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Misja arcybiskupa Wielgusa

Co my teraz z t¹
prawd¹ zrobimy?

Nie sposób dziś nie skreślić
kilku słów na temat arcybiskupa Stanisław Wielgusa i tego co
się stało; nie tylko w polskim
Kościele, ale w ogóle w Polsce.
W ciągu jednego dnia wszyscy
zostali nawróceni za sprawą
tego właśnie grzesznego – jak
się okazało – arcybiskupa.
„Uratował nas papież” - oznajmił wysokonakładowy, a więc
chętnie czytany, „Fakt” na
pierwszej stronie w dzień po
odwołaniu ingresu arcybiskupa
Wielgusa.
Z braku innych pomysłów
zadumałem się nad słowami
„uratował” i „nas”. Uratował,
a więc przed czym. Nas – czyli
kogo? Fakt jest dziennikiem
wysokonakładowym, więc piszę to z nadzieją, że chociaż
niektórzy czytelnicy znający tę
gazetę będą potrafili przypomnieć sobie, co zwykł umieszczać na ostatniej stronie. Otóż
na ostatniej stronie Fakt zamieszcza roznegliżowaną (w
górę) panienkę dopisując jej
zabawny tekścik. Jak na pierwszej stronie pisze o Romanie
Giertychu, to panienka na
ostatniej słodko zachęca Romana, by ją na przykład wyedukował w samym fartuszku.
Najlepiej na lekcji z przysposo-

bienia seksualnego (kiedyś
były lekcje o przysposabianiu
do życia w rodzinie socjalistycznej). Dlatego z wielką nadzieją, po rzuceniu okiem na
pierwszą stronę, odwróciłem
od razu gazetę na ostatnią spodziewając się, że panienka (jak
się okazało o imieniu Wandzia,
tradycyjnie z wyłożonymi na
„gazecie” cycuszkami) zaproponuje arcybiskupowi lustrację
od góry do dołu. Zawiodłem się,
Wandzia zajęła się w tym numerze prezesem PZPN, chcąc
ofiarować mu swoje „piłki”.
„Uratował nas papież” czyli kogo i przed czym? Nas,
czyli nas wszystkich? Także redakcję Faktu, która codziennie
sprzedaje, obok papieża, kardynała, arcybiskupa i biskupów
panienki z cycuszkami? Zabawny rodzaj katolicyzmu. Zapewne tego otwartego na świat
i odważnego obyczajowo. Nie
warto czytać Faktu, bo to bulwarówka? A przecież ma największą sprzedawalność, co
znaczy, że ludzie czytają. Jak
uratował nas, to znaczy
wszystkich, Polaków. Przed
czym. Ano przed tym paskudnym Wielgusem, co to chciał
nas oszukać, że niby święty. I
nagle wszyscy, jak jeden mąż

(tak się mówi, co potwierdza
seksizm językowy, bo nie mówi
się – jak jedna żona), a więc
wszyscy jak jedna żona zapragnęli nagle PRAWDY. Arcybiskup nie może zostać metropolitą warszawskim w imię prawdy, którą zataił. Nagle prawda
w Polsce stała się czymś takim
jak powietrze, woda, jedzenie,
czymś, bez czego nie można
żyć. Ingres nie mógł się odbyć,
bo jak by się odbył, to wszystko
by runęło w gruzach – Kościół,
do którego nie chodzimy, autorytety, których nie szanujemy,
szkoły, w których panuje przemoc i obłuda, urzędy, w których
ciągle coś kombinujemy... Wydawało się w tym dniu, że nie
ma nic ważniejszego dla nas od
prawdy. No, może oprócz
szczoteczki do zębów.
Dla nas, czyli kogo? Nas –
pogrążonych w codziennych
szwindlach, sztuczkach, kombinacjach, machlojkach, kłamstewkach, donosach, plotach i
ciotach – od czego uratowano?
Czy w minioną niedzielę naprawdę chodziło nam o prawdę, czy tylko byliśmy kibicami
w wielkim, emocjonującym widowisku, które tak uwielbiamy
z braku uwiądu własnych emocji? Ktoś musi nam je dostar-

Kultura idzie w teren
(ŁOBEZ) Zasadniczą zmianę w
funkcjonowaniu świetlic wiejskich,
ale też i Łobeskiego Domu Kultury,
wprowadzili łobescy radni na ostatniej sesji w grudniu 2006 roku. „Przeprowadzili” świetlice z urzędu miejskiego do domu kultury.
Od 1 lutego świetlice wiejskie w
gminie Łobez oraz jedna świetlica
miejska w Łobzie będą podlegać nie

urzędnikom urzędu miejskiego, jak
było do tej pory, lecz pracownikom
domu kultury. W tym celu radni
zmienili statut Łobeskiego Domu
Kultury. Zapisali w nim, że „siedzibą
ŁDK jest miasto Łobez, a terenem
działania obszar gminy Łobez”.
Dom kultury ma więc zająć się dziećmi także na wsi. Tym sposobem kultura ma trafić pod strzechy.

Od lutego świetlice staną się placówkami filialnymi domu kultury. W
chwili obecnej jest ich 15: w Bełcznie, Boninie, Dalnie, Grabowie, Karwowie, Łobżanach, Poradzu, Prusinowie, Suliszewicach, Unimiu, Worowie, Wysiedlu, Zagórzycach, Zajezierzu i jedna miejska w Łobzie.
Oby tylko, jak kultura pójdzie w teren, słuch po niej nie zaginął. (r)

czać i dostarcza. Cóż takiego
się stało, że zapragnęliśmy nagle, by głowa polskiego Kościoła była czysta jak łza, podczas,
gdy nie przeszkadza nam sto
tysięcy agentów, kłamców, manipulatorów, oszustów na stanowiskach wokół nas? Bo potrzebny nam jakiś autorytet?
Do czego? I tak nie będziemy
go słuchać. Chyba, że arcybiskup Wielgus miał takie zadanie, miał taką rolę do wypełnienia – przypomnieć o prawdzie
za cenę osobistego cierpienia.
Przypomniał. Co my teraz z tą
prawdą zrobimy? Aż boję się
pomyśleć... Tylu nas uratowanych...
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Wójt z nowymi
zarobkami
(RADOWO MAŁE) Na ostatniej ubiegłorocznej sesji radni Radowa Małego zajęli się zarobkami
wójta Józefa Wypijewskiego. Wójt zarabiać będzie
6620 zł brutto. W skład jego poborów wejdzie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3700 zł, dodatek
funkcyjny – 1200 zł, dodatek specjalny – 980 zł oraz
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 740 zł. (r)

List do redakcji
i pewien trawnik
W ubiegłym tygodniu na łamach
„Nowego Tygodnika Łobeskiego”
oraz w ostatnim internetowym wydaniu „Wiadomości Łobeskich”
ukazał się dość szczególny list.
Autorka tego listu oskarżyła
członków Łobeskiego Koła Ekologicznego o „łamanie zasad ogólnospołecznych”. Ich złamanie miało
nastąpić po tym, jak jedna z członkiń koła przeszła na skróty przez
trawnik przy ŁDK. Rzecz zaiste zatrważająca, porównywalna co najmniej z wylewaniem ścieków do
Regi, czy nielegalną wycinką drzew.
Autorka listu po opisaniu tego doprawdy wstrząsającego wydarzenia zarzuca wszystkim członkom klubu obłudę i stosowanie podwójnych
standardów moralnych, po czym nawołuje do uderzenia się w pierś i podjęcia szerokiej współpracy na rzecz
ochrony lokalnego środowiska.
Trudno wierzyć w czyste intencje autorki listu, która opisując jednostkowy przypadek stawia zarzuty
całej organizacji. Czy nie lepiej zwrócić uwagę na miejscu zdarzenia, niż
pisać tego typu głupoty? Tak postąpiłby ktoś normalny, nie zżerany nieREKLAMA
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Alkoholizm
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MAŁE) Naostatniej
w 2006 roku sesji w Radowie Małym
gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy
Wójcie Gminy złożyła sprawozdanie
ze swej rocznej działalności.
W ubiegłym roku komisja realizowała w szkołach program profilaktyczny „Zanim spróbujesz”,
organizowała wyjazdy kulturalne
dla różnych grup wiekowych i sfi-

REKLAMA

CO SZYBCIEJ ODRASTA DRZEWO CZY TRAWA?
nawiścią i zazdrością.
Łobescy ekolodzy prowadząc
działalność publiczną wystawiają
się również na ocenę i nie należy ich
przed nią bronić. Jednakże ocena ta
powinna dotyczyć ich działalności,
nie zaś drobnych przewinień (nawiasem mówiąc w normalnych miastach na trawnikach urządza się pikniki i biega z psami). Można nie zgadzać się z ekologami choćby w kwestii ochrony drzew i miejsca zieleni w
krajobrazie miejskim. Można podjąć

nansowała dla 5 osób pobyt w
Ośrodku Wypoczynkowym w Cieszynie Łobeskim.
W ubiegłym roku do komisji
wpłynęło 13 wniosków w sprawie
wszczęcia postępowania w sprawie
leczenia odwykowego. Jedna z tych
osób przebywa na leczeniu odwykowym. W całej gminie jest obecnie
56 alkoholików i 160 dzieci z rodzin
zagrożonych tym problemem. (r)

z nimi otwartą dyskusję na argumenty. Można jednak anonimowo „dopieprzyć” komuś za nic i mieć z tego
satysfakcję.
Znamy nazwisko autorki tego listu. Nie będziemy jednak za nią odsłaniać przyłbicy. Skoro pragnie zostać w ukryciu, to niech zostanie.
Warto jednak dodać, że jest pracownikiem urzędu i nieraz miała już z ekologami na pieńku. Może to był ten
powód, dla którego pochyliła sięzatroskana nad złamaną trawką? (gp)
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OFERTY PRACY

 P.H. “AUTEX” w Łobzie zatrudni:Sprzedawcę-konsultanta części
samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
 F.H.U “TYMPOL” zatrudni: - kierowcę samochodu ciężarowego Kat.
C + E, - mechanika samochodów osobowych. Tel. (091) 397-40-56
 Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni :- kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C + E Tel.
604 - 561- 854
 USŁUGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
w Węgorzynie zatrudnią: Kierowcę
Kat. C+E. Tel. (091) 397-26-29
 “AR TRANS” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. (091) 397-6208, Kom. 693-843-818
 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TRÓJKA w Węgorzynie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091) 397-16-54
 MASARNIA SARZAŁA MARCI N
I RAFAŁ w Węgorzynie zatrudni na stanowiska: Ubojowy, Rozbieracz- wykrawacz .Tel. (091) 397-11-29
 “NOE” SPÓŁKA Z O.O w Łobzie
zatrudni: Sprzedawcę, Tel. 512 402 108
 “HOLTZE” SPÓŁKA Z O.O w Smorawinie zatrudni: Samodzielnego
księgowego, Tel. 510-748-780
 SALON FRYZJERSKI “IMAGE” w
Resku zatrudni: Fryzjera damskomęskiego, Tel. 508621055
 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O w Łobzie zatrudni: Pracownika obsługi biurowej ds. pracowniczych. Tel. (091) 39-747-85
 BURMISTRZ ŁOBZA ogłasza nabór
na stanowisko Kierownika Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w
Urzędzie Miejskim w Łobzie, Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łobzie pokój 24 lub pocztą na
adres Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul.
Niepodległości 13, 73-150 Łobez, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Łobzie, w terminie do dnia 10
stycznia 2007 roku do godz. 12.00
 “EUROTRANSPORT” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)384-25-27
 “MERITUM” –Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni: Instalatora sieci teleinformatycznych i/ lub
elektrycznych. Tel. (091) 488-33-02
 “RABEN ”zatrudni: Pracownika
magazynowego. Tel. (061) 650-68-62
(miejsce pracy : Gądki k. Poznania)
 “SANTECH” S.C w Szczecinie zatrudni: Hydraulika, Spawacza. Tel.
(091) 487-58-65, Kom. 601-700-884
 ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach zatrudni: Elektromontera,
Elektromontera układów pomiarowych i automatyki, Tel.(032) 728-54-20
 ZAKŁAD USŁUG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Ińsku zatrudni: Pilarza, Tel. (091) 562-33-90

INFORMACJE
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£obeska ekologia
(ŁOBEZ) W łobeskiej ekologii
nadchodzą zmiany. Burmistrz Łobza
planuje wznowić na terenie całego
powiatu działalność Ligi Ochrony
Przyrody. Koordynatorem odtworzenia ligi jest kierownik gminnego
wydziału infrastruktury komunalnej
i ochrony środowiska Ewa Ciechańska, która jeszcze w ubiegłym roku
nawiązała kontakt z prezesem szczecińskiego zarządu ligi Władysławem
Krzempkiem. Spotkanie, na którym
miano ustalić zasady działania
struktury na terenie powiatu zaplanowano wstępnie na połowę stycznia. Odbędzie się ono dopiero w
połowie lutego po zakończeniu ferii
szkolnych. Jak poinformowała nas
pani Ciechańska działalność ligi
opierać ma się przede wszystkim na
edukacji i podwyższeniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Zaangażowane w nią mają zostać głównie gminy i palcówki oświatowe. Jak
na razie chęć współpracy zgłosiła
gmina Węgorzyno. Liga rozpocznie
swoją działalność prawdopodobnie
wiosną.

Na lokalnej platformie ekologicznej dość prężnie ostatnimi laty działało i nadal działa Łobeskie Koło
Ekologiczne. Dla wielu kontrowersyjne i napastliwe. Jednakże członkowie koła dość mocno dbają o lokalne środowisko uważnie patrząc naszym władzom na ręce. W przypadku
odtworzenia LOP wciągnięcie koła w
działalność proekologiczną w powiecie wydaje się jak najbardziej zasadne.
Kierownik Ciechańska twierdzi że istnieje możliwość wciągnięcia do
współpracy również i tej organizacji.

Twierdzi jednak również, że propozycje współpracy składane były członkom koła wielokrotnie jeszcze za poprzedniego burmistrza, jednakże nie
znalazły one zrozumienia.
- To całkiem dobry pomysł –
twierdzi Halina Rabiec, jedna z
członkiń koła – Dobrze, że szczególny nacisk ma być położony na edukację. Dzieci powinny nauczyć się
dbać o środowisko jak najwcześniej.
Jesteśmy gotowi współpracować z
organizacją i liczymy na to, że nasz
głos będzie słyszany.
(gp)

Ju¿ nied³ugo starosta
wr
êczy nagr
ody
wrêczy
nagrody
(ŁOBEZ) Wzorem lat ubiegłych, dnia 27 stycznia 2007 r. w Łobzie odbędzie się uroczysta Gala z okazji wręczenia Nagrody Specjalnej Starosty
Łobeskiego.
Nagrody przyznane są osobom i podmiotom gospodarczym, których działalność i wyniki promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej w
następujących kategoriach: Rozwój Gospodarczy, Oświata i Wychowanie, Działacz Społeczny, Kultura i Sztuka, Sport i Turystyka.
Po gali odbędzie się bal. W czasie uroczystości zorganizowana zostanie aukcja
na rzecz dzieci Domu Dziecka w Zajezierzu.
(r)

Walka z alkoholizmem w bud¿ecie gminy

NietrzeŸwi kierowcy
y domowe
kierowcy,, awantur
awantury
i zak³ócanie porz¹dku publicznego
(WĘGORZYNO) Alkoholizm
jest jedyną chorobą, która figuruje
w budżetach gmin. Mało tego, ma
wyodrębniony budżet i gmina musi
go zrealizować. Robi to na podstawie
przyjmowanych corocznie programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Taki program przyjęli właśnie radni Węgorzyna na ten rok.
Rada na ostatniej sesji przyjęła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celami operacyjnymi programu jest m.in. zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w
gminie Węgorzyno w sytuacjach
związanych z alkoholem; wdrożenie
nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci, a
także budowanie skutecznych form
kontroli prawnej i społecznej nad
szkodliwymi formami postępowania
osób nadużywających alkoholu
(m.in. przemocy w rodzinie). Realizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA).
Jak wynika z raportu Rewiru
Dzielnicowych w Węgorzynie, w
gminie w minionym roku problemów

było wiele; przeprowadzono 121
interwencji domowych związanych
z nadużywaniem alkoholu, zatrzymano do wytrzeźwienia 35 mieszkańców gminy, złożono 31 wniosków o leczenie odwykowe, zatrzymano w kontrolach drogowych 59
osób nietrzeźwych, przeprowadzono 117 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu.
Nie obeszło się bez kar; złożono
do Sądu Grodzkiego 25 wniosków o
ukaranie za wykroczenia po spożyciu alkoholu, w tym 24 za zakłócanie
porządku publicznego. Mandatami
za wykroczenia pod wpływem alkoholu ukarano 33 osoby, i aż 55 za
naruszenie obyczajności publicznej. Policjanci przeprowadzili 59 postępowań przygotowawczych wo-

bec nietrzeźwych kierowców.
Odpowiedzią na ten stan mają
być działania GKRPA zapisane w
programie. Mówi się w nim m.in. o
promocji imprez bezalkoholowych i
zdrowego stylu życia oraz pomocy w
tworzeniu warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, czyli klubów i świetlic. Także o
dofinansowywaniu zajęć sportowych, turystycznych i wszelkich
innych form, które wyrwą dzieci ze
środowisk patologicznych.
W przyjętym programie ustalono
zasady wynagradzania członków
komisji. Jej przewodniczącemu przysługuje 130 zł diety za posiedzenie,
zaś każdemu członkowi po 90 zł za
posiedzenie.
(r)

Ogłoszenie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Łobeskim

poszukuje firmy, która wykona rozbiórkê komina.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Nadzoru Budowlanego przy ul. Niepodległości 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 091 39 76 128.

Z ¯YCIA POWIATU
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ABW przes³ucha³a pacjentów i postawi³a diagnozê

Piêciu lekarzy stanie przed s¹dem
(GRYFICE) Szef
niepublicznego ZOZ-u
Ort-Gryf oraz czterech
pracujących w nim
lekarzy stanie przed
sądem pod zarzutem
wyłudzenia ponad 100
tys. zł z Narodowego
Funduszu Zdrowia. To
efekt śledztwa, jakie
przeprowadziła Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
przesłuchując
pacjentów między
innymi z terenu powiatu
łobeskiego.
Początek sprawy sięga 2004
roku. Podczas rutynowej kontroli
inspektorzy Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ przejrzeli dokumentację chorób w Ort-Gryfie i nabrali podejrzenia, że niektóre historie chorób są fikcyjne. W kartach
chorób miano wpisywać pacjentom
zabiegi medyczne, które nie zostały
wykonane. Na ich podstawie otrzy-

mywano pieniądze z NFZ.
Sprawą zainteresowała się szczecińska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
Jak nam powiedział jej rzecznik kpt.
Wojciech Mikołajuk, ABW przesłuchała prawie dwa tysiące pacjentów
w powiatach gryfickim, łobeskim, a
także w Świnoujściu, by określić
skalę fałszowania dokumentów i
sprawdzić działalność niepublicznych ZOZ-ów. O prowadzonych
przez ABW przesłuchaniach w
Łobzie pisaliśmy w Tygodniku w listopadzie 2004 roku.
W marcu 2005 roku, na podstawie zebranych informacji, śledztwo
podjęła Prokuratura Apelacyjna w
Szczecinie. Po ponad półtorarocznym dochodzeniu postawiła zarzuty
pięciu lekarzom SNZOZ OrtGryf w Gryficach:
Markowi D.,

Tutaj na piêtrze ABW
przes³uchiwa³o œwiadków
z powiatu ³obeskiego
w 2004 roku.

REKLAMA

Romanowi P., Rafałowi R., Waldemarowi Z. i Dariuszowi N. Prokuratura
zarzuca im, że poświadczali nieprawdę w historii chorób pacjentów oraz
w miesięcznych zestawieniach wykonanych świadczeń składanych w
NFZ. Wynikało z nich, że wpisywali
w dokumenty fikcyjne porady lub
znacznie zawyżali ich koszty.
- Wniosek w tej sprawie skierowaliśmy do sądu 28 grudnia 2006
roku. Sprawa jest obszerna, zajmuje
191 stron. - mówi prokurator Anna
Gawłowska-Rynkiewicz z Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Prokuratura ustaliła, że najwięcej
pieniędzy, ponad 63 tys. zł wyłudził
z NFZ szef Ort-Gryfu Marek D. Pracujący w spółce lekarz Roman P. miał
wyłudzić około 38 tys. zł. Obaj poddali się samo ukaraniu, co
oznacza,

że sąd może skazać ich bez przeprowadzania rozprawy. Tak wnioskowała prokuratura. Markowi D. sąd
może wymierzyć do 15 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu,
10 tys. zł grzywny oraz nakazać mu
naprawienie szkody. Roman P. może
zostać skazany na rok więzienia w zawieszeniu, 9 tys. zł grzywny i naprawienie szkód.
Trzej pozostali lekarze nie przyznają się do winy i w związku z tym
sąd przeprowadzi rozprawę, na której orzeknie o ich udziale i ewentualnej winie w tej sprawie.
Kazimierz Rynkiewicz
REKLAMA
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Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej
(DOBRA) W piątek, 12
stycznia, o godz.10.00 w Gimnazjum w Dobrej, odbędzie
się Pierwszy Festiwal Piosenki
Bożonarodzeniowej
„GWIAZDKA”. Udział biorą

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Udział potwierdziło już kilka szkół z
powiatu łobeskiego, więc zapowiada się ciekawa impreza.
Organizatorzy zapraszają. (r)

Jase³ka i kolêdy
w Runowie
Pomorskim
(RUNOWO POM.) Rada Rodziców, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w Runowie Pomorskim zapraszają na jasełka i koncert kolęd, który odbędzie
się 10 stycznia (środa) w szkole o godz. 12.00 .
(r)

Nabór w ZDP
(ŁOBEZ) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Łobzie Krzysztof Wasicionek
ogłosił nabór na stanowisko
zastępcy dyrektora. Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe o specjalREKLAMA

ności drogowej lub pokrewne,
np. transport. Oferty należy
składać do dnia 19 stycznia br.
w Zarządzie Dróg Powiatowych. Tam też można uzyskać
informacje w sprawie konkursu;tel.0913974066wew.25. (r)
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I Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek
Wêgorzyno 2007
(WĘGORZYNO) W
Węgorzynie znaleźli się
ludzie, którzy chcą powołać
do życia festiwal kolęd i pastorałek. Celem festiwalu
ma być kultywowanie tradycji śpiewania kolęd wśród
dzieci i młodzieży.
Organizatorami są: parafia
pw. WNMP, gimnazjum i urząd
miejski w Węgorzynie oraz
starostwo powiatowe. Organizatorzy założyli sobie, że
będzie to festiwal powiatowy i
otwarty na różne podmioty.
Każda z instytucji kulturalnych może zgłosić jednego
uczestnika (solistę) w każdej
kategorii, a jest ich pięć: dzieci
przedszkolne (przedszkola i
klasy zerowe), klasy 1-3 oraz 46 ze szkół podstawowych,

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnika może
zgłosić parafia, dom kultury,
biblioteka, dom dziecka, szkoła lub inna instytucja.
Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek
w okresie Bożego Narodzenia, pobudzanie zainteresowania śpiewem i tradycją
wśród dzieci i młodzieży,
stworzenie okazji do skonfrontowania umiejętności
wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie.
Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odsłuchy, odtwarzacz
CD, magnetofon i mikrofony.
Rangę festiwalowi nada profesjonalne jury. Już wiadomo, że zaproszenie przyjął

muzykolog ks. Zbigniew
Woźniak ze Szczecina, ale
mogą też pojawić się inne ciekawe osoby. Przed uczestnikami stoi spore wyzwanie, bo
jury będzie oceniać walory
wokalne, dykcję, interpretację i ogólne wrażenia artystyczne. Ale też na zwycięzców czekają ciekawe nagrody; odtwarzacze MP3, DVD,
radiomagnetofony, gry komputerowe i sprzęt sportowy.
Instytucje w sprawie uczestnictwa mogą kontaktować
się z Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie.
I Powiatowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek Węgorzyno 2007 odbędzie się 17
stycznia, o godz. 16.00 w hali
sportowej węgorzyńskiego
gimnazjum.
(r)
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Kolêda nad Reg¹ p³ynie
(£OBEZ) W sobotni
wieczór ³obeski
koœció³ wype³ni³ siê
s³uchaczami
i wykonawcami kolêd
i pastora³ek.
W œpiewacze szranki
stanêli starzy i m³odzi
wykonawcy.
I chocia¿ by³ to tylko
przegl¹d, a nie
konkurs z nagrodami,
to pojawili siê chyba
wszyscy wykonawcy,
którzy na co dzieñ
w £obzie œpiewaj¹
w chórach i zespo³ach
muzycznych.
O godz. 20.00 kościół był
już wypełniony słuchaczami
i wykonawcami. Zebranych
powitał proboszcz ks. Stanisław Helak i przekazał prowadzenie panu Januszowi Zareckiemu, który w tej roli
wydaje się być niezastąpiony. Tak było i tym razem, gdy
poprowadził przegląd z elegancją, powagą właściwą
miejscu, zachowując swój
szarmancki dowcip, z którego słynie, na samo zakończenie przeglądu.
Rozpoczęła go muzycznie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
ŁDK pod dyrekcją pana Reicha. Później zaczęło się śpiewanie kolęd i pastorałek i organizatorzy przeplatali je pokoleniowo, bo najpierw wystąpił chór seniorów Dominanta pod batutą Lesława
Buczka, a po nim dzieci i młodzież skupieni w Studio Piosenki Dziecięcej pod opieką
pana Tomasza Różyckiego.
Następnie gościnnie wystąpił chór Kantylena z Węgorzyna pod dyrekcją pana Bogumiła Winiarskiego, który
wykonał kilka mało znanych,
ale starannie opracowanych
kolęd. Po nich na scenę znowu wyszła młodzież, tym razem z liceum w Łobzie, ze
swoimi znanymi już solistkami; siostrami Ksenią i Darią
Mierzwiak oraz dysponującymi pięknymi głosami Joasią
Andryszak i Pauliną Czerniawską, którym towarzyszy-

ła Dorota Skomorokiewicz.
Ich opiekunka pani Bożena
Kordyl zebrała oklaski za
przygotowanie zespołu.
W zupełnie innym stylu
kolędy zaśpiewał chór
Uśmiech pani Teresy Zienkiewicz i pana Stanisława
Rybaka, który akompaniował mu na akordeonie, z towarzyszeniem tamburynu.
Chór wykonał m.in. kolędę
własnego autorstwa “Ulice
moje miasta”, w której kolęda „nad Regą płynęła”. Kolędy wykonane w rytmie
poleczki i w stylistyce kapel
podwórkowych wręcz poderwały siedzących w ławkach
słuchaczy, którzy nagrodzili
ten nowy sposób wykonywania tych starych pieśni,

Chór Dominanta
ale i nowych, własnych
kompozycji, gromkimi brawami. Co ciekawe, to ostatnie wykonanie, na tle wcześniejszych interpretacji pokazało, że polskie kolędy
można śpiewać na różne
sposoby; radośnie i wesoło
– te z natury plebejskie i
wyrażające wprost radość z
narodzin Jezusa, oraz z powagą i refleksyjnie, gdy odnoszą się do rzeczy ważnych, a takich kolęd jest
przecież dużo.
Tak jak otworzył, tak i
przegląd zamknął proboszcz
Stanisław Helak, który wręczył dyplomy opiekunom
chórów i zespołów, a na koniec wszystkie one razem
wykonały kolędę Mędrcy

Chór Uœmiech

Chór Kantylena

Studio Piosenki Dzieciêcej
świata monarchowie. Jak widać duch w narodzie nie ginie. Wziąwszy pod uwagę, że
w najbliższych dniach czeka
nas kilka przeglądów i konkursów śpiewaczych (w Do-

brej, Węgorzynie i Runowie
Pom.), to można zaryzykować stwierdzenie, że kultura
muzyczna w naszym powiecie ma się coraz lepiej.
Kazimierz Rynkiewicz

M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
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Plany inwestycyjne
burmistrza £obza

(£OBEZ) W
opracowanym przez
burmistrza £obza
projekcie bud¿etu na
2007 rok znalaz³ siê
plan wydatków
inwestycyjnych gminy
na najbli¿sze trzy lata,
pokrywaj¹cy siê
z przedwyborczymi
obietnicami burmistrza.

W 2007 roku gmina ma rozpocząć przebudowę gminnych dróg
na odcinkach Prusinowo – Łobżany, Zagórzyce – Kolonia Zagórzyce, a także części ulicy Orzeszkowej i Nowego Osiedla. Według
projektu gmina ma wydać na ten cel
1162 tys. zł. Całość inwestycji ma
zostać sfinansowana w oparciu o
kredyty i pożyczki. Na lata 2008 –
2009 przewidziano wydatki związane z przygotowaniem dalszych inwestycji drogowych.
Na remonty budynków i mieszkań komunalnych burmistrz Łobza
zamierza przeznaczyć w tym roku
190 tys. zł. 50 tys. zł pochłonąć ma
wykonanie przyłączy do ZNMR.
Gmina ma również przystąpić w
tym roku do budowy mieszkań komunalnych. Udział własny gminy
w realizacji tego zadania wynieść
ma 420 tys. zł. W tym roku wykonane mają zastać projekty, na które

gmina zamierza wydać 60 tys. zł.
Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace związane z budową
nowego cmentarza. Na ten rok
przewidziano zakup i montaż
chłodni, remont ogrodzenia od
strony ulicy Słowackiego i wstępne prace poszerzające cmentarz.
Na poszerzenie cmentarza gmina
ma wydać 14 tys. zł. W ciągu następnych dwóch lat środki na wykonanie tego zadania mają zostać
zwiększone do 30 tys. w 2008 roku
i do 40 tys. w 2009.
W ciągu najbliższych trzech lat
w Zagórzycach rozbudowana zostać ma remiza OSP. W tym roku na
ten cel przewidziano 20 tys. zł, natomiast na lata następne kolejno 10
i 30 tys. zł. Burmistrz zamierza również zainwestować w poprawę bezpieczeństwa miasta. 40 tys. zł wydanych ma zostać jeszcze w tym
roku na zakup kamer i ich montaż.
Kolejne środki związane z tym zadaniem wydane mają być w 2009
roku (20 tys. zł).
Szkoła Podstawowa nr 2 doczekać się ma w tym roku obróbki
okien. Na ten cel, a także na zakup
sprzętu komputerowego i wyposażenia przewidziano łącznie 100 tys.
zł, które rozłożone mają zostać na
najbliższe trzy lata.
Gminę czeka również duży wysiłek finansowy związany z dalszą
kanalizacją i ochroną Regi przed
ściekami. Burmistrz Sola planuje
wspólnie z innymi gminami rozwiązać problem gospodarki wodno –
ściekowej dorzecza rzeki. W tym
roku na ten cel gmina przeznaczy

Radny Stankiewicz
uniewinniony
(£OBEZ) S¹d Rejonowy w £obzie uniewinni³ radnego Henryka
Stankiewicza od zarzutu znies³awienia prezesa Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie Józefa Misiuna.
W ubiegłym roku radny Henryk
Stankiewicz opublikował na
łamach Tygodnika Łobeskiego
list, w którym wyraził swoją negatywną opinię na temat działalności
prezesa PWiK oraz wyraził oburzenie „wyrzuceniem” go za drzwi,
gdy poszedł do niego jako radny
upominać się o sprawy swoich

wyborców. Prezes Józef Misiun i
księgowa firmy Teresa Gajdamowicz poczuli się urażeni zawartymi
w liście sformułowaniami i wnieśli
przeciwko radnemu prywatny pozew. Na wczorajszej rozprawie sąd
uniewinnił radnego od zarzutu
zniesławienia. Wyrok nie jest prawomocny. (r)

30 tys. zł. W 2009 roku na ten cel
przeznaczone ma zostać dziesięć
razy więcej. Na kanalizację gmina
ma wydać w tym roku 290 tys. zł.
Pieniądze te mają zostać przeznaczone na budowę kanalizacji na ulicach Siewnej, Mickiewicza i Spokojnej oraz na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni w Bełcznej.
Część tych środków przeznaczona
ma zostać również na projekt przyłączenia Dalna do kanalizacji miejskiej oraz na projekt budowy kanalizacji w części ulic Konopnickiej i
Przyrzecznej. W tym roku powstać
mają także projekty przyłączenia do sieci wodociągowej Łobza - Dalna i Świętoborca.
Sporym wydatkiem w tym roku będzie również uzbrojenie 33 działek budowlanych na terenie osiedla Książąt
Pomorskich oraz
przy ulicach Piastów
i Jagiellonów. Na ten
cel burmistrz zamierza
wydać jeszcze w tym
roku 420 tys. zł.
W planach inwestycyjnych burmistrza
znalazły się także wiejskie świetlice. Na modernizację
świe-

tlicy w Dobieszewie i budowę nowej
w Rożnowie przewidziano w tegorocznym budżecie 33 tys. zł. Na remonty pozostałych świetlic przewidziano w projekcie budżetu 40 tys. zł.
Cały projekt budżetu wraz z
planem inwestycyjnym będzie
przedmiotem obrad radnych na
komisjach w połowie stycznia.
Rada ma przyjąć cały budżet
jeszcze przed końcem bieżącego
miesiąca. To, czy przedstawiony
powyżej plan inwestycji burmistrza zostanie zrealizowany, zależy teraz od rady.
(gp)

Zgin¹³ mieszkaniec
powiatu ³obeskiego
(GRYFICE) Jak nas poinformowała Komenda Powiatowa Policji w
Gryficach, 7 stycznia o godz. 21:15
kierujący samochodem osobowym
Opel Corsa 44-letni Jerzy M., mieszkaniec jednej z miejscowości powiatu łobeskiego, jadąc z Gryfic w kierunku Rotnowa zjechał na łuku drogi
na prawe pobocze, po czym uderzył
w stojące tam drzewo.

Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Pogotowia Ratunkowego w
Gryficach stwierdził zgon kierującego, którego zwłoki przewieziono do
prosektorium Szpitala Wojewódzkiego w Gryficach.
Postępowanie wyjaśniające w
sprawie prowadzi KPP Gryfice pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Gryficach.
(r)
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NFZ robi trudnoœci
(POWIAT) Powiatowe placówki zdrowotne przystąpiły pod koniec grudnia do podpisywania
umów na świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Osobno ofertę składają tzw.
POZ-y świadczące podstawową
opiekę zdrowotną. Jednostki tego
typu finansowane są na podstawie
zadeklarowanej ilości pacjentów.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku świadczenia ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej. W tym roku
fundusz postawił im dodatkowe warunki. Stomatolodzy, ortopedzi i
chirurdzy muszą wykazać się drugim stopniem specjalizacji. Ten
nowy warunek uniemożliwi prowadzenie usług części lekarzom. Część
kontraktów jest renegocjowana i
ich rozstrzygnięcie zależy od stanowiska funduszu.
NFZ wprowadził również dodatkowe utrudnienia wymagając na
przykład obecności aparatu rentgenowskiego w niektórych poradniach. Na dzień dzisiejszy wiemy, że
część z powiatowych lekarzy nie
będzie prowadzić swoich praktyk.
Tak stanie się choćby z chirurgią
prowadzoną dotychczas w łobeskiej
przychodni przy ulicy Sikorskiego.

Jednakże negocjacje z funduszem
nadal trwają i wszystko rozstrzygnie
się być może jeszcze w tym miesiącu.
Wciąż negocjuje również re-

ski „Intermed”, któremu na prowadzenie izby przyjęć NFZ chce
dać pięć razy mniej pieniędzy, niż
daje dla innych placówek.

O wynikach negocjacji i aktualnej
sytuacji w łobeskiej służbie zdrowia
będziemy informować państwa w najbliższych numerach tygodnika. (gp)

Ostatnie
„Wiadomoœci”
(ŁOBEZ) Z lokalnego rynku wydawniczego zniknął
wydawany od 1999 roku przez
dom kultury miesięcznik „Wiadomości Łobeskie”. Przez redakcję tego periodyku przewinęli się m.in Arkadiusz Sak,
Marek Rokosz, a nawet Ireneusz Kabat. Ostatnim redaktorem naczelnym gazety była
Milena Poczykowska. W czasopismie pracowała również
okresowo, pisząca później w
naszym tygodniku Sylwia Maczan. Ostatnim współpracownikiem redaktor Poczykowskiej
była stażystka Patrycja Kluczka. Ostatni, 93 numer „Wiadomości” ukazał się już tylko w
formie elektronicznej. Jest on
dostępny na internetowej stronie łobeskiego magistratu.
W ich miejsce co dwa tygodnie mają ukazywać się
„Wieści z Łobeskiego Ratu-

sza”. Pierwszy numer tego biuletynu ukazał
się jeszcze przed świętami, 19 grudnia. (r)
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Pok³osie wprowadzenia idiotycznego pomys³u

KOLEJNY WYPADEK
NA SEGALA

(ŁOBEZ) Nie wiadomo jak długo jeszcze na skrzyżowaniu Segala i Niepodległości będzie dochodzić do wypadków, ale gdyby poszkodowani kierowcy mogli skarżyć urzędników odpowiedzialnych
za to rozwiązanie, to wszyscy oni
dawno by już siedzieli za kratkami.
Za co? Za wprowadzenie idiotycznego pomysłu na zmianę ruchu na
Niepodległości (poczynając od początku za sposób jej wprowadzenia), co doprowadziło do kilkunastu już stłuczek. Straty materialne
i zdrowotne są już znaczne. W sobotę wydarzył się tu kolejny, groźny w skutkach wypadek.

Niestety, urzędnicy spokojnie
mogą zwalić winę na kierowców, którzy nie dostrzegają znaków. Chociaż,
gdyby ktokolwiek z poszkodowanych wytoczył sprawę, przypuszczalnie miałby szansę ją wygrać
wykazując, że wprowadzone rozwiązanie łamie powszechnie ustalone i
zracjonalizowane zasady pierwszeństwa i podległości dróg. To rozwiązanie nie trzyma się żadnej racjonalności i logiki, jaka powinna obowiązywać, i obowiązuje, przy ustalaniu ogólnych zasad ruchu.
Poświadcza to ewidentnie wypadek, do jakiego doszło w minioną
sobotę, 6 stycznia br.

O godz. 14.00 w Łobzie, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Segala, kierujący samochodem ciężarowym marki
Stayer z przyczepą, Marian D. (zam. R.),
jadąc z kierunku ul. Waryńskiego wymusił pierwszeństwo jadącemu ul. Segala samochodem marki Land Rover
Wiktorowi G. z Węgorzyna.
Stayer jechał załadowany
drzewem. Godzinę wcześniej widzieliśmy go tuż za Świętoborcem,
gdy z lasu wyciągano przyczepę
pełną drzewa. Kierowca nie pochodził z powiatu łobeskiego,
więc jadąc ul. Niepodległości
musiało mu się wydawać, że jedzie

Zmiany w zarz¹dzie klubu

Antoni Kontowicz nowym
prezesem Sarmaty

(DOBRA) W poprzednim numerze pytaliśmy, kto będzie nowym prezesem Sarmaty. Po piątkowym spotkaniu klubu wiadomo już, że został
nim Antoni Kontowicz. W miejsce
Edwarda Stanisławczyka nowym wiceprezesem został Andrzej Mioduszewski. Nastąpiły również zmiany w
zarządzie klubu.
Walne sprawozdawcze Sarmaty

odbyło się w miniony piątek, 5 stycznia br. Wiadomo było już wcześniej,
że rezygnację z funkcji wiceprezesa
złożył Edward Stanisławczyk. Spodziewano się również rezygnacji prezesa Roberta Dudźca, w związku z
jego wyjazdem do pracy do Szczecina. Tak też się stało. Na odchodne
prezes przedstawił sprawozdanie z
pracy zarządu w minionym 2006 roku.

Następnie odbyły się wybory nowego prezesa. Padły kandydatury Zdzisława Szkupa, Włodzimierza Szczepaniaka, Andrzeja Mioduszewskiego, Damiana Padzińskiego i Antoniego Kontowicza. Tylko ten ostatni
wyraził zgodę na kandydowanie i bez
głosu sprzeciwu został wybrany na
prezesa klubu. Wcześniej w zarządzie
pełnił funkcję sekretarza.

drogą z pierwszeństwem. Gdy z
Segala wyjechał Land Rover skręcając na Węgorzyno, uderzył w
niego. Prawdopodobnie kierowca
Stayera nie jechał zbyt szybko, ale
też trudno mu było wyhamować
samochód załadowany drewnem.
Siłą uderzenia i bezwładu przesunął Land Rovera o około 10
metrów przed siebie.
W wyniku zderzenia pojazdów.
Wiktor G. z urazem głowy oraz klatki
piersiowej został przetransportowany śmigłowcem do Szpitala Klinicznego w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej.
KAR
Nowy prezes zapowiedział, że
obejmie funkcję pod warunkiem, że
będzie mógł dobrać sobie ludzi do
współpracy. Wczoraj odbyło się
spotkanie, na którym ustalono podział funkcji w zarządzie. Wiceprezesem został Andrzej Mioduszewski,
sekretarzem Damian Padziński, a
skarbnikiem Zdzisław Szkup. Członkami są: Jan Gudełajski, Jan Zieniewicz, Jan Stanisławczyk i Tadeusz
Kontowicz. W nowym zarządzie nie
będzie Zbigniewa Górskiego, który
przestanie również pełnić funkcję
kierownika drużyny seniorów. Tę
funkcję najprawdopodobniej przejmie Mariusz Pucz.
Sarmata rozpoczyna treningi w
najbliższą sobotę turniejem halowym
w Chociwlu.
KAR
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Trener Kulik zostaje sam na placu boju. Czy sobie poradzi?

RADOVIA ROZPADA SIÊ
(RADOWO MA£E) O tym,
¿e kilku zawodników Radovii
chce odejœæ z klubu mówi³o
siê od dawna. Jednak
dzia³aczom udawa³o siê
w porê za¿egnywaæ kolejne
kryzysy i dru¿yna ca³kiem
nieŸle radzi³a sobie w V
lidze, zajmuj¹c na koniec
rozgrywek w miarê
bezpieczne 10 miejsce.
By³a wizytówk¹ Radowa
Ma³ego. Teraz nast¹pi³
kryzys, który Radovii grozi
rozpadem.
Sygnały o rozpadzie drużyny
dochodziły do nas już od dawna.
Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek jesiennych o swoim odejściu z
drużyny mówił jej kapitan Tomasz
Kmieć. Problem nie leżał jednak w
wynikach sportowych, co jest najczęstszą przyczyną kryzysów w zespołach. Co prawda Radovia sporo
meczów przegrała, ale zgromadziła 20
punktów zajmując w miarę bezpieczną 10 pozycję w tabeli. Wyprzedza m.in. Piasta Chociwel i Spartę
Gryfice. Ostatni rozegrany jesienią
mecz, w którym radowianie rozgromili Zorzę Dobrzany 10:1 świadczył
o sporym potencjale drużyny i chęci
dalszej walki. Co więc się stało, że na
dwa miesiące przed rundą wiosenną
zespół może opuścić kilku najważniejszych piłkarzy, co może skutkować spadkiem zespołu do okręgówki, a przy takim kryzysie to nie wiadomo, czy i w niej Radovia utrzymała
by się po sezonie.
O przejściu kilku podstawowych
zawodników Radovii do Sparty
Węgorzyno poinformował kilka dni
temu prezes węgorzyńskiego klubu
Marcin Szostakiewicz. Wymienił
braci Tomaszkiewiczów, Marka
Drożdżewskiego, Mateusza RyllinREKLAMA

Czy ten sk³ad bêdzie mo¿na ogl¹daæ ju¿ tylko w albumie?
ga i Tomasza Kmiecia. Nieoficjalnie
mówi się o odejściu z klubu Wojtka
Klisia, albo wraz z kolegami do Sparty, albo do Iny Ińsko. Mewa Resko
usilnie stara się pozyskać Emila Pilichowskiego. Gdyby te wszystkie
doniesienia potwierdziły się, pierwsza drużyna Radovii praktycznie
przestaje istnieć.
Mateusz Rylling, wychowanek
Radovii, pojawił się na spotkaniu
węgorzyńskiej Sparty i potwierdził
nam w rozmowie, że chciałby w niej
grać. Tomasz Kmieć mówił o tym od
dawna. Tu jednak motywy są bardziej złożone, nie tylko piłkarskie.
- Wracam do Sparty, w której zaczynałem jako 19-latek. Później przez
13 lat grałem w Radovii, wywalczyłem z nią wszystkie awanse, ale dalej
nie ma sensu się szarpać. Nikt nie
docenia tego, co robimy. - mówi rozgoryczony. Żalów nazbierało się
sporo. Przede wszystkim razem z ojcem Henrykiem, prezesem klubu,
włożyli w niego sporo własnych pieniędzy. Pan Tomasz wymienia choćby używanie przez dwa lata prywatnej kosiarki do koszenia stadionu,
mówi o paliwie, które dawali do napędzania wału, pieniądzach, jakie
wydawali na działalność klubu, wy-

jazdy, telefony i tym podobne.
- Włożonej pracy i poświęconego czasu nikt nie policzy. A przecież
dla wielu młodych ludzi ten klub to
była szansa, by w ogóle zaistnieć.
Gdyby nie Radovia, nikt o Radowie
nic by nie słyszał. - mówi.
Równie rozgoryczony jest prezes Henryk Kmieć. Chce złożyć rezygnację i wycofać się z klubu, bo
uważa, że szkaluje się go różnymi
wypowiedziami. Wydaje się, że szalę
goryczy przelały słowa nowego
przewodniczącego rady gminy Zygmunta Bławzdziewicza, który na sesji zarzucił działaczom, że zamiast
szkolić, deprawują młodzież.
- Proponuję nauczycielom, jeżeli
mają przygotowanie, by wzięli się do
pracy i pokazali co potrafią. Niech
wyłożą własne pieniądze i wtedy
zobaczymy, czy dadzą radę. Czy oni
chociaż wiedzą, ile to wszystko
kosztuje? - mówi.
Twierdzi, że nieprawdziwe są
także wypowiedzi wójta Józefa Wypijewskiego, jakoby nie mógł spotkać się z prezesem i omówić problemy klubu.
- To kłamstwo. - rzuca zdenerwowany. - Przez dwadzieścia lat nie
widziałem go na meczu.
REKLAMA

Na placu boju samotnie pozostał
trener Henryk Kulik.
- Zastanawiałem się nad odejściem, ale jeżeli tak zrobię, to wszystko się rozpadnie. - mówi nie bez żalu.
- Łatwo jest krytykować, trudniej
coś zrobić. - nawiązuje do wypowiedzi przewodniczącego rady. - Przez
dwadzieścia lat jeżdżąc na mecze nie
wziąłem ani razu delegacji. Ile potu
wylaliśmy, by awansować z pierwszego miejsca. Szkoda by było, gdyby to się rozpadło. Gdy w gromadzie
dzieciaków widzi się trzech, czterech
utalentowanych chłopaków, to warto w nich inwestować. - mówi. Ma też
trochę żalu do piłkarzy, którymi przez
lata zajmował się, a którzy teraz chcą
odejść. Pozostanie kilku seniorów i
juniorzy, ale czy w takim składzie
dadzą sobie radę na boisku? Czy
klub da sobie radę z organizacją?
Czarny scenariusz jest zawsze możliwy; jasny niekoniecznie. Ten już
będzie zależał od ludzi, którzy będą
chcieli podjąć się zarządzania klubem. Czy tacy się znajdą, czy też po
następnym sezonie Radovia zniknie
z piłkarskich tabel i tym samym
wszyscy zapomną, gdzie Radowo
Małe leży? Wkrótce się o tym przekonamy.
KAR
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102
Q Do wynajęcia kawalerka w
Łobzie. Tel. 091 397 56 54.

US£UGI

QVi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

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

QKupię grunty rolne. Tel. 609 311
340.

Q Piotr 35 lat szukam zespołu w
którym będę śpiewał piosenki biesiadne weselne. 885 338 162

Q Do wynajęcia w Łobzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

NIERUCHOMOŒCI
QSprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
REKLAMA

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesięczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 zł.
Tel. 604 911 055, 696 593 304
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Nowi sponsorzy, pozyskani zawodnicy, zmiany w zarz¹dzie klubu

Wielkie zmiany w Sparcie
(WĘGORZYNO) Pomimo, że do otwarcia wiosennej
rundy piłkarskiej jest jeszcze daleko, w Sparcie już teraz następują wielkie zmiany, zarówno w zespole seniorów, zarządzie klubu, jak i
zasadach jego działania.
Najważniejszą zmianą dotyczącą zawodników będzie
premiowanie finansowe osiągnięć na boisku, co ma zachęcić
do walki o awans. Będzie to
możliwe dzięki temu, że klub
pozyskał kilku poważnych
sponsorów. Do zarządu klubu
mają wejść Henryk Adamus i
Marek Michalczyszyn. Klub
ma też zasilić kilku zawodników Radovii Radowo Małe.
„Na dzień dzisiejszy żaden
z zawodników nie deklaruje chęci zmiany przynależności klubowej. Z kolei import zawodników w znacznej większości
spodziewany jest z V-ligowej
Radovii Radowo Małe. Chęć gry
w naszym zespole potwierdzają
Tomasz
Kmieć,
Marek
Drożdżewski, Mateusz Rylling
(ta trójka na 100%), a także
Marcin i Łukasz Tomaszkiewi-

czowie. Grą w zespole zainteresowany jest również Wojciech
Kliś. Ponadto do zespołu powrócą Jerzy Wojciechowicz,
Artur Nadkierniczny oraz Michał Szwalec (nieudany transfer
do Floty Świnoujście). Niewykluczony jest również powrót
Tomasza Sidła z Drawy Drawsko Pomorskie.” – tak brzmiał
komunikat wydany przez prezesa Sparty Marcina Szostakiewicza. O szczegółach mówiono
na spotkaniu w minioną sobotę.
W tym dniu od rana trwały
rozmowy ze sponsorami. Najpierw klub podpisał umowę
sponsorską z Bankiem Spółdzielczym w Węgorzynie, należącym
do Spółdzielczej Grupy Bankowej w Goleniowie. Zespół od
wiosny ma występować z logo
tej grupy na koszulkach. Umowa
została zawarta na 24 miesiące.
Jednak strategicznym sponsorem ma być pan Henryk Adamus,
który pojawił się na spotkaniu i
przedstawił swoją ofertę.
W zamian za podniesienie
poziomu sportowego i awans
do wyższej ligi zaoferował
wysokiej klasy sprzęt sportowy, transport dla drużyny seniorów, profesjonalną ochronę
na meczach w Węgorzynie, a
także kompleksowe badania
zawodników wraz z obozami

przygotowawczymi.
Jednak najważniejszym
mechanizmem mającym wpłynąć na podniesienie poziomu
gry ma być premiowanie zespołu za wyniki na boisku.
Zarząd przygotowuje regulamin premiowania. Załatwia
sparingi i obóz sportowy w
Ińsku. O wymaganiach wobec
piłkarzy w nowej sytuacji
mówił trener Ryszard Jamroży. Mają być na nim wykluczone piwo i symulacje, gdy
komuś nie chce się trenować.
- Mówimy o profesjonalnym podejściu do sprawy; wy
dostajecie sporo, a ja dostaję
jako trener instrument do ręki.
– mówił o poważnym podejściu
do gry. Treningi mają odbywać się
trzy razy w tygodniu. Premiowa-

niu mają podlegać wszyscy, bo
cały zespół pracuje na wynik, a
nie tylko na przykład strzelcy
bramek. Piłkarze mają mieć zrobione w Szczecinie badania wytrzymałościowe, które określą
ich przygotowanie do gry.
- Warto zaznaczyć, że po
Pogoni Szczecin i szczecińskich
wioślarzach Sparta będzie trzecim zespołem, który takie badania zrobi. – powiedział Jamroży.
Od tego chce zacząć pracę w klubie sponsor Henryk Adamus,
który takie badania chce opłacić.
Jamroży przypomniał, że pan
Adamus nie jest laikiem i wie co
robi, bo kiedyś grał w drugoligowej Warcie Poznań.
- Jak nie jesteście sprawni,
to gra jest męczarnią, jak jesteście sprawni, to gra jest przyjemnością. Chciałbym, żebyście grali w dobrych warunkach,
elegancko wyglądali i kiedyś
doszli do drugiej ligi. Naszym
zadaniem jest stworzenie wam
dobrych warunków, a wy musicie zrozumieć, że dzisiaj sport
to poważne, profesjonalne zajęcie. – powiedział Adamus.
- Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zrobić poważną
piłkę nożną. – podsumował
trener Jamroży.
Na spotkaniu pojawił się
Tomasz Sideł z Drawy Draw-

sko Pom., który po wysłuchaniu oferty zarządu przyjął ją
pozytywnie i poważnie zastanawia się nad powrotem do
Sparty. Według trenera wzmocniłby zespół, któremu brakuje
dobrego pomocnika rozgrywającego. Na spotkanie dojechał
także młody napastnik Radovii
Mateusz Rylling, który już
tym przybyciem potwierdził
chęć gry w Sparcie.
Wobec tak poważnych planów i wzmocnień zapytaliśmy
trenera, czy jest szansa na awans
do V ligi jeszcze w tym sezonie.
- Z tego co wiem, Świt
Szczecin nie chce odpuścić
awansu i jeszcze się wzmacnia.
W tym sezonie będzie walka o
awans, licząc, że może czołówka się potknie, ale przede
wszystkim będzie to konsolidacja zespołu. W przyszłym
sezonie na pewno powalczymy o awans. Źle się stało, że
dwa mecze rozegraliśmy już z
wiosny, bo graliśmy w osłabionym składzie i straciliśmy
punkty. Matematycznie licząc
awansować można, ale często
przypadki decydują o końcowym wyniku. Uważam, że najważniejsze jest to, że jest Sparta, a nie stranieri, i ci co chcą w
Sparcie grać. – powiedział.
Na zakończenie prezes
Sparty Marcin Szostakiewicz
poinformował, że 20 stycznia, o godz. 10.00 w sali urzędu miejskiego odbędzie się
walne sprawozdawcze klubu.
Porządek ma być poszerzony
o wybory uzupełniające do
zarządu. Rezygnację złożyli
Stanisław Pawłowski i Józef
Drozdowski. Ten ostatni powiedział, że kompleksowe badania jego zdrowia okazały się
złe i musi ograniczyć aktywność w życiu społecznym. W
ich miejsce do zarządu mają
wejść panowie Henryk Adamus i Marek Michalczyszyn.
Wobec tak poważnych
planów sponsorskich zapytaliśmy po spotkaniu pana Adamusa, dlaczego zaangażował
się w finansowanie Sparty.
- Piłka nożna w Węgorzynie przyciąga najwięcej ludzi.
Mnie chodzi o to, żeby tu działo się coś dobrego. W ogóle to
nasze społeczeństwo powinno zacząć się łączyć, bo się
rozpada. Zrobił się podział tak
przykry, że nastąpił nawet w
rodzinach, a to już katastrofa.
Trzeba nasze społeczeństwo
integrować. – powiedział.
Kazimierz Rynkiewicz
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TABELA ROZGRYWEK
DALP 2006/2007

1. “ŁAŁ BOYS” Nowogard
2. “GALAKTIKOS” Dobra
3. LZS OSTRZYCA
4. “NIEDŹWIADKI” Dobra
5. ABC BLOKERSI Dobropole
6. „KOLIBER 44”
7. „PARASOL” Nowogard
8. „DRAGON” Krzemienna
9. „ŻYWCZYK” Bienice

Mecze
7
7
7
7
7
8
7
7
7

pkt. bramki
18
36:14
18
40:17
16
26:13
12
28:13
9
23:28
9
21:24
9
15:20
4
9:23
0
16:64

Termin IV 07.01.2007r.
„ŁAŁ BOYS” Nowogard
„GALAKTIKOS” Dobra
LZS OSTRZYCA
„PARASOL” Nowogard
„ŻYWCZYK” Bienice
„ŁAŁ BOYS” Nowogard
„DRAGON” Krzemienna
„NIEDŹWIADKI” Dobra
„KOLIBER 44”
„PARASOL” Nowogard

-

„DRAGON”
7:1
ABC BLOKERSI 6 : 1
„NIEDŹWIADKI” 2 : 6
„KOLIBER 44” 0 : 5
pauza
LZS OSTRZYCA 2 : 4
ABC BLOKERSI 3 : 2
„GALAKTIKOS” 2 : 4
„ŻYWCZYK”
7:5
pauza

Liderzy strzelców:
17 15 13 12 10 9876-

Wojciech Bonifroski („ŁAŁ BOYS”),
Krzysztof Korol
(ABC BLOKERSI),
Damian Padziński („NIEDŹWIADKI”),
Emil Kamiński
(„GALAKTIKOS”),
Krystian Zdunek
(„ŻYWCZYK”),
Krzysztof Szkup
(„GALAKTIKOS”),
Łukasz Olechnowicz(LZS OSTRZYCA),
Daniel Kubski
(LZS OSTRZYCA),
Mateusz Mikołowski(„DRAGON” Krzemienna),
Marcin Miklas
(„ŁAŁ BOYS”),
Dawid Waiss
(„KOLIBER 44”),
Krzysztof Kieruzel („GALAKTIKOS”),
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Sarmata Dobra
Wszystkie statystyki
Punkty

30

Wszystkie mecze rozegrane
Wszystkie mecze wygrane
Wszystkie remisy
Wszystkie mecze przegrane

17
8 (47 %)
6 (35 %)
3 (18 %)

Wszystkie mecze rozegrane u siebie
Wszystkie wygrane u siebie
Wszystkie remisy u siebie
Wszystkie przegrane u siebie

8
6 (75 %)
1 (13 %)
1 (13 %)

Wszystkie mecze rozegrane na wyjeździe
Wszystkie wygrane na wyjeździe
Wszystkie remisy na wyjeździe
Wszystkie przegrane na wyjeździe

9
2 (22 %)
5 (56 %)
2 (22 %)

Ogólna różnica bramek
Różnica bramek u siebie
Różnica bramek na wyjeździe

+15 (37 - 22)
+12 (20 - 8)
+3 (17 - 14)

Największa wygrana u siebie
5 - 1 kontra. Iskierka Śmierdnica
Największa przegrana u siebie
1 - 2 kontra. Ina Ińsko
Największa wygrana na wyjeździe
3 - 0 kontra. Ina Ińsko
Największa przegrana na wyjeździe
1 - 2 kontra. Światowid Łobez
2 - 3 kontra. KP Police II
Strzelcy Bramek:
1. Damian Padziński
2. Paweł Graczykowski
3. Emilian Kamiński, Krzysztof Kieruzel
4. Jarosław Jaszczuk
5. Łukasz Olechnowicz, Wojciech Dorsz
6. Damian Dzierbicki, Mateusz Mikołowski

(9),
(8)
(5),
(4)
(2)
(1)

Wyrok
Sygn. akt II K 654/06 Ds. 1262/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 13.12.2006 r. sprawy przeciwko

Mieczysławowi Weręszakowi,
s. Józefa i Marianny z d. Szeliga, ur. 15.04.1949 r. w Chylinie; oskarżonego
o to, że: w dniu 11.10.2006 r. na drodze publicznej w miejscowości Orle gm.
Radowo Małe kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. OSKARŻONEGO Mieczysława Weręszaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (pięciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 50 (pięcdziesiąt) złotych.
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Noworoczna agresja
(RESKO) 1 stycznia o godz. 3:30
w Resku przy ul. Wojska Polskiego
Artur T. działając wspólnie i w porozumieniu z nieznaną osobą dokonał
pobicia Arkadiusza S. Sprawca zabrał także i zniszczył należący do
poszkodowanego aparat cyfrowy
Pentax, wartości 1000 zł.
(SIEDLICE) 1 stycznia w Siedlicach Marek M. został pobity przez
trzech nieznanych mężczyzn. Napastnicy bili go pięściami i kopali
nogami po całym ciele. Poszkodowany doznał ogólnych potłuczeń.

Próba przekupienia
(ŁOBEZ) 3 stycznia o godz.
12:00 w Łobzie na ul. Waryńskiego
Henryk B. usiłował wręczyć korzyść
majątkową w wysokości 20 zł w zamian za odstąpienie od czynności
służbowych policjantowi z powiatu
łobeskiego. Sprawca został zatrzymany i osadzony w PdOZ.

W³am letniskowy
(STARA DOBRZYCA) W okresie od 23 grudnia 2006 roku do 1
stycznia 2007 roku w Starej Dobrzycy nieznany sprawca wyważając
drzwi domku letniskowego Huberta
S. dokonał włamania i skradł z wnętrza 2 pary okularów do nurkowania,
lampę naftową, kosę ogrodową o
łącznej wartości 400 zł.

Kradzie¿
lokomotywy
(RESKO) W nocy z 31 grudnia na
1 stycznia w Resku przy ul. Gdańskiej, z terenu prywatnej posesji,
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru marki Lokomotiv, wartości
500 zł, należącego do Dominika N.

Niezamkniête
pomieszczenia kusz¹
(ŁUGAWINA) W nocy z 2 na 3
stycznia w Ługawinie, nieznany
sprawca z niezamkniętego garażu
dokonał kradzieży prostownika, a
ze stojącego w garażu samochodu
zabrał radioodtwarzacz C.D. Poszkodowana Weronika M. poniosła
straty w kwocie 600 zł

INFORMACJE - POLICJA 997

Kiepski
manewr ¯anety
(ŁOBEZ) 3 stycznia około
godz. 18:45 w Łobzie przy ul.
Orzeszkowej Żaneta T. kierując samochodem Marcedes, w trakcie
wykonywania manewru cofania
uderzyła w samochód Ford powodując jego uszkodzenie.

Uderzy³
w drzewo
(ROGÓWEK) 4 stycznia około
godz. 9:13 na drodze 151 w okolicy
skrzyżowania do Rogówka, Artur
K. kierując samochodem Seat Cordoba w wyniku nadmiernej prędkości wpadł w poślizg i zjechał na pobocze, gdzie pojazd uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Uszkodzeniu uległ samochód. Pasażerka
– konkubina kierującego - Anna K.
doznała złamania żebra, obrażeń
głowy i potłuczeń.

Z³apany
z amfetamin¹
(ŁOBEZ) 5 stycznia o godz. 1:10
w Łobzie przy ul. Niepodległości
Samuel Ś. posiadał środek odurzający w postaci ok. 1 grama amfetaminy.

Prowadzi³ z zakazem
(ŁOBEZ) 5 stycznia o godzinie
15:45 na ulicy Konopnickiej w
Łobzie Dariusz R. kierował samochodem SEAT pomimo zakazu sądowego orzeczonego przez SR Łobez.
Sprawca został osadzony w PdOZ.

Zwierzêta
na drodze
(STAROGARD – PRZEMYSŁAW) 5 stycznia około godziny
14:00 na drodze Starogard-Przemysław Zbigniew J. kierując samochodem BMW uderzył w przebiegającą sarnę. Uszkodzeniu uległ
pojazd. Dwadzieścia pięć minut
później na tej samej drodze Andrzej M. kierując Fordem uderzył w
przebiegającego jelenia - byka.
Uszkodzeniu uległ pojazd.

Oszust
(RESKO) 20 grudnia pewien
mieszkaniec Reska wpłacił 3.000 zł
na konto wskazane przez osobę podającą się za Krzysztofa C. tytułem
przedpłaty na sprowadzenie samochodu z zagranicy. Pojazdu do dnia
dzisiejszego nie otrzymał jak również nie nawiązał kontaktu z osobą
która ten pojazd miała sprowadzić.

Z³omiarz
(WĘGORZYNO) W okresie
między 26, a 29 grudnia ubiegłego
roku w Węgorzynie przy ul. Podgórnej z terenu zakładu Michałów,
nieznany sprawca dokonał kradzieży 8 akumulatorów od samochodów ciężarowych, oraz 6 aluminiowych burt od naczepy samochodowej. Straty w kwocie 1500 zł
poniósł Marek M.

Pilarz
(ŁOBEZ) W nocy z 5 na 6 stycznia w Łobzie przy ul. Czcibora z terenu budowy nieznany sprawca dokonał kradzieży elementów piły do
drewna wartości ponad 250 zł, działając na szkodę Konrada P.

Kradzie¿
w wiatraku
(PORADZ) W dniach 3 – 6
stycznia w Poradzu nieznany
sprawca, po uprzednim wyłamaniu
zamka drzwi wiatraka, dostał się do
wewnątrz, skąd zabrał narzędzia
rolnicze i radio. Straty w kwocie 100
zł poniósł Henryk R.

Wypadek
w pracy
(RESKO) 6 stycznia o godz.
10:40 w Resku przy ul. Żeromskiego, na terenie firmy „Swedwood”,
w trakcie prac remontowych bramy pożarniczej, w wyniku jej przewrócenia, Jacek F. doznał złamania miednicy, a Szymon S. urazu
stawu skokowego

Nocna awantura
(ŁOBEZ) 7 stycznia około godz.
0:45 w Łobzie przy ul. Bocznej,
Sławomir K. , Maciej C. i Patryk S.

Str
Str.. 15

Pobili dotkliwie Waldemara K. i
jego matkę Janinę K. Waldemar
K. przewieziony został do szpitala w Drawsku Pom. z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu i obrażeń wewnętrznych. Podczas zatrzymywania sprawcy dokonali
wybicia dwóch szyb oraz uszkodzenia kraty klatki w radiowozie
policyjnym. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) 1 stycznia o godz.
0:45 w Łobzie na ul. Niepodległości Robert F. kierował samochodem m-ki Fiat Tempra, bez dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
będąc w stanie nietrzeźwości (1,3
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu)
(WĘGORZYNO) W nocy z 1
na 2 stycznia w Węgorzynie przy
ul. Os. 40-Lecia PRL nieznany
sprawca po uprzednim wybiciu
szyby w samochodzie marki Daewoo Nubira dokonał kradzieży
radioodtwarzacza marki OMG,
wartości 200 zł, działając na szkodę Wojciecha S.
(WĘGORZYNO) 2 stycznia
w Węgorzynie o godz. 14:40 Bohdan Ż. kierował samochodem
marki Fiat 126p znajdując się w
stanie nietrzeźwości (2,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu), naruszając jednocześnie
sądowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych.
(ZAGÓRZYCE – ROŻNOWO) 3 stycznia o godz. 15:20 na
drodze Zagórzyce - Rożnowo,
Andrzej Ś.kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (1,3
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu). Dwadzieścia minut
później zatrzymano kolejnego
nietrzeźwego rowerzystę Stefana
S. (1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
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W obiektywie Tygodnika (gadki z sesji)
Coś mi ten gest
przypomina ...

Irek, budżet się
nie dopina.

To poluzuj
sobie krawat.

To ³atwiejsze od kopania.

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata

Miesiêczna prenumerata
„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 52
brzmiało: „Kto czyta nie musi pytać”.
Poprawne rozwiązania nadesłali: Emilia Bąk (Bienice), Karolina Płocka (Łobez),
Maria Szylinowicz (Łobez), Antonina
Kaczmarek (Dobra), Jarosław Kaczemba
(Bienice).
Nagrodę wylosował pan Jarosław
Kaczemba z Bienic.
Gratulujemy.
CMYK

HUMOR TYGODNIA
Idzie niedźwiedź lasem, patrzy a tu jeż coś konsumuje.
-Co jesz? - pyta
-Co niedźwiedź?
Ten się nie poddaje:
-Co jesz jeżyku? - pyta ponownie
-Co niedźwiedź misiu?
***
Lecą dwie jaskółki. Jedna do drugiej:
-Ty, będzie chyba padać.
Na to druga:
-Skąd wiesz?
-Bo się ludzie na nas gapią.
***
-Kochanie, czy nie krepuje cię gdy musisz się rozbierać do naga
w czasie wizyty u ginekologa?
-Pyta się mąż żony.
-Dlaczego bym się miała krępować, przecież to taki sam
mężczyzna jak wszyscy inni.

CMYK

