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Gdybyœcie pañstwo zbyt rozkrêcili chêæ „wyprowadzenia” pieniêdzy z kieszeni
odbiorców ciep³a, to nie bêdzie wykluczone, ¿e bêdziemy szukaæ innych rozwi¹zañ

Dlaczego tak drogo
za ciep³o
Spó³dzielcy zostali postawieni przed faktem dokonanym

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Z DRUGIEJ STRONY

Huczna majówka,
czyli œwiêto œwiêtego spokoju
Dzisiaj nie bardzo wiadomo, jak
obchodziæ œwiêto 1 maj¹. G³ówn¹ przyczyn¹ tej rozterki jest historia jego œwiêtowania w PRL. Partia zmusza³a ludzi
do pochodów, wiêc gdy nasta³a wolnoœæ, ludzie odrzucili to œwiêto jak coœ
obcego, sztucznego. Mo¿e tylko kronikarsko warto wiêc przypomnieæ, ¿e
zosta³o ono wprowadzone w cywilizowanym œwiecie uchwa³¹ I Paryskiego
Kongresu Miêdzynarodówki Socjalistycznej jako œwiêto solidarnoœci œwiata pracy w lipcu 1889 roku i obchodzono je po raz pierwszy ju¿ w roku nastêpnym. Wczeœniej, 8 grudnia 1870 roku
papie¿ Pius IX og³osi³ œw. Józefa patronem Koœcio³a Powszechnego, a w³aœnie
Józefa przypada 1 maj¹.
Nawi¹zuj¹c do tej daty Jan Pawe³ II,
w dniu 1 maja 2002 r. powiedzia³:
„Dziœ, 1 maja, obchodzimy Œwiêto Pracy. My, chrzeœcijanie, za jego patrona
uwa¿amy œw. Józefa Robotnika. Wagê
tego corocznego œwiêta podkreœlaj¹
ró¿ne inicjatywy, ukazuj¹ce znaczenie i
wartoœæ pracy, poprzez któr¹ cz³owiek
- przekszta³caj¹c naturê i przystosowuj¹c j¹ do swych potrzeb - realizuje siê
jako cz³owiek”.

Jakie inicjatywy mia³ wówczas na
myœli, trudno dziœ i tutaj odgadn¹æ, bo
u nas te inicjatywy to po prostu imprezy
rozrywkowe. Us³ysza³em niedawno z
ust jednego z lokalnych polityków, ¿e
Koœció³ powinien w tym dniu coœ zainicjowaæ, by przyci¹gn¹æ ludzi pracy do
siebie. Koœcio³em s¹ wierni, wiêc mo¿e
i oni powinni wyjœæ z inicjatyw¹, ale
pomys³ów brakuje wszystkim. Pomys³ów pozarozrywkowych. Na przyk³ad
jakieœ stowarzyszenie przedsiêbiorców
mog³oby zorganizowaæ debatê dla pracodawców na temat etyki w dzia³alnoœci
gospodarczej i zatrudnianiu i porozmawiaæ o wartoœci pracy, jej celu, szacunku
dla pracowników, nauce chrzeœcijañskiej o pracy itp., ale... No tak, wyg³upiam siê, przecie¿ to temat „kosmiczny”
w naszej bran¿y??? Jaka etyka, jaki cel
pracy, jakie wartoœci chrzeœcijañskie?
No dobra, odpuszczam, wiem, wiem, ju¿
czyszczone s¹ grille i mrozi siê piwko w
lodówkach. Jakie œwiêta? D³ugi weekend. Bêdziemy grillowaæ.
Wiêc o œwiêcie Konstytucji 3 Maja
te¿ odpuszczam. Co prawda Trybuna³
ma rozstrzygn¹æ spór ustrojowy o kompetencje rz¹dowe i prezydenckie, ale to

poza horyzontem majówki. Przyda³o by
siê, by rozstrzygn¹³ mój dylemat (jak
najbardziej ustrojowy), dlaczego urzêdy czuj¹ siê zobowi¹zane zapewniæ ludziom rozrywkê (na podstawie jakiego
przepisu?), a nie czuj¹ siê w obowi¹zku
dbaæ o ich rozwój intelektualny i duchowy. Rozrywka – tak, intelekt – nie. No
tak, najprostsze wyt³umaczenie to –
masa. Robi siê dla mas. Puszcza siê
muzykê i masa jest rozerwana, czyli zadowolona. Czy¿by to sprowadza³o siê
do regu³y, ¿e jaka w³adza taka masa lub
odwrotnie? Nie bardzo pojmujê, ale
chyba tak jakoœ to jest. Wygl¹da to na
zrzucanie z siebie odpowiedzialnoœci
za kszta³towanie umys³ów przysz³ych
pokoleñ i w³asnego kraju, ale gdzie¿
mo¿na by³o takiej odpowiedzialnoœci
nabyæ? W pochodach 1-majowych?
Wiêc znowu tracimy te dwa wa¿ne œwiêta, bo nie potrafimy ich ukszta³towaæ,
nadaæ im jakiœ g³êbszy sens i wymiar. A
w tle œwiñska grypa, wybory do Parlamentu Europejskiego, pakiet klimatyczny i takie tam duperele. Ale to niech
siê inni tym zajmuj¹. My og³aszamy ten
d³ugi weekend, i wszystkie nastêpne,
œwiêtem œwiêtego spokoju.
KAR

W co siê bawiæ na majówkê
(POWIAT). D³ugi weekend zapowiada siê doœæ atrakcyjnie. W
£obzie ma nast¹piæ m.in. parada
motorowa, na starym boisku czarodziej i wró¿ka bêd¹ przedstawiaæ
najm³odszym œwiat magii. W Wêgorzynie 1 maja odbêdzie siê dyskoteka dla m³odzie¿y, a we wtorek kabaretowy pokaz iluzji na weso³o. W
niedzielê uroczystoœci odbêd¹ siê
pod pomnikami.
(£OBEZ). 1 maja o godzinie 12
przed marketem Polo odbêdzie siê
zlot pojazdów motorowych w tym:
motocykle, skutery, quady. 15 minut
póŸniej zaplanowano paradê motorow¹, która wyruszy ul. Niepodleg³oœci na stare boisko. Do godziny 13.30
zaplanowane s¹ pokazy sprawnoœciowe, wystawa pojazdów oraz biesiada
motorowa. Nastêpnego dnia w samo
po³udnie nast¹pi powtórka zlotu motorowego, z tym ¿e 15. minut póŸniej
wyruszy II pielgrzymka motorowa do
Sanktuarium Maryjnego w Resku. O
16.30 przygotowano program dla
dzieci i m³odzie¿y na starym boisku.
Tam bêdzie mia³o miejsce spotkanie
ze œwiatem magii na weso³o „Czarodziej i wró¿ka”, a 10 minut przed
18.00 rozpoczn¹ siê prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów szkó³
³obeskich oraz seniorów, na deskach
wyst¹pi równie¿ m.in. teatr „Amatea”
z programem kabaretowym. O godz.
19.30 ³obzian bêdzie bawiæ zespó³
coverowy The Dee Zee Bans z Goleniowa, a o 21.00 planowana jest zaba-

wa taneczna przy zespole Key Band ze
Szczecina.
W niedzielê obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczn¹ siê o godz. 12.00 Msz¹ Œwiêt¹
w koœciele Parafialnym.
(WÊGORZYNO). Majówka w
tym mieœcie odbêdzie siê w górnej
czêœci stadionu miejskiego, a rozpocznie j¹ dyskoteka dla m³odzie¿y
zaplanowana od godz. 19.00 do 24.00.
W sobotê ju¿ od godz. 7.00 rano rozpoczn¹ siê zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Wêgorzyna, a od
godz. 10.00 – rajd rowerowy po malowniczych terenach Iñskiego Parku
Krajobrazowego pod opiek¹ Rady
Osiedlowej. O tej samej godzinie rozpocznie siê stra¿acki turniej pi³ki no¿nej. Po po³udniu uczniowie Policealnej Szko³y w Szczecinie z kierunku
ratownik medyczny zaprezentuj¹ pokaz ratownictwa medycznego. Od godziny 15.00 rozpoczn¹ siê konkursy
dla dzieci i m³odzie¿y, natomiast od
17.00 mecz pi³ki no¿nej LKS Sparta
Wêgorzyno-Arkonia Szczecin. Po

meczu zaplanowano kabaretowy teatr
iluzji na weso³o „Uœmiech dla ka¿dego”. Od godz. 20.00 z kolei przyjdzie
czas na zabawê taneczn¹. Prócz tego,
od godz.14.00 do godz. 17.00, chêtni
bêd¹ mogli skorzystaæ z darmowych
przeja¿d¿ek quadami i p³atnie ju¿ postrzelaæ z paintballu do celu.
Uroczystoœci 3.Majowe rozpoczn¹
siê o godz. 9.00 Msza œw. za Ojczyznê,
a od godz. 15.00 – programy artystyczne, które rozpocznie koncert Chóru
Kantylena. Majówkê zakoñczy blok
konkursów tematycznie zwi¹zanych z
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Wêgorzynie.
mm

Sesja rady
powiatu
(£OBEZ). 28 kwietnia w starostwie ³obeskim odbêdzie siê XXX
sesja Rady Powiatu, podczas której
radni zadecyduj¹ m.in., czy przyznaæ staroœcie ³obeskiemu Antoniemu Gutkowskiemu absolutorium za
wykonany bud¿et w 2008 r.

Szukamy kandydatów
na drukarza
Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska w £obzie zatrudni
osobê do przyuczenia na drukarza
w drukarni w £obzie przy ul. S³owackiego.
Podania nale¿y sk³adaæ w redakcji
Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, £obez.
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Kazimierz Ziêba

Bia³o-czerwona
Wci¹gnij Flagê na maszt
Tê nasz¹ narodow¹
Wywalczon¹ przez wiele pokoleñ
Bia³o-Czerwon¹.
Towarzyszy³a nam w walkach
Dodawa³a si³y i mêstwa
Podkreœla³a godnoœæ narodow¹
Flaga Bia³o-Czerwona
Powiewa³a na polach bitewnych
Czêsto potargana i skrwawiona
By³a zawsze nasz¹ dum¹
Flaga Bia³o-Czerwona.
Widzimy j¹ w sporcie
Ringach, skoczniach i stadionach
Powiewaj¹c dodaje nam si³
Bia³o-Czerwona.
Towarzyszy nam w ¿yciu
Jest zawsze z nami
Choæ czasem jest droga cierniowa
Flaga prowadzi nas w przysz³oœæ
Bia³o-Czerwona.
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Nowy skarbnik w gminie
(£OBEZ). Dzisiaj radni zdecyduj¹ czy odwo³aæ Piotra Szymczaka z funkcji skarbnika gminy
£obez i w jego miejsce powo³aæ
Olgê Radziwanowsk¹.
W zwi¹zku z tym, ¿e dotychczasowy skarbnik gminy Piotr Szymczak z³o¿y³ wniosek o przejœciu na
emeryturê, burmistrz wniós³ do rady
Miasta o podjêcie przez ni¹ stosownej uchwa³y. Równoczeœnie na stanowisko skarbnika gminy zaproponowa³ Olgê Radziwanowsk¹, która
pracê w Urzêdzie Miejskim w
£obzie rozpoczê³a w 2003 roku. W
trakcie zatrudnienia wykonywa³a
obowi¹zki w Wydziale FinansowoBud¿etowym m.in. rozliczenie podatku VAT, pobór i ksiêgowanie

op³at bêd¹cych dochodem gminy,
opracowywanie projektów uchwa³ i
zarz¹dzeñ w ramach dzia³ania wydzia³u, prowadzenie rachunkowoœci bud¿etowej gminy oraz wspó³praca w tym zakresie z podleg³ymi
jednostkami. Posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie – kierunek
ekonomia w zakresie ekonomika i
organizacja sektora publicznego i
samorz¹du. W lipcu 2006 r. ukoñczy³a Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowoœci na wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Dzisiaj radni zadecyduj¹, czy
zaakceptowaæ
zaproponowan¹
przez burmistrza kandydatkê na to
stanowisko.
mm
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Pose³ K³opotek mo¿e
powiedzieæ, ¿e by³ pierwszy

(£OBEZ) Pos³owie PSL jako
pierwsi ruszyli w teren przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
17 kwietnia do £obza zawitali pose³
Eugeniusz K³opotek i kandydat do PE
prof. Józef F¹œ z Uniwersytetu Szczeciñskiego. K³opotek by³ pierwszym
pos³em, który przyjecha³ do £obza w
tym roku.
Spotkanie prowadzi³ szef ³obeskiego PSL Micha³ Kar³owski, a goœciem by³ burmistrz £obza Ryszard
Sola. Pose³ K³opotek przedstawi³ pokrótce sytuacjê polityczn¹ w kraju, a
kandydat na europos³a krótki zarys
programu, czyli co uwa¿a, ¿e powinno
byæ zrobione. PóŸniej K³opotek i Kar³owski wrêczyli legitymacje i przyjêli
w szeregi PSL dwoje nowych cz³onków – Weronikê Popielewsk¹ i Marcina Organkê.
Ci którzy przyszli na spotkanie,
mieli szansê zapytaæ pos³a o ró¿ne sprawy. Z okazji skorzysta³ szef Stowarzyszenia Ksiêgarzy Jerzy Mechliñski,
który poruszy³ problem braku ustawy
reguluj¹cej rynek ksi¹¿ek w Polsce.
Takie ustawy ma wiele krajów zachodnich, które uznaj¹ ksi¹¿kê za dobro
kultury, a nie zwyk³y towar. Pan Mechliñski dobija siê z t¹ spraw¹ do ka¿dego, kto móg³by coœ w tej sprawie zrobiæ. Tym razem zainteresowa³ pos³a.
- Proszê dos³aæ wersjê papierow¹,
bo dla mnie gazeta internetowa to nie
gazeta. Lubiê mieæ tekst przed oczami.

Wersje internetowe to dla m³odych. Ja
za stary jestem. - powiedzia³. O opcjach
walutowych powiedzia³, ¿e to „gor¹cy
kartofel dla marsza³ka Komorowskiego”. W sprawie opcji PSL ma przygotowany projekt ustawy, a ten „gor¹cy kartofel” to wstrzymywanie przez marsza³ka dyskusji nad projektami o opcjach.
W sprawie opodatkowania rolników, tak jak innych przedsiêbiorców,
pose³ powiedzia³, ¿e podatki trzeba p³aciæ, ale gdyby rolnik mia³ p³aciæ podatek dochodowy, to nie powinien p³aciæ
podatku rolnego.
- Mo¿e byæ tak, ¿e rolnik nie bêdzie
mia³ dochodu, a nie p³ac¹c podatku
rolnego pañstwo musia³oby pokryæ
straty, utracone dochody, gminom, do
których dzisiaj wp³ywa podatek rolny.
To jest problem, nad którym trzeba siê
zastanawiaæ. - powiedzia³.
Zapytany o dalszy los Agencji
Nieruchomoœci Rolnych stwierdzi³,
¿e ANR ju¿ dawno nie powinna istnieæ, gdy¿ nadal ponad 2,5 mln hektarów jest w dzier¿awie, a ta ziemia
powinna byæ trwale zagospodarowana, czyli sprzedana. Rozwa¿ane jest
przekazanie jej m.in. powiatom. Burmistrz Sola zauwa¿y³, ¿e nie do tego
zosta³y powo³ane powiaty, wiêc ziemia powinna trafiæ do gmin, bo maj¹
one wyspecjalizowane wydzia³y i
urzêdników. Jednak pose³ stwierdzi³,
¿e ta sprawa na pewno nie zostanie
rozwi¹zana w tej kadencji.
KAR
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE
ul. Konopnickiej 41, 73-150 £obez
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£obez, dnia 24 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie Zarz¹du Powiatu w £obzie w sprawie
przywrócenia prawid³owego funkcjonowania oddzia³u
chirurgicznego Szpitala w Resku

Reklama
Tel./fax

0913973730
Kto ma
najpiêkniejszy
balkon i ogród
(£OBEZ). Rada Osiedla oraz
burmistrz £obza og³osili konkurs
pod nazw¹ „Mój Balkon – Ogródek
Przydomowy 2009”. Konkurs bêdzie przebiega³ w miesi¹cach czerwiec-lipiec, jednak zg³oszenia do
niego trwaæ bêd¹ do 22 maja. Jest
wiêc czas, na to, aby przygotowaæ siê
do zaprezentowania swojego ma³ego miejsca na ziemi. Udzia³ w konkursie mog¹ wzi¹æ wszyscy mieszkañcy £obza, a organizatorzy zapewniaj¹ liczne nagrody, wyró¿nienia i niespodzianki.
Zg³oszenia nale¿y przes³aæ pod
adres: Rada Osiedla w £obzie
(Urz¹d Miejski pok. nr 2), ul. Niepodleg³oœci 13 z dopiskiem: „Konkurs Mój Balkon – Ogródek Przydomowy”. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi w sierpniu, a wrêczenie nagród podczas imprezy plenerowej w
III kwartale roku. Zdobywcy bêd¹
powiadomieni indywidualnie. op

Zarz¹d Powiatu £obeskiego
informuje, i¿ pomimo wysi³ków
ze strony Zarz¹dów Powiatów
£obeskiego i Stargardzkiego
„Intermed” spó³ka z o.o dotychczas nie cofnê³a z³o¿onych
oœwiadczeñ woli, które spowodowa³y zak³ócenia w prawid³owym funkcjonowaniu oddzia³u
chirurgicznego. Zarz¹dy Powiatów sk³oni³y prowadz¹c¹
oddzia³ chirurgiczny spó³kê
„Chirurg” do akceptacji stawianych przez „Intermed” ¿¹dañ
dotycz¹cych
bezpoœrednio
funkcjonowania oddzia³u chirurgicznego. Ponadto zobowiazano likwidatora SPZZOZ
£obez do zwolnienia spó³ki „Intermed” z obowi¹zków dotycz¹cych utrzymania pomieszczeñ oddzia³u chirurgicznego.
Spó³ka „Chirurg” i likwidator
SPZZOZ w £obzie z³o¿yli spó³ce
„Intermed”
stosowne
oœwiadczenia na piœmie.
Na dzieñ 22 kwietnia na godzinê 8:30 wyznaczono na terenie szpitala w Resku spotkanie w
trakcie, którego mia³o dojœæ do
ostatecznego porozumienia i
wznowienia pe³nej dzia³alnoœci
oddzia³u chirurgicznego. Niestety na spotkaniu nie stawi³ siê
przedstawiciel firmy „Intermed”
uprawniony do podejmowania

stosownych decyzji. W zwi¹zku z takim rozwojem sytuacji obecni na
miejscu przedstawiciele samorz¹dów powiatowych z £obza i Stargardu przy udziale likwidatora SPZZOZ £obez i przedstawiciela gminy
Resko oraz w obecnoœci przedstawicieli spó³ki „Chirurg”, która posiada
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na œwiadczenie us³ug chirurgicznych w szpitalu w Resku, postanowili podj¹æ zdecydowane dzia³ania w celu przywrócenia prawid³owego funkcjonowania oddzia³u chirurgicznego.
W dniu 22 kwietnia br. likwidator SPZZOZ £obez dokona³ natychmiastowego wypowiedzenia spó³ce
„Intermed”umowy najmu nieruchomoœci w zakresie pomieszczeñ oddzia³u chirurgicznego oraz czêœci
wspólnych s³u¿¹cych wszystkim
oddzia³om z zamiarem wprowadzenia na oddzia³ chirurgiczny spó³ki
„Chirurg” i wznowienia przez ni¹
œwiadczenia us³ug.
Jednoczeœnie, w zwi¹zku z tym
i¿ oba Powiaty s¹ zainteresowane
dalszym œwiadczeniem us³ug w zakresie oddzia³u wewnêtrznego,
ZOL i izby przyjêæ przez spó³kê
„Intermed” posiadaj¹c¹ na te us³ugi
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia, likwidator zadeklarowa³
pozostawienia temu podmiotowi
pomieszczeñ oddzia³u wewnêtrzne-

go, ZOL i izby przyjêæ o ile „Intermed” wyrazi wolê dalszego ich
prowadzenia.
Na zwo³anym w trybie pilnym
na dzieñ 22 kwietnia 2009 r. godzina 14:30 posiedzeniu, Zarz¹d
Powiatu £obeskiego zaakceptowa³ ten tok dzia³ania w zwi¹zku z
czym Powiat £obeski podj¹³
dzia³ania skorelowane z dzia³aniami likwidatora.
Z³o¿one w dniu 24 kwietnia w
godzinach porannych wyjaœnienia spó³ki „Intermed” nie wnosz¹
nic nowego do sprawy wskazuj¹c
jedynie na ca³kowity brak woli
porozumienia ze strony spó³ki i
próby przeci¹gania sprawy, co
mo¿e doprowadziæ do trwa³ej
utraty kontraktu do œwiadczenia
us³ug chirurgicznych na terenie
szpitala w Resku.
Pomimo wy¿ej opisanych zak³óceñ natury formalno-prawnej
w funkcjonowaniu szpitala w
Resku, Zarz¹dy Powiatów £obeskiego i Stargardzkiego s¹ zdeterminowane do u¿ycia wszelkich
mo¿liwych œrodków ,zapewniaj¹cych nieprzerwane funkcjonowanie szpitala w obecnie realizowanym zakresie.
Wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu £obeskiego
Ryszard Brodziñski

Spotkanie po latach
(£OBEZ). Niedawno mia³o miejsce niecodzienne spotkanie, na razie
tylko telefoniczne; kilkanaœcie minut
rozmowy, podczas której dwóch starszych ju¿ Panów stara³o siê streœciæ
ponad 70 lat ¿ycia. Ale tylko na razie,
mo¿e uda im siê wyruszyæ wspólnie w
podró¿ do krainy dzieciñstwa – do
£ucka, sk¹d pochodz¹.
Rozdzieli³ ich wybuch wojny, od
tamtego czasu nie wiedzieli nic o sobie.
A¿ ca³kiem niedawno w redakcji zadzwoni³ telefon. Dzwoni³ Bogdan
¯upinas z Krakowa z proœb¹ o kontakt
z panem Kazimierzem Ziêb¹. Okaza³o
siê, ¿e w Internecie trafi³ na wspomnienia pana Kazimierza, zamieszczone
przez nasz Tygodnik. W tym czasie w redakcji zjawi³ siê pan Kazimierz. By³
niezmiernie zaskoczony, ale i szczêœliwy. Za jakiœ czas przyniós³ do redakcji
zdjêcie, przedstawiaj¹ce jego oraz pana
Bogdana ¯upinasa.
– Na tym zdjêciu stoimy na moœcie
Krasickiego na rzece Styr w £ucku.

Tutaj mam osiem lat i trzymamy obrazki
komunijne. Po lewej stronie stoi Bogdan ¯upinas, jest o rok m³odszy ode
mnie, dzisiaj ma 79 lat. Ten telefon by³
dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Po
krótkiej rozmowie w redakcji zadzwoni³ jeszcze raz do mnie do domu. Spyta³
mnie, kiedy wyjecha³em z £ucka, wyjaœni³em mu, ¿e nie wyjecha³em, ¿e mnie
wywieŸli na Syberiê. Ja te¿ nie wiedzia³em, w jaki sposób znalaz³ siê w Krakowie. Powiedzia³, ¿e rodzice wys³ali go
na wakacje w 1939 r. do Zakopanego.
Stamt¹d, gdy ju¿ pachnia³o wojn¹, jego
rodzice skierowali go do Krakowa. Jego
rodzice byli zamo¿ni. Ojciec jego musia³ uciekaæ od Rosjan, a on zosta³ w
Krakowie, tam dojecha³a jego matka.
Ma obecnie dwie córki, jedna mieszka
w Stanach, a jedna razem z nim. W tym
tygodniu ma zadzwoniæ ponownie, ju¿
nie mogê siê doczekaæ. Myœlê te¿, ¿e siê
spotkamy. Szykujê siê na wycieczkê do
£ucka w czerwcu i chcê namówiæ go, by
te¿ pojecha³.

Mieszkaliœmy na przedmieœciu w
jednej dzielnicy; by³o kilka ulic, gdzie
jako mali ch³opcy rozrabialiœmy. Chodziliœmy do jednej klasy. Chcia³bym
zobaczyæ, czy nadal stoi dom, w którym
wynajmowaliœmy mieszkanie u ¯yda
Szaja Gelerenta. Mi³o by³oby wspólnie
z Bogdanem pochodziæ po naszych ulicach – powiedzia³ Kazimierz Ziêba,
który odnalaz³ kolegê po 70 latach. mm
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Gdybyœcie pañstwo zbyt rozkrêcili chêæ „wyprowadzenia” pieniêdzy z kieszeni odbiorców ciep³a,
to nie bêdzie wykluczone, ¿e bêdziemy szukaæ innych rozwi¹zañ

Dlaczego tak drogo za ciep³o
(£OBEZ). W minionym
tygodniu w Urzêdzie Miejskim
mia³o miejsce spotkanie
dostawcy ciep³a z
odbiorcami. Podczas
spotkania przedstawiciele
ciep³owni wyjaœniali dlaczego
odbiorcy ciep³a w ostatnich
miesi¹cach otrzymali a¿ trzy
podwy¿ki op³at za ciep³o.
Ze strony odbiorców pada³y
pytania m.in. dotycz¹ce
mo¿liwoœci oszczêdzania, a
przez to i ograniczenia op³at.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes zarz¹du, dyrektor generalny
spó³ki SEC Andrzej Burkowski, wiceprezes zarz¹du dyrektor Pionu
Sprzeda¿y SEC Krzysztof Wierzba,
prezes £EC Ryszard Sola oraz kierownik techniczny £EC Stefan Zalewski.
Jak wyjaœni³ Ryszard Sola prezes
£obeskiej Energetyki Cieplnej w
tym roku ciep³ownia przyst¹pi do
modernizacji kot³owni, aby m.in.
znacznie ograniczyæ zu¿ycie mia³u,
najbardziej kosztownego elementu
przy produkcji ciep³a, a tak¿e unowoczeœniæ ca³y proces produkcyjny.
Wartoœæ ca³kowita modernizacji
ma wynieœæ 4,75 mln z³. Ograniczy
ona emisjê zanieczyszczeñ do œrodowiska oraz zapewni bezpieczeñstwo w zakresie dostaw ciep³a na
terenie zasilanym przez £EC Sp. z
o.o. W ramach projektu zostanie wybudowany jeden nowy kocio³ wodny, a drugi przebudowany. Pozosta³e
instalacje bêd¹ równie¿ nowe - poza
nawêglaniem, które bêdzie wyremontowane i zmodernizowane. W
efekcie ca³y system zostanie zmodernizowany i dostosowany do nowej technologii produkcji ciep³a.
Kierownik techniczny S. Zalewski zasugerowa³, aby zakoñczyæ ju¿
sezon grzewczy, co pozwoli³oby w
pe³ni rozpocz¹æ modernizacjê kot³owni. To z kolei pozwoli szybciej
zakoñczyæ prace modernizacyjne.
Termin zakoñczenia modernizacji
zaplanowany jest na 30 wrzeœnia,
jednak wykonawca zobowi¹za³ siê
wykonaæ zadanie miesi¹c wczeœniej,
a w³aœciwe zakoñczenie inwestycji
zapisane jest na 30 czerwca 2010, by
sprawdziæ sposób dzia³ania i wydajnoœæ nowych urz¹dzeñ.
- Zgodnie z przepisami jesteœmy
zobowi¹zani do 2010 roku dostosowaæ system ciep³owniczy £obza do
wysokich norm ochrony œrodowiska

i obni¿enia emisji gazów i py³ów do
powietrza. Obecne Ÿród³a zostan¹
wycofane z eksploatacji i zast¹pione
nowymi kot³ami z nowymi urz¹dzeniami odpylaj¹cymi. S¹ to kosztowne inwestycje, których przeprowadzenie nie by³oby mo¿liwe bez uzyskania dofinansowania ze œrodków
unijnych. Korzyœci jakie przyniesie
inwestycja to nie tylko poprawa jakoœci powietrza, bowiem modernizacja Ÿród³a ciep³a przy ul. Magazynowej w £obzie zapewni zarówno
bezpieczeñstwo energetyczne konsumentom ciep³a systemowego oraz
przyniesie efekty ekonomiczne. Wytwarzanie ciep³a oparte o najnowsze
technologie to bowiem ni¿sze koszty wytwarzania energii cieplnej.
Nasza inicjatywa to nie tylko wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale i dba³oœæ o œrodowisko naturalne, w którym ¿yjemy - zapewnia
Ryszard Sola, Prezes Zarz¹du £EC
Sp. z o.o.
Prezes £EC Sp. zo.o. poinformowa³, ¿e spotkanie by³o planowane
ju¿ du¿o wczeœniej, jednak oczekiwano na rozstrzygniêcie wniosków o
datacjê na modernizacjê kot³owni
miejskiej.
- W lipcu 2008 roku z³o¿yliœmy
do Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, uznaliœmy, ¿e pozyskanie dotacji bêdzie korzystne dla wszystkich stron. Koszt tego zadania przewidywaliœmy na 4.750 tys. z³., natomiast pozyskaliœmy dotacjê w wysokoœci 1.425 tys. z³., podwy¿szono
kapita³ zak³adowy £EC-u o kwotê
265.500 z³., wnosz¹c aportem zamontowane nowe liczniki ciep³a. S¹
one bardzo dok³adne, a stanowi¹
podstawê sprzeda¿y do rozliczeñ
pomiêdzy nami a odbiorcami ciep³a.
W ubieg³ym roku £EC og³osi³
przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizacjê. Bêdzie nowy

kocio³, drugi g³êboko zmodernizowany, sprawnoœæ kot³ów wzroœnie o
30 proc., do tego nowy komin, pozostanie tylko obecny trojak, bêd¹
nowe trakcje elektryczne. W marcu
zosta³a podpisana umowa z wykonawc¹ modernizacji kot³owni, firma
pochodzi z Poznania. Po wielu latach nasze starania, odnoœnie modernizacji kot³owni dobiegaj¹ koñca. W
Wielki Pi¹tek okaza³o siê, ¿e £EC
otrzyma³ dofinansowanie z NFOŒiGW w wysokoœci 1.422 tys. z³. S¹
to konkretne pieni¹dze, których pozyskanie bez SEC-u nie by³oby mo¿liwe.
Bêdziemy produkowali ciep³o
ekologiczne z nadwy¿k¹ ogranicze-

2008 roku wêgiel kosztowa³ 283 z³
(218 z³ za sam wêgiel i 65 z³ za transport), nastêpnie w drodze przetargu
zakupiliœmy wêgiel w cenie 320 z³,
co daje wzrost o 13 proc. ³¹cznie z
transportem, bez transportu – niemal
15 proc., wzros³y ceny energii elektrycznej o 17 proc. oraz ceny gazu.W
styczniu by³a kolejna podwy¿ka powiedzia³ R. Sola.

nia emisji py³ów i co najwa¿niejsze
dla odbiorców – z mniejsz¹ wra¿liwoœci¹ na zmiany cen poszczególnych sk³adników produkcji energii
cieplnej. Jeœli cena jednego ze sk³adników produkcji energii cieplnej
ulegnie zmianie, to nie bêdziemy
musieli od razu zmieniaæ ceny ciep³a.
Nie pamiêtam takiej sytuacji,
jaka mia³a miejsce w roku ubieg³ym
odnoœnie cen wêgla. Na pocz¹tku

p³acili za moc zamówion¹. Koszty s¹
sta³e, do tego dochodzi okreœlona
strata na sieci itd. Gdy sztucznie spada moc zamówiona wymuszona wypowiedzeniami, wówczas cena
mocy zamówionej roœnie i w nastêpnym rozdaniu taryfa idzie do góry.
Przy zmniejszonej mocy zamówienia zmuszeni bêdziemy do zmniejszenia przep³ywu ciep³a. S¹ takie
urz¹dzenia do dok³adnego pomiaru
poboru ciep³a, ale jedna sztuka kosz-

Kierownik techniczny Stefan
Zalewski wyjaœni³, ¿e odbiorcy czêsto chc¹ oszczêdzaæ zmniejszaj¹c
moc zamówion¹, bez zmniejszania
poborów ciep³a.
- Sprawiedliwie jest, abyœmy stosownie do iloœci pobranego ciep³a
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tuje kilka tys. z³. Bêdziemy musieli
je zakupiæ, ale wówczas ich ceny
bêd¹ w taryfie, generalnie trzeba
siê skupiæ na sk³adnikach zmiennych – tu jest pole do oszczêdzania. Chodzi o to, abyœmy bardziej
racjonalnie gospodarowali ciep³em. Na cenê ciep³a wp³ywaj¹
czynniki zewnêtrzne – ceny wêgla,
gazu energii elektrycznej, czynniki po stronie wytwórcy i po stronie
odbiorcy. Po stronie odbiorcy jest
to racjonalna gospodarka ciep³em
regulacja sieci, termomodernizacja, p³atnoœci – zaleganie z p³atnoœciami powoduje, ¿e musimy
wchodziæ w bardzo d³ugie terminy
p³atnoœci z dostawcami, odsetki
karne, to te¿ wliczane jest w taryfê
i to podbija cenê ciep³a.
Po stronie odbiorcy jest bardzo
du¿e zadanie do wykonania. Nie
polega ono tylko na samym ociepleniu budynku, poniewa¿ niewiele
zmienia. Konieczna jest regulacja
sieci. Nale¿y pod³¹czyæ instalacjê,
która bierze mniej ciep³a. To jest rola

Na modernizacjê, prócz dotacji,
spó³ka bêdzie pozyskiwaæ œrodki
zewnêtrzne w formie kredytów.
- Gdybyœmy przyszli w 20042005 roku prawdopodobnie tego
spotkania by nie by³o, nie by³oby
takiego wydŸwiêku, ¿e przyszed³
inwestor i podnosi ceny. By³aby
cena bardzo stabilna, rosn¹ca tylko o
wzrost inflacji. Wynagrodzenia s¹
praktycznie na tym samym poziomie. Skok ceny wêgla spowodowa³
to spotkanie, na którym dzisiaj jesteœmy. Prócz tej modernizacji chcemy
kupowaæ wêgiel dla wszystkich
spó³ek, dla których jesteœmy w³aœcicielami. £atwiej jest firmie, która
kupuje 40 tys. ton wêgla wynegocjowaæ lepsz¹ cenê. £atwiej jest w tym
uk³adzie skorzystaæ z placu sk³adowego, który jest w D¹biu, ³¹cznie z
suwnica i ca³¹ baz¹ roz³adunkow¹,
ni¿ stosunkowo niewielkiemu odbiorcy wêgla, jakim do tej pory by³
£EC, który kupuje 5 tys. ton. Liczymy na to, ¿e cena wêgla w tym roku,
na ten sezon nie powinna pójœæ w

zarz¹dcy czy gospodarza budynku,
bez tego nie dojdziemy do niczego,
zw³aszcza ¿e s¹ przyk³ady takie, ¿e
budynki po ociepleniu pobieraj¹ tyle
samo ciep³a, albo wiêcej ciep³a, poniewa¿ przegrzani lokatorzy otwieraj¹ okna.
W tej chwili mamy bardzo precyzyjne uk³ady pomiarowe, które
mierz¹ moc zamówion¹. Je¿eli ktoœ
ma w¹tpliwoœci, jak¹ ma tê moc zamówiæ, my jesteœmy w stanie podaæ,
to s¹ ju¿ zmierzone rzeczy – powiedzia³ kierownik.
Przedstawiciele
energetyki
cieplnej zwracali uwagê na to, ¿e
system w £obzie jest mocno przestarza³y technologicznie i nie odporny
na wahania ceny g³ównego noœnika
ciep³a, jakim jest wêgiel. Cena wêgla do roku 2006 by³a stabilna, w
2007 i 2008 roku zdro¿a³ o 60 proc,
a wêgiel, to ponad 60 proc., kosztów
produkcji ciep³a. Jak zapewniono za
dwa poprzednie lata spó³ka mia³a
prawie 600 tys. strat. Aby mog³a
wyjœæ na zero, przy tym systemie, GJ
powinien byæ jeszcze o 10 z³ dro¿szy.

górê. St¹d podwy¿ki, które dzisiaj s¹
tematem naszych rozmów, powinny
byæ ostatnimi podwy¿kami w tym
roku i myœlê, ¿e spó³ka wyjdzie na
zero. Za I kwarta³ ma 103 tys. z³ strat.
To jest tylko okres, gdy trwa sprzeda¿ ciep³a – powiedzia³ wiceprezes
zarz¹du dyrektor Pionu Sprzeda¿y
SEC Krzysztof Wierzba.
Zgodnie z planami oszczêdnoœæ
wêgla, po modernizacji, ma siê
zmniejszyæ o tysi¹c ton. Szczegó³y
jednak bêd¹ znane dopiero po sezonie grzewczym.
– Jestem cz³onkiem spó³dzielni
mieszkaniowej i w zwi¹zku z tym
le¿y mi na w¹trobie ka¿da podwy¿ka ceny, bo to siê wlicza w koszty
op³at za mieszkanie. Od wielu lat w
£obzie widaæ, ¿e zim¹ mo¿na iœæ i
pokazaæ, którêdy idzie instalacja
pod ziemi¹. Jaka jest strata ciep³a na
przesyle, któr¹ my pokrywamy, bo
to nie jest kosztem energetyki, to
pokrywaj¹ odbiorcy. Nie godzê siê
z takim stanem rzeczy, bo nie chcê,
aby moje pieni¹dze, ciê¿ko zapracowane, jak równie¿ i innych odbiorców ciep³a, sz³y w ziemiê. Na-

stêpna kwestia – zmniejszanie zamówienia. Jeœli ktoœ zamawia
mniej, bo ociepli³em budynek, bo
zrobi³em remonty, ociepli³em stropy, zrobi³em modernizacjê wêz³a
ciep³owniczego, czyli wykona³em
wszystkie czynnoœci, jakie nalez¹
do odbiorcy i zamawiam mniej ciep³a, to automatycznie cena ciep³a na
drugi rok musi wzrosn¹æ? W tym
momencie dostajê w g³owê, bo wy
mniej sprzedaj¹c musicie podnieœæ
cenê, musicie uzyskaæ efekty ekonomiczne. Jesteœcie spó³k¹ Z o.o. a
spó³ka Z o.o. musi mieæ efekt dodatni. Musicie mieæ œwiadomoœæ, ¿e
spó³dzielnia to nie jest trzyosobowy
zarz¹d, to nie jest 12.osobowa rada
nadzorcza, to jest 1300 cz³onków
spó³dzielni, jeœli cz³onkowie spó³dzielni zobacz¹, ¿e te ceny rosn¹, ¿e
ceny p³atnoœci czynszu bêd¹ ros³y
miesiêcznie i to skokowo, a nie
p³ynnie, to potem ludzie powiedz¹,
¿e nie chcemy takiego dostawcy
ciep³a, my znajdziemy inne Ÿród³o,
które ogrzeje nasze mieszkania. I
mo¿e siê okazaæ, ¿e ta kura, która
dawa³a mo¿e nie z³ote jajka, to nie
bêdzie w ogóle tej kury. Trzeba by³oby siê wspólnie zastanowiæ, by
wspó³¿yæ, wspó³graæ z tym który
odbiera i p³aci - powiedzia³ Jerzy
Mechliñski.
- Powiem bardzo banalnie – ktoœ
tam wstawi kozê, napali szmatami i
mo¿na jechaæ z tym. Proste prze³o¿enie tego, ¿e bierzemy odbiorców
pod uwagê, to jest to, ¿e tutaj siedzimy. Zdajemy sobie sprawê, ¿e po
modernizacji musimy te ceny utrzymaæ, aby nie by³o dalszego oszczêdzania, tak aby odbiorcy byli zadowoleni z naszej ceny ciep³a. Do tej
pory ta cena ciep³a by³a akceptowalna przez mieszkañców, natomiast ostatnie podwy¿ki by³y na
pewno odczuwalne, by³y wysokie,
ale niezale¿ne od nas. Dok³adamy
starañ, aby te koszty jak najbardziej
ograniczyæ, ¿eby to by³o jak najtaniej, bior¹c oczywiœcie pod uwagê,
to co dzieje siê na rynku. Cena wêgla wraz z transportem w ci¹gu roku
wrós³ o 63,8 proc., natomiast cena
samego wêgla - o 75 proc. (385 z³
(2008) 235 z³ (2007)). Jeœli chodzi
o topniej¹cy œnieg, to jest to normalne zjawisko, gdy jest temperatura
oko³o 0 stopni C.
To samo dzieje siê nad studzienkami kanalizacyjnymi, gdy spadnie
œnieg przy temperaturze zerowej te¿
nie ma tam œniegu - powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy SEC.
R. Sola zapewni³, ¿e w £obzie s¹
rury preizolowane, a na ul. Koœciuszki s¹ sieci kana³owe niskoparamatrowe, które w planach d³ugotermionowych s¹ do wymiany.
Bogdan Górecki radny miejski i
cz³onek Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka” w £obzie nie zgodzi³ siê z
wypowiedzi¹ kierownika Stefana
Zalewskiego, ¿e gmina nie poradzi³aby sobie z modernizacj¹
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Przez dwie kadencje przymierzaliœmy siê, ¿eby to zrobiæ, ale jak
s³yszeliœmy, ¿e trzeba w³o¿yæ 10-12
milionów wci¹gu roku do dwóch lat
w modernizacjê tej instytucji, to nikt
rozs¹dny na tej sali ani wówczas, ani
dzisiaj nie podniós³ rêki i s³usznie.
Dlatego ¿e dzisiaj modernizujemy tê
kot³owniê za nieca³e 5 milionów z³,
ale nie w ci¹gu roku, tylko 10 lat. W
zwi¹zku z tym wol¹ odbiorców jest,
aby ta cena za GJ by³a roz³o¿ona w
czasie, aby nas tak nie bola³o. W
spó³dzielni mieszkaniowej, gdzie
jestem cz³onkiem Rady Nadzorczej,
zrobiliœmy potê¿ne inwestycje i
mamy oprawo oczekiwaæ, ¿e cena
ciep³¹ bêdzie w miarê akceptowalna,
wspó³czuje tej grupie spo³ecznej,
tym wspólnotom mieszkaniowym,
gdzie nie jest wykonana termomodernizacja, gdzie nie s¹ wymienione
wêz³y i okna. Prosi³bym bardzo
ostro¿nie podchodziæ do tego zagadnienia, bo nie ukrywam, ¿e gdybyœcie pañstwo zbyt rozkrêcili chêæ
„wyprowadzenia” pieniêdzy z kieszeni odbiorców ciep³a, to nie bêdzie
wykluczone, ¿e bêdziemy szukaæ
innych rozwi¹zañ, alternatywnych.
Mo¿e w tej sytuacji warto poszukaæ
takiego paliwa, które pozwala³oby
zniwelowaæ tê istotn¹ podwy¿kê
mia³u czy wêgla. Warto szukaæ
oszczêdnoœci, bo ta podwy¿ka, któr¹
otrzymaliœmy od 3 kwietnia dotyka
60 proc. mieszkañców £obza. W
dalszym ci¹gu nie rozumiem tej dramatycznej podwy¿ki. Takiej podwy¿ki dawno nie by³o, albo w ogóle
w historii £obza. W zwi¹zku z tym
spo³eczeñstwo jest absolutnie niezadowolone, wywo³a³o protest mieszkañców spó³dzielni mieszkaniowej.
W sytuacji, gdy zak³ad jest sprywatyzowany, liczymy ¿e osi¹gniête
przez Pañstwa porozumienie z
gmin¹ o wspó³pracy, abyœcie wczeœniej informowali o zamierzeniach o
postêpach, mo¿e o obni¿kach, bo
myœlê, ¿e mamy prawo te¿ oczekiwaæ. Przyk³adem od³¹czenia siê od
ciep³owni, to osiedle H. Sawickiej,
tam jest w tej chwili ogrzewanie gazowe i wiem, ¿e sobie ludzie to
chwal¹. Spo³eczeñstwo nasze nie
jest zbyt zamo¿ne, a dzisiejsze podwy¿ki nas uderzy³y i co te¿ jest wa¿ne – mimo ¿e nast¹pi³a prywatyzacja
przedsiêbiorstwa, to i tak odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo cieplne
jest po stronie burmistrza - powiedzia³.
Mimo wyjaœnieñ, ¿e gwa³towne
skoki ceny s¹ wynikiem przede
wszystkim znacznych i czêstych
podwy¿ek wêgla oraz przestarza³ej
technologii, to mimo wszystko pozosta³ niedosyt po stwierdzeniu, ¿e
w Szczecinie ceny wzros³y o 10
proc., bowiem tam – o taki proc.
dro¿a³o ciep³o w ostatnich latach. W
£obzie dla przypomnienia, ³¹cznie
po trzech podwy¿kach w ci¹gu 7.
ostatnich miesiêcy ceny posz³y w
górê a¿ o 55,75 proc.
mm
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Informujemy,
¿e od dnia 04 maja
rozpoczyna dzia³alnoœæ nowa

„Przychodnia Rodzinna”
(£obez, ul. Niepodleg³oœci 66),
w której pracowaæ bêd¹:
lekarz pediatra Ewa Augustjañska-Szulc,
lekarze interniœci Helena Leszczyk i Grzegorz Bajerowicz.
Bêdziemy œwiadczyæ bezp³atne us³ugi medyczne w pe³nym zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, dla wszystkich ubezpieczonych, na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjentów prosimy o sk³adanie pisemnych deklaracji.
Informacje telefoniczne: 604 500 996.

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
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Gdzie mo¿na wypiæ piwo
Rozmowa z Naczelnikiem Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
w £obzie nadkom. Andrzejem Sarnowskim.

Podczas obrad ostatniej sesji
Radni zastanawiali siê, które
miejsca w mieœcie wyznaczyæ jako
te, w których mo¿na spo¿ywaæ
alkohol. Czêœæ miejsc, zabraniaj¹cych tego zawnioskowa³ pan...
- Alkoholu, wed³ug ustawy nie
mo¿na spo¿ywaæ na ulicach, placach i parkach oraz miejscach objêtych zakazem. Miejsca objête zakazem, to takie, gdzie Rada Gminy
wprowadzi taki zakaz. W £obzie
ustawa zabrania spo¿ywaæ alkoholu
w parku przy Koœciuszki, placu 3
Marca. Skwer przy fontannie nie
jest parkiem. Nale¿a³o wiêc wprowadziæ zakaz, aby funkcjonowa³
równie¿ na skwerze i promenadzie,
która parkiem nie jest. Dotychczas
bowiem uchwa³a by³a skonstruowana tak, ¿e na terenie ca³ego skweru
mo¿na by³o spo¿ywaæ alkohol, a
tam przecie¿ przychodz¹ matki z
ma³ymi dzieæmi. W tej chwili jest to
ju¿ uregulowane i mo¿na wypiæ
piwo jedynie w ogórku piwnym.
Wnioskowa³em równie¿ o to, ¿eby
wprowadziæ zakaz spo¿ywania alkoholu na przystani kajakowej obok
starego boiska. Dlaczego? Dlatego,
¿e policja bardzo czêsto zaje¿d¿aj¹c tam i patroluj¹c teren, stwierdza,
¿e m³odzie¿ spo¿ywa tam alkohol.
Gdyby jeszcze chodzi³o o samo spo¿ywanie, to najczêœciej odbywa siê
w godzinach wieczornych, wieczorowo-nocnych. Mo¿e nie przeszkadza³oby to nikomu, bo tam nikt nie
mieszka w pobli¿u, ale pozostaje po
tym du¿o œmieci: butelki, plastiki,
papiery itd. Dlatego wydawa³o mi
siê,z ê warto by³o wprowadziæ tam
zakaz szczególnie, gdy po takiej libacji odbywa siê zlot kajakowy.
Przyjad¹, a atm taki ba³agan. Skoro

radni uwa¿aj¹, ¿e nie ma takiej potrzeby, pewnie wiedz¹ lepiej.
- Podczas sesji, na której debatowano czy wprowadziæ w tym
miejscu zakaz, czy te¿ nie, pojawi³
siê argument, ¿e w tym miejscu alkohol nie spo¿ywa m³odzie¿, ale w
wiêkszoœci s¹ to ludzie doroœli,
którzy maj¹ kulturê picia i nie zaœmiecaj¹.
- Nie rozumiem, dlaczego ludzie
doroœli i powa¿ni mieliby iœæ na

przystaæ kajakow¹ i spo¿ywaæ alkohol. Jestem osob¹ doros³¹ i nie chodzê tam piæ alkoholu, pani chodzi?
- Absolutnie nie.
- Nikt z moich znajomych nie
chodzi tam piæ alkoholu, natomiast
wiem, ¿e m³odzie¿ chodzi, œwiadcz¹
o tym legitymowania, jakie policja
wykonuje. Jest to m³odzie¿ w wieku
doros³ym, generalnie s¹ to osoby,
które ju¿ mog¹ spo¿ywaæ alkohol.
Gdyby tak nie by³o, to policja musia³aby takie osoby zatrzymaæ i
przekazaæ rodzicom, sprawdziæ
stan trzeŸwoœci.
- Radni stwierdzili, ¿e alkohol
mo¿na piæ, ale nale¿y karaæ za zaœmiecanie.
- Nikt nie przyzna siê do zaœmiecania, to musia³by byæ jakiœ desperat. Natomiast obserwacja tego terenu, by³aby bardzo trudna, bowiem
nie ma siê tam gdzie ukryæ, ¿eby
poobserwowaæ kto tam zaœmieca.
Sama walka tylko z zaœmiecaniem,
to walka z wiatrakami. Gdybyœmy
mieli argument prawny, ¿e mo¿emy
karaæ za spo¿ywanie, wystarczy³oby podjechaæ, zobaczyæ, ¿e ktoœ tam
trzyma w rêku butelkê wódki, wina,
czy piwa, w tym momencie mo¿na
ju¿ egzekwowaæ prawo. Podejrzewam, ¿e ju¿ po kilkakrotnej takiej

naszej reakcji, teren ten ju¿ nie by³by atrakcyjny dla osób, które chcia³yby tam spo¿ywaæ alkohol.
- Kolejnym argumentem by³
fakt, ¿e m³odzie¿ nie ma miejsca,
w którym mog³aby siê spotykaæ.
I to jest prawda, ¿e nasza m³odzie¿ nie ma siê gdzie podziaæ, bo
te¿ spotka³em siê z tak¹ argumentacj¹, „a gdzie my mamy pójœæ i to
piwo wypiæ”?
- Radni te¿ podnosili, ¿e nie ma
w mieœcie miejsca, w którym mo¿na by³oby spokojnie, na ³onie natury przyjœæ i napiæ siê piwa. Ale
by³o takie miejsce na Polanie
Jana, by³y ³aweczki na œcie¿ce
ekologicznej. Patrz¹c na to, co siê
sta³o z Polan¹ Jana i na to, co siê
sta³o z Chat¹ Syberyjsk¹, mo¿na
domniemywaæ, ¿e taka sama
przysz³oœæ czeka i przystañ.
- By³y tam palone ogniska, do
którego trafia³y ³awki, elementy
zadaszeñ. Nie ma przeszkód, aby
tam spo¿ywaæ alkohol nadal. Jednak tam jest ca³kowicie ciemno i
dlatego m³odzie¿ wybiera przystañ,
która wprawdzie nie jest oœwietlona, ale pobliskie markety – tak.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha

Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki

Przedszkolaki w bibliotece
(£OBEZ). 23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê
spotkanie najm³odszych czytelników
z pisark¹ szczeciñsk¹ Alekeksandr¹
Petrusewicz.
Data ta wybrana zosta³a jako symboliczna dla literatury œwiatowej, obchodzimy wtedy Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki.
Autorka – Aleksandra Petrusewicz
jest szczeciniank¹. Zgodnie z przygotowaniem zawodowym (absolwentka
Wydzia³u Psychologii i Pedagogiki
Uniwersytetu Warszawskiego) jej ¿ycie
zwi¹zane by³o z dzieæmi i z m³odzie¿¹,
zw³aszcza z tymi potrzebuj¹cymi specjalnej troski. Dlatego te¿ najwczeœniejsze utwory to seria rytmicznych i
rymowanych opowieœci, napisanych
dla najm³odszych, pt.: „Bajki Aleksandrynki”, tak bowiem uroczo zmieni³y
imiê autorki dzieci, które odwiedza³a w
przedszkolach (tak¿e jako starszy wizytator poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego).
W ostatnim czasie ukaza³a siê piêkna ksi¹¿eczka pt. „Jak to w Wielkanoc
u dziadków by³o”. Obecnie w trakcie
wznawiania jest ksi¹¿eczka pt. „Opo-

wieœæ babuni na dobranoc”. Wkrótce
uka¿¹ siê dwie najnowsze pozycje pt.
„Jak bañka mydlana pomaga dzieciom”
i „O tym jak wielb³¹d œlimaka spotka³”.
Specjalnie zaœ na Dzieñ Dziadka autorka napisa³a ksi¹¿eczkê pt. „Jak dziadunio wnuczka usypia³, któr¹ w wersji
polskiej wyda³o Metropolitarne Wydawnictwo œw. Stanis³awa BM w Krakowie, a Wydawnictwo Szczeciñskie

wyda³o wersjê polsko-niemieck¹ z
myœl¹ o rodzinach polskich przebywaj¹cych aktualnie w Niemczech.
W spotkaniu uczestniczy³y trzy grupy dzieci z klas „0” z Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Ha³aba³y: „Misie”
pod opiek¹ Ma³gorzaty Kopaczewskiej, „Biedronki” pod opiek¹ Iwony
Kowalskiej i „Wiewiórki” pod opiek¹
Barbary Zawady.
(o)
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W duchu rezurekcyjnym
konstytucjonaliœci, ¿e jest najwa¿niejszym rozstrzygniêciem w demokratycznym ustroju: w sprawie procedury wyborczej do cia³a, które
ustanawia prawo!

Prof. Jerzy Przystawa
19 marca 2009 r. zebra³o siê w Rudzie Œl¹skiej XXX Zgromadzenie
Ogólne Zwi¹zku Miast Polskich. Do
Zwi¹zku tego nale¿y ponad 300
miast, a jego prezesem jest dr Ryszard
Grobelny, prezydent Poznania. Zjazd
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ ró¿ni
oficjele rz¹dowo-parlamentarni, z
wicepremierem Grzegorzem Schetyn¹, liczni dziennikarze z mikrofonami i kamerami telewizyjnymi. Powodem, który mnie sk³ania do pisania
o tym wydarzeniu jest fakt, ¿e Zgromadzenie podjê³o uchwa³ê, w której
domaga siê wprowadzenia zasady
jednomandatowych okrêgów wyborczych (JOW) w wyborach parlamentarnych i otwarcia powa¿nej i szerokiej debaty konstytucyjnej, która
umo¿liwi³aby zasadnicz¹ reformê
Konstytucji RP i ordynacji wyborczej. W tekœcie swojego Stanowiska
(zob.
stanowisko
ZMP
na
www.jow.pl) Zgromadzenie popar³o
niedawny apel trzech by³ych prezesów Trybuna³u Konstytucyjnego o
piln¹ zmianê Konstytucji, albowiem
obecna Ustawa Zasadnicza ma powa¿ne wady, których wynikiem jest
parali¿ pañstwa.
Drugim powodem, dla którego
uwa¿am, ¿e o tym wydarzeniu nale¿y
przypomnieæ jest fakt, ¿e nikt z tych
wspania³ych dziennikarzy prasoworadiowo-telewizyjnych nie zaszczyci³ podjêcia tej uchwa³y jakimkolwiek – z³ym czy dobrym – s³owem!
Ot, po prostu: ok. 200 burmistrzów i
prezydentów miast, praktycznie jednog³oœnie, domaga siê reformy systemu wyborczego do Sejmu! Kim s¹ ci
burmistrzowie i prezydenci? Czy to
jacyœ samozwañcy, jakieœ towarzystwo nawiedzonych ciotek? Nie, to
wszystko s¹ gospodarze polskich
miast, od najwiêkszych do najmniejszych, którzy tymi gospodarzami zostali nie z czyjegokolwiek mianowania, ale w wyborach powszechnych,
wybrani w sposób najbardziej demokratyczny z demokratycznych! I w
jakiej sprawie podejmuj¹ uchwa³ê ci
prezydenci i burmistrzowie? Czy
chodzi im o jak¹œ sprawê lokaln¹, o
now¹ k³adkê w Rudzie Œl¹skiej, o
premiê dla prezydenta Andrzeja Stani – Patrona Honorowego Ruchu
Obywatelskiego na rzecz JOW? Nie,
oni wypowiadaj¹ siê w sprawie dla
Polski fundamentalnej, w sprawie, o
której ucz¹ œwiatowi politolodzy i

Oto jest Rzeczpospolita Polska,
pi¹ty co do wielkoœci kraj Unii Europejskiej, którego w³adze chlubi¹ siê
swoim wzorcowym stosunkiem do
demokracji i mieni¹ siê liderem krajów wyzwolonych spod jarzma komunizmu. Prezydent tego kraju aktualnie jest w Afganistanie, gdzie polskie wojsko zaprowadza – u boku
sojuszników naturalnie – demokracjê. Niedawno widzieliœmy go w Gruzji, niedawno w Iranie, jeszcze wczeœniej na Ukrainie. Wszêdzie tam,
³¹cznie albo roz³¹czenie z premierem
rz¹du, uczyli tamte kraje, na czym
polega demokracja i pomagali przy
jej wprowadzaniu i doskonaleniu. I w
tym samym, wzorcowym, demokratycznym kraju, nie jest mo¿liwa debata obywatelska nad ordynacj¹ wyborcz¹ do parlamentu i nad kszta³tem
konstytucji. Nie jest mo¿liwa nie tylko wtedy, gdy tej debaty domagaj¹ siê
jacyœ pojedynczy obywatele bez znaczenia, ale tak¿e gdy domagaj¹ siê
stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe,
œrodowiska naukowe i twórcze,
przedsiêbiorcy, a nawet wybrani w
wyborach powszechnych wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast!
Nie jest mo¿liwa debata obywatelska
ani nie jest mo¿liwa relacja dziennikarska z obrad powa¿nych gremiów,
jakie siê jej domagaj¹!
Jaki ustrój panuje w tym europejskim kraju? Czy mo¿na nazwaæ wolnoœci¹ s³owa sytuacjê, gdy zablokowana medialnie jest debata o najwa¿niejszych sprawach ustrojowych?
Czy mo¿na mówiæ o wolnych i demokratycznych wyborach w kraju, w
którym obywatele s¹ pozbawieni
biernego prawa wyborczego, a ca³y
ich udzia³ w wyborach najwa¿niejszej w³adzy pañstwowej, jak¹ jest
Izba Ustawodawcza, sprowadza siê
do g³osowania? Czy mo¿na nazwaæ
demokracj¹ ustrój, gdzie przywilej
decydowania o tym, kto mo¿e kandydowaæ jest zarezerwowany dla w¹skiej grupy partyjnych notabli?
Tzw. demokratyczny œwiat zachodni przyj¹³ Polskê w ramiona Unii
Europejskiej i chwali nasze demokratyczne w³adze. Przyje¿d¿aj¹ tu kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych, premierzy Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii, prezydenci Francji. W ich krajach wybory
przeprowadza siê zupe³nie inaczej,
tam obywatele nie mog¹ narzekaæ na
brak biernego prawa wyborczego, a
wybory nie sprowadzaj¹ siê do rytua³u g³osowania w og³oszonym dniu.

Nie s³yszeliœmy jednak, ¿eby któryœ z
nich dostrzega³ w naszej demokracji
jakieœ niedostatki. Nie dzia³a za Odr¹
¿adna radiostacja, w której demokracja polska by³aby krytykowana, nie
ma niczego na wzór „budowania demokracji za granic¹”, jak to robi polski rz¹d w odniesieniu do naszego
s¹siada za Bugiem. Albowiem, powiadaj¹, demokracja nie pozwala im
wtr¹caæ siê do naszych suwerennych
wewnêtrznych spraw. Mog¹ siê wtr¹caæ do koloru chodników, do kszta³tu
i koloru skrzynek na listy, do czapek,
jakie maj¹ nosiæ stra¿nicy miejscy, do
tysi¹ca innych spraw. Do tego wszystkiego mog¹ siê wtr¹caæ. Ale w ¿adnym wypadku do najwa¿niejszych
rozstrzygniêæ ustrojowych: od tego
im wara!
Od 16 lat kr¹¿y po Polsce ruch
obywatelski, który domaga siê zmiany. Od 16 lat je¿d¿ê z jednego koñca
kraju w drugi z odczytami, prelekcjami. £¹cznie i roz³¹cznie ze mn¹ je¿d¿¹
inni, którzy, jak ja, domagaj¹ siê prawa g³osu w najwa¿niejszych sprawach
obywatelskich. I przychodz¹ do mnie
listy i mówi¹ do mnie: daj sobie spokój! To nie ma sensu. ONI NIGDY SIÊ
NIE ZGODZ¥! Nigdy, nigdy, nigdy!
¯ebyœ nie wiem ile tekstów powiesi³ w
Internecie, ¿ebyœ nie wiem ile broszur
wyda³ w³asnym sumptem, ¿ebyœ nie
wiem ile wyk³adów wyg³osi³, ¿ebyœ
nie wiem ile ulotek rozda³ – daj spokój, nic nie uzyskasz. ONI NA TO
NIGDY PRZENIGDY NIE PÓJD¥!
Zapomnij!
Nie przemawia do mnie to „nigdy,
nigdy, nigdy”. Nie przemawia do
mnie, ¿e ONI siê nie zgodz¹. Z historii
wiem, ¿e „rozs¹dni” przemawiali tak
do wszystkich moich przodków, którzy powstawali przeciwko zaborcom.
Tak samo przemawiano do mnie przez
ca³e moje ¿ycie w PRL. „Nigdy Sowieci stad nie wyjd¹. Nigd, nigdy, nigdy.
ONI siê nie zgodz¹.”
16 lat to szmat czasu. Nasza praca
przez tych 16 lat nie przynios³a efektu
w postaci usuniêcia wady konstrukcyjnej pañstwa polskiego, jak¹ jest
wadliwa ordynacja wyborcza. Ale co
w tym czasie uzyskali ONI? Naturalnie, poza pieniêdzmi i innymi beneficjami? Napisa³em, 17 lat temu ksi¹¿kê
o tzw. aferze FOZZ. Kiedy upada³ PRL
powsta³y „brygady rabunkowe”, które
grabi³y upadaj¹ce pañstwo ile siê da³o.
Na ruinach hut, kopalñ i stoczni, na
zrujnowanych PGR-ach urz¹dzili
swoje fortuny cwaniacy spod znaku
czerwonej gwiazdy. Z otwartych bankowych sejfów cwaniacy spod tego
znaku wyprowadzili miliardy dolarów. To s¹ niew¹tpliwie osi¹gniêcia.
Ale czy o takie „osi¹gniêcia” nam
chodzi? Czy w tym celu zak³adaliœmy

„Solidarnoœæ”, czy po to godziliœmy siê
na poniewierkê, internaty i wiêzienia?
Czy Jaros³aw Kaczyñski zbudowa³ ju¿ partiê swoich marzeñ (patrz
wywiad z nim sprzed paru lat „Chcê
zostawiæ po sobie partiê”)? Czy zbudowa³ partiê premier Tusk? Czy pod
skradzionym szyldem PSL Waldemar
Pawlak utworzy³ coœ trwa³ego? Oto
zaledwie kilka dni temu byliœmy
œwiadkami, jak zatrzês³y siê te „partie”, kiedy rzucono propozycjê, ¿eby
chocia¿ na jakiœ rok-dwa zrezygnowali z pieniêdzy z bud¿etu pañstwa!
Koszmar! Tragedia! Panika!
Oczywiœcie, te partie istniej¹
wy³¹cznie dziêki temu, ¿e prawem
kaduka przyzna³y sobie prawo do
naszych pieniêdzy i bez tego by nie
istnia³y, i bez tego same sobie ¿ycia
nie wyobra¿aj¹. To wszystko trzyma
siê tylko na naszej niemocy, naszej
biernoœci i bezw³adzie organizacyjnym. Tê biernoœæ, niemoc i bezw³ad
potêguj¹ ci wszyscy „realiœci”, którzy nam wmawiaj¹, ¿e nic nie ma sensu, ¿e „nigdy, nigdy, nigdy”, ¿e ONI
ju¿ na zawsze i do koñca. ¯e Naród
nasz st³amszony i sponiewierany, ¿e
zatraciliœmy ju¿ poczucie patriotyzmu, ¿e Polska ju¿ nigdy nie bêdzie
Polsk¹, bo nasza m³odzie¿ marzy tylko o tym, ¿eby st¹d wyjechaæ, gdzie
indziej siê urz¹dziæ, ¿e… itd., itp.
Nie wierzmy tym wszystkim „realistom”. Polska nie stanie siê Polsk¹
na pobo¿ne ¿yczenie. Nie stanie siê
Polsk¹ w wyniku jakichœ „sto³ów”,
obojêtnie czy bêd¹ to sto³y okr¹g³e
czy kanciaste. Nie stanie siê w wyniku prezentu od ruskich czy niemieckich. Musi siê staæ tak, jak pisa³ Poeta:
„Spraw, by wsta³a o w³asny wielki
trud oparta,
Bia³a z naszego ¿aru, z naszej krwi
czerwona,
By drogo kosztowa³a, drogo zap³acona,
¯ebyœmy ju¿ wiedzieli, jak wiele jest
warta
By ju¿ na zawsze by³a w ka¿dej naszej trosce
I ju¿ w ka¿dej czu³oœci, w lêku i rozpaczy,
By wnuk, zrodzon w wolnoœci, wiedzia³, co to znaczy
Byæ wolnym, byæ u siebie –
Byæ Polakiem w Polsce.”
Zapraszam wszystkich, którzy
chc¹ byæ Polakami w Polsce na „V
Marsz JOW na Warszawê” w sobotê,
23 maja 2009.
Resurrexit! Alleluja!
Wroc³aw, Wielkanoc 2009
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Po¿egnali szko³ê

(POWIAT). W miniony pi¹tek
progi szkó³ ponadgimnazjalnych
po¿egna³o ³¹cznie niemal 200. absolwentów.
Oficjalne po¿egnanie absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych
mia³o miejsce 24 kwietnia. Wówczas to na placu apelowym przy
Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki po
raz ostatni spotka³o siê 111 absolwentów czterech klas Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz 34. - Liceum
Profilowanego.
W trakcie uroczystoœci Starosta
£obeski Antoni Gutkowski wrêczy³
najzdolniejszym uczniom nagrody
w postaci wynagrodzeñ pieniê¿nych w wysokoœci po 500
z³ dla ka¿dego z
laureatów. Nagrody w ³obeskiej placówce
otrzyma³y: Marlena
Baziuk
oraz Ma³gorzata
Besiekirska.
W Resku z
kolei
mury
szko³y opuœci³o

47. absolwentów Liceum Ogólnokszt¹³c¹cego. Nagrody z r¹k starosty ³obeskiego odebra³y: Magdalena Piñska oraz Agnieszka Kreczko.
Prócz tego starosta ³obeski Antoni Gutkowski ufundowa³ nagrodê
prywatn¹ dla dwóch najzdolniejszych uczennic reprezentuj¹cych
obie szko³y. Z Zespo³u Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie nagrodê otrzyma³a Anna Rokosz, natomiast z Zespo³u Szkó³ w Resku Joanna Czaban.
mm, foto: www.powiatlobeski.pl , zsresko.republika.pl

Spora czêœæ absolwentów nie ma jeszcze
skonkretyzowanych planów na przysz³oœæ, podobnie jak Pawe³ Sobczak, który w tej chwili
jeszcze zastanawia siê
nad kierunkiem studiów.
- Chcia³bym pójœæ na
studia, najpierw licencjat, póŸniej studia magisterskie. Trzeba myœleæ
przysz³oœciowo, bo nie
wiadomo co bêdzie dzia³o siê póŸniej. Nale¿y
wybraæ zawód przysz³oœciowo– najlepiej nietypowy, np. móg³bym zostaæ stra¿akiem, ewentualnie pracowaæ w wojsku, policja zdecydowanie odpada.
Myœlê te¿ o studiach o kierunku turystyka i rekreacja. Jest du¿o ³adnych terenów w Polsce, np. Mazury,
Tatry, nad Morzem Ba³tyckim – tam
jest du¿o ludzi.
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W £obzie te¿ mo¿na by³oby zrobiæ teren rekreacyjny, domki postawiæ. W Wêgorzynie jest niedaleko
jezioro i maj¹ wiêksze mo¿liwoœci.
Tutaj mo¿na np. za³o¿yæ gospodarstwo agroturystyczne, albo pracowaæ na rzecz promocji gminy b¹dŸ
powiatu – powiedzia³ Pawe³. mm
Dobra, dn. 22.04.2009r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Dobrej
og³asza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku po³o¿onym przy ulicy Armii Krajowej 27
w Dobrej, wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr 160/2.

Przedmiotem sprzeda¿y jest:
- Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27 w
Dobrej po³o¿ony na dzia³ce nr 160/2 o pow. 509 mkw. - wraz z udzia³em do
22/100 czêœci w budynku mieszkalnym, budynkach gospodarczych oraz
dzia³ce gruntowej. Lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 41,87 mkw.,
sk³ada siê z dwóch pokoi, kuchni i wc, usytuowany jest na I piêtrze (druga
kondygnacja). Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra jako
zabudowa mieszkaniowa - stare miasto. W/w dzia³ka wpisana jest do rejestru
zabytków pod nr 81. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr 18658 w S¹dzie Rejonowym w £obzie.
W/w nieruchomoœæ jest obci¹¿ona bezumownym lokatorem.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych
dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w
Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 25 maja
2009 roku do godziny 14.00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 29 maja 2009r., rozpoczêcie o godzinie 11.00 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w
ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a
uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê.
O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ
za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1,
tel. (091) 39 14 535.
BURMISTRZ Barbara Wilczek

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

Region
Sprzedam kawalerkê w S³awoborzu; parter, balkon. Cena do uzgodnienia. Tel. 603301819.

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

ROLNICTWO

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 69 mkw., 3 pokoje, budynki gospodarcze, gara¿. Wêgorzyno. Tel.
662657982.

 Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie ko³o £obza,
2 pokoje, ogród. Tel. 503 409 272.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe (2 pokoje, ³azienka, przedpokój)
pow. 54 mkw, I piêtro, ogrzewanie
gazowe. Cena do uzgodnienia. Tel.
091 397 58 43 - do godz. 17.00, 0669
763 551, 669 838 921 - po godz. 17.00.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach,
w domku jednorodzinnym o pow.
73,7 mkw. Cena 200 tys. z³. Tel. 691
023 412.

Zatrudniê kierowcê kat. C + E na
paszowóz do firmy w £obzie. Wszelkie informacje tel. 661-879-011.

US£UGI
Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia na komunie,
wesela, imprezy okolicznoœciowe w
£obzie. Tel. 781933521.
Szybka po¿yczka.
£obez, tel. 666063420.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Powiat gryficki

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

INNE
Powiat ³obeski
Szukam opiekunki dla dwójki ma³ych dzieci. £obez tel. 505 972 167.
Korepetycje z matematyki, £obez,
tel. 694427990 – 15 z³/godzina.

Region
Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.

Powiat ³obeski
Sprzedam solidn¹ pi³ê tarczow¹ 7
kW, silniki elektryczne – 0,7 kW, 1
kW, 2kW, 7kW; opryskiwacz spalinowy plecakowy Solo, kabel el.
4x10 cu 20 mb, spawarkê transf.
250A, rury pó³ cala 40 mb oraz inne.
Tel. 091 3951532, 603982345.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra hatchback,
rok prod. 1996, LPG, poj. 1,6. Tel.
601429991.

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek. £obez,
tel. 503560756.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne - najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis. Tel. 0598
334 536, 605 286 058, 660 385 917.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

Poszukujê osoby do pomocy przy
odrabianiu lekcji. Zakres: szko³a
podstawowa, gimnazjum. Mile widziana znajomoœæ j. angielskiego.
Tel. 509760110.
Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Œwidwin – lokal do wynajêcia, 45
mkw. z zapleczem, ul. Niedzia³kowskiego 6/1 (poprzedni dzier¿awcy:
Salon GSM Plus, Kredyty, Fryzjer).
Tel. 603-944-999.

Region

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

£obez Bema 27b Lokal u¿ytkowy w
pawilonie handlowym Nieruchomoœæ sprawdzona, nabycie nie wymaga umowy poœrednictwa i wynagrodzenia Tel. 0 91 397 43 42, 0 600
265 547 www.polskienieruchomosci.net

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

Poszukujê do wynajêcia lokali na
sklep o pow. 50 mkw. w miastach
powiatowych. Tel. 0507 070 430.

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki, jedna 21 arów,
dwie po 32 ary w ZagoŸdzie, 5 km
od Drawska, przy trasie Drawsko £obez, przy hydroforni, pr¹d,
woda, gaz przez drogê. Tel. 696
972 337.
Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, 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.

Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam; Stara Dobrzyca, wieœ
letniskowa nad jeziorem, okolice
Reska – ma³¹ dzia³kê rekreacyjn¹ z
kontenerem i ca³ym wyposa¿eniem.
Tel.
091
3951532,
603982345.
Sprzedam dom jednorodzinny w
zabudowie szeregowej – segment
skrajny. £obez, ul. Konopnickiej.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609-989843.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
uzbrojon¹ o pow. 602 mkw. w
£obzie, ul. Czcibora 2. Cena 58 tys.
Tel. 600 295 316 lub 666 839 356.
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
3500 mkw. z dojœciem do rzeczki z
mo¿liwoœci¹ za³o¿enia stawów. Rogowo 10, gm. Radowo Ma³e. Tel.
091 39 78 541.
Sprzedam lub wynajmê gara¿. Wêgorzyno, tel. 697 393 752.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

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

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

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

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich

„MADRIS”
Suknie œlubne i komunijne.
Producent. Karczew K/Otwocka
tel. 602 687 011.

To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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„Historia jest œwiadkiem czasów, œwiat³em prawdy, ¿yciem pamiêci i nauczycielk¹ ¿ycia” - Cyceron

Dzieñ Pamiêci Holocaustu
(RESKO). 17. kwietnia w
tutejszym Gimnazjum odby³ siê
uroczysty apel, bêd¹cy prób¹
oddania ho³du ofiarom holocaustu. Uczczenie tego œwiêta
polega³o na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez uczniów
klas Ib, Ie oraz IIe pokazu multimedialnego oraz fragmentów
tekstów przedstawiaj¹cych tragiczny los milionów ofiar III
Rzeszy.

Uroczystoœæ, zainspirowan¹
„Dniem Pamiêci Holokaustu”,
rozpoczê³a wicedyrektor pani
Wanda Dranczewska refleksj¹ na
temat czasu wojny i zag³ady a czasem wspó³czesnym. Nastêpnie zaprezentowano ciekawy pokaz slajdów przygotowanych przez
uczniów klasy IIe.: Jakuba Gradusa, Martina Basa i Magdalenê Kopacz, a przedstawiaj¹cy historiê

narodu ¿ydowskiego oraz ostateczn¹ próbê rozwi¹zania kwestii
¿ydowskiej poprzez fizyczn¹ likwidacjê ca³ego narodu. Uczniowie odczytali interesuj¹ce i przejmuj¹ce fragmenty tekstów, których autorkami by³y: Zofia Na³kowska (Medaliony) oraz Hanna
Krall (Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem), a zaprezentowali je: Julita
Ogórek, Pawe³ Brzozowski, Pa-

tryk Babak, Micha³ Kreczko,
Pawe³ Malitowski i Bartosz Kulpa.
Zebrani uczniowie z powag¹
wys³uchali i obejrzeli prezentacjê
oraz fragment filmu „Pianista”.
Wzbogacili swoj¹ wiedzê historyczn¹ o ciekawe materia³y, fakty,
daty zwi¹zane z masow¹ zag³ad¹
¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Dowiedzieli siê równie¿, ¿e w
tych strasznych i tragicznych czasach nie brakowa³o w Polsce ludzi
odwa¿nych, którzy nara¿aj¹c w³asne ¿ycie pomagali ¯ydom. Do
dziœ 6004 Polaków uhonorowano
medalem „Sprawiedliwy Wœród
Narodów Œwiata” nadawanym
przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Nad ca³oœci¹ uroczystoœci czuwali: p. El¿bieta Kuc i p.
Józef Andrzejewski.
Uwa¿am, i¿ obchody „Dnia Pamiêci Holocaustu” w naszej szkole odby³y siê bardzo uroczyœcie.
Prezentacja na pewno sk³oni³a nas
do g³êbszych refleksji na temat
naszej historii zwi¹zanej z histori¹
ca³ej Europy, w tym równie¿ z
dziejami narodu ¿ydowskiego.
Pawe³ Brzozowski,
kl. Ib, Gimnazjum w Resku
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Zebrania
nie bêdzie

(WÊGORZYNO). Burmistrz Wêgorzyna postanowi³a, ¿e nie bêdzie spotkania mieszkañców z przedstawicielami Przedsiêbiorstwa Us³ug Wodnych i
Sanitarnych w Nowogardzie, o co wnosi³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta Monika KuŸmiñska przypomnia³a, ¿e niejednokrotnie prosi³a o zorganizowanie
spotkania mieszkañców z przedstawicielami PUWiS Nowogard, bowiem,
jak to ujê³a, mieszkañcy „delikatnie
rzecz ujmuj¹c, s¹ niezadowoleni z tego
operatora”, maj¹ mnóstwo uwag do
umów i faktur wystawionych przez tê
firmê. Z tego wzglêdu po raz kolejny zawnioskowa³a o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firmy.
– Bra³am pod uwagê propozycjê
pani przewodnicz¹cej w sprawie zebrania, ale nie organizowa³am dlatego, ¿e
ca³y czas dzia³a³ punkt obs³ugi klienta.
Bardzo du¿o osób przychodzi³o w pi¹tki w sprawach umów i faktur, gdzie
pracownice z PUWiSu wyjaœnia³y
wszystkie sprawy na bie¿¹co. Uzna³am,
¿e robienie takiego oddzielnego spotkania po po³udniu, gdzie przyjdzie kilka
osób, mija siê z celem, bowiem wszyscy
zainteresowani i tak wyjaœniaj¹ sprawy
w punkcie – wyjaœni³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
mm

Bêdzie lepsza
droga
(RADOWO MA£E). Ju¿ rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹
drogi powiatowej nr 0900Z Maliniec Mo³dawin na odcinku 1,66 km.
Obecnie trwaj¹ Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie wraz z wykonawc¹ - „RODBUD” Gryfice Janusz
Rodkiewicz rozpoczêli usuwanie karczy po kilkudziesiêciu usuniêtych drzewach. Firma z Gryfic zosta³a wy³oniona
do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego. W postêpowaniu zosta³y z³o¿one dwie oferty, z czego jedna
zosta³a odrzucona, poniewa¿ nie odpowiada³a treœci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W zwi¹zku z
tym wykonawca wniós³ protest, który
zosta³ oddalony w ca³oœci i na który nie
wniesiono odwo³ania. Firma z Gryfic
zobligowa³a siê do wykonania zadania
za kwotê 948.995 z³ brutto. Zakoñczenie prac planowane jest najpóŸniej do
30 lipca 2009 r.
Inwestycja bêdzie dofinansowana z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
mm

ROZMAITOŒCI
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STAROSTA £OBESKI
og³asza I przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ udzia³u wynosz¹cego 1/2
w zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym
nieruchomoœci stanowi¹cej wspó³w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i osób
fizycznych obejmuj¹cej dzia³kê nr 340 o pow. 0,52 ha w obrêbie
ewidencyjnym Chwarstno, w gm. Wêgorzyno.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr 528, dzia³ka nr 340, pow. 0,52 ha (B-RIVa 0,38 ha i N-0,14 ha). Nieruchomoœæ po³o¿ona
w Chwarstnie nr 44 w gm. Wêgorzyno poza terenem wsi (na kolonii). Dojazd drog¹ brukowo- poln¹.
Uzbrojenie terenu niepe³ne. Planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Wêgorzyno dla tej nieruchomoœci nie posiada. W Studium s¹ nastêpuj¹ce zapisy: Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej: Tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej). System terenów chronionych
i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego – granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego,
Natura 2000 „Ostoja Iñska”. Dane o obci¹¿eniach: - brak: Zobowi¹zania, których przedmiotem jest nieruchomoœæ:
Dzia³ III KW - Ostrze¿enie o niezgodnoœci stanu prawnego nieruchomoœci ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym skierowane przeciwko osobie fizycznej dot. prawa w³asnoœci w
udziale 1/4 czêœci.
Dzia³ IV KW – Dwie hipoteki przymusowe ³¹czne w kwotach 259,70 z³ i 421,60 z³ na rzecz Gminy Wêgorzyno
z tytu³u nale¿noœci podatkowej – na udziale 1/4 cz. osoby fizycznej – do ³¹cznej odpowiedzialnoœci z ksiêg¹
wieczyst¹ KW 20333.
Cena wywo³awcza - 26.600 z³. Wadium 20% ceny wywo³awczej wynosi 5.320 z³. Post¹pienie: nie mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych (270,00 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Transakcja zwolniona z podatku VAT.
Przetarg rozpocznie siê dnia 02 czerwca 2009r o godz. 1000 w pokoju nr 23 I piêtro
w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41.
Ograniczenie przetargu dotyczy osób i polega na tym, ¿e uczestniczyæ w nim mog¹ wy³¹cznie osoby
maj¹ce udzia³ we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego:
Przedmiotem zbycia jest udzia³ w nieruchomoœci, a zbycie nastêpuje na rzecz jej wspó³w³aœcicieli
(art. 37. ust. 2. pkt. 9 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomoœciami – Dz. U. Nr 261,
poz.2603 z 2004r z dalszymi zmianami).
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co
najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wspó³w³aœciciele tej nieruchomoœci lub ich pe³nomocnicy je¿eli spe³ni¹
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1.Do dnia 28.05.2009 r. wnios¹ wymagane wadium - forma wniesienia wadium w pieni¹dzu). Wp³ata
wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669
w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wp³aty,
2. Z³o¿¹ najpóŸniej w dniu 28.05.2009 r. do godz. 1500 w sekretariacie Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pisemne zg³oszenie uczestnictwa w przetargu
ograniczonym z kopi¹ dowodu osobistego, dowodem wp³aty wadium i oœwiadczeniem o zapoznaniu siê
z warunkami przetargu i przyjêciu tych warunków bez zastrze¿eñ.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy og³oszeñ
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 (parter) w dniu
01 czerwca 2009 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo
zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg
wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne,
dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany
w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu
pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 45 1020 2847 0000 1802
0009 6347 PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie
lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty
zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 100% wartoœci us³ugi. Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e
wyst¹piæ w terminie do 7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14 I piêtro lub telefonicznie (091 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
£obez, dnia 27.04.2009 r.
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Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych
(RESKO) W sobotê 25 kwietnia
w Centrum Kultury w Resku odby³
siê Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów
Tanecznych (taniec wspó³czesny),
w ramachAmatorskiego RuchuArtystycznego, którego g³ównym organizatorem jest Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich w Szczecinie.
Przed jury i publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê trzy zespo³y:
„Spektrum I” i „Spektrum II” z Centrum Kultury w Resku (kat. do lat

15) pod kierunkiem instruktor pani
Renaty Czerwiñskiej oraz Teatr
Tañca „Figiel” z Centrum Kultury w
Po³czynie Zdroju (kat. powy¿ej lat
15) prowadzony przez pani¹ Ma³gorzatê Lorenc.
Jury w sk³adzie : przewodnicz¹ca pani Teresa Zienkiewicz, cz³onkowie: Alicja Tichanów i Rafa³ Reich do Wojewódzkiego Przegl¹du
Tanecznego jednog³oœnie zakwalifikowali Teatr Tañca „Figiel” z Po³czyna Zdroju oraz Zespó³ taneczny
„Spektrum II” z Centrum Kultury w
Resku. Zespó³ „Spectrum I” dosta³
wyró¿nienie i zyska³ opiniê dobrze
rokuj¹cego na przysz³oœæ, posiadaj¹cego du¿e mo¿liwoœci taneczne.
Tegoroczny Przegl¹d mia³ za zadanie wy³oniæ najlepsze zespo³y,
które swoim tañcem opowiedz¹
jak¹œ historiê. I tak pierwsza grupa
z Reska przedstawi³a krótk¹ opowieœæ pt. „Nocne marki”, druga

„Lekcjê œpiewu”, a Teatr Tañca z
Po³czyna Zdroju inscenizacjê taneczn¹ pt. „Tak naprawdê”.
Na zakoñczenie, po wrêczeniu
dyplomów, pani choreograf Teresa
Zienkiewicz pogratulowa³a wszystkim tancerzom, ¿yczy³a sukcesów
na Przegl¹dzie Wojewódzkim, a instruktorom podziêkowa³a za wysi³ek jaki w³o¿yli w przygotowanie
dzieci i m³odzie¿y do wystêpów.
Alicja Tichanów

Rambit sportowy
Pierwsze tegoroczne
pt. „Gimnastyka
zarybienie
Smerfika”
Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi

21 kwietnia bie¿¹cego roku Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi dokona³o pierwszego w tym sezonie zarybienia statutowej rzeki narybkiem
lipienia.

(RESKO). 17. kwietnia w
Przedszkolu Miejskim w Resku
odby³ siê rambit sportowy pod has³em „Gimnastyka Smerfika”. W
potyczkach sportowych uczestniczy³y wszystkie grupy wiekowe.
O godz. 9.00 odby³y siê zabawy
ruchowe dla najm³odszych (3-4.latków), natomiast o godz. 10.00 dla
grup starszych (5-6.latków). Ca³a
aran¿acja spotkania mia³a charakter
opowieœci ruchowej zwi¹zanej z
bajk¹ „Smerfy”.
Celem spotkania sportowego
by³o: wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci poprzez udzia³ w poszczególnych konkurencjach sportowych, wdra¿anie dzieci do zdrowej rywalizacji sportowej, wyrabianie zdolnoœci nawi¹zywania i pog³êbiania kontaktów z rówieœnikami i
osobami doros³ymi.
Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w

konkurencjach sportowych, dzielnie dopingowa³y swoim dru¿ynom.
Najm³odsi rywalizowali w takich
dyscyplinach jak: chód pomiêdzy
pacho³kami z trzymaniem ³y¿ki ze
„smerfnym jajkiem”, rzut woreczkiem do celu, bieg z przeszkodami.
Dla dzieci starszych konkurencje
wymaga³y wiêkszej sprawnoœci ruchowej: toczenie pi³ki za pomoc¹
laski gimnastycznej, skoki w workach, przejœcie równowa¿ne po
³awce z zadaniem dodatkowym,
bieg z przeszkodami. Zawodom towarzyszy³ gor¹cy doping ze strony
dru¿yn i rodziców, którzy czynnie
uczestniczyli w spotkaniu. Dla nich
by³y równie¿ przygotowane zadania
sportowe. Ca³e spotkanie przebiega³o w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Na zakoñczenie wszyscy zostali obdarowani „medalem smerfika”.
¯ebrowska Joanna
Mucha Anna

Do rzeki trafi³o 7200 sztuk rybek o
d³ugoœci od 8 do 12 cm, a nawet trafia³y
siê 15 cm. Niestety takie „potwory” s¹
drogie, za sztukê p³aciliœmy 1.50 z³,
jednak ich prze¿ywalnoœæ jest du¿o
wy¿sza ni¿ narybku letniego. Dziêki
£ukaszowi, Rafa³owi i Marcinowi z
PZW w Szczecinie ryby dojecha³y z
wylêgarni w Szczodrem w super kondycji. Ma³o tego, zaraz po wpuszczeniu
ich do wody zaczê³y zbieraæ owady. A
trafi³y na super warunki z uwagi na
obfit¹ rójkê chruœcika. Na jesieñ kolejne zarybienie. Jak ³atwo wyliczyæ na ten

cel przeznaczyliœmy kwotê 10.800 z³,
na któr¹ to sumê sk³ada siê dofinansowanie:
1000 z³ Starostwo Powiatowe w
£obzie
1000 z³ Urz¹d Miejski w £obzie
1000 z³ Urz¹d Miejski w Œwidwinie
800 z³ Unia Miast i Gmin Dorzecza
Regi w Gryficach
7000 z³ - œrodki zebrane przez
TMRR.
Serdecznie podziêkowania w/w instytucjom samorz¹dowym oraz obecnym przy zarybieniu cz³onkom Towarzystwa Mi³oœników Rzeki Regi, a tak¿e wymienionym pracownikom Zarz¹du Okrêgu PZW w Szczecinie. Do nastêpnego zarybienia w maju, tym razem
potokiem.

Pozdrawiam Andrzej Laszuk.

SPORT
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Piêæ medali „Olimpu” na Mistrzostwach Województwa
W sobotê, 25 kwietnia br. w
Gryfinie odby³o siê wojewódzkie
otwarcie sezonu lekkoatletycznego.
Jak co roku, pod koniec kwietnia
organizowane s¹ w tym mieœcie
Otwarte Mistrzostwa Województwa
Miêdzyszkolnych i Uczniowskich
Klubów Sportowych w Lekkiej
Atletyce. S¹ to jedyne zawody rangi
wojewódzkiej, które odbywaj¹ siê
na bie¿ni ¿u¿lowej. W zawodach
tych corocznie startuj¹ zawodnicy
MKS „OLIMP” w £obzie. Równie¿
i w tym roku pojechaliœmy do Gryfina. Start by³ bardzo udany. Zdobyliœmy piêæ medali: dwa z³ote, dwa
srebrne i jeden br¹zowy.
Zawodnicy ustanowili 6 rekordów ¿yciowych. Cztery osoby uzyska³y IV klasê sportow¹.
Oto nasi medaliœci:

Z£OTE MEDALE
JUSTYNA ROMEJ – bieg na
600 m, 1.44,65 min. (rek. ¿.)
KRZYSZTOF KRAUS – bieg
na 1000 m, 2.47,37 min. (rek. ¿.)

SREBRNE MEDALE
MARTA LISIK – bieg na 100 m,
13.75 s. (rek. ¿.)
ALEKSANDRA ROMEJ – bieg
na 300 m, 46,49 s. (rek. ¿.)

BR¥ZOWY MEDAL
KAROLINA KAMIÑSKA –

bieg na 300 m, 47,12 s.

POZOSTA£E WYNIKI
BEATA JURCZENKO – IV
miejsce w biegu na 100 m, 14.25 s.
MATEUSZ HLIB – IV miejsce
w biegu na 1000 m, 2.55,94 min
(rek. ¿.)
ARKADIUSZ
GASPAROWICZ – IV miejsce w pchniêciu
kul¹ (5 kg), 11.73 m. (rek. ¿.)
ADAM GRYNKIEWICZ – IV
miejsce w biegu na 100 m, 12.56 s.
Nastêpne zawody lekkoatletyczne odbêd¹ siê 2 maja w Bia³ogardzie.

Karolina najlepsza

Pierwszy Sejmik Sportu
Szkolnego w powiecie
(GRYFICE). Karolina Pude³ko
z £obza jako jedyna z powiatu ³obeskiego znalaz³a siê wœród laureatów
wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom. W eliminacjach uczestniczy³o 109. zawodników z 19 powiatów.

25 kwietnia w Gryficach Karolina zdoby³a I miejsce (95 pkt.) w kategorii szkó³ gimnazjalnych. 30 maja
Karolina bêdzie reprezentowaæ powiat ³obeski podczas turnieju na
szczeblu centralnym, który odbêdzie
siê w £owiczu. Gratulujemy, ¿ycz¹c
kolejnych sukcesów.
mm

(£OBEZ) Jutro, 29 kwietnia
br. (œroda), o godzinie 15.00, w kawiarni „Duo” w Hali sportowowidowiskowej w £obzie odbêdzie
siê I Sejmik Sportu Szkolnego.
W spotkaniu udzia³ wezm¹ w³adze Powiatu £obeskiego, burmistrzowie oraz wójt gmin naszego
powiatu, dyrektorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego

wszystkich szkó³ z powiatu oraz
radni powiatowi i dzia³acze sportu
szkolnego.
W programie przewidziano m.
in.: ustalenie terminu wyboru w³adz
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, analizê wyników oraz
sytuacji w sporcie szkolnym, ustalenie kalendarza sportowych imprez
szkolnych oraz dyskusjê o sprawach
dotycz¹cych sportu szkolnego. (r)
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Sarmata potwierdza aspiracje
do awansu
Stal Lipiany - Sarmata Dobra 1:3 (1:0)
Sk³ad Sarmaty: M. Kamiñski,
Dorsz, Mêdrek, Jaszczuk (kpt.),
Grochulski, D. Dzierbicki, Bonifrowski, Kieruzel, E. Kamiñski,
Padziñski, Kliœ oraz Skrzypa, Gude³ajski, Olechnowicz, Garliñski,
Pacelt. Trener Tomasz Surma.
Strzelcy bramek: dla Stali:
Pawe³ Pawluk 43'; dla Sarmaty:
Wojciech Bonifrowski - 3 (50', 62'
i 79' k.).
Sobotni mecz, po ostatniej pora¿ce Sarmaty z wiceliderem
Spart¹ Gryfice 0:2, mia³ daæ choæ
czêœciow¹ odpowiedŸ na pytanie,
czy ta pora¿ka by³a tylko drobnym „wypadkiem przy pracy”.

Zwyciêstwem 3:1, na trudnym
terenie w Lipianach z miejscow¹
Stal¹, dru¿yna Sarmaty udowodni³a, ¿e w dalszym ci¹gu jest jednym z g³ównych kandydatów do
czo³owych lokat w V lidze. O tym,
¿e Stal Lipiany jest trudnym przeciwnikiem, pi³karze Sarmaty mogli przekonaæ siê ju¿ jesieni¹, kiedy na w³asnym stadionie ponieœli
pierwsz¹ pora¿kê w³aœnie ze
Stal¹ 1:3. I chyba te powy¿sze
fakty sprawi³y, ¿e Sarmata rozpocz¹³ mecz ma³o zdecydowanie,
jakby bojaŸliwie. Jednak mimo
tak wielkiej asekuracji ze strony
Sarmaty to dru¿yna lidera ju¿ w
pierwszej po³owie stworzy³a czy-

M³odzi lekkoatleci z UKS
„ARBOD’’ startowali na zawodach
Krzywiñskiej Ligi Biegowej
Na zaproszenie Klubu Olimpijczyka z UKS „Krzyœ” w Krzywinie,
w sobotê 25 kwietnia, 28.osobowa
grupa biegaczy ze szko³y podstawowej, trenuj¹ca lekk¹ atletykê w UKS
„Arbod”, wybra³a siê do Krzywina
na wiosenn¹ edycjê Ligi Biegowej.
W zawodach wystartowa³o ponad
500 zawodników na dystansach od
500 do 1000 m. W wielu kategoriach
wiekowych wystartowa³o ponad 40.
zawodników. Start naszych zawodników by³ bardzo udany- 7 zawodników zdoby³o medale, zajmuj¹c miejsca I-III w poszczególnych biegach.
Zwyciêzcami w swoich biegach
zostali: Filip £akomy(klasa I), And¿elika Awgul (klasa II), Milena
Sadowska oraz Kacper £akomy
(klasa III). Zdobywcami srebrnych

medali: byli Weronika Czy¿ak (klasa II) oraz Adam Michalik (klasa
III). Miejsce na najni¿szym, trzecim
stopniu podium, zaj¹³ Szymon Sad³owski (klasa I). Piêcioro naszych
zawodników stanê³o równie¿ na
podium za zajêcie miejsc IV-VI:
Szymon Czurmas³o, Karolina
Szymczak, Weronika Babirecka,
Oliwia Œmi³owska, Dagmara Szymanek.
Liga Krzywiñskich Biegów to
rywalizacja dru¿ynowa: jesieñ –
zima, w koñcowej klasyfikacji startuj¹cych szkó³ zajêliœmy drugie
miejsce. Goœciem imprezy by³ olimpijczyk Daniel Jêdraszko, który
opowiada³ o swoich sukcesach i
zachêca³ do uprawiania sportu.
UKS „ Arbod”

telniejsze sytuacje do strzelenia
bramek. Najlepsza sytuacja nie
zosta³a wykorzystana w 21 min.
meczu, kiedy to strza³ Krzysztofa
Kieruzela (po idealnym dograniu
Wojciecha Klisia) z pustej bramki wybi³ obroñca gospodarzy. W
tym momencie ziœci³o siê przys³owie o niewykorzystanych sytuacjach, gdy¿ w 43 min. Stali
udaje siê strzeliæ bramkê.
Trudno powiedzieæ co by³o
przyczyn¹ (byæ mo¿e s³owa trenera Tomasza Surmy), ale na drug¹
po³owê zespó³ Sarmaty wyszed³
ca³kiem odmieniony. Ju¿ od pocz¹tku zepchn¹³ do defensywy
gospodarzy i graj¹c bardzo szybko z pierwszej pi³ki ju¿ w 50 min.,
za spraw¹ bardzo skutecznego
tego dnia Wojciecha Bonifrowskiego, uzyska³ wyrównanie. O
przewadze Sarmaty mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e a¿ do 80 minuty gospodarze ani razu nie opuœcili
swojej po³owy. I w³aœnie w okresie tej przewagi, wczeœniej wspomniany Wojciech Bonifrowski
strzelaj¹c bramki w 62 i 79
min. uzyska³ klasycznego hat
tricka.
Juniorzy Sarmaty, mimo pora¿ki 0:1 z dobr¹ dru¿yn¹ Stali
Lipiany, w dalszym ci¹gu wyraŸnie prowadz¹ w tabeli.
Bramkê stracili na pocz¹tku
meczu i mimo znacznej przewagi i dogodnych sytuacji do koñca nie uda³o siê im zmieniæ niekorzystnego rezultatu.
estan

Wyniki 20 kolejki i tabele
V liga
Stal Lipiany – Sarmata Dobra 1:3,
Kluczevia Stargard – K³os Pe³czyce
1:1, GKS Mierzyn – Sparta Wêgorzyno 0:0, Arkonia Szczecin – Mieszko
Mieszkowice 0:0, Iskierka Szczecin –
Polonia P³oty 1:2, Œwit Szczecin –
Woda-Piast II Rzecko 1:1, MKS Osadnik Myœlibórz – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
3:0, Sparta Gryfice – Odra Chojna 3:1.
1. Sarmata Dobra
44 46:22
2. Sparta Gryfice
41 27:19
3. Kluczevia Stargard 35 41:26
4. Œwit Szczecin
33 36:21
5. Arkonia Szczecin
33 30:16
6. GKS Mierzyn
30 37:35
7. K³os Pe³czyce
28 26:28
8. Osadnik Myœlibórz
27 32:32
9. Woda-Piast II Rzecko 25 29:37
10. Sparta Wêgorzyno 24 27:30
11. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 23 41:42
12. Iskierka Szczecin
23 33:40
13. Stal Lipiany
20 21:39
14. Odra Chojna
20 23:38
15. Polonia P³oty
20 22:32
16. Mieszko M.
16 16:28
Klasa okrêgowa
Wicher Brojce – Radovia Radowo
Ma³e 4:1, D¹brovia Stara D¹browa –
KP Chemik II Police 1:4, Ehrle Polska
Dobra Szcz. - Korona Stuchowo 1:0,
Œwiatowid £obez – Masovia Maszewo
0:1, Promieñ Mosty – Pomorzanin
Nowogard 1:5, Pogoñ II Szczecin –
Fagus Ko³bacz 2:2, Flota II Œwinoujœcie – Mewa Resko 10:1, Vielgovia
Szczecin – Ina Iñsko 1:3.
1. Pomorzanin Nowogard
2. Ehrle Dobra Szcz.
3. Korona Stuchowo
4. KP Chemik II Police
5. Flota II Œwinoujœcie
6. Masovia Maszewo
7. Pogoñ II Szczecin
8. Ina Iñsko
9. Wicher Brojce
10. D¹brovia Stara D¹b.
11. Promieñ Mosty
12. Mewa Resko
13. Œwiatowid £obez
14. Fagus Ko³bacz
15. Radovia Radowo M.
16. Vielgovia Szczecin

V liga 2 maj

44 49:14
40 48:24
38 42:28
37 41:23
36 60:36
35 49:34
33 51:33
30 42:32
30 39:32
27 34:34
25 35:49
23 15:27
21 32:40
20 23:37
10 18:82
3 17:70

Granie w planie

MKS Osadnik Myœlibórz – Kluczevia Stargard
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Sparta Gryfice
Woda-Piast II Rzecko – GKS Mierzyn
Sparta Wêgorzyno – Arkonia Szczecin
Mieszko Mieszkowice – K³os Pe³czyce
16:00 Odra Chojna – Stal Lipiany
16:00 Sarmata Dobra – Iskierka Szczecin
17:00 Polonia P³oty – Œwit Szczecin

Klasa okrêgowa 1 maj
15:00 Mewa Resko – Œwiatowid £obez

2 maj

Wicher Brojce – Pogoñ II Szczecin
KP Chemik II Police – Ehrle Polska Dobra Szcz.
Korona Stuchowo – Fagus Ko³bacz
Radovia Radowo Ma³e – Promieñ Mosty
14:30 Pomorzanin Nowogard – Flota II Œwinoujœcie
16:00 Masovia Maszewo – Vielgovia Szczecin
16:30 Ina Iñsko – D¹brovia Stara D¹browa
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Obwodnicy nie bêdzie?
(WÊGORZYNO). W ramach
ciêæ bud¿etowych
Ministerstwo
Infrastruktury wykreœli³o z
planów na rok bie¿¹cy
budowê obwodnicy w
Wêgorzynie w ci¹gu drogi
krajowej nr 20 – II etap.
W zwi¹zku z tym, ¿e droga nr 20
Chociwel-Drawsko jest drog¹ o
du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego, a szczególnie uci¹¿liwe s¹
transporty ¿wiru z pobliskich kopalni oraz transportów wojskowych na
poligon Drawsko, burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zamierza
wyst¹piæ do Ministra Infrastruktury

o przywrócenie œrodków finansowych na realizacjê tej inwestycji.
W latach 2001-2002 wykonano
tzw. ma³¹ obwodnicê I etap. Zaprojektowany II etap z budowy ronda w
ulicy Podgórnej i nowe nawierzchnie do Drawska by³ planowany na
lata 2009-2010. W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ gmina mia³a równie¿ swoje plany, œciœle powi¹zane z czasem
realizacji tej inwestycji. Gmina zaplanowa³a bowiem budowê sieci kanalizacyjnej i gazowej równoczeœnie z budow¹ obwodnicy, co wp³ynê³oby znacznie na obni¿enie kosztów realizacji tych¿e zadañ.
Decyzja Ministerstwa równoczeœnie odsuwa w czasie inwestycje
zaplanowane przez gminê.
mm

NAGRODA
Miesi czna pr
enumer
at
Tygodnik
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa
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kiego”
obeskiego”

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 brzmia³o „Raz w roku ko³o
wielkiej nocy”, krzy¿ówki nr 14 „Dusza ludzka jest: Polem walki lub
pobojowiskiem”, krzy¿ówki nr 15 „Igranie z ogniem”.
Nagrody otrzymaj¹:Telesfor Waliszewski z Rogowa,Karolina
P³ocka z £obza oraz Kazimiera Witkowska z Radowa Ma³ego.
Gratulujemy.
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Bezpiecznie na drodze

(RESKO). Podobnie jak w latach
ubieg³ych, równie¿ w roku szkolnym
2008/2009 Polski Zwi¹zek Motorowy
organizuje ogólnopolski turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Partnerem organizatora jest m.in.
Policja oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i WORD-y. Turniej propaguje wœród
dzieci i m³odzie¿y bezpieczne zachowania na drogach.
Tegoroczne eliminacje powiatowe
Komenda Powiatowa Policji w £obzie
przeprowadzi³a 27. kwietnia w Szkole
Podstawowej w Resku. Zwyciêzc¹ w
kategorii szkó³ podstawowych zosta³a
Szko³a Podstawowa w Be³cznej, w kategorii szkó³ gimnazjalnych - Gimnazjum w Wêgorzynie. Najlepszym zawodnikiem kategorii szkó³ podstawowych zosta³ Pawe³ Kielan, natomiast

szkó³ gimnazjalnych - Kamil Jaremko.
Laureaci zostali uhonorowani dyplomami, pucharami oraz obdarowani
nagrodami przez Komendanta Powiatowego Policji w £obzie nadkom. Roberta Gaja.
Na eliminacje policjanci zaprosili
równie¿ przedstawicieli niedawno
utworzonego w £obzie klubu motocyklowego „Wilki”. Klub ten liczy ju¿
obecnie oko³o 30. cz³onków. Motocykliœci zaprezentowali swoje wspania³e
maszyny, rozmawiali z m³odzie¿¹ na
temat bezpiecznego zachowania siê na
drodze.
Policjanci organizuj¹cy turniej
pragn¹ szczególnie podziêkowaæ Starostwu Powiatowemu w £obzie, Urzêdowi Gminy w Resku oraz Radowie
Ma³ym, dyrekcji Szko³y Podstawowej
w Resku oraz Lidze Obrony Kraju w
£obzie za okazan¹ pomoc w jego organizacji.
(o)

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale
As. Prok. Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 31.03.2009r. sprawy:

NietrzeŸwi rowerzyœci
W dniu 20.04.2009 r. dwukrotnie dosz³o do zatrzymania na terenie
naszego powiatu nietrzeŸwych rowerzystów. Pierwsz¹ okaza³a siê
mieszkanka Dobrej, która jad¹c o
godz. 13.40 ulic¹ Armii Krajowej
mia³a 1.39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi rowerzysta to mieszkaniec Wêgorzyna, który o godzinie 23.25 mia³ 1.59 mg/l.
Oboje odpowiedz¹ przed s¹dem,
gdzie grozi im kara do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

NietrzeŸwi rowerzyœci
24.04.2009 r. policjanci zatrzymali ³¹cznie trzech nietrzeŸwych
kieruj¹cych. Pierwszy z nich zosta³
zatrzymany na drodze StarogardPrusim, gdzie kieruj¹cy rowerem
Stefan G. mia³ 1.18 mg/l alkoholu w

wydychanym powietrzu. Drugiego
rowerzystê policjanci zatrzymali
przy miejscowoœci Gardzin, tym
razem kieruj¹cy £ukasz M. mia³
0.21 mg/l. Ostatni z rowerzystów
zosta³ zatrzymany w Dobrej przy ul.
Koœciuszki. Tym razem rowerzysta
Sebastioan Z. mia³ 0.49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wszystkim zatrzymanym nietrzeŸwym rowerzyst¹ grozi do dwóch lat
pozbawienia wolnoœci.

Kolizja drogowa
24.04.2009 r. oko³o godz. 15.00
na skrzy¿owaniu drogi ByszewoŒwidwin Jan Sz., kieruj¹c samochodem m-ki Mercedes Vito, nie zachowa³ odpowiedniej odleg³oœci do poprzedzaj¹cego pojazdu m-ki VW
Golf, w który uderzy³, powoduj¹c
jego uszkodzenie.

Damiana Markowskiego
s. Miros³awa i Wioletty z d. Frelik, ur. 28 kwietnia 1985r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 24 paŸdziernika 2008 r. oko³o godz. 19.30
w £obzie na ul. Koœcielnej prowadzi³ rower, znajduj¹c siê pod wp³ywem amfetaminy w stê¿eniu 151 ng/ml oraz kannabinodów w stê¿eniu
58 ng/ml we krwi, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk orzeka:
I. Oskar¿onego Damiana Markowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par.
2kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk, art. 72 par.
1 pkt. 5 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia
wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat zobowi¹zuj¹c
go do powstrzymania siê od u¿ywania œrodków odurzaj¹cych;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 3 (trzech) lat;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 624 par. 1 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych zwalnia oskar¿onego od kosztów s¹dowych, zaœ wymierza mu op³atê w kwocie 120
(sto dwadzieœcia) z³otych.
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