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ROZPOCZÊ£A SIÊ
WALKA O UCZNIÓW
„Rada Rodziców i Rada Szko³y
Podstawowej Nr 1 zwraca siê
do Pana z petycj¹ - protestem,
przeciwko zamiarowi
utworzenia oddzia³ów
przedszkolnych tylko w jednej
placówce, a co za tym idzie
po³¹czeniu w przysz³oœci szkó³
podstawowych.”
Czytaj na str. 8

REKLAMA

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Str
Str.. 2

tygodnik łobeski 27.03.2007 r.

Z drugiej strony

Ziemkiewicz o Michniku

KONIEC PEWNEJ ERY

Grzegorz Paciorek

Z drugiej strony

W Polsce po kilkunastu latach
mamy w końcu pluralizm poglądów i
ocen. Mamy w końcu różnorodność
opinii, a sprawująca rolę najwyższego
arbitra i mentora „Gazeta Wyborcza” od
czasów afery Rywina jest tylko jedną z
wielu. Środowisko „Gazety” doczekało
się w Polsce już kilku opracowań. Wystarczy wspomnieć „Salon” Waldemara
Łysiaka, „Ministerstwo Prawdy” Cezarego Michalskiego czy też książkę Stanisława Remuszki „Prawda o Gazecie
Wyborczej”. Czas jakiś temu wyszła
kolejna książka traktująca o środowisku gazety autorstwa Rafała A. Ziemkiewicza. Książka ta wywołała małą
burzę w mediach, a „Gazeta Wyborcza”
z reguły ignorująca teksty o sobie samej,
poświęciła jej niepochlebną oczywiście
recenzję.
Ziemkiewicz mojemu pokoleniu
dorastającemu w latach 90-tych znany
jest przede wszystkim jako pisarz science fiction, trzykrotny laureat Nagrody
Zajdla, redaktor naczelny magazynu
„Fenix” - pisma poświęconego fantastyce. W publicystyce zadebiutował
jako felietonista „Gazety Polskiej”
„Najwyższego Czasu”. W 2001 roku
otrzymał nagrodę Kisiela.
„Michnikowszczyzna” zawieść
może zagorzałych przeciwników Adama Michnika, tropiących jego żydowskie korzenie i komunistyczną przeszłość. Ziemkiewicz zajmuje się tylko
jego działalnością publiczną i wpływem, jaki odegrało jego środowisko na
zachodzące na przełomie lat zmiany.
Podchodzi do niego w myśl anglosaskiej zasady „to nic osobistego”, opierającej dyskusję i spór tylko na ogólnie
znanych i dostępnych źródłach. Książ-

ka jest bezpośrednim nawiązaniem do
wydanego w 2004 roku „Polactwa”, w
którym autor po raz pierwszy używa
określenia „michnikowszczyzna”, odnoszącego się do środowiska „Gazety”, jej zagorzałych zwolenników i
czytelników.
Ziemkiewicz - jak sam się przyznaje - ma trochę „ekonomiczne skrzywienie”. W swoich rozważaniach na temat
początków michnikowszczyzny i powstania III RP odnosi się przede
wszystkim do kwestii związanych z
powstaniem polskiego kapitalizmu. W
przeciwieństwie do wielu prawicowych
publicystów, wzdraga się przed krytyką
Balcerowicza i jego reform, twierdzi też
- i trudno mu odmówić racji - że początki polskiego kapitalizmu sięgają wcześniej i jego autorem wcale nie był ten
„ulubiony” przez Leppera ekonomista.
W 1988 roku Rakowski (ówczesny premier) wprowadza w życie ustawę umożliwiającą zakładanie firm i prowadzenie
działalności gospodarczej. Przepisy te
paradoksalnie są jednymi z najbardziej
liberalnych wówczas jak i dziś. Ustawa
zawiera jednak drobny zapis wiążący
państwowe molochy z drobnymi spółkami. Powstają dość szybko firmy i
banki zakładane przez sterujących państwowymi zakładami towarzyszy. Innymi słowy - nomenklatura uwłaszcza się.
Stosując ten sam punkt widzenia Ziemkiewicz bagatelizuje znaczenie „Okrągłego Stołu” w rzekomym obaleniu komunizmu. Opierając się na historycznej
pracy Antoniego Dudka twierdzi wręcz,
że dogadanie się z komunistami nie było
w ogóle potrzebne, bo wystarczyło poczekać jeszcze kilka miesięcy i PRL
rozleciałby się sam. PRL wykończyła
bowiem ekonomia, a nie druga Solidarność, osłabiona po stanie wojennym,
dążąca rękami Wałęsy i jego popleczników do dławienia ruchów niepodległościowych, wrogich komunistom w każdej postaci. Uwłaszczona nomenklatura, powiązana z tajnymi PRL-owskimi
służbami, których nie wstydził się uży-

wać nawet solidarnościowy prezydent
(vide: Milczanowski) staje się w III RP
elitą ekonomiczną. Dla zobrazowania
charakteru polskiego kapitalizmu,
Ziemkiewicz określający go mianem
NEP (nawiązanie do lat 20-tych w
ZSRR, kiedy to pozwolono na drobną
działalność pod kontrolą państwa) podaje Kluskę i Kulczyka. Ten pierwszy
stworzył świetnie prosperującą firmę,
odnosił sukcesy, ale nie znał kogo trzeba i załatwił go fiskus. Teraz powoli
wraca do biznesu opierając się na własnych pomysłach. Drugi dostał pierwszy milion od ojca robiącego za komuny
jakieś ciemne interesy w Niemczech, a
swój kapitał opiera w dużej mierze na
kontraktach z państwem, w których - nic
przy tym nie ryzykując - głównym beneficjentem jest jego firma.
W tym samym czasie, kiedy zachodzą te przemiany, powstaje Gazeta
Wyborcza, w której Michnik klaruje
czytelnikom, że odbywające się na ich
oczach uwłaszczenie jest swego rodzaju ucywilizowaniem dawnych aparatczyków, wprawieniem ich w ramy nowego demokratycznego ładu. Za tą naiwność wobec komunistów Michnik
zapłaci później w trakcie afery Rywina,
kiedy to okaże się, że w środowisku, w
którym - jak sam zapewne uważał - traktowany jest jak guru (w czasie kadencji
Kwaśniewskiego niektórzy SLD-owcy
określali go mianem wiceprezydenta) –
rodzi się propozycja stworzenia ustawy,
przeciwnej interesom spółki Agora.
Ziemkiewicz powodów zbliżenia
Michnika z „czerwonymi” nie szuka
jednak w jakimś spisku. Wierzy w jego
ideowość i wierność własnej wizji Polski. Michnik wychowany w lewicowym
środowisku doświadczony antysemicką akcją Moczara w 1968 roku jest
święcie przekonany o drzemiącym w
Polakach antysemityzmie, zacofaniu i
dążeniu ku prawicowej dyktaturze. Sojusz z rzekomo reformatorskim skrzydłem PZPR miał przed tym „ciemnym i
zacofanym” narodem ochronić kraj i

Czy te doniesienia kogoœ
w powiecie mobilizuj¹?

Kazimierz Rynkiewicz
„Rząd pracuje nad kolejną reformą administracyjną kraju. Tym
razem z mapy Polski miałby zniknąć powiaty, które mają mniej niż
100 tysięcy mieszkańców.” - podała wczoraj szczecińska telewizja.
Co prawda wojewoda uspokaja
twierdząc, że nie otrzymał jeszcze
w tej sprawie żadnego pisma, ale na

stronie internetowej Departamentu
Prawnego Rządu jest zapowiedź
prac nad rozporządzeniem dotyczącym zmian w podziale administracyjnym kraju.
Jeżeli korekcie podlegałyby powiaty do 100 tys. mieszkańców, to
ostał by się tylko powiat stargardzki, bo liczy 122 tys. mieszkańców.
Czy to znaczy, że pozostałe byłyby
łączone w dowolny sposób?
Reporterka TVP3 podaje:
„Które powiaty znikną zależeć
będzie na pewno od opinii niezależnych ekspertów, którzy będą
oceniać realizację zadań przez

powiaty. To między innymi
utrzymanie dróg czy szpitali.
Na tej podstawie Rząd podejmie decyzję o zmianach administracyjnych”. Padają nazwy
powiatów do likwidacji – świdwińskiego i łobeskiego.
Gdy słyszę takie informacje
zaczynam rozglądać się – gdzie
jest Halina Szymańska. I zastanawiam się, co robi starosta Antoni
Gutkowski. Był pierwszym starostą. Będzie ostatnim? Czy te
doniesienia, nie pierwsze przecież, kogoś w powiecie mobilizują do pracy, do działań?

umożliwić jego wejście do Europy. W
imię obrony tego porządku Michnik
gotów jest zaatakować każdego, kto
domaga się sprawiedliwości i zadośćuczynienia za doznane z rąk komunistów krzywdy i nazwać go „jaskiniowym antykomunistą”.
Pewna epoka w tym kraju się kończy, a nawet dojście do władzy tych, którzy go w tej chwili usiłują zmieniać, nie
spowoduje reakcji i powrotu zachwytów nad III RP i „aksamitną rewolucją”.
Dopiero po kilkunastu latach możemy
w pełni dyskutować nad naszą historią
najnowszą i dokonywać ocen, również
tych, którzy u progu niepodległej postawili się na pomnikach. Ziemkiewicz na
końcu swojej książki mówi o bankructwie michnikowszczyzny. Nie spodziewajmy się jednak jej końca. Michnikowszczyzna po prostu zmieni się, unowocześni. Ważne jednak, że zgubiła tą
neutralność światopoglądową i obiektywizm, jakim sie szczyciła. Obiektywizm, który pozwalał na zamieszczanie
w Gazecie serii wspomnień o Jane Pawle II, a jednocześnie pisanie artykułów
w stylu „Nie płakałem po papieżu”. Ten
rzekomy obiektywizm Gazety był chyba jej największym argumentem mile
łechcącym polskich półinteligentów,
którzy jak ognia unikają opowiedzenia
się za konkretnym poglądem, a nazywając kogoś człowiekiem prawicy używają tego określenia jak obelgi.
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£obezianie wybieraj¹
rady osiedlowe
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza poinformował, że na początku przyszłego tygodnia odbędą się wybory
do rad osiedlowych w mieście.
2 kwietnia br. o godz. 17.00 w
sali nr 21 Urzędu Miejskiego w
Łobzie odbędzie się zebranie
mieszkańców ulic:
Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Bema, Boczna, ks. Bogusława,
Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego, Borków, Browarna,
Budowlana, ks. Czcibora, Głowackiego, Jagiellonów, Kamienna, Kilińskiego, Kościelna, Kwiatowa,
Łobzówek, Mickiewicza, Mieszka
I, Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów, Pomorska, Północna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemysłowa, pl. 3 Marca, ks. Racibora, Rolna, Siewna, Spokojna, Szkolna,
XXX- lecia PRL, ks. Warcisława,
Władysława Łokietka - celem wyboru członków Rady Osiedla.
3 kwietnia br. o godz. 17.00 w
sali nr 21 Urzędu Miejskiego w

Łobzie odbędzie się zebranie
mieszkańców ulic:
Cicha, Chopina, Komuny Paryskiej, Murarska, Konopnickiej, Kopernika, Moniuszki, Ogrodowa,
Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego,
Szymanowskiego, Świętoborzec,
Waryńskiego, Wojska Polskiego,
Zielona - celem wyboru członków
Rady Osiedla.
4 kwietnia br. o godz. 17.00 w
sali nr 21 Urzędu Miejskiego w
Łobzie odbędzie się zebranie
mieszkańców ulic:
Akacjowa, Brzozowa, Cisowa,
Drawska, Dubois, Kolejowa, Kościuszki, pl. Kościuszki, Kraszewskiego, Krasickiego, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Niepodległości, Obrońców Stalingradu, Odnoga Węgorzyńska, Podgórna, Przyrzeczna, Rapackiego,
Rzeczna, Sawickiej, Segala, Sosnowa, pl. Spółdzielców, Strumykowa,
Szosa Świdwińska, Węgorzyńska,
Wojcelska, Wybickiego - celem
wyboru członków Rady Osiedla.

Echo Węgorzyna
(WĘGORZYNO) Do najbliższego wydania Nowego Tygodnika
Łobeskiego ma zostać dołączony dodatek „Echo Węgorzyna”. Burmistrz
Grażyna Karpowicz chce w ten sposób informować mieszkańców o tym,
co dzieje się w urzędzie. Niestety,
informacje będą dawkowane w cyklu
kwartalnym, gdyż Echo ma się ukazywać raz na trzy miesiące.
Jak nam powiedziała burmistrz,
wydanie 2-stronicowego dodatku
do NTŁ będzie kosztować podatników węgorzyńskich 720 zł brutto. 4REKLAMA

stronicowy dodatek Nowy Goniec
Powiatowy z informacjami ze starostwa kosztuje podatników 488 zł
brutto. Starostwo obniżyło cenę
jego wydawania w wyniku postępowania - zapytania o cenę.
Oprócz Echa burmistrz przygotowuje się też do wydawania biuletynu informacyjnego. Jego redakcją zajęli się pracownicy biblioteki. Pierwsze egzemplarze
mają pojawić się na najbliższej
sesji. Biuletyn ma docierać m.in.
do szkół i sołtysów.
(r)

Radni obraduj¹

Bezpieczeñstwo,
OSP i OPS
(DOBRA) W najbliższy piątek,
30 marca, w bibliotece w Dobrej
odbędzie sesja rady miejskiej.
W pierwszej części obrad radni
podejmą uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego, sprzedaży nieruchomości, zmian w budżecie, uchwalenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W drugiej części wysłuchają
sprawozdań o stanie bezpieczeństwa w gminie i powiecie, o działalności OSP, OPS i biblioteki. Na zakończenie burmistrz Barbara Wilczek poinformuje o tym, co robiła
od czasu ostatniej sesji.
(r)
REKLAMA
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Kurs BHP
Cech Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorców w Łobzie zaprasza chętnych na organizowany w Cechu kurs BHP. Kurs
ma na celu zapoznanie się z
przepisami BHP w wymiarze
16 godzin. Chętnych prosimy
o kontakt pod numerem
0913970994 lub w biurze Cechu przy ul. Słowackiego 6.
Opłata kursu wynosi 120 zł od
osoby.

Podziêkowanie
Zarząd LKS Sparta składa serdeczne podziękowania dr Bronisławowi Hantke za wykonanie badań
lekarskich zawodnikom sparty.
REKLAMA

£OBEZ
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Radni ponownie o taryfach

Gmina straci³a 30 tys. z³
(ŁOBEZ) Umowa z wodociągami wraz z taryfami za wodę
ponownie stała się przedmiotem
obrad radnych. Wczoraj o godzinie 16:00 zebrała się komisja budżetowa, w celu analizy sprawozdania finansowego PWiK i porównania go z kosztami ponoszonymi przez zakład zawartymi we
wniosku taryfowym.
Czynsze w wysokoœci umorzeñ
Radnych zainteresowała kwestia niezgodności planów dotyczących kosztów ponoszonych na poszczególnych wodociągach w stosunku do rzeczywistości.
- Czym jest spowodowana różnica między wysokością zaplanowa-

Dopóki jest jedna taryfa na wszystkie wodociągi, dopóty takie różnice
będą występować. Ta stawka dotyczy każdego wodociągu. Jeżeli
mamy nadwyżkę na Łobzie, a mniej
na wsiach, to znaczy, że Łobez de
facto utrzymuje pozostałe wodociągi – odpowiadała księgowa firmy
Teresa Gajdamowicz.
- „Ustaliliśmy z burmistrzem”
- jak to się ma do prawa i na podstawie jakiego przepisu dokonano
tych ustaleń? – zapytał radny Leszek Gajda.
W odpowiedzi księgowa powołała się na rozporządzenie ministra
dotyczące ustalania taryf. Takie
ustalenia zarząd gminy poczynił
jeszcze za rządów Haliny Szymańponujemy danymi, które moglibyśmy porównywać.
- Kiedyś ustalanie taryf rozpoczynało sie od 1 stycznia i
wtedy możliwe było oparcie się
o taryfy – wtrącił wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
- Sugeruję, by w przyszłym tak
pokierować pracami przy ustalaniu
stawek, by dane o kosztach odnosiły
się do bilansu. Pan burmistrz ma od
tego fachowców w urzędzie – zawnioskował radny Gajda.

Ile razy odczytywaæ licznik
nych kosztów, a rzeczywistością?
Dlaczego w poszczególnych wodociągach występują różnice w czynszach? - pytała radna Krystyna Bogucka.
- Ustaliliśmy z burmistrzem, że
czynsze w 2006 roku odpowiadać
będą wysokości 100% umorzenia za
wodę i 10% umorzenia za ścieki. Tą
wartość dzielimy na metr i wychodzi nam średnia stawka czynszu.
REKLAMA

skiej. W czasie dyskusji okazało się
jednak, że w urzędzie trudno znaleźć taki dokument.

Nie ten bilans
- Taryfy planowane są na podstawie roku poprzedniego, tymczasem bilans dotyczy 2005 roku
– to jest robienie „wody z mózgu” – rozpoczął kolejny wątek
radny Leszek Gajda. – Nie dys-

- Plan finansowy zakłada 7 tys.
zł na odczyt liczników, tymczasem
wodociągi odczytały liczniki za 12
tys. zł. Skąd ta różnica? – pytała
radna Elżbieta Kobiałka.
- Plan zakładał takie koszty, ale
w ciągu roku mieliśmy wiele odczytów nieuwzględnionych w nim – odpowiadała księgowa firmy. – W
ubiegłym roku powstało 140 nowych wspólnot mieszkaniowych, z
którymi zawieraliśmy nowe umowy
i prowadziliśmy nowe odczyty.
Wyjaśnienia księgowej nie przekonały jednak radnych, którzy zapowiedzieli, że w razie odrzucenia
przez wojewodę uchwały o nieprzyjęciu stawek i tym samym wejściem
ich w życie, wprowadzą zmiany w
regulaminie i określą dokładnie częstotliwość odczytu liczników. Przewodnicząca zapowiedziała również,
że w razie odrzucenia uchwały przez
wojewodę, sprawa trafi do sądu.

Koszty alokacji
W dyskusji powrócił też wątek
pozytywnego zaopiniowania przez
burmistrza stawek taryfowych.
Radni tym razem poddali krytyce

działania urzędu. Taryfy przedłożone zostały burmistrzowi w trzech
lub nawet czterech wersjach. Radni
zwrócili uwagę na brak konkretnego wyjaśnienia uzasadniającego
taki, a nie inny wybór. Po raz kolejny powróciła również kwestia
kosztów ogólnozakładowych włączanych w cenę wody. Zakład ma
prawo bowiem zaliczyć sobie
pewną część kosztów swojej ogólnej działalności w koszty wyprodukowania wody i odprowadzenia
ścieków. Do niedawna 20% kosztów przenoszono w koszty wyprodukowania wody. Z zapisem tym
jeszcze w poprzednim roku nie
zgadzał się radny Henryk Stankiewicz, wnioskując o jego zniesienie.
Gmina po kontroli przeprowadzonej w PWiK przez Mirosława
Solę, ustaliła z zakładem zapis o
19% kosztów. Ze sprawozdań finansowych wynika jednak coś zupełnie innego. W 2003 roku koszty
ogólnozakładowe spółki wyniosły
17,6%, w 2004 – 16,85, w 2005 –
17,3%, natomiast w 2006 (w oparciu o ten rok sporządzono stawki)
koszty ogólne zakładu związane z
wyprodukowaniem znalazły się na
poziomie 16,75%.
- Burmistrz u progu swojej kadencji zapewniał, że każdą złotówkę będzie przed jej wydaniem
oglądał z czterech stron – komentowała sprawę radna Helena
Szwemmer. – Po kontroli przeprowadzonej przez Mirosława Solę
ustalono, że zakład może sobie
wpisać 19% kosztów, tymczasem
ze sprawozdań wynika, że tak nie
jest. Gmina straciła ponad 30 tys.
zł, których nikt nie obejrzał nawet
z drugiej strony.
(gp)
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Rada osiedlowa bez poparcia

REKLAMA

Wybory bêd¹ powtórzone
(WÊGORZYNO) Ju¿ po wyborach
so³tysów w gminie Wêgorzyno.
Wszystkie so³ectwa maj¹ ju¿
swoich so³tysów i rady so³eckie.
Niestety, w tyle pozostaje
miasto, gdy¿ wybory tutejszej
rady osiedlowej nie odby³y siê
z powodu nik³ego
zainteresowania nimi
mieszkañców miasta.
Wybór rady osiedlowej w mieście nie wywołał zainteresowania
mieszkańców. Na spotkanie przyszło 15 osób. Nie pomogło otwarcie obrad w drugim terminie, po
półgodzinnym oczekiwaniu. By
wybrać nową radę na sali potrzebnych było co najmniej 18 osób, by
wypełnić statutowe procedury
wyborcze. Do rady należy wybrać
15 osób, przy 3-osobowej komisji skrutacyjnej, która wybory
przeprowadzi. Tych trzech osób
zabrakło i wybory zostały przełożone na piątek, na godz. 16.00.
Odbędą się w szkole podstawowej. Dlaczego przyszło tak mało
mieszkańców?

- Była za słaba informacja. ocenia burmistrz Grażyna Karpowicz. - Postaramy się to poprawić. - mówi.
Tak niskie zainteresowanie
wyborami do rady stawia pod zna-

kiem zapytania zasadność jej powoływania i społecznej legitymizacji. Bo nawet jeżeli w piątek
pojawią się te trzy osoby więcej,
wyjdzie na to, że rada wybierze
się sama.
KAR

Nowi so³tysi i rady so³eckie

Zakoñczono wybor
y
wybory
w gminie W
êgorzyno
Wêgorzyno
(WĘGORZYNO) Zakończyły się
wybory na węgorzyńskiej wsi.
Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady
sołeckie.
Dzisiaj podajemy wszystkich sołtysów, jacy zostali wybrani w sołectwach gminy.
Mieszewo – Elżbieta Ustyjańczyk
Połchowo – Roman Wojnarowski
Lesięcin – Józef Kawka
Węgorzynko – Leszek Wróblewski
Wiewiecko – Danuta Margol
Chwarstno – Wiesława Kuczyńska

Cieszyno – Mariusz Rataj
Trzebawie – Hieronim Cierpisz
Mielno – Józef Korcz
Zwierzynek – Irena Tomczak
Sielsko – Tadeusz Słomiński
Runowo – Jan Wyciszkiewicz
Winniki – Zbigniew Sobczyk
Sarnikierz – Tadeusz Sulczewski
Brzeźniak – Ryszard Dobrucki
Przytoń – Jan Adamów
W następnym numerze podamy
składy nowo wybranych rad sołeckich.
(r)

Dobrski i doberski

Nasza Dobra unika zbitki
(DOBRA) Pani Ewa Kołodziejek,
językoznawca prowadząca w „Kurierze
Szczecińskim” popularną rubrykę „Językowa corrida”, zajmując się w ostatnim odcinku przymiotnikami od nazw
miast, nawiązała do miasta Dobra. Okazało się, że przymiotnik od tej nazwy
jest kontrowersyjny. Nasza Dobra co
prawda używa przymiotnika niezgodnie z definicją słownikową, ale za to
unika zbitki głosek, co ze względów na
łatwiejszą wymowę może zdecydować
o przyjęciu się naszego przymiotnika.
Oto co pani Ewa Kołodziejek napisała:
„Kłopot mają też mieszkańcy Dobrej. Choć utworzenie ich określeń nie
jest trudne – on to dobrzanin, ona –
dobrzanka, wszyscy zaś – dobrzanie, to
jednak przymiotnik od nazwy Dobra
jest kontrowersyjny. Mieszkańcy DoREKLAMA
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brej Nowogardzkiej wybrali doberski,
natomiast mieszkańcy Dobrej w Wielkopolsce uznali, że właściwy jest dobrski. Dobrzanie nowogardzcy mają
więc Jarmark Doberski i Wiadomości
Doberskie, dobrzanie wielkopolscy –
dobrskie gimnazjum, dobrskie stowarzyszenie. Kto ma rację? Slownik poprawnej polszczyzny podaje jako poprawną formę dobrski. Ale myślę, że i
forma doberski jest warta zaakceptowania: unika zbitki głosek -brsk- i jest
utrwalona w lokalnym zwyczaju językowym. A to są niezwykle istotne argumenty.”
Jednak jak widać kontrowersje nie
dotyczą tylko przymiotnika, ale i poprawnej nazwy miasta. Powszechnie
przyjęło się, że Dobra jest Nowogardzka. Prawdopodobnie ta nazwa pochodzi
od używanej po wojnie nazwy Dobra
Nowogardzkie. Jedno jest pewne, obo-

wiązującą nazwą urzędową jest Dobra,
bez przymiotnika. Podobny problem
mają niektórzy z Dobrą koło Szczecina.
Nawet na stronie tamtejszego urzędu
trudno rozeznać się, czy tamtejsza Dobra jest Szczecińska, czy też nie. Raz
jest pisana osobno, innym razem z przymiotnikiem. Jak widać siła tradycji i
chęć odróżnienia jest przeogromna.
KAR
REKLAMA

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

INFORMACJE
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¨ “MICHAŁÓW” MAREK MICHALCZYSZYN w Węgorzynie
zatrudni: Mechanika samochodów
osobowych i ciężarowych, Robotnika budowlanego, Księgowego
Tel. (091) 397-17-51
¨ “SWEDWOOD” w Resku zatrudni: Operatora maszyn stolarskich
Tel. (091) 57-90-700
¨ FIRMA TRANSPORTOWOHANDLOWA “ANDREAS” ANDRZEJ ADAMÓW w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat C+E Tel:(091)
39-750-94 Kom. 502-079-240
¨ PPUH “JAMEX” w Węgorzynie
zatrudni na stanowiska: Pozostali
robotnicy przy pracach prostych
w przemyśle Tel. (091) 39-71-951
¨ ROOSENS BETON POLSKA w
Połchowie zatrudni: Murarzy Tel.
(091) 39-711-18
¨ EKO FARB S.C. w Łobzie zatrudni: Kierowcę samochodu ciężarowego kat C+E Tel. (091) 39-766-42
¨ AGROTECHNOLOGY MAREK
CZESNOWSKI w Łobzie zatrudni na
stanowiska: Pozostali pracownicy
obsługi biurowej Kom. 509-142-520
¨ “DEKOR PLUS” W Łobzie zatrudni: Pracownika biurowego tel.
0579-31-32
¨ WYDAWNICTWO POLSKA
PRASA POMORSKA w Łobzie zatrudni: Drukarza lub osobę chętną
do przyuczenia do zawodu
tel.09139-737-30
¨ USŁUGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI w Mieszewie zatrudni: Kierowcę
kat C+E Tel. (091) 397-26-29
¨ ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY w Węgorzynie zatrudni: Robotnika budowlanego Kom. 606471-786
¨ POLARIS – HURT w Łobzie zatrudni: Przedstawiciela handlowego, Sprzedawcę Kom. 604-214-766
¨ TOP TOMASZ MIELCAREK w
Węgorzynie zatrudni: Sprzedawcę
Tel. (091) 579-22-07
¨ “TIM”sp.jawna zatrudni: Pracownika torowego, Spawaczy Praca na terenie gminy RESKO tel.
0698012485/06813594476
¨ ZAKŁAD USŁUG LESNYCH
SENKIW GRZEGORZ w Ińsku zatrudni: Pilarza Tel. (091) 562-33-90
¨ FABRTKA MASZYN SP. Z O.O
w Strzyżowie zatrudni na stanowisko: Regionalny przedstawiciel
handlowy Tel. +48 17-27-61-086
¨ STREAM INTERNATIONAL SP.
Z O.O w Szczecinie zatrudni na stanowisko: Telefoniczny doradca klienta
( Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego) Tel. (091) 43-413-51

tygodnik łobeski 27.03.2007 r.

Artystyczna wizytówka Polski w Z³ocieñcu

NIEPOWTARZALNA OKAZJA
- ZOBACZYÆ „MAZOWSZE”
(ZŁOCIENIEC). 30 marca o
godzinie 19.00. Hala widowiskowo
– sportowa przy ulicy Stefana
Okrzei 9. Wstęp 35 złotych. To zaproszenie na spektakl ze słynnym
MAZOWSZEM w roli głównej.
Bilety do nabycia: kawiarnia
ŻACZEK w hali widowiskowo –
sportowej przy ulicy S. Okrzei 9 w
Złocieńcu. W pizzerii PICCOLO
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 w Złocieńcu od poniedziałku do niedzieli w godzinach od
11.00 do 22.00. W Ośrodku Kultury
przy ulicy Połczyńskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00
– 17.00 w Złocieńcu. Tel/fax. 0 94
36 71 139. Tel. 0 94 36 71 455.
E – mail: zokzloc@pro.onet.pl.
MAZOWSZE to Państwowy Ze-

spół Ludowy Pieśni i Tańca imienia
Tadeusza Sygietyńskiego. To ugrupowanie – legenda. M a z o w s z e
tańczyło i śpiewało na wszystkich

kontynentach na terenie dziesiątków
krajów. To chyba dzisiaj najbardziej
rozpoznawalny w świecie produkt
polskiej kultury.
(N)

P£YTA „MAZOWSZA”
DLA NASZYCH
CZYTELNIKÓW
Miło nam poinformować Państwa, że Mazowsze
zwróciło się do nas o objęcie patronatem medialnym
swojego występu w Złocieńcu, co czynimy z wielką
przyjemnością. W związku z tym zespół ufundował dla
naszych czytelników swoją najnowszą płytę. Jest to
dwupłytowy album pod nazwą „Z piosenką przez
świat”. Album zawiera 33 piosenki z różnych regionów
świata, m.in. Rosji, Słowacji, Włoch, Meksyku, Hiszpanii, ale też i Polski. Pierwsza płyta zawiera nagrania
dokonane w 2006 roku we własnym studio w Karolinie, na drugiej znajdują się nagrania archiwalne z nieżyjącym już solistą Stanisławem Jopkiem. Do albumu
dołączona jest książeczka z krótką historią zespołu i
pięknymi zdjęciami Mazowsza.
We wstępie do tego wydawnictwa znany krytyk
muzyczny Bogusław Kaczyński napisał: „Nie można
tych dawnych nagrań słuchać obojętnie. Ożywa w nich
bowiem niepojęty urok i magia „Mazowsza”, fenome-

KUPON
IMIÊ i NAZWISKO
ADRES

Mazowsze z piosenk¹
przez œwiat

nalnego i porywającego swą sztuką zespołu, który
przez więcej niż pół wieku pełni rolę ambasadora kultury polskiej na świecie. Nawet wówczas, kiedy o naszym kraju mówiono źle, masowo kolportowano
uwłaczające naszej godności polish jokes, „Mazowsze” podbijało świat, było dla międzynarodowej
publiczności oczarowaniem, wywoływało podziw,
zdumienie i frenetyczne owacje.”
Album rozlosujemy wśród czytelników, którzy
do dnia 3 kwietnia nadeślą do Wydawnictwa wycięty
z gazety kupon na adres: Wydawnictwo Polska Prasa
Pomorska, 73-150 Łobez, ul. Słowackiego 6. (r)
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Ma³e jest piêkne

Roczne spotkanie sprawozdawcze policji
(£OBEZ) Komenda Powiatowa
Policji podsumowa³a we
wtorek swoj¹ ubieg³oroczn¹
dzia³alnoœæ.
O sprawozdaniu z działalności policji pisaliśmy szerzej w poprzednim
numerze tygodnika. Powiatowa policja
mimo tak małego stanu osobowego i
nikłych środków jakimi dysponuje
utrzymuje stopień wykrywalności na
poziomie czwartego miejsca w skali
województwa. Rośnie również liczba
przestępstw, których sprawcy łapani są
„na gorącym uczynku”.
W spotkaniu podsumowującym
dokonania policjantów obecni byli
przedstawiciele gmin (oprócz Węgorzyna), starostowie łobescy i prezes
Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
Łobeski Henryk Musiał. Komendę
wojewódzką policji reprezentował zastępca komendanta wojewódzkiego
Tadeusza Pawlaczyka młodszy inspektor Jacek Fabisiak, zajmujący się w zachodniopomorskiej policji sprawami
prewencji.
Po przedstawieniu przez komisarz
Irenę Lenkiewicz sprawozdania i podsumowania ubiegłorocznych działań
funkcjonariuszy, komendant Zbigniew
Podgórski nagrodził piątkę wyróżniających się w ubiegłym roku policjantów
wręczając im nagrody pieniężne. (dopisać kto dostał). Obecni na spotkaniu
samorządowcy jednoznacznie ocenili
pracę policji.
- Jestem zadowolony, że pomimo
tak nikłego stanu osobowego jednostki
osiągacie taki poziom efektywności –
stwierdził starosta powiatu Antoni Gutkowski – Nasz samorząd pomaga wam
w miarę możliwości i pomagać będziemy dalej. Już teraz prowadzimy pewne
rozmowy w tej kwestii.
- Oceny jakie pojawiają się na temat
waszych działań są różne – mówił Henryk Musiał – Jednakże niezależnie od
nich powinniście działać ostro i zdecy-

dowanie. Większość mieszkańców odbiera bowiem waszą pracę pozytywnie.
W tym roku zmieniają się wytyczne
Komendanta Głównego, dotyczące celów jakie mają osiągnąć w tym roku
policjanci.
- Wciąż jednak duży nacisk kłaść
będziemy na działania prewencyjne –
mówił zastępca komendanta. – Prewencja często jest nie doceniana,
szczególnie na tle działań kryminalnych. Istotne jest również dla nas jak
najszybsze reagowanie i łapanie na
gorącym.
Podinspektor Fabisiak zwrócił
również uwagę na mniejszą w stosunku

do całego powiatu wykrywalność przestępstw w Węgorzynie.
- Istotne jest również zwiększenie
skuteczności w zwalczaniu narkomanii.
Tutaj mimo wyraźnych sukcesów,
wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia –
dodał młodszy inspektor.
W tym roku łobeska komenda powiększyć się może o dwóch lub trzech
funkcjonariuszy. Możliwe jest także
wzmocnienie jednostki o jednego pracownika cywilnego.
- Małe jest piękne – dodał zastępca
komendanta nawiązując do głosów o
brakach kadrowych Powiatowej Komendy Policji w Łobzie.
(gp)

Burmistrz chce powołać Zespół ds. Młodych
(WĘGORZYNO) Burmistrz
Grażyna Karpowicz chce powołać
Zespół do spraw Młodych. Miałby
on jej doradzać w wielu sprawach
dotyczących ludzi młodych.
Powstanie Zespołu uzależnione
jest od chętnych, którzy by chcieli w
nim pracować. Burmistrz Karpowicz
liczy, że tacy się zgłoszą. Czy to mają
być młodzi ludzie, którzy będą debatować nad swoimi sprawami, czy też
powstanie ciało złożone ze starszych
mieszkańców, którzy będą doradzać
młodym? Trudno określić tę granicę.
- Myślę, że górną granicą wieku
powinno być 30-35 lat. - mówi. - Ale
też ktoś może czuć się młody duchem.
- dodaje.
Burmistrz chciałaby, żeby Zespół
doradzał przy rozwiązywaniu spraw
lokalnych, opiniował kierunki rozwoju i debatował o perspektywach dla
ludzi młodych.

- Młodzi zastanawiają się – zostać,
czy wyjechać. Można z nimi o tym rozmawiać. Pokazać im jakieś perspekty-

wy - mówi burmistrz. Pomysł zostanie
przedstawiony na kwietniowej sesji
rady miejskiej.
KAR

Idzie wiosna w Wêgorzynie

Pó³ ¿artem, pó³ serio
(WĘGORZYNO) W Węgorzynie
trwa od dłuższego czasu zaciekła walka między radnymi popierającymi
obecną burmistrz, a większością rady
kojarzoną z obecnym wicestarostą powiatu. Słowa jednego z radnych, wypowiedziane na ostatniej sesji świadczą
jednak o przełamywaniu lodów.
Na ostatniej sesji rada miejska
podjęła decyzję o wyborze delegata
zwyczajnego do Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania. Została nim

przewodnicząca rady Monika Kuźmińska. Jej kandydaturę zaproponowały wspólnie komisje rady. Radny
Tomasz Mielcarek zaproponował z
kolei radnego Kłosińskiego. Ten jednak odmówił kandydowania, stwierdzając jednocześnie, że może pojechać z przewodniczącą jako osoba towarzysząca.
Wygląda na to, że zanosi się na
ocieplenie stosunków w węgorzyńskiej radzie
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¨ PENSJONAT “FLAMINGO” w
Pobierowie zatrudni: Kucharza (
możliwość zakwaterowania) Kom.
503-110-120
¨ EURO-TRANSPORT w Gryficach zatrudni: Kierowcę kat B+C
Tel. (091) 38-425-27
¨ Krajowy Bank Informacji Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych z
siedzibą w Ustce zatrudni masażystów, fizjoterapeutów i pielęgniarki do pracy na turnusach rehabilitacyjnych. Możliwość wyżywienia i
zakwaterowania. Proponowane
miejsca zatrudnienia: Świnoujście,
Dziwnówek, Mielno, Łazy, Susiec,
Zakopane, Duszniki Zdrój. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
tel. (059) 814-68-64
¨ Nadal trwa nabór do Służby
Przygotowawczej w Pomorskim
Oddziale Straży Granicznej Informacje tel. (091) 479 45 80
¨ KOMENDANT WOJEWÓDZKI
POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2007. Bliższe informacje
można uzyskać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
tel.(091) 82-11-235 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie tel.
(091) 5777-030
¨ PKS w Łobzie i Gryficach pilnie
zatrudni: Kierowców kat. D. Osoby
bezrobotne, mogą ubiegać się o skierowanie na kurs. PUP w Łobzie pokrywa koszty szkolenia pod warunkiem przepracowania w PKS jednego roku. Osoby chętne proszone są o
kontakt telefoniczny z działem szkoleń PUP w Łobzie tel. (091) 577-7030 lub z PKS tel. kom. 601-440-160.
¨ Powiatowy urząd Pracy w Łobzie
planuje na wiosnę zorganizowanie
następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: MONTER SYSTEMÓW
ALARMOWYCH
Wymagania:
wskazane wykształcenie średnie
techniczne OPIEKUN DO OSÓB
STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO, BRUKARZ, Wymagania: wykształcenie podstawowe.
Wszystkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa Urząd Pracy, ponadto wypłaca dodatki szkoleniowe oraz
refunduje koszty dojazdu. Zapisy
przyjmowane są w PUP Łobez osobiście bądź telefonicznie nr tel. (091)
577-70-30 lub (091) 397-42-44 lub
w Filii w Resku tel. (091) 395-13-09.

INFORMACJE
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Przedszkolaki do „Dwójki”, a „Jedynka”...

ROZPOCZÊ£A SIÊ
WALKA O UCZNIÓW
(ŁOBEZ) Urząd przymierza się do reorganizacji łobeskiego przedszkola. Na najbliższą środową sesję burmistrz przygotował projekt
uchwały tworzącej oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2. Od
września bieżącego roku w szkole ruszyć mają oddziały przedszkolne
obejmujące około stu dzieci, świadczące 5 – godzinną opiekę, w całości
finansowane ze środków gminy. Według autorów uchwały przedszkole
jest drogie w utrzymaniu, a w szkole są jednocześnie puste klasy, które
będzie można wykorzystać. Przedszkolaki znaleźć się mają na osobnym
poziomie, oddzielonym od starszych dzieci.
- Dyrektorzy obu placówek są przygotowani na zmiany – mówił na
komisji budżetowej burmistrz Ryszard Sola. – SP 2 jest dużym obiektem
i można go wykorzystać, uzyskując dzięki temu oszczędności rzędu 50
tys. zł. Będziemy wygaszać powoli budynek starego przedszkola, koncentrując prace i środki na obecnym budynku
Szczegóły dotyczące umiejscowienia dzieci w szkole omówione mają
zostać na jutrzejszej sesji.
Projekt przeniesienia oddziału zerowego zostanie prawdopodobnie
poparty przez radnych. Pomysł ten wzbudza jednak sprzeciw nauczycieli
i rodziców z SP 1, którzy 22 marca złożyli w biurze rady następujące pismo.
„Szkoła we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym ma wychowywać i edukować człowieka XXI wieku. Czasy, w których żyjemy, wymagają aby człowiek był kreatywny, aktywny, potrafił odnaleźć się w otaczającym go świecie, był dobrym patriotą! Europejczykiem. Chcąc osiągnąć cel -- przygotować młodego człowieka do samodzielnego myślenia,
podejmowania wyzwań, przygotować go do życia społecznego w rodzinie,
środowisku lokalnym, Ojczyźnie i zjednoczonej Europie musimy zapewnić
mu bezpieczny, harmonijny rozwój. Potrzebna do tego jest szkoła, która zapewnia dzieciom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz klimat życzliwości i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Rada Rodziców i Rada Szkoły Podstawowej nr 1 zwraca się do Pana z
petycją - protestem, przeciwko zamiarowi utworzenia oddziałów przedszkolnych tylko w jednej placówce, a co za tym idzie połączeniu w przyszłości szkół podstawowych. Chcielibyśmy prosić o uwzględnienie głosu
Rady Szkoły i Rady Rodziców, które są przedstawicielami rodziców i w ich
imieniu maj ą prawo zająć stanowisko w tej, niewątpliwie, dotyczącej ich
sprawie. Nasz sprzeciw chcielibyśmy poprzeć konkretnymi argumentami,
a pragniemy przypomnieć, że nie wszystko można przeliczyć na pieniądze
i związane z tym oszczędności.
Wcielenie w życie powyższego pomysłu spowoduje skomplikowanie
wielu spraw:
1. Zabraknie na naszym rynku edukacyjnym konstruktywnej konkurencji i zdrowej rywalizacji międzyszkolnej.
2. Zamknie się, wielu rodzicom, możliwość wyboru szkoły.
3. Odbierze się szansę (możliwość) przeniesienia ucznia (czasem istnieje konieczność zmiany środowiska lokalnego).
4. W minionych latach świetnie spisywały się oddziały „0” w naszej szkole.
Na dzień dzisiejszy jest już ponad 40 dzieci zapisanych do naszej szkoły.
5. Zmniejszy się bezpieczeństwo naszych dzieci.
6. Zwiększy się anonimowość ucznia (nauczyciele nie będą w stanie
znać każdego ucznia).
7. Kumulacja dzieci zbliżonych wiekowo wpłynie negatywnie na zachowanie dzieci. Stwarza to niebezpieczeństwo pojawienia się problemów
wychowawczych (wzrośnie agresja, zjawisko „fali” może pojawić się już
w klasach IV-VI)
8. Po połączeniu klasy IV - VI nie pomieszczą się w budynku „Jedynki”,
wymusi to 2 zmianową organizację nauczania (w klasach na tym etapie jest
ok. 6-7 godzin lekcyjnych dziennie).
9. Zbyt krótki okres pobytu w szkole (3 lata) nie pozwala dziecku na
identyfikację z nią.

10. Zmiana budynku, otoczenia, nauczycieli zwiększy stres. Dziecko
będzie zmuszone do ponownego przechodzenia okresu adaptacji.
11. Nauczyciele mają mniejszą możliwość współpracy ze sobą na obu
etapach kształcenia.
12. Rozdzielanie rodzeństwa (różne etapy kształcenia) wpłynie negatywnie na rozwój emocjonalny młodszych dzieci. Brak nadzoru starszego
rodzeństwa będzie powodował wyobcowanie i problemy z przystosowaniem się malucha do nowej sytuacji szkolnej.
13. Zabraknie pozytywnych wzorców przekazywanych maluchom przez
starszych kolegów, którzy współpracuj ą z nimi na zajęciach pozalekcyjnych t.j. kółkach zainteresowań, czy prężnie działającym przy naszej szkole
Harcerstwie.
14. Ograniczy się jedynakom możliwość wchodzenia w relacje ze starszymi i młodszymi kolegami organizując im grupę wiekową (w każdej ze
szkół będą to tylko roczniki o 2 lata starsze lub o 2 lata młodsze).
15. Wykaże się bezwzględny brak poszanowania historii i tradycji.
Każda ze szkół ma swój hymn, sztandar (nowy), patrona, tradycję i historię.
16. Wysokie koszty takiej reorganizacji - wymiana szyldów, pieczątek,
sztandarów, planów dydaktycznych, statutów, regulaminów itp. Co nie ma
sensu, gdyż szkoła i tak będzie funkcjonować w dwóch budynkach.
17. Mniejsza liczba szkół ogranicza dostęp do konkursów organizowanych na szczeblu powiatowym.
18. Zagrożenie dla rangi miasta powiatowego. (Jedna szkoła podstawowa w mieście powiatowym?)
Pamiętajmy, że oszczędzając na edukacji naszych dzieci, zubożamy
społeczeństwo i przyczyniamy się do obniżenia kompetencji społecznych.
Powyższe stanowisko został wypracowane na posiedzeniu
Rady Szkoły i Rady Rodziców.

Gmina wcześniej czy później
stanąć musi przed problemem
zmniejszającej się liczby uczniów i
związaną z nią mniejszą subwencją
budżetową. Już teraz rodzice i nauczyciele w Bełcznej protestują
przeciwko łączeniu oddziałów. Wobec wysokich kosztów ponoszonych
przez gminę na utrzymanie, szkołę w
Bełcznej teoretycznie uratować
może przejęcie jej przez stowarzyszenie rodziców. Teoretycznie. Takie rozwiązanie spotkać może się
jednak ze sprzeciwem nauczycieli,
którzy w tego typu placówkach za-

trudniani są w oparciu o kodeks pracy, nie zaś - strzeżoną przez związki
zawodowe bardziej niż niepodległość - kartę nauczyciela.
Dla zobrazowania sytuacji w
łobeskiej oświacie należy przytoczyć kilka istotnych faktów. W
roku szkolnym 2005 – 2006 liczba
dzieci uczęszczających do podstawówek i gimnazjum spadła o 132,
czyli średnio o cztery – pięć oddziałów. W tym samym okresie likwidacji uległ tylko jeden oddział,
nie zmniejszono też w znaczącym
stopniu zatrudnienia.
(gp)
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Droga do Rynowa w
katastrofalnym stanie

(RYNOWO – ŁOBEZ) Na
tej drodze jeszcze nikt nie
zginął. Na drodze, na której zginęła 19-letnia mieszkanka Łobza
zabrakło pasów, na drodze do
Rynowa brakuje samej drogi.

Dziura na dziurze, których ominięcie graniczy z cudem i grozi
co najmniej zerwaniem podwozia samochodu. Można by je chociaż połatać, bo na remont nie ma
chyba co liczyć.
(gp)

Do urzêdu z p³yt¹
lub dyskietk¹
(POWIAT) Od roku w kraju
obowiązuje rozporządzenie zobowiązujące urzędy do przyjmowania
podań, wniosków i innych dokumentów od petentów w formie elektronicznej. Do urzędu gminy może-

my więc przyjść z płytą lub dyskietką i urzędnik musi ją od nas
przyjąć. Co jednak stanie się, gdy
przyniesiemy starą dyskietkę o dużym formacie, bądź kasetę od Commodore?
(gp)

Baba ma logo

(£OBEZ) Starosta rozstrzygn¹³
17 marca konkurs na logo
Baby Wielkanocnej. Za
najlepsz¹ uznano pracê
Marty Wysockiej z Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie. Wyró¿nione zosta³y
równie¿ Klaudia Pizoñ i
Katarzyna Dawlud (tak¿e z
³obeskiego gimnazjum).
Wrêczenie nagród nast¹pi 1
kwietnia w czasie jarmarku.
REKLAMA
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Inwestuj¹c w zdrowie,
budujmy lepsz¹
przysz³oœæ
7 kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Zdrowia. Tegoroczne przesłanie Światowej Organizacji Zdrowia
koncentruje się na bezpieczeństwie
zdrowotnym.
Choroby takie jak SARS, ptasia
grypa czy rozprzestrzeniający się HIV/
AIDS lub inne zagrożenia zdrowotne
spowodowane przez kataklizmy stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia
publicznego. Głównym przesłaniem
Światowego Dnia Zdrowia wkomponowanym w Miesiąc Kultury Zdrowotnej jest międzynarodowe bezpieczeństwo jako pierwsza linia obrony przed
nagłymi zdarzeniami mogącymi zagrozić ludności i gospodarce. W
czerwcu 2007 roku zostaną wdrożone
Międzynarodowe Regulacje Zdrowot-

ne, które pomogą budować i wzmacniać mechanizmy zabezpieczeń, systemy szybkiej i spójnej reakcji na katastrofę na poziomie narodowym i międzynarodowym.
Cele i zadania Światowego Dnia
Zdrowia to nakłonienie rządów i różnych organizacji do inwestowania w
zdrowie i budowania lepszej, bezpieczniejszej przyszłości jak również
przybliżenie specyfiki działania
ochrony zdrowia. Państwowa Inspekcja Sanitarna również ustawowo działa na rzecz zdrowia publicznego i ma
duży wpływ na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa zdrowotnego w
nadzorowanych jednostkach, poprzez
wspieranie działań na rzecz zdrowia
publicznego.
S. Podyma

5 x razy dziennie
jedz warzywa i owoce
31 marca tego roku odbędzie się
Ogólnopolska akcja „5 x dziennie jedz
warzywa i owoce”. Jedzenie jest niezbędne w naszym życiu, ale powinno
być również także przyjemnością.
Potrzebujemy spożywać pokarmy, aby
się ruszać, myśleć, mówić i wykonywać wszystkie inne codzienne czynności. To co jemy, istotnie wpływa na
nasze zdrowie i długość życia. Złe
nawyki żywieniowe mogą być przyczyną rozwoju wielu chorób m.in. nowotworowych, serca, a także
miażdżycy, cukrzycy, nadwagi i otyłości. Odpowiednio zaś zaplanowana
dieta oparta na produktach roślinnych
buduje i chroni zdrowie. Wykazano,
że częste spożywanie warzyw i owoców zmniejsza ryzyko zachorowania
na wiele chorób. Warzywa i owoce są
źródłem antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy zwalczających bardzo
aktywne wolne rodniki, które mogą
uszkadzać komórki.
Warzywa i owoce są niskokaloryczne, dlatego mogą być głównym
składnikiem w zapobieganiu nadwagi
i otyłości. Warzywa i owoce są tak
wszechstronnie korzystne w działaniu, ponieważ zawierają witaminy,
składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy, a także całą gamę różnych
substancji bioaktywnych, które speł-

niają bardzo ważne funkcje w organizmie.
Aby zapewnić sobie zdrowie trzeba zjadać codziennie co najmniej 500
g warzyw i owoców, rozdzielonych na
5 porcji do każdego posiłku, lub zamiast pojadać chipsy, chrupki, krakersy, paluszki czy ciasteczka pojadajmy
jabłko lub inny owoc. Nie zapominajmy również o owocach do śniadania
dla naszych dzieci do szkoły. Polska
nadal pozostaje krajem o małym spożyciu warzyw i owoców (150 kg/osobę/rok kiedy w Grecji jest 400 kg/osobę/rok/ - dane WHO).
S. Podyma

Ekolodzy do Wêgorzyna

DEBATA
EKOLOGICZNA
W SZKOLE
„Selektywna zbiórka odpadów w gminie Węgorzyno” - to
temat I Debaty Ekologicznej,
jaka odbędzie się w hali sportowej w Węgorzynie, w środę o
godz. 18.00. Organizują ją Szkoła Podstawowa i Szkolne Koło
Ekologiczne. (r)

SZKO£A
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Sposób na wiosnê, sposób na wagary
(WĘGORZYNO) Dnia 21 marca w
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Głównym celem tej imprezy było
uniknięcie zjawiska wagarów, gdyż ten
dzień, jak wszyscy wiemy, nazywany jest
również Dniem Wagarowicza.
W związku z tym szkoła przygotowała atrakcyjne zajęcia. Bawiliśmy się, a
zarazem uczyliśmy w sposób przyjemny,
bo przez zabawę.
Zadaniem każdej klasy było przygotowanie plakatu pt. „Recepta na zdrowie”
oraz stoiska prezentującego określoną
witaminę. Kolorowe ,,witaminowe stoiska” zwróciły uwagę wszystkich :
uczniów i nauczycieli, a oryginalne
hasła - rymowanki przestrzegały przed
niewłaściwą dietą. Najlepsze plakaty
oraz prezentacje zostały nagrodzone.
W programie był również pokaz
multimedialny pt. „Wiosna – przyjemna i radosna”. Dzięki niemu uczniowie
nie tyko przypomnieli sobie mit o Demeter i Korze, ale także poznali wiosenne obyczaje i wysłuchali wierszy o wiośnie. W klimat rozmów o wiośnie wprowadziła uczniów dekoracja : wierzbowe bazie, bukiety narcyzów, a tło muzyczne stanowiły piosenki ,,Skaldów’’
REKLAMA

i M.Grechuty- również o wiośnie. Po
prezentacji nadszedł czas na quiz, w
którym brali udział przedstawiciele
każdej z klas.
Jednocześnie z zajęciami w hali
odbywał się w klasach Wiosenny Turniej Szachowy.
Członkowie Szkolnego Koła PCK
w programie promującym zdrowy styl
życia pt. ,,Żyjmy dłużej” przekonywali
nas, że sport i zdrowie mogą być źródłem radości życia, a prawidłowe odżywianie i pogodne usposobienie są potrzebne człowiekowi , aby długo żył i
czuł się młodo.
W planie Dnia Wiosny znalazł się
czas na aktywność sportową. Odbyły
się rozgrywki piłki siatkowej pomiędzy
przedstawicielami Ochotniczej Straży
Pożarnej w Węgorzynie, nauczycielami
i uczniami naszej szkoły, a następnie sportowe rozgrywki międzyklasowe.
Zajęcia zaproponowane przez szkołę były interesującą alternatywą dla wagarów. Uczniowie chętnie z nich skorzystali , bowiem frekwencja tego dnia nie
różniła się od obecności uczniów w inne
dni, gdy odbywają się lekcje.

Serdecznie dziękujemy uczniom
Szkoły Podstawowej w Węgorzynie
i Runowie Pomorskim, ich opiekunom
oraz przedstawicielom Ochotniczej
Straży Pożarnej w Węgorzynie, że zaszczycili nas swoją obecnością i razem z nami zechcieli przywitać Wiosnę.

Tak więc powitaliśmy wiosnę w
bezpiecznych i przyjemnych warunkach. Mamy nadzieję, że ten dzień co
roku będzie obchodzony w podobnej
atmosferze i że nie zabraknie nam pomysłów na to, by dobrze się bawić.
Joanna Halama

VIII Gie³da Turystyczna „PRZYGODA”

REKLAMA

Po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Dobrej wzięła udział w wojewódzkim przeglądzie pt. „Świat w
zmysłach”. Nasz szkolny zespół w
składzie: Andżelika Sarna, Ewa
Sosnowska, Martyna Mioduszewska, Artur Sagan, Emil Chodań i
Paweł Kościelniak przygotował i
przedstawił program o Meksyku, za
który został nagrodzony Pucharem

za zajęcie III
miejsca ufundowanym
przez Kuratora
Oświaty
w
Szczecinie.
Bardzo duży
wkład w przygotowanie programu i wystrój
pięknego i bardzo ciekawego
stoiska miał
zespół nauczycieli, panie:
Ewa
Dmochowska, Bogumiła Mikołowska, Alicja Ostrowska, Małgorzata Jońca, Wioletta Augustyn i
Lidia Garlińska.
W nagrodę za zajęcie III miejsca
zespół z naszej szkoły będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie na ogólnopolskim przeglądzie konkursu „Świat w Zmysłach”, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 2-3.06.2007 r.
Szkoła podstawowa w Dobrej
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Cudze chwalicie, swego nie znacie

Czy naprawdê tak jest ?
Mogliśmy się o tym przekonać
22 marca br. w Gimnazjum im.
Orła Białego w Węgorzynie,
gdzie odbył się II Międzygimnazjalny Konkurs pt. „Moja miejscowość – region, w którym żyję”
Brali w nim udział uczniowie z
Gimnazjum z Łobza, z Ińska oraz
gimnazjaliści z Węgorzyna. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się
znajomością zagadnień geograficznych, przyrodniczych oraz historycznych gminy Węgorzyno, Ińsko
oraz Łobez. Zawodnicy odpowiadali
na pytania dotyczące swojej gminy.
Wiedzę uczniów i ich umiejętności oceniała komisja w składzie:
pani Elżbieta Kozioł – kierownik
Biblioteki Miejskiej w Węgorzynie,
pani Teresa Furman – nauczycielka
z Gimnazjum Publicznego w Ińsku,
pani Renata Janiszewska – nauczycielka z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie oraz pani Anna
Kamińska – nauczycielka z Gimnazjum w Węgorzynie.
Najwięcej informacji o terenie
swojej gminy posiadali uczniowie:
Mariusz Sałdak z Gimnazjum w Ińsku, Kamila Rakoczy z Gimnazjum
w Łobzie oraz Tomasz Kobielski z

Gimnazjum w Węgorzynie. Wymieniona grupa zajęła pierwsze miejsce. Nagrody i podziękowania wręczyła wicedyrektor Gimnazjum w
Węgorzynie pani Barbara Krzęćko.
Trzeba przyznać, że uczniowie
doskonale znają swoje miasta i tereny gmin oraz znajdujące się w nich
zabytki. Potrafią także docenić wartości przyrodnicze swoich regionów.
Z pewnością w przyszłym roku
powtórzymy inicjatywę zorganizowania konkursu. Już dziś możemy
powiedzeń, że hasło „Cudze chwalicie, swego nie znacie” należy
zmienić na inne: „Swoje znamy i podziwiamy”
Iwona Auguścik

RAJD TURYSTYKI PIESZEJ
Ognisko TKKF „Błyskawica” w
Łobzie oraz Łobeskie Centrum Turystyki zapraszają na rajd
OŚRODKI KONNE
- ZABYTKOWE KOŚCIOŁY
na trasie: Łobez – Świętoborzec
– Bonin – Wysiedle – Łobez
niedziela 01.04.2007, zbiórka:
godz. 9:20, Łobez, stacja kolejowa
na trasie ognisko turystyczne

wpisowe 2 zł, członkowie TKKF
Błyskawica - ulga 50 %
zapewniamy: kiełbaski, owoce,
napoje i miłą atmosferę
informacje – skarbnik TKKF
Józefa Spałka - tel. 505517187,
e-mail TKKF - adamku@vp.pl
ŁCT - tel. 0 91 3974422, 0
91 3976700, kom. 512466244

Wyrok
Sygn. II K 465/06 Ds. 790/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 05 października 2006 r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział
Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Ławnicy: Jan
Rzeszutek Zofia Majchrowicz, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy
udziale Prokuratora Bartosza Tymosiewicza, po rozpoznaniu dnia
05.10.2006 r. sprawy

Zbigniewa Kolasy,

s. Jerzego i Stanisławy z d. Ceglarz, ur. 03.09.1957 r. w Starym Dzierzgoniu; oskarżonego o to, że w dniu 20 lipca 2006 r. w Łobzie nie zastosował się do orzeczonego wobec jego osoby wyroku Sądu Rejonowego
w Łobzie z dnia 29.01.2004 r. sygn. akt 538/03 zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 3 lat, w tym
samym miejscu i czasie nie zastosował się do orzeczonego wobec jego
osoby wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 13.07.2005 r. sygn. akt
II K 126/05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerowych na okres 2 lat w ten sposób, że w okresie obowiązywania
zakazu kierował rowerem po ul. Konopnickiej, znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 2,40 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178 a par. 2 kk w
zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskarżonego Zbigniewa Kolasę uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 par. 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 5 (pięciu) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.
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Pan Kazimierz Rynkiewicz
Redaktor Naczelny Tygodnika Łobeskiego

Szanowny Panie Redaktorze,
w związku z faktem, iż nadal pełnię funkcję publiczną wymagającą zachowania wiarygodności w
wykonywaniu obowiązków, proszę o zamieszczenie na łamach Tygodnika Łobeskiego mojego stanowiska w sprawie budowy gimnazjum w Węgorzynie, za której realizację byłem odpowiedzialny jako zastępca
burmistrza Węgorzyna. Oświadczenie
przygotowałem w związku z wyjątkowo
nieprofesjonalnym tekstem Sławomira
Włodarczyka zamieszczonym w Głosie
Szczecińskim z dnia 21 marca 2007 r.
Z poważaniem Ryszard Brodziński
Wicestarosta Powiatu Łobeskiego

OŒWIADCZENIE
Wobec upowszechniania nieprawdziwych informacji na temat budowy
gimnazjum przy ul. Kościuszki w Węgorzynie, czuję się zobowiązany przedstawić w tej sprawie fakty, które są w
pełni udokumentowane.
Na podstawie dostępnych materiałów i publikacji sądzić należy, że
źródłem pomówień jest – niestety –
Urząd Miejski w Węgorzynie. Szczególnie bulwersującym przejawem nierzetelności dziennikarskiej jest artykuł red. Sławomira Włodarczyka pt.:
„Miliony złotych topione w błocie”, z
dnia 21 marca br., który ukazał się w
Głosie Szczecińskim. Autor artykułu
zawarł w tekście szereg informacji
będących pomówieniem, a w najlepszym przypadku świadczących o braku podstawowej wiedzy w zakresie
budownictwa. Prawdziwą informacją
jest jedynie ta, że budowane gimnazjum zostało częściowo przesunięte w
stosunku do wykonanego projektu budowlanego. Częściowo, to znaczy, że
narożnik budynku o długości ok. 75 m,
umieszczony przy hali sportowej jest
zlokalizowany w zaprojektowanym
punkcie, natomiast przeciwległy narożnik (od strony ul. Kościuszki) przesunięty został o ok. 2 m (szczegółowy
pomiar wykona geodeta). Istotnym w
sprawie jest to, że naruszone zostało pra-

wo budowlane ale przemieszczenie budynku mieści się w granicach działki i
nie narusza określonych ustawą odległości od jej granic. Sprawa została
zgłoszona do Powiatowego Inspektora
Budowlanego w Łobzie, który podejmie stosowne decyzje.
W pozostałych elementach tego procesu inwestycyjnego fakty są następujące:
1. Decyzja o lokalizacji szkoły przy
ul. Kościuszki zapadła wiosną 2003 roku
w oparciu o analizę urbanistyczną wykonaną przez uprawnionego architekta.
Rozpatrywane były dwa warianty lokalizacji obiektu. Pierwszy przy ul. Grunwaldzkiej (miejsce obecnego parku i placu zabaw dla dzieci). Drugi to ten realizowany, bowiem uznany został zdecydowanie bardziej funkcjonalny, przede wszystkim ze względu na położenie przy obiektach sportowych, a także ze względu na
przestrzeń (wielkość działki).
2. Red. Włodarczyk pisze: „(…)
posadowiono go (budynek gimnazjum –
przyp. RB) na niestabilnym gruncie z przewagą torfów bagiennych. Co prawda,
wzmocniono podłoże palując je, ale zdaniem specjalistów, niewiele to dało. (…)
Nie wykonano badań geologicznych działki i obiekt posadowiono na torfie – anonimowo mówi urzędnik magistratu. (…)”.
Projekt budowlany wykonany został
przez renomowaną, wyłonioną w przetargu Pracownię Projektową, która może
szczycić się wygranym konkursem na
projekt hali widowiskowo-sportowej w
wojewódzkim mieście czy też główną
nagrodą Prezydenta RP w ogólnopolskim
konkursie „Modernizacja Roku”. Przed
rozpoczęciem prac projektowych uprawniony geolog wykonał odwierty i opracował dokumentację geologiczną, stanowiącą załącznik do projektu. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne posadowienia
budynku (betonowe studnie) uwzględniały warunki geotechniczne terenu budowy. Pozwolenie budowlane Starosta
Łobeski wydał we wrześniu 2004 roku, a
jego ważność upływała po dwóch latach,
tj. we wrześniu 2006.
3. Lata 2004 – 2005 burmistrz
Węgorzyna poświęcił na poszukiwanie

funduszy wspierających inwestycje
oświatowe. Niestety takich nie było, co
jest łatwe do sprawdzenia. W tej sytuacji jesienią rozpoczęto przygotowania
do przeprowadzenia przetargu na budowę gimnazjum w oparciu o własne źródła finansowania.
4. Według red. Włodarczyka „(…)
Początkowo planowano, że budowa nowego gimnazjum pochłonie 6-6,5 mln
złotych. Koszty wzrosły, o około 800 tys.
zł, wraz z palowaniem fundamentów budowli.(…)”.
A fakty są takie: w końcu roku 2005
sporządzono kosztorys inwestorski, w
którym wartość zadania oszacowano na
kwotę 6,2 mln zł. W tym czasie przygotowano też specyfikacje przetargowe na obsługę inwestycyjną oraz na wykonawcę
budowy. Po dwóch przetargach, wczesną
wiosną 2006 roku wyłoniona została firma do prowadzenia kompleksowej obsługi inwestycji. Firma ma bogate doświadczenie, prowadzi szereg budów i jest powszechnie znana na rynku. W maju 2006
roku, spośród trzech złożonych ofert wyłoniono też wykonawcę budowy, który
zaoferował wykonanie zadania za ryczałtową (niezmienną) kwotę w wysokości
5,8 mln zł brutto. Zwycięzca przetargu
również jest firmą doświadczoną i znaną
na rynku, jest wykonawcą m.in. przebudowy budynku urzędu w jednym z miast
powiatowych.
5. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w
lipcu 2006 roku, tj. ok. 3 miesięcy przed
upływem ważności pozwolenia. Wykonawca – za zgodą inwestora i autora projektu – zlecił przeprojektowanie posadowienia budynku w części gdzie przewidywano betonowe studnie. Zmiana ta nie spowodowała zwiększenia kosztów inwestycji. „Palowanie” 84 słupów wykonała wyspecjalizowana firma.
6. Dalej red. Włodarczyk – powołując się na anonimowy protokół oględzin
inwestycji – pisze: „(…) Inwestycję zlokalizowano zbyt blisko jeziora. Mimo
wykonania opaski odwadniającej utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Następuje zalewanie piwnic oraz
wymywanie podłoża. (…)”. Otóż budy-

nek gimnazjum znajduje się w odległości ok. 400 m od jeziora, co – jak sądzę
jest atrakcją tej lokalizacji – na rzędnej
94,28 m.n.p.m. (odczyt z projektu) podczas gdy rzędna lustra wody wynosi
88,7 m.n.p.p.m. (odczyt z mapy zasadniczej). Poziom wspomnianych piwnic
znajduje się na wysokości 90,78
m.n.p.m. (odczyt z projektu), a więc ok.
1,5 m powyżej jeziora. W tej sytuacji
trudno chyba mówić o jakiejś szczególnej sytuacji zagrożenia budynku przez
nieodległe jezioro.
I to tyle jeżeli chodzi o odniesienie
do „druzgocących opinii o inwestycji”.
Teraz jeszcze słowo do stwierdzeń o
aspektach politycznych problemu. Autor tekstu przytacza także anonimową
opinię pracownika urzędu miejskiego:
„Inwestycja została upolityczniona.
Dlatego zaczęto ją realizować w dużym
pośpiechu przed wyborami samorządowymi. (…) Ta budowla to jaskrawy
przykład inwestycji na pokaz. Poprzednie władze się uparły i byle szybko rozpoczęły roboty.”
Można powiedzieć „ręce opadają”,
ale komentarzem dla tych słów niech
będą przedstawione wyżej fakty, które z
pewnością nie świadczą o nadmiernym
pośpiechu. Mogę jedynie dodać, iż w
zaistniałych okolicznościach zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2008 roku, aby gmina miała szansę
na ubieganie się o dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Na koniec ostatnie sprostowanie.
Red. Włodarczyk – z powodów tylko
jemu znanych – stwierdza, że „W starostwie powiatowym w Łobzie nie chcą się
wypowiadać na ten temat” stwarzając
wrażenie, jakoby budowa gimnazjum w
Węgorzynie była tematem tabu w urzędzie, w którym obecnie pracuję. Otóż w
starostwie powiatowym w Łobzie nikt nie
był pytany o tę sprawę. Ale to już kwestia
wiarygodności dziennikarskiej red. Włodarczyka i Głosu Szczecińskiego.
Ryszard Brodziński zastępca burmistrza Węgorzyna w latach 2002 - 2006

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 8/07 Ds. 1367/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 21 lutego 2007
r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy udziale apl. Prokuratora Anny Pol – Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia
21.02.2007 r. sprawy

Sygn. akt II K 26/07 Ds. 1358/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 02 marca 2007
r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składZie: Przewodniczący ASR Wojciech Dąbrowski,
Protokolant: Katarzyna Kwaśna, W obecności Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 02 marca
2007 r., sprawy

Janusza Kota,

s. Szymona i Stanisławy z d. Kisiel, ur. 22 lipca 1951 r. w Słonowicach; oskarżonego o to,
że w dniu 29 października 2006 r. o godzinie 15.40 w miejscowości Łagiewniki, gm. Resko na
drodze publicznej kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Janusza Kota uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk
wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Resku w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Daniela Wysockiego,

s. Jana i Stanisławy z d. Mójta, ur. 23 września 1981 r. w Resku, oskarżonego o to, że w dniu
29 października 2006 r. około godziny 01.25 w Resku na ul. Krakowskiej kierował samochodem
osobowym m-ki Trabant nr rej. ZLO G 593 znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,80 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
Orzeka:
I. Oskarżonego Daniela Wysockiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu
i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu karę grzywny 90 (dziewięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa “Edura” w Warszawie świadczenie pieniężne w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu od
opłaty w sprawie.
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Adres redakcji: £obez S³owackiego 6. tel 091 39 73 730,
MOTORYZACJA
Q Sprzedam sanitarkę Polonez
Caro rok pr. 1997, poj. 1600 cmm,
przebieg 97742, instalacja gazowa.
Tel. 091 395 13 00 w. 21.
Q Kupię Poloneza, Fiata, Żuka,
Nysę, stan obojętny, gotówka - odbiór. Tel. 691 794 996.
Q Kupię samochody dostawcze,
stan bez znaczenia, gotówka od ręki
- odbiór. Tel. 691 794 996.

INNE
Q Zaginęłą suczka pręgowana bokser mieszaniec w trakcie leczenia.
Wiadomość dla właściciela 0 604
787 959.
Q Sprzedam automat do lodów produkcji NRD. Tel. 510 098 071
(Łobez).
Q Sprzedam przyczepę gastronomiczną z rożnem do pieczenia
kurczaków. Tel. 091 397 41 54,
500 781 267.

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

MIESZKANIA

Q Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu Cena 40 000 zł. Tel 692 141 969
Q Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe ul. Rapackiego 12/3 Łobez Tel.
062 591 123
Q Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
Q Kupię mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piętro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
Q Zamienię mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Kurki nioski odchowane sprzedaż od 22 marca. Gospodarstwo drobiarskie Żabowo 13. Tel
091 391 06 66.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

QSprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesięczne, cena 350 zł, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

US£UGI

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

Q Sprzedam mieszkanie spółdzielczo-własnościowe w Drawsku
Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piętro,
56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, łazienka z wc, balkon, zadbane, standard podwyższony - okna pcv, panele, gładzie, glazura, terakota. Cena 100
000 zł do negocjacji. Tel. 094 363
22 42, 0 889 588 671.

Q Szczeciński producent odzieży
damskiej zatrudni od zaraz szwaczki.
tel 091 433 45 97 lub 0 601 755 294
Q Malowanie, montaż paneli podłogowych i inne naprawy wykona "Złota Rączka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
Q STADNINA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ
PRACOWNIKÓW DO OPIEKI NAD
STADEM ROZRODCZYM. ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE. TEL. KONT. 502 666 778.

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

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

Zatrudnię lektora języka angielskiego w godzinach popołudniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam działkę 535 mkw w
centrum Węgorzyna z dokumentacją. Tel. 885 187 065.
QSprzedam ogródek działkowy bez
altanki przy ulicy Spokojnej. Tel.
601 429 991.
QSprzedam w Węgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze + działka budowlana 20 ar. i 16 ar. ogrodu,
Cena 50 000 zł. Tel. 885 187 065.
QSprzedam w Łobzie rozpoczętą
budowę, powierzchnia działki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.
QSprzedam halę 800 mkw. w mieście, ul. Rapackiego, działka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

NIERUCHOMOŒCI
Q Sprzedam domek w miejscowości
Dziadowo (koło Gryfic) - ogródek o
powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 zł. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
QLokal do wynajęcia - na działalność biurową. W centrum Gryfic.
I - pięrto, powierzchnia użytkowa
30 mkw. - 2 pomieszczenia +
łazienka i duży korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421 308.

QOdstąpię działkę warzywną, altanka ogrodzona. Tel. 094 340 59 13.
QKupię grunty rolne. Tel. 609 311
340.
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ZARZ¥D POWIATU

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łobeskiego
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

tygodnik łobeski 27.03.2007 r.
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£OBESKIEGO

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 roku w pokoju nr 23
I piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41:
- poz. 1 o godz. 9:00,
- poz. 2 o godz. 9:30,
- poz. 3 o godz. 10:00,
- poz. 4 o godz. 10:30,
- poz. 5 o godz. 11:00,
- poz. 6 o godz. 11:30,
- poz. 7 o godz. 12:00,
- poz. 8 o godz. 12:30,
- poz. 9 o godz. 13:00,
- poz. 10 o godz. 13:30,
- poz. 11 o godz. 14:00.

Do ceny sprzedaży nieruchomości o numerach geodezyjnych 221, 359, 360, 384, 385, 388/1 i 381/1 uzyskanej w wyniku przetargu zostanie
doliczony podatek VAT 22%.
W przetargu uczestniczyć mogą krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 17 kwietnia 2007 r. wpłacą w pieniądzu wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie.
Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wpłaty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łobzie i w Urzędzie Miejskim w Resku
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie www.lobez.net.pl.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41 lub telefonicznie /091 39-760-89/.
REKLAMA
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Sparta wypad³a blado,
Mewa p³aci frycowe
SPARTA Wêgorzyno – MEWA Resko 3:0 (2:0)
Sparta: Przemysław Noryca - Jerzy Wojciechowicz (Artur Nadkierniczny), Tomasz Kmieć, Edward Tondrik, Marcin Tomaszkiewicz, Zbigniew Nadkierniczny (Paweł Samal),
Marek Drożdżewski, Tomasz Sideł
(Andrzej Nadkierniczny), Wojciech
Kliś, Daniel Romańczyk (Krzysztof
Gwóźdź), Michał Szwalec.
Mewa: Maciej Ostrowski – Dariusz Kęsy, Żurawik, Paweł Frost,
Marcin Pawłowski, Klaudiusz Wasiak, Arek Pawłowski, Krzysztof
Kopka (Marek Gradus), Paweł Łabas
(Przemek Ziemski), Mariusz Błaszczyk, Norbert Harasiemowicz (Kuba
Konczewski) oraz Michał Buczma –
rezerwowy bramkarz.
Sędzia:
Maciej
Buryta
Żółte kartki: Tomasz Sideł, Zbigniew
Nadkierniczny.
Już wjazd na stadion zapowiadał
zmiany, jakie nastąpiły w Sparcie od
jesieni. Na stadion wpuszczała i porządku pilnowała firma ochroniarska ze
Szczecina. Sędzia również zapowiedział, że ma być porządek na boisku i
był. Szybko pokazał, że nie będzie tolerował gadania, pokazując Tomaszowi
Sidłowi żółty kartonik za dyskusję. Na
szczęście mecz był twardy, ale przebiegał w sportowej atmosferze, za co obie
drużyny trzeba pochwalić.
Sparta od początku narzucił styl gry
i to ona decydowała o przebiegu gry.
Mewa rzadko zagrażała bramce Norycy
i miała może ze dwie okazje do strzelenia gola. Ale też Sparta mając dużą
przewagę nie potrafiła jej w pełni wykorzystać, nie panując na boisku, lecz
wchodząc w boiskową “szarpaninę”.
Zaczęło się od rzutu wolnego. Tomek Kmieć strzela nad murem probując
zaskoczyć Ostrowskiego, ale trafia w
słupek. Kilka minut później pada pierwszy gol. Z prawej strony piłkę lobem na
pole karne wrzuca Tomek Sideł. Wiatr
często przeszkadzający w tym meczu zatrzymuje ją w powietrzu i spada pod nogi
Michała Szwalca, który bliskiej odległości pokonuje bramkarza Mewy.
Później Wojtek Kliś miał okazję, ale
po jego strzale piłka trafia w słupek.
W 40 minucie Marek Drożdżewski
przytomnie zagrywa do Michała Szwalca, który wypuszczony w uliczkę wbiega
z futbolówką w pole karne na róg bramki
i mając przed sobą bramkarza zagrywa
wzdłuż niej, gdzie dobija ją Daniel Romańczyk. Mewa w tym czasie rzadko
bywa pod bramką Norycy, jednak nie
“muruje” swojej bramki próbując nawiązać równorzędną grę. Gra twardo
okupując to licznymi stłuczkami.
Druga połowa wygląda podobnie,
chociaż na boisko wchodzi Marek Gradus, który dojeżdża prosto z pracy,
przebiera się i wchodzi na boisko. Rozgrywa kilka akcji, ale zbyt zmęczeni
młodzi zawodnicy Mewy nie są już w
stanie skonstruować akcji zagrażają-

Daniel Romañczyk
cych bramce Sparty.
W 57 minucie ładnie przeprowadzony atak Sparty. W okolicach środka boiska
Tomek Sideł odzyskuje piłkę, następnie
efektownie zagrywa ją do Michała Szwalca, a ten z kolei podaje prostopadle do
wchodzącego w pole karne Daniela Romańczyka. Dziura w środku obrony i
napastnik będący sam na sam z Ostrowskim nie daje mu szans na obronę.
Spotkanie kończy groźny strzał
Tomka Kmiecia z rzutu wolnego, tuż
przy słupku. To on zapewne wyznaczony został na egzekutora stałych fragmentów gry, bo potrafi groźnie strzelić
z każdego miejsca na boisku, mając
nawet przed sobą mur zawodników.
Trzeba pochwalić Mewę, bo przyjeżdżając w paszczę lwa nie zlękła się,
nie blokowała bramki, lecz podjęła
otwartą grę. Nie miała w niej szans,
gdyż Spartanie przeważali prawie pod
każdym względem; fizycznie i technicznie, będąc zawodnikami dużo bardziej doświadczonymi w ligowych bojach. Trener Kęsy nie dysponując kadrą
wystawił aż pięciu młodzieżowców i
sam zagrał stopera, jak zwykle świetnie
(jego wyprowadzanie piłek od własnej
bramki powinni podpatrywać inni tre-

nerzy). Cały zespół trzeba pochwalić za
ambicję i upór na boisku. Chłopcy gryźli trawę, zwijali się z bólu, ale wytrzymali do końca. Sparta, jak na super grupę naszpikowaną gwiazdami, rozczarowała. Brakowało świeżości, fantazji,
panowania na boisku, czyli gry piłką,
zmian tempa, taktyki, czyli planowania

akcji. Mając kolosalną przewagę w
doświadczeniu Sparta dała sobie narzucić styl gry, co sprowadziło się do “szarpaniny” w środku boiska. Ta przewaga
wystarczyła do pokonania prawie juniorskiej Mewy, ale czy wystarczy na
Świt, Sarmatę i inne mocniejsze drużyny? Zobaczymy.
KAR
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Bardzo szczêœliwe
otwarcie rundy

Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

Marny pocz¹tek ligi
Oby sprawdziło się, że nie ważne,
kto jak zaczyna, ale jak kończy, bo początek ligi dla naszych drużyn nie był
pomyślny. Zadowolona może być jedynie Sparta i Sarmata, bo wygrały.
Przegrały Mewa i Światowid, a wręcz
klęskę poniosła Radovia przegrywając 7:0. Jednak nie tylko wyniki niepokoją, ale stan zespołów po okresie
zimowym. Zamiast się wzmocnić,
przystępują do rundy osłabione. Dotyczy to tych przegranych. Kłopoty
kadrowe to istny łańcuch zależności;
kondycji klubu, pracy działaczy, stanu gospodarczego danego miasteczka, firm, które mogłyby być sponsorami, ale także zaniedbań, czego
ukrywać nie należy.
Gdy zamykaliśmy jesienny ranking strzelców jego królem był Marek
Gradus. Nie strzelił bramki, ale dojechał na mecz prosto z pracy, z delegacji w Malborku. Praca zamiast gry to
dzisiaj bardzo częsty wybór. Zresztą
nie strzelali inni czołowi gracze, dlatego w czubie rankingu nic się nie
zmieniło. Jedynie Kamil Iwachniuk
trafił z rzutu karnego i przesunął się
na trzecią pozycję eq equo z Pawłem
Graczykowskim. Daniel Romańczyk
zaliczył dwa trafienia i ma ich na
koncie pięć. Do rankingu dołączył
Michał Szwalec, który już na stałe
zadomowił się w Sparcie.
Miejmy nadziej?, ?e ten s?aby
pocz?tek to tylko wiosenne przesilenie i z meczu na mecz b?dzie lepiej.

Strzelcy powiatu ³obeskiego

11 bramek: Marek Gradus (Mewa)
9 bramek: Damian Padziński (Sarmata)
8 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata), Kamil Iwachniuk (Światowid)
7 bramek: Łukasz Tomaszkiewicz,
Mateusz Rylling (Radovia)
6 bramek: Wojtek Kliś (Radovia-Sparta)
5 bramek: Krzysztof Kieruzel, Emilian Kamiński (Sarmata), Daniel Romańczyk (Sparta)
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid), Jarek Jaszczuk (Sarmata)
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof Gwóźdź (Sparta), Mariusz Błaszczyk (Mewa), Marek Drożdżewski
(Radovia-Sparta)
2 bramki: Łukasz Olechnowicz, Wojtek Dorsz (Sarmata), Kamil Kacprzak, Piotr Kiełtyka, Łukasz Brona,
Marcin Mosiądz (Światowid), Dariusz Kęsy, Arek Pawłowski, Damian
Gabryś (Mewa), Krzysztof Kulik
(Radovia)
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Łukasz Rzepka, Dariusz
Nadkierniczny, Paweł Samal, Michał
Szwalec (Sparta); Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester Michałowski, Wojtek Krakus, Marcin Grzywacz (Światowid); Mateusz Mikołowski, Damian Dzierbicki (Sarmata), Marcin Tomaszkiwicz (RadoviaSparta).

Zespo³y

38 - Sarmata Dobra
28 - Radovia Radowo Małe
24 - Światowid Łobez
21 - Mewa Resko
18 - Sparta Węgorzyno

SARMATA Dobra - PROMIEÑ Mosty 1:0 (1:0)
Sarmata: Brodowicz, Jaszczuk,
Pacelt, Grzelak, Anulicz, Olechnowicz, Skrobiński, Kieruzel, Kamiński, Dudek, Padziński oraz Lewicki,
Mikołowski, Graczykowski, Załęcki,
Surma.
Bramka dla Sarmaty: Komorowski w 3 min. (samobójcza).
Udanie dla drużyny Sarmaty rozpoczęła się wiosenna runda rozgrywek
w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy
Okręgowej. W inauguracyjnym meczu
Sarmata pokonał silną drużynę Promienia Mosty, zajmującą do soboty 5 miejsce w tabeli, zespół, który bardzo rzadko schodzi z boiska pokonany (dotychczas w 17 meczach poniósł tylko 2 porażki). Mecz dla piłkarzy z Dobrej ułożył się bardzo korzystnie, gdyż bramka
na 1:0, decydująca jak się później okazało o wyniku meczu, padła już w 3
min. Łukasz Olechnowicz wykonując
rzut rożny zagrał płasko i bardzo silnie
na przedpole bramki Promienia, a tam
stoper gości Komorowski, naciskany
przez napastnika Sarmaty Dawida
Dudka, interweniował tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Po zdobyciu gola grająca z wiatrem
drużyna Sarmaty w dalszym ciągu lekko przeważała, lecz jej napastnikom nie

udało się wykorzystać 2 - 3 dogodnych
sytuacji na zmianę wyniku.
Po zmianie stron, wraz z upływem
czasu, coraz większą przewagę zaczęli
osiągać, tym razem grający z wiatrem,
piłkarze Promienia. Szczególnie mocno zagrozili gospodarzom w końcówce
meczu. W 88 min. bramkarz Sarmaty
Damian Brodowicz po strzale napastnika gości z rzutu wolnego efektowną
paradą wybił piłkę spod poprzeczki na
rzut rożny. Po centrze z rzutu rożnego
zawodnik Promienia strzałem głową
trafia w poprzeczkę bramki Sarmaty. Po
tej akcji bramkarz Sarmaty wznowił
grę, lecz sędzia meczu zaraz potem
odgwizdał koniec spotkania.
Wcześniej, w 80 min. Meczu, godny
odnotowania był rzut wolny wykonywany z linii pola karnego przez kapitana
Sarmaty Jarosława Jaszczuka, po którym
piłka minimalnie minęła słupek bramki
Promienia. Mimo skromnego zwycięstwa gospodarzy liczna grupa kibiców
przybyłych na mecz (ok. 200 osób) opuściła stadion bardzo zadowolona. Ze
zwycięstwa mogą też cieszyć się młodzi
piłkarze Sarmaty, lecz przebieg meczu
pokazał, jak dużo jeszcze pracy muszą
włożyć, by być co najmniej równym partnerem dla swoich rywali.
estan

Porażka, która komplikuje sytuację
ŒWIATOWID £obez – INA Iñsko 1:2 (0:1)
Światowid: Paweł Krystosiak –
Łukasz Brona, Łukasz Osiński, Michał
Łań, Michał Koba (70' Kamil Duczyński), Kamil Kacprzak (75' Grzegorz
Pawłowicz), Piotr Kulczyński (65' Michał Tober), Krzysztof Śniadek, Marcin
Grzywacz, Kamil Iwachniuk, Sylwester
Michałowski (60' Łukasz Zielonka) oraz
Piotr Kiełtyka, Przemek Surowiak i
Michał Iwanicki. Trener Wojciech Krakus. Bramka: 75' - Kamil Iwachniuk.
Światowid musi ciułać punkty i
powinien mecz z Iną, zajmującą niższą
pozycję, wygrać. Niestety przegrał i ta
porażka komplikuje sytuację klubu,
który ma teraz przed sobą mecze z silniejszymi zespołami.
Ina prowadzona obecnie przez Janusza Skrobińskiego przywiozła do

Łobza weteranów różnych klubów (w
tym byłego światowidowca Andrzeja
Jabłońskiego), więc można powiedzieć, że doświadczenie wygrało z młodością. Dwie bramki dla Iny strzelił
Serafiński z Recza.
W pierwszej połowie przeważała
Ina i uwidoczniła to strzeleniem bramki. Sytuację sam na sam zmarnował
Kamil Kacprzak.
W drugiej połowie gra się wyrównała, chociaż to Ina podwyższyła wynik
na 0:2 po błędzie obrońcy, a Światowid
zdobył honorowego gola po wykonaniu
rzutu karnego przez Iwachniuka. Niestety, łobezianom wciąż brakuje skuteczności i trudno znaleźć na to lekarstwo. Zanosi się na walkę o utrzymanie
w lidze. Oby skuteczną. KAR

GRANIE W PLANIE
Klasa okrêgowa
31 marzec br. (sobota): 13:00 Świt Szczecin - Światowid Łobez; 14:00 Ina
Ińsko - Wicher Brojce; 15:00 Sparta Węgorzyno - KP Police II; 15:00 Mewa
Resko - Korona Stuchowo.
1 kwiecień br. (niedziela): 14:00 Orzeł Prusinowo - Sarmata Dobra;
15:00 Iskierka Śmierdnica - Masovia Maszewo; 15:00 Orkan Suchań - Vielgovia Szczecin; 16:00 Promień Mosty - Dąbrovia Stara Dąbrowa.

V liga

31 marzec br. (sobota): 14:00 Radovia Radowo Małe - Dąb Dębno; 14:00
Piast Chociwel - Mieszko Mieszkowice; 15:00 Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard; 16:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Zorza Dobrzany.
1 kwiecień br. (niedziela): 15:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - Osadnik
Myślibórz; 15:00 Kłos Pełczyce - Fagus Kołbacz; 15:00 Vineta Wolin - Odra
Chojna; 16:15 Piast Choszczno - Sparta Gryfice.
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WYNIKI I TABELE
Klasa okrêgowa
Masovia Maszewo - Orkan
Suchań 2:1; Wicher Brojce Iskierka Śmierdnica 4:1; Światowid Łobez - Ina Ińsko1:2; Dąbrovia Stara Dąbrowa - Świt
Szczecin 0:1; Sarmata Dobra Promień Mosty 1:0; Sparta Węgorzyno - Mewa Resko 3:0; KP
Police II - Vielgovia Szczecin 7:0;
Korona Stuchowo - Orzeł Prusinowo 3:0.
1.Świt Szczecin
39
2. KP Police II
35
3. Sarmata Dobra
33
4. Wicher Brojce
30
5. Promień Mosty 27
6. Vielgovia Szczecin 26
7. Sparta Węgorzyno 25
8. Iskierka Śmierdnica 24
9. Korona Stuchowo 22
10. Dąbrovia
21
11. Masovia Maszewo 21
12. Światowid Łobez 21
13. Mewa Resko
19
14. Ina Ińsko
19
15. Orzeł Prusinowo 18
16. Orkan Suchań
15

41-16
48-25
38-22
28-21
25-20
30-37
21-16
32-30
28-33
23-31
24-30
24-31
21-38
26-45
24-32
13-19

V liga
Sparta Gryfice - Pomorzanin
Nowogard 0:2; Osadnik Myślibórz - Piast Chociwel 0:0; Dąb
Dębno - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 2:1; Zorza Dobrzany Vineta Wolin 1:2; Fagus Kołbacz
- Orzeł Trzcińsko-Zdrój 4:3;
Odra Chojna - Radovia Radowo Małe 7:0; Mieszko Mieszkowice - Polonia Płoty 2:0; Piast
Choszczno - Kłos Pełczyce 2:0.
1. Dąb Dębno
47 44-12
2. Vineta Wolin
42 40-21
3. Piast Choszczno 40 46-17
4. Odra Chojna
37 49-22
5. Pomorzanin
Nowogard
34 47-28
6. Orzeł
Trzcińsko-Zdrój 33 33-24
7. Polonia Płoty
25 37-28
8. Hutnik EKO TRAS
Szczecin
22 30-30
9. Osadnik Myślibórz 21 27-40
10. Radovia Radowo
Małe
20 27-47
11. Piast Chociwel 20 26-26
12. Sparta Gryfice 19 28-35
13. Fagus Kołbacz 18 21-39
14. Mieszko
Mieszkowice 16 15-21
15. Kłos Pełczyce 13 14-31
16. Zorza Dobrzany 4 17-80

SPORT
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VII Turniej Tenisa Sto³owego im. Miko³aja Kaczemby

Tenisiści z Dobrej i Węgorzyna
błysnęli w Chociwlu

tygodnik łobeski 27.03.2007 r.

DZIEÑ WAGAROWICZA Z PI£K¥

(CHOCIWEL) 4 marca w Chociwlu w hali widowiskowo-sportowej
odbył się VII Turniej Tenisa Stołowego
im. Mikołaja Kaczemby. Bardzo dobrze
wypadli zawodnicy z naszego powiatu.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn w pięciu kategoriach wiekowych.
Łącznie wystartowało 76 zawodników.
Drużyna z Dobrej pod kierownictwem
pana Andrzeja Blajera zajęła pierwsze
miejsce, a drużyna z Węgorzyna pod
kierownictwem pana Andrzeja Nowackiego trzecie miejsce. W kategorii wiekowej 13-20 lat czołowe cztery miejsca
zajęli zawodnicy z Dobrej.

W poszczególnych
kategoriach zwyciê¿yli:

III. Kanafa Marcin – Recz
IV. Nowacki Łukasz – Węgorzyno

KOBIETY:
I. Bugała Milena – Węgorzyno
II. Cieślak Julita – Dobra
III. Szulc Katarzyna – Ińsko
IV. Apanasewicz Ilona – Ińsko

MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 40 LAT:
I. Tumin Marcin – Recz
II. Kaczemba Jarosław – Dobra
III. Szustak Jan – Ińsko
IV. Zaborowski Piotr – Kamienny Most

CHŁOPCY DO 12 LAT:
I. Florecki Bartłomiej – Dobra
II. Franczuk Szymon – Węgorzyno
III. Rusin Bartosz – Chociwel
IV. Kupczyński Łukasz – Ińsko
MŁODZIEŻ 13-20 LAT:
I. Dzierbicki Mateusz – Dobra
II. Guźniczak Wojciech – Dobra
III. Awgul Krystian – Dobra
IV. Motyliński Mateusz – Dobra

Punktacja drużynowa:
I. Dobra – opiekun Bajer Andrzej
II. Ińsko – opiekun Szustak Jan
III.Węgorzyno–opiekunNowackiAndrzej
IV. Recz – opiekun Cieplicki Andrzej

MĘŻCZYŹNI 21-40 LAT:
I. Polewczak Roman – Ińsko
II. Jaszczuk Jarosław – Dobra

Dobrzanie na podium

Turniej przebiegał w miłej i sportowej
atmosferze. Mecze stały na wysokim poziomie. Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom za sportowa walkę i zapraszają na kolejny turniej za rok.

ORGANIZATORZY
Jarosław Kaczemba
WWW.TTS.XT.PL

XXXVI BIEGI GRYFITÓW

Inauguracja sezonu biegowego
nastąpiła w tym roku 24 marca w Pyrzycach, podczas dorocznych Biegów Gryfitów. W wiosennej scenerii nasi młodzi lekkoatleci w liczbie
30 zawodników zmagali się z dystansem i licznie zgromadzonymi
zawodnikami wielu klubów i szkół
województwa zachodniopomorskiego.
Najlepiej podczas tych zawodów wystartowali: Milena Sadowska - I m., Paweł Ambroziak II m., Cezary Szkup - II m., Mirosław Włodek - III m., Filip Kołodziejczyk - III m., Piotr Podleś - III
m. Miejsca na podium zajmowali
również: Mateusz Gałka – IV m.,
Dawid Zapałowski – IV m., Kinga
Borysiak – V m. i Daria Bacza - VI
m., w biegach rozgrywanych w
swoich kategoriach wiekowych.
Starty w następnych biegach już
niedługo.
Prezes UKS „Arbod” Janusz
Łukomski.

Komenda Powiatowa Policji w
Łobzie, w dniu 21 marca br. tj. w Dniu
Wagarowicza, zorganizowała w Dobrej kolejny - V Turniej Piłki Halowej
Szkół Gimnazjalnych Powiatu Łobeskiego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie.
Celem organizacji powyższego Turnieju było propagowanie postaw kulturalnego współzawodnictwa i propagowania
idei wychowania poprzez sport. Nie ukrywam, że termin Turnieju jak co roku
zbiegł się z obchodzonym tego dnia Świętem Wagarowicza i miał być jednocześnie
alternatywnym sposobem spędzenia czasu dla uczniów, którzy w tym dniu mogli
sprawiać kłopoty wychowawcze.
Turniej przeprowadzono na hali
sportowej w Dobrej. Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami turnieju okazali się
uczniowie Gimnazjum w Dobrej, II
miejsce zajęła drużyna z Reska, III z
Łobza i IV z Radowa Małego.
Drużyny biorące udział w Turnieju
zostały uhonorowane pucharami i dyplomami przez Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie podinsp. Zbigniewa Podgórskiego. Najlepszy zawodnik Turnieju, Dawid Mosiądz z
Łobza, otrzymał puchar Burmistrz Do-

brej Barbary Wilczek.
Powyższy Turniej był już V edycją
i spotkał się z pozytywnym odzewem
kadry pedagogicznej oraz samych
uczniów. Tym razem zabrakło drużyny
z Węgorzyna, ale mamy nadzieję, że w
przyszłym roku nie zabraknie zawodników tej szkoły. Komenda Powiatowa
Policji w Łobzie pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Urzędu
Miejskiego w Dobrej, dyrektorowi
Gimnazjum w Dobrej, opiekunom młodzieży, a w szczególności p. Arkadiuszowi Siwińskiemu za wsparcie jakiego
udzielili w organizacji Turnieju. Składamy również serdeczne podziękowania p. Ryszardowi Janiakowi, który
kolejny raz sędziował młodym zawodnikom.
Asp. Robert Kazienko

A oto wyniki poszczególnych meczów;
Dobra - Łobez 2:0
Radowo Małe - Resko 0:0
Łobez - Radowo Małe 4:1
Dobra - Resko 1:1
Resko - Łobez 2:0
Dobra - Radowo Małe 3:1

POLICJA
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POSZUKIWANI

Komenda Powiatowa Policji
w Łobzie poszukuje

Waldemara Wysokiñskiego
WYRWA£ PIENI¥DZE Z KASY
(ŁOBEZ) 19.03.2007 r. około
godz. 20:00 w Łobzie, przy ul. Segala,
w sklepie Biedronka, nieznany sprawca
wyrwał z kasy sklepowej pieniądze.
Straty w kwocie 390 zł na szkodę sklepu
Biedronka w Łobzie.

12.03.2007 r. w godz. 23.00 – 5.20 w
Dobropolu, nieznany sprawca, po
uprzednim wybiciu tylnej szyby samochodu marki VW Golf, dokonał kradzieży zmieniarki płyt CD i półki z głośnikami. Straty w kwocie 650 zł na
szkodę Marcina Ch.

ALE COFKA

ODP£YNÊ£A W SIN¥ DAL

(RESKO) 19.03.2007 roku o godz.
10.25 w Resku, na ul. Rynek, kierujący
sam. osob. Fiat Uno wykonując manewr cofania uderzył w prawidłowo
stojący za nim samochód osobowy m-ki
Nissan. Uszkodzeniu uległy pojazdy.

(TUCZA)
W
okresie
od
20.12.2006 r. do dnia 20.03.2007 r. nieznany sprawca dokonał kradzieży łodzi
pozostawionej na plaży jeziora Woświn
w Tuczy. Straty w kwocie 350 zł na
szkodę Arnolda R.

ZA KO£PAKI DO PAKI

SYPKI £ADUNEK

(RESKO)
W
okresie
od
19.03.2007r.
godz.
18.30,
do
20.03.2007r. godz. 8.00, w Resku, na ul.
Prusa nieznany sprawca dokonał kradzieży 4 sztuk kołpaków wartości 400 zł,
od samochodu Opel Astra.

OKRAD£ MIESZKANIE
(BORKOWO WLK.) W okresie 8
- 20.03.2007 r. w godz. 9:00 - 17:30 w
Borkowie Wielkim, nieznany sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby w oknie,
dostał się do wnętrza mieszkania, skąd
dokonał kradzieży 3 wiertarek, szlifierki kątowej, opalarki, kanistra 20 l z
benzyną, kompletu kluczy nasadowych, 3 kompletów wierteł. Straty około 970 zł na szkodę Aleksandra M.

„MELOMAN”
(DOBROPOLE) W dniu 20/

(DOBRA) 22.03.2007r. o godz.
8.05, na drodze Dobra - Dobrkowo,
Marian L., kierując samochodem Skania z nieprawidłowo zabezpieczonym
ładunkiem żwiru spowodował wybicie
przedniej szyby w samochodzie Iveco.

Waldemar Wysokiñski

Komenda Powiatowa Policji
w Łobzie poszukuje

Krzysztofa Brzeziñskiego

Krzysztof Brzeziñski

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ) 19.03.2007 r. około godz. 23:00 w Łobzie, na ul.
Niepodległości, Marcin B. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1.07 mg/l).
(RESKO) 20.03.2007r. o
godz. 14.40, na drodze Resko –
Starogard, Marian Cz. kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu 1,24 mg/l.

Wyrok

s. Wiktora i Wiesławy z d.
Ogrodowska, ur. 12.04.1974 r., zamieszkałego w Resku, przy ul.
Chopina 3/1.
Waldemar Wysokiński poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łobzie, II Wydział Karny,
z dn. 31.10.2006 r. Wymieniony
oskarżony jest o czyn z art. 278 par.
1 kk – kradzież mienia.
Wszelkie informacje związane
z poszukiwaniem należy kierować
do Komendy Powiatowej Policji w
Łobzie; tel. 091 56 15 542 lub 997.

(ŁOBEZ) 22.03.2007 r. o
godz. 16.45 w Łobzie, na ul. Armii
Krajowej, Sebastian S. kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem: 0,83; alkoholu w wydychanym powietrzu, tym samym naruszył sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów rowerowych, wydanych
przez Sąd Rejonowy w Łobzie.

s. Zdzisława i Henryki z d. Lemieszek, ur. 21.09.1974 r., zamieszkałego w Łabuniu Małym 9/
1.
Krzysztof Brzeziński poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny
z dn. 31.10.2006 r. Wymieniony
skazany został za przestępstwo z
art. 275 par. 1 kk – nielegalne posługiwanie się lub kradzież dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie należy kierować do
Komendy Powiatowej Policji w
Łobzie; tel. 091 56 15 542 lub 997.

Wyrok

Sygn. akt IIK 755/06 Ds. 1328/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Rejonowy w Łobzie
II Wydział Karny w składzie; Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy udziale apl. Prokuratora Pol – Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia 21.02.2007 r. sprawy

Sygn. akt II K 10/07 Ds. 1521/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 21 lutego 2007 r.Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie; Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy
udziale apl. Prokuratora Anny Pol – Aniuksztys, po rozpoznaniu dnia
21.02.2007 r. sprawy

s. Mariana i Lidii z d. Soroka, ur. 10 czerwca 1987 r. w Resku;
oskarżonego o to, że: w dniu 06 listopada 2006 r. w Dobrej na ul.
Kościuszki kierował samochodem osobowym marki Opel Kadet
o numerze rejestracyjnym SCM 6924, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,32 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Pawła Joniec uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
1 kk w zw. z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza
mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz
Urzędu Gminy w Radowie Małym w wymiarze 20 (dwadzieścia)
godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres
roku;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od
ponoszenia kosztów sądowych w całości.

s. Wiktora i Franciszki z d. Woźniak, ur. 16 sierpnia 1966 r. w Resku; oskarżonego o to, że w dniu 01 grudnia 2006 r. o godz. 17.35 na drodze publicznej
w Mieszewie, gm. Węgorzyno kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,53 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Bogusława Baranowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk w zw.
z art. 34 par. 1 i par. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy
ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch)
lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 uastawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Jed, tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr
49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa
koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych.

Pawła Joniec,

Bogusława Baranowskiego,
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W obiektywie tygodnika.
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NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 11 brzmiało:
“Przez trudy ku gwiazdom”
Poprawne odpowiedzi nadesłali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Teresa Syjczak (Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Ewa Mackowiak (Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Renata Chalimoniuk (Świetoborzec),
Włodzimierz Buczkowski (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Renata Chalimoniuk z Świętoborca. Gratulujemy.

HUMOR TYGODNIA
Podczas jednej z wizyt w Polsce Breżniew został zaprowadzony przez Gierka do biblioteki. Breżniew chodzi, przegląda książki,
nagle w jego ręce dostał się Pan Tadeusz. Breżniew zaczyna czytać:
”Litwo, ojczyzno moja...”, wściekły rzuca książkę i pyta
się Gierka:
- Kto to napisał?!
Gierek wystraszony nie na żarty:
Mickiewicz, ale... ale on już nie żyje...
Na to rozpromieniony Breżniew:
- Wiesz co Edziu, za to cię właśnie lubię!

