a dziennikarstwo jest po to,
by siê t¹ wiedz¹ dzieliæ. Nie po to,
by sma¿yæ banialuki, jak choæby o
„obiektywizmie” cz³onków komisji
wytypowanych przez pani¹ burmistrz.
By odœwie¿yæ pamiêæ i wykazaæ
postêpy w uczeniu siê, przypomnê
poprzedni konkurs, jakim zas³ynê³a
burmistrz Karpowicz. Otó¿ 10 lat

temu burmistrz nie spodoba³ siê
dyrektor szko³y podstawowej w
Wêgorzynie pan Emil Szczêsny.
Ówczesny zarz¹d chcia³ go wyrzuciæ, ale nie uda³o siê. Gdy koñczy³a
mu siê kadencja, burmistrz og³osi³a
konkurs, w którym napisa³a, ¿e kandydat nie mo¿e mieæ wiêcej, ni¿ 40
lat. Akurat panu Szczêsnemu kilka
miesiêcy wczeœniej stuknê³a 40.
Jaki œwietny pomys³ na jego wyeliminowanie z tej zabawy. Tylko ¿e
ówczesny wojewoda mia³ „jaja” i
szybko uniewa¿ni³ taki bzdurny
konkurs.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e pisa³em o tym 10 lat temu, jako o czymœ
¿enuj¹cym dla pomys³odawców.
Ju¿ wtedy pani burmistrz szuka³a
sposobów na obejœcie legalnych
procedur. Tego nie wymyœli³y jakieœ
tam prawicowe oszo³omy z faszystowskimi zapêdami, ale ten postkomunistyczny zarz¹d, na co dzieñ
uwa¿aj¹cy siê za lewicowców, a
wiêc ludzi walcz¹cych na wszystkich frontach z wszelk¹ dyskryminacj¹. A tu proszê – dyskryminacja
jak wó³ ze wzglêdu na wiek. Wtedy
zobaczy³em, jak cyniczna jest owa
lewicowoœæ, na któr¹ ³apie siê ludzi
przed wyborami. W istocie by³a to
brutalna gra o sto³ki. Ja z tamtego
zdarzenia wyci¹gn¹³em wnioski i
rzeczywiœcie straci³em obiektywizm w przypadku pani burmistrz,
czego nie nale¿y myliæ z dyspozycyjnoœci¹. Opisa³em sprawê bazuj¹c na swojej wiedzy i doœwiadczeniu.
Pan Emil Szczêsny z rodzin¹

Ju¿ 7 czerwca Polacy wezm¹ udzia³
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety ogromna grupa niepe³nosprawnych wyborców nie bêdzie
mia³a warunków zreszt¹ po raz kolejny,
aby zrealizowaæ jedno z podstawowych
praw obywatelskich - czynnego prawa
wyborczego.
W skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich osoby z niepe³nosprawnoœci¹ informuj¹ o utrudnieniach uniemo¿liwiaj¹cych im udzia³
w wyborach np. takich jak bariery architektoniczne.
Obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo wyborcze nie tylko dyskryminuje osoby
niepe³nosprawne. Jak wynika z danych
Pañstwowej Komisji Wyborczej w
ostatnich wyborach w 2007 r. z czynnego prawa wyborczego nie mog³o skorzystaæ nawet 2 mln osób. Jeœli do grona
osób niepe³nosprawnych doliczymy
osoby po 75 roku ¿ycia liczba potencjalnie wykluczonych wyborców bêdzie liczy³a 3 - 4 mln osób.
Rzecznik Praw Obywatelskich od

wielu lat zajmuje siê kwestiami dotycz¹cymi prawa wyborczego, g³ównie w
kontekœcie realizacji praw wyborczych
przez jak najwiêksz¹ liczbê obywateli
( h t t p : / / w w w. r p o . g o v. p l / i n dex.php?md=3359&s=1).
Ju¿ 14 listopada 2008 r. Rzecznik
Praw Obywatelskich skierowa³ wyst¹pienie do Prezesa Rady Ministrów w
sprawie zmian polskiego prawa wyborczego u³atwiaj¹cych obywatelom
udzia³ w wyborach do Parlamentu Europejskiego (http://www.rpo.gov.pl/
pliki/12266694270.pdf ).
Mimo licznych interwencji Rzecznika oraz œrodowisk organizacji obywatelskich dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych, polski system wyborczy nadal nie jest dostosowany do realizacji praw wyborczych przez szerok¹
grupê obywateli. Dlatego Rzecznik
Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji zdecydowali
siê na podjêcie akcji spo³ecznej „Dostosowujemy lokale wyborcze”.
Od 3 do 31 marca br. za pomoc¹

specjalnego formularza dostêpnego na
stronach urzêdu RPO www.rpo.gov.pl
Rzecznik bêdzie przyjmowaæ zg³oszenia dotycz¹ce niedostosowanych punktów wyborczych, na podstawie który
podejmie interwencjê. Pierwsze skargi
na niedostosowane miejsca w których
mieszcz¹ siê lokale wyborcze ju¿ wp³ynê³y.
Niestety podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2007 r. nieprzystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych lokali wyborczych w ca³ej
Polsce by³o a¿ 78%. W województwie
zachodniopomorskim takich lokali
by³o zaledwie 248 spoœród 1050 czyli
czyli oko³o 23%. Akcja "Dostosowujemy lokale wyborcze" z Pañstwa pomoc¹
mo¿e ten stan zmieniæ.
Z powa¿aniem,
Marta Kukowska
Naczelnik Wydzia³u Komunikacji
Spo³ecznej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
telefon (22) 55 17 951
m.kukowska@brpo.gov.pl

Kazimierz Rynkiewicz
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wyemigrowa³ bodaj¿e do Anglii. Mi
jest po prostu szkoda ka¿dego rodaka, który opuszcza kraj wyganiany
panuj¹cym tu bezho³owiem, bezprawiem, pogard¹ dla ludzi inteligentnych i uczciwych. Dlatego wzywam wojewodê, by ruszy³ ty³ek w
teren i wypowiedzia³ siê w tej prostej przecie¿ sprawie, a nie swoj¹
bezczynnoœci¹ powiêksza³ panuj¹cy tu ba³agan i podwa¿a³ powagê
pañstwa prawa. Które op³acaj¹ tak¿e ci tutaj mieszkaj¹cy ludzie. To
¿adna ³aska.

Sprostowanie
D³uga nieobecnoœæ w £obzie
olimpijczyka pana W³adys³awa Stecyka wp³ynê³a na nasz¹ wiedzê.
Otó¿ w artykule „Olimpijczycy
wœród nas” pomiesza³em miejsca.
Pan W³adys³aw Stecyk – owszem –
urodzi³ siê w Radowie Ma³ym, ale
póŸniej, do wyjazdu do szko³y w
Stargardzie, mieszka³ w £obzie, a
nie jak napisaliœmy – w Karnicach.
Za b³¹d przepraszam. Kazimierz
Rynkiewicz
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Napad na jubilera
(£OBEZ). Do niezwykle
zuchwa³ego napadu na
jubilera dosz³o w miniony
czwartek.
Mija³o w³aœnie po³udnie, gdy do
sklepu jubilerskiego przy ul. Niepodleg³oœci wszed³ oko³o 30.letni
mê¿czyzna o ciemnej karnacji,
wzrostu oko³o 170 cm. Ubrany by³
w ciemn¹ b³yszcz¹c¹ kurtkê oraz
jasne d¿insy. Swoim zachowaniem
nie wzbudza³ ¿adnych podejrzeñ.
Poprosi³ o mo¿liwoœæ obejrzenia
³añcuszków; jak wyjaœni³ - szuka³
prezentu dla swojej dziewczyny. Po
obejrzeniu kilku stwierdzi³, ¿e musi

siê zastanowiæ, po czym opuœci³
sklep. Po chwili jednak wróci³ i
ponownie poprosi³ o obejrzenie z³otych precjozów. Ekspedientka wyjê³a paletê z ³añcuszkami. Wówczas
mê¿czyzna uderzy³ j¹ piêœci¹ w
twarz, wyrwa³ paletê, w której znajdowa³o siê oko³o 30 z³otych ³añcuszków i wybieg³ na ulicê. W³aœciciel sklepu wyceni³ straty na 50 tys.
z³. Policja intensywnie poszukuje
bandziora. Podejrzewany jest
mieszkaniec Po³czyna Zdroju, za
którym wczeœniej jedna z komend
wystawi³a list goñczy. Ten sam
osobnik podejrzewany jest o dokonanie podobnego napadu przed 2
tygodniami w Nowogardzie. mm
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Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku

zatrudni nauczycieli wychowania
przedszkolnego z pe³nymi
kwalifikacjami.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 091 395 11 28.

Tanie meble Ka-Mar
Nowoczesne meble u¿ywane
(IKEA, HOFFNER...)
Ceny dla ka¿dego!!!
Zapraszamy do sklepu:
pon. - pt.: godz. 10-18
soboty: godz. 10-14

£obez, ul. Bema
(by³y plac POM-u) nowy w³aœciciel
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Orlik na dniach
(£OBEZ). Przeci¹gaj¹ce siê w
czasie otwarcie boiska Orlik 2012
w tym mieœcie niepokoi szczególnie dzieci i m³odzie¿. Dlatego te¿
podczas debaty w SP2 uczniowie
tej szko³y wykorzystali obecnoœæ
burmistrzów, by ci poinformowali, kiedy bêdzie mo¿na korzystaæ z
boiska.
– Niestety pogoda trochê pokrzy¿owa³a plany. Pierwszy termin
otwarcia boiska, to by³ listopad
2008. Niestety wykonawca mia³
pewne trudnoœci, a prace przy
sztucznej nawierzchni mo¿na wykonywaæ tylko przy okreœlonej temperaturze. Wstêpny termin odbioru,
tutaj na boisku, bo jest jeszcze ostatecznych dokumentów, to jest 18
marca. Myœlê, ¿e do koñca miesi¹ca
uda nam siê dokoñczyæ budowê samego boiska. Nie mówimy tutaj o
tym terenie miêdzy szko³¹ a boiskiem. Przewidujemy otwarcie i
rozpoczêcie funkcjonowania mniej
wiêcej od kwietnia. Bêdzie to boisko, gdzie bêdzie zatrudniony trener œrodowiskowy i zawsze podczas
zajêæ bêdzie osoba uprawniona,

która bêdzie mog³a poprowadziæ
zajêcia. Co do godzin jeszcze trudno mi siê odnieœæ, korzystanie bêdzie darmowe. Bezpoœrednio boiskiem bêdzie zawiadywa³a dyrektor szko³y, ale korzystaæ bêd¹ mogli
wszyscy. Do po³udnia bêdzie korzysta³a zarówno SP1 i SP2, bo przy
SP1 nie ma takiego terenu, by wybudowaæ tam tego typu boisko – powiedzia³ wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
Okaza³o siê jednak, ¿e SP1 nie
pozostanie bez boiska. W pierwszej
kolejnoœci jednak, w tej szkole, ze
wzglêdu na fakt, i¿ jest tam nieco
ciasno, zostanie wykonana termomodernizacja obiektu, a dopiero
póŸniej gmina przyst¹pi do budowy
boiska wielofunkcyjnego, podobnego jak przy gimnazjum.
Póki co, Orlik dla wszystkich
uczniów bêdzie dostêpny do po³udnia w ramach zajêæ, a po po³udniu
przez wszystkich, którzy przyjd¹
pograæ w koszykówkê, siatkówkê
czy pi³kê no¿n¹. W okresie letnim
boisko bêdzie otwarte do 22.00,
b¹dŸ nawet do 23.00.
mm

Gdzie na rolki?
(£OBEZ). Czy w tym mieœcie
powstanie skate park? To pytanie
zadaj¹ sobie dzieci i m³odzie¿.
Wszak nie ma tu miejsca, w którym mo¿na by³oby bezpiecznie
pojeŸdziæ na rolkach i deskorolce,
a chodniki nie s¹ miejscem w³aœciwym.
Jak siê okazuje w planach miasta jest wybudowanie takiego miejsca i jest ju¿ nawet lokalizacja. Czas

realizacji te¿ jest wstêpnie okreœlony – za kilka lat.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, takie miejsce zosta³o
wydzielone za targowiskiem, przy
„ma³ej Biedronce”. W³aœnie ten teren jest przeznaczony na budowê
skate parku, ale z pewnoœci¹ nie w
najbli¿szych dwu latach. W pierwszej kolejnoœci nale¿y wykonaæ remonty szkó³.
mm
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Sesja nadzwyczajna w Wêgorzynie

Radni bêd¹ siê
zastanawiaæ, jak rozwi¹zaæ
problem w szkole
(WÊGORZYNO)
Sprawa
braku wyboru dyrektora szko³y
podstawowej w Runowie Pomorskim i zwi¹zanych z tym problemów bêdzie tematem nadzwyczajnego posiedzenia radnych w
Wêgorzynie.
Dlaczego zwo³ano sesjê nadzwyczajn¹? Jak nam powiedzia³a
przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska, sesjê zwo³a³a, bo taki
wp³yn¹³ wniosek radnych, a od
wp³yniêcia wniosku trzeba j¹ zwo³aæ w ci¹gu siedmiu dni. Jak nam
powiedzia³a, sesja ma dotyczyæ
problemów, jakie powsta³y po odwo³aniu konkursu na dyrektora
szko³y podstawowej w Runowie
Pomorskim oraz powierzeniu kierowania szko³¹ pani El¿biecie Ciochoñ. Niektórzy radni uwa¿aj¹, ¿e
przy „uniewa¿nieniu” konkursu zosta³o z³amane prawo, powo³uj¹c siê
na pismo kuratora, który o takim
naruszeniu prawa zawiadomi³ wojewodê. Twierdz¹ równie¿, ¿e konsekwencj¹ tego jest bezprawne po-

wierzenie kierowania szko³¹, a wiêc
pani Ciochoñ zarz¹dza placówk¹
nielegalnie. W tej sprawie publikujemy dwa listy, jakie otrzymaliœmy
od zainteresowanych stron. Brakuje
jednak reakcji wojewody. Jego biuro prasowe t³umaczy³o nam, ¿e ma
miesi¹c czasu na odpowiedŸ.
Nie czekaj¹c na ni¹, czêœæ nauczycieli tej szko³y wys³a³a pismo
do wojewody, informuj¹c o pogarszaj¹cej siê w szkole atmosferze.
Wojewoda potraktowa³ to jako skargê na burmistrza i skierowa³ j¹ do
rozpatrzenia przez radê. Ta wiêc
bêdzie mia³a okazjê zaj¹æ siê pismem nauczycieli ju¿ na tym nadzwyczajnym posiedzeniu.
- Z tego co wiem, atmosfera w
szkole pogarsza siê. Na sesji bêdziemy szukaæ rozwi¹zania tego problemu. - powiedzia³a nam przewodnicz¹ca Monika KuŸmiñska. - Liczymy na szybsz¹ reakcjê wojewody,
którego zaprosiliœmy na posiedzenie. - doda³a. Sesja odbêdzie siê w
pi¹tek, o godz. 16.30.
KAR

Kiedy wróc¹ konie?
(£OBEZ-Œwiêtoborzec). Jest
nadzieja, ¿e jeszcze w tym miesi¹cu by³e Stado Ogierów w koñcu
bêdzie mia³o nowego w³aœciciela.
Mieszkañcy £obza z coraz
wiêksz¹ niepewnoœci¹ spogl¹daj¹
na to, co siê dzieje w Œwiêtoborcu.
Wszak ju¿ kilka miesiêcy temu,
najpóŸniej w styczniu, mia³ siê pojawiæ nowy w³aœciciel Stada. Póki
co pojawi³ siê, ale... hotelu.
Jest szansa ¿e jeszcze w tym
roku obiekt ten zostanie wyremontowany. A co ze stadem?
- Najprawdopodobniej do koñca marca zostanie sfinalizowany zakup stajni, uje¿d¿alni, hipodromu
oraz terenów przyleg³ych. Inwestor
jest bardzo powa¿nie zainteresowa-

ny Œwiêtoborcem i chce to kupiæ. Z
tym panem rozmawia³em jeszcze w
ubieg³ym roku i jeœli dojdzie do
kupna, to do tych stajni z powrotem
wróc¹ konie. Mówiê tu o konikach
lekkich, sportowych, z mo¿liwoœci¹
do wykorzystania pod k¹tem jazdy
konnej. Na bazie Œwiêtoborca bêd¹
organizowane ró¿nego rodzaju imprezy konne, które tam wczeœniej
by³y. Te¿ z niecierpliwoœci¹ czekam
na to sfinalizowanie i mam nadziejê,
¿e w kwietniu bêdê móg³ oficjalnie
og³osiæ, ¿e jest nowy gospodarz, a
do Œwiêtoborca wróc¹ koniki – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard
Sola podczas debaty w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie, zapytany o
los Œwiêtoborca przez uczniów tej
szko³y.
mm

Panu Romanowi Ciarka,
ordynatorowi oddzia³u neurologicznego Szpitala
Dzieciêcego w Ko³obrzegu
serdeczne podziêkowanie za szybkie zdiagnozowanie
i wspania³¹ opiekê nad córk¹ Oliwi¹
sk³adaj¹ Magdalena i Krzysztof Jamniak z £obza.
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NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

Str
Str.. 6

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.

Obchody rocznicowe
(£OBEZ). 3 marca pod
Pomnikiem Wdziêcznoœci
tradycyjnie odby³y siê
obchody 64. rocznicy
odzyskania miasta.
Uroczystoœci rozpoczê³a Msza
œw. w koœciele parafialnym, po czym
kompania honorowa 21. Bazy Lotniczej w Œwidwinie pod dowódz-

twem kpt. Marcina Kutyni, orkiestra
dêta, poczty sztandarowe oraz
mieszkañcy £obza przeszli pod pomnik. Tam przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, policji, instytucji,
zak³adów pracy, szkó³ i stra¿y po¿arnej z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.
Apel poleg³ych, po hymnie pañstwowym, odczyta³ kpt. Miros³aw
Lorenc, a kompania honorowa odda³a salwê. Nie zabrak³o oczywiœcie

przemówienia historycznego, które
to wyg³osi³a Kamila Rêkiewicz. W
uroczystoœciach wziêli udzia³
uczniowie Szko³y Podstawowej nr
1, którzy z tej okazji zaprezentowali

Bezp³atne szkolenia
dla prywatnych
(£OBEZ). Przedsiêbiorcy jak i
ich pracownicy bêd¹ mogli korzystaæ ze szkoleñ finansowanych z
Unii Europejskiej, o ile Wojewódzki Urz¹d Pracy uzna, ¿e powstaj¹cy w³aœnie projekt jest zasadny.

Reklama
Tel./fax 091
3973730

Nie jest tajemnic¹, ¿e mieszkañcy naszego terenu charakteryzuj¹
siê doœæ niskim wykszta³ceniem, i ¿e
brakuje nam fachowców z wielu
dziedzin, a czasami tylko wiedzy
dodatkowej w danym zakresie. Maj¹c to na uwadze Cech Rzemios³
Ró¿nych w £obzie pisze projekt, z
którym uda siê do niemal ka¿dego

przedsiêbiorcy, przynajmniej takiego, który zatrudnia 2-3 osoby. Do
pozosta³ych bêd¹ wykonane telefony, by wype³niæ ankiety, w jakim
szkoleniu chc¹ przeszkoliæ siebie,
albo w jakim swoich pracowników.
Szkolenia sfinansuje Unia.
W zwi¹zku z tym, ¿e jest wielka
potrzeba takich szkoleñ i wci¹¿ siê
mówi o pomaganiu przedsiêbiorcom,
pozostaje nadzieja, ¿e WUP uzna, ¿e
warto wesprzeæ tego typu pomys³.
Oczywiœcie firmy jednoosobowe te¿
mog³yby uczestniczyæ w takim kursie,
jednak musia³yby same zg³osiæ chêæ
uczestniczenia w nim.
mm

siê mieszkañcom miasta oraz M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £obeskiego Domu Kultury. Oczywiœcie nie
zabrak³o równie¿ przedstawicieli
pozosta³ych szkó³ ³obeskich. mm

Bêd¹ kosiæ
(£OBEZ). W ubieg³ym roku Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie
obiecywa³ zakup nowej kosiarki, która mia³a znacznie poprawiæ jakoœæ
poboczy w okresie letnim. Zakup zosta³ ju¿ zrealizowany, pozostaje nadzieja, ¿e rzeczywiœcie przyczyni siê
on do poprawy widocznoœci i bezpieczeñstwa na drogach.
ZDP zakupi³ kosiarkê wysiêgnikow¹ McConnel, przystosowan¹ do
ciêcia trawy, krzaków, odrostów i
¿ywop³otów o œrednicy materia³u 50 –
80 mm. Bêdzie ona integraln¹ czêœci¹
zakupionego niedawno ci¹gnika PRONAR o mocy 80 kM. Kosiarka idealnie
sprawdza siê w trudnym terenie dziêki
temu, ¿e posiada wzmocniony rotor, a
tak¿e wa³ kopiuj¹cy. Zakup tego sprzêtu znacznie u³atwi pracê przy bie¿¹cym
utrzymaniu poboczy i rowów odwadniaj¹cych – zapewnia ZDP.
op
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W drodze do certyfikatu Szpital nie bêdzie
sprzedany
(POWIAT). 11 marca starosta
³obeski Antoni Gutkowski podpisa³ umowê z Uniwersytetem
Szczeciñskim na wielkie szkolenie. Rozpocznie siê ono pod koniec marca. Do starostwo bêd¹
przyje¿d¿aæ wyk³adowcy Uniwersytetu, by szkoliæ urzêdników
z bud¿etu zadaniowego. Co to da?
G³ównym tematem szkolenia,
jak wyjaœni³ starosta Antoni Gutkowski, bêdzie bud¿et zadaniowy.
Dodatkowo naukowcy przewertuj¹
prace i dokumentacje wszystkich
wydzia³ów pod k¹tem uzyskania
dokumentacji ISO oraz doprowadz¹ starostwo do uzyskania certyfikatu jakoœci. Koszt uzyskania

takiego certyfikattu jest bardzo
du¿y, bowiem oscyluje w granicach
60 tys. z³, jednak starostwo w roku
przysz³ym zap³aci jedynie 7 tys. z³.
Pozosta³¹ kwotê zdoby³ Uniwersytet i jako miejsce szkolenia wybra³ £obez. Zadanie firmuje prof.
Teresa Lubiñska, by³a minister finansów, odpowiedzialna za tworzenie bud¿etu zadaniowego w kancelarii premiera.
– Cieszymy siê bardzo. Lubiê
takie sytuacje, gdy powiedz¹ nam co
powinniœmy robiæ, ewentualnie
zweryfikuj¹ co robimy Ÿle. Jak siê
uczyæ to od najlepszych – powiedzia³a naczelnik Wydzia³u Oœwiaty
i Promocji starostwa powiatowego
w £obzie Teresa £añ.
mm

Nadzieja odbudowywana
(RYNOWO). Z chwil¹, gdy policja zamknê³a przewodnicz¹cego
zarz¹du Stowarzyszenia „Diogenes” w areszcie, nale¿a³o zrobiæ
wszystko, aby oœrodek dla bezdomnych uratowaæ, wszak mieszkaj¹
tam ludzie, którzy w okresie zimowym nie mieliby dok¹d pójœæ.
Wszystkie oœrodki w województwie
zachodniopomorskim s¹ obecnie
przepe³nione.
Okaza³o siê, ¿e s¹ ludzie dobrej
woli, którzy postanowili ratowaæ
oœrodek wbrew rzuconej propozycji,
by w zwi¹zku z afer¹ miejsce to zamkn¹æ. Znalaz³o siê drewno na opa³,
jedzenie oraz osoby, które postanowi³y poprowadziæ „Diogenesa”.
W miniony pi¹tek odby³o siê
walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia „Diogenes”, podczas
którego odwo³ano przebywaj¹cego w areszcie prezesa z funkcji
przewodnicz¹cego zarz¹du stowarzyszenia i wybrano nowy zarz¹d. Przewodnicz¹cym zosta³ Andrzej Krajewski, wiceprzewodnicz¹cym Maciej Walkowiak, sekretarzem Helena Stachowiak.
Cz³onkami zarz¹du s¹: Marianna
Subda i Rafa³ Wojdecki.
Szczególne podziêkowania za
zaanga¿owanie nowy zarz¹d sk³ada: wicestaroœcie Ryszardowi Brodziñskiemu, dyrektorowi Wydzia³u

Polityki Spo³ecznej starostwa w
£obzie Wies³awowi Ma³emu, Tadeuszowi JóŸwiakowi, so³tysowi Rynowa Maciejowi Walkowiakowi
oraz stowarzyszeniu Dom dla Osób
Bezdomnych i Najubo¿szych „Monar MARKOT” w £agiewnikach,
którzy jako pierwsi wyszli z pomoc¹.
Nie wszyscy jednak potrafili stan¹æ na wysokoœci zadania. Z niektórymi cz³onkami stowarzyszenia
trudno by³o siê skontaktowaæ, by
zorganizowaæ walne zebranie i ustaliæ dalszy tok dzia³ania.
Obecnie stowarzyszenie zapraszane jest na rozmaite spotkania,
podczas których zarz¹dy innych stowarzyszeñ wychodz¹ z pomocn¹
d³oni¹, udzielaj¹ rad i wsparcia
materialnego.
Przyk³ad „Diogenesa” pokazuje,
¿e wystarczy jedynie ma³a grupa
osób dobrej woli, by uratowaæ coœ, co
ma racjê bytu i jest bardzo potrzebne
ludziom. Ju¿ teraz co rusz okazuje
siê, ¿e s¹ kolejne osoby potrzebuj¹ce
dachu nad g³ow¹ i pukaj¹ce do drzwi
oœrodka w Rynowie. Pozostaje nadzieja, ¿e kr¹g osób pragn¹cych
wspomóc stowarzyszenie poszerzy
siê i zostan¹ stworzone przebywaj¹cym tam ludziom lepsze warunki
bytowe, co da im szansê na szybki powrót do spo³eczeñstwa.
mm

(RESKO). W œrodê, 11 marca
w Starostwie Powiatowym
w £obzie odby³o siê
spotkanie zarz¹du powiatu
³obeskiego ze starost¹ i
wicestarost¹ stargardzkim.
Rozmawiano o szpitalu
w Resku.
Tematem rozmów by³ problem
przysz³oœci szpitala w Resku w kontekœcie przeprowadzonego we wtorek, bezskutecznego przetargu na
sprzeda¿ obiektów szpitala. Nabywcy nie znalaz³ te¿ budynek przychodni rejonowej w £obzie. Sprzedano
jedynie obiekt po Rejestrze Us³ug
Medycznych przy ul. Niepodleg³oœci
w £obzie.
Jak powiedzia³ starosta ³obeski
Antoni Gutkowski - Stargard wyczerpa³ ju¿ procedurê i wcale nie modli³
siê o to, by sprzedaæ nieruchomoœci
szpitala. Taka zmiana decyzji wynika
z wariantu B, jaki siê pojawi³ odnoœnie projektu rz¹dowego. Decyzje w
tej kwestii maj¹ zapaœæ 18 marca. Ta
nadzieja limituje zachowania powiatu stargardzkiego, jednak nadal d³ug
bezsprzecznie jest „dzia³k¹” powiatu
stargardzkiego.
Starosta Gutkowski zaproponowa³ ju¿ miesi¹c temu, aby spotkanie
odby³o siê dzieñ po rozstrzygniêciu
przetargu. W tym czasie pojawi³y siê
mo¿liwoœci pozyskania pomocy finansowej rz¹du w procesie przekszta³cenia jednostek s³u¿by zdrowia
w spó³ki prawa handlowego, dlatego
powiat stargardzki zdeterminowany
jest, by nie sprzedawaæ nieruchomoœci, a ZOZ ³obeski uj¹æ w programie,
przygotowaæ do przekszta³cenia w
spó³kê prawa handlowego i w uzgodnieniu z rz¹dem uzyskaæ pomoc na
sp³atê czy zlikwidowanie d³ugu publicznego. W ca³ej strukturze d³ugu
wynosz¹cego oko³o 15 milionów z³
zobowi¹zania wobec ZUS wynosz¹

ponad 12 milionów. Jeszcze nie ma
precyzyjnych okreœleñ, jest nadzieja,
¿e ta pomoc rz¹dowa mo¿e przekroczyæ zysk, jaki mia³by powiat ze
sprzeda¿y nieruchomoœci. Jeœli ten
program rz¹dowy wejdzie, to bêdzie
kilka wyjœæ do zrealizowania, m.in.
starosta stargardzki myœla³ o stworzeniu spó³ki prawa handlowego œwiadcz¹cej us³ugi medyczne na terenie
obu powiatów. Najbardziej realne
jednak wyjœcie, to w przypadku pomocy pañstwa, powiat stargardzki
przed³o¿y starostwu w £obzie projekt utworzenia spó³ki powiatu stargardzkiego, ³obeskiego oraz gminy
Resko. Pewne jest to, ¿e ¿aden podmiot prywatny nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci wejœcia do spó³ki.
- Resko dysponuje ju¿ czêœci¹
zakupionych ruchomoœci, jest zaanga¿owane. Liczymy, ¿e taki uk³ad
gminno-powiatowy bêdzie mia³
wiêksz¹ si³ê przebicia w zabiegach o
pomoc rz¹dow¹ i w trybie jak najszybszym maj¹ nam taki projekt
przed³o¿yæ – powiedzia³ wicestarosta Ryszard Brodziñski.
£obez chce doprowadziæ do tego,
aby szpital mia³ podpisan¹ umowê z
podmiotem, który bêdzie go prowadzi³. Dzisiaj nie okreœla siê, jakiego
rodzaju to bêdzie podmiot.
W tej chwili kompleksowe us³ugi
prowadzi dr Jacek Kargul, który podczas ostatniej sesji okreœli³, ¿e jeœli nie
bêdzie ¿adnych ustaleñ do czerwca, to
on siê nie bêdzie dalej anga¿owa³. Byæ
mo¿e, jak zapewniaj¹ starostowie, ju¿
na kwietniowych sesjach zapadnie
jakaœ decyzja odnoœnie promesy, b¹dŸ
mo¿liwoœci dzier¿awy, to jednak limitowane jest to decyzjami rz¹du.
W spotkaniu udzia³ wziêli: Waldemar Gil – starosta stargardzki, Witold Ruciñski – wicestarosta stargardzki, Antoni Gutkowski – starosta
³obeski, Ryszard Brodziñski, - wicestarosta ³obeski oraz Jan Zdanowicz,
Ryszard Sarna, Zdzis³aw Trojga –
cz³onkowie Zarz¹du Powiatu £obeskiego.
m
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Nietypowa lekcja o nas samych
(£OBEZ). 13 w pi¹tek, podczas
debaty okolicznoœciowej,
uczniowie klas VI Szko³y
Podstawowej nr 2 zadawali
pytania burmistrzom £obza:
Ryszardowi Soli oraz
Ireneuszowi Kabatowi.
Burmistrzowie mieli nie lada
wyzwanie, bowiem pytania by³y
bardzo dojrza³e, a uczniowie
wymagali konkretnych
i zwiêz³ych odpowiedzi.
Na jednym z korytarzy w Szkole
Podstawowej panie: Ma³gorzata
Bukato, Lidia Lalak-Szawiel oraz
Renata Mikul zorganizowa³y debatê okolicznoœciow¹, bêd¹c¹ podsumowaniem Szkolnych Dni £obza,
które rozpoczê³y siê w rocznicê
odzyskania miasta - 3 marca. Wówczas to starsi uczniowie udali siê
pod Pomnik Wdziêcznoœci, natomiast m³odsi uczestniczyli w konkursie plastycznym na temat grodu
nad Reg¹.
Uczniowie klas od IV do VI losowali ró¿ne zadania do wykonania
m.in. mieli wykonaæ: albumy, herb
ró¿nymi technikami, foldery promuj¹ce miasto £obez, wiersze o
£obzie, u³o¿yæ piosenki do podk³adu muzycznego. Wszystko to zosta³o zorganizowane w ramach regionalnej historycznej edukacji. Równoczeœnie debata mia³a byæ lekcj¹
demokracji i samorz¹dnoœci.
Zaproszonymi goœæmi byli burmistrzowie: Ryszard Sola oraz Ireneusz Kabat. Seriê pytañ i odpowiedzi poprzedzi³ wystêp Sylwii Patrza³ek z VI c oraz Olgi Kalwinek z
VI d, które parafrazuj¹c „Sen o Warszawie” piêknie odœpiewa³y „Sen o
moim mieœcie”.
Debata mia³a na celu m.in. wskazanie uczniom, na czym polega dyskusja oraz przybli¿yæ zasady samorz¹dnoœci. Dlatego te¿ trud jej prowadzenia powierzono uczniom:
Kasi Wojtowicz i Kubie JóŸwik. Na
wstêpie prowadz¹cy opowiedzieli

jak wygl¹da³y Szkolne Dni £obza,
podczas których odbywa³y siê m.in.
rozgrywki Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrektora Szko³y. Puchar i
ksi¹¿kê o sporcie z r¹k dyrektor
szko³y Jolanty Babyszko odebra³

Mateusz Majkowski z klasy VI c za
zajêcie I miejsca, a £ukasz Zieliñski
z klasy IV b nagrodê ksi¹¿kow¹ za
zajêcie II miejsca.
Nastêpnie wyst¹pi³y dzieci z
klasy VI d. Po wystêpach rozpoczê-

³a siê debata. Ka¿da z klas mia³a
przygotowan¹ seriê pytañ, na które
w³odarze miasta musieli odpowiadaæ bardzo precyzyjnie i w miarê
zwiêŸle. Pytania dotyczy³y ró¿nych
dziedzin ¿ycia w mieœcie, pocz¹wszy od sportu, turystyki i wypoczynku, poprzez bezrobocie i mo¿liwoœci zatrudnienia, a¿ do planów inwestycyjnych, zarówno w mieœcie jak
i obiekcie Szko³y Podstawowej nr 2.
Uczniowie klas szóstych pytali
m.in. o to, czy w mieœcie powstanie
kino, basen, hyde park, w jaki sposób burmistrz zachêci³by turystów
do przyjazdu w te rejony, a tak¿e o
boiska, remont, plany odnoœnie starego boiska, Jeziora Miejskiego,
czy tzw. Wzgórza Rolanda.
Podczas debaty deklamowano
najlepsze wiersze, zorganizowano
wystawê w bibliotece, gdzie zaprezentowano albumy wykonane przez
dzieci. Na zakoñczenie, na rêce
burmistrza, zosta³ z³o¿ony naj³adniejszy herb wykonany przez Patrycjê Niemierza oraz Kasiê Wojtowicz.
Zaprezentowane utwory wskazuj¹ na to, ¿e najm³odszym uczestnikom i obserwatorom ¿ycia w tym
mieœcie nie brakuje ani polotu ani
spostrzegawczoœci.
Burmistrz,
dziêkuj¹c za zorganizowanie debaty poprosi³, aby tego typu spotkania
odbywa³y siê czêœciej.
Goœciem honorowym by³ Bogdan Idzikowski, który udostêpni³
prezentacjê mulimedialn¹ oraz dwa
albumy ze starymi i nowymi zdjêciami £obza.
mm
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Liceum do remontu

Musz¹ poczekaæ

(£OBEZ). Ju¿ niebawem zostanie og³oszony przetarg na wymianê okien i wykonanie elewacji
na obiekcie Zespo³u Szkó³ w
£obzie. Starostwo chce zadbaæ
równie¿ o teren przy szkole – zamiast starej nawierzchni powstanie kostka brukowa, a zieleñ zostanie wykorzystana jako zaciszny skwerek z ³awkami.

(RESKO). Jak zapowiedzia³
starosta ³obeski Antoni
Gutkowski, tutejsze liceum
bêdzie musia³o poczekaæ
na remont. W tym roku
zapewne nie zjawi siê tam
¿adna ekipa budowlana.

- W ci¹gu 10 dni, góra dwóch
tygodni, zostanie og³oszony przetarg. Pieni¹dze s¹ zabezpieczone.
Tu ocieplenie nie jest konieczne,
bowiem mury s¹ grube. Bêdzie wymieniona stolarka okienna i wykonana elewacja budynku. Dach jest
zrobiony, okna od podwórka wymienione, pozosta³y jeszcze te od
strony ulicy. W pierwszej kolejnoœci

wymieniliœmy tam, gdzie by³y w
najgorszym stanie – powiedzia³ starosta ³obeski Antoni Gutkowski.
Poza tym, o ile starostwo zmieœci siê w kosztach, planuje wymieniæ nawierzchniê wewnêtrznego podwórka na kostkê polbrukow¹ i zostan¹ postawione ³awki. Starostwo
chce równie¿ stworzyæ przy Zespole Szkó³ oazê zieleni. Obecnie szko³a od wewn¹trz prezentuje siê bardzo
dobrze, s¹ tam nowe gabinety, bardzo dobrze wyposa¿one w nowoczesny sprzêt chemiczny, biologiczny i
informatyczny, do u¿ytku zosta³a
oddana œwietlica. Teraz przyszed³
czas na wykonanie remontu od frontu – wszak jest to obiekt le¿¹cy przy
g³ównej ulicy miasta - i podwórka,
które ju¿ od dawna domaga siê zainwestowania.
mm

Bezpieczniej?
(£OBEZ). Ju¿ w tym roku
przy by³ym starym CPN ma powstaæ skrzy¿owanie skanalizowane, maj¹ce poprawiæ bezpieczeñstwo ruchu.
W zesz³ym roku gmina £obez
podpisa³a porozumienie z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji w celu poprawienia bezpieczeñstwa na skrzy¿owaniu przy starym CPN-ie. Drogi

wojewódzkie podjê³y decyzjê, ¿e
zabezpiecz¹ w swoim bud¿ecie na
ten rok œrodki na wykonanie tzw.
skrzy¿owania skanalizowanego.
- Na dzisiaj zlecamy projektantom wykonanie takiej koncepcji.
Myœlê, ¿e w drugiej po³owie roku to
skrzy¿owanie bêdzie znacznie bezpieczniejsze, ni¿ jest dzisiaj – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
mm

Dotychczas Resko nie mog³o
narzekaæ na brak zainteresowania
ze strony starostwa w £obzie. W

PCK
przeprowadzi
zbiórkê
Zarz¹d Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w £obzie informuje, ¿e 21 marca 2009 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 odbêdzie
siê zbiórka publiczna prowadzona
przez wolontariuszy na terenie naszego miasta.
Zebrane pieni¹dze i artyku³y
¿ywnoœciowe zostan¹ przeznaczone na dzia³alnoœæ statutow¹ i paczki
œwi¹teczne dla rodzin najubo¿szych
z naszego rejonu.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem pracownik ZR PCK w
£obzie Teresa Baœ.

roku ubieg³ym mia³y tu miejsce inwestycje drogowe. Obecnie trwa
remont mostu na Redze. Mimo ¿e w
tutejszym liceum konieczna jest do
wykonania termomodernizacja, starostwo zapowiada, ¿e w tym roku
nie rozpocznie tutaj ocieplenia budynku i wykonania nowej elewacji.
Uczniowie reskiego liceum nowej
elewacji i ocieplenia mog¹ spodziewaæ siê najwczeœniej w roku przysz³ym.
mm

Wyœcigi
psich
zaprzêgów
W najbli¿szy weekend w
£obzie, w Œwiêtoborcu, rozegrane
zostan¹ Wyœcigi Psich Zaprzêgów
Dryland w ramach Pucharu Polski.
Start w sobotê, 21 marca, o godz.
10. Kontynuwacja w niedzielê, równie¿ o godz. 10. Atrakcj¹ ma byæ
udzia³ w otwarciu naszej Miss Polski
Klaudii Ungermann, wystêpy kabaretu „Amatea” oraz wystêp zespo³ów
muzycznych. Znudzeni zim¹ mog¹
wyjœæ i przy okazji poszukaæ oznak
wiosny, która w sobotê obchodzi
swoje kolejne urodziny.
(r)

W ka¿dej chwili, ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê na bruku, z tej drugiej strony

Spotkali siê po raz drugi, w £agiewnikach
(£AGIEWNIKI). W minionym
tygodniu mia³o tu miejsce
drugie ju¿ spotkanie osób
prowadz¹cych
stowarzyszenia.
Tym razem zabrak³o burmistrzów i wójta, którzy w tym dniu nie
mogli przybyæ na spotkanie, dyrektorów OPS oraz przedstawicieli komisji spo³ecznych. Za³o¿eniem takich spotkañ jest bowiem wspólne
dzia³anie organizacji pozarz¹dowych z instytucjami. Wœród kilkunastu cz³onków by³y osoby prowadz¹ce domy dla bezdomnych, niepe³nosprawnych, dzieci autystycznych i przedszkola. Jak widaæ obszar dzia³ania jest bardzo szeroki, a
cel jeden – pracowaæ na rzecz innych osób i wzajemnie sobie pomagaæ. Podczas spotkania wiele stowarzyszeñ od razu wysz³o z inicjatyw¹ pomocy dla oœrodka w Rynowie, który szczególnie teraz potrzebuje wsparcia.

Z pomys³em spotkañ wyszed³
Jaros³aw Namaczyñski, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy, i jak widaæ
by³ to strza³ w przys³owiow¹ dziesi¹tkê.
Takie spotkania, to czêsto burza
mózgów, dziêki której rodz¹ siê niejednokrotnie ciekawe pomys³y, jak
choæby ten, z którym wyszed³ dyr.
Namaczyñski, aby w ramach CIS
wykonywaæ remonty w organizacjach, które pracuj¹ na rzecz osób
potrzebuj¹cych wsparcia. Remonty
mieliby wykonywaæ uczestnicy CISu oraz czêœæ mieszkañców oœrodków.
- Mimo, ¿e ka¿dy prowadzi inn¹
dzia³alnoœæ, ci ludzie pragn¹ mieæ ze
sob¹ kontakt na takich spotkaniach,
tu maj¹ miejsce pewne ustalenia, korzyœci itp. Sama idea spotkañ jest
niesamowita – powiedzia³ J. Namaczyñski.
Podczas spotkania Urszula Dzie¿ak opowiedzia³a uczestnikom o
sposobie zarobkowania na darach
natury. Jak siê dowiedzieliœmy, powstan¹ cztery nowe punkty, m.in. w

Rynowie dla mieszkañców oœrodka i
okolicznych miejscowoœci oraz w
£agiewnikach. Tylko dziêki darom
natury ludzie z naszego powiatu zarobili w roku ubieg³ym 137 tys. z³.
- Podczas spotkania wy³oni³a siê
interesuj¹ca dyskusja, dotycz¹ca
faktu, ¿e mieszkañcy Rynowa, czy
Grabowa maj¹ utrudniony powrót na
rynek. Chodzi tu o mieszkanie i pracê. Zaproponowa³em, ¿e mo¿na nawi¹zaæ wspó³pracê z naszym CISem, bo ten jest idealny, jeœli chodzi o
sprawy zwi¹zane z powrotem do
spo³eczeñstwa. Mo¿na odbiæ siê od
dna, pozosta³a jednak kwestia mieszkaniowa. Pad³a sugestia, ¿e w ka¿dej
gminie powinny byæ mieszkania rotacyjne, gdzie te osoby mog³yby
mieszkaæ jakiœ czas, ale nie mog¹ byæ
to getta, w których mieszkaj¹ tylko
osoby, chc¹ce wróciæ do normalnoœci. Dla osób usamodzielniaj¹cych
siê by³oby o wiele ³atwiej. Rozmawialiœmy te¿ o alienacji tych ludzi, ¿e
to my powinniœmy byæ ambasadorami, my ludzie, zajmuj¹cy siê takimi
problemami. Powinniœmy spo³e-

czeñstwo uczyæ i oswajaæ z tymi
ludŸmi, uczyæ, ¿e wystarczy podaæ
rêkê i pomóc. Bo ka¿dy mo¿e siê
potkn¹æ. Szukam pomys³u na wspólny projekt, w który zaanga¿owalibyœmy wszystkie nasze organizacje,
pozyskalibyœmy pieni¹dze i wspólnie coœ zrobili z korzyœci¹ dla mieszkañców. W CIS-ie mamy zwyk³ych
ludzi, którzy potrzebuj¹ czêsto tylko
wiary w ¿ycie. W ka¿dej chwili, ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê na bruku,
z tej drugiej strony. Z tego powodu
nie³adnie w³aœciwie mówiæ o kimœ,
¿e jest wykluczony spo³ecznie. Trzeba mieæ tego œwiadomoœæ – mówi³
Jaros³aw Namaczyñski.
Kolejne spotkanie bêdzie w Grabowie. Tym razem jednak J. Namaczyñski chcia³by widzieæ tam nie
tylko przedstawicieli stowarzyszeñ,
ale i komisji spo³ecznych, urzêdu
pracy, DPS-u, OPS-ów, urzêdów
gmin, domów œrodowiskowych, czyli ludzi dobrej woli, którzy mogliby
sobie wzajemnie pomóc i coœ zrobiæ.
Same organizacje s¹ bowiem na pozycji przegranej.
mm
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O problemach osób niewidz¹cych

Z kultur¹ na bakier
(£OBEZ). O tym jak trudno
przejœæ na druga stronê ulicy w
tym mieœcie wie niejeden mieszkaniec. Ile¿ to razy zdarzy³o siê, ¿e
samochód jad¹cy z jednej strony
zatrzyma³ siê, aby nas przepuœciæ,
a ten z naprzeciwka doda³ co najwy¿ej gazu? A kierowcy wyprzedzaj¹cy na pasach? Jad¹cy zbyt
szybko? Parkuj¹cy na chodnikach? A co ma powiedzieæ osoba
niewidoma, maj¹ca siê poruszaæ
w takich warunkach?
- Chcia³bym zwróciæ uwagê na
zachowanie kierowców na naszych
drogach, w tym policji. Jestem
osob¹ niewidom¹ i zanim wejdê na
drogê wystawiam laskê, tak jak
mnie uczono. Problem w tym, ¿e
prêdzej przeje¿d¿aj¹cy samochód
mi j¹ z³amie, ni¿ zatrzyma siê i przepuœci mnie na przejœciu dla pieszych. Czasami jest tak, ¿e jeden
samochód siê zatrzyma, a inny, jad¹cy z drugiej strony – nie. Czujê
wtedy tylko pêd powietrza. Nie bojê
siê, bo nie widzê nadje¿d¿aj¹cego
samochodu. Ostatnio dosz³o do takiej sytuacji, ¿e samochód ciê¿arowy zatrzyma³ siê przed przejœciem,
ja wszed³em na jezdniê, a zza niego
wyjecha³ samochód osobowy, który
w³aœnie zamierza³ go wymin¹æ. Inna
sytuacja z minionego tygodnia:
przechodzi³em wraz z mam¹ na
przejœciu dla pieszych na wysokoœci
Tesco. Byliœmy w po³owie, gdy nagle przejecha³ obok nas wóz policyjny. Nawet siê nie zatrzyma³. O ma³o
mi laski nie po³ama³. Czego mamy
oczekiwaæ od innych kierowców,
skoro policja tak siê zachowuje? W
ogóle samochody na terenie miasta
je¿d¿¹ bardzo szybko – powiedzia³
Jacek Kmieæ.
Podobnych sytuacji by³o bardzo
wiele. Kolejne niczego nie zmieni¹
w obrazie kierowców, sytuacje s¹
bardzo podobne, zmieniaj¹ siê tylko miejsca.
Innym problemem, z którym
musi sobie radziæ osoba niewidoma,

to chodniki. Tutaj jednak do grona
osób, które maj¹ problem z poruszaniem siê do³¹czaj¹ wszystkie osoby
poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich oraz matki i ojcowie pchaj¹cy wózki dzieciêce.
- To nie s¹ chodniki, tylko pozosta³oœci po nich. Nie doœæ, ¿e s¹
w¹skie, to jeszcze samochody parkuj¹ na nich. Co ciekawe w centrum
to siê nie zdarza – doda³ pan Jacek.
Kolejnym problemem jest stan
chodników, szczególnie na odcinku
ul. Kraszewskiego. Na ul. Segala
zosta³ po³o¿ony nowy, a dalej pozostawiono chodnik w makabrycznym
stanie. Inn¹ rzecz¹, na któr¹ zwróci³
uwagê pan Jacek, to nisko zawieszone znaki i s³upy stoj¹ce na œrodku
chodników. Tych jednak, jak zauwa¿y³, nie jest du¿o.
- W parku s¹ bardzo ³adnie odnowione alejki, ale ciê¿ko wyczuæ,
gdzie siê koñcz¹ i gdzie jest alejka
boczna. Brakuje choæby niskich
krawê¿ników, które wskazywa³yby
kierunek. W okresie zimowym stara³em siê nie wychodziæ, chodniki
by³y oblodzone, albo znajdowa³o
siê na nim b³oto poœniegowe. Równie¿ trudno siê poruszaæ w parku np.
jesieni¹. Tam lask¹ liœcie zakopywa³em – powiedzia³ J. Kmieæ.
M³odzi ludzie, gdy go min¹ czêsto œmiej¹ siê i udaj¹, ¿e go nakierowuj¹, gdy w rzeczywistoœci s¹ to
tylko ¿arty. Do nich przyzwyczai³
siê. Czasami, jak twierdzi, odnosi
wra¿enie, ¿e ludzie staraj¹ siê go nie
zauwa¿aæ, czêsto jednak pomagaj¹.
Kilka razy zdarzy³o mu siê w Szczecinie, ¿e ta pomoc o ma³o nie skoñczy³a siê upadkiem – ludzie chwytali za laskê i w ten sposób ci¹gnêli go
za sob¹.
Gdy pan Jacek opowiada³ o swoich problemach, czasami uœmiechaj¹c siê na wspomnienie niektórych
wydarzeñ, do g³owy przychodzi³a
myœl, jak bardzo brakuje nam kultury
i wyrozumia³oœci a czasami po prostu zwyk³ego, ludzkiego serca. mm

By³y RUM sprzedany
(£OBEZ). Budynek, w którym mieœci³ siê by³y Rejestr
Us³ug Medycznych w £obzie zosta³ kupiony przez mieszkañców £obza Paw³a i Magdalenê
Krupów za kwotê 287.900 z³.
Cena wywo³awcza wynosi³a 285
tys. z³.
By³ to ju¿ drugi przetarg ustny
nieograniczonego na sprzeda¿ nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ
powiatu stargardzkiego, w tym: nie-

ruchomoœci szpitala w Resku, przychodni w £obzie i obiektu po by³ym
Rejestrze Us³ug Medycznych.
Wartoœæ wszystkich nieruchomoœci obni¿ono o 5 proc. w
stosunku do pierwszego przetargu.
Mieszkañcy £obza byli jedynymi chêtnymi na kupno obiektu
po RUM i go kupili. Pozosta³e nieruchomoœci nie cieszy³y siê zainteresowaniem, tote¿ przetarg na
nie nie doszed³ do skutku
mm

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.

W ramach partnerskiego projektu Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa i Gminy £obez pod nazw¹:
£OBESKA WIEŒ AKTYWNA organizowany jest

WYJAZD STUDYJNY DO
WSI TEMATYCZNYCH WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Cel wyjazdu: zapoznanie z formami aktywnoœci mieszkañców
wsi: Iwiêcino, Sierakowo S³awieñskie, Paproty.
Termin wyjazdu: sobota,
21.03.2009 r., godz. 06:45 – wyjazd
autokarem z £obza (sprzed Gimnazjum).
Program wizyty w wioskach:
Godz. 09:00 - 12:00 – wizyta w
Iwiêcinie - Wiosce Koñca Œwiata, w
tym spotkanie z liderami wsi i
warsztaty na temat: Jak w popegeerowskiej wsi zarobiæ na abstrakcyjnych formach zajêæ dydaktycznych („misiowe” warsztaty).
Godz. 12:30 - 16:30 – wizyta w
Sierakowie S³awieñskim - Wiosce
Hobbitów, w tym: Udzia³ w grze terenowej „Tam i z powrotem”. Spotkanie warsztatowe z dr. Wac³awem
Idziakiem o aktywnoœci wiejskiej, o
odnowie wsi popegeerowskiej.
Godz. 17:00 - 21:00 – wizyta we
wsi Paproty - Wiosce Labiryntów, w
tym spotkanie z liderami wsi i
warsztaty (jak wykorzystaæ gospodarstwo rolne dla edukacji turystów,
jak wykorzystaæ wiklinê dla rozwoju wsi i inne dobre praktyki). Dodatkowo w trakcie wizyty uczestnicy
otrzymaj¹ poczêstunek (obiad,
kawa, ciasto).

Uczestnicy: mieszkañcy wsi
gminy £obez - wiejscy liderzy, so³tysi, cz³onkowie rad so³eckich, osoby aktywnie uczestnicz¹ce w ¿yciu
spo³ecznym swojej wsi.
Koszt wyjazdu: bezp³atny
udzia³ 24 osób (uczestnicy szkoleñ
w projekcie „£obeska Wieœ Aktywna”); odp³atny udzia³ 11 osób
(mieszkañcy wsi, so³tysi, cz³onkowie rad so³eckich, pracownicy œwietlic).
Zg³oszenia uczestników przyjmuje Biuro Centrum Wspierania
Inicjatyw Wiejskich, £obez, ul. Niepodleg³oœci 13 (budynek w podwórku UM) I p., pok. nr 2, tel. 0 91 397
56 55, tel. kom. 0 885 281 821.
Zg³oszenia do dnia 18.03.2009
r. (do œrody).
Projekt jest finansowany ze
œrodków w³asnych Stowarzyszenia
Przyjació³ Karwowa oraz przez
wsparcie udzielone przez Islandiê,
Lichtenstein, Norwegiê poprzez
dofinansowania ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.
(o)

G³os ekologów

To tylko drzewa...
To tylko ptaki...
Przed laty na ³amach „tygodnika
³obeskiego” ukaza³ siê artyku³ pt.
„Mini piek³o ko³o dzia³ek”. Pokazywa³ jak bezmyœlny, bestialski mo¿e
byæ cz³owiek, który upatrzy³ sobie
kr¹g m³odych akacji, by gromadziæ
w nim odpady ze swojego ogrodu a
potem je podpalaæ.
Pali³o siê wszystko, co by³o niepotrzebne na dzia³ce, zatruwaj¹c
przy okazji œrodowisko czarnymi,
cuchn¹cymi k³êbami dymu.
Sma¿y³y siê ¿ywcem m³ode
drzewka. Nie s³ysza³ ich niemego
krzyku, bólu, w³aœciciel stosu.
On by³ bez serca, bez odrobiny
wra¿liwoœci ekologicznej.
By³ i okaza³o siê, ¿e ci¹gle jest!
Nadal maniacko uk³ada swoje stosy
w krêgu akacjowym, mimo ¿e obok

jest wiele innego miejsca. Czêœæ
drzewek nie prze¿y³a ci¹g³ego podpalania, te które przetrwa³y, z ranami na pniach, czekaj¹ kolejne tortury.
Frustracja, czy kompleksy popychaj¹ tego dzia³kowicza, zajmuj¹cego wysok¹ funkcjê spo³eczn¹
do takich desperackich poczynañ?
To tak samo, jak ktoœ podobny
wyda³ zarz¹dzenie za³o¿enia na
drzewach siatek – pu³apek na ptaki.
Jaka¿ wielka wa¿noœæ, bezdusznoœæ i bezwzglêdnoœæ drzemie czasami w cz³owieku, szepcz¹c mu do
ucha:
...jam ta wyedukowana cz¹stka
natury, dr¿yjcie s³absi...
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego w £obzie

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.
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Dwa listy w sprawie problemów w Szkole Podstawowej
w Runowie Pomorskim
Pan Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny
,,Tygodnika £obeskiego”
Na podstawie art. 31, pkt 1 ustawy Prawo prasowe z 26 stycznia
1984 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póŸn.
zm.) proszê o zamieszczenie poni¿szego sprostowania.
SPROSTOWANIE
W zwi¹zku z nieprawdziwymi,
zmanipulowanymi i stronniczymi
informacjami zamieszczonymi w
„Tygodniku £obeskim” w dniu
03.03.2009 roku w artykule „Burmistrz Karpowicz wojenki o swojego dyrektora” stanowczo domagam
siê sprostowania nieprawdziwych
treœci pod moim adresem.
Nieprawd¹ jest stwierdzenie,
które pad³o w artykule ,,jak ³atwo
sformu³owaæ zarzuty typu formalnego (np. zarzuty finansowe dotycz¹ce by³ej dyrektor okaza³y siê
zarzutami pod adresem by³ego Biura Obs³ugi Szkó³, które podlega³o
burmistrzowi, albo ¿e gdzieœ tam
brakuje podpisu, a gdzie indziej
przecinka), bardzo szybko przekona³a siê p. o. dyrektora po wizytacji
z Kuratorium, które podobnego
typu nieprawid³owoœci ujawni³o.”
Informujê, ¿e przedstawiciele
Kuratorium nie postawili mi tego
typu zarzutów. Do dokumentacji
szko³y prowadzonej od 01.09.2008
roku nie by³o zastrze¿eñ, natomiast
wizytatorzy mieli wiele uwag do
dokumentacji prowadzonej przez
by³¹ dyrektor. Niestety, komisja
wszystkie te nieprawid³owoœci zapisa³a na moje konto. Taka postawa
komisji by³a powodem odwo³ania
przez Burmistrz konkursu, tym bardziej, ¿e jedna z osób ze sk³adu
komisji by³a równie¿ wyznaczona
do reprezentowania Kuratorium w
czasie konkursu.
Nieprawd¹ jest, ¿e ,,nauczyciele
szybko mieli okazjê wystawiæ laurkê nowej w³adzy, druzgoc¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów przeg³osowuj¹c jej
kandydatów na cz³onków do komisji konkursowej w og³oszonym na
luty konkursie na nowego dyrektora”.
Tu informator nie doœæ, ¿e z³ama³ tajemnicê rady pedagogicznej,
to na dodatek poda³ nieprawdziwe
dane. Mnie równie¿ tajemnica rady
pedagogicznej dotyczy i w zwi¹zku
z tym nie bêdê przytaczaæ wyników
z przeprowadzonego g³osowania.
Mogê tylko powiedzieæ, ¿e przegrana nie by³a taka druzgoc¹ca.

Nieprawd¹ jest, ¿e ,,nowa w³adza wesz³a na lekcjê i nie zwa¿aj¹c
na wywo³ane zainteresowanie
uczniów, postawi³a krzese³ko przy
tablicy, wspiê³a siê na nie i palcem
przejecha³a po górnej listwie tablicy, chc¹c znaleŸæ tam zalegaj¹cy
kurz. Oj, by³by pretekst do ukarania
radnej.”
Oczywiœcie, sprawdzam w szkole czystoœæ, ale nigdy w czasie lekcji.. W trakcie mojego urzêdowania
radna nie by³a ukarana, jedynie co
wymagam od pracowników obs³ugi,
to wykonywanie pracy zgodnie z ich
zakresem obowi¹zków. Wobec powy¿szego na przyk³ad czas pracy
pañ sprz¹taczek zosta³ wyd³u¿ony
do 8 godzin, gdy¿ na takich warunkach zosta³y zatrudnione, a by³y
przyzwyczajone do tego, ¿e w pracy
spêdza³y 3-4 godziny dziennie.
Obecnym stanem rzeczy szczególnie mo¿e czuæ siê pokrzywdzona
radna Jadwiga Kamiñska, która
wzmiankowane 3-4 godziny dziennie zamiast przy sprz¹taniu, spêdza³a g³ównie na dyskusjach z by³¹
pani¹ dyrektor w jej gabinecie.
Nieprawd¹ jest, ¿e „przygotowania polega³y na tym, ¿e przez ten
czas mia³y znaleŸæ siê haki na by³¹
dyrektor i potencjalnych kandydatów”.

„Haków” nie musia³am szukaæ.
Nieprawid³owoœci pope³nione w
pracy przez by³¹ dyrektor ujawni³y
siê same w czasie bie¿¹cego zarz¹dzania szko³¹, np. zawy¿anie dodatków sta¿owych pracownikom obs³ugi, z³e naliczanie urlopów wypoczynkowych (do urlopu wliczano
soboty i niedziele), nie by³a prowadzona ksiêga ewidencji uczniów,
nie by³o wykazu programów nauczania, brak ksi¹g arkuszy ocen,
ksi¹g obiektów budowlanych i wielu innych, co zosta³o potwierdzone
równie¿ w czasie kontroli Kuratorium.
Prawd¹ jest, ¿e szko³a osi¹gnê³a
w 2006 roku najlepszy wynik z testów w powiecie ³obeskim. Jednak¿e nie jest to osobista zas³uga by³ej
dyrektor, ale przede wszystkim nauczycieli jêzyka polskiego i matematyki.
Ponadto mo¿na dodaæ, ¿e nauczyciele, którzy przyczynili siê do
tak wysokiego wyniku, nie byli w
¿aden sposób wyró¿nieni przez dyrektor Jêdrzejczak, wrêcz przeciwnie, polonista mia³ byæ zwolniony z
pracy.
Na koniec chcia³am siê odnieœæ
do stwierdzenia, ¿e „A i rodzice
jakoœ nie do koñca zrozumieli, ¿e

idzie nowe.” Istotnie, wielu z rodziców mo¿e czuæ podenerwowanie
zaistnia³¹ sytuacj¹, szczególnie ci,
którzy w okresie poprzedzaj¹cym
termin konkursu byli niepokojeni
telefonami z pogró¿kami, wykonywanymi przez anonimowe osoby,
przedstawiaj¹ce siê za pracowników szko³y. W ten sposób próbowano wywrzeæ presjê na rodzicach, by
nak³oniæ ich do g³osowania na odpowiedniego kandydata startuj¹cego w konkursie na dyrektora szko³y.
Prawo prasowe zobowi¹zuje
dziennikarzy do rzetelnego, zgodnego z prawd¹ i etyk¹ dziennikarsk¹
informowania obywateli o zaistnia³ych faktach i zdarzeniach.
W opublikowanym artykule
dziennikarz pozwoli³ sobie na komentarze i sugestie podsuwaj¹ce
wnioski czytelnikom. Autor nie
zada³ sobie wcale trudu, aby przedstawiæ stanowisko drugiej strony.
Nie mogê pozbyæ siê wra¿enia, ¿e
byæ mo¿e artyku³ zosta³ napisany na
specjalne zamówienie przez dyspozycyjnego dziennikarza, który w
swojej nadgorliwoœci ca³kiem zapomnia³ o zasadach etyki dziennikarskiej.
El¿bieta Ciochoñ
Szko³a Podstawowa
w Runowie Pomorskim.
14.03.2009 r.

Nauczyciele SP Runowo Pom.
do Burmistrza Wêgorzyna
My, nauczyciele Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim,
chcielibyœmy odnieœæ siê do wypowiedzi Burmistrz Wêgorzyna G.
Karpowicz zamieszczonej w Internecie.
Protestujemy przeciwko ponownemu szarganiu opinii naszej
kole¿anki, a by³ej dyrektor Marii
Jêdrzejczak i publicznym rozpowszechnianiu k³amstw na temat
Jej osoby. Nieprawid³owoœci, o
których Pani pisze, nie pope³ni³a
poprzednia dyrektor, tylko Biuro
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli, podleg³e Burmistrzowi Wêgorzyna.
W swojej wypowiedzi uznaje Pani
zas³ugi M. Jêdrzejczak, których
wczeœniej niestety Pani nie zauwa¿y³a, ale to dziêki nim bardzo
wysoko oceniane by³y miêdzy innymi wyniki edukacji, funkcjonowanie szko³y dla lokalnej spo³ecznoœci i we wspó³pracy z rodzicami
naszych dzieci. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ poprzedniej dyrektor by³o

stworzenie odpowiedniej, przyjaznej i sprzyjaj¹cej atmosfery pracy.
To tylko nieliczne zas³ugi M. Jêdrzejczak.
Dlaczego wyra¿a Pani ubolewanie z powodu niedokonania wyboru
dyrektora szko³y, skoro taki by³ Pani
cel? Prosimy nie wprowadzaæ spo³eczeñstwa w b³¹d, oœwiadczaj¹c, ¿e
„uniewa¿ni³a” Pani konkurs. Pani
do niego nie dopuœci³a, ³ami¹c prawo i to po raz drugi.
Ostatni¹ kwesti¹, dotycz¹c¹
Pani wypowiedzi, co do której wyra¿amy nasz sprzeciw, jest okreœlenie nas, nauczycieli „tak trudn¹
kadr¹”. Co dok³adnie Pani ma na
myœli? Czy wed³ug Pani ludzie, którzy domagaj¹ siê przestrzegania
prawa, nie godz¹ siê na jego ³amanie, maj¹ odwagê broniæ dobrego
imienia swojej kole¿anki i by³ej
dyrektor, chc¹cy sprawiedliwego,
demokratycznego wyboru dyrektora szko³y zas³uguj¹ na lekcewa¿enie
i obra¿anie ich? Trudno nawet polemizowaæ z tak wyra¿on¹ opini¹, ale

uwa¿amy wypowiedŸ Pani jako
Burmistrza za karygodn¹.
Ocenia Pani pracê obecnej dyrektor: „praca szko³y i edukacja
uczniów odbywa siê normalnie, bez
zak³óceñ, wiêc dobro dzieci nie jest
zagro¿one. W³aœnie dlatego - do
czasu wyboru dyrektora z konkursu
szko³¹ kieruje dotychczasowa dyrektor (E. Ciochoñ), ¿eby zapewniæ
stabilnoœæ. Sugeruje Pani, ¿e zanim
powo³ana zosta³a Pani Ciochoñ, to
szko³a nie pracowa³a normalnie,
by³y zak³ócenia i dobro dzieci by³o
zagro¿one? A od kogo czerpie Pani
wiedzê, jak obecnie funkcjonuje
szko³a? Czy pyta³a Pani nauczycieli
o atmosferê w pracy, rodziców o to,
jak postrzegaj¹ szko³ê? Otó¿ funkcjonuje ona prawid³owo dziêki
wielkiej odpowiedzialnoœci, zaanga¿owaniu i ofiarnoœci nauczycieli,
których nazwa³a Pani „trudn¹
kadr¹”. Wiemy, jakie s¹ nasze obowi¹zki, ale i prawa.
11 podpisów
(do wiadomoœci redakcji)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

£obez
Salon fryzjerski „SHOCK” £obez ul.
Kraszewskiego 30/2 zatrudni fryzjera/fryzjerkê. Tel. 600 494 903.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

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.

Region

Zatrudniê mechanika w firmie transportowej. Kontakt 0603 922 961.
Gospodarstwo rolne Byszewo zatrudni operatora maszyn rolniczych
z uprawnieniami na kombajn i traktor. Rozmowa kwalifikacyjna odbêdzie siê 24.03.2009 r. godz. 10.00 w
Byszewie, nr domu 17.

Drawsko

Szukam na umowê zlecenie doœwiadczonych ludzi znaj¹cych siê
na telemarketingu. Tel. 094 367 15
43 lub 694 476 882.

MIESZKANIA

Gryfice
Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na osiedlu XXX-lecia, drugie piêtro,
46 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
695 158 548.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach, 64 mkw., 3 pokoje, rozk³adowe, du¿y balkon, niski czynsz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 384
41 69.
Do wynajêcia mieszkanie 48 mkw.
w centrum Gryfic. Tel. 091 384 23
18, 694 613 202.
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
64 mkw., 3 pokoje. Tel. 091 384 41 69.
Sprzedam mieszkanie; Gryfice
ul. Akacjowa, parter, 4 pokoje,
pow. 54 mkw. Cena 160 tys. Tel.
091 384 86 79, 608 221 702.
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Gryficach, ul. Ks. Ruta, 74 mkw. z
wyposa¿eniem. Cena do negocjacji.
Tel. 607 464 286 lub 601 861 623.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam 4 ha, £obez - Unimie. Tel.
609 311 340.
Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam górê domku dwurodzinnego, pow. 100 mkw. z gara¿em
oraz dzia³k¹ rekreacyjn¹ (ul. M. Konopnickiej). Cena 290 tys. (do negocjacji). Tel. 600 248 907.
Sprzedam dzia³kê budowlano –
roln¹ 3500 mkw. w Rogowie z dojœciem do rzeki. Mo¿liwoœæ zrobienia
stawów. Tel. 091 397 84 51.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Radowie
Ma³ym. Tel. 604 997 741.
Sprzedam dom z dzia³k¹ 1001 mkw.
w £obzie przy ul. Pomorskiej 7. Tel.
091 563 70 18, 697 423 434, 00 491
762 416 87 78.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 1425 mkw. z pe³nym
uzbrojeniem w dzia³ce, z pozwoleniem na budowê lub bez - Trzebiatów 10 km od morza. Cena 165 z³ za
mkw. - do uzgodnienia. Tel. 511 713
435.
Wydzier¿awiê lokal handlowy o
pow. 63 mkw. w Gryficach przy ul. 11
Listopada 1A. Tel. 501 779 085.

US£UGI

£obez

Nowo otwarty sklep z odzie¿¹ u¿ywan¹ w £obzie przy ul. Hanki Sawickiej róg Dubois.
Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 604.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

MOTORYZACJA

£obez
Sprzedam Opel Vektra B2, ODTI, r.
1999, ABS, 4 poduszki, alufelgi,
elektryczne szyby, radio + cd sterowane przy kierownicy, Vebasto,
komputer pok³adowy, hak, centralny zamek, kolor srebrny, zarejestrowany. Tel. 665 730 318.
Sprzedam VOLVO 340 rocznik
1991, po kapitalnym remoncie (silnik te¿), po przegl¹dzie z braku kierowcy (nie ¿yje). Cena 2600 z³. Tel.
696 972 337.
Sprzedam samochód osobowy
LAND ROVER FREE LANDER 2006
R., poj. 1,8, benzyna, przebieg i rej.
Do kwietnia 2009 r. + dodatkowa
skrzynia biegów. Tel. 091 397 48 86.

Region
Sprzedam tanio Fiata 126 p, r. pr.
1997, stan dobry. Tel. 091 384 20 05.
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

INNE

£obez
Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300 z³. Tel. 607 588 175

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

£obez
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe 3-pokojowe, 65 mkw.,
I piêtro, w bloku, 6 km od £obza z
w³asnym ogrzewaniem c.o. - sprzedam. Tel. 693 378 531.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w £obzie, 52 mkw., II piêtro, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, okna wymienione
PCV. Cena 142 tys. z³. Tel. 091 397
60 54.
Sprzedam mieszkanie do czêœciowego remontu, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka – Dobra, ul. Armii Krajowej
3/2. Tel. 091 391 48 39, 667 567 631.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe - £obez, H. Sawickiej. Tel. 091
397 60 54.
Sprzedam na dzia³alnoœæ handlowo
– us³ugow¹ lub temu podobne
mieszkanie w œcis³ym centrum
£obza – parter 48,3 mkw., piêtro
25,43 mkw. z pomieszczeniami gospodarczymi, udzia³em w gruncie
ok. 74% w starym budownictwie.
Tel. 509 239 374.
Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.
Sprzedam mieszkanie 35 mkw. w
£obzie. Tel. 661 374 570.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w
£obzie, II piêtro. Tel. 091 397 40 28.
Sprzedam mieszkanie 46 mkw., 2
pokoje z kuchni¹ po kapitalnym remoncie w centrum £obza. Tel. 602
200 002, 604 080 908.

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe,
pow. 64 mkw. w £obzie na ul.
Orzeszkowej. Tel. 792 965 997.

Œwidwin

Sprzedam mieszkanie 112 mkw.,
cena za 1 mkw. 1.600,00 z³. Tel. 517
456 107.

Firma ER-KO Rybiccy ul.Armii Krajowej 24 Œwidwin, sprzeda koparkê
na g¹siennicach typ K415 Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m, technicznie sprawna. Cena do uzgodnienia.
Tel./fax 094 3652749.

Region
Goleniów – mieszkanie 2 pokojowe,
na parterze o pow. 53,05 mkw.
sprzedam. Tel. 660 204 046.

OG£OSZENIA DROBNE

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.

NIERUCHOMOŒCI

Drawsko
Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Ch³opska w Z³ocieñcu sprzeda
sklep w Rzêœnicy o pow. 81 mkw.
Tel. 094 367 16 33.
Sprzedam dzia³ki budowlane 53 a i
32a w ZagoŸdzie – przy trasie
£obez – Drawsko (przy hydroforni).
Tel. 692 173 708.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej
38, teren by³ego POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw.,
2,8 mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlana
3000 mkw. Rewal – centrum, 200
m od morza. Tel. 0 601 501 024.
Rewal – sprzedam dom 200
mkw. p. u. + gara¿. Stan bardzo
dobry – 100 m od morza. Pokoje
gotowe do wynajmu – 2009 r. Tel.
0 601 501 024.

NIERUCHOMOŒCI

Region
Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.
S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.

INNE

Region
Kupiê stare dokumenty, karty pocztowe, widokówki i inne. Tel. 508 262
927, 091 387 33 11.
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.
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ROLNICTWO

US£UGI

Sprzeda¿ polskich
nawozów

Drawsko

Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1500 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1280 zł/t

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t

Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t

Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

Us³ugi malarskie. Tel. 725 383 370.

Region
Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.
Przewóz osób. Tel. 605 180 622.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.

Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

SPORT
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DOM DZIECKA PIERWSZY
W ZACHODNIOPOMORSKIEM!

Dru¿yna Domu Dziecka w
£obzie w dniu 7 marca uda³a siê
na XIX Halowy Turniej Pi³ki No¿nej im. Wujka Leszka Placówek
Opiekuñczo-Wychowawczych
Województwa Zachodniopomorskiego o Puchar Starosty Powiatu
Œwidwiñskiego.
W ubieg³ym roku nasz Dom
Dziecka wygra³ zawody zdobywaj¹c ten puchar, i w tym roku jechaliœmy z myœl¹ o obronie tytu³u najlepszej placówki w województwie.
Dodatkowo mobilizowa³a nas myœl,
¿e ¿adnej dru¿ynie nie uda³o siê
wygraæ tej imprezy dwa razy z rzêdu. O godzinie 10 rozpocz¹³ siê turniej, wszystkie przyby³e placówki
zosta³y wprowadzone do hali przy
dŸwiêkach hymnu. Nasz Dom
Dziecka wyst¹pi³ w sk³adzie: Adrian Kurpiel, Mateusz Kurpiel, Mietek Bojanowski, Aleksander Grunwald, Dariusz Hodowaniec, Kamil
Sosnowski, Kamil Chrab¹szcz,
Piotr W³oczyk, Dawid Ró¿añski,
Adrian Bochêtyn.
Na turniej w Œwidwinie stawi³o
siê dziewiêæ placówek opiekuñczo
– wychowawczych z ca³ego woje-

wództwa zachodniopomorskiego.
Dom Dziecka w £obzie trafi³ do
grupy B, gdzie mierzy³ siê z zespo³ami z Karlina, Bia³ogardu i Gryfic.
Z grupy nasi ch³opcy wyszli z dorobkiem 7 pkt., na pierwszym miejscu w tabeli, wyprzedzaj¹c ekipê z
Karlina lepszym bilansem bramek.
W pó³finale zmierzyliœmy siê z
zespo³em gospodarzy turnieju, czyli z palcówk¹ ze Œwidwina. Po bardzo zaciêtym pojedynku œwidwinianie musieli uznaæ wy¿szoœæ ch³opaków z £obza, gdy¿ nasi strzelili jednego gola i pokonaliœmy gospodarzy 1:0.
W finale przysz³o nam siê zmierzyæ z naszym rywalem z grupy, z
którym zremisowaliœmy 0 do 0.
Jednak w meczu na szczycie Dom
Dziecka z £obza nie pozostawi³ z³udzeñ, komu nale¿y siê zwyciêstwo i
puchar, pokonuj¹c Karlino 3 do 0.
Dodatkowo królem strzelców zosta³
nasz zawodnik Adrian Kurpiel, który w ca³ym turnieju strzeli³ 8 goli.
¯yczymy wiêcej takich sukcesów
naszym ch³opcom!
Wychowawca
Bartosz Witkowski

TKKF „B³yskawica” w £obzie
zaprasza do udzia³u w RAJDZIE
TURYSTYKI PIESZEJ „POWITANIE
WIOSNY” ZAJEZIERZE 2009
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ trasa: £OBEZ - BONIN – ZAJEZIERZE
Niedziela 22.03.2009r.
zbiórka - godz. 9:50, £obez, przy fontannie
dystans: 11 KM
OGNISKO nad jeziorem Nowe Zajezierze w Zajezierzu
w programie m.in.: K¥PIEL MORSÓW
do Zajezierza dotr¹ tak¿e grupy turystów z Drawska Pom.
zakoñczenie – oko³o godz. 15:30
powrót do £obza busem
informacje – Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl

tygodnik ³obeski 17.03.2009 r.

Rusza liga
V liga
Tutaj rozegrane zostan¹ trzy zaleg³e mecze 15 kolejki z jesieni.
Najwa¿niejszy dla nas bêdzie mecz
Sarmaty Dobra z Kluczevi¹ Stargard. Mecz o godz. 15.00 w Dobrej.
Oczywiœcie liczymy na zwyciêstwo
Sarmatów i wzmocnienie na pozycji
lidera. Swój mecz rozegra tak¿e
wicelider GKS Mierzyn, który ma
stratê 2 pkt. do Sarmaty. Jedzie do
Œwitu Skolwin. Bêdziemy oczekiwaæ równie¿ tego rezultatu. Sparta
Wêgorzyno rozegra³a mecz jesieni¹
i pauzuje.
Klasa okrêgowa
Tutaj rozegrane zostan¹ wszystkie zaleg³e mecze 15 kolejki.
Œwiatowid, zajmuj¹cy 13 miejsce w tabeli podejmie Ehrle Polska,
który zajmuje 4 pozycjê. Trudny
przeciwnik. £obzianie musz¹ powalczyæ choæby o 1 punkt. Juniorzy
rozpoczn¹ mecz o godz. 11.30, seniorzy o 14.00.
Radovia, zajmuj¹ca przedostatni¹ pozycjê, musi broniæ siê przed
spadkiem. Ma okazjê na zdobycie
punktów w meczu z In¹ Iñsko, zajmuj¹c¹ 11 miejsce w tabeli. Trzeba

braæ pod uwagê, ¿e Ina jest nieobliczalna, ale Radovia równie¿. Mecz
poka¿e, kto bêdzie pi¹³ siê w górê, a
kto spada³ w dó³. Liczymy na dyspozycjê Marka Gradusa i Irka Kulika,
jak w Pucharach. Mecz w Radowie
w sobotê o godz. 15.00.
Mewa Resko zmontowa³a przez
zimê mocn¹ ekipê, co pokaza³a w
meczu pucharowym gromi¹c IV-ligow¹ Victoriê Przec³aw 3:0. Ale jak
wiadomo, jedna jaskó³ka wiosny nie
czyni, wiêc dopiero zwyciêstwo z
Pogoni¹ by³oby potwierdzeniem poczynionych zmian. Czekamy na nie.
21 marzec
Flota Œwinoujœcie – Fagus Ko³bacz
Wicher Brojce – KP Chemik II Police
Promieñ Mosty – Korona Stuchowo
Œwiatowid £obez – Ehrle Polska
Dobra Szczeciñska (godz. 14.00)
Mewa Resko – Pogoñ II Szczecin
(godz. 15.00)
Pomorzanin Nowogard – Masovia
Maszewo (godz. 15.00)
Radovia Radowo Ma³e – Ina Iñsko
(godz. 15.00)
22 marzec
Vielgovia Szczecin – D¹brovia Stara D¹browa

Puchar Polski

Victoria Mewy i wielki
powrót Cytowicza
Mewa ju¿ zainaugurowa³a
wystêpy przed w³asn¹ publicznoœci¹, sprawiaj¹c kibicom mi³¹ niespodziankê, wygrywaj¹c wysoko
z IV-ligow¹ Victori¹ Przec³aw
3:0.
Mecz w pierwszej po³owie by³
trudny dla obu dru¿yn, które musia³y zaadaptowaæ siê do grz¹skiego
boiska. W tej czêœci przewagê w
polu mia³a Victoria, ale nie uda³o jej
siê strzeliæ bramki nawet po tym, jak
kontuzji nabawi³ siê Darek Kêsy i
musia³ opuœciæ boisko. Zast¹pili go
znakomicie Marcin Paw³owski i
Mariusz B³aszczyk, którzy nie pozwolili w tym meczu przec³awia-

nom skierowaæ pi³ki do bramki
Buczmy.
W drugiej po³owie schowana za
gardê Mewa wypuœci³a kilka kontr,
które powali³y Victoriê. Nokautuj¹cym by³ Radek Cytowicz, który
powróci³ z woja¿y po szczeciñskich
klubach i sta³ siê mocnym punktem
Mewy. Strzeli³ dwie bramki, trzeci¹
– Marcin Czy¿.
Mewa zagra³a w sk³adzie: Grzegorz Buczma, Darek Kêsy (30' Mariusz B³aszczyk), Marcin Paw³owski, Piotr Ziemski, Kuba Konczewski, Mirek Pietrowski, Klaudiusz
Wasiak, Arek Paw³owski, Micha³
¯urawik, Radek Cytowicz i Marcin
Czy¿.
KAR

Puchar Polski

Radovia nie wykorzysta³a szansy
W IV rzucie Pucharu Polski
Radovia Radowo Ma³e przegra³a na
w³asnym boisku z Or³em Trzciñsko
Zdrój 2:4. IV-ligowiec okaza³ siê
zespo³em za mocnym, na przygotowuj¹cych siê do gier w rundzie wiosennej w okrêgówce radowian.
Chocia¿ wynik móg³ byæ zupe³nie

inny, gdy¿ obie dru¿yny mia³y sporo
okazji do strzelenia goli. Wygra³
zespó³ bardziej doœwiadczony i skuteczniejszy. Radowianie nie wykorzystali rzutu karnego, który obroni³
bramkarz goœci. Drugi rzut karny na
bramkê zamieni³ Marek Gradus, a
drug¹ bramkê strzeli³ Irek Kulik. (r)
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Sarmata Dobra z aspiracjami na IV ligê

Na pierwszy ogieñ Kluczevia

Od lewej (górny rz¹d): Zdzis³aw Szkup (skarbnik), Jan Zieniewicz (kierownik), Wojciech Kliœ, Sebastian Marciniak, Marcin Kamiñski,Dawid
Dudek, Wojciech Bonifrowski, Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiñski, Maciej Garliñski, Tomasz Surma (trener), Jaros³aw Jaszczuk, Damian
Padziñski, Zdzis³aw Szw¹der, Mariusz Pucz (kierownik)
Od lewej (dolny rz¹d): Mateusz Dzierbicki, Grzegorz Skrzypa, Pawe³ Kaleta, £ukasz Olechnowicz, Wojciech GuŸniczak, Mariusz Olejnik, Pawe³
Za³êcki, Marek Gude³ajski, Jakub Durkowski, Damian Dzierbicki, Patryk Dzierbicki, Mateusz Florecki
Na dole: Grzegorz Mêdrek.

W sobotê, 14 marca, na
stadionie w Dobrej, Sarmata
Dobra w ramach
przygotowañ do rundy
wiosennej rozgrywek
pi³karskich rozegra³
trzynasty i zarazem ostatni
mecz sparringowy.
By³ to pierwszy mecz Sarmaty
rozegrany na naturalnym boisku, a
przeciwnikiem Sarmaty by³a dru¿yna Œwiatowida £obez. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Sarmaty 3:1
(1:0), a bramki zdobyli: Damian
Padziñski, Piotr Grochulski i Dawid
Dudek, a dla pokonanych jedynego
gola przy stanie 1:0 dla Sarmaty
strzeli³
Kamil
Kacprzak.
Dru¿yna Sarmaty w³aœciwe przygotowania do sezonu wiosennego rozpoczê³a w dniu 18 stycznia pobytem
na 8 dniowym obozie przygotowawczym w Miêdzywodziu. W obozie
wziê³o udzia³ w sumie 22 zawodników, oprócz kadry seniorów, tak¿e
najbardziej utalentowani zawodnicy z dru¿yny juniorów. Wszystkie
mecze kontrolne rozgrywane by³y
na sztucznej trawie w dobrych warunkach (do skutku nie doszed³ tylko jeden mecz, z powodu opadów
œniegu, z IV ligowym Piastem Chociwel). Mecze by³y rozgrywane m.
in. w Œwinoujœciu, Miêdzyzdrojach,
Pobierowie, Trzebiatowie, Niechorzu, Drawsku i Szczecinie, a wiêc w
miejscowoœciach, które posiadaj¹

sztuczne boiska. Kiedy takie powstanie w naszym powiecie?
Wyniki sparringów Sarmaty w kolejnoœci ich rozgrywania, na pierwszym miejscu Sarmata, w nawiasach
klasa rozgrywkowa przeciwników:
Ina Iñsko (KL. O) 3:1, Salos Szczecin (jun.) 3:3, Rega Trzebiatów (III
liga) 1:6, Salos Szczecin (jun) 5:4,
Ina Iñsko (KL. O) 2:5, Piast
Choszczno (IV Liga) 2:4, Gryf Kamieñ Pomorski (IV Liga) 5:5, Olimpia Nowogard (Kl. B) 11:0, Ina
Goleniów (IV liga) 2:0, Hutnik
Szczecin (IV liga) 4:3, Wybrze¿e
Rewalskie Rewal (IV liga) 3:4, Pogoñ II Szczecin 4:2, Œwiatowid
£obez (Kl. O) 3:1.
W sumie 7 zwyciêstw Sarmaty, 2
remisy i 4 pora¿ki. Stosunek bramek
48:38. Dla Sarmaty bramki zdobywali: Wojciech Bonifrowski - 11,
Wojciech Kliœ - 8, Damian Padziñski i Dawid Dudek po 7, Piotr Grochulski, Lukasz Olechnowicz i Marek Gude³ajski po 3, Krzysztof Kieruzel i Mariusz Olejnik po 2, Damian Dzierbicki i Emilian Kamiñski
po 1.
W sobotê, 21 marca, o godz.
15.00, na stadionie w Dobrej pocz¹tek rundy wiosennej. Sarmata rozegra zaleg³y mecz z Kluczevi¹ Stargard. Kibice, którzy przybêd¹ na
mecz, a których w imieniu Zarz¹du
Klubu serdecznie zapraszam, na
pewno bêd¹ zdziwieni jakoœci¹
zmian, jakie zasz³y na naszym stadionie. Nie bêdê o tym pisa³, to trzeba
przyjœæ zobaczyæ osobiœcie. estan

Sukcesy m³odych lekkoatletów
z UKS „ARBOD” w Policach

W sobotê 14 marca br., m³odzi
lekkoatleci z UKS „Arbod” zainaugurowali wiosenny cykl startów zawodami w Otwartych Mistrzostwach Polic.
Wyjazd naszej grupy m³odych
biegaczy by³ bardzo udany. Siedmioro zawodników zosta³o nagrodzonych medalami i dyplomami za
zajêcie miejsc I-VI w swoich biegach na dystansach 400, 600 i 800
metrów. Miejsca na podium zajmowali: Dagmara Szymanek i Karolina Grenda, które wygra³y swoje biegi. Oliwia Œmi³owska zajê³a II miejsce w swoim biegu; Weronika Babi-

recka - III miejsce w swoim biegu;
Milena Sadowska i Kacper £akomy
- IV miejsca oraz Konrad Jadwi¿yc
i Magdalena Szymczak - VI miejsca
w biegach.
Nasi lekkoatleci swoimi startami zrobili dobr¹ reklamê klubowi,
szkole i gminie. W czasie zawodów
m³odzi sportowcy mieli mo¿liwoœæ
spotkania z reprezentantami Polski
w lekkiej atletyce: Bartoszem Nowickim (na zdjêciu z naszymi lekkoatletami) oraz Marcinem Lewandowskim. Nastêpne starty jeszcze w
tym miesi¹cu, mamy nadziejê, ¿e z
podobnymi sukcesami.
(o)
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V £obeski Memoria³ Szachowy im. Gabriela Bieñkowskiego
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
7 marca 2009 roku po raz pi¹ty
w goœcinnych progach Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w £obzie, odby³ siê
£obeski Memoria³ Szachowy im.
Gabriela Bieñkowskiego o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Zawody zorganizowa³o Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat
£obeski” przy wspó³pracy Szko³y
Podstawowej nr 2, Komendy Powiatowej Policji w £obzie, Teresy
i Grzegorza Bieñkowskich oraz
firmy komputerowej CompBi. Organizatorami byli Joanna Chabecka, Andrzej Sarnowski, Robert
Kazienko, Henryk Musia³. Sêdziowali: Ma³gorzata Zieniuk w
kategorii open, Krystyna Sola w
kategorii 0-III, Marek Woniak w
kategorii IV-VI i gimnazjum. Obs³ugê komputerow¹ zabezpieczy³a
Firma Komputerowa CompBi. Do
£obza przyjechali zawodnicy z
Gryfic, Gryfina, Szczecina, Stargardu, Red³a, Reska, Wêgorzyna,
Postomina, Prusimia, Dobrzan,
Koszalina, Polic, Pi³y, P³ot, Wa³cza. Wœród nich by³a liczna grupa
dzieci i m³odzie¿y.
Wszystkich zawodników przywita³ Henryk Musia³ prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat
£obeski” oraz Jolanta Babyszko
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie. Wœród goœci byli: Ryszard Brodziñski Starosta £obeski,
Ryszard Sola Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu £obeskiego, Ryszard
Sola Burmistrz £obza, Monika
KuŸmiñska Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Wêgorzynie, Robert
Gaj Pe³ni¹cy obowi¹zki Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie, Marian Kanarek Cz³onek
Zarz¹du G³ównego Polskiego
Zwi¹zku Szachowego w Warszawie.
Na pocz¹tku gier uczestnicy
minut¹ ciszy uczcili pamiêæ Pana
Gabriela Bieñkowskiego, znanego
³obeskiego szachisty. W czasie turnieju wszystkie grupy rozegra³y po
dziewiêæ rund. W kategorii open
zwyciê¿y³ zawodnik z Polic Rafa³
Szyszy³o zdobywaj¹c puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
oraz nagrodê finansowa w kwocie
500 z³otych ufundowan¹ przez Teresê i Grzegorza Bieñkowskich.
Drugie miejsce zaj¹³ Marcel Kanarek z Koszalina, trzecie Piotr Mickiewicz tak¿e z Koszalina, czwarte
Andrzej Maniocha ze Szczecina,
pi¹te Krzysztof Nadkierniczny z
Wêgorzyna. Ka¿dy z nich otrzyma³

nagrodê finansow¹. Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz
ksi¹¿kê ufundowan¹ przez Stowarzyszenie IPA otrzyma³ najlepszy z
policjantów D¿emil Pó³torzycki ze
Szczecina. Puchar Starosty £obeskiego oraz nagrodê finansow¹ wrêczono Martynie Zieniuk z £obza

jako najlepszej zawodniczce w kategorii open. Sklasyfikowana zosta³a tak¿e jako najlepsza z powiatu
³obeskiego i Gminy £obez (otrzymuj¹c puchar Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu £obeskiego i puchar Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w
£obzie). Najlepszym zawodnikiem z

Oficjalne wyniki.
Kategoria klas 0 – III
Dziewczêta
1. Aleksandra Maksym
2. Ma³gorzata Pastwa
3. Paulina Szalewicz
4. Tamara Rester
5. Marcelina £ukasik
6. Maja Buksa

Postomino
£obez
Dobrzany
Stargard
£obez
£obez

Kategoria klas IV – VI
Dziewczêta
1. Dominika Walukiewicz Stargard
2. Monika Olejnik
£obez
3. Justyna Œwiercz £obez
4. Kornelia Mierzwiak £obez
5. And¿elika Martyn Postomino

Ch³opcy
1. Patryk Otka³o
2. Adrian Markowski
3. Martin Domalewski
4. Pawe³ Winiarski
5. Oskar Danowski
6. Wiktor Raczyñski

Ch³opcy
1. Kamil Strilec
2. B³a¿ej Macoch
3. Marcin Niko³ajczyk
4. Remigiusz Kubacki
5. £ukasz Dubicki
6. £ukasz Rajca

Kategoria gimnazjum
Dziewczêta
1. Marta Jab³oñska
2. Justyna Zebielowicz
3. Marzena Sulikowska
4. Ewelina Kruszewska
5. Anna Tobo³kiewicz
6. Magda Maksym

Gryfino
Gryfino
Postomino
Gryfino
Szczecin
Postomino

Kategoria open
1. Rafa³ Szyszy³o
2. Marcel Kanarek
3. Piotr Mickiewicz
4. Andrzej Maniocha
5. Krzysztof Nadkierniczny
6. Adam Ancuta
7. Henryk Kowalski
8. Kazimierz Karchut
9. D¿emie Pó³torzycki
10.Cezary Walukiewicz

Police
Koszalin
Koszalin
Szczecin
Wêgorzyno
Pi³a
Resko
Szczecin
Szczecin
Stargard

Szczecin
Resko
Postomino
Resko
£obez
Stargard

Prusim
£obez
£obez
£obez
£obez
£obez

Ch³opcy
1. Kamil Puszkarek Gryfice
2. Pawe³ Lisiecki
Szczecin
3. Gawe³ Gorak
Stargard
4. Grzegorz Kazimierczak Red³o
5. Marcin Koz³owski Resko
6. Pawe³ Maciupa
Wêgorzyno

powiatu ³obeskiego by³ Krzysztof
Nadkierniczny zdobywaj¹c puchar
Starosty £obeskiego. Otrzyma³ tak¿e puchar Burmistrz Wêgorzyna
jako najlepszy zawodnik z Gminy
Wêgorzyno. Jakubowi Soli przyznano puchar Burmistrza £obza jako
najlepszemu zawodnikowi z Gminy
£obez. Puchar Burmistrza Reska
wrêczono Henrykowi Kowalskiemu
najlepszemu z tej gminy. Okolicznoœciow¹ statuetkê Dyrektora Centrum
Integracji Spo³ecznej otrzyma³a dru¿yna z Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku. Puchar Burmistrz Dobrej
otrzyma³ zwyciêzca w kategorii gimnazjum Kamil Puszkarek z Gryfic.
Puchar Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Dobrej otrzyma³a Marta Jab³oñska z Gryfina. Marcin Koz³owski odebra³ puchar Przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej w Resku jako najlepszy gimnazjalista z Reska. W kategorii klas IV – VI puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy w Radowie
otrzyma³ zwyciêzca Kamil Skrilec z
Prusimia.
Puchary Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat £obeski” otrzymali: Dominika Walukiewicz ze Stargardu (najlepsza w kat. klas IV – VI
dziewcz¹t), Patryk Otka³o ze Szczecina (najlepszy w kat. O-III ch³opców), Aleksandra Maksym z Postomina (najlepsza w kat. 0-III dziewcz¹t), siedmioletni Wiktor Raczyñski ze Stargardu jako najm³odszy
zawodnik zawodów, 84 letni Kazimierz Karchu ze Szczecina - najstarszy zawodnik. Puchary Dyrektora
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
otrzymali najlepsi szachiœci z tej
szko³y Justyna Œwiercz i Oskar Danowski. B³a¿ej Macoch zosta³ uhonorowany pucharem Dyrektora
Szko³y Podstawowej nr 2. Szeœciu
najlepszych w ka¿dej kategorii
dzieci i m³odzie¿y otrzyma³o nagrody rzeczowe ufundowane przez
przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w
Wêgorzynie Monikê KuŸmiñsk¹,
Kazimierza Dzie¿aka (PUK), Józefa Misiuna (PWiK), Romana Wawrzyniaka oraz innych sponsorów. W
czasie ca³ego turnieju licealistki
prowadzi³y bar, gdzie ka¿dy uczestnik móg³ spo¿yæ owoce, s³odycze
oraz napoje Smakowite ciastka
ufundowali Gra¿yna i Tadeusz Moskalowie. S³odycze i owoce Halina
Dubicka, Marcin Bas i Leszek Rokosz. Du¿¹ pomoc organizatorzy
otrzymali od m³odzie¿y Szko³y
Podstawowej nr 2 pod kierunkiem
Pana Marka Woniaka, tak¿e pracowników policji oraz pracowników Firmy Komputerowej CompBi.
hjm
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II MAMORIA£ JANA OLSZEWSKIEGO
W PI£CE SIATKOWEJ KOBIET

W dniu 7 marca br. w hali gimnazjum w Resku odby³ siê
II Memoria³ Jana Olszewskiego w pi³kê siatkow¹ kobiet.
W zawodach wziê³o udzia³ 9
zespo³ów: Koszalin, Szczecin, Stargard Szczeciñski, Goœcino, Golczewo, Gryfice, Drawsko Pomorskie,
£obez i Resko. Wœród goœci zaproszonych obecnoœci¹ swoj¹ zaszczycili: syn Jana Olszewskiego Wojciech, Starosta Powiatu £obeskiego – Antoni Gutkowski, Burmistrz Miasta i Gminy – Arkadiusz
Czerwiñski,
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Resku – Barbara
Basowska. Przybyli na Memoria³
tak¿e byli zawodnicy, którzy wystêpowali z Janem na boisku: Ryszard Pêkala, Waldemar Gorzêdowski, Piotr Rewucki, Zbigniew
Milewicz, Arkadiusz Wietrzykowski.
Imprezê otworzyli burmistrz ze
starost¹. Po prezentacji zespo³ów i
krótkim pokazie tanecznym dziewcz¹t z zespo³u tanecznego pod kierunkiem Renaty Czerwiñskiej, przyst¹piono do rywalizacji na boisku.
Zespo³y podzielono na 3 grupy, w
których grano systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, do 20 pkt. w secie. Nastêpnie najlepsze zespo³y z grup walczy³y o I – III miejsce w turnieju, drugie
zespo³y z grup o IV- VI miejsce, a
trzecie zespo³y o VII – IX miejsce w
turnieju.
Wyniki rundy wstêpnej:
Grupa I
Resko – Stargard Szczeciñski –
2:0 ( 20:13, 20:9)

Resko – Golczewo –
2:0
(20:6, 20:5)
Stargard Szcz. – Golczewo 2:0 (20:13, 20:11)
Grupa II
Goœcino – Szczecin 2:0
(20:16, 20:18)
Szczecin – Gryfice - 2:0 (20:12,
20:16)
Goœcino – Gryfice - 2:0 (20:13,
20:14)
Grupa III
Drawsko Pom. – Koszalin – 2:0
(22:20, 20:11)
Koszalin – £obez 2:0
(23:21, 20:17)
£obez – Drawsko Pom. - 1:1
(20:10, 19:21)
Runda fina³owa:
Gryfice – Golczewo – 2:0
(22:20, 20:15)
£obez – Golczewo – 2:0 (27:25,
20:17)
Gryfice – £obez - 2:0 (20:15,
20:18)
Stargard – Szczecin 2:1
(15:20, 20:13, 15:12)
Koszalin – Stargard - 2:0 ( 20:8,
20:16)
Szczecin – Koszalin - 1:2 (
20:17, 18:20, 13:15)
Resko – Goœcino - 2:0 (20:14,
20:13)
Goœcino – Drawsko2:0
(20:14, 20:13)
Resko – Drawsko - 2:0 (20:15,
20:18)

Kolejnoœæ zespo³ów
w Memoriale:
I miejsce – Resko
II miejsce – Goœcino
III miejsce – Drawsko Pomorskie
IV miejsce – Koszalin
V miejsce – Stargard Szczeciñski
VI miejsce – Szczecin
VII miejsce – Gryfice
VIII miejsce – £obez
IX miejsce – Golczewo
Wszystkie zespo³y otrzyma³y
puchary, a najlepszy zespó³ z r¹k
starosty otrzyma³ koszulki sporto-

we. Sk³ad zwyciêskiego zespo³y:
Justyna Tichanów, Justyna Grankowska, Renata Czerwiñska, Anna
Wawrzyniak, Sylwia Witaszek, El¿bieta Kuc, Magdalena Kowal.
Serdeczne podziêkowanie za
pomoc: Urzêdowi Miejskiemu w
Resku, Starostwu Powiatowemu w
£obzie, piekarni „GAMA” w Resku, sêdziom: Zbigniewowi Gromkowi, Arkadiuszowi Wietrzykowskiemu, Romanowi Gojlikowi oraz
pracownikom gimnazjum wraz z
dyrektorem Adamem Sztkowskim.
Jan Michalczyszyn
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Wyrok
Sygn. akt II K 675/08 Ds. 1469/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lutego 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia
11.02.2009 r. sprawy

Waldemara Anikieja

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

s. Adama i Eleonory z d. Tarczyluk, ur. 10 czerwca 1962 r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 17 listopada 2008 r. w £obzie na
drodze publicznej Rynowo – Suliszewice nie zastosowa³ siê do orzeczonego wobec jego osoby wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie sygn. akt
II K 152/08 z dnia 15 maja 2008 r. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat w ten sposób, ¿e w
okresie obowi¹zywania zakazu kierowa³ rowerem, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Waldemara Anikieja uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia
wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (piêciu) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.

Wyrok
Sygn. akt II K 649/08 Ds. 1224/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 lutego 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a bez udzia³u
Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 05.02.2009 r. sprawy

Katarzyny Urszuli Lengas

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

c. Marka i Urszuli Choroszko, ur. 05 lipca 1985 r. w Resku; oskar¿onej o to, ¿e:
I. w dniu 16 wrzeœnia 2008 r. o godz. 14.45 na ul. Bohaterów Warszawy w Resku, kierowa³a rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,04 mg//l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
II. w dniu 25 paŸdziernika 2008 r. o godz. 23.05 na ul. Olsztyñskiej
w Resku kierowa³a rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿ona Katarzynê Urszulê Lengas uznaje za winna pope³nienia zarzucanych jej czynów i przyjmuje, i¿ czynów tych dokona³a w
ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za to na podstawie
art. 178 apar. 2 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par.
2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza jej karê 12 (dwunastu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci zobowi¹zuj¹c j¹ do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w rozmiarze 20
(dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onej
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) latach;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿on¹ od ponoszenia kosztów w ca³oœci.
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Zatrzymano trzech nietrzeŸwych
rowerzystów
W dniu 10 marca br. na terenie
powiatu ³obeskiego policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów.
Ok. godz. 14.35 na drodze Wêgorzyno - Sielsko Jacek D. kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to a¿ 1,11 mg/l. Pan
ten naruszy³ tak¿e zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami, który ustanowi³ S¹d Rejonowy w £obzie.
Godzinê póŸniej, na drodze Radowo Wielkie – Wo³kowo, policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali Andrzeja £., który tak¿e
kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Tym razem badanie na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wskaza³o 0,85 mg/l.
Przed godzin¹ 17.00 policjanci
zatrzymali na drodze Dorowo - Lubieñ Górny Krzysztofa W., który
kieruj¹c rowerem mia³ 1,05 mg/l w
wydychanym powietrzu.
Nieletnia krad³a pieni¹dze
Policjanci z zespo³u ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii
KPP £obez w toku prowadzonych
czynnoœci ustalili, ¿e nieletnia Ró¿a.
L., lat 17, podczas odbywania praktyki w ksiêgarni w £obzie skrad³a
pieni¹dze w ogólnej kwocie 600 z³.
Nieletnia sprawia ponadto liczne
problemy wychowawcze. Zdarzy³a
siê jej ju¿ ucieczka z domu do Szczecina. Za swój czyn odpowie teraz
przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich.
Znów zatrzymano nietrzeŸwych
rowerzystów
W dniu 11 marca br. policjanci
zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów.
Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany o godz. 16.50 na drodze Grzêzno
- Grzêzienko. Pan Zdzis³aw D. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania to 0,29 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Przed 19.00 na drodze £obez Polakowo dzielnicowi z KPP £obez
zatrzymali Eugeniusza N., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym maj¹c 0,59 mg/l i naruszaj¹c
jednoczeœnie zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów.
O godz. 20.30 w Wêgorzynie, na
ulicy Drawskiej, policjanci z tamtejszego Posterunku Policji zatrzymali
tak¿e nietrzeŸwego rowerzystê. Tym
razem pan Albert G. wydmucha³
0,87 mg/l.
Nieletnie uciekinierki
W dniu 11 marca br., ok.

godz.7.30, dwie nieletnie dziewczyny z Reska, po nieporozumieniach
rodzinnych, uciek³y z domu. Ewelina L., lat 14 i jej kole¿anka ¯aneta
G., te¿ lat 14, sprawiaj¹ liczne problemy wychowawcze.
Dziewczyny wieczorem wróci³y
do domu. Teraz materia³y w ich sprawie zostan¹ skierowane do S¹du
Rodzinnego i Nieletnich w celu rozpoznania sytuacji rodzinnej i zastosowania odpowiedniego œrodka wychowawczego.
Ukradli motorower
W nocy z 13 na 14 marca, w
miejscowoœci Poradz, nieznany
sprawca zerwa³ k³ódki w komórce, z
której ukrad³ motorower marki Romet, wartoœci 650 z³.
Nieletni ukradli telefon
komórkowy
W dniu 14.03.2009 r. w miejscowoœci Poradz dwóch nieletnich
okrad³o z telefonu komórkowego
swoj¹ kole¿ankê. Poszkodowana
wyceni³a utracony telefon na kwotê
300 z³. Nieletni odpowiedz¹ za swój
czyn przed S¹dem dla Nieletnich.
Zniewa¿y³ policjantów
W dniu 14.03.2009 r. w miejscowoœci Starogard Daniel D. zniewa¿y³ s³ownie policjantów z Posterunku Policji w Resku, którzy podjêli
interwencjê. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia, przestawiono mu zarzuty zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego.
Okradli domek letniskowy
W okresie od stycznia do dnia 14
marca br. nieznani sprawcy w³amali
siê do domku letniskowego w miejscowoœci Stare Wêgorzyno. Po wybiciu szyby w oknie weszli do wnêtrza, sk¹d zabrali jego wyposa¿enie
tj. sprzêt AGD, drabinê aluminiow¹,
o wartoœci ³¹cznej 2000 z³.
Kolizja drogowa
W dniu 15.03.2009 r., o godz.
18.30, na drodze Wêgorzyno –
Drawsko, kieruj¹cy samochodem
marki Suzuki mieszkaniec Chociwla, uderzy³ w sarnê, która wybieg³a
na szosê. Pojazd uleg³ uszkodzeniu.
Pijany rowerzysta
W dniu 15.03.2009 r. o godz.
15.00, na drodze Dobra – Dobropole, policjanci z Posterunku Policji w
Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej Kazimierza S., kieruj¹cego
rowerem. Jak siê okaza³o mê¿czyzna
by³ pod wp³ywem alkoholu; 0.91
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za pope³nione przestêpstwo sprawca odpowie przed S¹dem.

NOWA FORMA STA¯Y ORAZ
PRAC INTERWENCYJNYCH
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie informuje, ¿e:
- realizuje sta¿e w nowej formie w
miejsce przygotowañ zawodowych;
- dobór kandydatów na sta¿ jest
analogiczny jak wczeœniejszy dobór
na przygotowanie zawodowe.
Prace interwencyjne na nowych
zasadach dla pracodawców, to
m.in.:
- zatrudnienie osoby bezrobotnej na 12 miesiêcy;

- mo¿liwoœæ refundacji czêœci
kosztów zatrudnienia w ramach
prac interwencyjnych w wysokoœci
ok. 640 z³ za ka¿dy miesi¹c.
Uwaga! Nast¹pi³y zmiany w doborze osób bezrobotnych na prace
interwencyjne. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ w PUP w £obzie w
pok. nr 5 lub pod numerami telefonów: (091) 39 740 88, (091) 577 70
30. Kontakt Filia PUP w Resku:
(091) 39 74 046, (091) 39 51 309.

„Karaœ” zaprasza
Ko³o PZW Karaœ w £obzie zaprasza na dru¿ynowe zawody wêdkarskie otwarcia sezonu w dniu 29 marca 2009 r. Zbiórka o godz. 7:00 na
Kanale BrzeŸnicka Wêgorza w

BrzeŸniaku. Wpisowe 50 z³ od dru¿yny. Zg³oszenia do dnia 26 marca
przyjmuje Jerzy Rakocy; tel.
602829772, adres 73-150 £obez, ul.
Boczna 32.
(o)

Zaproszenie
POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ DRU¯YN
WIEJSKICH o Puchar Prezesa Zarz¹du Powiatowego PSL
Niedziela, 22 marca 2009 r. £obez, hala sportowo-widowiskowa.
Zg³oszenia do 18 marca br. przyjmuje Jerzy Rakocy - tel. 602829772,
adres 73-150 £obez, ul. Boczna 32, e-mail: adamku@vp.pl
Do turnieju dopuszcza siê zawodników, którzy ukoñczyli 18 lat.
Organizatorzy: Ognisko TKKF „B³yskawica” w £obzie, Polskie Stronnictwo
Ludowe,Urz¹d Miejski w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie, Ludowe Zespo³y Sportowe. Zapraszamy do kibicowania i wziêcia udzia³u w imprezie.

Wyrok
Sygn. akt II K 579/08 Ds. 1236/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 lutego 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, St. sekretarz: Katarzyna Weso³a przy udziale As.
Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 19.02.2009 r. sprawy

Franciszka Walentego Bro¿yny
s. Walentego i Tatiany z d. Osiñska, ur. 04 paŸdziernika 1953 r. w Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. oko³o godz. 19.55 w Dobrej na ul. Jana
Piwnika Ponurego kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,34 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
II. w dniu 20 wrzeœnia 2008 r. o godz. 20.20 w Dobrej na ul. Parkowej
kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Franciszka Walentego Bro¿ynê uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt. I i II aktu oskar¿enia
i przyjmuje, i¿ czynów tych dokona³ w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu par.
91 par. 1 kk i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 91 par. 1
kk wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.

C MY K

£obzianie w prze³ajowych
mistrzostwach Polski

Marcin Grynkiewicz z trenerem Zbigniewem Krzyœkiem
na najwy¿szym podium Prze³ajowych Mistrzostw Polski.

Olszyna, to najm³odsze miasto
w kraju. W 2005 roku ta 5.tysiêczna miejscowoœæ w województwie
dolnoœl¹skim otrzyma³a prawa
miejskie.
14 marca 2009 r. w Olszynie
rozegrano Mistrzostwa Polski w
Biegach Prze³ajowych Juniorów i
Seniorów.
Do biegu juniorskiego na dystansie 3 km wystartowa³o 108 zawodników, w tym 2 mieszkañców
gminy £obez – Marcin Grynkiewicz
i Bart³omiej Wierzchowski. Obaj s¹
uczniami III klasy Zespo³u Szkó³ nr
5 w Stargardzie, a zarazem cz³onkami sekcji lekkoatletycznej LKS
„Pomorze” Stargard Szczeciñski.
Start naszych lekkoatletów w
Olszynie wypad³ znakomicie. W
kategorii juniorów do lat 19. nasz
niezawodny Marcin Grynkiewicz
pokona³ ca³¹ stawkê najlepszych
biegaczy zajmuj¹c I miejsce. Zosta³
mistrzem Polski w biegach prze³ajowych.
Dystans 3 km w terenie pagórkowatym i w trudnych warunkach po-

godowych pokona³ w czasie 9 minut. Przebieg konkurencji mia³ swoje dramaty. Marcin biegn¹c w czo³owej grupie, w ferworze walki zosta³
potr¹cony i upad³, rani¹c sobie dotkliwie rêkê o kolce innych zawodników. Poœcig i ambitna walka do
ostatnich metrów przynios³a sukces.
Warto zauwa¿yæ, ¿e drugi na mecie
– D. Roszko z Bia³egostoku zosta³
sklasyfikowany w tym samym czasie. To ju¿ trzeci w roku 2009 tytu³
najlepszego biegacza w kraju, wczeœniej Marcin Grynkiewicz zdoby³
mistrzostwo w Halowych MP w
Spale na 400 m, potem MP Zrzeszenia LZS w prze³ajach na 4 km w
Zamoœciu i wreszcie w MP juniorów
na 3 km w Olszynie
Wartoœciowy wynik uzyska³ tak¿e Bartek Wierzchowski, mieszkaniec Suliszewic, zajmuj¹c w tej grupie wiekowej 18. miejsce. Dziêki
bardzo dobrej postawie sportowców
z LKS „Pomorze” Stargard dru¿yna
klubowa zosta³a sklasyfikowana na
I miejscu w Polsce. Du¿a w tym zas³uga trenera grupy biegów - Zbigniewa Krzyœka.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 brzmia³o: “Stoj¹c
przed lustrem widzi oszusta”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Ewa Maækowiak (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Ewa Maækowiak z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez

