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Kazimierz Rynkiewicz
Kto musi to przerwaæ

Idê w kierunku gimnazjum. Grupka
uczniów nawo³uje kolegów, by nie szli
do domów, bo szykuje siê bójka. Przed
gimnazjum, po drugiej stronie ulicy, na
skrzy¿owaniu, zbieraj¹ siê grupki
uczniów ¿¹dne obejrzenia walki. Miastowi kontra wioskowi. Nauczycielka próbuje nak³oniæ ich, by siê rozeszli. Odchodz¹, ale tylko na drug¹ stronê ulicy. Czekaj¹ na dogodny moment.
Pytam o co im chodzi. Mówi¹, ¿e wioskowi ich zaczepiaj¹, ale sami zachowuj¹ siê tak, jakby zadyma sprawia³a im
przyjemnoæ. Gromadz¹ siê wokó³
mnie pytaj¹c o zdjêcia i co napiszê w

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
gazecie. Podchodzi nauczycielka mówi¹c, ¿e wezwie policjê. Jeden z nich, z
rêkami w kieszeni, ¿uj¹c gumê, bezczelnie co odpowiada.
Zadymy zaczê³y siê zapewne du¿o
wczeniej, ale w pi¹tek jeden ze wiadków zauwa¿y³, ¿e nauczyciele wychodz¹cy ze szko³y wsiadaj¹ do aut i odje¿d¿aj¹ do domów zupe³nie nie interesuj¹c siê tym, co przed szko³¹ siê dzieje.
Powtórka w poniedzia³ek. Wród kilkudziesiêciu wyrostków uwija siê jedna nauczycielka. Byæ mo¿e bêdzie tak
jutro, pojutrze, za tydzieñ. Mo¿e kto
straci zêby, mo¿e oko, mo¿e g³owê.
Wtedy wszyscy siê obudz¹ i bêd¹ kwiliæ nad czyim grobem. Taki widok jak
wczoraj przed gimnazjum to kompletny upadek szko³y. Wychowawcza klêska. Zwi¹zki nauczycielskie rozwa¿a³y protest, gdyby Giertych nie za³atwi³
500 mln na podwy¿ki pensji. Za³atwi³.
A i tak jutro znowu obmiej¹ Giertycha,
bo chce komu wychowywaæ dzieci.
Trzeba zaprosiæ ministra do £obza, by
powiedzia³, co trzeba zrobiæ, by przerwaæ chocholi taniec, w którym udzia³
bior¹ uczniowie, nauczyciele i decydenci od nauczania i wychowania. Sami
siê chyba z niego nie wydobêd¹. A przecie¿ kto musi to przerwaæ.

Szczecin, dnia 13 stycznia 2007 roku
Owiadczenie
Lustracja rodowisk, które wspiera³y ustrój komunistyczny
Przed kilkunastoma dniami bylimy wiadkami publicznego s¹du nad biskupem, co wywo³a³o du¿e poruszenie i niepokój w spo³eczeñstwie. Sposób przedstawienia informacji dotycz¹cych tej sprawy by³ bardzo tendencyjny i nie bra³ pod
uwagê dobra Kocio³a, bêd¹cego nadal instytucj¹ ciesz¹c¹ siê moralnym i religijnym
autorytetem Polaków. Autorzy tego zamieszania zapomnieli najwyraniej, kto by³
katem, a kto ofiar¹ poprzedniego systemu. Zapomnieli oni, ¿e to w³anie Koció³
Rzymsko - Katolicki by³ ofiar¹ komunistycznego re¿imu w Polsce, a duchowni
katoliccy ponieli dotkliw¹ ofiarê w walce o wolne i demokratyczne pañstwo.
Szczególny niepokój budzi fakt, ¿e pogl¹d o koniecznoci oczyszczenia i lustracji Kocio³a g³osi wiele osób publicznych o mocno nadszarpniêtej reputacji,
którym na dobru Kocio³a w Polsce nigdy nie zale¿a³o. Warto w tym miejscu
podkreliæ, ¿e wród polityków i dziennikarzy, którzy próbuj¹ obci¹¿aæ duchownych Kocio³a agenturaln¹ przesz³oci¹ jest spora grupa osób, która robi³a zawrotne kariery w czasach silnego ucisku w³adz komunistycznych, pe³ni¹c us³u¿n¹ rolê
dla rz¹dz¹cego aktywu. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e takie osoby swoj¹ relatywn¹
postawê, staraj¹ siê dzi obrzydziæ ideê lustracji.
W zwi¹zku z powy¿szym Liga Polskich Rodzin wzywa wszystkie rodowiska, które w czasach PRL czerpa³y korzyci z funkcjonowania tamtego systemu
i swoj¹ postaw¹ przyczynia³y siê do ucisku niewinnych ludzi o ujawnienie swojej
przesz³oci i okazanie skruchy za swoje winy.
Naszym zdaniem to przede wszystkim ludzie tych rodowisk, w poczuciu nie
tyle moralnego wstydu, ile zwyk³ej ludzkiej przyzwoitoci powinni upubliczniæ
w³asne materia³y archiwalne, buduj¹c spo³eczne zaufanie na prawdzie i skrusze.
Zarz¹d Okrêgu Zachodniopomorskiego
Ligi Polskich Rodzin
Sylwester Chruszcz
Rafa³ Wiechecki

Pan Wiktor Gostyñski dziêkuje za wsparcie

Czy wypadek na Segala
zmieni mylenie decydentów?
Niespodziewanie zadzwoni³ do
nas, wprost ze szpitala w Szczecinie, pan Wiktor Gostyñski, mieszkaniec Wêgorzyna, który zosta³ poszkodowany w wypadku, do jakiego
dosz³o w £obzie na skrzy¿owaniu
ulic Niepodleg³oci i Segala.
Pisalimy o tym w poprzednim
numerze tygodnika. Na jad¹cego prawid³owo Land Roverem pana Gostyñskiego najecha³ samochód ciê¿arowy
Stayer z przyczep¹, wioz¹cy drzewo.
Auto zosta³o zniszczone, a pan Gostyñski trafi³ do szpitala w Szczecinie.
Zadzwoni³ reaguj¹c na nasz artyku³, z którym  jak nam powiedzia³ 
zgadza siê w zupe³noci. Chodzi o
zasadnoæ wprowadzenia takiego
rozwi¹zania w ¿ycie na tym skrzy¿owaniu, którego to rozwi¹zania pan
Gostyñski czuje siê ofiar¹. Od momentu jego wprowadzenia dosz³o tu
ju¿ do kilkunastu wypadków.
- Ile ja siê tu nacierpia³em przez to,
¿e kto takie bezsensowne rozwi¹zanie wprowadzi³. Mam po³amane
nogi, ¿ebra, st³uczon¹ lew¹ stronê
g³owy. - powiedzia³. Za porednictwem Tygodnika £obeskiego chce
podziêkowaæ mieszkañcom powiatu
³obeskiego, którzy dzwonili i wspierali go w tych trudnych dla niego
chwilach. Tak¿e pracownikom szpitala na Unii Lubelskiej, którzy fachowo i troskliwie siê nim zajêli. - Opieka
tutaj jest niesamowita. - powiedzia³.
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Felerne skrzy¿owanie z widokiem na ul. Segala
Pozdrawiamy pana Wiktora i ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia.
W tej sprawie bardzo szybko zareagowali tak¿e nasi czytelnicy i internauci. Oto jak komentowali artyku³ na stronie internetowej Tygodnika (www.tygodniklobeski.go.pl)
To bardzo idiotyczne rozwi¹zanie, kto w koñcu powinien z tym
zrobiæ porz¹dek... mo¿e w koñcu siê
naucz¹, gdy kto naprawdê zginie.
- napisa³ Tomek Navan z Irlandii.
Niestety, znaj¹c ¿ycie dopiero
wtedy. - doda³ Zenek z Poczty
Powiem wiêcej, jestem przekonana, ¿e kto wzi¹³ nagrodê za ten

cudowny pomys³ racjonalizatorski, a teraz wszyscy cicho siedz¹.
- skomentowa³a Zuzia.
Zobaczycie, jak kto tam zginie,
to wtedy ju¿ na drugi dzieñ zmieni¹
tam pierwszeñstwo, bo tak to u nas
jest, a wy jako gazeta nie macie na to
wp³ywu! - dopisa³ Marek.
Nie wiemy, czy gazeta bêdzie
mia³a wp³yw na zmianê organizacji
ruchu na tym skrzy¿owaniu, ale
przekazujemy te opinie do publicznej wiadomoci, tak¿e decydentów,
by wiedzieli, co mieszkañcy o tym
myl¹.
Redakcja
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DO SERCA PRZYTUL PSA.!

W grudniu uczniowie Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim pierwszy
raz postanowili pomóc szczeciñskiemu
schronisku dla bezpañskich psów.

Pomys³ polega³ na zorganizowaniu
w szkole zbiórki pieniêdzy na zakup
karmy dla zwierz¹t oraz kocy, które
przydadz¹ siê w zimowe dni.

Sprzeda¿ dzia³ek w Dobrej
(DOBRA) Ostatnio prasa codzienna donosi o wzrocie cen mieszkañ i
dzia³ek budowlanych, które traktowane
s¹ jako lokata kapita³u. Niestety, koniunktura nie dotyczy to naszego powiatu. Przekona³a siê o tym gmina Dobra,
gdzie sporód szeciu wystawionych na
przetarg dzia³ek sprzedano tylko cztery.
Sprawa sprzeda¿y dzia³ek budowlanych przy ul. 3 Maja ma swoj¹ historiê.
W ubieg³ym roku ówczesna rada miejska
zdecydowa³a, ¿e burmistrz mo¿e sprzedaæ du¿¹, prawie dwu hektarow¹ dzia³kê
przy tej ulicy, dopiero po jej podziale na
mniejsze. Mówi³o siê wtedy otwarcie,
¿e rada zrobi³a to pod naciskiem miejscowych handlowców, którzy obawiali siê,
¿e dzia³kê kupi firma pod market. Podzia³ mia³ zablokowaæ tak¹ mo¿liwoæ.
Po decyzji rady burmistrz podzieli³a dzia³kê na szeæ mniejszych i 28
grudnia 2006 r. wystawi³a je na przetarg.
Pomimo wczeniejszego zainteresowania, stanê³o do niego tylko troje mieszkañców Dobrej. Nie by³o gor¹cej licytacji; gmina sprzeda³a tylko cztery
dzia³ki uzyskuj¹c kwoty w wysokoci
ich oszacowania, powiêkszone o poREKLAMA
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st¹pienie. Dzia³ki nabyli: Grzegorz
Krzemieñ, Jolanta Kopacz i dwie W³odzimierz Szczepaniak, po cenach od
6130 do 7530 z³. Dwie wiêksze dzia³ki,
o cenach od 12 do 13 tys. z³ zostan¹
wkrótce powtórnie wystawione na
przetarg. Jak nam powiedzia³ Stanis³aw
Wasilewicz zajmuj¹cy siê w urzêdzie
gospodark¹ nieruchomociami, do
sprzeda¿y przygotowywane s¹ jeszcze trzy dzia³ki przy ul. Bema. KAR

Przeprowadzona akcja wi¹za³a siê
równie¿ z pewn¹ atrakcj¹. Og³osilimy
konkurs na zebranie jak najwiêkszej
kwoty pieniêdzy. Na zwyciêzców czeka³a s³odka nagroda ufundowana przez
Radê Rodziców i Dyrekcjê Szko³y.
Liczylimy na dobre serce naszej
uczniowskiej spo³ecznoci i trzeba
przyznaæ, ¿e jak na pierwszy raz wypad³o ca³kiem niele. 60 uczniów uzbiera³o kwotê 147 z³, najwiêcej 
47 z³ uzbiera³a klasa pierwsza.
Za zebrane pieni¹dze zakupilimy
50 kg karmy dla psów i 6 kg karmy dla
kotów. Uczniowie przynieli równie¿
bardzo du¿o kocy. Karma i koce zosta³y
odwiezione do schroniska przed wiêtami, przez zaprzyjanion¹ ze szko³¹ osobê, dziêki czemu uniknêlimy dodatkowych kosztów.
Mamy nadziejê, ¿e ten skromny
podarunek, chocia¿ w ma³ym stopniu pomo¿e sympatycznym czworonogom.
Postanowilimy, ¿e w przysz³oci
równie¿ bêdziemy o nich pamiêtaæ.
Akcja przynios³a wiele dobrego.
Uda³o siê nam zjednoczyæ ca³¹ braæ
uczniowsk¹ wokó³ jednej sprawy. Dzieci zrozumia³y, ¿e pies to te¿ ¿ywa istota,
która jest uzale¿niona od cz³owieka, która na niego liczy i mu ufa.
Tego zaufania nie mo¿na zawieæ.
Samorz¹d Uczniowski SP £abuñ
Wielki wraz z opiekunem Anett¹ Kulesz¹ i nauczycielem przyrody Miros³aw¹ Rolikowsk¹.

I Powiatowy Festiwal Kolêd
i Pastora³ek Wêgorzyno 2007
(WÊGORZYNO) W
Wêgorzynie znaleli siê
ludzie, którzy powo³ali
do ¿ycia festiwal kolêd
i pastora³ek. Celem
festiwalu jest kultywowanie tradycji
piewania kolêd wród
dzieci i m³odzie¿y.

Organizatorami s¹: parafia pw.
WNMP, gimnazjum i urz¹d miejski w Wêgorzynie oraz starostwo powiatowe.
I Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek Wêgorzyno
2007 odbêdzie siê 17 stycznia, o
godz. 16.00 w hali sportowej
wêgorzyñskiego gimnazjum. (r)

REKLAMA

Atlantic
Products Sp. z o.o.

zatrudni

osobê na stanowisku:
Samodzielna(y) Ksiêgowa(y)
Wymagania:
- znajomoæ zagadnieñ z zakresu
rachunkowoci i prawa podatkowego (pe³na ksiêgowoæ)
Warunki pracy:
- mo¿liwoæ rozwoju zawodowego, udzia³ w szkoleniach, atrakcyjne wynagrodzenie
Miejsce pracy:
Gardno 17, 73-155 Wêgorzyno
Telefon kontaktowy:
91 397 43 96, 606 265 213
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Rozwój gospodarczy
omija nas
szerokim ³ukiem
(POWIAT) O rozwoju gospodarczym powiatu w minionej kampanii wyborczej mówi³ siê niewiele
lub prawie nic. Nie oznacza to jednak, ¿e taki problem nie móg³ byæ
akcentowany  wiadczy to tylko o
mia³koci minionej ju¿ kampanii
na szczeblu powiatu.
Jeszcze w poprzedniej kadencji
powiat stara³ siê wraz ze widwinem
i Bia³ogardem o utworzenie swego
rodzaju strefy inwestycyjnej na terenach trzech powiatów. Powiaty
wspólnymi si³ami mia³y staraæ siê o
wybudowanie hal, stanowi¹cych
bazê produkcyjn¹ dla ewentualnych inwestorów. Do dzisiejszego
dnia nie powsta³a jednak ¿adna tego
typu strefa i wszystko jak na razie
pozostaje w sferze planów i pobo¿nych ¿yczeñ.
Trochê lepiej wygl¹da to na
szczeblu gminnym. Tu w czo³ówce
klasyfikuje siê Resko, które po ci¹gniêciu Swedwoodu, daj¹cego pracê
500 osobom problem pozyskiwania
inwestorów ma jak na razie z g³owy.
Tak przynajmniej twierdzi burmistrz
Arkadiusz Czerwiñski, który jeszcze
pod koniec listopada na pierwszym
posiedzeniu wspólnym komisji
stwierdzi³ - odpowiadaj¹c na pytanie
radnego Gradusa - ¿e w Resku kolejny wiêkszy inwestor móg³by mieæ problem z pozyskaniem odpowiedniej iloci wykwalifikowanych pracowników. Oprócz tej firmy w samym Resku
dzia³a 316 w wiêkszoci jednoosobowych podmiotów gospodarczych i 11
spó³ek zarejestrowanych w KRS.
W £obzie najwiêkszym pracodawc¹ jest wci¹¿ BO  DE zatrudniaj¹cy oko³o 450 pracowników.
Wkrótce na rynku pracy liczyæ bêd¹
siê powstaj¹ce w³anie w miecie
markety. Pracê jednak straci czêæ
pracowników zatrudnionych w ma³ych sklepach. Wa¿nymi pracodawcami w miecie s¹ wci¹¿ jeszcze Rival, Novamyl, czy Rolimpex.
W gminie zarejestrowanych jest
oko³o 960 podmiotów gospodarczych (stan z 30 grudnia 2006).
Znaczna ich czêæ to ma³e jednoosobowe firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ
us³ugow¹. Wielu m³odych ludzi rejestruje tu na przyk³ad firmê wiadcz¹c¹ drobne naprawy budowlane i
wyje¿d¿a za granicê. Patrz¹c na rosn¹c¹ liczbê lokali us³ugowych do
wynajêcia trudno stwierdziæ, czy w
£obzie ronie liczba przedsiêbiorców, którzy mogliby mieæ wp³yw na
rozwój miasta. W pozosta³ych gminach powiatu jest podobnie, a nawet
gorzej. Radowo Ma³e, Dobra i Wê-

gorzyno wci¹¿ stoj¹ jeszcze przed
swoj¹ szans¹. Dzia³aj¹cy w Radowie
Tomex boryka siê z problemami, a
jeszcze w ubieg³ym roku Powiatowa
Rada Zatrudnienia zgodzi³a siê
wstrzymaæ sp³atê zaci¹gniêtych w
PUP zobowi¹zañ.
W Wêgorzynie kilka lat temu
powstaæ mia³a przetwórnia biopaliw,
maj¹ca byæ lekarstwem na lokalne
bezrobocie. Przetwórnia powsta³a w
koñcu w Iñsku, a próby stworzenia
przez wêgorzyñsk¹ gminê miejsc
pracy zakoñczy³y siê postêpowaniem prokuratorskim. Przy w³adzy
kolejny raz jest ekipa uwa¿aj¹ca, ¿e
samorz¹d ma obowi¹zek walczyæ z
bezrobociem i tworzyæ miejsca pracy, anga¿uj¹c siê bezporednio w
¿ycie gospodarcze. Tym razem jednak tego typu pomys³y spaliæ mog¹
na panewce, przy opozycyjnej postawie wiêkszoci radnych wobec
burmistrz Gra¿yny Karpowicz.
Dobra wci¹¿ czeka na pojawienie
siê wiêkszego inwestora, który
móg³by o¿ywiæ miasteczko, w którym znaczna czêæ zarejestrowanych wiêkszych podmiotów gospodarczych to gospodarstwa rolne. W
ostatnich wyborach mieszkañcy
gminy obdarzyli Barbarê Wilczek
sporym kredytem zaufania, który
bêdzie musia³a teraz sp³aciæ, je¿eli
myli jeszcze o kolejnej kadencji.
Rozwój gospodarczy kraju, którym chwali³ siê ostatnio nasz rz¹d
szerokim ³ukiem omija nasz region i
nic na razie nie wskazuje, by mia³o
byæ inaczej. Niewiele te¿ poprawia
siê na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie br.
utrzyma³a siê na poziomie z ubieg³ego miesi¹ca i wynios³a 21,2%, tj.
mniej o 3,9 punktów, ni¿ w listopadzie ub. roku. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia nadal notowano w powiecie
³obeskim (35,4%), a najni¿sz¹  w
Szczecinie (11,9%). (Komunikat
GUS z 30 listopada 2006 r.).
Dane te s¹ jednak czêciowo miarodajne. Nikt nie jest w stanie bowiem okreliæ zasiêgu tzw. szarej
strefy. Nikt nie prowadzi te¿ ¿adnych statystyk dotycz¹cych wyjazdów za granicê, które sta³y siê tak
powszechne, ¿e trudno powiedzieæ,
czy podawana oficjalnie liczba
mieszkañców powiatu (ok. 40 tys.)
ma znamiona jakiejkolwiek wiarygodnoci. Powrót tych emigrantów
w rodzinne strony zale¿eæ bêdzie od
zmian jakie siê tutaj dokonaj¹. Czy
bêd¹ to zmiany na lepsze, w du¿ej
mierze zale¿y od tych, którym zaufalimy w czasie wyborów.
(gp)
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Wybory
do Izby Rolniczej

(POWIAT) 4 lutego 2007 odbêd¹ siê wybory cz³onków
do Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Cz³onkami samorz¹du rolniczego
s¹ osoby fizyczne i prawne, bêd¹ce
podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz cz³onkowie RSP, posiadaj¹cy w nich wk³ady gruntowe. Rolnik ubiegaj¹cy siê
o mandat cz³onka Rady Powiatowej
musi wype³niæ i z³o¿yæ zg³oszenie
oraz owiadczenie o zgodzie kandydowania i listê osób (minimum 50)
popieraj¹cych jego osobê w terminie do dzisiaj, 16 stycznia 2007, do
godz. 24.00.
Listy osób uprawnionych do
g³osowania sporz¹dzaj¹ urzêdy
gmin do dn. 22 stycznia. Do 26 stycznia 2007 nastêpuje podanie do wiadomoci cz³onków Izby Rolniczej listy kandydatów na cz³onków rad
powiatowych w poszczególnych
okrêgach wyborczych. Jak siê dowiedzielimy, uprawnionych do g³osowania w gminie £obez jest oko³o
420 osób, podobna liczba uprawnionych wystêpuje w gminie Resko.
Przez minion¹ kadencjê Rada Powiatowa ZIR dzia³a³a w sk³adzie: Zbigniew Gradziñski z Krzemiennej,
Adam Kaczmarek z B³¹dkowa, Tadeusz Brzozowski z £obza, Julian
Sierpiñski z £obza, Stanis³aw
Adamski z Radowa Ma³ego, Bogus³aw Sowiñski ze Strzmieli, Zdzis³aw Bas z Gardzina (gm. Resko), Ryszard Pêkala z Reska, Miros³aw
K³osiñski z Sulic i Jan Mazuro z
Ginawy. Przewodnicz¹cym Rady by³
Julian Sierpiñski, a delegatem na
walne Jan Mazuro. Obaj reprezentowali powiat ³obeski w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej.
W powiecie ³obeskim jest 5 okrêgów wyborczych (okrêgiem jest
gmina). Poni¿ej podajemy okrêgi i
sk³ady komisji wyborczych.
Okrêg wyborczy £OBEZ
1. Marian Miko³ajewski, przew.
(Zajezierze)
2. Leszek Kalwinek (£obez)
3. Barbara Andryszak (£obez)
REKLAMA

4. Waldemar Zakrzewski (Bonin)
5. Antoni Ku¿el (Wysiedle)
Okrêg wyborczy
WÊGORZYNO
1. Maria Misiur przew. (Runowo)
2. Iwona Tulig³owicz (Sielsko)
3. Witold Turek (Runowo)
4. Ryszard Dobrucki (Brzeniak)
5. Wiktor Gostyñski (Lesiêcin)
Okrêg wyborczy
RADOWO MA£E
1. Krystyna Kiryk przew.
(Rogowo)
2. Liliana Ligêza (Siedlice)
3. El¿bieta Poliñska (Orle)
4. Jan Chat³as (Pogorzelica)
5. Krzysztof Borkowski
(Radowo Ma³e)
Okrêg wyborczy RESKO
1. Maria Olejnik przew. (Resko)
2. Janina Szarafin (Resko)
3. Witold Kamiñski
(Stara Dobrzyca)
4. Andrzej Janczyszyn
(Luboradz)
5. Edwin Trytek (Piaski)
Okrêg wyborczy
DOBRA
1. Marta Sad³owska przew.
(Tucze)
2. Miros³awa Drapikowska
(Grzêzno)
3. Jadwiga Nowacka (Krzemienna)
4. Maria Królewicz (Anielino)
5. Emilia Awgul (Dobropole)
W ka¿dym okrêgu wyborczym
w dniu 4 lutego 2007 w godz. 8.00
 18.00 trwaæ bêd¹ wybory. Rolnicy wybior¹ samorz¹d rolniczy
dzia³aj¹cy na rzecz rozwi¹zywania problemów rolnictwa i reprezentuj¹cy interesy zrzeszonych
w nim podmiotów. Rolnicy g³osuj¹ w siedzibach urzêdów swoich gmin. Do 25 lutego nastêpuje
zwo³anie przez zarz¹d Izby Rolniczej pierwszych posiedzeñ rad
powiatowych, które wybior¹
sporód siebie przewodnicz¹cego i delegata do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
(r)
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Przysz³oæ Izby Gospodarczej
le¿y we wspó³pracy z sejmikiem

(POWIAT) Koñczy siê w³anie

czteroletnia kadencja
Powiatowej Rady
Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej. Izba  samorz¹d
bran¿owy  reprezentuje interesy
rolników, zajmuje siê
szkoleniami, pomaga
rozwi¹zywaæ problemy, jest
organem opiniodawczym.
Przez ostatnie cztery lata szefem
³obeskiej Izby by³ Julian
Sierpiñski z £obza.
Redakcja  Koñczy siê kadencja
rady. Czy mo¿e pan powiedzieæ co
uda³o siê osi¹gn¹æ w ci¹gu tych
czterech lat?
Julian Sierpiñski  Najwa¿niejszym naszym osi¹gniêciem by³a zmiana strefy podatkowej. Jakoæ naszych
ziem i warunków agroprzyrodniczych
zosta³a dostosowana do odpowiedniej strefy podatkowej. Bylimy do tej
pory w pierwszej strefie, co równa³o
nas z Pyrzycami, gdzie ziemia jest o
wiele lepsza. Teraz jestemy w trzeciej
strefie, tak jak Drawsko Pomorskie i
widwin. W gminie £obez stworzylimy program rozwoju rolnictwa. Teraz
robimy to w Radowie Ma³ym. Naszym
celem by³o danie szansy rolnikom na
zwiêkszenie swoich gospodarstw.
Stworzylimy w £obzie listê rolników,
uwzglêdniaj¹c¹ ich d¹¿enia. Uzgodnilimy je z Agencj¹ Nieruchomoci
Rolnych. Dziêki temu dosz³o do przetargów ograniczonych na powiêkszenie gospodarstw rodzinnych. Pomimo
problemów podobny proces uda³o siê
nam przeprowadziæ w Radowie Ma³ym. Rolnicy zwiêkszyli swoje area³y i
s¹ zadowoleni z wyników przetargów.
Mam nadziejê, ¿e bêdzie druga tura
przetargów, bowiem ziemi nale¿¹cej do
skarbu pañstwa jest jeszcze sporo.
Rolnicy w Radowie bêd¹ mogli posiadaæ pe³noprawne gospodarstwa, któ-

re bêd¹ mog³y konkurowaæ z gospodarstwami unijnymi. Bêd¹ mogli korzystaæ z wszystkich programów pomocowych, uzale¿nionych od iloci
posiadanych gruntów.
 Co osi¹gnê³a rada powiatowa ?
 Rada powiatowa wnios³a du¿o
w proces budowania dobrego banku, jakim jest Bank Spó³dzielczy w
Goleniowie. Cz³onkowie rady powiatowej s¹ równie¿ cz³onkami
rady nadzorczej banku w samym
Goleniowie. Prezes banku pan Sobolewski jest z £obza, wiêc te¿ jest to
nasze osi¹gniêcie. Rada powiatowa
robi³a równie¿ wszystko, by Krochmalnia by³a w jak najlepszej kondycji. Gdyby nie kiepska w tym roku
pogoda i niekorzystny kurs euro,
dochody ze zbiorów ziemniaka nie
by³by takie z³e.
 Jakie zajêlicie stanowisko
w sprawie likwidacji cukrowni w
Gryficach?
 Producentów buraka cukrowego mamy w powiecie niewielu, ale s¹.
Zespó³ konsultacyjny wojewody,
sejmik województwa i zarz¹d izby
przyjê³y wspólne stanowisko w tej
sprawie. Chcemy, by zak³ad pracowa³ jeszcze rok, ze wzglêdu na to, ¿e
Kluczewo nie jest w stanie przerobiæ
takiej iloci surowca i rolnicy mog¹
ponieæ straty, gdy d³ugo bêd¹ musieli przechowywaæ buraki. To stanowisko trafi do ministra skarbu i
prezesa Krajowej Spó³ki Cukrowej.
Mylê, ¿e uda siê to nam zrealizowaæ.
 Jak wygl¹daæ bêdzie wasza
wspó³praca z nowymi w³adzami województwa?
 Z poprzednim sejmikiem wojewódzkim wspó³praca nie uk³ada³a
siê zbyt dobrze. Tamten sejmik nie
widzia³ rolnictwa jako jednej z g³ównych ga³êzi gospodarki województwa. Gros pieniêdzy unijnych przep³ywaæ bêdzie teraz przez sejmik,
dlatego te¿ wspó³praca z tym organem jest niezwykle wa¿na. Niedawno by³em na komisji rolnictwa nowego sejmiku, gdzie przedstawi³em
nasze problemy i pomys³y. Chcielibymy uzyskaæ zmiany w strategii
rozwoju województwa. Dotychczasowa strategia nie uwzglêdnia³a roli
REKLAMA

ZNALEZIONO ROWER
W Komendzie Powiatowej Policji
w £obzie zabezpieczono znaleziony w
dniu 09.01.2007 r. na ul. Kamiennej
rower typu sk³adak o nazwie WIGRY koloru czerwonego z baga¿nikiem koloru czarnego oraz dwoma
srebrnymi b³otnikami. Odbiór roweru
przez jego w³aciciela w budynku KPP
£obez, pokój nr 19 nr tel. 091 561 55 22.

rolnictwa i przemys³u przetwórczego
w rozwoju województwa. Pragniemy
równie¿ w porozumieniu z sejmikiem
stworzyæ pilota¿owy program, dziêki
któremu rolnik z £obza czy Reska
móg³by spokojnie wykupywaæ ziemiê. Nieraz dochodzi jeszcze do sytuacji, w których na dwa dni przed przetargiem przyje¿d¿a do gminy cz³owiek zainteresowany kupnem sporego area³u, melduje siê i burmistrz musi
mu wydaæ zawiadczenie, ¿e jest rolnikiem, bo ma rêce zwi¹zane Kodeksem Postêpowania Adminstracyjnego. Chcemy równie¿ zadbaæ o ochronê gruntów rolnych. Czêsto dzieje siê
tak, ¿e dobre grunty s¹ odralniane i w
rezultacie przy takich anomaliach klimatycznych nie bêdziemy w stanie
produkowaæ odpowiedniej iloci
¿ywnoci. Taki plan ochrony powinien zostaæ zawarty w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 Na czym ma polegaæ ta ochrona? Nie chcecie chyba ograniczaæ
budownictwa?
 Chcemy przede wszystkim, by
powstaj¹ce plany zagospodarowania gmin by³y rozs¹dne. Niestety,
du¿o gruntów rolnych nam wyp³ywa. Zmieniaj¹ siê warunki zabudowy
i rolnicy maj¹ póniej problem z wykupem takich gruntów, bo agencja
nie chce ich sprzedawaæ. Taka sytuacja jest na przyk³ad w gminie Wêgorzyno.
 Które problemy poruszycie w
najbli¿szej przysz³oci?
 Z³o¿ymy dwa wnioski do bud¿etu województwa. Dotycz¹ one oczywicie niedawnej suszy i jej bolesnych nastêpstw. Nie mo¿emy co roku
jedynie zwalczaæ skutki klêsk ¿ywio³owych, musimy jako siê przed nimi
zabezpieczaæ. W bud¿ecie trzeba
uwzglêdniæ program rekultywacji gleb
zakwaszonych  rozwi¹zanie przyjête
w s¹siednich województwach. Mylê,
¿e ten program wypali, zw³aszcza, ¿e
w sejmiku mamy teraz przychylniejsz¹
nam atmosferê, a w samej komisji rolnictwa zasiada przedstawiciel naszego powiatu, pani Halina Szymañska.
Istotne dla naszego rolnictwa jest
równie¿ trafienie z odpowiednimi

uprawami, zw³aszcza w takich okresach, jak ten ostatni. Do tego niezbêdne jest prowadzenie badañ przez
Stacjê Oceny Odmian w Bia³ogardzie,
któr¹ poprzedni sejmik traktowa³
wrêcz po macoszemu. To s¹ nasze
najbli¿sze cele. W naszej gminie najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla rolników jest
powstanie grupy producentów ziemniaka skrobiowego. Dzia³aj¹c w takiej
grupie ³atwiej jest negocjowaæ ceny.
Bêdzie to taki bufor, który bêdzie ³agodzi³ wydarzenia na rynku. Mamy jeszcze du¿o do zrobienia. Przede wszystkim przy wspó³pracy z sejmikiem.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Kazimierz Rynkiewicz
REKLAMA
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List do redakcji
Zamiar w³¹czenia siê p.
Burmistrza Ryszarda Soli
do reaktywacji dzia³alnoci
Ligi Ochrony Przyrody na
terenie powiatu ³obeskiego
(jak podaj¹ Wieci z £obeskiego Ratusza nr 1)  to
chwalebny pomys³.
Placówki owiatowe, organizacje spo³eczne i zak³ady
pracy tworzy³yby jeden
wielki front proekologiczny,
tak bardzo potrzebny, szczególnie kulej¹cej pod tym
wzglêdem ³obeskiej gminie
ekologicznej, która  oprócz
szumnej nazwy  z ekologicznym dzia³aniem nie ma
nic wspólnego. Wszyscy,
którzy bacznie obserwowali
poczynania urzêdników na
rzecz gminy ekologicznej 
wyrobili na pewno odpowiednie zdanie. Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego stoi
na stanowisku, ¿e dzia³ania
by³y niezgodne z oczekiwaniami spo³eczeñstwa, nie
przynosi³y gminie chluby, a
wrêcz przeciwnie  szkodzi³y jej wizerunkowi. Od 2002
r. dzia³acze Ko³a PKE starali
siê przyhamowaæ niszczycielskie zapêdy i spowodowaæ, by odpowiedzialni za
dokonane szkody przyrodREKLAMA
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LOP - dobry i z³y pomys³
nicze zostali oficjalnie postawieni w stan oskar¿enia. Niestety...(?).
Kierownik infrastruktury
komunalnej i ochrony rodowiska (obecnie), a du¿o wczeniej inspektor ochrony rodowiska - p. Ewa Ciechañska
- by³a przez lata odpowiedzialna za przyrodê. Przypominamy, ¿e w okresie jej dzia³alnoci dokonano spustoszenia w parku im . T. Kociuszki
wycinaj¹c kilkadziesi¹t drzew
(bo by³o zbytnie zaciemnienie  jak m.in. motywowa³a),
okaleczono alejê kasztanowców na oczach oburzonych
ludzi i grupy dzieci przedszkolnych i szkolnych, które
w tym czasie by³y na spacerze
w parku. Dzieci ze zgroz¹ obserwowa³y jak spadaj¹ cinane ga³êzie, gniazda ptasie z jajeczkami i pisklêtami, jak rozpaczliwie krzycz¹ doros³e
ptaki broni¹ce gniazd i piskl¹t.
To by³a pokazówka  dreszczowiec antyekologiczny na
¿ywo  lekcja uwra¿liwienia
ekologicznego dzieci i doros³ych  zafundowana przez
pani¹ inspektor. W latach

2002-2003 wyciêto, wbrew
wszelkim przepisom o ochronie przyrody, 2052 drzewa w
parku lenym niszcz¹c siedlisko kwanej buczyny  prawnie chronionej, zniszczono
otulinê parku, wyciêto alejê
grabow¹ z terenu, który jest w
trakcie wpisywania do rejestru zabytków, wycinano,
og³awiano i podkrzesywano
drzewa w ró¿nych miejscach
miasta.
Z artyku³u £obeska ekologia (Tygodnik £obeski z
dn. 9.01.2007 r.) dowiadujemy
siê, ¿e w³anie kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony rodowiska
p. Ewa Ciechañska, zosta³a
mianowana na powiatowego
koordynatora Ligi Ochrony
Przyrody. O, zgrozo! Co za
paradoks!?
W wywiadzie dla ww. gazety, owa pani informuje, ¿e
dzia³alnoæ LOP polegaæ ma
przede wszystkim na edukacji i podwy¿szaniu wiadomoci ekologicznej mieszkañców. I kto to mówi? ¯yczymy
p. Ciechañskiej, aby osi¹gnê³a
tak¹ wiadomoæ ekolo-

giczn¹, jak¹ maj¹, cytowani
przez ni¹, mieszkañcy.
Nie wystarczy usi¹æ na
urzêdzie, zrobiæ zaocznie
studia podyplomowe z ekologii i ochrony rodowiska (zdobyæ papier w trakcie urzêdowania). Nale¿y swoimi czynami udowodniæ, ¿e jest siê wiarygodnym w danej dziedzinie
 a to w³anie podniesie wiadomoæ ekologiczn¹ tych,
którzy do tej pory byli lub s¹
chwiejni.
Jakimi kategoriami myli
p. Ciechañska mówi¹c, ¿e 
istnieje mo¿liwoæ wci¹gniêcia do wspó³pracy równie¿ i
tej organizacji  (mowa o Kole
PKE). Jaka¿ wielka ³aska!
Wci¹gniêcie...? Przecie¿ dobro przyrody, to powinien
byæ jeden wspólny cel! Z artyku³u dowiadujemy siê równie¿, ¿e Ko³o nasze otrzyma³o
kilkakrotne
propozycje
wspó³pracy, jeszcze za poprzedniego burmistrza, jednak¿e nie znalaz³y one zrozumienia z naszej strony. Kolejne k³amstwo p. Ciechañskiej.
Po pierwsze  nic nam o
tym nie wiadomo.

Po drugie  mielibymy
wspó³pracowaæ w niszczeniu zieleni? Przez ca³y czas
ostro protestowalimy. S¹
na to urzêdowe dowody.
Czy¿by p. Ewa Ciechañska wyrzuci³a to z pamiêci i
wciska czytelnikom kolejny
kit, tak jak to robi³a przed
laty na ³amach prasy lokalnej, wojewódzkiej i w pismach urzêdowych (np. do
policji) mówi¹c o grabie¿czej
wycince drzew w parku lenym, ¿e tam s¹ prowadzone
tylko prace sanitarno  porz¹dkowe. Nasuwaj¹ siê refleksyjne myli:
- Dlaczego nie ponios³a
¿adnej konsekwencji za negatywne dzia³ania w dziedzinie ochrony przyrody?
- Dlaczego nadal powierza siê jej odpowiedzialne
funkcje w tej dziedzinie?
Tak wiêc wed³ug nas:
LOP  to dobry pomys³!
Pani Ewa Ciechañska jako
powiatowy
koordynator
LOP  to z³y pomys³.
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego w £obzie

Za³o¿ono £obeski Klub
Turystyki Kajakowej
PTTK Stara Rega

Kamery, radar i pies

W £obzie ma byæ
bezpieczniej

(£OBEZ) Burmistrz £obza zamierza poprawiæ stan bezpieczeñstwa w
miecie. Na ten cel w projekcie tegorocznego bud¿etu wyasygnowano
40 tys. z³. Pieni¹dze te przeznaczone
maj¹ zostaæ na zakup dwóch lub
trzech kamer monitoruj¹cych czêæ
miasta. Gmina planuje tak¿e pomóc
policji w zakupie psa tropi¹cego.
Ostatni wypadek na skrzy¿owa-

(£obez) Grupa mi³oników kajakarstwa zdecydowa³a siê na za³o¿enie
£obeskiego Klubu Turystyki Kajakowej PTTK STARA REGA. Klub
dzia³aæ bêdzie przy Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym Regionalny Odzia³ Szczeciñski
im. Stafana Kaczmarka.
Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê
w dniu 7 stycznia 2007 roku w £obeskim Centrum Turystyki.
Prezesem klubu zosta³ pan Marek Strackiewicz, sekretarzem
pani El¿bieta Winiewska, a

skarbnikiem pan Mariusz Wijatyk.
Pragnieniem za³o¿ycieli Klubu jest
zrzeszenie mi³oników kajakarstwa.
Zachêcamy wszystkich chêtnych
do p³ywania po naszej piêknej Redze i
innych rzekach Ziemi £obeskiej.
Pierwsz¹ imprez¹ Klubu bêdzie
Zlot Zachodniopomorskiego Aktywu
Kajakowego  sp³yw Reg¹ i Uklej¹ w
dniach 08  11 marca 2007 r. Wspó³organizatorem imprezy bêdzie £obeskie
Centrum Turystyki.
Z turystycznym pozdrowieniem
El¿bieta Winiewska

Kontenerowce
socjalne

(POWIAT) Wiêkszoæ gmin w
Polsce nie uchwali³a jeszcze swoich
bud¿etów. Za przyczynê podaje siê
g³ównie póny termin wyborów samorz¹dowych. Przepisy pozwalaj¹
uchwaliæ bud¿et w szczególnych sytuacjach do koñca marca. W naszym regionie swój bud¿et ma ju¿ powiat i Wêgorzyno. W Resku i £obzie radni zajm¹
siê nim na sesjach 25 stycznia. W Radowie Ma³ym radni zbior¹ siê cztery
dni póniej. Uchwalenie bud¿etu w
Dobrej nast¹pi w lutym.
(gp)

budowano tzw. kontenerowce  tanie, budowane w krótkim czasie
domki. Ich cena mo¿e byæ nawet
dziesiêciokrotnie ni¿sza w stosunku
do tych budowanych tradycyjnymi
metodami. Maj¹ one jednak zasadnicz¹ wadê: mieszkaæ w nich mo¿na
zaledwie kilka lat.
Mieszkania socjalne traktuje
siê jako etap przejciowy i tego
typu rozwi¹zanie mo¿e byæ korzystne, pod warunkiem znalezienia ich lokatorom normalnych
mieszkañ. Na Opolszczynie niektórzy powodzianie mieszkaj¹ w
takich domkach do dzi.
(gp)

do £obza?

(£OBEZ  RESKO) £obez stara
siê o zorganizowanie w tym roku
powiatowych do¿ynek na swoim terenie. Od momentu powstania powiatu do¿ynki odbywa³y siê zawsze w
Resku. Burmistrz £obza zapewnia, ¿e
jego starania nie maj¹ na celu wszczêcia sporu z Reskiem. Decyzja zale¿eæ
bêdzie od w³adz powiatu.
(gp)

Jedyny kandydat na kierownika wydzia³u

Robert Dudziec
w urzêdzie ³obeskim?

REKLAMA

TAKIE DOMKI POWSTA£Y WKRÓTCE PO POWODZI
W 1997 W OKOLICACH WROC£AWIA

niu ulic Segala i Niepodleg³oci sk³ania do rozwi¹zania równie¿ i tej kwestii. Zapytany o to podczas wtorkowego spotkania z mediami burmistrz
stwierdzi³, ¿e na ulicy Niepodleg³oci zostan¹ zainstalowane dodatkowe oznaczenia. Burmistrz Ryszard Sola, opieraj¹c siê na reskich
dowiadczeniach, planuje równie¿
zakup radaru policyjnego.
(gp)

Radni przed Do¿ynki
bud¿etem
z Reska

(£OBEZ) Na og³oszony przez
burmistrza £obza konkurs na stanowisko kierownika Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w urzêdzie miejskim w £obzie wp³ynê³y trzy
oferty. Dwie nie przesz³y weryfikacji
pod wzglêdem formalnym. Okaza³o
siê, ¿e dwóm osobom, które te oferty

(£OBEZ) Burmistrz Ryszard
Sola w swoim programie wyborczym
zapowiedzia³ budowê mieszkañ socjalnych. W projekcie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok przewidziano na ten cel 60 tys. z³. Pieni¹dze
te przeznaczone maj¹ zostaæ na
opracowanie odpowiednich projektów. Burmistrz rozwa¿a kilka koncepcji. O jednej z nich mówi³ ostatnio
podczas spotkania z lokalnymi mediami. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e gmina
stawiaæ bêdzie lokale socjalne w
oparciu o dowiadczenia gmin po³udniowej Polski. W³anie tam kilka lat
temu, wkrótce po s³ynnej powodzi,
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z³o¿y³y, brakuje odpowiedniego sta¿u pracy w administracji.
Do drugiego etapu kwalifikacji
zosta³a zatwierdzona oferta pana Roberta Dudca z Dobrej, do niedawna
sekretarza tamtejszego urzêdu. Teraz
kandydata czeka test, który wyka¿e,
czy mo¿e pe³niæ to stanowisko. (r)
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MARKETY - postêp cywilizacyjny
w wydaniu ³obeskim?
(£OBEZ) Przy ulicy
Niepodleg³oci i Kocielnej
trwaj¹ koñcowe prace
zwi¹zane z budow¹ sklepów
Polomarket i Tesco.
Dla wielu mieszkañców,
a w szczególnoci dla
drobnych sprzedawców,
ich powstanie wi¹¿e siê
nieuchronnie
z widmem problemów
finansowych i likwidacj¹
wielu stanowisk pracy. Dla
czêci mieszkañców wi¹¿e
siê to za z korzyciami,
jakie mog¹ odnieæ jako
konsumenci, po zaistnieniu
na lokalnym rynku nowych
placówek handlowych.
Powstanie dwóch ostatnich
sklepów zwi¹zane jest z dzia³alnoci¹ osób prywatnych. Polomarket
powstaje na terenie by³ej restauracji
nale¿¹cej do pañstwa Szubów, z kolei Tesco jest efektem pozbywania
siê czêci nieruchomoci przez GS

REKLAMA

Samopomoc Ch³opska. Spó³dzielnia odpowiedzialna bêdzie równie¿
za powstanie kolejnego sklepu na
ulicy Pó³nocnej. Prawdopodobnie
powstaæ ma tam sklep sieci Lidl.
Dla wielu ³obeskich drobnych
przedsiêbiorców spó³dzielnia jest
tutaj g³ównym winowajc¹. Jednak¿e  jak twierdzi prezes GS Romauld Dubicki  spó³dzielnia ma
równie¿ swoje racje. Wed³ug prezesa Dubickiego, gdyby on nie by³
pierwszy, skorzysta³by na tym kto
inny, bowiem firmy skupuj¹ce tere-

ny pod du¿e sklepy i tak wesz³yby na
lokalny rynek, a wolnych terenów w
£obzie jest jeszcze sporo.
- GS pozbywa siê czêci swojego maj¹tku z uwagi na du¿e kwoty
p³acone za podatek od nieruchomoci objêtych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Do tej najwy¿szej kategorii tego lokalnego podatku zaliczaj¹ siê wszystkie tereny spó³dzielni, która p³aci za nie ³¹cznie
oko³o 180 tys. z³ rocznie. GS poniós³ równie¿ spore koszty zwi¹zane z wykupem czêci nieruchomoci objêtych u¿ytkowaniem
wieczystym, za które op³aty w tym
roku wzros³y znacz¹co. Pieni¹dze
uzyskiwane ze sprzeda¿y spó³dzielnia przeznacza równie¿ na
wyp³atê udzia³ów by³ym cz³onkom.  twierdzi prezes Dubicki.
Obecne w³adze gminy staraj¹
siê nie demonizowaæ problemu. W
ubieg³y wtorek burmistrz Ryszard
Sola stwierdzi³, ¿e gmina odnosi z
tych inwestycji pewne korzyci.
Przy powstaj¹cym w³anie Tesco
trwaj¹ prace kanalizacjne, które w
pewnym stopniu odci¹¿¹ gminê na
tym odcinku. Podobnie bêdzie w
przypadku maj¹cego powstaæ sklepu przy ulicy Pó³nocnej. Zbudowana tam zostanie droga dojazdowa,
przy Szkole Podstawowej nr 1.
Zupe³nie inne zdanie na ten jak¿e
istotny dla rozwoju miasta temat
maj¹ lokalni przedsiêbiorcy, prowadz¹cy ma³e sklepy spo¿ywcze.
- Trudno sprostaæ dotychczasowej konkurencji  twierdzi Irena Miksza, w³acicielka jednego z ³obeskich
sklepów.  Gdy powstan¹ kolejne
dwa, to zbyt dobrych widoków na
przysz³oæ mieæ nie bêdziemy. To
poroniony pomys³ umieszczaæ w takim ma³ym miecie piêæ marketów.
Niestety, liczê siê z tym, ¿e bêdê mu-

sia³a sklep zamkn¹æ - dodaje.
- Wydaje mi siê, ¿e te wielkie markety dzia³aj¹ trochê jak komunistyczne przedsiêbiorstwa, na zasadzie 1000 marketów na dziesiêciolecie firmy  mówi Mariusz Wijatyk,
cz³onek zarz¹du powiatowego PO,
w³aciciel osiedlowego sklepiku. 
Mylê, ¿e te firmy id¹ wed³ug jakiego rozdzielnika, nie przeprowadzaj¹c wczeniej ¿adnych powa¿nych
badañ rynku. Na pewno spadn¹ nam
obroty, w szczególnoci w³acicielom sklepików po³o¿onych w centrum. Czêæ klienteli nowych sklepów pochodziæ bêdzie z innych marketów. Piêæ du¿ych sklepów po prostu podzieli siê ludmi, którzy chodzili dotychczas do trzech, a jeszcze
niedawno dwóch du¿ych punktów.
Nikt chyba na tym nie zarobi.
Dla miasta równie¿ nie jest to zbyt
korzystne. Przede wszystkim zachwiana bêdzie równowaga miêdzy
ma³ymi, a du¿ymi sklepami. W wielu
miastach pozwala siê budowaæ du¿e
sklepy na obrze¿ach, po to, by ma³e
sklepy w centrum mog³y funkcjonowaæ. Ma³y handel jest jednym z czynników tworz¹cych nasz¹ klasê redni¹. To s¹ ludzie, którzy zatrudniaj¹,
kupuj¹ na miejscu, p³ac¹ na miejscu
podatki. S¹ równie¿ aktywni i powiêcaj¹ równie¿ czas na co innego
oprócz pracy  tworz¹ lokaln¹ strukturê spo³eczn¹  dodaje.
W rozmowach z niektórymi
przedstawicielami w³adz pojawia
siê doæ czêsto opinia, w myl której gmina nie jest w stanie zapobiec
powstawaniu tego typu placówek.
W³aciciel terenu wystêpuje o decyzjê o warunkach zabudowy i
gmina musi mu j¹ - zgodnie z przepisami Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego  wydaæ. Dla-
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czego jednak w Koszalinie nie powsta³ ¿aden du¿y supermarket?
Dlaczego w ubieg³ym roku doberscy radni, nie chc¹c dopuciæ do
powstania marketu w centrum miasta postanowili podzieliæ wystawion¹ na sprzeda¿ dzia³kê na szeæ
czêci? Wystarczy chyba chcieæ.
Patrz¹c na najnowsz¹ historiê
£obza odnieæ mo¿na wra¿enie, ¿e
nie by³o tutaj nikogo, kto by³by
przeciwko powstaniu takich sklepów. Wrêcz przeciwnie  wydaje
siê, ¿e u steru w³adzy byli ludzie,
dla których zaistnienie takich placówek by³o niejako wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego
miasta. Jeszcze za rz¹dów Haliny
Szymañskiej pewn¹ dzia³kê w
centrum miasta sprzedano za 90
tys. z³. Wkrótce nowy w³aciciel
sprzeda³ j¹ pod supermarket po
niemal¿e dziesiêciokrotnie wy¿szej cenie.
Nie powsta³ jednak ¿aden plan
zagospodarowania przestrzennego
i dopiero teraz nowe w³adze zamierzaj¹ co w tej kwestii zrobiæ i £obez
uporz¹dkowaæ.
Warto choæ trochê uwiadomiæ
sobie skutki zachwiana równowagi
w miejscowym handlu. Lokalna gospodarka jest naczyniem po³¹czonym, w którym pieni¹dz istniej¹cy na
rynku kr¹¿y miêdzy podmiotami.
Markety pieni¹dze te wysysaj¹, nie
inwestuj¹c ich póniej na miejscu.
Za pieni¹dze, które zostawiamy w
sklepie jednej z sieci, powstaje ju¿
byæ mo¿e kolejny, tyle ¿e na Ukrainie,
b¹d jeszcze dalej. Im mniej pieni¹dza na rynku, tym ludzie s¹ biedniej-

si, a co za tym idzie chêtniej staj¹ siê
klientami tego typu sklepów i w ten
sposób powstaje samonapêdzaj¹cy
siê mechanizm.
Nadmierna iloæ du¿ych punktów nie zagrozi wy³¹cznie sklepikarzom. Zreszt¹, to nie oni pójd¹ na
pierwszy ogieñ, tylko ich pracownicy. W³aciciele zaczn¹ oszczêdzaæ,
nie tylko na kosztach osobowych
ale te¿ na us³ugach jakie zamawiali w
zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoci¹. Je¿eli dany w³aciciel sklepu zmienia³
co roku w swoim dostawczym samochodzie opony zimowe, teraz robiæ
bêdzie to rzadziej, co odbije siê na
innej bran¿y. Z czasem zniknie spora
grupa korzystaj¹ca z ró¿nego rodzaju us³ug, napêdzaj¹ca lokaln¹ gospodarkê, pozostawiaj¹ca zarobione pieni¹dze na lokalnym rynku.
Problemy klasy redniej odbijaj¹
siê zawsze na ¿yciu spo³ecznym i
tworzeniu podstaw lokalnej demokracji. Tacy w³anie ludzie z regu³y
tworz¹ ró¿nego rodzaju mniej lub
bardziej powa¿ne stowarzyszenia,
organizacje. Uczestnicz¹ w ¿yciu
publicznym i anga¿uj¹ siê w wiele
spraw, dotycz¹cych nie tylko ich
samych. Wemy tylko kwestiê sponsorowania imprez i wydarzeñ kulturalnych. Nikt przecie¿ nie zwróci siê
z prob¹ o dofinansowanie imprezy
do supermarketu, którego siedziba
le¿y daleko, a którego miejscowy
kierownik nie jest kompetentny do
podejmowania takich decyzji.
Zmniejszenie siê liczby ludzi czynnie tworz¹cych lokaln¹ spo³ecznoæ
zawsze odbija siê negatywnie na jakoci ¿ycia publicznego.
(gp)

Tragiczne wieci zawsze
nas zaskakuj¹. Taki charakter
mia³a wiadomoæ o mierci p.
Bronis³awa Po³etka.
Zmar³y by³ cz³owiekiem trwale
zwi¹zanym z ³obeskim szkolnictwem. Przez wiele lat pracowa³ w
naszym liceum, najpierw jako nauczyciel, potem w charakterze wicedyrektora i wreszcie na stanowisku dyrektorskim. Znalimy Go
jako cz³owieka o wysokiej kulturze
osobistej, poczuciu taktu i elegan-

cji. Pe³ni¹c funkcjê dyrektora by³
wymagaj¹cy wobec pracowników szko³y i uczniów, a tak¿e
wobec samego siebie. Dziêki takiej postawie szko³a osi¹ga³a
bardzo dobre wyniki i lokaty w
olimpiadach oraz konkursach, a
tak¿e zajmowa³a czo³owe miejsca
pod wzglêdem przyjêæ na studia.
Jednoczenie p. Bronis³aw Po³etek by³ doskona³ym organizatorem sprawnie kieruj¹cym pracami zwi¹zanymi z przejêciem
nowego gmachu liceum. Umiejêtnie zintegrowa³ nowe grono nauczycieli, którzy w wiêkszoci
przypadków dopiero rozpoczynali pracê pedagogiczn¹ w szkole. Stworzy³ zespó³ zgrany w codziennej pracy, a tak¿e w sferze
towarzysko-kole¿eñskiej.
Pozostanie w naszej pamiêci jako sprawiedliwy dyrektor,
wyrozumia³y kolega i niezawodny przyjaciel.
W imieniu nauczycieli, którzy
pracowali pod kierownictwem
zmar³ego Dyrektora - Sabina Bil.

WSPOMNIENIE

29 czerwca 1985 roku piewalimy piosenkê, która zawiera³a s³owa:
( ) tu jest Twoje miejsce, tu jest Twój dom.
By³ to czas I Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum w £obzie w latach
1945  1970. Wród Honorowych Goci by³ ON, Bronis³aw Po³etek, Dyrektor
Liceum w latach 1961  1970. S³owa refrenu tej piosenki, z dedykacj¹ dla Niego,
piewalimy na kolejnych zjazdach. W ubieg³ym roku w czasie kolejnego spotkania wys³uchalimy odczytanego listu od Niego. By³ napisany w konwencji
uczniowskiego usprawiedliwienia nieobecnoci z powodu choroby. Ka¿dy z
nas s¹dzi³, i¿ niedyspozycja jest chwilowa i jeszcze wielokrotnie Bronis³aw
Po³etek bêdzie goci³ wród nas, Jego wychowanków.
Bronis³aw Po³etek w czasie Swojej pracy w ³obeskim liceum w latach 1957- 1970 sta³ siê dla nas legendarnym Nauczycielem i Dyrektorem.
Do dzisiaj kr¹¿¹ opowieci o Nim jako nietuzinkowej postaci o bardzo silnej
osobowoci. Istnieje wiele anegdot zwi¹zanych z Jego prac¹ i ojcowskim podejciem do zró¿nicowanych zachowañ licealistów. Kierowa³ szko³¹ w latach
szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy by³o du¿o wa¿kich wydarzeñ w historii Polski i wiata. Wa¿kich tak¿e w naszym, m³odzieñczym ¿yciu.
Po zakoñczeniu Jego pracy w £obzie wielokrotnie spotyka³em siê z Nim
w chwilach smutnych i radosnych dla Jego Rodziny. Bêdê Go pamiêta³ jako
pogodnego i sympatycznego cz³owieka, który wa¿y³ ka¿de wypowiedziane
s³owo.
A¿ przyszed³ dzieñ 10. stycznia. Odebra³em telefon od mojej Wychowawczyni. ( ) mam smutn¹ wiadomoæ .
Dziêkujê Ci, Mój Dyrektorze, za wszystko.
By³y wychowanek, absolwent LO z 1968 roku
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Gmina umorzy³a
spó³dzielni

(£OBEZ) Jeszcze pod koniec
rz¹dów zarz¹du burmistrz Haliny
Szymañskiej miêdzy gmin¹, a Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Jutrzenka
powsta³ spór dotycz¹cy kwoty
wp³aconej przez gminê na konto
spó³dzielni z tytu³u dodatków
mieszkaniowych. Gmina ¿¹da³a zwrotu ponad 80 tys. z³. Sprawa ci¹gnê³a siê
do koñca kadencji Haliny Szymañskiej
i trafi³a nawet do s¹du. Potem jednak
s³uch o niej zagin¹³. Jeszcze pod koniec
poprzedniej kadencji temat ten powróci³ na jednej z ostatnich komisji
poprzedniej rady. Dotarlimy do dokumentów, które choæ czêciowo
wyjaniaj¹ fina³ tej sprawy.
Na prze³omie 2000 i 2001 roku
komisja z gminy w Miejsko  Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej
przeprowadzi³a kontrolê dotycz¹c¹
wp³aty dodatków mieszkaniowych w
dwóch spó³dzielniach - £obeziance i Jutrzence. Komisja stwierdzi³a
szereg nieprawid³owoci w Jutrzence na ³¹czn¹ kwotê 88.915,13 z³. Ówczesny zarz¹d spó³dzielni, kierowany

przez prezesa Dziêgielewskiego
uzna³ za zasadne roszczenia w wysokoci 22.560,98 z³ i kwotê tê wp³aci³
na konto gminy. Wkrótce miêdzy
urzêdem a zarz¹dem dosz³o do wymiany pism, po której spó³dzielnia
zap³aci³a dodatkowe 16.486 z³. Gmina domaga³a siê zwrotu ca³ej kwoty
i po kolejnej wymianie pism, zarz¹d
gminy w lipcu 2002 roku z³o¿y³ w
S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie
pozew przeciwko spó³dzielni.
Kilka miesiêcy póniej, w wyniku
wyborów burmistrzem zosta³ Marek
Romejko. 9 kwietnia 2003 roku burmistrz zawar³ ugodê pozas¹dow¹ z zarz¹dem spó³dzielni, w wyniku której
gmina zrzek³a siê pozosta³ych zaleg³oci w kwocie 49.868,15 z³, a zarz¹d spó³dzielni zobowi¹za³ siê pokryæ w po³owie koszty poniesione przez gminê w
zwi¹zku ze z³o¿eniem pozwu (1795,35
z³). Obie strony uzna³y, ¿e w wyniku
zawartej ugody wygasaj¹ wszystkie
dotychczasowe i przysz³e roszczenia
wynikaj¹ce ze sporu o zaleg³e kwoty z
dodatków mieszkaniowych.
(gp)

Sprawili radoæ innym
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£obezianie w tym
roku byli hojniejsi

(£OBEZ  BE£CZNA) Tegoroczny
fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy rozdzielony na £obez i Be³czn¹
zaskoczy³ przede wszystkim liczb¹ zebranych na leczenie dzieci pieniêdzy.
Pod koniec dnia suma zebranych w obu
miejscach pieniêdzy wynosi³a 12430 z³,
mniej wiêcej dwa razy wiêcej w stosunku do roku poprzedniego.
Fina³ orkiestry rozegra³ siê jednoczenie w £obzie i Be³cznej. W Be³cznej, gdzie sztabowi orkiestry przewodzi³ Piotr Kielan i Wies³awa Rogaczewska zagrali £obuziacy i Smoki. Wyst¹pi³ tak¿e chór Umiech,
odby³y siê zawody sportowe i licytacje.
W £obzie na hali sportowej 21 dru¿yn
z powiatu, a nawet ze widwina rozegra³o turniej pi³ki no¿nej o puchar burmistrza £obza. Swój program arty-

styczny przedstawi³ zespó³ taneczny
Szko³y Podstawowej nr 2, zespó³ tañca
wspó³czesnego £DK. Pokaz tañca towarzyskiego zaprezentowa³ zespó³
Iskra.
Najwiêksz¹ sumê zebrali kwestuj¹cy mimo kiepskiej pogody m³odzi ludzie. Z licytacji, na których wystawiono rozmaite drobne przedmioty uzyskano 1485 z³. Czêæ przedmiotów licytowano nawet dwa razy.
Wielkie granie zakoñczy³o siê o
20:00 tradycyjnie ju¿ wiate³kiem do
nieba. Tu¿ przed dwudziest¹ burmistrz £obza poda³ wstêpn¹ iloæ zebranych pieniêdzy. Na koniec zziêbniêtych uczestników orkiestry rozgrza³
³obeski Sprint  Band, który zagra³
tego samego dnia na g³ównej scenie fina³u w Szczecinie.
(r)

Wyrok

Sygn. akt II K 642/06 Ds. 1239/06. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 19
grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski, Protokolant: Katarzyna Kwana, Przy udziale
Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 19 grudnia 2006 r., sprawy:

Janusza Jaworskiego,

Sier¿. Piotr Opieka i sier¿.
Sebastian Szyliñski przekazali
paczki Wojtkowi, Patrykowi i
Adamowi z Dobropola.
(DOBRA) W okresie poprzedzaj¹cym wiêta Bo¿ego Narodzenia z inicjatywy dzielnicowych Posterunku Policji
w Dobrej (KPP w £obzie), wspólnie z
pracownikami Orodka Pomocy Spo³ecznej w Dobrej oraz uczniami miejscowej szko³y podstawowej zbierali zabawki dla najbardziej potrzebuj¹cych dzieci z
rodzin dotkniêtych bezrobociem z terenu
gminy Dobra. £¹cznie uzbierali paczki dla
28 rodzin, gdzie czêsto jest troje i wiêcej
dzieci. W paczkach znalaz³y siê zabawki
zupe³nie nowe jak i te, którymi ju¿ nie
bawi³y siê dzieci policjantów, pracowników OPS oraz uczniowie.
W dniu 11 stycznia sier¿. Sebastian
Szyliñski i sier¿. Piotr Opieka wraz z

pracownikiem OPS p. Janin¹ Guniczak wyjechali w teren, aby przekazaæ
czêæ paczek dla najm³odszych. Miêdzy
innymi odwiedzili rodziny w Dobrej
oraz w miejscowoci Dobropole. Zarówno rodzice jak i dzieci byli bardzo zaskoczeni tymi wizytami, dzieci bardzo
szybko jednak prze³amywa³y niepewnoæ i z wdziêcznoci¹ przyjmowa³y
podarunki. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y
przeja¿d¿ki z policjantami radiowozem.
By³a to ju¿ druga tego typu akcja zorganizowana przez dzielnicowych z Dobrej.
O tej inicjatywie moglimy siê dowiedzieæ tylko dlatego, ¿e sami obdarowani
zaczêli opowiadaæ o tym g³ono, policjanci ze skromnoci nie chwalili siê. (r)

s. Mariana i Marii z d. Jaworska ur. 17 stycznia 1971 r. w Chojnicach, oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 3 padziernika 2006 r. o godzinie 18.20 na drodze publicznej Cieszyno  Winniki
gm. Wêgorzyno kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej
wynikiem 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
II. w dniu 24 padziernika 2006 r. o godzinie 22.40 w Wêgorzynie na ul. 3-go Maja
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem
1,00 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego Janusza Jaworskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów opisanych w punkcie I i II aktu oskar¿enia przyjmuj¹c, ¿e
zosta³y one pope³nione w ci¹gu przestêpstw w rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za
to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk wymierza mu karê
10 (dziesiêciu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie w
rozmiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 (trzech) lat;
III.Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Fundacji
Edukacji i Techniki Ratownictwa w Warszawie EDURA wiadczenie pieniê¿ne
w wysokoci 50 (piêcdziesi¹t) z³otych;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V.Na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty s¹dowe, a na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 3 ustawy o op³atach w sprawach karnych wymierza mu op³atê w kwocie 180 (sto osiemdziesi¹t) z³otych.

£OBEZ
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Przestêpczoæ nieletnich

O tym nikt nie chce rozmawiaæ
(POWIAT) Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji zakoñczono analizê dotycz¹c¹ stanu przestêpczoci wród nieletnich z terenu powiatu ³obeskiego w 2006 r.
Dane zawarte w tej analizie nie s¹
byæ mo¿e imponuj¹ce (tak jak  na
szczêcie  skala wszystkich
przestêpstw pope³nianych na naszym terenie), jednak¿e ich porównanie z rokiem poprzednim
daje doæ nieciekawy obraz.
Analiza obejmuje liczbê poszczególnych przestêpstw pope³nionych
w 2005 i 2006 roku. W dokumencie
znalaz³o siê równie¿ zestawienie dotycz¹ce przestêpstw pope³nianych
przez niepe³noletnich i ich stosunek
do ogó³u pope³nianych.
Najwiêcej czynów nieletni pope³nili w kategorii kradzie¿y cudzej
rzeczy(29) w stosunku do 14 w roku
ubieg³ym oraz kradzie¿y z w³amaniem (12). Nast¹pi³ wyrany wzrost
w kategorii rozbój i wymuszenia rozbójnicze z 1 do 4 oraz w kategorii
bójek i pobiæ z 0 do 3. Wzrost przestêpstw w tej kategorii wiadczy o
zwiêkszaj¹cej siê brutalizacji dzia³ania sprawców. Bardzo wyrany
wzrost nast¹pi³ równie¿ w kategorii
uszkodzenia rzeczy z 2 do 13. - oceni³ w raporcie Robert Kazienko zajmuj¹cy siê w ³obeskiej policji problemami nieletnich.
Wzros³a równie¿ liczba pope³nianych wymuszeñ rozbójniczych
(z 1 w 2005 r. do 4 w 2006 r.), uszkodzeñ cia³a (z odnotowanych w 2005
roku 2 do 4 w roku nastêpnym), pobiæ (brak w 2005 roku, w roku nastêpnym ju¿ trzy).
Przestêpcze i agresywne zachowania dotycz¹ g³ownie m³odzie¿y w
przedziale wiekowym od 15 do 18 lat.
M³odzi staj¹ siê coraz bardziej niebezpieczni i zuchwali. Mimo to nie
odnotowano udzia³u nieletnich w
zorganizowanych grupach przestêpczych lub stale wspó³pracuj¹cych z osobami doros³ymi.
Najgorzej sytuacja wygl¹da sytuacja w gimnazjach, które ostatnimi
czasy sta³y siê wrêcz symbolem rozwydrzenia m³odzie¿y i jej patologicznych zachowañ. Ubieg³y rok zapisa³
REKLAMA

Grupki uczniów zbieraj¹ siê w oczekiwaniu na zapowiedzian¹ bójkê
siê czarn¹ kart¹ w historii ³obeskiego gimnazjum, kiedy to jeden z jego
uczniów chcia³ 40 - letniemu mieszkañcowi Klêpnicy zabraæ telewizor.
Wzi¹³ ze sob¹ nó¿, którym zada³ ofierze kilka mocnych ciosów. Zabi³ za telewizor. Niewiele lepiej w ³obeskim
gimnazjum jest dzi. Poza terenem
szko³y dochodzi czêsto do pobiæ.
Ostatni¹ mod¹ wród gimnazjalistów mieszkaj¹cych w miecie jest
odprowadzanie swoich kolegów do
autobusów przy pomocy piêci i
kopniaków. Nie zawsze interweniuj¹
tam nauczyciele. Czasem  tak jak w
ostatni pi¹tek  interweniuje policja.
Problem jednak nale¿y rozwi¹zaæ
przy u¿yciu wiêkszych rodków i
chyba trzeba mieæ jaki pomys³ na
gimnazjum w ogóle. Podobnie
przedstawia siê sytuacja w Wêgorzynie. Tam szko³a skierowa³a trzydzieci spraw przeciwko swoim
uczniom. Oprócz tego wielu uczniów
w tej szkole ma sprawy za³o¿one
przez policjê.
Tego typu jak na razie jednostkowe
przypadki zachodz¹ równie¿ i w liceach.
W Resku 11 stycznia br. dwóch uczniów
miejscowego LO i trzecia nieustalona
dot¹d osoba pobili swojego kolegê na
terenie szko³y i trafili do aresztu.

Z problemem agresji wród m³odzie¿y ju¿ dawno oswoi³y nas ogólnopolskie media, donosz¹ce co jaki
czas o kolejnych wybrykach i tragediach. Wydaje siê, ¿e tak ju¿ jeste-

st¹pienie dyrektor wêgorzyñskiego
gimnazjum by³o chyba jedynym takim przypadkiem. Na naszym lokalnym podwórku problemem nie jest
spór miêdzy konserwatywnym, a li-

Miastowi prowokuj¹ uczniów ze wsi
my z tym oswojeni, ¿e nikt na naszym lokalnym podwórku nie jest w
stanie podj¹æ tego problemu i rozpocz¹æ szersz¹ dyskusjê nad sposobami jego rozwi¹zania. Publiczne wy-

beralnym podejciem do problemu
wychowania i zapobiegania negatywnym zjawiskom wród dzieci i
m³odzie¿y. Najwiêkszym problemem
u nas jest brak takiej dyskusji. (gp)
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. I)

P

añstwowe Gimnazjum
i Liceum w £obzie zo
sta³o
zorganizowane
w dniu 1.09.1945. Brak urzêdowego aktu powo³ania szko³y do
¿ycia uniemo¿liwia pe³ne udokumentowanie tego faktu.
Uroczyste rozpoczêcie roku
szkolnego odby³o siê 17 wrzenia
1945 roku. Od 1.09.45 r. do
15.03.46 r. do szko³y zapisa³o siê 109
uczniów, którzy urodzili siê w ró¿nych rejonach Polski przedwojennej. Najwiêksz¹ grupê stanowi³a
m³odzie¿ z województwa wileñskiego (25), warszawskiego (24),
³ódzkiego (9); z Kresów Wschodnich przyby³o razem 44 uczniów.
W internacie (w tym miejscu
stoi hotel) od padziernika zamieszka³o 64 uczniów.
Pracê nad organizacj¹ szko³y
zapocz¹tkowa³ pierwszy dyrektor
szko³y Stefan Tuz. Razem z nim
pracowa³o 13 nauczycieli (Zofia
Winiewska, Zofia Or³owska, Jan
Kulik, Henryk Okapiñski, Antoni
Wojciechowski, Józef Makaæ,
Zbigniew Jakobiszyn, Ignacy
£epkowski, Wiktor Kutkiewicz,
Bronis³aw Stawiñski, ks. Franciszek Pochwa³a, Janina Winiewska, W³adys³aw Winiewski). Wychowawcami byli: Zofia Winiewska  kl. I, Janina
Wojciechowska  kl. II, Ignacy
£epkowski  kl. III, Zofia Or³owska  kl. IV.
Kierownikiem administracyjnym internatu by³a Janina Wojciechowska, do 19.11.45 r. funkcjê
kierownika gospodarczego pe³ni³a
Ludwika Krawczyk. Powsta³a I
Dru¿yna Harcerska im. Hetmana
Stefana Czarnieckiego, dru¿ynowym przez kilka lat by³ Kafarski.
Od 30.11.45 r. przyznano pierwsze stypendia w wysokoci 150 z³
miesiêcznie. 19 czerwca Rada Pedagogiczna przyzna³a 4 nagrody 
ksi¹¿ki, Marii Wo³kowskiej
(kl.IV), Zenonowi Waszczukowi
(kl.III), Czes³awowi Olszewskiemu (kl.II), Bogdanowi Cyunelowi
(kl.I). Postanowiono urz¹dziæ

Pierwszy budynek liceum do 1960 - obecne gimnazjum

wycieczkê jednodniow¹ w dniu
23 czerwca do Kamienia Pomorskiego (dwoma samochodami ciê¿arowymi). Decyzj¹ Rady Pedagogicznej z dn. 26.06.46 r. gimnazjum ukoñczyli: Izabela Baranowska, Halina Bylczyñska, Romuald
Kozicki, Rudolf Miêtus, Józef
Przybylski, Maria Wo³kowska (z
nagrod¹), Maria Kulikowska, Wies³aw Wasiak. W sierpniu odchodzi
z pracy dyrektor Stefan Tuz, wymienia siê tak¿e 5 nauczycieli.
Od wrzenia 1946 roku dyrekcjê Pañstwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obezie obejmuje Wac³aw Paniewski.
Grono pedagogiczne stanowili:
Stanis³aw Kamuda, Stanis³awa Koronowska, Helena Kobia³, Jan Kulik, Wiktor Kutkiewicz, Zofia Or³owska, ks. Franciszek Pochwa³a,
Bronis³aw Stawiñski, Zofia Winiewska, Nina Bohusz-Boguszewska, Stefan Kafarski. Kierownikiem internatu by³a Janina Wojciechowska. W ksiêdze uczniów
zapisano 167 uczniów. Role wychowawców pe³nili: Stanis³awa
Koronowska  kl.I, Wiktor Kutkiewicz  kl.II, Stanis³aw Kamuda 
kl.III, Zofia Or³owska  kl. IV. Nauczano trzech jêzyków, angielskiego, ³aciny i francuskiego. 21 marca
1947 roku za³o¿ono sklepik szkolny. Za naukê wyró¿niono nastêpu-

j¹cych uczniów: kl. I  Janinê Polewicz, Teresê Giedrojæ, Jerzego
Wo³kowskiego, kl.II  Janinê Wo³kowsk¹, kl.III  Czes³awa Olszewskiego i Helenê Krupównê,
kl.IV  Katarzynê Kobia³, Zenona
Waszczuka, kl.I licealna  Rudolf
Miêtus. Chór szkolny prowadzony
przez nauczyciela piewu Bronis³awa Stawiñskiego (pastora ewangelicznego) zaj¹³ w przegl¹dzie wojewódzkim
pierwsze
miejsce.
Uczniowie w ramach kó³ka dramatycznego wystawili Wojskow¹
Kuracjê w £obezie i w P³otach
oraz utwór Aleksandra Fredry,
Pan Geldhab grany w £obezie,
Po³czynie i widwinie. Rok szkolny zakoñczono 26 czerwca 1947 r.
Do egzaminu maturalnego
przyst¹pi³o 19 uczniów. Egzaminy
rozpoczê³y siê 1 lipca, a zakoñczy³y 16 lipca. Pierwsza lista absolwentów naszego liceum: W³odzimierz ledziñski, Zygmunt Bebko,
Maria Dymek, Jan Woskowski,
Michalina Marsza³, Alina Wawrzynowicz, Helena Przybylska, W³adys³aw B³aszczyk, Helena Marsza³,
Stanis³aw Ignasik, Stefania Szad³owska, Romuald Andrzejewski.
3 wrzenia 1947 roku odby³o siê
posiedzenie Rady Pedagogicznej,
na którym przydzielono wychowawstwa, przydzia³ przedmiotów
oraz plan wychowawczy. Dyrek-

torem szko³y by³ Wac³aw Paniewski. W sk³ad grona pedagogicznego weszli: Stanis³awa Koronowska, Stanis³aw Kamuda, Wiktor
Kutkiewicz, Zofia Or³owska, Janina Wojciechowska, Wojciechowski, Bronis³aw Stawiñski. Kierownikiem internatu by³a Odyniec.
W szkole funkcjonowa³o
szeæ klas. Kl. I  Bronis³aw Stawiñski, kl. II  Stanis³aw Kamuda, kl. III  Stanis³awa Koronowska, kl. III  Janina Wojciechowska, kl. I lic.  Zofia Or³owska,
kl. II lic.  Wiktor Kutkiewicz.
Trwa³y intensywne prace przy
porz¹dkowaniu biblioteki szkolnej. Najwiêkszy wk³ad pracy
w³o¿y³ uczeñ Jerzy ¯urawski pomagali mu Wincenty Alenowicz
i Ryszard Muszalski. Za³o¿enie
katalogów pozwoli³o na otwarcie
biblioteki 15.10.47 r. Na koniec
roku wyró¿niono uczniów gimnazjum za naukê: Wincentego
Alenowicza, Bogdana Cyunela,
Józefa Palukiewicza i Krystynê
Weiss. Do matury dopuszczono
11 osób, wyró¿niono Rudolfa
Miêtusa. Warto poznaæ pytania
maturalne do egzaminów pisemnych.
Szczecin, dnia 5 maja 1948 r.
Tematy z jêzyka polskiego do egzaminu dojrza³oci.
1. Has³a pozytywistyczne i ich
aktualnoci w dobie obecnej.
2. Wiosna Ludów a Adam
Mickiewicz.
3. Organizacje m³odzie¿owe
jako czynnik wychowawczy przysz³ego obywatela Polski Ludowej.
£obez. Termin: 24.V.1948 r.
godz. 8 rano.
Szczecin, dnia 5 maja 1948 r.
Tematy z matematyki do egzaminu dojrza³oci.
1. Zbadaæ funkcjê i wyznaczyæ
jej extrema: y=f(x)=4x+3/x^2+1
2. W pó³okrêgu o promieniu
R przeprowadzono ciêciwê równoleg³¹ do rednicy i odpowiadaj¹c¹ ³ukowi ?; koñce ciêciwy po³¹czono z koñcami rednicy. Zna-
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leæ objêtoæ bry³y, utworzonej
przez obrót otrzymanego trapezu
oko³o rednicy.
£obez. Termin: 25.V.1948 r.
godz. 8 rano.
Rok szkolny 1948/1949 rozpoczêto 1 wrzenia. Funkcjê dyrektora pe³ni³ Wac³aw Paniewski. Nauczyciele: Stanis³awa Koronowska,
Maria Lekiewicz, W³adys³aw Faron, Józef Woydyno, Wiktor Kutkiewicz, Julian Sikora, W³adys³aw
Madej, Florian Kaszuba, Jan Uczciwek. Kierownikiem internatu by³a
Odyniec. Przydzielono wychowawstwa: kl. VIII  Wac³aw Paniewski, kl. IX m³odsza  Julian Sikora, kl. IX starsza  Maria Lekiewicz, kl. IX a  Stanis³awa Koronowska, kl. X  Józef Woydyno, kl.
XI  Wiktor Kutkiewicz. Dla 23
uczniów przyznano stypendia
w kwocie 1000 z³ lub 2000 z³. Harcerze w ci¹gu roku szkolnego jedzili na prace polowe do Rynowa.
Uzyskane pieni¹dze przeznaczyli na
zakup
rêkawic bokserskich.
[Wród harcerzy wyró¿nia³ siê Czes³aw Cyunel, Komendant Hufca
ZHP £obez (1.10.58  20.03.64) 
red.]. 25 kwietnia na terenie szko³y
powo³ano hufiec S³u¿ba Polsce (SP)
pod komend¹ jednego z nauczycieli.
Hufiec liczy³ 70 cz³onków sporód
m³odzie¿y naszej szko³y. Ju¿ 1 maja
przyst¹pili oni do prac porz¹dkowych na terenie £obezu.
Klasyfikacja uczniów potwierdzi³a, ¿e najlepszymi uczniami
kl.XI byli  Helena Krupówna, Kazimierz Lis, Tadeusz £ysakowski,
Czes³aw Olszewski. W tym roku
zakoñczy³o funkcjonowanie ³obeskie gimnazjum.
Rok szkolny 1949/1950. Funkcjê dyrektora pe³ni³ Józef Woydyno.
Nauczyciele: Wiktor Kutkiewicz,
Julian Sikora, Florian Kaszuba, Stanis³awa Koronowska, Maria Lekiewicz, W³adys³aw Faron, Tadeusz
Przybylski, Teodor Szkaradkiewicz, Klemens Dr¹¿kowski. Internat przeniesiono na ul. Bieruta 66
(obecnie ul. Niepodleg³oci 66), kierownikiem by³a Odyniec. W wyniku egzaminu do liceum przyjêto 34
uczniów. Wychowawcami zostali:
kl.VIII  Julian Sikora, kl.IX  Florian Kaszuba, kl.X  Stanis³awa Koronowska, kl.XI  Wiktor Kutkiewicz. W dzia³alnoci harcerskiej
wyró¿niali siê: Kafarski, Czes³aw
Cyunel, Boles³aw Okoñ, Leszek
Witkowski, Kazimierz wiêtochowski, Ryszard Muszalski.
Rok szkolny 1950/51. Dyrektorem Pañstwowego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego zostaje Florian Kaszuba.
Razem z nim do pracy przyst¹pi³o 10 nauczycieli: Józef
Woydyno, W³adys³aw Faron,
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Wiktor Kutkiewicz, Stanis³awa
Koronowska, Klemens Dr¹¿kiewicz, Julian Sikora, Irena Cisek,
Stanis³aw Zasimowicz, Helena
W¹sowicz, Stanis³aw Igielski.
Kierownikiem internatu zosta³a
Emilia Rusin. 10 stycznia 1951 r.
otwarto now¹ wietlicê. 19 maturzystów koñczy szko³ê. Najlepszym absolwentem by³ W³adys³aw Sko³ucki. Wyró¿niono dyplo-

ko³o matematyczne  Wiktor Kutkiewicz, ko³o chemiczne  Kazimierz Kierznikowicz, ko³o artystyczne (chór i dekoratorstwo) 
Wiktor Kutkiewicz [chór przez trzy
lata prowadzi³ faktycznie uczeñ
Andrzej Mielczarek - red.] Towarzystwo Przyjani Polsko-Radzieckiej  Janina Zimodro, Liga Przyjació³ ¯o³nierza  Durlik, Zwi¹zek
M³odzie¿y Polskiej  Zdzis³aw

Zdjêcie z 1948 roku. Wówczas to ³obescy licealici udali siê na Wystawê Ziem
Odzyskanych we Wroc³awiu. Od lewej: Tadeusz Barañski Jan Kucharski, trzecia osoba nazwisko nieznane, Roman Stankiewicz, Janina Skrêtowicz, profesor
Florian Sikora, Celina Morawska, Jan Wañkowicz, Marta Kwiecieñ, Krystyna Post
i Stanis³aw B¹k.

mami, Stanis³awa Pawlaka, Kazimierza Obuchowskiego i Feliksa
Adamowicza. Wród maturzystów
by³ trzykrotny mistrz w krajowych
Biegach Narodowych  Józef Wieczorek. 20.11.50 r. rozdzielono godziny lekcyjne Stanis³awy Koronowskiej, nauczycielki, któr¹
zwolniono z pracy w niejasnych
okolicznociach. 25 czerwca zaplanowano wycieczkê do Krakowa. Na Radzie Pedagogicznej
16.06.51 ( ) zabra³ g³os w sprawie wyjazdu junaków S³u¿by Polsce, którzy winni byæ w odpowiedni sposób po¿egnani (nale¿y
urz¹dziæ wieczorek) i odwiezieni
przez wychowawcê do Stargardu. W czasie wakacji harcerze
spêdzili pod namiotami miesi¹c
w Jeleniej Górze, komendantem
by³ Alfons Nowak [Póniejszy Komendant Hufca ZHP £obez w latach 15.11.57-30.09.58  red.].
Rok szkolny 1951/52 otworzy³
nowy dyrektor szko³y Wiktor Kutkiewicz. Nauczyciele: Wiktor
Gano, Florian Kaszuba, Kazimierz
Kierznikowicz, Józef Hebal, Filozof
Mo³czanow, Helena W¹sowicz,
Janina Zimodro, Zbigniew Bulaszewski. Internatem kierowa³a
Adela Kutkiewicz. W tym roku
w szkole rozpoczêto naukê jêzyka
rosyjskiego. Wychowawcami klas
zostali: VIIIa  Zbigniew Bulaszewski, VIIIb  Janina Zimodro,
IX  Helena W¹sowicz, X  Józef
Hebal, XI  Wiktor Kutkiewicz.
Zajêcia pozalekcyjne prowadzili:
ko³o polonistów  Józef Hebal,

Skoczeñ. Zorganizowano kurs
Wszechnicy Radiowej. Na koniec roku wyró¿niono: kl. XI- Romuald Puzyrewski, kl. X  Janina
Paprocka, Janina Krzyszycha, Emil
Baku³a, Halina Ciencioruk, kl. IX 
Andrzej Pyka, Maciej Mielczarek,
Helena Korzeniewska, Stanis³aw
Malicki, kl.VIII  Danuta Gogoliñska, Aleksander Krawczyk, Jerzy
Nowicki, Maria Wieczorek.
Rok szkolny 1952/53 rozpocz¹³ siê 4 wrzenia pod kierownictwem Wiktora Kutkiewicza.
Nauczyciele: Damian Cisek, Zbigniew Bulaszewski, Filozof Mo³czanow, Józef Hebal, Mieczys³aw
Redlich, Helena W¹sowicz, Irena
Cisek, Edward Nowicki, Apoloniusz Doliñski, Regina Hebal. Kierownikiem internatu by³a Adela
Kutkiewicz. Regina Hebal zak³ada
Szkolne Ko³o Odbudowy Warszawy. W protokole s¹ zapisy: M³odzie¿ tutejszej szko³y wemie
czynny udzia³ w pracach spo³eczno-maj¹tkowych: wykopki, poszukiwanie stonki ziemniaczanej.
W wolnych wnioskach g³os zabra³ [nazwisko nauczyciela 
red.], zwracaj¹c siê do cz³onków
Rady Pedagogicznej z wnioskiem,
aby m³odzie¿ uczêszcza³a do kina
tylko na seanse m³odzie¿owe, i to
z wychowawc¹ klasowym. Indywidualne uczêszczanie do kina jest
zabronione. Wniosek przyjêto jednog³onie. Jednoczenie zwrócono uwagê na spacery uczniów
w godzinach pónych. Do dnia 21
padziernika wolno m³odzie¿y po-
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ruszaæ siê na ulicach do godz. 21ej. Od 21 padziernika tylko do
godziny 20-tej [podkrel. red.].
Wychowawcy klas: VIII  M. Redlich, IXa  D. Cisek, IXb 
H. W¹sowicz, X  Z. Bulaszewski, XI  J. Hebal. Zajêcia pozalekcyjne: ko³o polonistyczne  J. Hebal, ko³o marksistowskie  M.
Redlich, ko³a matematyczne  W.
Kutkiewicz, F. Mo³czanow, ko³o
geograficzne  Z. Bulaszewski,
ko³o biologiczne i choreograficzne
 D. Cisek, Szkolne Ko³o ZMP 
Micha³ £uksza. Zami³owanie do
filatelistyki przekazywa³ uczniom
Wiktor Kutkiewicz, jeszcze wiele
lat po jego odejciu byli uczniowie
prowadzili z nim wymianê znaczków. Z dn. 3 marca 1953 r. J.
Hebal za³o¿y³ Ligê Morsk¹. Na
koniec roku wyró¿niono przodowników pracy i nauki: Janinê
Krzyszychê, Janinê Paprock¹, Irenê Przyjemko, Micha³a £ukszê,
Emila Baku³ê i Czes³awa Maczana.
Rok szkolny 1953/54 to trzecia
kadencja Wiktora Kutkiewicza jako
dyrektora szko³y. Nauczyciele: Damian Cisek, Mieczys³aw Redlich,
Zdzis³aw Cesarz, Alina Jasiñska,
Krystyna Jakubiak, Regina Hebal,
Józef Sochacki, Zbigniew Celewicz, Józef Hebal. Kierownikiem internatu by³ Józef Sochacki. Wiele
zapisów w protoko³ach to wytyczne w³adz zwierzchnich. We wrzeniu omawiano sprawy obowi¹zkowych dostaw zbo¿a przez rolników,
anga¿uj¹c do tego m³odzie¿ i nauczycieli. Pojawia siê w z³ym wietle przedstawiona postaæ Adenauera
i polityka Niemiec Zachodnich.
Znalaz³em ciekawy zapis: Uczeñ
nie mo¿e korzystaæ z niedozwolonej
lektury  (zosta³a ona usuniêta z biblioteki miejskiej). Uczeñ winien
czytaæ to co odnosi siê do programu
na dan¹ klasê  uczeñ winien odnaleæ w lekturze ten sam temat, który
przerabiany jest na lekcjach [Nigdzie nie znalaz³em zapisu mówi¹cego o wydarzeniu z 5 marca 1953 r.
 red.]. Nauczyciele zaostrzaj¹ zasady uczêszczania m³odzie¿y do
kina Rega w £obezie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu RP
9 kwietnia 54 r. poruszono sprawê
trzydniowych dni wiosennych
w szkole. Nieobecni w tych dniach
uczniowie mieli k³opoty z ocenami
za sprawowanie.
14 grudnia 1953 r. Rada Pedagogiczna wytypowa³a 4 uczniów na
studia wy¿sze, w tym dwóch do
ZSRR. Sporód 17 maturzystów
czworo wyró¿niono za bardzo
dobr¹ naukê: I m. Maria Korzeniewska, II m.  Andrzej Pyka, Stanis³aw
Malicki i Maciej Mielczarek. Kilkudziesiêciu uczniów w czasie wakacji wyje¿d¿a na obóz SP.
Cdn.
Opracowa³: Henryk Musia³

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

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

NIERUCHOMOCI

INNE

n Piotr 35 lat szukam zespo³u w
którym bêdê piewa³ piosenki biesiadne weselne. 885 338 162
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

NIERUCHOMOCI

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Sprzedam dom wolnostoj¹cy o
pow. 1000 mkw, £obez ul. Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 497
n Do wynajêcia w £obzie sklep 25
mkw. Tel. 663 768 461.

INNE

MOTORYZACJA

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

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

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Sznaucery mini czarne po chammpionie, ma³e linie chodowlane.
Tel. 603 973 496.

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

n Sprzedam pianino, wynajmê
mieszkanie lub pokoje w domku
jednorodzinnym w Drawsku Pom.
tel. 502 325 907.

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

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

REKLAMA
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Pierwsze mecze sparingowe i walne

RADOWIANIE
STRZELILI PIERWSZE
BRAMKI DLA SPARTY
Drawa Drawsko Pomorskie
- Sparta Wêgorzyno 4:3 (2:2).
W minion¹ niedzielê
odby³siêpierwszywtymroku
sparing Sparty Wêgorzyno.
W roli sparingpartnera wyst¹pi³a Drawa Drawsko, graj¹ca w IV lidze koszaliñskiej.
Wêgorzynianie udali siê na
mecz do Drawska, gdzie zagralinaniedawnowybudowanym boisku ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
W meczu po raz pierwszy
zagra³o, a nawet strzela³o
bramki, kilku pi³karzy Radovii Radowo Ma³e. Zdobyli je
w tym meczu dla Sparty
Marek Dro¿d¿ewski i Wojciech Kli. Trzeci¹ strzeli³
Daniel Romañczyk. W zespole Sparty wyst¹pi³o a¿
piêciu zawodników Radovii,
przymierzanych do gry w
zespole: Tomasz Kmieæ,
Marek Dro¿d¿ewski, Wojtek

Kli, Marcin Tomaszkiewicz
i Mateusz Rylling. W zespole gospodarzy wyst¹pi³, graj¹cy w ubieg³ym sezonie w
Drawie, Tomasz Side³, który
w tym tygodniu ma byæ pozyskany do Sparty.
Jak siê dowiedzielimy,
sfinalizowano ju¿ umowy
transferowe z Tomaszem
Kmieciem, Wojtkiem Klisiem, a tak¿e z Markiem
Dro¿d¿ewskim. Tu¿ po wyborach nowego sk³adu Zarz¹du LKS Radovia maj¹ zostaæ wznowione rozmowy
dotycz¹ce pozyskania Mateusza Ryllinga oraz Marcina Tomaszkiewicza.
W najbli¿sz¹ sobotê, 20
stycznia, o godzinie 10.00, w
sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie
odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze klubu. (r)

Sarmata wygrywa
turniej w silnej
obsadzie
(DOBRA-CHOCIWEL)
W minion¹ sobotê
omiu pi³karzy
Sarmaty Dobra
pojecha³o na turniej
halowej pi³ki no¿nej
do Chociwla. Sarmata
wygra³ go pokonuj¹c
silnych rywali.
Do turnieju przyst¹pi³o
10 zespo³ów. Gospodarz,
Piast Chociwel, wystawi³
trzy zespo³y pi³karskie; Zorza Dobrzany przywioz³a
dwie ekipy, a oprócz nich na
turnieju pojawili siê: Masovia Maszewo, Sokó³ Pyrzyce, Vielgovia Szczecin i
Extrim Suchañ.
Turniej rozegrano w
dwóch grupach. Sarmata w
swojej zmierzy³ siê i wygra³ z
Soko³em Pyrzyce (4:0), Piastem II Chociwel (5:1), Piastem III Chociwel (3:0) i uleg³

Zorzy Dobrzany 1:3. Wychodz¹c z grupy na pierwszym miejscu wygra³ w pó³finale zespo³em Extrim Suchañ. W drugim pó³finale
dosz³o do niespodzianki, bo
Piast II niespodziewanie
pokona³ faworyta Piasta I i
oba zespo³y  Sarmata i Piast
II - ponownie, bo wysz³y z tej
samej grupy, zmierzy³y siê ze
sob¹ w finale.
Sarmata prowadz¹c 4:1
straci³ czujnoæ i da³ sobie
wbiæ trzy bramki. Co siê odwlecze to nie uciecze; w rzutach karnych skoncentrowa³ siê i wygra³ fina³ 4:3.
Zespó³ zaliczy³ jeszcze jeden
sukces; Emilian Kamiñski
zosta³ królem strzelców z 7
bramkami na koncie.
Sarmata wyst¹pi³ w sk³adzie: Krystian Brodowicz 
Tomasz Surma, Jaros³aw
Jaszczuk, £ukasz Olechnowicz, Emilian Kamiñski, Damian Padziñski, Pawe³ Graczykowski i Wojtek Dorsz.(r)

SPORT
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CH£OPCY ZE SZKO£Y
PODSTAWOWEJ W WÊGORZYNIE
MISTRZAMI POWIATU W PI£CE
SIATKOWEJ I W PI£CE RÊCZNEJ.

Sk³ad dru¿yny: P. Maciupa, B. Dadan, M.Romañczyk, P. ¯urawik, P. Józefko,
P. Ko³odyñski, W.Grabarek, N. Jêdrzejczak, P. Grekowicz, Sz. Franczuk, M. Krawiec
Bardzo udanie zakoñczyli rok 2006 i rozpoczêli
nowy 2007r. ch³opcy ze szko³y Podstawowej w Wêgorzynie zdobywaj¹c Mistrzostwa
Powiatu £obeskiego Szkó³
Podstawowych w pi³ce siatkowej i w pi³ce rêcznej.
Uczniowie Wêgorzyñskiej
Podstawówki okazali siê

ma³o gocinni gdy¿ obie
imprezy odbywa³y siê w Wêgorzynie.
W dniu 19 grudnia odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w
pi³ce siatkowej. W zawodach
bra³y udzia³ reprezentacje
czterech podstawówek: SP
Be³czna, SP 2 £obez, SP 1
£obez, SP Wêgorzyno.

Po bardzo dramatycznych
meczach i walce o ka¿dy punkt
wy³oniono zwyciêzców. Minimalnie lepsi od przeciwników okazali siê gospodarze.
Tabela koñcowa:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Be³czna
3. SP 2 £obez
4. SP 1 £obez

Sk³ad dru¿yny: B. Dadan, P. Maciupa, M. Romañczyk, , M. Krawiec, P. ¯urawik,
P. Józefko,
B. Jaz³owiec, R. Waszczyk, P. Banaszak, P. Kalinowski, P. Ko³odyñski, W. Grabarek,
N. Jêdrzejczak, A. Nowak
Ju¿ w nowym roku 09
stycznia 2007 Hala w Wêgorzynie ponownie goci³a reprezentacje szkó³ podstawowych, tym razem w ramach
Mistrzostw Powiatu w pi³ce
rêcznej ch³opców.
W zawodach uczestniczy-

³y SP 2 £obez, SP Dobra i SP
Wêgorzyno. Grano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Oto wyniki:
SP
£obez
SP
bra

Wêgorzyno  SP 2
15:3
Wêgorzyno  SP Do11:8

SP Dobra  SP 2 £obez 6:5
Tabela koñcowa:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Dobra
3. SP 2 £obez
Dariusz Czajka
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Wyrok

Sygn. akt II K 457/06 Ds. 658/06. Wyrok Zaoczny w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 12 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 12.12.2006 r. sprawy

W³adys³awa Wójtowicza,

s. Jana i Janiny z d. Adamczyk, ur. 03.01.1947 r. w Piaskach; oskar¿onego o to, ¿e w dniu
16.06.2006 r. o godz. 16.05 w Resku na ul. Szpitalnej kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,10 mg/l w wydychanym
powietrzu, przy czym naruszy³ orzeczony przez S¹d Rejonowy w £obzie sygn. akt II K
20/06 z dnia 08.03.2006 r. zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz rowerowymi, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskar¿onego W³adys³awa Wójtowicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3
kk wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów
s¹dowych w ca³oci.

Wyrok
Sygn. akt II K 640/06 Ds. 1265/06.Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 19
grudnia 2006 r.S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy ASR Wojciech D¹browski, Protokolant: Katarzyna Kwana, Przy udziale
Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 19 grudnia 2006 r. sprawy:

Ryszarda Andrzeja Tabaczuka,
s. Boles³awa i Adeli z d. Maku³a ur. 20 padziernika 1960 r. w Tychowie,
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 11 padziernika 2006 r. o godzinie 22.30 w
Wêgorzynie na ul. Rynowskiej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 1,52 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Ryszarda Andrzeja Tabaczuka uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu
karê grzywny 50 (piêædziesi¹t) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej
stawki w kwocie 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego na rzecz Fundacji
Edukacji i Techniki Ratownictwa w Warszawie EDURA wiadczenie pieniê¿ne
w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty s¹dowe, a na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o op³atach w
sprawach karnych wymierza op³atê w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych.

NAPROMILOWANI
(£OBEZ) 9 stycznia o godz.
0:40. w £obzie na ul. Niepodleg³oci
Wac³aw J. kierowa³ samochodem
marki Opel znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,9 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu). Sprawca
naruszy³ jednoczenie s¹dowy zakaz
prowadzenia pojazdów.
(£OBEZ) 12 stycznia o godzinie
12:00 w £obzie na ul. Obr. Stalingradu, Robert S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewym (1,2
promila).
(STAROGARD  £AGIEWNIKI) 12 stycznia o godz. 19:50 na
drodze Starogard  £agiewniki, Jan
R. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewym (1,3 promila).
(£OBEZ) 13 stycznia o godzinie
16:00 na ulicy Hanki Sawickiej w

£obzie Walerian K. kierowa³ rowerem
w stanie nietrze¿woci (1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(£OBEZ) 13 stycznia o godz.
20:15 w £obzie na ul. Spokojnej Waldemar S. kierowa³ samochodem Fiat
Seicento znajduj¹c siê w stanie po
spo¿yciu alkoholu (0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 13 stycznia o godz.
0:45 w Resku na ul. Jednoci Narodowej, Rafa³ C. lat 16 kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewym
(1,3 promila).
(£OBEZ) 14 stycznia o godz.
1:35 w £obzie na ul. Chopina, Micha³
£. kierowa³ samochodem Fiat Tempra
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(3 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu).
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W³am do sklepu

(WIEWIECKO) W nocy z
8 na 9 stycznia w Wiewiecku
nieznany sprawca, po uprzednim wyciêciu kraty w oknie, a
nastêpnie wybiciu szyby,
wszed³ do wnêtrza sklepu Daniela L., sk¹d zabra³ piwa, papierosy oraz inne artyku³u
³¹cznej wartoci 167,50 z³.

Idzie zima

(KOMOROWO) W nocy
z 8 na 9 stycznia Komorowie
nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w oknie
baraku, zabra³ 11 kg butlê gazow¹, piecyk gazowy i 2 pary
butów gumowanych. Nastêpnie po oderwaniu blachy w
bocznej cianie pomieszczenia
gara¿owego ukrad³ 10 l oleju napêdowego. Straty w kwocie
358 z³ poniós³ Zak³ad Gospodarowania Odpadami Nowogard.

Oszustwo

(RESKO) 28 grudnia 2006
roku mieszkaniec Reska, po wygraniu aukcji internetowej na portalu ALLEGRO na telefon komórkowy SONY ERICSON
K750, prowadzonej przez osobê
podaj¹c¹ siê za Macieja G. wp³aci³ na wskazane konto 585 z³. Do
dnia dzisiejszego nie otrzyma³
wylicytowanego telefonu.

Fotograf

(DALNO) W okresie od 6
do 9 stycznia z otwartego
mieszkania w Dalnie, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y
aparatu cyfrowego marki Panasonic o wartoci 1.000 z³, dzia³aj¹c na szkodê Rajmunda L.

Kradzie¿
biedronkowa

(£OBEZ) 10 stycznia
oko³o godz. 12:30 Gra¿yna S. w
sklepie Biedronka dokona³a
kradzie¿y art. spo¿ywczych
na kwotê 21,70 z³otych.

Tadeusz wymusi³
na Annie

(£OBEZ) 11 stycznia o godz.
17:10 w £obzie na ul. Pl. 3-go
Marca Tadeusz J., kieruj¹cy samochodem marki VW Jetta wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu na AnnieK.kieruj¹cejsamochodemVW
Golf, w wyniku czego dosz³o do
uszkodzenia obu pojazdów.

K³usowa³
na stawie

(LESIÊCIN) 10 stycznia o
godz. 12:00 w Lesiêcinie na
stawach hodowlanych, Henryk K. usi³owa³ ukraæ ryby,
lecz zamierzonego celu nie
osi¹gn¹³ z uwagi na sp³oszenie
przez
osoby
postronne.
Sprawca zosta³ zatrzymany.

Fa³szywka
w obiegu

(RESKO) 11 stycznia o
godz. 11:30 w Banku Spó³dzielczym Goleniów Odzia³
Resko usi³owano wprowadziæ
do obiegu banknot o nominale
100 z³ serii EC 9343952 nosz¹cy cech fa³szerstwa.

Licealici pobili

(RESKO) 11 stycznia o
godz. 10:30 w Resku przy ul.
Jednoci Narodowej, na terenie
LO uczniowie £ukasz J. i Marcin
C. dzia³aj¹c z trzeci¹ nieustalon¹
osob¹, kopi¹c i uderzaj¹c rêkoma
po ca³ym ciele dokonali pobicia
Marcina W. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.

Kradzie¿ kabli

(PORADZ) Miêdzy 9, a 12
stycznia w Poradzu nieznany
sprawca po uprzednim demonta¿u dokona³ kradzie¿y wi¹zek
elektrycznych z przyczep ci¹gnikowych. Straty w kwocie
700 z³ poniós³ Henryk R.

I po mercedesie

(RESKO) W nocy z 11na 12
stycznia w Resku przy ul. Prusa,
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y samochodu Mercedes
124. Poszkodowany Krzysztof
N. oszacowa³ stratê na 6000 z³.

Trzewy
ale z zakazem

(DOBRA  GRZÊZIENKO) 12 stycznia oko³o godz.
13:00 na drodze Dobra 
Grzêzienko, Aleksander B.
kierowa³ rowerem wbrew zakazowi s¹dowemu.

Kolejne pobicie

(RUNOWO POMORSKIE) 10 stycznia oko³o godz.
18:50 w Runowie Pom. na ul.
Kolejowej, dwóch nieznanych
sprawców pobi³o Andrzeja S.
Poszkodowany dozna³ pêkniêcia koci nosa.

Spawacz

(ZAJEZIERZE) W okresie
od 10 stycznia do 13 stycznia
w Zajezierzu nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu
drzwi od zaplecza budynku gospodarczego i wejciu do wnêtrza, dokona³ kradzie¿y spawarki migomat wartoci 2.100
z³, nale¿¹cej do Gabriela K.

Wpad³ z trawk¹

(WÊGORZYNO)
14
stycznia o godz. 2:30 w Wêgorzynie na ul. Runowskiej Przemys³aw T. posiada³ rodek
odurzaj¹cy w postaci jednej
dzia³ki marichuany.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 brzmia³o:
Lepsze swoje klamki ni¿ cudze zamki.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Teresa Syjczak (£obez), Roman Galczak (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Miros³awa Gawlik (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.

Gratulujemy.

CMYK

CMYK

Str. 18

INFORMACJE

W obiektywie Tygodnika

tygodnik ³obeski 16.01.2007 r.

Brud jaki jest
ka¿dy widzi (i nie widzi)

Wiosna panie sier¿ancie?
Na zdjêciu sier¿. Sebastian Szyliñski; Wiosna panie sier¿ancie? Zdjêcie zrobione 11.01.2007 z kwiatami rzepaku zebranymi pod Dobropolem, gdzie pola zaczynaj¹ pokrywaæ siê
¿ó³tym kobiercem...
(R.K.)

Reklama tabletek extasy na znaku drogowym
na rogu Niepodleg³oci i Wybickiego w £obzie.

CMYK

(£OBEZ) Zima w tym roku wyj¹tkowo nas
oszczêdza. Oszczêdzi³a równie¿ drogowców, których
co roku w bezczelny sposób zaskakuje. Nasi drogowcy zostali jednak i tak zaskoczeni takim nieoczekiwanym prezentem od losu i chyba zapadli w sen zimowy. wiadczyæ mo¿e o tym choæby stan reprezentacyjnej i jak najbardziej s³ynnej ulicy Niepodleg³oci. Na
odcinku za, jeszcze bardziej s³ynnym skrzy¿owaniem
z ulic¹ Segala, ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ chodnika pas mieci
pamiêta chyba jeszcze pocz¹tek poprzedniej jesieni.
Utrzymanie porz¹dku na tej drodze nale¿y do wojewódzkiego zarz¹du dróg, który sprz¹ta j¹ raz, czy dwa
razy do roku. Zarz¹d jak zwykle w takich sytuacjach
t³umaczy siê brakiem rodków. W miecie oprócz
wojewódzkiej drogówki istnieje jeszcze powiatowa i
gminna. Obie te instytucje nie kwapi¹ siê równie¿ do
posprz¹tania tej ulicy. Wiej¹ce ostatnio silne wiatry,
wbrew oczekiwaniom niektórych równie¿ nie rozwi¹za³y tego problemu. Poczekajmy na trzêsienie ziemi.
Nie chce siê wierzyæ, ¿e to miasto w latach siedemdziesi¹tych uwa¿ane by³o za jedno z najczystszych i zdoby³o tytu³ Mistrza Gospodarnoci.
(gp)

HUMOR
TYGODNIA

Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przesta³e piæ?
- To dziêki teciowej, stale widzia³em j¹ potrójnie!
***
- Nowak, kim jeste w cywilu?
- W cywilu - panie sier¿ancie to ja jestem PAN NOWAK.

CMYK

