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(BE£CZNA) Szko³ê w Be³cznej zamykaj¹ od lat. Co jaki
czas pojawiaj¹ siê pog³oski o jej zamkniêciu, póniej
zapada cisza na rok, dwa, i temat powraca. Ponoæ ta
karuzela trwa ju¿ od kilku lat, a mia³a j¹ zapocz¹tkowaæ
jeszcze burmistrz Halina Szymañska, póniej temat
podj¹³ burmistrz Marek Romejko, a teraz problem spad³
na burmistrza Ryszarda Solê.
REKLAMA

Sebastian Riedel
zagra w £obzie
Syn by³ego lidera D¿emu

CMYK

Klub 10 zaprasza w sobotê o 21:00
Bilety do nabycie w klubie, cena 25 z³.
Zespó³ powsta³ w 1993 roku w Tychach z inicjatywy trzech niespe³na 16-letnich
ch³opców: Sebastiana Riedla, Sylwestra Kramka i Adriana Fuchsa. Jak wspomina Kramek - aby zacz¹æ graæ trzeba by³o mieæ nazwê, wiêc na zaparowanej szybie pisalimy
palcem ró¿ne propozycje nazw dla zespo³u i ostatecznie zosta³o CREE. Pomys³odawc¹
nazwy by³ Rysiek Riedel, ojciec Sebastiana, którego zawsze fascynowa³a historia i
¿ycie Indian, sam chcia³ w przysz³oci mieæ zespó³ o takiej nazwie.
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Owiatowe
zaniechania i wyzwania

Kazimierz Rynkiewicz
Wywo³any problem dalszego
istnienia szko³y w Be³cznej jak na
d³oni pokazuje zaniechania i wyzwania w gminach £obez i Resko. Podczas gdy w £obzie problem szko³y w
Be³cznej odk³adano nie podejmuj¹c
¿adnej decyzji, w Resku w tym czasie
wybudowano gimnazjum z hal¹
sportow¹. Teraz burmistrz Arkadiusz Czerwiñski przyst¹pi³ do nastêpnego etapu porz¹dkowania
gminnej owiaty, decyduj¹c siê na
budowê sali sportowej przy szkole w
Starogardzie (Starogródku). Nie bi³
piany, nie robi³ nasiadówek, nie
wyrywa³ dzieci do swojej szko³y,
tylko krok po kroku d¹¿y³, wczeniej
tak¿e jako wiceburmistrz, do unowoczenienia infrastruktury owiatowej. Stworzona oferta powinna sama
staæ siê najlepszym argumentem dla
rodziców, którzy maj¹c do wyboru
nowoczesn¹ szko³ê a lokalny wiejski
patriotyzm wybior¹ to, co dla ich
dzieci otworzy drzwi do lepszej przysz³oci. Ze strony w³adz ³obeskich
minionych kadencji szko³a w Be³cznej to pasmo zaniechañ, które doprowadzi³y szko³ê na skraj bankructwa ekonomicznego i edukacyjnego.
W niedalekim Worowie policja
z³apa³a kilkanacie osób, w tym dzieci, które rozkrada³y pozosta³oci po
pegeerze. Rozbierano elementy metalowe i sprzedawano je na z³om. To
powinien byæ przyczynek do g³êb-

Sprostowanie
Uprzejmie proszê o sprostowanie informacji zawartej w artykule Najpierw wydatek, potem
uchwa³a. Owszem prasa lokalna
napisa³a, ¿e pies Borys dla policji
powiatowej ju¿ jest w kojcu, bo
gminy Wêgorzyno, £obez i Powiat
zgodzi³y siê dofinansowaæ. To
prawda. Z wypowiedzi radnego
pana Mazuro wynika, ¿e gmina
najpierw wydaje pieni¹dze, a potem
rada uchwala wydatek. Jest to nieporozumienie. Popar³am pomys³
komendanta, aby na potrzeby policji by³ pies specjalnie szkolony, ale
urz¹d przela³ pieni¹dze dopiero, jak
rada uchwali³a wydatek w bud¿ecie.
A to jest istotna ró¿nica.
Gra¿yna Karpowicz,
Burmistrz Wêgorzyna.
Od redakcji:
Szkoda tylko, ¿e nie wyjaniono
tego w czasie sesji.

szej refleksji nad upadkiem polskiej
wsi, gdyby nie to, ¿e upad³a ona na
Pomorzu wraz z przymusow¹ kolektywizacj¹ na wzór sowieckich ko³chozów. Has³o wsjo nasze, czyli niczyje, wiêc mo¿na braæ, przeora³o
robotniczo-ch³opsk¹ mentalnoæ.
W kategorii wielkich wyzwañ
cywilizacyjnych nale¿y traktowaæ
odrodzenie spo³ecznoci wiejskich
w duchu takich wartoci, w których
bieda nie musi warunkowaæ patologii. Jednym z powtarzalnych elementów budowy samorz¹dnoci wiejskiej s¹ wybory so³tysów, które siê
w³anie obywaj¹ lub odbêd¹. Trzeba
wybieraæ po prostu ludzi uczciwych,
pracowitych, z pomys³ami na polepszenie ¿ycia mieszkañców wsi. Z
drugiej strony bêdziemy przygl¹daæ
siê realizacji pomys³u na lepiej funkcjonuj¹ce wietlice wiejskie. W gminie £obez zosta³y one przeniesione
organizacyjnie pod dom kultury.
Mam nadziejê, ¿e nie znikn¹ one tym
samym z oczu burmistrzowi i radnym. Pomys³, by dom kultury sprawowa³ opiekê artystyczn¹ i kulturaln¹ nad wietlicami jest znakomity.
Do tego mo¿na powierzyæ wietlice
opiece sportowej pracownikom Hali
Sportowo-Widowiskowej, którzy
mogliby te¿ czasami dla mieszkañców wsi co zrobiæ. Dzieci i m³odzie¿
w wietlicach wiejskich objêci
opiek¹ sportow¹ i kulturaln¹ nie
musieliby wystawaæ na przystankach i z nudów wymylaæ g³upot.
Otwieraj¹ siê mo¿liwoci pozyskiwania pieniêdzy na ró¿ne programy
dla wsi. Mo¿e je napisaæ dom kultury
i zespó³ Hali W-S. Instruktorzy mogliby poprowadziæ teatrzyki w wie-

tlicach, przegl¹dy piewacze, dru¿yny zuchowe i harcerskie, turnieje
pi³karskie, tenisowe, siatkarskie i
przeprowadziæ sto innych pomys³ów. Wydaje siê, ¿e do tego obliguje pomys³ przerzucenia wietlic do

domu kultury. Szkoda, by skoñczy³o
siê to tylko na papierowym przeniesieniu, chyba ¿e chodzi³o o pozbycie
siê problemu z urzêdu miejskiego. To
by³oby kolejne zaniechanie, które
kiedy siê zemci.

Pose³ Sylwester
Chruszcz w powiecie
³obeskim

(POWIAT) Pose³ do parlamentu europejskiego Sylwester
Chruszcz w miniony pi¹tek odwiedzi³ powiat ³obeski. By³ w DPS
i sanktuarium w Resku (na zdjêciu
z proboszczem Tadeuszem
Uszkiewiczem), spotka³ siê z w³adzami i so³tysami gminy Wêgorzyno, rozmawia³ z w³adzami
£obza i Dobrej oraz spotka³ siê z
mieszkañcami £obza. Relacjê z tej
wizyty zamiecimy w nastêpnym
wydaniu.
(r)

Gazeta Powiatowa

Redakcja: Kazimierz Rynkiewicz - redaktor naczelny (tel.
0504 042 532), Grzegorz Paciorek
(669 048 120) .
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (091) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.go.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez, ul. S³owackiego
6, tel./fax (091) 3973730; e-mail:
wppp1@wp.pl; NIP 859-001-1930; Konto: BS Goleniów o/£obez 049375-1038-2600-1919-3000-0010
Nak³ad: 1300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
tygodnik ³obeski, tygodnik
pojezierza drawskiego, tygodnik gazeta gryficka.
Sk³ad: Bart³omiej Rynkiewicz
DRUK: WPPP - £obez;
tel./fax (091) 39 73 730

WYDARZENIA

tygodnik ³obeski 20.02.2007 r.

Nowi so³tysi
z nowymi dietami
(RADOWO MA£E) W gminie
trwaj¹ wybory na so³tysów i
cz³onków rad so³eckich. Jako
pierwsi do urn poszli mieszkañcy
Radowa Wielkiego, ostatnimi
bêd¹ za mieszkañcy Radowa
Ma³ego. Termin wyborów ustali³a
na ostatniej sesji rada, która podnios³a równie¿ diety so³tysom.

Bezrobocie
spada

(POWIAT) W powiecie wci¹¿
jeszcze bez pracy pozostaje 4310
osób. Jest to o 27,22% mniej w stosunku do 2002 roku. Spadek liczby
bezrobotnych w powiecie by³ nieco
wy¿szy od tendencji w województwie, gdzie liczba bezrobotnych spad³a o 26,78%. Spadek ten jest najwy¿szy wród piêciu powiatów województwa, odznaczaj¹cych siê najwiêkszym bezrobociem.
Dane te opublikowano w sprawozdaniu Powiatowego Urzêdu Pracy, które 28 stycznia zostanie poddane ocenie radnych powiatu.
Wiêcej o powiatowym bezrobociu za tydzieñ.
(gp)

Zamiast 35 z³ so³tysi otrzymywaæ
bêd¹ 50 z³ diety.
Znamy ju¿ równie¿ czêciowe
wyniki wyborów w poszczególnych wsiach, w których odby³y
siê ju¿ zebrania:
Orle  Danuta Brzeziñska, Borkowo Wielkie  Bo¿ena Kipisz,
Sienno Pawe³ Rutkowski, Rogowo  Krystyna Kiryk, Troszczyno
 Pawe³ Koz³owski, Dobrkowo 
Zbigniew Sidor, Siedlice  Danuta
D¹bal, Rekowo  Franciszek Horbacz, Gostomin  Zofia Jezierska
 Baumgardt.
(gp)

(£OBEZ) 28 lutego na sesji
radni wys³uchaj¹ sprawozdañ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Rzecznika
Konsumentów oraz Powiatowego
Urzêdu Pracy. Radni podejm¹ tak¿e decyzje w sprawie zmian w bud¿ecie oraz w kwestii zaci¹gniêcia
ponad 1 mln z³ kredytu na przebudowê budynku na Powiatow¹
S³u¿bê Geodezyjn¹ i Kartograficzn¹.
(r)

OG£OSZENIE

NOWY PROJEKT w OSiW OHP w £OBZIE
W marcu br. w naszym Orodku rusza nowy projekt
18-24 Czas na samodzielnoæ.

Jest on kierowany do m³odzie¿y z wykszta³ceniem rednim oraz m³odzie¿y
kontynuuj¹cej naukê w szkole redniej w trybie zaocznym w wieku 18-24 lata.
W ramach powy¿szego projektu odbêd¹ siê m.in. szkolenia jêzykowe
oraz kursy przygotowawcze do matury i na wy¿sze uczelnie.
Oferujemy równie¿ szkolenia zawodowe odpowiadaj¹ce zainteresowaniom potencjalnych kursantów. Jest mo¿liwoæ ukoñczenia kursu
na prawo jazdy kategorii B.
Wszystkie zajêcia s¹ nieodp³atne. Uczestnicy maj¹ zagwarantowane
posi³ki oraz zwracane s¹ koszty dojazdu do Orodka. Wszystkich chêtnych zapraszamy do OSiW OHP w £obzie, ul. Krótka 2, tel. 091 39 730-99.
Dorota Teis

OG£OSZENIE

TYDZIEÑ OFIAR PRZESTÊPSTW
Uprzejmie zawiadamiam, i¿ w okresie od 22.02.2007r. do 01.03.2007r.
obchodzony bêdzie Tydzieñ Ofiar Przestêpstw, w ramach którego z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwoci S¹d Rejonowy w £obzie bêdzie udziela³ informacji o przys³uguj¹cych uprawnieniach ofiarom przestêpstw, a
zatem osobom pokrzywdzonym przestêpstwem (bezp³atne porady prawne innym osobom nie bêd¹cym ofiarami przestêpstw nie bêd¹ udzielane).
Pomoc¹ w tym zakresie w dniach 22.02.2007r. do 01.03.2007r. w siedzibie S¹du Rejonowego w £obzie ul. Niepodleg³oci 15 w godzinach 10.00
- 14.00, pokój nr 11 s³u¿yæ bêd¹ sêdziowie, aplikanci sadowi oraz kuratorzy.
Nadto pomoc bêdzie udzielana w Urzêdach:
1. Wêgorzyno - Urz¹d Miejski - dnia 22.02.2007r. w godz. 13.00 - 14.30
(I piêtro)
2. Resko -Urz¹d Miejski - dnia 01.03.2007r. w godz. 9.00-10.30, pokój 13.
3. Radowe Ma³e - Urz¹d Gminy - dnia 01.03.2007r. w godz.l 1.00 - 12.30.
4. Dobra - Urz¹d Gminy - dnia 01.03.2007r. w godz. 13.00 - 14.30 , pokój
2 - sala konferencyjna.
Prezes S¹du Rejonowego w £obzie
REKLAMA

Radni
zajm¹ siê
kredytem

REKLAMA
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Sprzedam

w £obzie lokal

us³ugowo  handlowy

po kapitalnym remoncie z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia na mieszkanie. Powierzchnia handlowa, magazynowa, pomieszczenie socjalne 
³¹cznie 180 mkw. Tel. 505 089 626.
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Kasa radnych Dobrej
Radni podaj¹c w owiadczeniach maj¹tkowych stan swojego maj¹tku ruchomego i nieruchomego, maj¹
obowi¹zek zamieszczaæ jedynie takie jego sk³adniki, których wartoæ przekracza 10 tys. z³. Innymi s³owy:
radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden z nich warty jest wiêcej ni¿ wspomniana kwota i tylko jeden
samochód znajdzie siê w jego owiadczeniu.
W Dobrej dwóch radnych spóni³o siê ze swoimi owiadczeniami. Byli to Jerzy Smela i Piotr Ga³ka.

Jolanta Siekiera

Przewodnicz¹ca rady posiada
133  metrowe mieszkanie, wycenione na 80 tys. z³ i 3 tys. euro oszczêdnoci. W owiadczeniu nie zamieci³a ¿adnych dochodów, ani d³ugów.

Zbigniew Awgul

W sk³ad nieruchomego maj¹tku
radnego wchodzi dom o powierzchni 80 mwk., gospodarstwo rolne o
powierzchni 60 ha, warte 60 tys. z³,
z czego 43,26 ha dzier¿awi od ANR.
Dzia³alnoæ rolna przynios³a mu w
ubieg³ym roku dochód w wysokoci 27 tys. z³. Do jego dochodów
zalicza siê tak¿e dieta radnego kwocie 800 z³. Radny ma Forda Focusa
i dwa ci¹gniki rolnicze.

Piotr Ga³ka

Na ubieg³oroczne dochody radnego z³o¿y³a siê dieta radnego w
wysokoci 6700 z³, dochód z dzia³alnoci rolniczej  48526,30 z³ oraz 200
z³ za prowadzenie rachunkowoci
rolnej. W sk³ad jego maj¹tku wchodzi 250  metrowy dom, wyceniony
na 150 tys. z³, 22  hektarowe gospodarstwo, warte 70 tys. z³, dwa budynki gospodarcze, dwa samochody
dostawcze Renault Traffic i Ford
Transit oraz ci¹gnik Ursus. Radny
jest zobowi¹zany do sp³aty kredytów na ³¹czn¹ kwotê 299700 z³.

Wies³aw Graczykowski

Radny otrzyma³ w ubieg³ym roku
27371,41 z³ emerytury, otrzyma³ równie¿ 2517,48 z³ z tytu³u zatrudnienia.
Nie posiada ¿adnego maj¹tku wycenionego powy¿ej 10 tys. z³. D³ugów
brak

Marek Kowalczyk

Radny prowadzi przedsiêbiorstwo przetwórstwa miêsnego, z którego w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w wysokoci 41249,35 z³. Po-

REKLAMA

siada dwa sklepy w Nowogardzie,
wycenione na 140 tys. z³ oraz dwa
samochody: Forda Mondeo z 1997
roku oraz Forda Transita z 2000
roku. Radny zobowi¹zany jest do
sp³aty kredytu inwestycyjnego, zaci¹gniêtego na kwotê 200 tys. z³ (do
sp³acenia po³owa kwoty).

Jerzy Smela

W sk³ad maj¹tku radnego
wchodzi 30 tys. z³ oszczêdnoci,
120  metrowy dom, wyceniony na
50 tys. z³, ponad 6  hektarowy las,
gospodarstwo rolne, warte 600
tys. z³, dwie akcje iñskich biopaliw,
ci¹gnik oraz samochód Fiat Sienna
z 1998 roku. Radny otrzyma³ w
ubieg³ym roku 502 z³ z tytu³u rolniczej renty chorobowej. Do jego
zobowi¹zañ nale¿y sp³ata zaci¹gniêtego w BS w Goleniowie kredytu na kwotê 40 tys. z³.

Janusz Królewicz

Radny otrzyma³ w ubieg³ym
roku 48053,41 z³ dop³at bezporednich. Posiada 16,27  hektarowe
gospodarstwo rolne, warte 60 tys.
z³ i 96  metrowy dom, wyceniony
na 100 tys. z³, ci¹gnik rolniczy i
Opel Vectra z 1994 roku. Na jego
pozosta³e dochody z³o¿y³a siê dieta so³tysa w kwocie 200 z³ i prowizja z pobranego podatku  250 z³
oraz dochód z dzia³alnoci rolniczej  20 tys. z³.

Grzegorz Mi³ek

Radny zarobi³ w ubieg³ym roku
1848 z³ z tytu³u umowy o pracê. Radny poda³ w owiadczeniu dochody
swojej ¿ony, które w ubieg³ym roku
wynios³y 1648 z³.

El¿bieta Owisinska

Posiada 5 tys. z³ oszczêdnoci
oraz 91  metrowy dom, wyceniony
na 34 tys. z³.

Dorota Grzywacz

Radna zarobi³a w ubieg³ym roku
1558,82 z³ jako nauczyciel w wietlicy w Szkole Podstawowej w Dobrej.
Na jej maj¹tek sk³ada siê mieszkanie
o powierzchni 55,86 mkw., wycenione na 56 tys. z³ oraz 3 ha dzier¿awionej ziemi. Do zobowi¹zañ radnej nale¿y sp³ata kredytu hipotecznego,
zaci¹gniêtego w PKO SA na kwotê
56 tys. z³.

Danuta Jaworska

W sk³ad jej maj¹tku wchodzi 80 
metrowy dom, wyceniony na 80 tys.
z³ oraz Volkswagen Golf z 1993 roku.
Zarobi³a w ubieg³ym roku 9,9 tys. z³.
Jej m¹¿ zaci¹gn¹³ na kredyt na remont budynku mieszkalnego w wysokoci 17 tys. z³.

Damian Padziñski

Radny zarobi³ do koñca listopa-

da ubieg³ego roku 12344,58 z³.

Antoni Kontowicz

Radny kupi³ w ubieg³ym roku od
Pañstwowej Instytucji Filmowej
Film Art kawiarniê Samba. Lokal
ten ma 591 metrów kwadratowych
powierzchni i warty jest 73 tys. z³. W
sk³ad jego maj¹tku wchodzi równie¿
64  metrowe mieszkanie spó³dzielcze oraz Renault Megane z 2000
roku. Otrzyma³ w ubieg³ym roku zasi³ek przedemerytalny w wysokoci
6142,40 z³.

Alina Soborska

Radna pobra³a w ubieg³ym roku
11959,20 z³ emerytury. Otrzyma³a
równie¿ 40 z³ z tytu³u cz³onkostwa w
radzie nadzorczej w spó³ce handlowej. Posiada mieszkanie o powierzchni 66,12 metrów kwadratowych, wycenione na 40 tys. z³.

Kasa burmistrz
Dobrej
Burmistrz Dobrej zarobi³a do listopada ubieg³ego roku 74629,46 z³.
Wraz z mê¿em posiada mieszkanie o powierzchni 54,90 metrów kwadratowych,
wycenione na 50 tys.
z³. Burmistrz Wilczek
jedzi Volkswagenem Passatem z
2002 roku, wartym
38 tys. z³.

WÊGORZYNO
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Ca³a policja szuka Stanis³awa Antczaka z Reska

Bud¿et gminy Radowo Ma³e

Najwiêksza inwestycja
finansowana z programów

(RADOWO MA£E) Gmina wyda
w tym roku 10751800 z³. Jej dochody
oszacowano na 7737800 z³. Wynosz¹ca
ponad 3 mln z³ ró¿nica ma byæ pokryta
z kredytu i po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê
2886560 z³. Dodatkowy przychód pochodziæ (127440z³) ma z wolnych rodków zgromadzonych na rachunku bie¿¹cym gminy, wynikaj¹cych z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat poprzednich.
Wójt Józef Wypijewski dysponowaæ bêdzie w tym roku rezerw¹ ogóln¹
w wysokoci 50 tys. z³. 10 tys. z³ przeznaczono na rezerwê celow¹, zwi¹zan¹
z finansowaniem us³ug opiekuñczych i
pobytu w DPS.
Gros dochodów gmina pochodziæ
ma z subwencji bud¿etowej, zaplanowanej na 2189744 z³ i z subwencji
podstawowej na kwotê 959328 z³.
Na podatku od nieruchomoci gmina
ma zarobiæ w tym roku 801598 z³.
Dochody z podatku rolnego gmina
maj¹ wynieæ 635478 z³.
Tak jak w przypadku innych samorz¹dów, wiêkszoæ wydatków
przeznaczona ma zostaæ na owiatê i
administracjê. Zespó³ Szkó³ w Radowie Ma³ym otrzyma w tym roku 1051
925 z³, natomiast szko³a w Siedlicach
kosztowaæ bêdzie 457 300 z³. Oddzia³y przedszkolne, znajduj¹ce siê w
obu szko³ach kosztowaæ maj¹ 139221
z³. Na administracjê publiczn¹ zaplanowano w tym roku 988390 z³.
694990 z³ z tej kwoty to wynagrodzenia i ich pochodne.
Spora czêæ bud¿etu przeznaczona
ma zostaæ na pomoc spo³eczn¹.
1476700 z³ poch³on¹æ maj¹ wyp³aty
wiadczeñ, 340 tys. z³ wyniesie suma
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przeznaczona na zasi³ki, pomoc w
naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na rehabilitacjê spo³eczn¹ i zawodow¹ przeznaczono w
bud¿ecie 15 tys. z³.
Stosunkowo niewielkim bud¿etem
dysponuje Fundusz Ochrony rodowiska. W Radowie nie ma wiêkszego truciciela (jak choæby ³obeski Nowamyl) dlatego te¿ udzia³y gminy w
kwotach p³aconych do wojewódzkiego
funduszu s¹ doæ nik³e. Przychody
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej maj¹ wynosiæ 8250 z³. Prawie ca³a kwota przeznaczona ma zostaæ na wydatki bie¿¹ce:
zakup pojemników na szk³o, wycinkê
suchych drzew itp.
Ma³a gmina ma równie¿ niewielkie
rodki na zwalczanie alkoholizmu i
narkomanii. Bud¿et alkoholówki
zamknie siê w tym roku kwot¹ 33 tys.
z³, z czego 3 tys. z³ przeznaczone ma
zostaæ na zwalczanie narkomanii, natomiast reszta kwoty wydana ma zostaæ na walkê w alkoholizmem, z czego
6,6 tys. z³ na wynagrodzenia osobowe.
Najwa¿niejsze wydatki inwestycyjne gminy dotyczyæ bêd¹ budowy kanalizacji sanitarnej w Siedlicach i Rekowie
oraz budowy oczyszczalni w Siedlicach.
Inwestycje te poch³on¹æ ma 2693001 z³.
Gmina ze rodków w³asnych do³o¿yæ ma
673250 z³. Reszta rodków pochodziæ ma
z programów inicjatywy wspólnotowej
Interreg III A. Drugim powa¿nym wydatkiem gminy ma byæ budowa drogi na odcinku Kolonia Radowo Ma³e  Czachowo. Kosztowaæ ma to gminê 800 tys. z³.
6350 z³ przeznaczone ma zostaæ na
utrzymanie dróg gminnych.
(gp)

Dziêkujemy wszystkim
bior¹cym udzia³ w pogrzebie
p. Edwarda Waszkiewicza

Rodzina

Psychoza strachu
dotar³a w £obeskie

Gdy jaki czas temu opublikowalimy na ³amach tygodnika portret
pamiêciowy i list goñczy za Stanis³awem Antczakiem, nikomu siê nie
ni³o, ¿e jego zdjêcie obiegnie wkrótce wszystkie serwisy informacyjne, a
on sam stanie siê postrachem mieszkañców ca³ego województwa.
Dzisiaj wszystkie gazety drukuj¹
jego ¿yciorys wyci¹gaj¹c na wiat³o
dzienne najdrobniejsze szczegó³y z jego
¿ycia. Okazuje siê, ¿e poszukiwany,
41-letni Stanis³aw Antczak ju¿ dawno
opuci³ Resko, zostawiaj¹c tu matkê.
Za liczne kradzie¿e trafi³ na 13 lat do
wiêzienia, z czego odsiedzia³ 10, gdy¿
po umo¿liwieniu mu pracy w zak³adzie
pó³otwartym po prostu uciek³.
Jak donios³a prasa, dzieci pani Wandy Antczak, z powodu biedy w domu
trafi³y w dzieciñstwie do domu dziecka
i byæ mo¿e tutaj nale¿y szukaæ przyczyn ich póniejszych patologicznych
i kryminalnych zachowañ.
Psychoza strachu wybuch³a w momencie, gdy nieznany policji z³odziej
postrzeli³, podczas kradzie¿y, rzecznika prasowego SLD w Szczecinie, a kilka
dni póniej strzela³ do opiekuna prostytutek przy hotelu Panorama. Policjanci zestawili te dwa zdarzenia, gdy¿
sprawca u¿ywa³ pistoletu z laserowym
celownikiem optycznym. Po przeprowadzonym dochodzeniu na sprawcê obu
napadów wytypowano w³anie Stanis³awa Antczaka, chocia¿ do koñca nie
wiadomo, ¿e to on dokonywa³ napadów.
Policja rozpoczê³a szeroko zakrojon¹ akcjê poszukiwawcz¹. Najpierw
przetrz¹niêto czêæ Puszczy Bukowej, póniej odkryto gara¿, w którym
mia³ mieszkaæ. Jednak nikogo nie z³apano. Prasa poda³a, ¿e kto widzia³ go w
Resku, ale do dzisiaj nie zosta³o to potwierdzone. Opublikowane w prasie
jego wizerunki spowodowa³y, ¿e do
policji nap³ywaj¹ sprzeczne informacje
mówi¹ce o ró¿nych miejscach jego pobytu. Policja wydaje siê byæ sko³owana, bo jak go cigaæ po ca³ym województwie. Psychoza strachu dotar³a tak¿e do
naszego powiatu, ale to za spraw¹ gronie brzmi¹cych komunikatów prasowych, w których chyba zbyt pochopnie straszy siê mieszkañców poluj¹cym
na nich Snajperem.
Po wnikliwszym wczytaniu siê w
historiê Stanis³awa Antczaka okazuje
siê, ¿e ani on snajper, ani nie poluje na
ludzi. Snajper kojarzy siê z kim, kto z
dachu strzela do ludzi, co w tym przypadku nie mia³o miejsca, gdy¿ Antczak,
je¿eli strzela³, to w chwili zagro¿enia
lub ucieczki. Tak by³o w przypadku
postrzelenia rzecznika SLD, który
przy³apa³ z³odzieja na gor¹cym uczynku i próbowa³ go zatrzymaæ. Nie napada³ równie¿ na ludzi (prasa nie podaje
ani jednego takiego przypadku), a jedynie okrada³ domy. Oczywicie posiadaj¹c broñ jest niebezpieczny, ale nie wydaje siê by by³ psychopatycznym bandyt¹ czyhaj¹cym za rogiem na ka¿dego
poruszaj¹cego siê mieszkañca lub gotowym terroryzowaæ szko³y i dzieci.
Policja pope³ni³a b³¹d ulegaj¹c histerii wywo³anej przez prasê w tym momencie, w którym wys³a³a setki policjantów w las na poszukiwanie Antcza-

ka. Skala poszukiwañ nada³a odpowiednio wysok¹ rangê przestêpcy; urós³ on
w oczach opinii publicznej do gronego
gangstera i do takiej skali wzros³o poczucie zagro¿enia. Jak siê szuka cz³owieka w lesie, powinni pamiêtaæ policjanci szukaj¹cy rzeczywistych gangsterów w lesie pod Golczewem, po napadzie na tamtejszy komisariat, gdzie
po przykuciu policjanta do kaloryfera
napastnicy obrobili pobliski bank i spokojnie odjechali. Gor¹czkowe i ambicjonalne poszukiwania w lasach nic nie
da³y, a rezultat przynios³y dopiero
póniejsze dzia³ania operacyjne. Gangsterami okazali siê... byli milicjanci.
Ma wiêc racjê Marcin Kossak, ekspert od dzia³añ antyterrorystycznych,
który na pytanie  co najbardziej szkodzi z³apaniu snajpera powiedzia³
Dziennikowi: Rozg³os, filmy w internecie. O tej sprawie w ogóle nie powinno
siê mówiæ. (...) Gdyby sprawa przycich³a, on by wyszed³ z ukrycia. Wyprowadzi³oby go z równowagi to, ¿e nikt siê
nim nie interesuje. I wtedy pope³ni³by
b³¹d. A teraz jest na fali i jest tak samo na
fali emocjonalnej, bardzo siê pilnuje.
Dlatego ciê¿ko go namierzyæ.
Policja nie powinna ulegaæ mediom,
za spo³eczeñstwo powinno rozumieæ,
¿e trudno z³apaæ kogo, kto siedzi
gdzie w piwnicy, altance lub lesie i siê
nikomu nie pokazuje. Nie mo¿na te¿
ulegaæ psychozie strachu w miejscach
tak odleg³ych od Szczecina, gdy¿ ka¿dy
przejazd poszukiwanego grozi³by jego
dekonspiracj¹, a trudno sobie wyobraziæ, by przeszed³ piechot¹ sto kilometrów przez las, chc¹c byæ niezauwa¿onym. Dlatego w ocenie tej sytuacji potrzeba trochê realizmu.
KAR
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< Biuro Doradztwa Personalnego
UniKadr poredniczy w znalezieniu
osoby na stanowisko: Asystentki w
firmie produkuj¹cej opakowania z
tworzyw sztucznych dla przemys³u
kosmetycznego z siedzib¹ w Wêgorzynie, tel. (091) 488 46 41
< Transport Zarobkowy Stanis³aw
¯uczkowski zatrudni: Kierowcê samochodu ciê¿arowego Kat. C + E Tel.
604 - 561- 854
< MASARNIA SARZA£A MARCIN I RAFA£ w Wêgorzynie zatrudni na stanowiska: Ubojowy Rozbieracz- wykrawacz Tel. (091) 397-11-29
< SALON FRYZJERSKI IMAGE
w Resku zatrudni: Fryzjera damskomêskiego Tel. 508621055
< MICHA£ÓW MAREK MICHALCZYSZYN w Wêgorzynie zatrudni: Mechanika samochodów osobowych i ciê¿arowych, Ksiêgowego
Tel. (091) 397-17-51
< SWEDWOOD w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
< FIRMA TRANSPORTOWOHANDLOWA ANDREAS ANDRZEJ ADAMÓW w £obzie zatrudni: Kierowcê kat C+E, Tel:(091) 39750-94, Kom. 502-079-240
<ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH
w Radowie Ma³ym zatrudni: Nauczyciela plastyki Tel. (091) 39-72-291
< AR TRANS w £obzie zatrudni:
Kierowcê kat C+E, Tel.(091) 39-76208, Kom. 693-843-818
< LOLA POLSKA SP. Z O.O w
£obzie zatrudni na stanowisko: Frezer Tel. (091) 397-36-98
< F.H.U TRÓJKA w Wêgorzynie
zatrudni: Pozosta³ego pracownika
obs³ugi biurowej (praca dla osoby
niepe³nosprawnej). Tel.(091) 397-1654, Kom. 601-930-220
< FIRMA PRODUKKCYJNO HANDLOWA MARPIS S£AWOMIR
SKUBI w Dobrej zatrudni: Piekarza
Tel.(091) 39-22-636 (091) 39-14-321
< LEADER SERVICE SP. Z O.O w
£obzie zatrudni: Wyk³adanie Towaru Kom. 509-940-427
< ZAK£AD OGÓLNOBUDOWLANY w Wêgorzynie zatrudni: Operatora podnonika koszowego (osoba
bêdzie przeszkolona przez pracoREKLAMA
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Umiech na Walentynki

(£OBEZ) Chór Umiech pod przewodnictwem Teresy Zienkiewicz rozpocz¹³ w rodê cykl
okolicznociowych koncertów, które swój fina³
maj¹ mieæ w Dniu Matki. rodowy koncert zatytu³owany Z mi³oci¹ przez ¿ycie powiêcony
by³ Walentynkom. Zespó³ zaprezentowa³ repertuar zwi¹zany ze wiêtem zakochanych, anga¿uj¹c do wspólnej zabawy doæ licznie zgromadzon¹ w sali £DK publicznoæ. (gp)

tygodnik ³obeski 20.02.2007 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Lekarze po kontraktach
(POWIAT) Narodowy Fundusz Zdrowia zakoñczy³
w wiêkszoci przypadków procedurê kontraktacji
specjalistycznych wiadczeñ ambulatoryjnych na 2007
rok oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
Wszystkie placówki wiadcz¹ce
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹
otrzyma³y w tym roku kontrakty. W
£obzie podstawow¹ opiekê lekarsk¹, a tak¿e nocn¹ i wi¹teczn¹
wiadcz¹: Medicor i Medyk. W
Resku jest to Pro Med, Cor i
Intermed. W Wêgorzynie podstawowe us³ugi wiadczy Gabinet
Us³ug Medycznych Wes³awa i Bronis³aw Hantke S.C. W Dobrej jest to
Ciszewski  Hadmann oraz Praxis. W Radowie Ma³ym tego typu
us³ugi wiadczy NZOZ Orodek
Zdrowia.
Prowadz¹cy reski szpital Intermed otrzyma³ w tym roku
4143894,23 z³ na us³ugi nie zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ jako POZ. W reskim
szpitalu wiadczone s¹ us³ugi z zakresu leczenia chorób wewnêtrznych, natomiast wród us³ug oferowanych przez Intermed, w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane s¹ badania elektrokardiograficzne, endoskopowe, kolonoskopia, ultrasonografia. Intermed wiadczy równie¿ us³ugi z zakresu chirurgii ogólnej. Us³ugi te dostêpne s¹ jednak w £obzie przy ulicy Kwiatowej. Intermed prowadzi równie¿
poradniê diabetologiczn¹, ginekologiczn¹, choroby p³uc, dermatologiczn¹ (£obez), kardiologiczn¹ i neurologiczn¹ (£obez).
Nie wszystkie podmioty, wiadcz¹ce opiekê specjalistyczn¹ otrzyma³y w tym roku kontrakty. Ju¿ kilka
tygodni temu pisalimy o przeszkodach stawianych przez NFZ. Znamy
REKLAMA

ju¿ wyniki kontraktów, które otrzymalimy 12 lutego.
Chirurgia  po za Intermedem
us³ugi w tym zakresie wiadczy
Chirurg w £obzie
Urazy i ortopedia - Chirurg
£obez

Ginekologia i po³o¿nictwo Specmedica £obez, Femina
£obez, w Resku po za Intermedem
Femina, w Dobrej Femina
Logopedia - Punkt Rehabilitacyjno - Konsultacyjny PZG, w Lokalu
Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w £obzie
Okulistyka  Bo¿ena i Marek
Kubaccy SC w £obzie, Praxis w
Resku
Otolaryngologia  Regina Pob³ocka £obez, Chirurg Resko (gp)

PWiK obni¿a taryfy
i wprowadza nowe op³aty
(£OBEZ) £obeskie wodoci¹gi przedstawi³y plan, maj¹cych obowi¹zywaæ w 2007 roku
stawek za dostarczanie wody i
odprowadzanie cieków. Metr
szecienny wody kosztowaæ
ma 1,97 z³, natomiast za odprowadzenie cieków zap³acimy
2,59 z³. W ubieg³ym roku stawki te
by³y wy¿sze i wynosi³y odpowiednio: 2,07 z³ i 2,69 z³. PWiK obni¿a wiêc
stawki, wprowadzaj¹c jednak nowe
p³atnoci za odczyt liczników. Odczyt
licznika g³ównego kosztowaæ ma 3,86
z³ netto. Za odczyt licznika dodatkowego wodoci¹gi chc¹ 2,03 z³ netto.
Tyle samo zap³acimy za odczyt wodomierza przy punkcie czerpalnym
wody w budynku wielolokalowym.
Proponowane stawki przedstawione maj¹ byæ we wstêpie burmistrzowi do zatwierdzenia, nastêpnie
rozpatrzy je rada, która mo¿e je przyj¹æ,
b¹d odrzuciæ nie maj¹c jednak prawa
do wprowadzania w nich zmian. Ich
wejcie w ¿ycie zale¿y w du¿ej mierze
do burmistrza £obza.
(gp)
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dawcê) Robotnika budowlanego Tel.
(091) 39-71-062, Kom. 606-471-786
< Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny w Szczecinie zatrudni: Wychowawcê w przedszkolu w Mielnie
gmina Wêgorzyno tel.(091) 4884201
(kontakt Rafa³ Jane)
< Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie og³asza nabór na stanowisko: Referent do spraw rozliczeñ,
zamówieñ publicznych i BHP Informacje o naborze w Zarz¹dzie Dróg
Powiatowych pod nr tel.(091)
3974066 lub w PUP w £obzie te.(091)
577-70-30 Dokumenty aplikacyjne
prosimy sk³adaæ w ZDP w £obzie w
terminie do 21.02.2007r.
< Starosta Powiatu £obeskiego
og³asza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie Informacje o konkursie w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
pod nr.tel. (091) 3974066 lub w PUP
w £obzie tel. (091) 577-70-30 Dokumenty aplikacyjne prosimy sk³adaæ
w ZDZ w £obzie w terminie do
26.02.2007r. do godz. 15.00
< Dyrektor Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej og³asza nabór na stanowisko: Referenta
do spraw wiadczeñ rodzinnych Informacje o naborze w PUP w £obzie
tel. (091) 577-70-30 Dokumenty aplikacyjne prosimy sk³adaæ w M-GOPS
w £obzie w terminie do 20.02.2007r.
< ZAK£AD US£UG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Iñsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
< P.P.H.U PRAKSJA w widwinie zatrudni na stanowiska: Przedstawiciel handlowy( zdobywanie
klientów dla pracodawcy. szycie
odzie¿y roboczej, Krojczy (odzie¿
robocza) Kom. 693-388-570
< PRZEDSIÊBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA w Kraniku
zatrudni: Przedstawiciela handlowegoTel.(081)825-20-25, (081)825-20-27
< CENTRUM KREDYTOWOUBEZPIECZENIOWE AVANTIS
w Nowogardzie zatrudni na stanowisko: Doradca Finansowy Tel.
(091) 39-272-68
< Nadal trwa nabór do S³u¿by Przygotowawczej w Pomorskim Oddziale Stra¿y Granicznej Informacje tel.
(091) 479 45 80
< KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OG£ASZA ROZPOCZÊCIE PROCEDURY
REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO S£U¯BY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU
2007. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Komendzie Wojewódzkiej
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Policji w Szczecinie tel.(091) 82-11235 lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie tel. (091) 5777-030
< PKS w £obzie i Gryficach pilnie zatrudni: Kierowców kat. D. Osoby bezrobotne, mog¹ ubiegaæ siê o skierowanie na kurs. PUP w £obzie pokrywa koszty szkolenia pod warunkiem
przepracowania w PKS jednego
roku. Osoby chêtne proszone s¹ o
kontakt telefoniczny z dzia³em szkoleñ PUP w £obzie tel. (091) 577-70-30
lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
< Powiatowy urz¹d Pracy w £obzie
planuje na wiosnê zorganizowanie
dwóch szkoleñ dla osób bezrobotnych: 1) STOLARZ MEBLOWY
Wymagania: wykszta³cenie co najmniej podstawowe. 2) MONTER
SYSTEMÓW ALARMOWYCH.
Wymagania: wskazane wykszta³cenie rednie techniczne. Wszystkie
koszty zwi¹zane ze szkoleniem pokrywa Urz¹d Pracy, ponadto wyp³aca dodatki szkoleniowe oraz pokrywa koszty dojazdu. Zapisy przyjmowane s¹ w PUP £obez osobicie
b¹d telefonicznie nr tel. (091) 57770-30 lub (091) 397-42-44, lub w filii
w Resku tel. (091) 395-13-09.
REKLAMA
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Wichura poczyni³a szkody
w starym drzewostanie
(DOBRA) W zwi¹zku z kilkukrotnymi, silnymi wichurami, drzewa na
terenie parku zabytkowego w Dobrej (przy ul. Kociuszki) uleg³y bardzo znacznym uszkodzeniom, szczególnie drzewa z gatunku jesion oraz
lipa. Przedmiotowe drzewa by³y w
bardzo z³ym stanie zdrowotnym.
Lipa, z g³êbokimi wg³êbieniami i widocznymi oznakami wczeniejszego
podpalania pnia, utraci³a ca³kowicie
statykê i przewróci³a siê na rosn¹ce
obok drzewo, natomiast podstawa
pnia jesiona uleg³a ca³kowicie prze³amaniu. W zwi¹zku z ogromnym
zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa
osób spaceruj¹cych w parku i bawi¹cych siê tam niejednokrotnie
dzieci, podjêto natychmiastow¹ interwencjê i z³o¿ono wniosek o wydanie zezwolenia na usuniêcie drzew
do Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Po uzyskaniu decyzji WKZ w Szczecinie z
dnia 07.02.2007 r. znak ZN-4412/29/
MK/2007, zezwalaj¹cej na usuniêcie
zagra¿aj¹cych drzew i wyjanieniu

kwestii tabliczki  pomnik przyrody,
istniej¹cej na drzewie z gatunku jesion (drzewo nie jest pomnikiem
przyrody  nie ma uchwa³y Rady
Miejskiej w Dobrej, nie figuruje

równie¿ w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Szczecinie), przyst¹piono do prac
maj¹cych na celu usuniêcie powy¿szych drzew.
Info UM

Kradzie¿e z³omu na 10 tys. z³

(WOROWO) Dozorca pilnuj¹cy obiektów przed z³odziejami,
podejrzany o kradzie¿.
W styczniu pracownicy Nowamylu zg³osili do komendy w
£obzie kradzie¿ blachy z dachu i
jego elementów konstrukcyjnych z
terenu budynków gospodarczych
po³o¿onych na terenie Worowa.
Straty jakie mia³o ponieæ przedsiêbiorstwo oszacowano wstêpnie na
10 tys. z³. Policjanci ³obeskiej komendy w drodze operacyjnej ustalili sprawców kradzie¿y. 6 doros³ym
osobom i trzem nieletnim postawiono zarzuty paserstwa i kradzie¿y. Podejrzani kradli ocynkowan¹
blachê z dachu pomieszczeñ gospodarczych, ich ³upem sta³y siê

tak¿e belki wzmacniaj¹ce dach. Jeden z podejrzanych, który pilnowa³
tego terenu, sam wczeniej informowa³ policjê o kradzie¿ach. Ich
dzia³ania nie mia³y zorganizowanego charakteru: dzia³ali w dwu, trzy
 osobowych grupach. Swoje ³upy
podejrzani sprzedawali w punktach skupu z³omu w £obzie i widwinie. Nie ma jednak podstaw by
stwierdziæ, by w³aciciele punktów
znali ród³o pochodzenia skupowanego z³omu, a tym samym brali
wiadomy udzia³ w tym procederze.
Policja nie wyklucza postawienia
zarzutów kolejnym osobom, mieszkañcom Worowa. Dok³adna suma
strat oszacowana ma zostaæ jeszcze przez bieg³ego.
(gp)
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Sesja
taryfowa
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Hala po odbiorze

(£OBEZ) Najbli¿sza sesja rady
zaplanowana na wtorek 27 lutego
powiêcona ma byæ miêdzy innymi
uchwaleniu taryf za dostarczanie
wody i odprowadzanie cieków
oraz sprawozdaniu burmistrza i kierowników dotycz¹cemu umorzeñ
wierzytelnoci wobec gminy dokonanych w 2006 roku. Na sesji radni
rozpatrz¹ równie¿ dwie skargi. Ustal¹
równie¿ plan pracy poszczególnych
komisji w 2007 roku.
(r)

(BE£CZNA) Szko³ê w Be³cznej zamykaj¹ od lat. Co jaki czas
pojawiaj¹ siê pog³oski o jej zamkniêciu, póniej zapada cisza na
rok, dwa, i temat powraca. Ponoæ ta
karuzela trwa ju¿ od kilku lat, a
mia³a j¹ zapocz¹tkowaæ jeszcze
burmistrz Halina Szymañska, póniej temat podj¹³ burmistrz Marek
Romejko, a teraz problem spad³ na
burmistrza Ryszarda Solê.

(RESKO) Hala w Resku ju¿ po odbiorze
technicznym. Odbiór techniczny nast¹pi³ 9 lutego. Ca³a inwestycja wykonana zosta³a przez
Pro  Grinbud z Nowogardu. Hala ma nag³onienie, miejsce dla 250 widzów, wewnêtrzny monitoring i szatnie z prysznicami. Uroczyste otwarcie hali nast¹piæ ma 5 marca.
(gp)

Syndrom
zamykanej szko³y
O ile poprzednicy obecnego
burmistrza temat podejmowali i
go zostawiali bez ¿adnych rozwi¹zañ, wiêc problem nabrzmiewa³. Du¿a szko³a, w której mieci³o siê kiedy ponad 200 dzieci,
dzisiaj ma 94 uczniów. Przy ¿yciu
utrzymuj¹ j¹ dzieci z Przemys³awia i Naæmierza, wsi nale¿¹cych
do gminy Resko.
Problem od¿y³, gdy po feriach
9 gimnazjalistów z Przemys³awia
przenios³o siê ze szko³y w £obzie
do Reska, gdzie wybudowano
gimnazjum i za chwilê przy nim
do u¿ytku zostanie oddana hala
sportowa. Dla tych dzieci nowe
gimnazjum z hal¹ sportow¹ jest
atrakcyjniejszym miejscem nauki, ni¿ ³obeska zat³oczona szko³a. Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski zdaje sobie sprawê,
¿e za tymi uczniami pójd¹ pieni¹dze z subwencji owiatowej. Te
pieni¹dze straci z kolei gmina
£obez.
Dla burmistrza £obza pojawi³o siê groba, ¿e za gimnazjalistami odejd¹ do Reska uczniowie ze
szko³y w Be³cznej. To grozi³oby
likwidacj¹ szko³y, która po odejciu oko³o 30 dzieci straci³aby
ekonomiczny sens istnienia. Pod
znakiem zapytania stoi tak¿e jej
sens edukacyjny, gdy¿ za s³abe

wyniki nauczania w ubieg³ym
roku kurator obj¹³ szko³ê programem naprawczym. Szkole grozi
tworzenie klas ³¹czonych, co jest
dla wielu rodziców nie do przyjêcia.
Problemy wiêc nawarstwi³y siê.
Burmistrz Ryszard Sola zaprosi³ wiêc rodziców z Przemys³awia
i Naæmierza na spotkanie, na którym us³ysza³ deklaracjê, ¿e jednak
zostan¹. Tak¿e radni gminy
£obez nie wyrazili woli likwidacji
szko³y. Jednak przysz³oæ naznaczy³a przesz³oæ, czyli zaniechania i brak pomys³ów i rozwi¹zañ
spowodowa³y, ¿e dzisiaj problemy wydaj¹ siê nie do przezwyciê¿enia i ju¿ nie zale¿¹ od samej
szko³y i w³adz ³obeskich. Burmistrz Reska podj¹³ decyzjê o budowie sali sportowej przy szkole
w Starogardzie. Jak j¹ wybuduje,
i wyremontuje szko³ê, w sposób
naturalny zachêci i przyci¹gnie
dzieci z Przemys³awia i Naæmierza. Dzieci ubywa te¿, bo nastêpne roczniki s¹ coraz mniej liczne.
W tym momencie umrze te¿
szko³a w Be³cznej. Jej czas wydaje siê wiêc policzony. A szkoda.
Nikt jednak przez minione lata nie
podj¹³ siê modernizacji tej szko³y,
a nawet ona sama nie zabiega³a o
to zbyt g³ono, by ktokolwiek
móg³ to us³yszeæ.
KAR

Coraz
dro¿sze
przedszkole

(£OBEZ) Na najbli¿szej sesji
radni zajm¹ siê zmian¹ uchwa³y z
2000 okrelaj¹cej zasady p³atnoci
za us³ugi wiadczone przez Przedszkole Miejskie w £obzie. W nowej
uchwale proponowana dzienna
stawka ¿ywieniowa wzrasta o 50%, z
3 z³ na 4,50 z³.
Juz na pocz¹tku stycznia rada
rodziców przedszkola wnioskowa-

³a o zwiêkszenie tej stawki do
wspomnianej kwoty. Rodzice
zwrócili siê równie¿ do burmistrza
o obni¿enie sta³ej op³aty za pobyt
dzieci w przedszkolu do 89 z³. Drugi wniosek rodziców nie znalaz³ siê
jednak w przygotowanej uchwale.
Rodzice p³ac¹ obecnie 129 z³ miesiêcznie.Gmina za ³o¿y na przedszkole 920 tys. z³ rocznie.
(gp)

Str. 10

WYDARZENIA

tygodnik ³obeski 20.02.2007 r.

Don Kichot w odwrocie

(BE£CZNA) W miniony pi¹tek w Be³cznej zorganizowano
drugie spotkanie powiêcone powstaniu elektrowni
wiatrowych w pobli¿u Klêpnicy. Przysz³o na nie wiêcej
mieszkañców, obecni by³a tak¿e wiêkszoæ radnych z
przewodnicz¹c¹ rady na czele. Spotkaniu przewodniczy³a
kierownik gminnego wydzia³u ochrony rodowiska Ewa
Ciechañska. Spotkanie to okaza³o siê bardziej
merytoryczne i g³os w nim zabrali równie¿ zwolennicy
umiejscowienia fermy wiatrowej na terenie Klêpnicy

- Do 2010 roku Polska powinna
produkowaæ w myl polityki unijnej 7,5% energii odnawialnej 
stwierdzi³a, rozpoczynaj¹c spotkanie  Udzia³ energii pochodz¹cej z
energii wiatrowych powinien wynosiæ do tego roku 30%. Mimo, ¿e
jest ona relatywnie dro¿sza, nie ma
jednak problemu z jej sprzeda¿¹.
Przedsiêbiorstwa dostarczaj¹ce
energiê elektryczn¹ maj¹ obowi¹zek wykupywania energii pochodz¹cej ze róde³ odnawialnych, w
przeciwnym razie p³ac¹ sk³adki na
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska. Od rozwoju energii wiatrowej nie ma wiêc odwrotu - podsumowa³a swoje wyst¹pienie.

Studium bez ptaków

Ewa Ciechañska przedstawi³a
równie¿ historiê zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W
2000 roku zg³osi³ siê do gminy inwestor planuj¹cy postawienie wiatraków. Zmieniono wówczas studium w
Be³cznej, w K³epnicy na granicy z

Reskiem, w Karowowie na granicy
z Radowem Ma³ym. Teren w Klêpnicy okaza³ siê za ma³y i inwestor
wyst¹pi³ o zwiêkszenie terenu,
uwzglêdniaj¹cego mo¿liwoæ budowy fermy wiatraków. Firma zap³aci za nowe studium, sfinansowaæ ma równie¿ za studium dotycz¹ce rozbudowy cmentarza. Inwestor przyst¹pi jednak do procedur zwi¹zanych z budow¹ dopiero
po opracowaniu planu miejscowego, który opieraæ siê bêdzie na
wspomnianym studium
Najwiêcej dyskusji wywo³a³o
studium przygotowane przez architekt Iwonê Klimek  £ukaszewsk¹.
- Czy studium zaopiniowa³ wojewódzki konserwator przyrody? 
pyta³a jedna z letników Gra¿yna
Pow¹ska  Trukszyn  Czy przygotowano operat dotycz¹cy pogorszenia siê warunków naturalnych?
- Wojewódzki konserwator
przyrody Maciej Trzeciak zaopiniowa³ je pozytywnie, jeszcze

przed wy³o¿eniem go do publicznego wgl¹du  stwierdzi³a projektant  W przypadku takiej inwestycji operat nie jest wymagany. Na

cowaniem fizjograficznym  kierownik Ciechañska odpiera³a zarzuty.
Gmina ma opracowan¹ waloryzacjê przyrodnicz¹, wed³ug której korytarze przelotu ptaków na tym terenie siê nie znajduj¹. Waloryzacjê
wykonano na zlecenie wojewódzkiego konserwatora przyrody jeszcze w 1999 roku. Czêæ zebranych
zwróci³a uwagê na jej nieaktualnoæ.
- Wniosek ten trafi³ do konserwatora przyrody. W jego gestii
le¿y zlecenie opracowania nowej
waloryzacji. Nie stwierdzi³ jednak,
¿e jest to konieczne  odpowiada³a
Iwona Klimek.
Monitoring wp³ywu wiatraków
na ptaki prowadzony jest dopiero
po ich postawieniu i dopiero wtedy
okarze siê czy energetyczna inwestycja ma wp³yw na lokaln¹ faunê.

REKLAMA

tym etapie przygotowywane jest
opracowanie ekofizjograficzne.
W opracowaniu tym nie znalaz³a siê informacja o wp³ywie wiatraków na przeloty ptaków. Szczeciñscy letnicy zarzucali te¿ brak odpowiednich kompetencji autorowi
opracowania ekofizjograficznego.
- Konserwator zaopiniowa³ projekt studium pozytywnie wraz z opra-

Ile wiatraków?

Plany inwestora przedstawi³ jego
przedstawiciel Krzysztof £epkowski z
Reska. Firma planuje postawienie w
pobli¿u Klêpnicy 17 wiatraków, o maksymalnej wysokoci 80 metrów. Wirnik takiego wiatraka ma mieæ maksymalnie 77 metrów rednicy. Wirniki
maj¹ byæ pomalowane matow¹ farb¹,
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co ma rozwi¹zaæ problem tzw. efektu
disco, czêsto wystêpuj¹cego w starszych konstrukcjach tego typu. W¹tpliwoci zebranych wzbudzi³a taka
iloæ wiatraków zgromadzonych w
jednym miejscu.
- To wcale nie jest tak du¿o  stwierdzi³a przewodnicz¹ca rady Elbieta Kobia³ka  W Kobynicy stoi 50 wiatra-

ków, w Kopaniewie jest 30. Musimy
zdecydowaæ siê, czy chcemy nadal
bazowaæ na truj¹cej rodowisko energii konwencjonalnej, czy te¿ wybierzemy energiê odnawialn¹  doda³a.
- Nie planujemy zwiêkszenia ich
liczby. Przedstawione przeze mnie
dane s¹ wymaganiami jakie mieæ bêdziemy wobec firmy, która dostarczaæ
bêdzie nam wiatraki. Nie oznacza to
wcale, ¿e bêdzie ich tam 17  przekonywa³ przedstawiciel firmy.
Ich liczba zale¿eæ bêdzie od wyników przeprowadzonych na miejscu
badañ geologicznych i opracowania
planu miejscowego. To czy powstan¹
tam wiatraki zale¿y te¿ od postawy
prywatnych w³acicieli wspomnianych terenów

Korzyci gminy

- Gmina otrzymywaæ bêdzie podatek od budowli, w wysokoci 2%
jej wartoci. Nie oznacza to jednak,
¿e otrzyma podatek od ca³ek budowREKLAMA

INFORMACJE
li. Firma bêdzie p³aciæ za fundamenty
i byæ mo¿e za maszt, na pewno nie za
turbinê. Wp³ywy z tego tytu³u mog¹
wynieæ nawet 1 milion z³ rocznie 
mówi³a Ewa Ciechañska.

Letnicy kontra mieszkañcy

W dyskusji pojawi³o siê równie¿
ró¿nice dotycz¹ce kwestii wiatraków

miêdzy czêci¹ mieszkañców Be³cznej i Klêpnicy, a szczeciñskimi letnikami. Stanowisko czêci mieszkañców, wyra¿one w opublikowanym w
zesz³ym tygodniu na naszych
³amach licie, przedstawione zosta³o równie¿ na tym spotkaniu . Pod
adresem w³acicieli dzia³ek pad³y
zarzuty niedbania o lokalne rodowisko, a nawet o zanieczyszczanie jeziora. Do porozumienia dla wspólnych korzyci nawo³ywa³ Jan Mac.
- Decydujê siê mówiæ w imieniu
w³acicieli gruntów. Dla nas te korzyci bêd¹ niewielkie. Mówi siê tutaj o rekreacyjnych walorach tego
terenu, a nie zapominajmy, ¿e gmina
sprzedaj¹c w ten sposób zakwalifikowane dzia³ki, pominê³a rodowisko rolnicze. Skorzystaj¹ na tym zarówno mieszkañcy, jak i letnicy ze
Szczecina. Mo¿ecie mieæ w wyniku
tej inwestycji lepsz¹ infrastrukturê i
czystsze jezioro. Powinnimy
wspólnie popracowaæ nad tym, by
wymusiæ na inwestorze jak najlepsze
dla nas warunki.
Decyzja o podjêciu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego nast¹pi nie wczeniej jak pod
koniec marca. Czêæ radnych jest juz
chyba za i po podjêciu uchwa³y inwestor bêdzie móg³ przyst¹piæ do
uzyskiwania odpowiednich pozwoleñ i decyzji. Pierwsze wiatraki stan¹
w Klêpnicy w 2009 roku. Firma pla-

Dyrektor dróg powiatowych
wiceburmistrzem w widwinie
(£OBEZ) Jeszcze niedawno na w
Powiatowym Zarz¹dzie Dróg zatrudniono na stanowisku wicedyrektora
Wies³awa Bernackiego, a ju¿ starostwo poszukuje nowego dyrektora
placówki. Dotychczasowy szef dróg
powiatowych d³ugo nie zagrza³ miejsca na nowym miejscu pracy. Zosta³
wybrany na to stanowisko jeszcze
pod koniec rz¹dów ekipy Haliny Szymañskiej i spêdzi³ w powiatowych
drogach zaledwie kilka miesiêcy.
- Jedynym powodem mojej decyzji by³a propozycja objêcia stanowiska
wiceburmistrza z³o¿ona mi przez burmistrza widwina  twierdzi Krzysztof Wasicionek  D³ugo siê nad ni¹ zastanawia³em ale w koñcu podj¹³em decyzjê. Nie ukrywam, ¿e wp³yw na ni¹
maj¹ wy¿sze pobory i wiêksza satysfakcja z pracy na rzecz mieszkañców
mojego rodzinnego miasta.
(gp)

Zdjêcie z sesji powiatu
Pa¿dziernik 2006
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nuje tak¿e wybudowanie ferm wiatrowych w £osonicy i w gminie
Brzeno w powiecie widwiñskim.
Warto te¿ porównaæ jak sytuacja
ta przedstawia³a siê w innych gminach. W gminie Wolin inwestycja ta
te¿ wywo³ywa³a sporo kontrowersji.
Protestowali g³ównie mieszkañcy
Zagórza, którzy domagali siê oddalenia wiatraków o 1,5 kilometra. 15
wiatraków stanê³o 500 metrów od
zabudowañ wioski.
- Prowadzony monitoring wp³ywu wiatraków na ptaki nie wykaza³
¿adnych wiêkszych strat  mówi
Boles³aw Sobczak, inspektor ds.
budownictwa w woliñskim magistracie  pojawi³y siê jednak problemy z ha³asem i zak³ócenia w odbiorze
telewizji, czêci osób jednak inwestor wstawi³ nowe okna i odpowiednie ¿aluzje. Nie mamy teraz ¿adnych
g³osów o szkodliwym oddzia³ywaniu farmy wiatrowej na lokalne rodowisko.
(gp)
REKLAMA
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. V)

Rok szkolny 1974/1975.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech
Bajerowicz. Zastêpcami dyrektora
by³a Ludwika Guriew i Stanis³aw
K³y. Internatem kierowa³a Iwona
Guzowska. Nauczyciele: Sabina Bil,
Krystyna Makowska, Teresa Bajerowicz, Wies³awa Wyszyñska, Wanda Konecka, Lubomi³a Kaczmarek,
Andrzej Mielczarek, Alina Mielczarek, Stanis³awa Stru¿ycka (Orliñska), Ewa Sarnecka, Zbigniew Borkowski, Stanis³aw Zienkiewicz, Teresa Abriszewska, Wojciech Skomorokiewicz, Kazimierz Sagan, Janina
Puchalska, Aniela Ko³acz, Teresa
Kamiñska, Ewa Walczak, Miros³awa
Markiewicz, Krystyna Szymborska,
Maria Anusiak, Andrzej S³aby, Stanis³aw Bielec, Józef Skwara, Lucjan
Ku³akowski, Jan Szymborski, El¿bieta Kamiñska. Dobrze oceniono dzia³anie licznych kó³ek zainteresowañ.
Wysoko oceniono pracê ZHP
i ZMS. Chór prowadzi³ Andrzej
Mielczarek. W dniach 9.09 
24.09.1974 odby³y siê wykopki
ziemniaków w pobliskich gospodarstwach rolnych. Odby³a siê Studniówka i Bal Maturalny. Sk³ad pocztu sztandarowego: Joanna Skiba,
El¿bieta £unkiewicz, Ryszard Ruksza. 102 abiturientów przyst¹pi³o do
matury, 65 zda³o. 5 czerwca Anna
Za³u¿na otrzyma³a patent na dowolny kierunek studiów. W tym roku
szkolnym zakoñczy³o pracê Liceum
Ekonomiczne w £obzie. Sukcesy
sportowe osi¹ga³ Waldemar Gorzendowski szczególnie w siatkówce i sportach strzeleckich. Harcerze
uczestniczyli w Zimowisku w Krakowie (komendantem by³ Józef
Skwara). W czasie wi¹t Wielkanocnych odby³ siê kurs dru¿ynowych
w Jeleniej Górze, w którym uczestniczyli harcerze z £obza i Reska [Kadrê stanowili: Józef Skwara, El¿bieta
Okoñ, Henryk Musia³, Leszek Gajda,
Zbigniew Michalak, Zbigniew Paszkiewicz. Wród uczestników by³a
Halina Idzikowska, Ma³gorzata Melon, Jolanta Manowiec, Bogdan
Idzik  red.].
W wakacje obóz sta³y w Cieszy-

nie l¹skim prowadzi³ Józef Skwara.
Po Bieszczadach wêdrowali harcerze pod opiek¹ Henryka Musia³a,
Krystyny £apiñskiej i Aleksandra
Rybczyñskiego.
Rok szkolny 1975/1976.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech
Bajerowicz. Zastêpcami byli: Stanis³aw K³y i Andrzej Mielczarek. Kierownikiem internatu by³a Wanda
Konecka. Nauczyciele: Stanis³awa
Stru¿ycka, Zbigniew Borkowski,
Lubomi³a Kaczmarek, Ewa Walczak,
Teresa Bajerowicz, £ucja Misiun,
Teresa Kamiñska, Wies³awa Wyszyñska, Kazimierz Sagan, Wojciech
Skomorokiewicz, Krystyna Makowska, Sabina Bil, Iwona Guzowska,
Miros³awa Markiewicz, Lucjan Ku³akowski, Stanis³aw Zienkiewicz,
Józef Skwara, Janina Puchalska,
Krystyna Szymborska, Andrzej S³aby, Aniela Ko³acz, Stanis³aw Bielec,
Alina Jêdrzejczak, Ewa Sarnecka,
Ludwika Guriew, Maria Anusiak.
W czerwcu odchodzi z pracy Maria
Anusiak i Kazimierz Sagan. Józef
Skwara prowadzi³ ZHP. W Szkolnym
Klubie Sportowym sekcj¹ wiod¹c¹
by³a pi³ka no¿na.[Zauwa¿am du¿¹
stabilnoæ kadry pedagogicznej,
dlatego rzadziej bêdê wymienia³
wszystkich nauczycieli pracuj¹cych w danym roku szkolnym proponuj¹c czytanie listy nauczycieli
oraz lata ich pracy podanych na
pocz¹tku mojego opracowania
red.]. Poczet sztandarowy stanowili:
Zygmunt Gryczyñski, Ewa Be³c, El¿bieta Kowalska. Ewa Soroko zosta³a
br¹zow¹ medalistk¹ Ogólnopolskich Igrzysk M³odzie¿y w £odzi.
Wstêp bez egzaminów na studia
zapewnili sobie: Eugenia Za³u¿na na
ka¿d¹ uczelniê oraz na kierunki deficytowe Ryszard Ruksza, Ewa Ciechañska, Janina Chabecka, El¿bieta
£unkiewicz, Bogumi³a Borysiuk,
Anna Tymoszczuk. Wród maturzystów wysoko oceniono pracê instruktorów ZHP. Wzorowo pracowa³ Aleksander Rybczyñski. Niewiele ustêpowali mu: Ewa Ciechañska, Jolanta Skoniecka, Joanna Te-

lesz, Waldemar Skwarek.
Rok szkolny 1976/1977.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech
Bajerowicz. Zastêpc¹ by³ Stanis³aw
K³y. Kierownikiem internatu by³a
Wanda Konecka. Do pracy przyjêto
Teresê Cwynar (LO 69). Powo³ano
zbiorczy zak³ad szkolny pod nazw¹
Zespó³ Szkó³ im. T. Kociuszki. Grzegorz Bajerowicz zosta³ finalist¹ centralnej olimpiady z chemii. W szkole i na
terenie miasta widoczni s¹ harcerze.
Szczepowym by³ Andrzej Niedwiedzki, Komenda Szczepu  Witold Majchrowicz, Marek Kubacki, Halina Idzikowska. Józef Skwara zaproponowa³,
¿eby kó³ka zainteresowañ podci¹gn¹æ
pod kluby harcerskie. Wychowawcy
klas pierwszych powinni byæ opiekunami dru¿yn harcerskich. Kluby ZHP 
radiotechniczny, dramatyczny, plastyczny, fotoamatorski. Jerzy Mechliñski prowadzi³ (1976-79) dru¿ynê harcersk¹ o profilu turystycznym. Jej
cz³onkowie czêsto brali udzia³ w wêdrówkach po górach, gdzie nieocenion¹ opiekê czêsto zapewnia³ im Zbigniew Harbuz [Znakomity i wytrwa³y
turysta oraz kronikarz £obza  red.].
Czes³aw Kurkianiec zdoby³ w Krakowie tytu³ mistrza Polski juniorów w biegu na 400 m. 30 maja ko³o filatelistyczne
pod kierunkiem Janiny Puchalskiej
przygotowa³o wystawê filatelistyczn¹.
W kronikach szko³y znalaz³em nazwiska przewodnicz¹cych organizacji
sporód m³odzie¿y. Spó³dzielnia
Uczniowska  Beata Umiastowska,
PCK  Barbara Wo³yniec, TPPR  Krystyna Doroszuk, Ko³o Filatelistyczne 
El¿bieta Fr¹czak. W tym roku wprowadzono odznakê  Z³ota Tarcza wrêczan¹ przez Radê Pedagogiczn¹ dla
najlepszych uczniów. Otrzymali je:
z klasy 1a  Ma³gorzata Rybczyñska,
Artur Charowski, Krzysztof Markiewicz, Izabela Altenhof, z klasy 1b 
Ma³gorzata Doburzyñska, Ewa Zawada, z klasy 2a  Ryszard Biernikowicz, Janina Mi³os, z klasy 3a 
Krzysztof Korniluk, Janusz Ruksza. Sporód maturzystów na studia bez egzaminu Rada Pedagogiczna wytypowa³a Grzegorza Bajero-

wicza, na kierunek pedagogiczny
skierowano El¿bietê Kowalsk¹, na
kierunki deficytowe wytypowano:
S³awomira Pabiana, El¿bietê Krywko, Konrada Turkowskiego, Ewê
Be³c, Ewê Charowsk¹, Zygmunta
Draczyñskiego. W dzia³alnoci
harcerskiej wyró¿nili siê: Zbigniew
Michalak, Zbigniew Paszkiewicz,
Leszek Gajda, Emil Fiszer Bo¿ena
Juncewicz, Jolanta Wasilewska.
Rok szkolny 1977/1978.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech
Bajerowicz. Zastêpc¹ by³ Stanis³aw
K³y. Internatem kierowa³a Wanda
Konecka. Boles³aw Makawczyk
wzmocni³ grono pedagogiczne.
Utworzono klasy matematyczno- fizyczne, 2a, 3a,4a. W Zbiorczej Szkole Gminnej (obecnie SP1) odby³a siê
wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Krystyna Kurkianiec zosta³a
mistrzyni¹ Polski seniorów w skoku
w dal w Zabrzu. Ryszard Biernikowicz by³ laureatem centralnej olimpiady z astronomii. M³odzie¿ow¹
Rad¹ Internatu kierowa³a Janina
Rudnik, TPPR- Barbara Pituch, Samorz¹dem Uczniowskim  Marek
Kubacki, Spó³dzielni¹ Uczniowsk¹ 
Ma³gorzata Doburzyñska. ZHP 
Józef Skwara, LOK  Andrzej S³aby.
Bardzo du¿e sukcesy przez wiele lat
osi¹ga³a Liga Ochrony Przyrody,
któr¹ opiekowa³a siê Wies³awa Wyszyñska. Od stycznia 1978 roku pedagogiem szkolnym zosta³a Ewa
Sarnecka.!7 czerwca RP przyzna³a
Z³ote Tarcze. Otrzymali je: z 2a 
Ma³gorzata Rybczyñska, Artur
Charowski, Andrzej Con, z 3a  Ryszard Biernikowicz, Janina Mi³os,
Marek Kubacki. Rada Pedagogiczna
ustali³a listê maturzystów wytypowanych na studia bez egzaminów:
Krzysztof Korniluk, Piotr Buczynski, Mariusz Barañski, Janusz Ruksza, Aleksander Skokowski, Teresa
Adamska. Sukcesy jedzieckie osi¹ga³ Remigiusz Wierzbowski. Sporód
harcerzy wyró¿nili siê: Halina Idzikowska, Mariusz Barañski. Wysoko
oceniono szkolenie instruktorów
ZHP w Nowej Rudzie. Harcerze wziêli
udzia³ w Szkolno- Harcerskim Rajdzie
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Grunwaldzkim, gdzie zdobyli II miejsce w kraju na trasie pieszej; w ci¹gu
2 tygodni pokonali ponad 200 km.
Opiekunem by³ Henryk Musia³, dru¿ynowym Witold Majchrowicz. Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê obóz
wêdrowny Tatry- Pieniny.
Rok szkolny 1978/1979.
Dyrektorem By³ Wojciech Bajerowicz. Do pracy przyjêto Reginê
Malinowsk¹ (Koprynê). Grono pedagogiczne pracowa³o w niezmiennym sk³adzie pracowa³o
przez 11 lat Dopiero w 1990 roku
przyjêto nowych nauczycieli. Wychowawcami byli: 1a  Teresa Kamiñska, 1b  Stanis³awa Stru¿ycka, 1c  Ewa Walczak, 2c  Józef
Skwara, 3c  Ludwika Guriew, 4b 
Stanis³aw Zienkiewicz.
W tym roku by³y dwie wa¿ne
rocznice, wokó³ których koncentrowa³a siê praca wychowawcza,
XXXV rocznica powstania PRL oraz
rocznica powrotu Pomorza Zachodniego do Macierzy. 16 padziernika
konklawe kardyna³ów wybra³o kardyna³a Karola Wojty³ê na Papie¿a,
Jana Paw³a II. RP podkrela³a du¿¹
troskê o m³odzie¿ przebywaj¹c¹
w internacie oraz cz³onków ZHP
i ZSMP. Decyzj¹ Rady Pedagogicznej wprowadzono Z³ot¹ Ksiêgê,
do której wpisywano najlepszych
maturzystów. W tym roku byli nimi:
Ryszard Biernikowicz, Janina Mi³os,
Beata Umiastowska. Patenty na studia otrzymali: Ryszard Biernikowicz,
Janina Mi³os, Beata Umiastowska,
Gra¿yna Zapa³a, Marek Kubacki,
El¿bieta Fr¹czak, Ma³gorzata Piórko,
Karolina Baryluk, Milena Bil. Aktywnymi instruktorami ZHP byli:
Witold Majchrowicz, Marek Kubacki. Ma³gorzata Musia³ zdoby³a br¹zowy medal mistrzostw województwa seniorek w szachach. Wyró¿niono uczniów klas m³odszych za
naukê. Z³ote Tarcze otrzymali:
z klasy 1a- Ewa Charkow, Ma³gorzata Klemiata, z klasy 2a  Jolanta
¯aczek, Piotr Bajerowicz, Dorota
Chmielewska, z klasy 3a  Ma³gorzata Rybczyñska, z klasy 3b  Zuzanna Rzepka, Ewa Zawada, Marzena Pasierb, z klasy 3c  Jacek Bryczkowski. Nagrodzono 8 osób za pracê w bibliotece, 5 osób za pracê
w LOP. Zofiê Woniak, Cecyliê Polak, Zofiê Pachowicz, Izabelê Altenhof i Edwarda Olejnika wyró¿niono
za pracê w M³odzie¿owej Radzie Internatu. W 1a bardzo wysoko oceniono pracê w ZHP Renaty Burczak.
W czerwcu nauczyciele podejmuj¹
uchwa³ê-  Uczniowie nie mog¹
przebywaæ w Jubilatce, Kosmosie, natomiast w Sydonii i koktajlbarze do godz. 21.00. W czasie
wakacji harcerze wypoczywali na
obozie w Miêdzywodziu.

SZKO£A

Rok szkolny 1979/1980.
Dyrektorem by³ Wojciech Bajerowicz. Zastêpc¹ dyrektora by³ Stanis³aw K³y. Kierownikiem internatu
zosta³a Teresa Cwynar. Pe³ni³a to
stanowisko przez 25 lat, do rozwi¹zania internatu w sierpniu 2004 roku.
D³u¿ej w internacie pracowa³a tylko
Aniela Ko³acz  38 lat. Czapki
z g³ów. Pedagogiem szkolnym zosta³a Wanda Konecka. 26 marca na
Radzie Pedagogicznej uczniowie
omawiali pracê w ko³ach zainteresowañ. Krzysztof Majewicz mówi³
o pracy Samorz¹du Uczniowskiego,
Beata Andrusz  ZHP, Spó³dzielniê
Uczniowsk¹ reprezentowa³a Ilona
Michaluk, LOP- Zuzanna Rzepka,
M³odzie¿ow¹ Radê Internatu  Cecylia Polak. Rada Pedagogiczna zatwierdzi³a poczet sztandarowy
w sk³adzie: Jan Uzdowski, Jolanta
¯aczek, Lilianna Szacuñ. Do Z³otej
Ksiêgi wpisano Ma³gorzatê Rybczyñsk¹, Ewê Zawadê, El¿bietê Szychowsk¹, Halinê Iwachniuk, Zuzannê Rzepkê, Andrzeja Cona, Krzysztofa Markiewicza, Jacka Bryczkowskiego. Profity na studia otrzyma³a
Ma³gorzata Rybczyñska, Ewa Zawada, El¿bieta Szychowska. Z³ote
Tarcze wrêczono: z klasy 1a- Ma³gorzacie Gutkowskiej, Beacie Kumierek, Alinie Kijaczko, Andrzejowi Wysockiemu, z klasy 1b  Wojciechowi Guzowskiemu, Stanis³awowi Dêbickiemu, z klasy 2a  Ewie
Charkow, Ma³gorzacie Chowañskiej, Alicji Kasprowicz, Ma³gorzacie Klemiato. Umiera m³odo Janina
Puchalska, bardzo lubiana nauczycielka matematyki.
Rok szkolny 1980/1981.
Dyrektorem by³ Wojciech Bajerowicz. Bardzo du¿y sukces zanotowa³a Wies³awa Wyszyñska, której
dwóch uczniów osi¹gnê³o wysokie
miejsca w olimpiadzie biologicznej.
Harcerze uczestniczyli w zimowisku
w Warszawie. Z³ote Tarcze wrêczono: Danucie Kowalskiej, Teresie
Zieliñskiej z klasy 1a, Andrzejowi
Wysockiemu z klasy 2a, Jolancie
Majdan z klasy 3b. Do Z³otej Ksiêgi wpisano Piotra Bajerowicza, Jolantê ¯aczek, Irenê Lenkiewicz,
Krzysztofa Majewicza. Studniówka
odby³a siê 1 lutego 1981 r. Zimowisko harcerskie by³o w KrakowieKostrzu. 16 miesiêcy istnia³a Solidarnoæ. 15 wrzenia 1980 r. rozpoczê³a pracê Irena Praczyk, pielêgniarka szkolna.
Rok szkolny 1981/1982.
Dyrektorem by³ Wojciech Bajerowicz. Zastêpc¹ dyrektora by³ Stanis³aw K³y. Internatem kierowa³a
Teresa Cwynar. Znamienne dla tamtych czasów by³ plan posiedzenia
Rady Pedagogicznej Liceum Ogól-

nokszta³c¹cego w £obzie.
 Porz¹dek: 1. Zapoznanie Rady
z dekretem o stanie wojennym z 13.
XII.81
2. Szczegó³owe zadania dla wychowawców i nauczycieli w warunkach obowi¹zywania dekretu. 3. Bie¿¹ce sprawy organizacyjne.
Krzysztof Kubacki zosta³ finalist¹ centralnej olimpiady z biologii.
OG£OSZENIE

REKLAMA
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Poczet sztandarowy stanowili:
Krzysztof Kubacki, Alicja Kasprowicz, S³awomira Kwit. Do Z³otej
Ksiêgi wpisali siê Krzysztof Kubacki i Jolanta Majdan. W dzia³alnoci harcerskiej wyró¿ni³a siê Celina Klimaszewska, Marzena Majewicz, W czasie wakacji m³odzie¿ harcerska wêdrowa³a po Bieszczadach.
CDN Opracowa³ Henryk Musia³
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Zamieniê ma³e mieszkanie 1 lub
2 pokojowe na 4pokojowe. Tel. 600
265 547.
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

n Sprzedam mieszanie 3 pokojowe IV piêtro o powierzchni 56,7
mkw w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42

n Wydzier¿awiê punkt handlowy
nad morzem. Tel. 663 742 966
n Wynajmê lokal u¿ytkowy w gryficach ul. D¹bskiego. Tel. 663 500
800.

NIERUCHOMOCI

Dajesz og³oszenie do jednej
gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
MOTORYZACJA
n Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.
n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

n Sprzedam przyczepê rolnicz¹ 4
tony, na niskich ko³ach, stan bardzo
dobry. Tel. 606 662 529

US£UGI
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

INNE

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

n Zaginê³y dokumenty - dowód
osobisty, legitymacja studencka
Akademii Rolniczej nr 61817. Znalazcê proszê o kontakt. Tel. 513 294
745
n Konten. bud. szt. 2 cena - uzg.,
p³yt. parap. glaz. 105x285 szt. 120,
p³ytka lastrikowa 25x25 szt. 120,
¿y³ka przemys³owa k³êbki 75 sztuk,
drzwi szt. 3, futryna metalowa, pokost lniany w beczkach 350 l. Tel. 091
397 13 31 po 20.00, 503 132 774.
n Sprzedam przyczepê gasstronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kurki nioski odchowane - sprzeda¿ od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie ¯abowo 13. Tel 091
391 06 66
n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

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

n Szatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie gryfic tel
0602 401 331
n Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - mi³ego spêdzenia wolnego czasu - zadzwoñ! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.
n Zatrudnimy - okolice Gryfic - operatora na koparko-³adowarkê z
uprawnieniami. Tel. 507 896 856
lub 606 139 085.

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

SPORT
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Udany debiut 18-letniego
Damiana Anulicza

Masovia Maszewo - Sarmata Dobra 3:3 (1:1)
Sarmata: Brodowicz, Grzelak, Jaszczuk, Anulicz,Skrobiñski, Dzierbicki, Olechnowicz, Kieruzel, Graczykowski, Padziñski, Kamiñski oraz Lewicki, Nowacki,
Kulpa, Miko³owski. Trener Tomasz Surma, kierownik dru¿yny Mariusz Pucz.

W sobotnie popo³udnie Sarmata
Dobra kolejny mecz sparringowy
rozegra³ w Maszewie z miejscow¹
Masovi¹. Mimo, i¿ spotkanie rozpoczê³o siê od lekkiej przewagi w polu
zawodników z Maszewa, jednak na
pocz¹tku to zawodnicy Sarmaty
stworzyli groniejsze sytuacje pod
bramk¹ Masovii.
W 10 min. sytuacji sam na sam
z bramkarzem Buczm¹ nie wykorzysta³ £ukasz Olechnowicz. W 14 min.
do dorodkowanej pi³ki na pole karne Masovii wyskoczy³ Krzysztof
Kieruzel, uprzedzi³ interweniuj¹cego bramkarza gospodarzy i zagra³
pi³kê g³ow¹ do Emiliana Kamiñskiego, który z 5 metrów strzeli³
pierwsz¹ bramkê dla Sarmaty. Wynik 1:0 utrzymywa³ siê praktycznie
przez ca³¹ I po³owê, gdy¿ mimo dogodnych pozycji strzeleckich, zawodnikom obydwu dru¿yn nie udawa³o siê strzeliæ nastêpnych bramek. Uda³o siê to dopiero w 44 min.,
gdy zawodnik Masovii strzeli³ wyrównuj¹cego gola.
W II po³owie trener Masovii
wprowadzi³ kilku nowych zawodników co spowodowa³o, ¿e dru¿na z
Dobrej osi¹gnê³a wyran¹ przewagê
zdobywaj¹c kolejne bramki w 51 i 58
min. Najpierw Kamiñski po krótkim

rajdzie dorodkowa³ spod linii bocznej boiska na pole karne gospodarzy
do znajduj¹cego siê tu Damiana Padziñskiego, który strza³em g³ow¹
pewnie pokona³ interweniuj¹cego
Buczmê. 7 min. póniej jakby powtórka powy¿szej akcji z tym, ¿e
egzekutorem tym razem by³ Olechnowicz; dorodkowan¹ pi³kê uderzy³ w powietrzu klasycznym wolejem, którym zaskoczy³ zupe³nie
bramkarza Masovii i zdoby³ w opinii
kibiców naj³adniejsz¹ bramkê meczu. W minutê póniej gospodarzom
uda³o siê strzeliæ kontaktow¹ bramkê i ten fakt, a tak¿e zmiany wprowadzone w dru¿ynie Sarmaty pozwoli³y uwierzyæ zawodnikom z Maszewa,
¿e tak¿e w tym meczu mog¹ osi¹gn¹æ
korzystny wynik. Ich determinacja
w grze spowodowa³a, ¿e w 78 min.
zdobyli bramkê (chocia¿ z problematycznego) rzutu karnego i mecz zakoñczy³ siê remisem 3:3 (tak samo jak
w ostatnim meczu ligowym). W dru¿ynie Sarmaty po raz pierwszy w tym
roku wyst¹pi³ 18-letni junior Damian
Anulicz i jak na debiutanta rozegra³
bardzo dobry mecz.
W najbli¿sz¹ niedzielê 25.02.07.
Sarmata planuje zagraæ w silnie obsadzonym turnieju halowym O Puchar Bosmana w Chociwlu. estan

Sejm o dodatku
dla emerytów
i rencistów
Sejm przyj¹³ ustawê o dodatku dla
emerytów i rencistów pobieraj¹cych
najni¿sze wiadczenia. Osoby otrzymuj¹ce wiadczenia do 1200 z³ otrzymaj¹ w kwietniu, w zale¿noci od dochodu, dodatki od 140 z³ do 420 z³otych.
Koalicja rz¹dz¹ca zapewnia jednak, ¿e
dotrzymane zostanie zapewnienie o
przywróceniu corocznej waloryzacji
emerytur i rent. Docelowo wiadczenia
mia³yby byæ waloryzowane o wskanik inflacji plus 20 proc. wzrostu wynagrodzeñ.
Przed ostatecznym g³osowaniem
nad ustaw¹ o dodatkach wywi¹za³a siê
jeszcze gor¹ca dyskusja wywo³ana
przez SLD, który domaga³ siê przeprowadzenia waloryzacji emerytur i rent.
Przypomnijmy, ¿e te wiadczenia waloryzowane by³y ka¿dego roku, dopóki
za poprzedniej kadencji parlamentu (z
inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej) corocznej waloryzacji nie zli-

kwidowano. Pos³om SLD nie zabrak³o
jednak bezczelnoci, by wypomnieæ
premierowi Jaros³awowi Kaczyñskiemu, ¿e obiecywa³ emerytom powrót do
waloryzacji wiadczeñ emerytalnych
co roku. Czo³owa specjalistka SLD
od emerytur i rent, Izabela Jaruga-Nowacka, która popieraj¹c rz¹dy ubieg³ej
kadencji i w nich uczestnicz¹c, zabra³a
emerytom i rencistom waloryzacjê,
dzisiaj zarzuci³a nawet rz¹dowi oszukiwanie emerytów.
Waloryzacji domaga³y siê równie¿
zwi¹zki emerytów. Pikiety w tej sprawie urz¹dzali ostatnio emeryci i rencici
zrzeszeni w Solidarnoci.
Wed³ug Tadeusza Cymañskiego
(PiS), sprawozdawcy sejmowej komisji
polityki spo³ecznej, proponowana
przez rz¹d wyp³ata dodatków nie jest
rozwi¹zaniem idealnym, lecz id¹cym w
dobrym kierunku. Docelowo, jak zaznaczy³, przewidywane jest prowa-
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Gospodarz wygra³
po trzech remisach
PIAST Choszczno  SPARTA Wêgorzyno 4:3 (2:1)
SPARTA: Noryca Przemys³aw - Kmieæ Tomasz,
Wojciechowicz Jerzy, Nadkierniczny Artur (Samal Pawe³),
Nowak S³awomir, Dro¿d¿ewski Marek, Nadkierniczny
Zbigniew (Nadkierniczny Andrzej), Side³ Tomasz (Raj
Dominik), Tomaszkiewicz Marcin (Nadkierniczny Dariusz)
(Szubert Damian), Romañczyk Daniel (Szwalec Micha³),
Kli Wojciech (Konieczny Jaros³aw).
Bramki: Wojciech Kli, Micha³ Szwalec, Pawe³ Samal.
Piast Choszczno by³ kolejnym sparing partnerem wêgorzynian w okresie
przygotowawczym do rundy wiosennej sezonu 2006/07. Bez trenera Jamro¿ego na ³awce rezerwowych oraz kilku
zawodników gra wygl¹da³a tak, i¿
przez wiêksz¹ czêæ pierwszej po³owy
to gospodarze przebywali na po³owie
pi³karzy Sparty niepokoj¹c j¹ gronymi akcjami. Pierwsza koñczy siê powodzeniem po niespe³na 20 minutach gry,
gdy lukê na rodku obrony skrzêtnie
wykorzystali miejscowi oddaj¹c strza³
z linii pola karnego, jak siê okaza³o nie
do obrony dla Przemka Norycy. Kolejne minuty to nieco bardziej wyrównana
gra. Z prawego sektora boiska pó³ wysok¹ pi³kê posy³a S³awek Nowak miêdzy zawodników formacji defensywnej. Tam przytomnie uderza j¹ Wojtek
Kli i mielimy remis. Nie na d³ugo.
Kilka minut póniej gospodarze skopiowali akcjê sprzed kilkunastu minut,
po raz drugi wyprowadzaj¹c swój zespó³ na prowadzenie.
Drugie trzy kwadranse wygl¹da³y
ju¿ zdecydowanie lepiej w wykonaniu

pi³karzy Sparty. Kilka zmian personalnych w po³¹czeniu z nieco szybsz¹ i
agresywniejsz¹ gr¹ pozwoli³o zepchn¹æ
pi³karzy Piasta do obrony. Po kilku
minutach przewagê udaje siê potwierdziæ zdobyciem gola, którego autorem
by³ Micha³ Szwalec. Tu znowu remis
nie trwa³ d³ugo. Dorodkowanie z rzutu
ro¿nego przez pi³karzy Piasta oraz
bierne zachowanie Przemka Norycy,
pozwala zdobyæ trzeci¹ bramkê przez
miejscowych. Pi³karze Sparty nadal
jednak uporczywie d¹¿yli do odrabiania
strat. Akcje przeprowadzane na prawej
flance przez Jarka Koniecznego oraz
Paw³a Samala sprawia³y spore problemy obroñcom dru¿yny Piasta. W koñcu
temu drugiemu udaje siê min¹æ dwóch
obroñców i w ekwilibrystyczny sposób pokonaæ bramkarza miejscowych
doprowadzaj¹c tym samym do remisu.
W ostatniej akcji meczu miejscowi przeprowadzili szybk¹ akcjê praw¹ stron¹
boiska. Dorodkowanie na ósmy metr
pozwoli³o oddaæ silny strza³ zawodnikowi Piasta daj¹c zwyciêstwo w przekroju ca³ego spotkania.
(msz)

dzenie corocznej waloryzacji o wskanik inflacji i 20 proc. wzrostu wynagrodzeñ. Cymañski wyjania³, ¿e dodatki
skierowane s¹ dla emerytów i rencistów
o najni¿szych wiadczeniach. Dostan¹
je ci, których ³¹czne dochody z tytu³u
wiadczeñ pobieranych z Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
nie przekrocz¹ 1200 z³.
Dodatek wy¿szy ni¿ waloryzacj a
Po pracach w sejmowej Komisji
Polityki Spo³ecznej podwy¿szono, w
stosunku do propozycji rz¹dowej,
kwotê dodatku, który otrzymaj¹ najs³abiej uposa¿eni wiadczeniobiorcy. I tak
ci, którzy pobieraj¹ wiadczenia do 600
z³, otrzymaj¹ jednorazowy dodatek w
wysokoci 420 z³otych. Otrzymuj¹cy
od 600 do 800 z³ dostan¹ dodatek w
wysokoci 310 z³, a w przypadku
wiadczeñ w wysokoci od 800 do 1
tys. z³ - 180 z³otych. Pozosta³e osoby,
których dochód nie przekracza 1200 z³,
otrzymaj¹ 140 z³otych.
Przeprowadzenie waloryzacji
oznacza³oby natomiast, ¿e pobieraj¹cy najni¿sze emerytury i renty zamiast jednorazowego dodatku w
wysokoci 420 z³ dostaliby jedynie

kilka z³otych miesiêcznie wiêcej.
Ogó³em wyp³acane w kwietniu dodatki trafi¹ do oko³o 6 mln wiadczeniobiorców. Dodatki nie bêd¹ opodatkowane. Wysokoæ dodatku zostanie
wyliczona przez urzêdników, a emeryci i rencici, by go otrzymaæ nie bêd¹
musieli sk³adaæ ¿adnych dokumentów.
Na ich wyp³atê przeznaczonych jest w
bud¿ecie pañstwa 1,7 mld z³otych.
Emeryci i rencici o wy¿szych
wiadczeniach bêd¹ musieli poczekaæ
na waloryzacjê. Zgodnie z SLD-owsk¹
ustaw¹, waloryzacja wszystkich emerytur i rent jest przeprowadzana o
wskanik inflacji, kiedy ³¹czna inflacja
od ostatniej waloryzacji osi¹gnie 5 procent. Na lata, w których waloryzacja nie
by³aby przeprowadzana, przewidziano wyp³atê dodatków do wiadczeñ.
Jak zaznaczy³ Cymañski, dodatki wed³ug przyjêtej wczoraj ustawy bêd¹
jednak dla emerytów korzystniejsze
ni¿ wed³ug obowi¹zuj¹cej dotychczas
ustawy w wersji przyjêtej przez SLD.
Przede wszystkim na ten cel przeznaczonych jest o pó³ miliarda wiêcej pieniêdzy, co te¿ oznacza, ¿e dodatki
otrzyma wiêcej osób.
Artur Kowalski (Nasz dziennik)
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Pi¹ty ¿ywio³
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) Na wiecie
znane s¹ cztery ¿ywio³y, pi¹tym jest
polskie b³oto - powiedzia³ Napoleon podczas kampanii w naszym kraju. ¯ywio³ ten obecny jest jak widaæ

na zdjêciu w Radowie Ma³ym. Parkuj¹cy z pobli¿u sklepu maj¹ okazjê
poznaæ go z bliska, a w³aciciel tego
terenu jak na razie nie robi nic by ten
stan poprawiæ.
(r)

Wyrok
Sygn. akt II K 589/06 Ds. 1130/06 Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 02 lutego 2007-02-19
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy:
ASR Wojciech D¹browski, Protokolant: Katarzyna Kwana, Przy udziale
aplikanta prokuratorskiego Anny Pol- Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia 02
lutego 2007 r., sprawy:

Daniela Jarno,

s. Zbigniewa i Barbary z d. Fr¹czek, ur. 24.04.1985 r. w Resku, oskar¿onego
o to, ¿e : W dniu 17 wrzenia 2006r. oko³o godziny 0:20 w £obzie na ul. Kocielnej kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat 126p nr. Rej. ZSD X172
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,09 mg/1
alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Daniela Jarno uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza karê
grzywny w rozmiarze 150 ( sto piêædziesi¹t ) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêæ ) z³otych ;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego wiadczenie
pieniê¿ne w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych na rzecz Fundacji Edukacji i
Techniki Ratownictwa Edura w Warszawie;
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 150 (sto piêædziesi¹t) z³otych.

Napromilowani
(RESKO) 9 lutego o godz. 19:15 w
Resku na ul. Ko³obrzeskiej, Krzysztof
K. kierowa³ samochodem Opel znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,7
promila).
(WRZENO) 16 lutego o godz.
21:05 we Wrzenie Zdzis³aw B, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci, wyra¿onym wyni-

kiem, 2.4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WÊGORZYNO  PO£CHOWO) 18 lutego o godz. 17:30 na drodze Wegorzyno - Po³chowo Dariusz £.
kierowa³ samochodem marki VW Golf
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci,
wyra¿onym wynikiem 2.6 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Wyr¹b nielegalny

(¯ELMOWO) W okresie
od listopada 2006 r. do 4 lutego
br. z terenu pola uprawnego w
okolicy ¯elmowa, nieznany
sprawca dokona³ wyrêbu i kradzie¿y dêbu. Straty w kwocie
400z³ poniós³ Marek B.

Kolekcjoner znaczków

(£OBEZ) W nocy z 9 na 10
lutego w £obzie przy ul. Browarnej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y znaczka firmowego samochodu marki
Mercedes wartoci 200 z³,
dzia³aj¹c na szkodê Filipa M.

Jazda z zakazem

(£OBEZ) 12 lutego o godz.
1:05 w £obzie na ul. Kociuszki, Robert F. kierowa³ samochodem Opel Astra wbrew s¹dowemu zakazowi.

Z³omiarz

(£OBEZ) W okresie od 20
grudnia do 26 grudnia w £obzie
przy ul. Obr. Stalingradu na terenie ogródków dzia³kowych
nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 30 rur stalowych, 3
kszta³towników, drabiny metalowej i ramy ogrodzeniowej.
Straty na ³¹czn¹ kwotê 350 z³
poniós³ Edward K.

Okrad³ firmê

(WÊGORZYNO) W okresie miêdzy 10, a 12 lutego w
Wêgorzynie przy ul. Strzeleckiej na terenie firmy Tympol,
nieznany sprawca dokona³ w³amania do budynku bêd¹cego w
budowie, przez wy³amanie
drzwi i kradzie¿y wyrzynarki
marki BOSCH wartoci 500 z³
na szkodê Przemys³awa K.

Przewrotka po
pijanemu

(RUNOWO POM.) 14 lutego o godz. 7:30 w Runowie
Pom. na ul. Po³chowskiej Wies³aw P. kierowa³ samochodem
ciê¿arowym marki Doll znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci,
wyra¿onym wynikiem 0,9 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Kierowcy pêk³ ponadto ³¹cznik naczepy, w wyniku czego straci³ on panowanie
nad pojazdem, zjecha³ na pobocze i przewróci³ siê na bok

Kradzie¿ w domu
letniskowym

(SARNIKIERZ) W nocy z
13 na 14 lutego w Sarnikierzu
nieznany sprawca po uprzednim
wy³amaniu drzwi domku letniskowego Heleny C. dosta³ siê do
wewn¹trz, sk¹d zabra³ w celu
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przyw³aszczenia wk³ad kominkowy, 3 baterie wodne, 4 m/b rury
miedzianej, wartoci 3150 z³.
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Potr¹cenie

(£OBEZ) 15 lutego o godz.
7:30 w £obzie na ul. Bema,
ma³oletni Piotr S. lat 11 przebiegaj¹c ulicê w miejscu niedozwolonym wpad³ pod jad¹cy samochód Fiat Bravia, którym kierowa³ Bogus³aw L. W wyniku
czego pieszy dozna³ z³amania
koci barkowej z przemieszczeniem rêki lewej i zosta³ przetransportowany do szpitala.

Maluchem w dziecko

(£OBEZ) 15 lutego oko³o
godz. 17:30 w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Obr. Stalingradu i
ul. Kociuszki, Aleksander S
kieruj¹c samochodem Fiat 126
nr rej. nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noci, wskutek czego
potr¹ci³ Katarzynê W. prowadz¹c¹ wózek dzieciêcy z dzieckiem. Nikt nie odniós³ obra¿eñ.

Manewr zakoñczony
w rowie

(£OBEZ  WÊGORZYNO) 15 lutego o godz. 8:50 na
drodze £obez - Wêgorzyno
kieruj¹cy samochodem DAF,
Tomasz A. wykonuj¹c manewr
wyprzedzania samochodu ciê¿arowego wjecha³ w ka³u¿e w
wyniku czego straci³ panowanie nad pojazdem i wjecha³ do
przydro¿nego rowu. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

W³ama³ siê
ale nie ukrad³

(£OBEZ) W nocy z 17 na
18 lutego w £obzie przy ul.
Okopowej nieznany sprawca
po uprzednim pokonaniu zamków drzwi samochodu VW
Golf, wartoci 10000 z³, usi³owa³ dokonaæ jego kradzie¿y
lecz z nieustalonej przyczyny
zamierzonego celu nie osi¹gn¹³.

Wymuszenie

(£OBEZ) 18 lutego o godz.
14:00 w £obzie na skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oci i Segala
S³awomir M. kieruj¹c samochodem Deawoo wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na Karolu
W. kieruj¹cym motorem marki
Suzuki . Osób rannych nie by³o.

Okrad³ szko³ê

(£OSONICA) W nocy z
17 na 18 lutego w £osonicy
nieznany sprawca po uprzednim wypchaniu okna w budynku szko³y podstawowej dosta³
siê do wewn¹trz, sk¹d zabra³
komputer, monitor i drukarkê o
³¹cznej wartoci 3000 z³, dzia³aj¹c na szkodê Urzêdu Miejskiego w Resku.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr. 6 brzmi: Pragnienie gasi studnia nie morze
Poprawne odpowiedzi nades³ali:
Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),
Marianna Krzykalak (£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Jaros³aw Kaczemba (Dobra), Teresa Szyjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Jaros³aw Kaczemba z Dobrej.
Gratulujemy.
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ROZMAITOCI

W obiektywie tygodnika. Otwarcie biura PO
Zaraz zaraz, co my
tu otwieramy?

Ja mogê otworzyæ
drogê.
Do biura

Nie pamiêtam...
ci¹gle mylê o Janie Marii.
¯eby tylko nie odszed³

A jak Roman
siê dowie?

To powiemy, ¿e ich
nawracamy w stronê
chrzecijañskiego
liberalizmu

CMYK

Co ja tutaj robiê?

tygodnik ³obeski 20.02.2007 r.

HUMOR TYGODNIA
II wojna wiatowa. Marsza³ek ¯ukow wychodzi z gabinetu Stalina zdenerwowany, na korytarzu zakl¹³ i mrukn¹³ A to sukinsyn w¹saty!. Ale przed drzwiami
sta³ oficer ochrany i zareagowa³ natychmiast pytaj¹c:
- Co powiedzielicie towarzyszu?
¯ukow na to, ¿e nic.
- No to wrócimy do gabinetu towarzysza Stalina i wyjanimy sprawê powiedzia³ oficer.
Wrócili wiêc i oficer melduje:
- Towarzyszu Stalin, ja bêd¹c na s³u¿bie us³ysza³em jak marsza³ek ¯ukow powiedzia³ A to sukinsyn w¹saty!.
Stalin popatrzy³ na ¯ukowa i zapyta³:
- Kogo mielicie na myli towarzyszu?
¯ukow natychmiast odpowiedzia³:
- Jak to kogo, Hitlera!
Wtedy Stalin popatrzy³ przeci¹gle na oficera ochrony i zapyta³:
- A wy towarzyszu, kogo mielicie na myli?
***
Przychodzi mama z Jasiem do urzêdu pracy i prosi o jak¹ pracê dla syna, aby
nie spêdza³ ca³ego wolnego czasu na pijañstwie.
- A co syn potrafi?
- Murowaæ - odpowiada mamusia.
- To super! Mamy tu pracê dla murarza, 4
tysi¹ce na rêkê.
- O Bo¿e, to za du¿o, on siê zapije na mieræ
za te pieni¹dze! Nie macie czego
za mniejsze pieni¹dze?
- No a co na pomocnika murarza za 3 tysi¹ce na rêkê?
- Te¿ za du¿o, bêdzie pi³ i pi³
- Nie macie czego za 600 lub 700 z³otych?
- Mamy, ale aby tê prace dostaæ, to studia
trzeba skoñczyæ kochana paniusiu...
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